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Wanneer en door 
welke CVP? 

De CVP blijkt te leven naa r het bijbelse voorschrift, 
dat de ene hand niet mag weten wat de andere doet. 
Met de ene hand gooit ze tientallen miljarden in de 
schroothoop van de Waalse sidérurgie. Met de andere 
maakt ze berekeningen en nota's waarin deze waanzin 
wordt aangeklaagd. 
Welke CVP? Is er overigens nog een CVP? Haar 
excellenties reppen zich van het ene kernkabinet n a a r 
de andere ministerraad om, indachtig de timing van 
PS-voorzitter Guy Spitaels, toch maar tijdig klaar te 
komen met het inwilligen van de Waalse eisen. Op het
zelfde ogenblik bewijst CVP-volksvertegenwoordiger 
Jos Dupré op de tribime van de Kamer, hoe er met het 
goede geld en de toekomst van de Vlamingen gesold 
wordt. Applaus op de banken van de Vlaamse kristen-
demokratie. Maar fraktieleider Blankaert zorgt er
voor, dat de interpellatie verzandt in een nietszeggen
de motie. 
Welke CVP? Die van Trndemans, de CVP die na het 
afsluiten van het staalakkoord zegde „niet ontevre
den" te zijn? Of de CVP van Fruru die betoogt dat de 
textiel, met driemaal meer werknemers dan er ooit in 
het staal gewerkt hebben, minder krijgt dan één
tiende van wat aan het Waalse staal wordt besteed? Of 
de CVP van Eyskens, die gauw-gauw zijn handteke
ning zet onder de staalwissels zolang hij nog eerste-
minister is? Of de CVP van Cepess, de partijstudie
dienst die het tapeltje staalwissels schat op 185 miljard 
tot 1985 en op 245 miljard als men verder kijkt? 
Dat de CVP aan de lopende band de rituele broeder
moord in eigen rangen pleegt, moge h a a r zaak zijn. 
Dat h a a r ministers, haa r verantwoordelijken en par
lementairen de lemmings achterna naa r de afgrond 
hollen, hoeft ons verder niet rechtstreeks aan te gaan. 
Maar dat zij heel het Vlaamse volk meesleuren in die 
afgrond: het gaat ons allemaal wel degelijk aan. 
Het staaldossier gaat over miljarden, nu reeds hon
derden miljarden. Een miljard, duizend maal een 
miljoen, is voor de meeste mensen een abstraktie. 
De gevolgen van de staalwaanzin die Vlaanderen 
ondervindt en nog tientallen jaren zal bijven onder
vinden, zijn echter allesbehalve abstrakt. Reeds nu 
draai t iedere Vlaamse belastingbetaler reëel op voor 
meer dan 80.000 f r. Hij mag, met andere woorden, twee 
maand per jaar gratis werken voor de financiering 
van de staalsektor. Zijn kinderen zullen er nauwelijks 
beter aan toe zijn: tot ver over de grens van het jaar 
2.000 zullen zij krom liggen om de interesten en de 
schuldenlast te delgen. Het hele kredietwezen wordt 
geplunderd voor het Waalse staal, zodat er zo goed als 
niets overblijft voor de rest van de nijverheid en per 
definitie voor de strijd tegen de krisis en een nieuwe 
industrieel beleid in Vlaanderen. 
En voor wat? Niet eens voor de redding van het 
Waalse staal. Men hoeft geen feniks zijn om te voor
spellen, dat de honderden miljarden een pleister zijn 
op een houten been, hoogstens een kort uitstel van exe
cutie. De spekulatie op een mirakuleuze herleving in 
de Waalse schroothoop na 1985 zal de zoveelste her
senschim blijken te zijn. 

Op dat ogenblik echter dreigt ook onze toekomst 
achter de rug te liggen: beroofd van zijn geld en zijn 
middelen zal Vlaanderen wellicht moeten vaststellen, 
dat het zijn moeizame strijd tegen de krisis verloren 
heeft. 
's Lands grootste partij draagt de grootste verantwoor
delijkheid. Voorspoed door moed, jawel. Maar het 
wordt rampspoed, door gebrek aan moed. 
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IC^'-^ Foto van de week 

De frankofone pers en politici stelden dezer dagen woedend de vraag, wat al dat Vlaams 
gewandel in de Voerstreek te betekenen heeft Men hoeft het zelfs niet eens te zijn met de 
taktiek van de zondagwandelingen om rustig vast te stellen, dat de wandelaars zich alvast op 
het grondgebied van hun eigen gemeenschap bewegen en dat zij nog nooit op iemand 
geschoten hebben. De vraag dient echter gesteld, wat een frankofoon Brusselaar zoals FDF-se-

nator Lagasse verleden zondag in Voerens Limburg verloren had-

Ieders zaak of ieders zak? 
Tegen een aantal muren in Vlaanderen hangt een 20-vlerkante-meter-
afflche met de verheugende mededeling, vanwege de Vlaamse 
deelregering, dat „stadsvernieuwing ieders zaak is". Tussen haakjes 
vragen we ons af, wat de prijs is voor dergelijke — overbodige — 
affichecampagne in volle krisistijd, uitgaande van de wetenschap dat 
de druk van één enkele affiche en de huur van één enkel bord reeds 
enkele duizenden kosten. Dat is echter niet alles. Men kan de plank 
van een kloeke bibliotheek vullen met de boeken en de brochures — 
de een al luxueuzer en al overvloediger geilustreerd op glanzend 
papier dan de andere — die door verschillende diensten van de 
Vlaamse deelregering de jongste maanden werden uitgegeven en 
gratis verspreid. 

Mooi ZO: stadsvernieuwing is ie
ders zaak. Dus ook en vooral de 
zaak van het Vlaamse deelparle-
ment Aangespoord door de cam
pagne van hun deelregering, heb
ben een paar leden van de 
Vlaamse Raad voorstellen van 
dekreet ingediend over stadsver-
nieuw(ing en sociaal grondbeleid. 
De Raad van State heeft over 
deze voorstellen van dekreet zo
pas een negatief advies uitge
bracht, omdat de Vlaamse Raad 
ter zake zijn bevoegdheid te bui
ten gaat! 
Dit is, minder dan een jaar na de 
grondvi/etsherziening van Mar
tens en de drie traditionele partij
en, de zoveelste proef op de som. 

Het zelfbestuur dat aan de ge
meenschappen werd toegekend, 
is een lachertje. Ze hebben niet 
eens het recht te beschikken 
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over de meest elementaire din
gen in verband met wonen en 
bouwen. Het heette toen bom
bastisch, dat grondbeleid en der
gelijke dingen voortaan zaak der 
gemeenschapfjen zouden zijn. 
Maar de twee eerste ontwerpjes 
van dekreet ter zake blijven 
reeds op de unitaire zeef van de 
Raad van State liggen. 
Uiteindelijk blijkt het zelftjestuur 
zich te beperken tot de mogelijk
heid dat de heren Geens en Galle 
hun verkiezingscampagne, inklu-
sief foto op couché-papier, voor
bereiden uit het kleine potje van 
de Vlaannse gemeenschap. 
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Van China naar Coburg 

Lees biz. 4 
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m Brieven 

DE MAN AGCA 

De man, Agca, die woensdagnamiddag 
de paus neerschoot is een Turk. Tus
sen 1912 en 1916 werden er in Turkije 
10 miljoen Armeense mannen, vrou
wen en kinderen afgeslacht door Tur
ken en Koerden. Eén miljoen werden 
de Synsche woestijn ingejaagd... Wij 
hadden het toen te druk met mekaar 
kapot te maken in de Eerste Wereld
oorlog. Tot nader bencht kan je gedu
rende een oorlog geen moord begaan. 
Turkije werd onlangs door de UNO 
veroordeeld voor deze volkenmoord. 
Nu leven er in Turkije... 60.000 Arme
niërs. Het IS duidelijk dat dit een broei
nest is voor vergelding. 
Agca was lid van een Palestijnse Be
weging. Na 3 opeenvolgende joods-
Arabische oorlogen 048, '56 en '68) 
werden 3 miljoen Palestijnen van huis 
en grond verjaagd. Daarvan leven er 
nu nog 2 miljoen in koncentratiekam-
pen die regelmatig door Israëlische 
bommenwerpers gebombardeerd 
worden. Het is duidelijk dat dit die 
werkloze jongeren aanspoort tot 
weerwraak. 

Israël is geboren uit het joodse vraag
stuk dat ontstond uit de razzia's en po
groms tegen de joden in het kristelijke 
(?) Europa Wij, kristenen produceren 
terroristen aan de lopende band, door 
onrechtvaardige toestanden te schep)-
pen of te laten bestaan. 
Wees niet schijnheilig. Schiet niet op 
de pianist of op de terrorist Hij wordt 
gemaakt geboetseerd door een groep 
met een leider. Voor Agca is dat 
Türkes, voorzitter van de uiterst recht
se partij in Turkije. Met zijn Grijze 
Wolven. 
Iedereen kan er iets aan doen: b.v. 
door verdraagzaam op te treden te
genover gastarbeiders op het werk of 
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in je woonwijk of iets doen aan de zeer 
onrechtvaardige handelsvoorwaarden 
tussen de rijke en de arme landen. 
Terreur is een verschijnsel van alle 
eeuwen. Gandhi, de stichter van India 
werd doodgeschoten door een fana
tieke Hindoe in 1948, John Kennedy 
werd vermoord in Dallas in 1966, domi
nee Martin Luther King werd ver
moord in Memphis; Jacob van Artevel-
de in Gent, vermoord in 1345 Door dit 
gewoon vast te stellen verander je er 
mets aan. We moeten iets doen. Wie 
donderdag 14 mei naar het journaal 
keek op de Nederlandse tv, zag het 
wapen van Agca Er stond op: „Fabri-
que Nationale, Herstal, Belglque". 
Dus, wij, Vlamingen en Walen, smeden 
de Oichte) wapens waarmee de terro-
nsten toeslaan. En wij dan maar roe
pen en sentimenteel doen. Zolang Vla
mingen en Walen in één staat wonen 
zijn ze samen verantwoordelijk voor 
die aanslag. FN-Herstal is een van de 
grootste wapensmidsen voor draagba
re wapens in heel de wereld. 

Enige oplossing: de wapenvoort-
brengst met 9/10 verminderen en de 
bloeiende vnje wapenhandel tot 5 % 
terugbrengen. Onze kristelijke regeer
ders weten dat maar ze willen er niets 
aan doen. Het brengt te veel op. Vraag 
het maar eens aan minister van Buiten
landse Zaken, Charies Nothomb, pri-
vé-adres: Rue du Paradis 1, 6720 Ha-
bay-la-Neuve. Tel. 063-4223.20. 

R.d.N, Nijlen. 

DE BRAKKE GROND (1) 

In uw blad van 28 mei jl. worden de 
registers opengetrokken om de Brak
ke Grond te Amsterdam te verdedi
gen. 

Tot mijn grote ergernis worden de 
demonstraties en onregelmatgheden 
naar aanleiding van de opening wegge
wuifd als zijnde niet-essentieel en on
gepast 

Na jaren nefast kultuurbeleid onder 
de CVP'ers van Mechelen en De 
Backer, zijn er m.i. voldoende redenen 
om het buitenlands kultuurinitiatief in 
een breder perspektief te zien van 
ongenoegen aan de basis van de 
kultuurwerking in eigen land. 

Als de VU gauw in alle toonaarden 

SPANJE 
app. aan mooi zandstrand Costa 
Dorada, slapen vr. 6 personen. 
Nog vrij eerste helft juli. Prijs 
13.000 fr. Tel. 053-2129.11 

D Jongedame uit het Wille-
broekse (werkkxss vanaf 7.4.81) 
zoekt een passende betrekking 
in de omgeving Mechelen, Ant
werpen, Brussel. Studies: LO. en 
privé-school; sekretanaat - 4-talig. 
Bediende: zelfstandig werk; all
round bediende, BTK-kandidaat 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, Liersesteen-
weg 11 te 2580 St-Katelijne-Wa-
ver, of telefonisch op het num
mer 015-21.79.00 ref. nr. 2411. 

D Jonge man (21 j j , met een 
diploma van middelbaar onder
wijs (ekonomische) en een ge
tuigschrift van daktylografie, 
zoekt een passende betrekking. 
Naam en adres te bekomen bij 
Vic Anciaux, Algemeen Sekreta-
riaat tel. 02-219.49.30. 

D Jonge man, 21 jaar, diploma 
A3 elektriciteit zoekt vaste be
trekking. 
Voor inlichtingen zich wenden: 
O. Van Ooteghem, senator, Oud-
strijdersstraat 29 te 9219 Gent
brugge (tel. 30.72.87). 

• Vlotte dame van vooraan In 
de twintig zoekt werk in het 
Brabantse. Is een tijdje in Ameri
ka geweest in het kader van de 
internationale studentenuitwisse
ling en spreekt dus zeer vlot 
Engels-Amerikaans. Inlichtingen 
bij volksvertegenwoordiger dr. J. 
Valkeniers, tel. 569.16.02. 

Zoekt werk 
D 41-jarige A2 Algemene Me-
chanika en Hogere Zeevaart
school (ex-officier Koopvaardij), 
met werkloosheid (technieker 
onderhoud) bedreigd tg.v. fa-
briekssluiting, zoekt aangepast 
werk (as Brussel-Gent). Kontakt 
nemen met red. „WIJ". 
D 20-jange sekretaresse mo
derne talen A6/A2, zoekt gepas
te betrekking op as Brussel-
Asse. Heeft juist stage achter de 
rug. Inlichtingen: dr. Valkeniers, 
569.16.04. 

Groot-Gent 
Werkloze grondwerker van 
25 jaar zoekt een job. Hij aan
vaardt om het even welk werk. 
Voor inlichtingen zich wenden: 
O. Van Ooteghem, Senator, Oud-
stnjdersstraat 29 te 9219 Gent
brugge (tel. 30.72.87). 

De Backer ter verdediging snelt dan 
komt mij dit toch bevreemdend voor. 
Hoe vaak immers in tiet verleden heeft 
de VU niet geklaagd over een eenzijdi
ge kultuurpolitiek, een snel om zich 
heen grijpende verzuiling en een CVP 
die met name de VU buiten spel 
probeert te zetten! Wanneer mensen 
dan uit hun getto treden en onalle
daags gaan protesteren — zelfs in ons 
„bloedeigen" Nederland — dan mag 
men dit niet zomaar wegwuiven als 
„flauwe rellen" of „het verwerven van 
wat televisieaandacht" (wie doet dat 
niet?) of nog „syndikalistisch gemoei 
met kuituur". 

Walter Zinzen (BRT) merkte in Pa
norama van 28 mei op dat de VU een 
adjunkt mag aanwijzen voor het Kultu-
reel Centrum, dat eerlang in Frankrijk 
wordt geopend, met aan het hoofd een 
socialist Hierbij dacht ik terug aan de 
woorden van Vic Anciaux tijdens een 
akademische zitting naar aanleiding 
van 15 jaar VU-Bree In striemende 
bewoordingen tekende hij de VU als 
een andere partij, open, kritisch, radi-
kaal Vlaams, zelfs non-komformistisch. 
Na de Brakke Grond-affaire lijkt het 
me dat de VU toch graag — ondanks 
alles — mee uit de grote CVP-ruif eet 

J.M., Peer 

DE BRAKKE GROND (2) 

De rellen rond de opening van de 
De Brakke Grond te Amsterdam 
strekken Vlaanderen met tot eer. Nu 
heb ik alle begrip voor slecht en onre
gelmatig uitbetaalde socio-kulturele 
werkers, maar dat is een ander dossier 
dat zo vlug mogelijk moet opgelost 
worden. Maar het een heeft met het 
andere niets te maken. 

De uitstraling naar Nederland, onze 
verwende broer, zoals Godfried Bo-

mum 
Wi | ontvangen graag brieven vart 
onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheld- en smaad-
brieven. De andere publiceren wi j , 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
Wij 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 m een lezersbrief, 
IS niet noodzakelijk de onze. 

De redaktie 

mans-zaliger het ongeveer uitdrukte, is 
van het allergrootste belang. Het is aan 
ons om zowel het kultuurcentrum in 
A'dam als van Rijsel zo waardevol 
mogelijk te maken, zo nuttig mogelijk 
te gebruiken want wij hebben wat om 
mee uit te pakken. En laat ons au.b. op
houden met kunstenaars in kleurige 
(politieke) keurslijven te snoeren. Dat 
er funktionarissen van politieke komaf 
benoemd worden is erg — en wij 
moeten er ons tegen blijven verzetten 
— maar dat is nu eenmaal de Belgi
sche manier van werken. Laat ons, 
Vlaams-nationalisten er dan ook het 
voorbeeld geven en ook in die bewus
te centra het „Vlaanderen-eerst" doen 
primeren. Ten slotte is die politieke 
opdeling niet door ons uitgevonden. 
Mocht zij er met zijn, dan hadden wij er 
helemaal geen vertegenwoordiger en 
dan was het ook met goed. Dus niet 
klagen, maar werken! 

J.d.T., Halle 

Belangrijke mededeling 
aan alle lezers van „Wij". 
Waarde Lezer, 
Regelmatig ziet u in de „ Wij" de adver
tenties van SUCCES KLEDING 
MEYERS (SKM) aan de Boomse-
sfeenweg, waarbij u als lezer van „Wij" 
een extra korting van 10 % opal onze 
prijzen wordt aangeboden. 
Deze korting, die (SKM) aan de lezers 
van „ WIJ" toestaat, is zeer uitzonderlijk. 
Daarom mijn uitdrukkelijke vraag, om, 
wanneer u in onze zaak zou komen, en 
er aankopen doet, uw „Wij" of de 
reklamebladzijde die u meebrengt en
kel te tonen aan uw verkoper of 
verkoopster, zodanig dat zij onmiddel
lijk uw 10 % korting op uw kaartje 
kunnen aftrekken. 

Wanneer u dit nalaat en pas aan de 
kassa uw korting vraagt schept dat 
voor ons biezonder grote problemen, 
gezien niet iedereen deze uitzonderlij
ke korting geniet en praktiscfi alle 
klanten bij (SKM) kopen zonder kor
ting. Vandaar dat wij regelmatig pro
blemen en diskussies aan onze kassa 
hebben. 
Probeert u ons te helpen om deze 
zorgen uit de weg te ruimen en deze 
moeilijkheden te vermijden. Toon dus 
uw „Wif'-bon direkt aan uw verkoper, 
niet aan onze kassier 
Ik dank u oprecht bij voorbaat voor uw 
welwillende medewerking. 
Met biezonder hoogachting, 
R. Meyers, zaakvoerder SKM. 

(Medegedeeld) 

Het schandbeeld 

Roel D'Haese en Hugo Claus, met in 
hun midden Jan de Lichte. 

Johan Anthierens praat met 
beeldhouwer Roel D'Haese 
en auteur Hugo Claus over 
het konflikt dat in Aalst 
gerezen is n.a.v. de 
oprichting in de stad van 
een standbeeld van Jan de 
Lichte, als hulde aan Louis 
Paul Boon. Fatsoensrakkers 
zijn tegen de plaatsing van 
het beeld, omdat het een 
moordenaar/bendeleider 
zou verheerlijken. Maar 
afgezien van het feit dat Jan 
de Lichte door de Franse 
bezetters is veroordeeld, 
overweegt de indruk dat het 
verzet met zozeer tegen 
Jan de Lichte, als wel tegen 
Louis-Paul Boon zelf gericht 
IS. 

En verder: 
Interview met defensie-minister Swaelen - Geld en kuituur; de 

Vlaamse Opera - Reportage uit New York : de Amerikaanse mode 
- Johan Struye met minister Claes in Algiers - Vlaanderen rond 
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Mensen My 
Preud'homme in brons 
Hoe een dubbeltje rollen kan-
Armand Preud'homme, 35 jaar 
geleden een gesmade en berooi
de Incivlek, is de eerste levende 
Vlaming die een standbeeld 
krijgt en in brons vereeuwigd 
wordt 

te Hasselt Daaraan werd herin
nerd in de toespraak van burge
meester Meyers. Zelfs een 
staatssekretaris was van de par
tij bij de onthulling: mevrouw 
Staeyaert hield een uitzonderlijk 
lyrische redevoering. 

Vóór de onthulling had Preud'
homme reeds verklaard dat hij 
dit monument beschouwde als 
een hulde niet aan zichzelf, maar 

aan allen die voor Vlaanderen 
geleden en gestreden hebben. 

Er was door een paar anonieme 
patriotten gedreigd met tegen-
manifestaties bij de inhuldiging. 
Het feest verliep echter rimpel
loos. Het is niet de geringste 
verdienste van Preud'homme, 
dat hij rond zijn naam de eensge
zindheid onder Vlamingen van 
alle kleur tot stand zag komen. 

Niet altijd Erik, ook Herman 

Verleden zondag werd dit monu
ment ingewijd te Hasselt op een 
boogscheut van het stedelijk kul-
tuurcentrum. Armand Preud'
homme is een onvervalste Lim
burger. Hij werd geboren te Peer 
en was een tijdlang woonachtig 

Tijdens het weekeind heeft Her
man Van Rompuy op het kongres 
van de Mechelse CVP-Jongeren 
de vloer aangeveegd met het 
huidig CVP-beleid. Herman Van 
Rompuy, direkteur van het CVP-
studiebureau Cepess en gewe
zen advizeur van Tindemans, 
mag niet verward worden met 
CVP-Jongerenvoorzitter Erik 
Van Rompuy. Beide Van Rom-
puy's zijn het echter blijkbaar 
roerend eens in hun kritiek op de 

laksheid en de ruggegraatloos-
heid van de CVP-politiek. 
Herman Van Rompuy trok in zijn 
toespraak een algemeen besluit: 
„Velen in de CVP zijn ontgoo
cheld in de huidige toestand. Van 
een staatspartij als de CVP 
wordt verwacht dat zij het 
staatsbankroet en de verarming 
vermijdt En dat doet de CVP in 
de huidige regering niet'. 
Wij zouden het niet anders zeg
gen-

Busquin voor 
één keer juist 
Minister van Binnenlandse Zaken 
Busquin is de jongste dagen in de 
Waalse pers en in frankofone poli
tieke knngen hevig aangevallen 
over de incidenten van verleden 
zondag in de Voerstreek 
Een in het nauw gedreven kat 
doet onverwachte sprongen De 
zelfverdediging van Busquin, in 
een interview met „Le Soir", geeft 
voor éen keer de Vlaamse versie 
gelijk „Ik moet ook doen opmer
ken dat de franstalige tegenbeto-
gers vaandels en spandoeken 
droegen, stenen gooiden en zelfs 
katapulten gebruikten Vanuit een 
bepaald standpunt waren ze méér 
in overtredinq met het besluit van 
de Voerense burgemeester als de 
Vlaamse betogers Ik stel dit vast 
ondanks het feit dat ik zeer goed 
hun zenuwachtigheid begrijp ten 
overstaan van de Vlaamse groe
pen die er geregeld komen wan
delen" 
Te onthouden 

De voorlichting 
van Guyaux 
In de Waalse persorganen wordt 
de hetze tegen Vlaanderen onver
minder voortgezet ook al haalden 
de Walen hun slag in de staal-
kwestie reeds thuis 
Gelezen in „Le Peuple" van 2 juni, 
uit de pen van Jacques Guyaux 
„Indien de redding van de Waalse 
staalnijverheid met opweegt tegen 
de perverse berekeningen van 
een zeker Vlaanderen en tegen de 
onmiddellijke belangen van een 
bekrompen kapitalisme, dan zullen 
Vlaanderen en dat kapitalisme — 
en ZIJ alleen — heel het gewicht 
moeten dragen van de opstanden 
en de breuken die er de fatale en 
dramatische konsekwenties van 
zouden zijn" 

Het p)erverse berekend Vlaande
ren in b)ondgenootschap met het 
hebzuchtig kapitalisme zo licht 
men de Walen nog maar eens 
voor 

Karel en het 
krijgsgerecht 
De korrektionele rechtbank van 
Brussel heeft zich onbevoegd 
verklaard in het geding wegens 
laster tussen Georges Bricmont 
en Prins Karel. 
Als hoger officier van voor 1940, 
als krijgsgevangene in 1940 en 
als prins-regent tussen de jaren 
1944 en 1950 met de graad van 
luitenant-kolonel, ressorteert de 
prins onder het krijgsgerecht 

Het toppunt zou zijn, de prins der 
krijgsgerechten voor een militair 
hof te zien verschijnen. Juridisch 
kan dat echter niet: de recht
streekse dagvaarding behoort 
voor een militair hof niet tot de 
mogelijkheden- G e j * 

Deze week dit... 
Een van de voorbeden tijdens 
de Broederbandmis, vorige week 
donderdag, wil ik hier herhalen 
„God van rechtvaardigheid en 
vrede beschaam de 
haatdragende fanatici die nog 
steeds amnestie weigeren, de 
vreesachtigen die Uw 
liefdegebed verhinderen" Een 
vrouw las het voor, traag en 
ingetogen 
Het was stil in de bomvolle kerk 
te Aalst 
Naar jaarlijkse gewoonte 
waren we met honderden 
samengekomen op uitnodiging 
van Broederband leder herdacht 
volgens eigen temperament en 
geloofsovertuiging al dezen die 
gestreden, geleden en gestorven 
zijn om Vlaanderen 
De bezieler van deze 
bijeenkomst die ons ook dit jaar 
voorging, kranig en gezwind 
ondanks zijn hoge leeftijd. Tuur 
De Troyer, wil ik danken Voor 
zijn energie, blijvende inzet en 
trouw Voor zijn aangrijpende 
eenvoud Vooral omdat hij ons 
telkens opnieuw de gelegenheid 
geeft even te bezinnen over de 
betekenis van het offer 
Ongetwijfeld hebben de vele 
militanten in de Vlaams-nationaie 
beweging zeer veel vreugde 
gekend Intens geluk omwille van 
de band die tussen 
medestrijders gesmeed wordt 
de broederband Innerlijk 
genoegen aan het onbaatzuchtig 
engagement voor een groots 

ideaal Maar er is eveneens veel 
leed geleden De trouw werd 
met altijd beloond Wel 
integendeel De trouw heeft 
velen geleid tot het offer Of zij 
zich al dan niet vergisten, doet 
niets ter zake Het oprecht in de 
weegschaal werpen van carrière, 
materiele en fysische welvaart 
ten bate van de bevrijding van 
het eigen volk, telt Voor deze 
zelfovergave buig ik dankbaar 
het hoofd Zij is trouwens niet 
vergeefs geweest 
Blij verrast heb ik in de 
Broederbandmis heel wat jonge 
mensen gezien Wellicht een 
aantal kinderen en kleinkinderen 
van repressiegetroffenen Ook 
anderen Dit is toch de waarde 
van het offer dat er nieuw 
leven uit geboren wordt 
Jongeren die de fakkel 
overnemen 

De priester die de homelie 
uitsprak was eveneens een 
jonge man Een moderne, 
vooruitstrevende man, met zijn 
twee voeten op de grond, aktief 
in het welzijnswerk, bewust van 
de problemen die de jachtige 
wereld stelt voor de mens van 
vandaag Inspelend op het 
evangelisch tema van 
Hemelvaartdag, wees hij op de 
vele taken die ons te doen 
staan ,We mogen ons niet blind 
maken voor de snel evoluerende 
maatschappij voor de weg die 
voor ons ligt en die we nog 
moeten afleggen We mogen 

niet stil staan We moeten 
vooruit Ons volk heeft nog 
geen zelfbestuur Ons volk is 
nog met een hedendaags 
sociaal-geemancipeerde 
samenleving 
Tijdens het gezellig samenzijn na 
de mis sprak Jaf Maton, namens 
de repressie-kinderen Een 
prachtige lezing Hij had zijn 
onderwerp met alleen diep 
doorvoeld maar ook sterk 
doordacht Op de hem eigen 
eerder matte toon maar literair 
hoogstaand, peilde hij naar de 
gevolgen die de repressie bij de 
kinderen heeft tot stand 
gebracht De individuele, 
maatschappelijke en 
levensbeschouwelijke 
konsekwenties die vandaag 
deze jonge mensen tekenen Hij 
heeft wat in zijn mars onze 
ondervoorzitter 
Ik zal blijven ijveren voor een 
onvoorwaardelijke amnestie En 
toch Als ik al de krachten 
waarover ons volk beschikt 
overschouw, ben ik te fier nog 
amnestie te vragen Zeker met 
aan een Belgische staat die op 
sterven ligt 

Vic ANCIAUX 
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Kommentaar 

Een litertje super-benzine mag dan wel spoedig haast dertig frank kosten („om de bedrijfslasten te verlichten"), 
de massale vlucht naar de kust blijft bij zomers weer een dwingend feit De KMO's ter plekke kunnen er dan al

vast hun profijt bij doen... En de BTW-fiskus niet minder 

Opnieuw 
Voeren 

En dat die wallingantische gewel
denaars rustig verder hun gange
tje mogen gaan, bleek weer eens 
tijdens het vorige weekeinde. 
Een 500-tal Vlaamse wandelaars, 
die nochtans al het mogelijke de
den om het karakter van een 
gezellige zondagse uitstap te be
houden, werden in de Voerstreek 
opgewacht door diezelfde heet
hoofden onder leiding van de ko
ninklijke Happart 
Eens te meer werd de Voerstreek 
het toneel van rellen, handtastelijk
heden en vechtpartijen. De aan
hang van Happart, versterkt met 
geordende troepen uit Luik en 
Brussel, schuwde daarbij het ge
weld niet Gewapend met kettin
gen en knuppels werden de Vla
mingen te lijf gegaan. 
Meer dan waarschijnlijk zullen 
Happart en konsoorten weer aan 
een gerechtelijke vervolging ont
snappen. Dat zij optraden als een 
echte privé-militie weegt blijkbaar 
minder zwaar dan wanneer een 
zeventigjarige in de Voerstreek op 
wandel gaat! 

En rijkswacht 
Bij heel deze herrie is de rijks
wacht eens te meer laks opgetre
den. Althans tegenover de fran-
kofonen. 
De Vlamingen daarentegen wer

den netjes gefouilleerd en onder
zocht op het bezit van wapens en 
andere g'ivechtstuigen. Dat be
vestigde zelfs minister Busquin 
van Binnenlandse Zaken in een 
gesprek met het Waalse dagblad 
„Le Peuple": „De Vlaamse wan
delaars droegen noch wapens, 
noch spandoeken. Zij zongen en 
gebruikten megafoons". Een on
verdachte bron! 

De frankofonen daarentegen 
mochten er met stokken en ket
tingen tegenaan gaan. Niet alleen 
het gerecht, maar ook de rijks
wacht hanteert blijkbaar ver
schillende maten tegenover Vla
mingen en Walen. Waarbij dan 
nog vergeten wordt dat de Voer-
streek Vlaamse grond is! En de 
Vlamingen dus thuis zijn! 

Niet 
te geloven! 
Het klinkt inderdaad ongeloof
waardig, maar het is niettemin 
juist Dinsdag jongstleden werd 
de zeventigjarige Maurice uit 
Kaprijke veroordeeld tot een ge
vangenisstraf van zes maanden 
effektief! Als een ware moorde
naar werd hij onmiddellijk aange
houden en naar de gevangenis 
overgebracht! 

Niet te geloven! Maurice was 
één van de deelnemers aan de 
Vlaamse wandeling op 21 okto
ber 1979 in de Voerstreek. Deze 
wandeling eindigde in een regel

rechte veldslag tussen Vlamin
gen, frankofonen en rijkswacht 
Daarbij zou deze zeventigjarige 
(!) volgens de rijkswacht nogal 
fel tekeer zijn gegaan. Meer nog, 
hij zou enkele rijkswachters met 
een paal hebben geslagen. 
Niet te geloven! In ieder geval 
hechtte de rechtbank geloof aan 
de verklaringen van de rijks
wacht en de ontkenningen van 
Maurice konden niet baten. 
Zes maanden effektief! Terwijl 

de frankofone scherpschutters 
en geweldenaars nog steeds vrij 
rondlopen en rustig verder hun 
gangetje kunnen gaan. Het Waal
se gerecht houdt hen de hand 
boven het hoofd en koning Bou-
dewijn stelde zelfs een ontmoe
ting op prijs met de leider van 
deze wallingantische gewelde
naars, de heer Happart 

Afgemeten 
belofte... 
Tijdens de krisislunch die de 
Wetstraat-journalisten traditio
neel aan een nieuwe eerste mi
nister aanbieden, beloofde Mark 
Eyskens als wederdienst zelf een 
etentje te organizeren. op voor
waarde dat zijn regering nieuw
jaar 1982 haalt 

Nu is Eyskens jr. als financieel 
deskundige niet de minste en 
daarenboven kent hij als niet een 
de rampzalige toestand van de 
Belgische schatkist We kunnen 
ons dan ook niet van de indruk 
ontdoen dat hij vrij goed beseft 
dat deze belofte hem geen cent 
zal kosten, vermits-

Anderzijds zullen de politieke 
journalisten eens te meer naar 
hun portemonnee moeten grijpen 
voor een zoveelste krisislunch. 

...aan de Leie? 
De journalisten maakten van de 
krisislunch gebruik om hun onge
noegen te uiten over het feit dat zij 
zo lastig aan juiste informatie gera
ken onder het bewind van Eys
kens jr. 

Wat moeten de parlementairen 
dan zeggen? Zij zijn immers aan

gewezen op de berichtgeving van 
de kranten. 
Eyskens beloofde in ieder geval 
beterschap, maar vroeg begrip op 
te brengen voor zijn regering „die 
op eieren loopt". 

Zijn jongste verklaringen over de 
BTW-verhogingen bevestigen dui
delijk dat het helemaal niet gemak
kelijk is over eieren te lopen. Voor 
de BRT maakte de eerste minister 
melding van bepaalde BTW-ver
hogingen, die hij net tevoren voor 
de RTBF met evenveel klem ont
kend had. In werkelijkheid blijkt 
evenwel dat binnen de regering 
nog niet één beslissing ter zake 
gevallen is! 

Over beterschap gesproken! Eys
kens zal dan ook nooit uit dank 
voor de innige samenwerking een 
Leietocht moeten organizeren 
voor de journalisten, zoals zijn 
voorganger Martens dit or 
deed. 

VNOS 
op tv 
Volgende week, woensdag 
10 juni om 19 u. 17, is er een 
nieuwe Vlaams-nationale 
uitzending. Met als onder
werpen: 

• een portret van het 
Westvlaams provincie
raadslid mevr. Annie 
Pottie-Kindt; 

• een gesprek over de po
litieke aktualiteit; 

• politieke poppenkast; 

Terug naar Coburg... 
Fabiola hoeft niet eens de valiezen uit te pakken. 
Kort na de terugkeer uit China gaat ons vorstenpaar 
alweer op stap naar het buitenland. Coburg is 
ditmaal het reisdoel, het Beiers provinciestadje aan 
de oevers van de Itz, op de zuidzijde van het Thürin-
gerwoud. 

Terugkeer naar de bron. Boudewijn I der Belgen is 
namelijk een afstammeling van het hertogelijk ge
slacht dat over Coburg heeft geheerst Sachsen-Co-
burg-Saalfeld. Later, na het uitsterven van de Sach-
sen-Gotha's en de samenvoeging der beide huizen, 
Sachsen-Coburg-Gotha. 

De Saai f elders waren lepe jongens. Coburg was een 
hertogdommetje van niks. Tot aan het Kongres van 
Wenen in 1815 (het „dansend kongres") heersten ze 
over nauwelijks zeventien en een halve Duitse 
vierkante mijl, met een bevolking van 57.266 zielen. 
Door de vereniging met Gotha groeide het inkomen 
der Saalfelders tot 425.413 gulden, al bij al toch niet 
onaanzienlijk. Het Weens Kongres had daar nog een 
schepje bovenop gedaan, ten belope van zowat 
20.000 inwoners en een overeenkomstig bedrag aan 
inkomsten. 

Toen in 1830 België ontstond, heerste te Coburg 
Ernst I van wie vooral moet onthouden worden, dat 
hij een buitengewoon handige dynastieke politiek 
voerde. Zijn jongste zoon Albert wist hij uit te 
huwelijken aan queen Victoria van Groot-Brittannië. 
Zijn broer Leopold, die Coburg al geruime tijd had 
verlaten en Engelsman geworden was, werd koning 
der Belgen in 1831. Hij was gehuwd geweest met de 
Britse erfprinses Charlotte, die echter na een jaar 
huwelijk gestorven was. In 1830 weigerde hij de 
Griekse troon, die hem te weinig stabiel leek. Het jaar 
nadat hij koning der Belgen geworden was trouwde 
hij Louise-Marie, dochter van de Franse koning 
Louis-Filips. 

De stap in de wereldpolitiek via de alkoven van het 
uitgelezen huwelijk was de eigenlijke specializatie 
van de Coburgers. De afstammelingen van Ferdi

nand van Sachsen-Coburg-Kohary — een direkt 
vermaagde tak van de familie — geraakten op de 
troon in Portugal en Bulgarije, waar ze het uitzongen 
respektievelijk tot in 1920 en 1946. 

Het stadje Coburg, een vliegescheet aan de Itz, had 
de zonen en dochters van zijn dynastietje zien 
uitzwermen naar alle Europese einders. Coburgers 
waren, binnen de tijdsspanne van anderhalve gene
ratie, opgeklommen tot rechtstreeks of onrecht
streeks verwantschap met praktisch alle toenmalige 
vorstenhoven. Sachsen-Coburg had zijn kwartieren 
in de schilden van een dozijn koningen of hun af
stammelingen. 

Het Lutheraanse nest ten zuiden van het Thüringer-
woud heeft dus alle redenen om trots te gaan op zijn 
belangrijkste en suksesvolste exportartikel: blauw 
bloed. Daarom wil het dit jaar zijn steentje bijdragen 
tot 150 jaar Belgische dynastie en inviteerde het 
Boudewijn en Fabiola. Zo'n vorstelijk bezoek is 
verder niet slecht voor de horeca. Het Fremdenver-
kehrsamt zal wel zijn beste beentje voorzetten, 
inclusief toespraak van de burgemeester en optre
den van het Sangverein. 

...maar wat zou Albert, de Koning-Ridder, er van ge
zegd hebben? Die in 1914, na de trouweloze inval 
van de keizer, officieel verzaakte aan de naam én de 
titel Sachsen-Coburg-Gotha? 
Ondankbaar nageslacht.. 
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Sociaal-ekonomisch 

^ 

Ondanks twee Vlaamse premiers 

Onze grote sociaal-ekonomische onmacht 
Nadat de Belgische 
patroonsorganizatie, onder 
leiding van VBO-leider 
Raymond Pulinckx, vorige 
week nnet veel bravour de 
rondetafelkonferentie verliet, 
en premier Mark Eyskens 
schamper kon opmerken dat 
de ronde tafel nu vierkant 
was geworden, heeft ook de 
Vlaamse 
werkgeversorganizatie, het 
VEV, een gelijkaardige 
vaandelvlucht gepleegd in het 
Vlaams ekonomisch en 
sociaal overlegkomitee 
(VESOK). Daarbij werd 
openlijk toegegeven dat het 
om niets meer dan een 
diplomatieke geste gaat 
Want dat VESOK-komitee 
heeft nog immer niet zoveel 
om handen. Hierbij werd wel 
een schuchter begin van 
Vlaams sociaal-ekonomisch 
overleg georganizeerd, maar 
beleidsbeslissende afspraken 
kwamen en komen nog immer 
elders tot stand. 
Waar er bij voorbeeld 
vandaag zoveel te doen is 
omtrent mogelijke 
indexaanpassingen van lonen 
en wedden bli jkt dat de leden 
van het VESOK daar 
individueel wel een 
bescheiden mening kunnen 
op na houden, maar dat „de 
aangelegenheid behoort tot 
de nationale en niet tot de 
regionale bevoegdheid', zo 
wordt gesteld. Waarmee nog 
maar eens duidelijk is gezegd 
welke politieke armslag de 
Vlaamse deelregering (niet) 
heeft 

In het ekonomisch ontij waarin 
we vandaag rondhotsen blijkt 
week na week de onmacht van 

Algemene 
toestand 
Minister Geens, voorzitter van 
de Vlaamse deelregering, heeft 
in de begrotingskommissie van 
de Vlaamse Raad dinsdag ge
steld dat bij de opstell ing van de 
begroting van de Vlaamse ge
meenschap er dient van uitge
gaan te worden „Omwille van de 
algemene toestand van de rijksfi
nanciën", het aangaan van lenin
gen te vermijden en is een ver
zwaring van de fiskale druk 
evenmin aangewezen. 
De minister heeft natuurlijk over
schot van gelijk: de fiskale druk 
en de leninglast nemen al meer 
dan behoorlijk toe om de miljar-
denhonger van Waalse staalba-
rons te stillen. 

Amper 
33 miljard 
In het kader van de bezuinigingen 
bedraagt de ontwerpbegroting 
van de Vlaamse gemeenschap 
slechts iets meer dan 33 miljard, of 
dus alles behalve voldoende om 

de Vlaamse deelregering. De vijf 
bewuste excellenties, met neo-
unitarist Gaston Geens als 
Vlaamse premier, tillen aan hun 
regionale macht trouwens zelf 
niet zo zwaar; getuige daarvan is 
het feit dat de bewuste deelrege
ring slechts af en toe vergadert 
Op een moment dat het sociaal-
ekonomisch overieg in het VE
SOK-komitee vierkant begint te 
verlopen is er slechts het lako-
nieke bericht dat de Vlaamse 
deelregering pas volgende week 
dinsdag bijeenkomt 

Is er dan al een begin van 
Vlaams sociaal overleg geweest 
van het door VU-voorzitter Vic 
Anciaux tot in den treure voor
gesteld en met aandrang ge
vraagde Vlaams krisisberaad 
mogen we nog immers geen 

glimp opvangen. Daarvoor blijkt 
geen tijd en nog minder p)olitieke 
wil aanwezig te zijn in de schoot 
van de zogeheten Vlaamse deel
regering. 

Poespas 

De betrokken Vlaamse ministers 
van CVP en SP hebben immers 
de handen vol met sociaal 
dienstbetoon en vergaderingen 
waarop de miljardeninjekties 
voor het Waalse staal bedisseld 
worden. Dat inmiddels andere 
geëigende Vlaamse sektoren 
dreigen ter ziele te gaan door 
een afwezig beleid raakt klaar
blijkelijk hun koude kleren niet 
Een cadeautjespolitiek met pre
mies en toelagen, bij voorbeeld 
inzake de bouwnijverheid, zit er 

nog immer in omdat een en 
ander elektoraal lonend is. Maar 
van een krachtig vernieuwend 
beleid kunnen we nog geen 
glimp opvangen. 
De Vlaamse deelregering laat zo 
verstek gaan voor alle belang
wekkende ekonomische sekto
ren waarbij de Vlaamse kleine en 
middelgrote ondernemingen het 
leeuweaandeel van de aktiviteit 
leveren. 

In feite heeft het Vlaams Ekono
misch Verbond deze week de 
verdienste geboekt te wijzen op 
het onbelang van het tot nog toe_ 
gevoerde Vlaams ekonomisch 
en sociaal overleg; ook al zal 
VEV-voorzitter Mark Santens 
het niet zo expliciet bedoeld heb
ben. 
Maar het is toch al te kras dat er 
nu al maanden een reddingsplan 

Blijkens nationale logika is het dan 
ook met meer dan billijk dat in af
wachting overigens voor de be
noeming van een nieuwe direk-
teur-generaal, het betuurskollege 
van de Belgische Dienst voor Bui
tenlandse Handel is samengesteld 
uit vier Franstaligen en één Vla
ming De Vlaamse deelregering 
ziet daar alvast geen graten in. Het 
Verbond van Vlaams Overheids
personeel heeft alvast tegen deze 
gang van zaken geprotesteerd 

zeg maar een stormstuw op de 
Schelde te bouwen. 
Daartoe werd dan ook op tal van 
begrotingsposten drastisch bezui
nigd, zoals bijvoorbeeld op deze 
van Volksgezondheid waarvan de 
vastleggingen amper 70 procent 
bedragen van de machtigingen die 
vorig jaar werden verleend. 

502 miljard 
„Als het staalplan lukt zal de 
totale prijs ervan minstens 381 
miljard frank bedragen. Mislukt 
het, en dienen de Waalse staal
bedrijven binnen vijf jaar on
danks alle financiële inspannin
gen toch overgenomen te wor
den door de staat, dan zal de 
kostprijs van het staalplan uitein
delijk tot 502 miljard frank oplo
pen". 
Dat berekende CEPESS, het stu- _ _ -
diecentrum van de CVP. De par- nitPthfiniii 
lementairen van diezelfde partij " ' ^ ^ " " ' " " 
hebben inmiddels evenwel „met 
de dood in het hart" het verkwis
tende staalplan goedgekeurd. 

voor de textielnijverheid op mi
nisteriële tafels ligt maar dat er 
nauwelijks iets mee wordt aan
gevangen. Na de uitkering van 
miljarden aan de Waalse staalba-
rons dreigt er geen frank meer 
over te blijven voor injekties in 
andere ekonomische sleutelsek
toren. 
In het kader van tiroodnodige 
bezuinigingen ziet de Vlaamse 
deelregenng als eerste deelre
gering de cijfers op haar kiegro-
ting afgeslankt Dat wordt zo
maar stilletjes en met weinig 
politiek bravour geakteerd. 
Maar dit betekent ook dat het de 
CVP en de SP langs geen kan
ten ernst is met een uitbreiding 
van de sociaal-ekonomische 
macht van de Vlaamse genfieen-
schap. Dit toont ook de onvol-
maakttieid aan van de staatsher
vorming van de regering-Mar-
tens. 

Alleen de administratieve poes
pas is er ingewikkelder op ge
worden. Maar ernstige bevoegd
heidsverdeling naar de gemeen
schappen toe zit er duidelijk 
vooralsnog niet in. En dat komt 
gewoonweg, de politieke feiten 
bewijzen het doordat de Vlaam
se regeringsleden er hoege
naamd niet op gebrand zijn die 
verregaande regionale machten 
af te dwingen. Er zijn begrijpelij
ke (opportunistische) redenen 
voor. Zoals een CVP-minister 
van openbare werken bij voor
beeld zich liever in lengte van ja
ren nationaal bevoegd ziet dan 
met een ietwat beperkter regio
nale beslissingsmacht 
In de Vlaamse deelregering 
moet de federalistische stroming 
nog ofjgang maken. En daar zijn 
de Leuvense premiers Eyskens 
en Geens nu vooralsnog niet 
gebrand op. 

Voldongen 
feiten 
Premier Eyskens is perfekt aan 
het uitvoeren wal het Planbureau 
hem in een rapport heeft aanbe
volen. Maar hij doet het wel op 

een heimelijke manier. 
Het Planbureau — dat ook nog 
onverminderd de realiteit van 
een geëigende Vlaamse ekono
mische bedrijvigheid miskent — 
gaf een stille wenk om de indi-
rekte belastingen, dus de BTW-
tarieven, naar omhoog aan te 
passen. Zo zal op 1 juli dus ook 
geschieden. 
Als gevolg daarvan mogen we 
ons aan een versnelling van de 
inflatie verwachten. 

Op het moment dat de beker 
dreigt over te lopen zal de pre
mier, de goede raad van het 
Planbureau involgend, de rege
ringspartners evenwel voor vol
dongen feiten plaatsen: dan zal 
de forse BTW-verhoging uit het 
indexsysteem gehaald worden, 
of op een andere slinkse manier 
ontkracht worden. 

Dramatisch 
Het Ranbureau slaat overigens 
een agressief-dramatische toon 
aan en maakt bedenkingen die we 
uit de mond van de premier nog 
menigvuldig zullen mogen horen: 
„Zijn er andere alternatieven tenzij 
een onvermijdelijke devaluatie, die 
zou gebeuren in slechtere om
standigheden dan de huidige, die 
dezelfde pijnlijke begeleidings-
maatregelen zou onderstellen en 
die ongetwijfeld de voorbode van 
andere devaluaties zou zijn, of een 
beleid dat via een brutale daling 
van het reële loon of een katastro-
fale toename van de werkloos
heid, of nog via drastische be
snoeiingen in de overheidsuitga
ven, het land snel in een kumulatie-
ve deflatie zou storten?" 

BDBH-Kollege 
Nagenoeg 70 procent van de uit
voer in ons land wordt verwezen
lijkt door Vlaamse bedrijven. 

De Methania-tanker, bestek! door NV SAGAPE, een groep verschillende Europese gasmaatschapijen met 
20 th. participatie van Distrigaz. Verplichtingen Sagape door Distrigaz later overgenomen (en door Distrigaz 
akkoord met Sonatrach afgesloten, inhoudend levenng 5 miljard kubieke meter gas vanaf oktotjer 1980), dus 
ook de Methania-onderhoudskosten inbegrepen. Sagape zou deelvergoeding voor niet gebruiken van de tan
ker betalen tot 1980. . ,- . 
De Methania was zeewaardig op 1 novembier 1978. Kostprijs: 4,5miljard. Lening tegen 1 th. op het,Fonds voor 
Uittreden - Aanbouw Zeeschepen" van 3,2 miljard. Bijkomende lening op hetzelfde fonds: 1,075 miljard tegen 
5 th . Het schip ligt nu in de Haugesund-fjord (Noorwegen). Huur en aanlegkosten 750 miljoen per jaar, 
gedeeltelijk terugbetaald door de Sagape-partners. 
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|an en Piet 
ALS JÉDERE BB LANGEti-

GROBP /va £a/S Ê£R£ID 
mS WATEK IN 2ÜJI/ 
W'JIV JE OOEA/. DAM.. 

/IC// WAT ! Z£lf5 VOOK 
-zo'IV 3a5Pm/A/^£A/ /S 
l^/£/f/iA/0 TE V/A/DE/V / 

Driest FDF... 
Het FDF beschikt blijkbaar over 
een uitgebreid repertoire van 
Vlaamse pesterijen. De ene al 
wat beter dan de andere, want de 
anti-Vlaamse stunt van het FDF-
schepenkollege van de facilitei
tengemeente Linkebeek stortte 
vorige week als een kaartenhuis-
je in mekaar. 

De feiten dateren van oktober 
1980. In het gemeentelijk infor
matieblad „Linkebeek Info" wer
den de inwoners, die vanwege de 
ASLK een Nederlandstalig reke
ningnummer hadden gekregen, 
vriendelijk aangespoord om 
deze rekening te weigeren. 

Het schepenkollege was daarbij 
zeer behulpzaam, want tegelijk 
publiceerde het een modelbrief 
om bij de ASLK protest aan te te
kenen. 

Tegen deze drieste handelswijze 
werd prompt door de Vlaamse 
personeelsvereniging van de 
ASLK een klacht ingediend. 

...netjes 

ingeblikt! 
Verleden week velde de recht
bank een uitspraak over deze 
klacht Een haast histonsche uit
spraak voor de Vlamingen, die 
trouwens ook In gerechtelijke krin
gen opzien baarde. 

De Vlaamse personeelsvereniging 
van de ASLK kreeg over de gehe
le lijn gelijk: het schepenkollege 
van Linkebeek heeft geen uit
staans met het intern taalgebruik 
binnen de ASLK en aan de perso
neelsvereniging werd schade toe
gebracht De opstokerij om een 
Franse rekening aan te vragen 
tast Immers het Vlaamse art)eids-
volume aan en dus ook het 
Vlaams personeelsbestand. 

Kortom, het FDF-kollege van Lln-
kebeek moet naast de gerechts
kosten ook een schadevergoe
ding van 10.000 fr. betalen. Daar
enboven moet het vonnis gepubli
ceerd worden In het gemeentelijk 
Infoblad en in een franstallge 
krant! 

Naïm Khader 
De lafhartige moord op Nairn 
Khader, de vertegenwoordiger 
van de Palestijnse Bevrijdings-
organizatie te Brussel, betekent 
zowel voor het Palestijnse volk 
als voor Israël een groot verlies. 

Naïm Khader was geenszins een 
extremist Integendeel, een man 
die weliswaar de rechten van zijn 
volk hoog hield, maar tevens 
geloofde in een dialoog en een 
vreedzame oplossing. 

De minzame en niet-aflatende 
wijze waarmede hij dit geloof 
verdedigde, overtuigde velen. 
Maar bezorgde hem ook heel wat 
vastberaden vijanden in het Is
raëlische kamp en bij het eigen 
Palestijnse volk. 

Met de dood van Naïm Khader 
verdwijnt eens te meer één van 
die zeldzame pleitbezorgers van 
de vrede. Waarbij de vraag moet 
gesteld worden of in dit land de 
veiligheid van dergelijke mensen 
niet beter kan georganizeerd 
worden. 

PERSpe^f/ef 
Het staaldossier, waarbij CVP en SP schaamteloos door de knieën 
zijn gegaan, is niet zomaar een van de vele dossiers. Alles wijst erop 
dat het staal een misschien wel beslissend breekpunt zal worden 
tussen Vlamingen en Walen. En hoe de CVP zich ook in bochten 
wringt de gewone Vlaamse arbeider en bediende weet verduiveld 
goed dat hij massaal gerold wordt ten gunste van de staalbaronnen. 
De volkeren groeien verder uit elkaar. 

IN De Standaard Is ook Manu 
Ruys daarvan overtuigd: ^an 

Vlaamse kant begint men klaar te 
zien in de machtspositie van een 
gescleroseerde koalitie van Waal
se belangengroepen, geleid door 
een handvol syndikalisten, staalba-
zen en daarvan afhankelijke politi
ci Vlaamse werkgevers en vak
bondsleiders vinden elkaar in een
zelfde bezorgdheid om een Waal
se dominantie, die het bedrijfsle
ven en de tewerkstelling in 
Vlaanderen schaadt en orjder-
mijnt Hun gesprekken hebben uit
lopers in de politieke wereld. Het 
zijn geen voorbijgaande, anekdoti-
xhe kontakten. Zij beantwoorden 
aan een diepe stroming in de 
Vlaamse samenleving. Vandaag is 
er naast het staalkundige nog een 
sociaal-ekonomisch probleem bij 
gekomen. Vlaanderen en Wallonië 
hebben een verschillend maat
schappijbeeld. Zij denken verschil
lend over de ekonomie, de rol van 
de staat, de vrijheid van het indivi
du. Zal men daaruit het passende 
besluit trekken of andermaal een 
chaotische ontwikkeling laten ge
dijen? Er is thans een stille verwij
dering bezig tussen de twee ge
meenschappen. Het is nog niet te 
laat om de strukturen en het beleid 
aan te passen, om de reddende 

vernieuwingen een kans te ge
ven. " 

ALS we Ruys goed begrijpen 
dan moet er een nieuwe 

staatshervorming komen. Noch
tans Is die van Martens amper 
1 jaar oud. Een bewijs van zijn 
degelijkheid en deugdelijkheid... 
Intussen blijft de regering maar 
aanmodderen. Van echte levens
noodzakelijke besparingen is geen 
sprake. Alleen van BTW-verhogln-
gen, die arm en rijk tegelijk treffen 
en dus sociaal onrechtvaardig zijn. 
De CVP is de hoofdverantwoor
delijke, zegt ook Gazet van Ant
werpen. 
„Regering en parlement staan 
machteloos, geen enkele partij is 
bekwaam of heeft de moed om 
een heilbrengend herstelprogram
ma voor te leggen. Het uitblijven 
van konkrete herstelmaatregelen 
ondermijnt het vertrouwen niet 
alleen in de partijen, maar ook in 
het ganse demokratische regime. 
Het is tijd dat hieraan gedacht 
wordt vooral door de CVP, de 
grootste partij van dit land, op wie 
dus de zwaarste verantwoorde-
lijkheid rust" 

M*; AR wat is er aan de hand 
met die CVP? De partij 

weet niet meer welke weg ze 
moet opgaan, wat ze moet doen, 
welke standpunten ze moet Inne
men. Zelfs een trouwe CVP'er als 
Hugo Deridder In De Standaard 
slaat alarm en spreekt zelfs van 
een... opposltlekuur 

„En toch rijst de vraag naar de 
slagkracht van de kristen-demo-
kratie. Hoe komt het dat een partij 
die steunt op het machtigste syn-
dikaat in Vlaanderen, op een alom-
vertegenwoordigende boerenor-
ganizatie, op een breed uitge
bouwde middenstandsorganizatie, 
steeds vaker de indruk wekt van 
zwakte? Om deze cirkel te door
breken wordt weliswaar in be
perkte kring, met steeds meer 
aandrang de vraag gesteld of de 
kristen-demokraten niet ernstig 
het alternatief „oppositie" moeten 
overwegen. Men heeft het dan 
over herbronning, het scherper 
profileren, het verdwijnen van de 
opportunisten. Het zou de critici 
en tegenstrevers van de CVP ook 
verplichten eigen politiek haalbare 
oplossingen voor te stellen in 
plaats van — wat nu gebeurt — 
de kristen-demokratische oplos
singen te amenderen of te bekriti-
zeren. 

De reakties op de mogelijkheid 
dat de kristen-demokratie wel 
eens voor de oppositie zou kun
nen kiezen, zijn allicht welspreken
der dan het idee zelf." 

H ET is ver gekomen met de 
CVP dat er al openlijk aan 

opp)Ositie wordt gedacht om de 
rangen weer te kunnen sluiten 
maar dan valt de factor „macht" 

weg, en die factor Is de beste 
cement die alle CVP'er samen
houdt Nu ja, als de CVP uiteenvalt 
voor ons niet gelaten. Intussen is 
zelfs de brave CVP-krant De 
Nieuwe Gids boos op de regering. 
'„De dubbelzinnigheid is ongetwij
feld het biezonderste kenmerk 
van het beleid in deze regerings-
koalitie zoals we hier eerder reeds 
hebben aangetoond. Ze is uiter
aard de hoofdoorzaak van de on
duidelijke en verwarde informatie 
over de politiek. Het sterkste voor
beeld IS wel de voorlichting over 
het staal De bezorgdheid in 
Vlaamse kringen over de opper
vlakkigheid waarmee in deze sek-
tor ondraaglijk zware verbintenis
sen voor de toekomst worden 
aangegaan werd in Wallonië, van
wege de slechte kommunikatie, 
begrepen als verzet tegen de red
ding van het staal in Luik en 
Charieroi. Nu geeft Guy Spitaels 
de indruk dat de Waalse socialis
ten het pleit reeds gewonnen heb
ben. Hij dikteerde zaterdag in een 
kranteartikel zijn voorwaarden als
of de regering alleen die nog in 
acht moet nemen om de zaak af te 
ronden." 

De Nieuwe Gids loopt wel wat 
hard van stapel. Het is Spitaels die 
het verkeerd voorstelt Wallonië 
heeft — aldus de krant — niet ge
wonnen. Kom, wat Spitaels over 
het staal zegt wordt door de feiten 
bevestigd en wat de CVP over het 
staal zegt wordt nooit door feiten 
hard gemaakt Dat is de waarheid. 
De CVP wil de waarheid verdoe
zelen en is nu boos omdat ze daar 
niet in slaagt-
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Wetstraat 

Onbestuurbaar en verscheurd 
Het zwaartepunt van de parlementaire aktiviteiten lag tijdens de voor
bije dagen in de Kamer. De volksvertegenwoordigers kregen immers 
de primeur zowel van de programmawet als van het staalplan. 

Ondanks deze „première" was de belangstelling aan de magere kant 
en heerste er een troosteloze en gelaten sfeer. De wrevel was alom zo 
te snijden. Bij de meerderheidspartijen die mekaar geen blik gunden, 
en bij de oppositie die nauwelijks aan informatie geraakte en zich ge
doemd zag tot het tellen van de punten die in de stri jd tussen de 
meerderheid door deze of gene partij behaald werden. 

Dit alles kwani uiteraard de kwali
teit en de duidelijkheid van de 
parlementaire arbeid met ten goe
de. Het debat over het staalplan 
heeft geen greintje dubbelzinnig
heid weggenomen. Integendeel! 
Zelfs CVP-interpellant Dupré ont
hield zich bij de stemming over de 
vertrouwensmotie, omdat naar 
zijn zeggen „het staalplan vaag is 
en zonder stevige waarborgen zo
als minister Claes zelf in zijn ant
woord heeft bekend". De bitsige 
reaktie hierop van Willy Claes was 
nog klem bier in vergelijking met 
de uitdagende wijze waarop de 
CVP'er Blanckaert en de Waalse 
socialist Cools mekaar verbaal te 
lijf gingen. 

De bewering van de fraktievoor-
zitter van de CVP dat het staalplan 
slechts „fundamentele opties" zou 
inhouden, werd meedogenloos 
verkracht door Cools; „In het staal 
heeft de regering geen fundamen
tele opties genomen, maar wel 
zeer konkrete beslissingen. Ik aan
vaard de CVP-dubbelzinnigheid 
niet langer". 

De CVP-fraktie zat volkomen 
klem, volgens sommige kommen-
tatoren zelfs „wit van woede" Ge
dwee stemde zij toch de vertrou
wensmotie. 
Bij zijn eindverklaring kon voorzit
ter Vic Anciaux enkel deze dub
belzinnigheid aanklagen en nede
rig vragen of ook de opfXJsitie 
inzage kan krijgen van de teksten 
van het staalplan. 

Bloemlezing 
Te midden van de vele andere 
woordenwisselingen, zoals tussen 
de CVP'er Lenssens en de socia
listen over de budgettaire perike
len en tussen mevr. Smeten minis
ter De Wulf over het Boel-konflikt, 
werd op een drafje de program
mawet afgehandeld. 
Een wet die niemand kan voldoen 
en die zelfs niet miniem het ontij 
van de sociaal-ekonomische krisis 
kan doen keren. Tijdens de alge
mene beraadslaging omschreef 
Hugo Schiltz ze als „een bloemle
zing van uiteenlopende maatrege
len, met vele leemten, die later 

zullen moeten aangevuld worden", 
„een geheel van improvizatie, 
waarbij van rijp overleg of beraad 
geen sprake is geweest". 
De regering leverde daarmede het 
zoveelste bewijs van haar gebrek 
aan eenheidsvisie. Dat kan ver
heugend klinken, maar het gevolg 
daarvan is dat met het sociaal en 
ekonomisch beleid in ons land 
lichtzinnig omgesprongen wordt. 
In zoverre zelfs dat het beleid zelf 
ondermijnd wordt! 
Daarenboven njst de vraag of met 
deze zoveelste programmawet 
wel degelijk 30 miljard bespann-

gen zullen gerealizeerd worden. 
De kern van het probleem ligt 
evenwel, aldus de VU-ondervoor-
zitter, heel wat dieper. 
Vooreerst is er de fundamentele 
onzekerheid en onbestuurbaar
heid van dit land. Het wantrouwen 
tussen de verschillende geledin
gen en standen van onze samenle
ving tiert welig. In plaats van te 
zoeken naar een consensus over 
een nieuw ekonomisch samen
werkingsmodel, beperkt deze re
gering er zich toe te ondermijnen 
wat ekonomisch nog overeind 
staat 

Verder is er het elektoralisme, dat 
ertoe geleid heeft dat het land 
bestuurd wordt door wispeltunge 
opiniepeilingen. 
En tot slot is er de hypoteek van 
de niet-opgeloste communautaire 
tegenstellingen. Deze snijden de 
weg af voor elke doeltreffende 
aanp>ak van de sociaal-ekonomi
sche krisis. Daarenboven, aldus 
Hugo Schiltz, kan een nieuwe en 
brede maatschappelijke consen
sus er slechts komen indien de 
meest vitale natie m dit bi-nationale 
land zich ten volle binnen geëigen
de strukturen kan ontplooien." 

P-Sprokkels 
• Bij het kamerdebat over de 
verschillende onderdelen van de 
programmawet was vooral Willy 
Desaeyere biezonder aktief. 
Fundamenteel betoogde hij in al 
zijn tussenkomsten dat deze wet 
geen besparingen met zich mee
brengt, maar in feite belastingver
hogingen invoert. 
Aldus worden op het vlak van de 
sociale voorzorg slechts enkele 
boekhoudkundige operaties door
gevoerd, terwijl nog maar eens 
een hervorming van de sociale 
zekerheid in het vooruitzicht 
wordt gesteld. Een ander treffend 
voorbeeld is justitie. Hier neemt de 

tsit^%,^is;:; 
Aansluitend op de aktie „Limburger, vecht voor je rechf" bezetten een vijftigtal Limburgse VU-militanten op za
terdagmorgen het station van Eisden. Hiermede wensten zij de aandacht te trekken op de problematiek van 
het openbaar vervoer in het Maasland. , r. , M M/.I, 
Tegelijk trokken de Limburgse mandatarissen de aktie van VU-Limburg door tot in het Parlement Na Willy 
Desaeyere in de Kamer, interpelleerde nu ook senator Rik Vandekerckhove over de onaanvaardbare 
werkloosheid en de ekonomische noodsituatie in deze provincie. 
Het antwoord van minister De Wu/f beperkte zich tot enige algemeenheden, zonder aandacht voor de speci
fieke Limburgse situatie en zonder tegemoetkoming aan de vraag naar prioritaire en kompenserende 
maatregelen. 
Kan men in dit land dan toch enkel iets bekomen door onrust en dreigementen? 

regenng resoluut haar toevlucht 
tot een reeks tariefverhogingen. 
• Inzake de fjensloenen beklem
toonde Vic Anciaux dat de V U 
geen volmachten wenst te verle
nen aan de regering. Waarom 
trouwens durft men in deze sektor 
geen grondige hervorming aan in 
de richting van een nationaal pen
sioen met een minimum en een 
maximum, en blijft men verder 
prutsen aan de onoverzichtelijke 
stelsels? 

• Het hoofdstuk „Onderwijs" be
titelde Wil ly Kuijpers als een on
handig in mekaar geknutseld lap)-
pendeken: gegoochel met grote 
termen, maar alles te zamen een 
reeks prutserige maatregelen. 
Van de grote „verkwisters" in 
deze sektor, zoals het leerlingen
vervoer en de al te gulle onthaal-
politiek van de Franstalige univer
siteiten, wordt netjes afgebleven. 

• Slechts over één regerings
maatregel kon Willy Desaeyere 
zich verheugen, namelijk de af
schaffing van de interkommunales 
voor autosnelwegen. Deze ont-
snapfjen immers aan elke kontrole 
en handelen dikwijls tegen de wil 
van de bevolking in. Hopelijk blijft 
het niet bij een mooie belofte! 

• Tot afronding van het debat 
stelde voorzitter Vic Anciaux dat 
de programmawet volkomen on
toereikend IS. De al te geringe 
„bespanng" wordt bovendien ver
worven op de rug van de beschei
den inkomens Maar de grote 
kwaal schuilt in het ontstellend 
gebrek jaan beleidsvisie: men 
vraagt inspanningen van de bur
ger, zonder te weten welk beleid 
gevoerd zal worden! 

• In de Senaat stond onder 
meer de aanpassing van de rijks-
schuldbegroting van 1980 op de 
agenda. Volgens Hektor de Bruy-
ne ging het om een unicum: een 
aanpassingsblad bij een aanpas
singsblad op de oorspronkelijke 
rijksschuldbegroting. Deze jaariijk-
se begrotingsaanpassingen zijn 

tot een perfide metode geworden, 
waardoor de ministers de richtiij-
nen van hun kollega's van finarv 
ciën en begroting omzeilen en 
waarvan het Pariement slechs 
machteloos getuige kan zijn. 

REL 
UE 

D e heer Blanckaer t : „(_) De 
C V P eist bovendien dat het 
parlement bestendig over het 
verloop van de toepassing 
van het staalakkoord wordt 
geïnformeerd." (App laus bij d e 
C V P ) 
D e heer A n d r é Coo ls : „(_) Het 
parlement zal op dat alles wel 
toezicht uitoefenen zoals dit 
al gebeurt voor de gewest
plannen en de bindingen met 
uiterst rechtse organizaties." 
(Gelach) „Natuurlijk, heren 
van de C V P , wil het parlement 
zijn rol spelen, maar het zal 
hem in alles spelen en niet 
naar uw keuze, niet volgens 
de omstandigheden, niet vol
gens wat u zoal p a s t f (onder
brek ing bij de C V P ) 
„Ik vraag de heren van de 
C V P mijn kalmte te eerbiedi
gen. M e t de jaren overkomt 
het me zelfs dat ik het met de 
heer Tindemans eens ben dat 
het ergste op dit ogenblik zou 
zijn te geloven dat met dub
belzinnigheid en woordspe
lingen redding mogelijk i s . ( J " 

(Kamer van Volksvertegenwoordigers. Be
knopt verslag. Gewone zitting 1980-1981. 
Vergaderingen van woensdag 27 mei 1981. 
blr 857) 
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De elf van Barcelona 
RSA — Even terug naar de op
hefmakende bezetting van de 
Banco Central op 23 mei jl. te 
Barcelona. Volgens de regering 
Sotelo zou een bont allegaartje 
van anarchisten en gemeenrech
telijke delinkwenten, door recht
se extremisten betaald, roeke
loos zijn hachje hebben geris
keerd om de vrijlating van luite
nant-kolonel Tejero en een paar 
van zijn lotgenoten af te dwingen. 

Risum teneatis! Dat die linkse 
anarchisten en (of) delinkwenten 
met hun „buit" uitgerekend naar 
„rechts Argentinië" wilden over
gevlogen worden maakt het hele 
officiële verhaal niet alleen nog 
ongeloofwaardiger, maar wekt 
het vermoeden dat de regering 
de ware toedracht heeft willen 
verdoezelen. Zo werd achteraf 
niets meer vernomen over kapi
tein Valiente van de Guardia Ci
vil die volgens de eerste verkla
ringen van defensieminister Al
berto Oliart „waarschijnlijk" deel 
uitmaakte van het anonieme 
kommando. Inmiddels hebben de 
ultra-rechtse overvallers (geen 
anarchisten!) een belangrijk doel 
bereikt: ze hebben de indruk ge
wekt en (of) versterkt dat de 
Guardia Civil „ergens" bij de 
overval betrokken was — waar
door de latente putschmentaliteit 
nog aangewakkerd wordt 

De Spaanse demokratie is nog 
niet aan het einde van haar tribu-
laties. Aan gene zijde van de 
Pyreneeën lopen er nog velen 
rond die menen dat Spanjaard 
zijn een bevoorrechte lotsbe
schikking is en die bereid zijn om 
voor een mytische Grandeza „ge
weld te plegen. Diep is hun inge
prent — en niet alleen door Fran
co — dat het een Spaanse plicht 

is de uit het buitenland geïmpor
teerde dekadentie het hoofd te 
bieden. Van die bewogenheid uit 
heeft Tejero drie maanden vroe
ger de Cortes geterrorizeerd, van 
die zelfde aandrang uit hebben 
de elf van Barcelona (eerst had 
men gezegd dat het er vieren
twintig waren!) de Banco Central 
bezet. In beide gevallen was de 
aktie gericht tegen het demokra-

tizeringsproces, tegelijk een pro
vocatie om het leger tot ingrijpen 
te bewegen en voorgoed terug te 
keren naar een bestel waarin 
geen plaats is voor gelijkberech
tiging van de nationale minderhe
den, Baskische en andere. Vooral 
dit laatste mogen wij bij een 
evaluatie van die ultra-rechtse 
desperado's niet uit het oog ver
liezen. 

Pierre Mauroy: 
een socialist 
van het midden 

RSA — Pierre Mauroy, sinds 22 nfiel jl. Frankrijks nieuwe 
premier is op 5 juli 1928 te Cartignies in het Departement du 
Nord geboren. In zijn boek „Héritiers de l'Avenlr" (Stock) roept 
de premier het verleden op. Zijn verste herinneringen gaan 
terug naar het gedender van de werkerstreinen die wolken 
stoom en brandhete kolenschilfers uitbraakten, naar de bruine 
negentiende-eeuwse stationnetjes waar het proletariërsvolk 
even kwam verpozen om dan in een lokaal treintje naar verre 
dorpen te boemelen. Hij ziet ze nog: mager, grauw en houterig 
in hun zwarte vloeren broeken en leren jassen. Daar is alles 
begonnen, zegt hij. Dat is zijn oorsprong, het proletarisch mi
lieu waarin hij is opgegroeid en als niet een kent 

Van zijn grootvader, eerst mijn
werker later houthakker, heeft hij 
de rijzige, massieve gestalte, de 
vaste gang en de langzame geba
ren. Van zijn vader, eerst houthak
ker en later dorpsonderwijzer, 
heeft hij zijn vroege belangstelling 
voor arbeidersproblemen. Die va
der leefde voor zijn school en voor 
het socialisme, 's Zondags trok de 
hele troep (zeven kinderen) naar 
Valenciennes of Rijsel om de so
cialistische gymnasten toe te jui
chen. In zijn geboortedorp waar 
men socialist was van vader op 
zoon, stapte Pierre al vroeg mee 
op achter de socialistische fanfare. 

Toen hij acht jaar was, kende hij 
de Internationale van buiten en 
zong uit volle borst mee met de 
militante arbeiders van zijn dorp 
die in blauw hemd met rode das 
achter bloedrode vlaggen opmar
cheerden. In 1945 wordt hij lid van 
de Js (Jeunesse socialiste). Mau
roy die onderwijzer word t zal de 
partij niet meer verlaten. De partij 
is zijn leven en verklaart zijn hele 
bestaan. 

Eerst moet de jonge Mauroy de 
wisselvalligheden en grillen mee
maken die vanouds aan een poli
tieke loopbaan vastzitten. In 1947 
ondergaat hij te Parijs een eerste 
vuurdoop. Tijdens een kongres 
van de jong-socialisten lokt hij een 
fluitkoncert uit omdat hij „uit eer
bied voor het geloof van mijn 
moeder" weigert vlees te eten op 

Helmut Schmidt: voorlopig onmisbaar? 
RSA — Nadat Schmidt ermee 

had gedreigd zijn mandaat aan de 
wilgen te hangen, is hij voor over
leg naar Washington gevlogen, 
precies op het ogenblik dat Mitter
rand officieel als president van 
Frankrijk werd geïnstalleerd. Twee 
dagen later is hij via Parijs naar 
Bonn teruggekeerd. Resultaat? 

Geen spoor van Amerikaanse 
steun voor de vele ekonomische 
en intern-politieke problemen van 
de bondskanselier Alleen vage 
beloften en een tiemoedigend 
schouderkloppen voor de trouwe 
vriend in nood. Verdwenen is de 
Amerikaanse adoratie voor de 
„geniale wonderdoener" van wel
eer 

De redenen voor die gewijzigde 
instelling liggen voor de hand. 

M Schmidt is aangeslagen door 
de verzwakte ekonomische toe
stand in zijn land. De budgettaire 
moeilijkheden die hij vandaag er
vaart kunnen op lange termijn 

gevaarlijk gaan drukken op het 
Westduitse aandeel in de verdedi
ging van ons aller avondland. Pijn
lijk detail: de hoge rentevoet waar
mee de Amerikanen hun eigen 
inflatie bestrijden (met zonder suk-
ses) is verantwoordelijk voor de 
koersdaling van de OM tegenover 
de dollar Maar, wat doe je eraan? 
Amerika moet vooreerst zijn eigen 
ekonomie opkrukken. 

H Dat kanselier Schmidt vast 
achter de dubt>elbeslissing van de 
Navo staat, versterkt weliswaar 
zijn Atlantische betrouwbaarheid, 
maar het stemt tot Amerikaanse 
nadenken dat de man met ontslag 
moet dreigen om zijn regering 
overeind te houden. Reagan en 
zijn nuchtere advizeurs houden 
dus rekening met een gebeurlijke 
breuk in de sociaal-liberale koalitie. 
Dit ware voor Washington niet 
eens een ramp, want een West
duitse regering onder kontrole van 
de CDU zou zich met meer over
tuiging voor de Amerikaanse wa

gen spannen dan de koalitie van 
Helmut Schmidt Maar, Washing
ton vreest dat de SPD als opposi
tiepartij voorgoed de „pacifisti
sche" toer zou opgaan en een 
ongunstig klimaat zou scheppen 
voor Duits-Amerikaanse samen
werking. 

K Tegen Schmidt (altijd vanuit 
Amerikaans perspektief) pleit ten 
slotte de recente overwinning van 
Mitterrand in Frankrijk: Washing
ton gelooft niet langer aan het 
gesmeerd funktioneren van de as 
Bonn-Parijs en vreest dat Mitter
rand vroeg of laat een links-gaullis
tische, neutralistische d.w.z. anti-
Amerikaanse koers gaat varen. Uit 
de onberekenbaarheid van Mitter
rand, de onzekerheid over Frank
rijks toekomstige koers volgt dan 
weer — paradoksaal genoeg — 
dat de BRD met of zonder 
Schmidt (maar voorlopig het liefst 
mét Schmidt) de enige en stevig
ste zuil van de Europese stabiliteit 
IS gebleven. 
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Goede Vrijdag. De verrassing is 
nog groter als hij twee jaar later 
tot nationaal sekretaris van de Js 
wordt verkozen. 

Zijn politieke loopbaan start in de 
schaduw van Guy Mollet De oor
log in Algerije verdeelt de socialis
tische rangen en Mauroy neemt 
afscheid van Mollet Zonder mis
baar trekt hij zich terug in het 
Noorden, waar hij prompt zijn 
macht en Invloed gaat bijwerken. 

Maar Mollet is niet haatdragend 
en roept zijn protégé in 1963 naar 
Parijs terug: werken voor de partij, 
interessante mensen leren ken
nen, ingewikkelde dossiers behan
delen en stil genieten van de lof 
die hem om zijn enorme werk
kracht en administratief talent 
wordt toegezwaaid. Tot hij in 1972, 
verontrust door de gestadige ach
teruitgang van de partij (SFIO) 
met voorzitter Frangois Mitterrand 
overleg pleegt om de vastgclop)en 
beweging weer vlot te krijgen. 

Eerste resultaat: de Sfio wordt 
omgedoopt tot PS en Mauroy 
wordt meteen de tweede man van 
de socialistische partijtop. Nieuwe 
beroering ontstaat als hij zich af
wendt van Mitterrand en toenade
ring zoekt tot Michel Rocard, die 
een gematigde koers vaart en 
daardoor veel centrum-kiezers 
aantrekt Maar, op het partijkon-
gres van Metz (1979) worden 
Rocard en Mauroy door de partij 
afgehuurd en na de zomer van 
1980 staat Mauroy weer achter 
Mitterrand. Voor de in de arbei
dersbeweging verankerde socia
list is de eenheid van de partij een 
onontkoombaar imperatief: in 
1981 is Mauroy dan ook de officië
le woordvoerder van de socialisti
sche presidentskandidaat en ver
gezelt hem op al zijn toemees. 

Als parlementslid en regionaal po
liticus brengt Mauroy enorm veel 
politieke en administratieve erva
ring mee, en., iets dat Mitterrand 
bij de parlementsverkiezingen van 
14 en 21 juni e.k. nuttig kan gebrui
ken: een aureool van gematigd
heid. Mauroy weerspiegelt alle 
tendensen en generaties binnen 
de partij. Hij is een pragmaticus en 
wars van ideologische vooringe
nomenheid. Anderen uit de PS 
zoals Jacques Attali, Jacques De-
lors, Dreyfus en Alain Boublil mo
gen hun geleerde teorieën debite
ren. Hij, de nuchtere administra
teur uit het Noorden, zal er op toe
zien dat alles onder kontrole blijft 
van het staatshoofd en van hem
zelf. Pierre Mauroy weet van wan
ten. Sinds 1972 socialistisch bur
gemeester van Rijsel heeft hij de 
hoofdstad van Frans-Viaanderen 
gemetamorfozeerd: kinderdagver
blijven, nieuwe scholen, bejaar
dentehuizen liggen over de hele 
stad verspreid. Samen met een 
dynamische kultuurpolitiek en een 
voortreffelijk georganizeerd so
ciaal dienstbetoon zijn die tastbare 
verwezenlijkingen het antwoord 
van een pragmaticus op het steriel 
gediskussieer van de intellektuele 
technokraten en „revolutionairen" 
uit de partij. 

Naar Parijs draagt Mauroy de 
overtuiging mee dat wat goed is 
voor Rijsel en het Departement du 
Nord ook goed is voor heel Frank
rijk. Met hem hebben de Fransen 
nu alltoht het nieuwe gezicht (in de 
plaats van Barre) dat ze zk:h heb
ben gewenst Mitterrand heeft aan 
zijn eerste premier een gematigd 
sociaal-demokraat een rustige on
verstoorbare kracht waaraan het 
Elysée in de stormen van morgen 
zijn voordeel kan doen. Of Mauroy 
de elektorale storm van juni 1981 
zal overieven, ligt bij de Franse 
kiezer. Hij alleen beslist over het 
lot dat „Ie gestionnaire du Nord" in 
de toekomst beschoren is. 

W^\ 

Zo bespaar ik 2.466F 
benzine per maand! 

De heer 
Daniel Van Buylaere 

f f Al meer dan 7 jaar Willy en Viviane 
werk ik in dezelfde firma. Met 
een stel leuke kollega's: Femand, 
Willy en Viviane. De firma ligt op 
26 km. van mijn woonplaats en dat 
trajekt heb ik zeven jaar lang, win
ter en zomer, met mijn karretje 
afgetuft. Elke dag dezelfde weg. 
Heel alleen. ^ ^ ^ ^ 

Het begon minder en minder 
plezant te worden, vooral met de 
benzineprijs van vandaag. 
Idem voor Willy. En Viviane ver
loor er haar lieve glimlach bij. 

wonen beiden in mijn streek 
en sinds kort hebben wij ons pri-
véspaarklubje gevormd. Nu rijdt 
ieder om de beurt één week met 
zijn wagen en haalt de anderen op. 
Samen naar het werk, samen naar 
huis! 

Er ivordt ncM âl 
wat a^élacnen 
ondenveg: 
Vooral wanneer wij uitrekenen 
hoeveel geld wij in onze zak ste
ken. Op een trajekt van heen en 
terug 52 km. per dag, aan gemid
deld 12 liter per 100 km., besparen 
wij samen liefst 7.398 frank per 
maand. Dit betekent 2.466 frank 
per persoon. Dat kan nogal tellen, 
nietwaar. 

Femand woont spijtig genoeg 
helemaal uit de buurt. Toch spaart 
ook hij sinds kort benzine. Dankzij 
de brochure van het Ministerie 
van Economische Zaken. Die staat 
namelijk vol met benzine-
besparende tips. 
ZoaJs bijvoorbeeld: 

Het onderhoud 
van de wagen. 

Banden op de juiste spanning, 
ongebruikt bagagerek afnemen, 
karburator afstellen, op tijd olie, 
kontaktpunten en bougies vervan
gen, enz... 

Bestel ook die brochure. Ze is 
gratis. U zal nog nooit voor zo wei
nig, zoveel in de plaats gekregen 
hebben. Adres: Dienst voor 
Energiebehoud, Belliardstraat 
15-17, 1040 Brussel. ,1 

Energie besparen = 
levensstandaard bewaren 

DIENST VOOR ENERGIEBEHOUD MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN. 
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„Hou de Voordries groen F' 

Gentbrugse ^wildernis' 
zwaar bedreigd... 
Tot de mooiste plekjes in Gentbrugge behoort ongetwijfeld de 
Voordries. Deze strekt zich uit tussen de Kasteelstraat, het Helden
plein, de Voordriesstraat de Bosstraat, het Hof Philippe Van de Vel
de, de Krekelstraat en de E3-viadukL Omdat dit — zoals de 
volksmond het zegt — „Hof van Lefevere" bedreigd wordt, ging de 
plaatselijke jeugdraad in het verweer. 

De geschiedenis van de Voor
dries gaat terug tot het begin van 
de tijdrekening. In die tijd zouden 
daar immers Romeinse kampen 
gestaan hebben, waarvan overi
gens de benaming „Het Kamp" 
afkomstig is. Getuige daarvan zijn 
niet bewaarde vondsten als krui
ken, muntstukken, wapens en per
kamenten in flessen. De voetweg 
die nu nog de Voordries- met de 
Lusthofstraat verbindt, zou een 
Romeinse heirweg zijn geweest 
Uit de vorige eeuw dateerde een 
omwald kasteel „Le Camp" of „Het 
Kamp" gebouwd door wwe De 
Meester de Ravenstein en later 
bewoond door ridder Gustave Le
fevere de Tenhove. Het kasteekJo-
mein omvatte eveneens een 
mooie inrijbrug met zware ijzeren 
hekkens en prachtige bomen. 

De huizenrij van de stra£it Het 
Kamp, evenwijdig k)pend met de 
Voordriesstraat, dateert reeds van 

vóór 1870. De woningen die er nu 
st£ian zijn echter van veel recente
re datum. 

Op het einde van de jaren zestig 
werd het belangrijkste deel van de 
„Hof van Lefevere" eigendom van 
de Compagnie Immobilière de Bel-
gique. In 1968 werd het kasteel ge
sloopt en datzelfde jaar werd door 
de gemeente Gentbrugge het Bij
zonder Plan van Aanleg 10 uit
gewerkt dat erin voorzag op de 
gehele Voordries zestien apparte
mentsgebouwen neer te zetten. 

Zeven gebouwen zouden 5 ver
diepingen tellen, vijf andere 7 ver
diepingen en nog eens vier 12 
verdiepingen. Zeven blokken zou
den op amper 26 meter van de E3-
viadukt komen. 

Het plan omvatte o.m. onder
grondse garages, een winkelcen
trum en een kleuterschool. De 

De graafwerken te Neerpede zijn begonnen. De macht van de plannenmakers en betonkoningen is eens te 
meer sterker dan de gewettigde volkswil. Ondertussen is het juridische gehakketak — ja bouwvergunning, 
neen bouwvergunning — aan de gang. 
In het verzet tegen de natuurverwoesters kreeg „Neerpede blijft" sterke steun van de Boerenmarkt-
Pajottenland. Dit nieuwe initiatief (met een knipoog naar Baaigem) start zaterdag a.s. op het prachtige markt
plein-met-schandpaal van het historische Gaasbeek en begint om 15 uur Pajottenlandse boeren en brouwers 
zullen er hun beste produkten — van producent naar konsument — aanbieden. 

huizenrij Het Kamp en het kasteel
tje Hof Philippe Van de Velde 13 
zouden moeten verdwijnen. Als 
mogelijke bouwheer werd de 
„Gentbrugse Haard" vernoemd. 
De administratieve lijdensweg 
sleept een aantal jaren aan tot in 
1976 het Bestuur voor Stede
bouw en Ruimtelijke Ordening be
slist dat het plan terug moet wor
den onderzocht 
Datzelfde jaar ook stelt de Rijks
dienst voor Monumenten- en 
Landschapszorg voor om de 
Voordries te beschermen. 

„Geneesmiddelen: een positieve balans" 
Deze titel pwijkt op een kleurige in
formatiebrochure, uitgegeven 
door het Algemeen Vertwnd der 
Geneesmiddelenindustrie (AVGI). 
Wij krijgen er prettige en leesbare 
gegevens over de wereld van het 
medikament Zo beweren de op
stellers dat van het omzetcijfer 
van de producent 40 % naar de 
produktie gaat, 15 % naar het 
onderzoek, 11 % naar de medi
sche Informatie, 9 % naar de ver
koop, 4 % naar de reklame, 11 % 
naar de administratiekosten en 
slechts 10 % naar de winst 
Het is wel zo dat het wetenschap
pelijk onderzoek naar een nieuw 
en afdoend geneesmiddel een tita-
nenwerk is van lange adem en 
veel geld. 

Van de 10.000 bestudeerde sub
stanties blijft er na 8 tot 12 jaar on
derzoek gemiddeld één over die 
als een nieuw geneesmiddel kan 
worden geregistreerd. De kost
prijs kan ondertussen opgelop)en 
zijn tot 1,6 miljard frank. 

Grote nadruk legt de brochure op 
de veiligheid en de kwallteitskon-
trole. Het orgelpunt komt aan het 
stot waar de stijging van de gemid
delde levensverwachting onder 
meer toegeschreven wordt aan 
de medische vooruitgang In het 
algemeen en aan de geneesmid
delen In het blezonder. 
Na lektuur van dit handig boekje 
kunnen wij ons toch niet van de in
druk ontdoen dat dit een pleidooi 
voor de eigen winkel Is verpakt In 
grootmenselijke princlepen en In 

een bijna onbaatzuchtig idealis
tisch streven. 
Zo zetten wij een groot vraagte
ken achter de beweerde winst
marge van 10 % en het aandeel 
van de reklame van slechts 4 %. 
Wie het hormonenschandaal in 
onze vleesindustrie volgt vraagt 
zk:h terecht af welke farmaceuti
sche firma's verantwoordelijk zijn 
voor de produktie en de verkoop 
in het zwart van een massa synte-
tische en kankerverwekkende 
hormonen die op een kriminele 
manier bij het grootste deel van 
onze veestafjel wordt Ingespoten. 
Hoewel zijzelf niet rechtstreeks 
deelnemen aan het hormonaal be

handelen, zijn zij toch goed op de 
hoogte van het feit dat er abnor
maal grote hoeveelheden hormo
nen worden afgenomen en dat 
deze niet allemaal kunnen be
stemd zijn voor medisch gebruik. 
Wij kunnen hieruit besluiten dat 
het grootkapitaal niet aarzelt te 
helpen omwille van de winsten het 
vlees vol te stoppen met schadelij
ke bestanddelen, die de volksge
zondheid en het menselijk geluk 
ondergeschikt maken aan misda
dig winstbejag. 

* „Geneesmiddelen: een positieve ba
lans', uitg. door het Algemeen Verbond der 
Geneesmiddelenindustrie (AVGI), Maria-
Louizasquare 49 te 1040 Brussel 

Sindsdien zijn er echter nieuwe 
plannen Inzake de bestemming 
van de Voordries. Eind 1979, begin 
1980 wordt gesproken over het 
oprichten van een opleidingscen
trum van de Rijksdienst voor Ar
beidsvoorziening, naast geruchten 
over villabouw e.d. 
Ondertussen Is de Gentbrugse 
Jeugdraad, met de steun van de 
Kulturele Raad, diverse verenigin
gen waaronder het Heemkundig 
Genootschap Land van Rode en 
vele plaatselijke politici en parie-
mentariërs gestart met een uitge-
brekie aktie „Hou de Voordries 
groen". 

Voorlopig beschermd. 

Een uitgebreide briefwisseling met 
de belekisvoerders en verschillen
de akties resulteren in een Minis
terieel Besluit dat op 8 oktober in 
het Staatsblad verschijnt 
Dit Besluit betreft de vooHopige 
bescherming gedurende één jaar 
van de Voordries, het Frans Toch-
park, het Braemkasteel met inte
rieur, het Heldenplein en het kas
teel met park Hof Philippe Van de 
Velde 13. 
Wij schetsen kort het voorlopig 
beschermde deel van de Voor
dries. Het omvat: 
# het vroegere kasteelpark 
langs de Kasteelstraat tussen de 
E3 en het Heldenplein, 
# het erf van de verdwenen 
boerderij De Schaepmeester aan 
de Voordriesstraat links van het 
kasteelpark, 
# het kasteel met park „Bossu-
Blommaert" (Voordriesstraat 14-
16) tegen de hoek met de Bos
straat 
# het uitgestrekte grasveld met 
verspreide begroeiing ten noor
den van de E3, 
# de vroegere hoveniershuisjes, 
van het verdwenen kasteel Van 
de Velde, in de Krekelstraat date
rend van rond 1850 met o.a. de be
faamde dulventoren. 

Tot dit gebied behoort ook het 
kasteeltje Hof Philippe Van de 
Velde 13, (1882), behorend tot het 
verdwenen kasteel Van de Velde 
aan de Bosstraat waar nu villa's 
en bungalows staan. Dit kasteeltje 
omvat o.m. een merkwaardige wa
tertoren en wordt omgeven door 

een ommuurd bebost terrein van 
1,5 ha. 

Een belangrijk deel van de Voor
dries wordt echter niet be
schermd. Het betreft het kasteel 
Voordriesstraat 6, de witte villa 
Voordriesstraat 8, de vroegere 
hertjerg met bijhorende huisjes 
„De Drie Ündekens" (Voordries
straat 10), ook de villa „Rosy Farm" 
met uitgestrekte tuin (Voordries
straat 12) en de huizenrij Het 
Kamp. 

Een mogelijke bebouwing van de 
Voordries Is niet alleen kultuurhis-
torisch onverantwoord, het gebied 
hert)ergt een merkwaardige na-
tuurschat Er groeit niet alleen een 
zeldzame moerascypres, maar er 
staan ook oude en mooie beuken, 
kastanjes, eiken, linde- en plataan
opslag, wilgen, hulst rododen
drons, seringen en ligusters naast 
een uitgebreide variëteit krulden. 
Door zijn natuurpracht Is de Voor-
dries een drukbezochte trekpleis
ter voor wandelaars, natuurilef-
hebbers en nagerK>eg alle Gent
brugse jeugdgroepen houden er 
dikwijls spelaktivlteiten. Een niet 
onbelangrijke funktie aan de rand 
van de grootstad. 

De Gentbrugse Jeugdraad is op 
de bres gesprongen en verzet 
zfch tegen verkaveling en bebou
wing van de Voordries. 

De jeugdraad hoopt eveneens dat 
de vooriopige bescherming over 
een aantal maanden zal omgezet 
worden in een definitieve bescher
ming bij Koninklijk Besluit 

De Gentbrugse bevolking heeft 
de jongste jaren reeds te veel 
groen zien verdwijnen en wil niet 
dat wordt gebouwd op de „Hof 
van Lefevere" zoals de volksmond 
dit natuurgebied noemt of „de 
wildernis" zoals de kinderen de 
Voordries noemen.. 

* Wie een handje wil toesteken 
om de Voordnes groen te houden 
neemt kontakt met: Luk Carnier, 
Peter Benoitlaan 135 (bus 4) te 
9219 Gentbrugge (091-30.30.20). 
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Noord-lerland, een Europese aangelegenheid 
Tijdens een perskonferentie over 
Noord-lerland pleitte Euro-parle-
mentslid Jaak Vandemeule-
broucke voor een Europese aan
pak van dit probleem. In dat 
kader stelde hij een zestal aktie-
punten voor. Hiervoor had hij 
eveneens Father Piaras O'Duill 
van het National H-Block com
mittee en vertegenwoordigers 
van de werkgroep Ierland (Vlaan
deren) uitgenodigd. 
Vandemeulebroucke: „De impas
se in Noord-lerland is er eens te 
meer één die gemeenlijk onder de 
noemer „interne aangelegenhe
den" valt en bijgevolg uit de inter
nationale belangstelling verdwijnt 
wanneer op het nieuws sleet be
gint te komen. 
Dat is ook zo met Noord-lerland: 
de kranten stonden 60/ van Bobby 
Sands' doodsstrijd; dat was al veel 
minder bij Frankie Hughes; de 
dood van Raymond McCreesh en 
Patsy O'Hara gaan bij velen a/ 
voortMj als een fait divers. 
Er stierven de jongste dagen niet 
alleen vier hongerstakers, er wa
ren ook Britse soldaten en vier 
onschuldige jongeren slachtoffer 
van rut)beren kogels, die zoge
zegd niet gevaarlijk zijn. 
Dat de Noordierse beweging een 
ktevrijdingsstrijd is, kan moeilijk ge
loochend worden: de feiten spre
ken voorzichzelf. Dat heel de zaak 
een interne aangelegenheid is, 
wordt daardoor op de helling ge
zet Hoe grillig zijn onze grenzen 
niet getrokken, hoezeer werden 
ze niet bepaald door de resultaten 
van oorlogen, door een verdeling 
van de buit tussen de overwin
naars. Tot welk leed en scheefge
trokken situaties zoiets kan leiden, 
heeft al meer dan één bevrijdings-
txweging t>ewezen. 

De tragedie van de huidige impas
se in Noord-lerland is die van een 
typisch koloniale konfrontatie: aan 
de ene zijde een massa-tKweging, 
aan de andere zijde een repressie
rechtspraak, waarin mensen ge
dwongen worden te sterven voor 
hun overtuiging. De regering in 
Groot-Brittannië plaatst zich zo
doende boven leven en dood en 
brandmerkt zichzelf bijgevolg als 
totalitair. Dit is biezonder gevaar
lijk en ongemeen wraakroepend. 
Tegenover de impasse, te wijten 
aan de stugheid van de Britse 
regering, is er m.i. enkel een uit
weg via een Europese oplossing. 
Het verdrag van Rome is gegrond
vest op de solidariteit tussen vol
keren en lidstaten. De gemeen
schappelijke verklaring van de Eu
ropese instellingen van april 1977 
bevestigt dit: eerbiediging van de 
fundamentele rechten en vrijhe
den. 

Het is evident dat de Europese 
Gemeenschap niet afzijdig kan 
blijven toezien op lijden, geweiden 
dood dat blijft aanslepen binnen 
zijn ruimte. De „interne aangele
genheid" is hier een dekmantel 
voor eigen falen. 
Elke stellingname vanwege de Eu
ropese gemeenschap op het vlak 
van de schending van mensen
rechten in alle kontinenten ter we
reld wordt in het licht van wat zich 
in eigen boezem voordoet, hypo-
kriet Weliswaar heeft het Euro
pees Partement in een resolutie 
van 7 mei jl aanvaard dat de 
Noordierse kwestie een Europese 
aangelegenheid is. Deze resolutie, 
ingediend door de fraktieleider 
van de Britse konservatieven, ver
zoekt namelijk de ministerraad en 
de Kommissie al het nodige te 
doen om een oplossing van de 
Noordierse kwestie te helpen be-
werkstelligen. Welke oplossing 
wordt echter niet gezegd. 

Akties 

Waar zit trouwens de wens voor 
juridische samenwerking binnen 
de gemeenschap? Hoe kan de 
Britse en ook de Franse uitzonde
ringsrechtspraak en het peniten
tiair regime in Noord-lerland ver
enigbaar zijn met een juridische 
Europese samenwerking? Daarte
genover wil ik onze akties stellen 

die zk:h samenvatten in een zestal 
punten: 

• een groep Europarlementa
riërs schrijft alle regeringslekiers 
van de EEG aan, om hen te vragen 
bij Thatcher aan te dringen haar 
stugge houding op te geven; 

• vraag om de kwestie op de 
agenda van de top van 27 juni te 
plaatsen; 

• in alle nationale parlementen 
aan de ministers van Buitenlandse 
zaken de resolutie van het Euro
pees pariement doen toepassen; 
• konstante vragen aan de kom
missie wat ze doen om de resolu
tie van twt Europees pariement uit 
te voeren; 

• vraag aan tiet sulikomitee 
voor de mensenrechten van het 
Europees Parlement om de legali

teit van de rechtbanken waaron
der de hongerstakers vallen, te 
onderzoeken; 
• een petitieaktie in het Belgisch 
Parlement 
Wij zullen hiermee doorgaan, tot
dat op lange termijn een oplossing 
voor de Noordierse kwestie en 
voor alle Europese tievnjdingsbe-
wegingen ttinnen de Europese 
kontekst gevonden is." 

NMKN -sroeibons 

Dat is een prachtige opbrengst voor uw spaargeld! 
De NMKN-groeibons verenigen alle voordelen van een goede belegging: 

een hoog rendement, de Staatswaarborg, en een grote soepelheid vermits de interest 
jaarlijks geïnd of 3 jaar lang gekapitaliseerd kan worden, met een uiteindelijk 

rendement van 40,98% (bruto - rentevoet). 

Ze liggen in het bereik van iedereen: 
5.000 F volstaat reeds om een NMKN-groeibon aan te kopen. 

Informeer bij uw NMKN-agent. (J vindt hem in de Gouden Gids - rubriek «Banken». 

Uw NMKN-agent heeft ook nog groeibons op 5 jaar, gewone kasbons, 
kasbons met progressieve rente, kapitalisatiebons en depositorekeningen die 

u zullen toelaten te sparen «naar uw maat». 
Voor de intekening op NMKN-effekten kunt u zich ook wenden tot een agentschap van de Nationale Bank van België, 

de hoofdzetel en de agentschappen van de ASLK de maatschappelijke zetel van de NMKN 
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, opgericht overeenkomstig de wet van 16 3 1919 

KREDIET. O NUVERHEID 
in 1980, hebben onze klanten voor 30 miljard in NMKN-kasbons gespaard 
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Als de bouw slabakt... 
Terwijl er miljarden over de 
balk gegooid worden in 
(Waalse) staalputten laat de 
overheid in ons land andere 
sleutelsektoren en nog meer 
werkverschaffende 
bedrijvigheden dan het staal 
aan hun lot over. Zo bij 
voorbeeld de 
bouwnijverheid. 
Er werd wel al een 
rondetafelkonferentie 
gehouden over de krisis in 
de bouwnijverheid. En er 
werd een nieuwe 
bijeenkomst gepland voor 
23 juni aanstaande. Maar, 
net zoals voor de 
textielnijverheid blijft het 
opvallend bij plannen en 
zoveelste voorstellen. 
Toevallig is zowel de 
textielbedrijvigheid als de 
bouw een overwegend 
Vlaamse bedoening. 
Trek de Vlaamse 
bouwbedrijven en 
bouwbedrijfjes uit de 
ekonomische statistieken en 
onze nationale ekonomie 
staat meteen op de helling. 
Het is geen gemakkelijke 
sektor om te saneren en 

betere perspektieven te 
geven. Maar alvast in de 
bedrijvigheid van de 
woningbouw liggen 
opbouwende maatregelen 
voor het grijpen. Alleen, er 
zou moeten afgestapt 
worden van de premie
manie die de 
opeenvolgende ministers 
onverminderd blijkt aan te 
tasten. Waar tot voor kort 
alleen bouwvergunningen 
elektorale pasmunt waren, 
wordt er vandaag de dag 
klaarblijkelijk ook nogal wat 
gegoocheld met toekenning 
van premies en toelagen. 
Tot en met de eerste 
minister die bij zoveel 
gelegenheden beweert op 
rondkante en andere 
konferenties zich af te 
sloven voor 's lands belang. 
Toch blijkt er nog wat tijd 
over te blijven voor een 
handtekening onder een 
paar honderd brieven waarin 
bemiddeling voor premies 
wordt beloofd. 
En zo wordt er dus hard 
gewerkt aan de relance van 
de bouwnijverheid-

Vlaamse bouwvakkers krijgen geen miljarden 
Premiepolitiek 

Van de Nationale Konfederatie 
voor het Bouwbedrijf is 
geweten dat deze 
beroepsorganizatie steevast 
aan de klaagpaal gaat staan. 
Dit keer gaat het om een 
noodkreet; zowel wat de 
woningbouw als wat de andere 
bouwwerken betreft 

De situatie in de bouw begint 
ronduit katastrofaal te worden. 
Het aantal werklozen en 
faillissementen is niet meer om 
te tellen. 
Een goede maand geleden 
waren er een goede 45.000 
werkloze bouwvakkers. Voor de 
redding van hun jobs toverde 
de regering geen 
mitjardenplannen. 

Dat er elke maand zo'n 2.000 
arbeiders zonder werk geraken, 
al dan niet als gevolg van 
faillissementen, blijkt geen 
reden voor maratonzittingen 
van de kabinetsraad. Er wordt 
door vakbonden Immers niet 
gedreigd met straatgeweld-
Het is onderhand al tang 
geweten dat de 
bouwbedrijvigheid een goede 
barometer is voor de 
gezondheid van onze ekonomie. 
Met de bouw Is het triestig 
gesteld! 

Bouwen is voor jonge gezinnen 
onbetaalbaar geworden; 
premiecadeaus ten spijt En het 
investeringsprogramma van 
Openbare Werken is 
weggezakt op het niveau van 
14 jaar geleden. 
In Vlaanderen wordt deze 
teruggang scherp aan den lijve 
gevoeld, aangezien de bouw 

een typisch Vlaamse aktiviteit 
is. 
Terwijl met de 
staalbedrijvigheid nog 
gejongleerd wordt in het kader 
van „nationale politiek', is de 
huisvesting alvast sinds kort 
een zogeheten 
persoonsgebonden materie. 
Maar van Vlaams beleid (of 
beleid van de Vlaamse 
deelregering) is nauwelijks 
sprake. Een poos geleden heeft 
deze deelregering nog haar 
beleid toegelicht op een 
perskonferentie waar alvast de 
staatssekretarls voor 
ruimtelijke ordening en 
hulsvesting oordeelde niet op 
aanwezig te moeten zijn. Dat 
beleid is er één van zus-en-
zoveel premies. 
Omdat de BTW-rekeningen in 

de bouw peperduur zijn werd 
beslist een BTW-teruggave te 
verstrekken. Het heeft maanden 
geduurd vooraleer de precieze 
draagwijdte van deze toelage 
bekend geraakte. Met de 
ingrijpende BTW-verhogingen 
die vandaag op een koninklijke 
handtekening wachten is het 
alweer tasten In het duister 
over de BTW-prIjs van 
bouwrekeningen. We kunnen 
slechts bevroeden dat de BTW-
terieven ook voor de bouw 
eerst zullen verhoogd worden 
om naderhand (middels alweer 
bijkomende administratieve 
procedures) een verhoogde 
BTW-teruggave te doen. 
Idem wat de loodzware 
rentelasten betreft Door de 
fout van de overheid werden 
de (hypotekaire) rentetarieven 

de hoogte ingejaagd, en 
naderhand worden dan wat 
cadeaus uitgedeeld, onder de 
vorm van tijdelijke 
rentetoelage, aan een beperkt 
aantal gegadigden. 

De premie- en toelagepolitiek is 
een schoolvoorbeeld van kleine 
dagjespolltlek; van koud en 
warm blazen. Er worden met 
brio veel beloften gedaan. 
Achteraf blijkt de 
overheidstegemoetkoming dan 
wel iets minder behoorlijk dan 
eerst werd beloofd. En spoedig 
blijkt dan ook en vooral dat wat 
relancemaatregelen wordt 
genoemd uiteindelijk nauwelijks 
van aard is om de sektor er 
weer bovenop te helpen. We 
zijn niet de eersten om er op te 
wijzen dat met de poespas van 

toelagen en premies net niet die 
kandidaat-k)ouwheren worden 
geholpen die het echt nodig 
hebben. Zo blijkt de 
rentetoelage van de Vlaamse 
deelregering wel van aard te zijn 
om een aantal bouwplannen in 
versneld tempo te laten 
uitvoeren, maar wordt in feite 
slechts een helpende hand 
toegestoken aan degenen die 
reeds bouwrijpe plannen 
hadden, en die hoedanook dan 
toch een bouwprojekt zouden 
verwezenlijken; zij het zonder 
toelage enkele maanden later 
dan nu het geval is. 

Die (jonge) gezinnen die willen 
maar financieel niet kunnen 
bouwen worden met de 
toelagep)olitiek nauwelijks 
verdergeholpen. Zelfs met een 
(onwaarschijnlijk) behoorlijke 
rentedaling blijft de hypotecaire 
gok te zwaar voor die kategorie 
van de bevolking die er op 
belust is een woonst in de 
steigers te zetten. Het is wel zo 
dat in de voorbije jaren, en dan 
vooral in het Vlaamse land, er in 
alle uithoeken met nogal wat 
bakstenen is gesleurd. Op 
sommige plaatsen woekert de 
woningbouw spekulatief midden 
de patattenvelden. 

Ondanks gewestplannen is er 
ook op het gebied van 
ruimtelijke ordening veel 
ministerieel vertoon, maar vooral 
een afwezig t>eleid. 

Als gevolg van een hoorzitting in 
het parlement, die de Volksunie 
op 17 maart organizeerde en die 
druk werd bijgewoond door 
vertegenwoordigers van de 
bouwnijverheid en van de 

4 JUNI 1981 



Reportage 

sociale bouwmaatschappijen, 
werd een reddingsplan voor de 
bouwnijverheid uitgewerkt dat 
spoedig aan de pers zal 
voorgesteld worden. 

Wensdroom 
Onderhand is er al voldoende 
op gewezen dat de Vlaamse 
ekonomie in belangrijke mate 
een bedrijvigheid van kleine en 
middelgrote ondernemingen is, 
die geëigende steunmiddelen 
verdienen. 
Dit geldt zeker voor de 
bouwnijverheid. 
De openbare werken blijven nog 
immer een nationale materie, 
maar de huisvesting behoort tot 
de persoonsgebonden materies. 
Een glimp van een geëigend 
Vlaams beleid hebben we 
evenwel nog niet kunnen 
opvangen. 
Nochtans leven verscheidene 
honderdduizenden gezinnen van 
de bouwbednjvigheid. En ook is 
het zo dat deze sektor immer 
de toekomst voor zich heeft Is 
er minder behoefte aan 
nieuwbouw, dan neemt de 
bedrijvigheid bij de 
vernieuwbouw toe 
Maar, alweer, zijn er vooral veel 
ministenële beloften voor 
stimulansen, maar ontbreekt de 
eerste hoeksteen van een 
koherent beleid. 
Jarenlang heeft de overheid de 
Vlaamse KMO's maar tegen 
mekaar op, en tegen 
konkurrenten van andere 
gewesten, laten werken tegen 
opbodprijzen. Nu de peperdure 
rentevoeten privéklanten 
afschnkken wordt er nauwelijks 
iets gedaan om de 
bouwbedrijvigheid draaiende te 
houden. 
In de jungle heerst de wet van 
de sterkste en van de slimste. 
Dat speelt zich nu dan ook af in 
de bouwwereld. Voor dit 
gevecht wordt evenwel een 
dure sociale prijs betaald: via de 
falingen en de werkloosheid. 
De overheid heeft verzuimd in 
de voorbije jaren om de 
bouwbedrijvigheid 
toekomstgericht injekties te 
geven. 
Bij opening van bouwsalons 
heeft menig minister een mooi 
woordje geplaatst over de 
mogelijkheden van 
systeembouw. 
Men liet de bedrijven die ter 
zake ambities hadden evenwel 
aan hun lot over. 
Met de gevolgen die we 
vandaag zien. 
Zo bouwen onderhand al 
onbetaalbaar is geworden, dan is 
vernieuwbouw zo mogelijk nog 
meer een wensdroom voor 
velen geworden. 
Dat nu zelfs een sociale 
bouwmaatschappij als de 
Nationale Maatschappij voor de 
Huisvesting ruchtbaarheid geeft 
aan financieringsperikelen voor 
nieuwe projekten geeft te 
denken. Men zoekt niet meer 
naar geld voor investeringen, 
maar naar geld voor 
overbruggingskredieten. 
Als er vandaag nog aan en 
langs de wegen getimmerd 
wordt dan is het ondanks een 
afwezig overheidsbeleid. 
Toevallig is de bouwbedrijvigheid 
in overwegende mate een zaak 
van Vlaamse kleine en 
middelgrote ondernemingen. 
Enkele Waalse staalbarons 
daarentegen zijn wel bij machte 
om miljarden frank binnen te 
rijven uit de staatskas en om 
generatiebelastende schulden op 
heel de gemeenschap te leggen. 
Als er vandaag nog gebouwd 
wordt, dan is het zeker niet op 
het beleid van de Vlaamse 
deelregering. 

Een huis 
gebouwd 

# # 

opeen 
dag... 

Sinds langer dan tien jaar wordt 
er gezocht naar een aanpassing 
van liet bouwproces. Onder 
meer door middel van tal van 
prefabelementen en met 
systeembouw. 
En er zijn goede 
suksesnummers geboekt Maar, 
door een duidelijk 
ongekoördineerde zoektocht is 
er ook niet weinig wildgroei bij 
moderne huizenbouw ontstaan. 
De overheid heeft in dit verband 
geen glimp van interesse 
betoond. Wél is er het passieve 
systeem van prefab-
goedkeuringen en registratie van 
aannemers. 
Door de vrijblijvendheid evenwel 
van beide attest-formaliteiten 
worden klanten, noch aannemers 
geprikkeld om gedurfde 
vernieuwende initiatieven te 
nemen. 
Zo blijft „prefab" nog het vaste 
synoniem met „snelgebouwde 
minderwaardige woningen". 
Op een moment dat in vrijwel 
alle ekonomische sektoren 
nieuwe en vooral 
rationalizerende metoden troef 
zijn, blijft men in de 
bouwnijverheid onverstoord 
baksteen op baksteen zetten. 
Wie dit met doet wie dit 
tijdrovend spel niet meespeelt, 
wordt met de vinger gewezen. 
Zo de aannemer en zo ook de 
bouwheer 
Want, we behoren naar verluidt 
met een baksteen in de buik 
geboren te worden. 

Ratrad 
Toch gebeurt het al eens een 
keer dat in onze streken een 
huis op één dag wordt 
gebouwd. 
Zoals dat van onze foto
reportage. Alleen is het jammer 
dat de huizenfabriek over de 
grenzen staat, en de 
doeaneformaliteien dan ook 
langer duren dan de konstruktie 
van het huis zelf... 
Dit huis (houtskeletbouw) werd 
gebouwd op eén dag. Waar 
aanvankelijk de konstruktie op 
de bouwwerf (zoals gebruikelijk) 
voorzien was vanaf 8 uur 
's morgens, kwamen de vier 
kamions met de modulen pas 
tegen kwart vóór twee 
's middags aan... wegens 
urenopslorpende doeane-
perikelen. 
Want dit huis werd aangevoerd 
vanuit de Franse Vogezen. 
Vooraf was de bouw van een 
stenen kelder nodig. Het huis 
zelf wordt op minder dan twee 
uur gemonteerd. Van kwart voor 
twee tot halfvier 
En dan is er nog wel wat hard 
doorwerken bij tot in de late 
namiddag om de dakkonstruktie 
behoorlijk wind- en regendicht 
afgewerkt te krijgen. 
Zo'n huis vergt minder man-uren 
dan wanneer het op de 
bouwwerf zelf element na 
element zou klaargestoomd 
worden. 
In de fabriek kan er immers 
rationeler gewerkt worden: zo is 
regen weer er geen hinder 

W[\ 
Dit huis wordt geleverd met 
woonklare binneninrichting. 
Behangpapier, vast tapijt en 
ingerichte keuken d'er op en 
d'er aan... 
En, of het een minderwaardige 
woonst zou zijn? 
Met de baksteentraditie die we 
rijk zijn kan het niet onze 

bedoeling zijn van vandaag op 
morgen onbezonnen in prefab-
en baksteenvreemde huizen 
over te stappen. Maar, blijven 
kankeren over de slechte gang 
van zaken in de bouw is nu ook 
niet bepaald opbouwend. 
Door rationalizering in het 
bouwproces zou het misschien 
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op korte termijn mogelijk 
worden om goedkoper, daarom 
niet minderwaardige, maar alvast 
ook opnieuw méér nieuwe 
woonsten te bouwen. En, 
RATRAD-systemen kunnen ook 
behoorlijk met baksteen werken. 
Want die blijkt op onze maag te 
moeten blijven liggen. 
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14 TV-programma's W 
Zaterdag 

BRT 1 

1400 Bonjour la France (Open 
School) - 1430 Tennis - 1800 
Beertje Paddington — 18 05 Huck
leberry Finn (f j — 1855 Dit leuke 
land — 1945 Nieuws — 2010 De 
Ropers (fJ - 20 35 't Staat in de 
sterren geschreven Cshow) — 
21 35 Voor en na (weekendfilm) 
— 2305 Nieuws 

NED 1 

1530 Nieuws - 1532 Bolke de 
beer - 1540 Kleine Isar — 1555 
Pinksterkroon — 1610 Pommetje 
Horlepiep (fJ — 1635 Professor 
Balthazar (fJ - 1640 Peter Ram
say de dierendokter — 17 30 Mijn 
oplossing — 1846 Sesamstraat 
— 1900 Lobe boat (fJ - 1950 
Shirley McLaine (show) — 2040 
De Onedin üjn (fJ - 2137 
Nieuws — 2155 Losgeld voor 
Alice (tv-film) - 2310 Voetbal '80 
— 2340 Simon (Darmiggelt — 
2355 Nieuws 

NED 2 

1745 Studio sport extra — 1857 
Nieuws. — 1859 Hier is Boomer 
(O — 19J25 Cijfers en letters 
(kwis) — 2000 Nieuws — 20.27 
Doden als een lynx (thnller) — 
2205 Brandpunt - 2240 Sport op 
zaterdag — 2305 Wat geen oog 
heeft gezien (fJ — 0000 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 1955 Le jardin 
extraordinaire — 2025 Terreur a 
bord (thnller) — 2200 Music ar-
cus — 2250 Nieuws 

ARD 

20 00 Nieuws — 2015 Astro show 
(kwis) — 2145 Nieuws — 2205 
Mann, bist du klasse i (film) — 
2350 Nieuws 

ZDF 

19 00 Nieuws — 19 30 Die Strasse 
(fJ — 2015 Der Graf von Monte 
Chnsto (film) — 21 55 Nieuws — 
22 00 Das aktuelle sport-studio (re
portages) — 2315 Der Kommis-
sar (f J — 015 Nieuws 

D~3 
19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Music of 
man (dok) — 2110 Wie eine 
Trane im Ozean (tv-film) — 2310 
Tips fur leser 

LUX 

1900 Nieuws. — 1930 La croisiere 
s'amuse (fJ — 2030 Le Veinard 
(film) — 2205 Love me tonight 
(musicaO 

F 1 
1920 Gewestelijke aktuaiiteiten — 
1945 Les Pans de TF 1 (spel) -
2030 Numero un (vanete) — 
21 30 Dallas (fJ - 2230 Voetbal
magazine — 2315 Tennis Roland 
Garros — 2330 Nieuwa 

A 2 

2000 Nieuws — 2035 Le beau 
monde (tv-film) - 2205 Bravo 
(vanete) — 2300 Les camets de 
l'aventure — 2330 Nieuws 

F3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Gianni Schicchi (Opera 
van Puccini) — 21 25 Portrait d'un 
homme a 60 % parfait Billy Wilder 
— 2210 Nieuws - 2230 Holly
wood USA (dokJ 

Zondag 

BRT 1 

1000 Protestantse Pinksterdienst 
— 1100 Euchanstievienng — 

12 00 Nieuws voor gehoorgestoor
den — 1400 Tennis (reportage) 
— 1530 Sesamstraat - 1600 Cat 
Balou (western) — 1735 De 
sprookjesstoet uit Maasmechelen 
— 1840 Beertje Paddington — 
18 45 Jonger dan je denkt — 1915 
Dieren in het zonnetje (dokJ — 
19 45 Nieuws — 20 00 Sportweek
end — 2030 Een beetje anders 
(tv-film) — 2125 Mezza Musica — 
2230 Nieuwa 

BRT 2 

1400 Tennis (reportage) 

NED 1 

1900 Nieuws — 1905 Woody 
Woodpecker — 1912 Bassie en 
Adnaan (f J — 2005 Uit de wereld 
van Guy de Maupassant — 21 10 
Live MUSIC NOW O^oncert) — 23 00 
Nieuws 

NED 2 
14 00 Hockey — 15 30 Nieuws — 
1535 De twee Chnstmaseilanden 
(dokJ — 1605 De mens en zijn 
muziek (dokJ — 1705 Studio 
Sport — 1845 Sesamstraat — 
1900 Is er muziek na Mao' (dokJ 
- 2000 Nieuws - 2010 Holland 
Festival-magazine — 2040 Huma
nistisch verbond — 20 45 Holland 
Festival 1981 - 2300 Nieuws 

RTB 1 

19 30 Nieuws — 19 55 Chansons a 
la carte (show) — 2120 Le Pere 
Amable (tv-film) — 2300 Nieuws 

ARD 

2000 Nieuvre - 2015 Mussen 
(dokJ - 2100 Brandschutz -
21 05 Hotelgefluster (film) - 2255 
Nieuwa — 23 00 Sankt Pauli fangt 
am haf en an (show) — 2345 
Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1910 Bonner 
perspektiven — 1930 Waar zal 
Duitsland zich bevinden over 100 
miljoen jaar' (dokJ — 2015 Kude-
now oder an fremden Wassem 
weinen (tv-film) — 21 45 Nieuws 
— 22.00 Die unersattlichen (film) 
— 0025 Nieuws 

D 3 

1935 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Zanskar 
(dokJ — 21 00 Auslandsstudio — 
2145 Kontaktmagazine — 2230 
Rod Stewart in concert — 2330 
Nieuws. 

LUX. 

1930 Oneremo — 2000 Les en-
vahisseurs (SF-fJ - 21 00 Le Gi-
tan (politiefilm) — 2245 Reis- en 
exploratiemagazine 

F 1 

1925 Dierenmagazine — 2000 
Nieuws — 2030 Les doigts croi-
ses (spionagefilm) — 2200 Gian 
C ârlo Menoth (portreO — 2310 
Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Vilar_ Jean 
(portret) — 22 05 Alain, professeur 
de bonheur (portret) — 2250 Le 
p)etit menteur (eenakter) — 2320 
Nieuws 

F 3 

2000 Les comediens s'amusent 
(kabareO — 2030 Aix-en-Proven-
ce (dokJ — 21 25 Nieuws — 21 40 
Eugene Riquidel (debat) — 2235 
Le facteur sonne toujours deux 
fois (film) 

Maandag 

BRT 1 
15 00 Hockey (reportage) - 16 20 
310 Voor Yuma (western) — 
1830 Beertje Paddington — 1835 
Bonjour la France (Ojjen schooD 
— 1905 Achter de schermen van 
een moderne Zoo (dokJ — 19 45 
Nieuws — 2015 Hèt testament (f J 
— 21 05 Mikhail Baryshnikov on 

Broadway (show) — 21 45 Rap-
fXJrt '81 (over verpleegsters) — 
2220 Nieuws. 

NED 1 

1846 Sesamstraat - 1900 Cas
per, het lieve spookje — 1911 
Haaien (dokJ — 2000 To the 
count of Basie (portret) — 20 50 El 
Salvador, vnji" (dokJ - 2137 
Nieuwa — 21 55 De geblakerde 
graanschuur (film) — 2335 
Nieuws 

NED 2 

1825 Europ cup hockey — 1857 
Nieuwa — 1859 Studio SfXDrt. — 
2000 Nieuws - 2017 De groene 
keizenn (f J - 21 35 Soap (f J -
2225 Aktua special (Info) - 2305 
Nieuwa — 2310 Nieuws voor ge
hoorgestoorden 

RTB 1 

1930 Nieuws - 1955 Le gonlle 
vous salue bien (film) — 21 35 
Leonard Misonne (portreO 

ARD 
18 35 Der Ring des Nibelungen — 
23 05 Nieuws - 2310 Metaluna 4 
antwortet nicht (SF-film) - 0035 
Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1915 Een ,oeku-
menisch" echtpaar vertelt — 19 30 
Es bleibt in der Familie (toneel) — 
21 00 Nieuws - 21 05 Kudenow 
oder an Fremden wassem weinen 
(tv-film) - 2240 „Vom Mungers-
dorfer Station zur Musikhochschu-
le" (dokJ - 2335 Nieuws 

D 3 

19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuvi/s - 2015 Honderd 
vijfentwinbg jaar Duitse ingenieurs 
(dok) — 21 45 Wie eine Trane im 
Ozean (tv-film) — 2325 Literatur 
und Politik — 2345 Nieuwa 

LUX 

1945 Dierenmagazine — 2000 
Medeans daupurd'hui (fJ — 
21(X) La femme de l'annee (film) 

F 1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Pans de TF 1 (spel) -
2000 Nieuws — 2030 Le fauve 
est lacfie (politiefilm) — 2320 Kor
te film — 2325 Nieuwa 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 Aktualiten 
tenmagazine — 2155 William 
Klem (portret) — 2225 Het teater 
van Ciappiello — 2330 Nieuws 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
- 2030 Le pays bleu (film) -
2210 Nieuws 

Dinsdag 
[ 9 JUNI ] 
BRT 1 

1830 Beertje Paddington — 1835 
Sesamstraat — 1907 Uitzending 
door derden Het vnje woord — 
1945 Nieuws - 2010 Cïelluloid 
Rock (dokJ — 2120 Kosmos 
(dokJ — 2210 Nieuws en weerbe-
ncht 

BRT 2 

2010 Reuzenschildpadden (dokJ 
— 2035 Doctor Vlimmen (fJ — 
2225 Bonjour la France (Open 
SchooD 

NED 1 

1830 Jeugdjournaal - 1836 Se
samstraat — 1850 Eenakter in 
zwart/wit — 1900EO-kinderkrant 
— 1930 Ronduit — 2010 Nooit 
meer alleen — 21 00 Het ontstaan 
van de bijbel (dokJ - 2137 

Nieuws — 21 55 Ratland en het 
zwarte gat of bestaat n ief wat je 
met ziet (dokJ — 2310 Den Haag 
vandaag — 2330 Nieuws 

NED 2 

18 57 Nieuws — 18 59 Zo moeder 
zo dochter — 19 25 Kerkepad 81 
- 2000 Nieuws - 2027 De 
familie Bellamy — 21 20 Charmo-
nie (koncert) — 2210 Hier en nu 
— 2250 Tot besluit — 2305 
Nieuws 

RTB 1 

19 00 Antenne-soir Waalse gewes
telijke aktualiteiten — 1930 
Nieuws — 19 55 Cine Tilt (spel) — 
2030 Dickie-roi (fJ - 21 25 COn-
cours des jeunes de la CEE 
(kwis) — 2230 Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 New York, 
New York (Reportage) — 21 00 
Aktualiteitenrubnek — 21 45 Nick 
Lewis chief inspector (f J — 22 30 
Tagesthemen — 2300 Casino de 
Pans (dok) — 000 Nieuws 

ZDF 

1000 Gezamenlijke programma s 
tot1315 - 1900Nieuws - 1930 
Ein Irrer duft von fnschem heu 
(blijspel) — 21 00 Heute-journal — 
2120 Het politieke leven in Bonn 
en Hannover (Reportage) — 
2205 5 nach 1 0 - 0 0 0 Nieuws 

D 3 

925 Sesamstrasse — 1945 Ge
westelijke aktualiteiten — 2000 

Nieuws — 2015 La 
- 21 00 Markt - 21 
ge (info) - 2230 Ge 
(Psychospel) - 231! 

LUX! 

19 45 Dierenmagazinc 
RTL-Flash (spel) - : 
(fJ - 2100 I Affair 
(film) 
_ 

1945 Les Pans de TF 
2000 Nieuws - 20 3( 
tenmagazine — 21 30 J 
dia (toneel) - 2320 I 

A 2 

2000 Nieuws 
pas d accord -

- 202 
2040 

A . A T E R D A G (6 junO — De zomer is in aantocht 
Dat betekent dat de toch wel goed ontvangen zaterdag-
namiddagfilms op BRT verdwijnen Spijtig zouden wij zo 
zeggen Gelukkig blijft de weekendfilm En die van van
avond mag er weer best zijn Voor en na (Before and 
after) Het gaat over een schijnbaar gelukkig getrouwd 
stel Hij, Jack gaat naar de veertig Zijn vrouw Carol is 
zwaarlijvig En dan gebeurt het na al die jaren huwelijk 
verlaat Jack zijn vrouw Carol laat zich door vrienden 
wijsmaken dat haar zwaarlijvigheid de oorzaak zou zijn 
van het mislukte huwelijk De enige oplossing om Jack 
terug te winnen is een drastische vermagenngskuur 
Carol volgt die raad en verliest 20 kilo Gevolg is dat 
heel wat mannen nu een oogje hebben op haar Maar is 
dat nu het ware geluk? (BRT 1) - NCRV (Nederland 
1) prezenteert een zwaargevuld middagprogramma 
voor de kinderen tekenfilmpjes, dokumentaires, avon-
turenreeks, enz. — 's Avonds start de Vara met een 
nieuwe reeks van de suksesvolle monsterreeks Onedin 
bne Onze noorderburen die toch altijd dichter bij de 
zee hebben gestaan, blijken verlekkerd te zijn op deze 
oneindige reeks reeksen — Ondertussen loopt op Ned 
II (KRO) een indnngende misdaadfilm Doden als een 
lynx (The Catamount killing) waarvan de nederlandstali-
ge titel duidelijk de sfeer weergeeft Regie K Z Sanussi 
(1975) Met o a Horst Buchholz, Ann Wedgeworth e a 

Z O N D A G (7 juni) — Jane Fonda heeft hier en 
daar duidelijk zichtbare nmpels Zij is dan ook al 43 jaar 
Toen ZIJ de hoofdrol speelde in Cat Ballou, een film van 
Elliot Silverstein (1966), was zij nog getrouwd met 
Roger Vadim en liet zij zich nog met haar blonde haren 
en opgevulde boezem met genoegen op de affiches 
prezenteren als sekssymbool Pas na haar scheiding 
van Vadim ontpopte zij zich tot de politiek geëngageer
de vrouw die zij nu is In Cat Ballou speelt zij de rol van 
de punteins opgefokte onderwijzeres die na haar 
beschermde kostschooltijd terechtkomt in het harde le
ven van Amerika's westen Zij komt terecht op de ranch 
van haar vader en ontdekt dat hij wordt bedreigd door 
een stel mets ontziende zakenlui Het zachtzinnige 
kostschoolmeisje ontpopt zich tot een doordrijvende 
jonge vrouw (BRT 1) — Na het nieuws op BRT 1 volgt 
een Amenkaanse TV-film die kadert in „Het jaar van de 
gehandicapte" In Een beetje anders (A little bit diffe
rent) gaat het over de 12-jarige Jamie die op het honk-
balveld een ongeluk oploopt Bij een röntgenonderzoek 
dat volgt op dit ongelukje, komt aan het licht dat de 
jongen beenderkanker heeft 

M A A N D A G (S junO - De wegen des BRTs zijn 
ondoorgrondelijk T g v de zomerprogrammatie valt de 
zaterdagse namiddagfilm weg En nu plotseling vindt de 
BRT het genoodzaakt om op maandagnamiddag een 
film op het programma te plaatsen, en dan nog een die 
tot de beste westerns gerekend mag worden 310 voor 
Yuma, van Delmer Daves (1957, z w / w ) De in Quebec 
geboren Glenn Ford die in zowat 65 westernfilms en in 
ruim 70 andere films optrad, sjaeeit de rol van de gang
ster Ben Wade op wiens hoofd een aantrekkelijk prijsje 
staat De arme boer Dan Evans (Van Heflin) die het geld 
best kan gebruiken, slaagt enn Ben Wade gevangen te 
nemen Om zijn prijs op te kunnen strijken moet hij de 
gangsterleider naar de gevangenis van de dichtsbijzijn-
de stad Yuma brengen Het spreekt vanzelf dat Wades 
bendeleden alles in het werk zullen stellen om hun leider 
te bevrijden — De Avro zond al eerder het winnende 
programma van het Festival van Montreux 1981 uit De 
Amenkaanse show Mikhail Barysnikov on Broadway In 
deze show is Liza Minelli de gastvrouw bij een trip door 
de Amenkaanse musical — Het maatschappelijk-socia-
le jongerenmagazine Rapport 81 dat nogal laat op de 
avond komt, gaat over het beroeps- en prive-leven van 

jonge verpleegkundigen Onder 
— Vara prezenteert op Ned 
avond Vooreerst is er de d< 
Waterman (cameraman van , 
haaien Deze dokumentaire w« 
idee van Peter Benchley, de au 
„Jaws" en „Jaws II" Deze films 
sukses, maar de haaien kre< 
slechte naam dat vele duikei 
tegenkwamen onverbiddelijk do 
een dokumentaire laten maken \ 
heel ander daglicht geplaatst w« 
portret van de beroemde pianist 
William „Count" Basie To the 
Salvador, vrij' is een dokumenta 
Salvador, het Zuidamenkaanse l< 
de onderdrukte landen staat, i 
steeds groter word t — Na het 
de Franse film De geblakerde g 
ges Brülees) van Jean Chapot ( 
mone Signoret de rol van de ste\ 
re boenn Rose die het voor het 
gestrekte afgelegen boerderij 
opnieuw door de sneeuwval vai 
afgesloten raakt Rose is duide 
man, haar dochter Frangoise, ha< 
Paul, de schoondochters Mon;< 
dne kleinkinderen We zijn in hï 
Op een nacht vinden sneeuwri 
jonge rijke vrouw Zij werd me 
afgemaakt De onderzoeksrech 
zijn belangstelling op de boerdi 
twee zonen die nacht uitgega 
neemt het tegen de onderzoeks 
milie wit te wassen De Tros b 
een uitgebreide reportage over 
kerncentrales in Nederland (Ne 

D I N S D A G (9jun.)-Ov€ 
IS al heel wat te doen geweest 
steedt in de Uitzending door der 
dacht aan dat dekreet onder de 
kreet en de vrijzinnigen" — 
4-delige reeks van Roel Bamboj 
rock- en popmuziek in de Ame 
zijn we aan de tweede aflevenn 
de jaren 60 (BRT 1) - Op BF 
geslaagde Nederlands-Belgische 
Guido Pieters (1978) naar het w 
Roothaert Met Peter Faber (Dr 
Hooi (Dacka), Chns Lomme (Tr 
„Dokter Vlimmen" gaat over de 
dierenarts op het platteland me 
van Tilburg Het boek kwam uil 
heel wat schandaal bij de ka 
Nederland In zijn boek stelde R 
krompenheid van de katolieke be 
opende hij een aanval op de p 
scheidingsprocedures en op dt 
van de katolieke kerk. 

W O E N S D A G (10juni)-
om voor het joernaal af te 
Vooreerst is er het optreden v 
science-fictionreeks Battlestar C 
ongewone kombinatie Daaren 
Fred de rol van een ouder word 
die WIJ van hem niet gewoon zijr 
orde de Fred krijgt berouw Zo 
V U te gast in de Uitzending dooi 
nng van de reeks Amerikaanse 
zoek naar (In search of ) gaat 
gaan wordt wat geloofd moet w 
en sadist Wat is er waar van c 

4 JUNI 1981 



^ 

TV-programma's 15 

— 20.15 LandesspJegel. 
Markt - 21.45 Nachfra-
- 2^30 Geben sie an? 

peD. - 23.15 Nieuws. 

srenmagazine. — 19.55 
I (spel). ~ 20.00 Dallas 
>1.00 l'Affaire MatteottI 

Paris de TF 1 (spel). -
jws. - 20.30 Aktualitei-
ne. - 21.30 Soiree Obal-
!l). - 23.20 Nieuws. 

JWS. - 20.28 d'Accord, 
>rd. - 20.40 La Feria de 

Nimes. Stierengevechten in Frank
rijk. - 23.30 Nieuws. 

F3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 La chevauchée des out
laws. (Western). - 22.20 Nieuws. 

Woensdag 

BRT 

17.00 Op het schildpadplein. — 
18.00 Klein, klein kleutertje. — 
18.15 Beertje Paddington (strip). — 
18.20 Reksio. - 18.30 Battlestar 
Galactica (sf.-f.). - 19.17 Uitzen
ding voor derden (VNOS). — 

19.45 Nieuws. - 20.15 Arnold (O. 
— 20.40 Op zoek naar... Dracula 
(dok.). — 21.05 Spel zonder gren
zen. — 22.25 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Studio vrije tijd. - 21.15 
Zaterdagavond en zondagmorgen 
(film). - 22.45 Bella Bartok (kon-
cerO. 

NED 1 

18.30 Jeugdjournaal. — 18.55 Toe
ristische tips. — 19.00 Van gewest 
tot gewest — 19.50 Zendtijd voor 
politieke partijen. — 20.00 Fern-
hout de filmer (dok j . — 20.50 
Holland Festival 1981. - 21.37 
Nieuws. — 21.55 Den Haag van
daag. — 22.10 Panoramiek. — 
22.40 Studio Sport. - 23.10 
Nieuws. 

gen . Onder t i te l : „ D e w i t t e were ld " , 
r t op Ned . 1 een aant rekke l i j ke 
3 er de dokunnentaire van S tan 
man van „The Deep" ) ove r d e 
nentaire w e r d gemaak t naar een 
;hley, de auteur van de bestsel lers 
Deze f i lms hadden een d a v e r e n d , 

naaien k regen onde r tussen zo 'n 
ve le duikers iedere haai d ie zi j 
biddeli jk d o o d d e n . D a a r o m w o u hij 
ten maken waar in de haaien in e e n 
jeplaatst w e r d e n . Hierna vo lg t e e n 
m d e p ian is t /band le ide r / kompon is t 
>ie: To the count of Basie. — El 
dokumenta i re ove r d e si tuat ie in El 
ler ikaanse land da t in d e top-10 van 
den staat, maar w a a r het ve rze t 

— Na het joernaal draai t de V a r a 
eblakerde graanschuur ( Les Gran -
an Chapot (1973J. Hier in spee l t S i -
van de s tev ig g e b o u w d e , autor i tai-

3t voor het z e g g e n hee f t o p d e ult-
boerder i ] d ie e lke w in te r w e e r 

seuwval van d e b e w o o n d e w e r e l d 
s e is duidel i jk d e baas o v e r haar 
angoise, haar be ide z o o n s Louis e n 
I t e r s Mon i que e n Luci l le en haar 
Ie zi jn in he t har t je van d e winter , 
n sneeuwru imers he t lijk van een 
j j w e r d m e t e e n do lk bees tach t ig 
i rzoeksrechter (Ala in De lon) r icht 
3 d e boerder i j . Hi j o n t d e k t dat d e 
: h t ui tgegaan zi jn. M o e d e r Rose 
onderzoeksrech te r o m o p haar fa-

D e Tros b reng t in Aktua Special 
j r t a g e over he t p rob leem van d e 
teriand. (Ned . 2). 

|uni) — O v e r he t b ib l io teekdekree t 
n g e w e e s t „Het Vr i je W o o r d " be-
ng door derden (BRT 1) vo lop aan-
3t onder d e t i tel „He t b ib l lo teekde-
n igen ' — In Celluloid Rock, d e 
oei Bambos t o v e r he t gebru ik van 
in d e Amer i kaanse e n Br i tse f i lm 

de af lever ing t oe e n d ie gaat o v e r 
. — O p BRT 2 k o m t de t och we l 
is-Belg ische f i lm Dr. Vlimmen van 
naar het w e l b e k e n d e boek van A. 

r Faber (Dr. V l immen) , Roger van 
Lomme (Truus) e.a. — D e r o m a n 
ja t over d e be leven issen van e e n 
itteland, mee r bepaa ld in d e buur t 
ik k w a m uit in 1936 en v e r w e k t e 

bij de kato l ieke bevo lk ing van 
e k stelde Roo thaer t voora l d e be-
katol ieke bevo lk ing aan d e kaak en 
^al op de p rocesvoe r i ng bij echt-
s en op d e huwe l i j ks rech tsp raak 
•k. 

I (10 juni) — Er zi jn t w e e redenen 
aal af te s t e m m e n o p BRT 1. 
op t reden van Fred As ta i re in d e 
Battlestar Galactica. Een t och w e i 
tie. Daarenboven speel t k ran ige 
ouder w o r d e n d e opl ichter, een rol 
gewoon zi jn. Maa r het k o m t w e l in 
)erouw. Z o hoo r t het. Hierna is d e 
ending door Derden. — D e af leve-
nerikaanse dokumen ta i re f i lms Op 
1 of...) gaat o v e r „Dracula" . Nage-
ofd moet w o r d e n ove r deze b ruu t 
waar van d e veronders te l l ing da t 

Dracu la g e w o o n d zou h e b b e n o p e e n to t ruïne verva l 
len kasteel in Roemen ië? W a s Dracu la de o o r s p r o n g 
van d e legende van de b loedzu igende vampiers , o f be
g o n d e k w a d e d r o o m e lde rs? En w a a r o m bli j f t he t bee ld 
van d e vamp ie rs to t o p d e d a g van vandaag voo r t l even . 
En levend ig? — In Zaterdagavond en zondagmorgen 
(Sa tu rday night and Sunday morn ing) , de Br i tse f i lm van 
Kare l Reisz (1960 - z w / w ) d ie BRT 2 draai t in de reeks 
„Fi lm v o o r alle t i j den : Engels real isme" speel t A l be r t Fin-
sey d e ro l van d e mach ine -bandwerke r A r t h u r S e a t o n 
d ie e r n iets v o o r voe l t o m zi jn vr i je levent je o p t e g e v e n 
v o o r e e n konven t ionee l huwel i jk . Hi j heef t lak aan d e 
burger i j en d e loonslaven, en ze t z ich t egen dat we re ld j e 
b e w u s t af. Z i j n haat t egen he t konven t ione le uit hij b.v. 
door , terwi j l z i jn chef , e e n onderdan ige werks laaf , 
nachte l i jke u ren k lopt in d e fabr iek, lekker bij d iens 
v r o u w in b e d te k ru ipen. Na e e n stoeipar t i j t je me t d e 
v r o u w van zi jn che f o n t m o e t hij e e n 19-jarig meis je da t 
o o k in d e f abnek bl i jkt t e w e r k e n . Z i j k u n n e n bes t of>-
sch ie ten m e t e lkaar en zi j s tuu r t duidel i jk af o p een 
huwelijk... 

D O N D E R D A G (11 juni) - in he t j ongerenma
gaz ine van BRT 1 Een vinger in de pap gaat he t ove r o .a 
p res te ren . Er is een po r t re t van e e n 16-jarige renner. J o 
Lemai re + F louze e n D e Snaar t r eden op . V e r d e r is e r 
n o g e e n f r agmen t uit d e f i lm „Pas maar o p o f anders...". 
— BRT 1 p rezen tee r t De kindervriend, e e n d o o r d e 
popu la i re p rezen ta to r en gespreks le ider K o o s Pos tema 
g e s c h r e v e n TV-spe l . He t is e e n uit he t leven g e g r e p e n 
verhaa l o v e r een al w a t o u d e r e m a n d ie zi jn vr i je t i jd vu l t 
m e t k lus jes o p k n a p p e n . In d e buu r t is hij e e n b e k e n d e f i 
guu r en d e k inderen zi jn zi jn bes te vr iend jes. O p een 
d a g v ind t hij he t lijk van e e n k ind. O p d e duu r beg in t d e 
buu r t hem, d e k inderv r iend t e v e r d e n k e n . Hi j raakt er 
helemaal kapo t van... ( M e t C o r van Ri jn als d e gepens io
n e e r d e K e e s Deil) . — D e popula i re radio- en TV-
p rezen ta to r K e e s Sch i lpe roor t spee l t in het TV-spe l 
Niets aan de hand (Ned . 2-Vara). He t spe l gaat ove r d e 
inv loed van d e s tadsvern ieuw ing o p d e or ig inele b e w o 
ners van d e A m s t e r d a m s e D a p p e r b u u r t D e hoofdro l , 
d e be jaa rde kran ige M i e n Kramer , w o r d t gespee ld d o o r 
Wi l ly Brands, een o u d e r e ak t r i ce d ie al vanaf haar pr i ls te 
j e u g d bi j he t tonee l is. 

V R I J D A G (12 juni) — D e h is tor ische f i lm Nicho
las and Alexandra uit 1971 draai t voora l r o n d d e 
p e r s o o n van Tsaar Niko laas II, d e laatste tsaar van he t 
Russ ische keizerr i jk, d ie uit d e gesch ieden is naar v o r e n 
k o m t als e e n m a n zonde r vee l w i lskracht , d ie een te rug 
g e t r o k k e n bes taan aan het hof p re fe ree rde b o v e n 
ak t ieve en ingr i jpende dee lneming aan s taatszaken. Hi j 
had ech te r geen ge luk: hij m o e s t rege ren in e e n woe l ige 
pe r iode d ie zal u i tmonden in de februar i - revolut ie van 
1917. Hi j w o r d t to t t r oonsa fs tand g e d w o n g e n . Maa r da t 
is n o g maar e e n voorspe l . Er w o r d t def ini t ief a f ge rekend 
m e t h e t tsar is t isch reg ime w a n n e e r de bo ls jev ieken na 
de ok tobe r revo lu t i e d e mach t grijpen... (BRT 1). — Ma 
Vlast be teken t „M i jn vader iand" e n is een m u z i e k c y d u s 
van Bedr i ch Smetana , d ie BRT 2 v a n a v o n d o p het p ro
g r a m m a heef t . He t muz ieks tuk w o r d t tg .v . de open ing 
van het Muz iek fes t iva l van Praag geb rach t d o o r d e 
Ts jech ische Fi lharmonie o.l.v. Vac lav Neumann . — O p 
N e d . 1 k o m t de spannende f i lm Deliverance van J o h n 
B o o r m a n (Tros) en de A v r o ( N e d . 2) bes teed t een uur 
lang aandach t aan d e muzikale famil ie O s m o n d . The Os
monds in concert is een konce r t m e t de hele familie, 
g e g e v e n in hun geboo r tes t reek U tah . In deze spec tacu 
laire s h o w maakt m e n gebru ik van alle mogel i jke 
techn ische snuf jes. D e O s m o n d s z ingen hun mees t po
pulai re nummer t j es zoals „Lazy River", „C razy Horses" , 
„ W o n d e r i a n d " enz. e n e e n med ley van popula i re s o n g s 
uit d e ja ren '60. 

N E D 2 

18.57 Nieuws. - 18.59 De School
krant — 1925 Kenmerk. - 20.00 
Nieuws. — 20.27 Socutera — 
20.32 Remmers ontmoet.. O i r i s 
van Veen. — 21.05 Magnum (f). — 
22.55 Veronica's agenda. — 23.07 
Nieuws. 

RIB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. - 19.30 Nieuws — 20.00 
Les sentiers du monde (dokJ. — 
21.05 Jeux sans frontières. — 
22.35 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Durchge-
dreht (tv-film). — 21.45 Bilder aus 
der Wissenschaft (dokJ. — 22.30 
Tagesthemen. 

ZDF 

21.00 Heute-journal. - 21.20 Ve
gas (O. - 22.10 Pfarrer Johannes 
Kuhn Antwor te t — 22.40 General-
probe (reportage). — 0.10 Nieuws. 

D 3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Gesprek
ken en ontmoetingen. — 21.45 
Moloch Mexico-City (reportage). 
— 22.15 Das Grüne Zimmer (medi-
tatiefilm). — 23.45 Nieuws. 

LUX. 

19.45 Dierenmagazine. — 20.00 
Muzikaal programma. — 21.00 Es-
clave des Amazone (avonturen
film). 

F 1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les pans de TF 1 (spel). -
20.00 Nieuws. - 20.30 Julien Fon-
tenas, magistrat (O. — 23.10 
Nieuws 

A 2 
1920 (gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 L'escargot (speO. — 20.00 
Nieuws. — 20.35 Palmares 81 (va
riété). — 21.50 Grand stade. — 
23.35 Nieuws. 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 En ballon au-dessus du Ki-
llmandjaro (dok). — 21.20 Jeff 
(film). — 22.50 Nieuws 

Donderdag 

BRT 1 
18.30 Beertje Paddington. — 18.35 
Een vinger In de pap. — 19.17 
Uitzending door derden ( P W ) . — 
19.45 Nieuws. — 20.10 Micro-Ma
cro (kwis). — 20.40 Panorama. — 
21.30 Dallas (f). - 22.15 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 150 jaar Belgen (dok). 8 
20.50 De kindervriend (TV-spel). 
— 21.45 Première. 

NED 1 

11.00 Schooltelevisie. — 18.30 
Jeugdjournaal. — 18.36 Sesam
straat — 18.50 Eenakter in zwart / 
w i t - 19.00 Wollies wereld (O — 
19.05 Pussycat (pop). — 19.30 
Zweden bij voorbeeld (dok). — 
20.00 De familie Bellamy (f). — 
20.50 Hier en nu - extra (info). — 
21.37 Nieuws. - 21.55 Den Haag 
vandaag. — 22.10 De vertDoden 
symfonie (klassiek). — 23.05 
Nieuws. 

NED 2 
18.57 Nieuws. - 18.59 De jonge 
uitvinder (jeugdfilm). - 20.00 
Nieuws. — 20.27 Vreemde vogels 
(O. — 20.52 Achter hef nieuws. — 
21.30 Teater thuis (TV-film). -
23.05 Nieuws. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten — 19.30 Nieuws. — 19.55 
Gehandicapten (info). - 20.20 
Reure pas la t)ouche pleine (film) 

— 22.15 Le carrousel aux images. 
— 23.15 Nieuws 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Das Japanl-
sche produktlvitatswunder (repor
tage). — 21.00 Blo's Bahnhof (talk
show). — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Die Befragung des Machla-
velll (TV-spel). — 0.10 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Artisten-
cocktall '81 (show). - 21.00 Heute-
joumal. — 2120 Nieuws uit Oost
en West-Duitsland. — 22.05 Badou 
Boy CTV-film). - 2300 Nieuws. 

D 3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Viva l'ltalla 
(film). — 2220 Abraham Polonsky 
(dok). 8 23.05 Religieuze pers. — 
23.50 Nieuws. 

LUX. 

19.45 Dierenmagazine. — 20.00 
Super jaimle (SF-f). - 21.00 Le 
Caporai Epingle (oorlogsfilm). — 
22.35 Spektakelmagazine. - 22.45 
Ida Karskaya (portreü. 

F 1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1 (speO. -
20.00 Nieuws. - 20.30 Martine 
Verdier (f). — 21.30 Aktuallteiten-
magazine. — 22.30 L'art et les 
hommes. — 2325 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Le gros 
oiseau CTV-spel). — 22.00 A pro-
f)OS de malevil. — 22.30 Croups de 
theatre. — 23.30 Nieuws. 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Le passé simple (film). — 
22.05 Nieuws 

Vrijdag 
12 JUNI I 

BRT 1 
18.30 Knikkie (O. - 18.45 Klein, 
klein kleutertje. — 19.00 Popeye 
(tekenfilmreeks). — 19.07 Uitzen
ding door derden (Protestantse 
Omroep). — 19.45 Nieuws. — 
20.15 Nicholas en Alexandra (film). 
- 23.10 Zomeragenda - 23.40 
Nieuwa 

BRT 2 
20.15 Wij, Heren van Zichem (f). — 
20.55 Ma Vlast Oconcert). - 22.30 
Tennis. 

NED 1 
18.30 Jeugdjournaal. — 18.36 Se
samstraat — 18.50 Eenakter In 
zwart-wit — 19.00 Abt)a in woord 
en muziek (show). — 19.35 Banana 
Split - 20.00 De Hulk (f). - 20.45 
Délivrance (avonturenfilm). — 

21.37 Nieuws. - 22.50 De vrucht
bare herinnering (film). — 23.40 
Nieuws. 

NED 2 
18.00 Tennis. — 18.57 Nieuvi«. — 
18.59 Dr. Snuggles. - 19.05 De 
Dukes uit Hazzard (O — 20.00 
Nieuws. — 2027 Dallas (O. — 
21.15 The Osmonds in concert 
(show). — 22.15 Televizier magazi
ne. — 22.55 Het leven van Maximi-
liane von Quindt (O. — 2325 
Nieuws. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. — 19.30 Nieuws. — 19.55Le 
Francophone d'Or (speü. — 20.30 
De lange mars van de Landwehr 
(muziekdok). — 21.30 La Drolesse 
(film). — 23.00 Nieuws 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Schlcksal 
aus zweiter Hand (film). — 21.55 
Ekonomische rutwiek. — 22 30 Ta
gesthemen. — 23.00 Die Sport-
schau. — 23.25 Ein sheriff in New 
York (f). - 0.40 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Ausland-
joumal. - 20.15 Derrick (f). — 
21.15 Haltestelle OobareO. -
22.00 Heute-joumal. - 2220 Kultu-
reel magazine. — 23.05 Xoxontla, 
Brennendes Land (film). — 0.50 
Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Kultur und 
Wissenschaft mad. — 21.00 Re
porter. — 21.30 Gott und die We l t 
- 22.00 Wie es (3ott gefallt (O. -
23.00 Ruimtevaartpionier Hermann 
Oberth (portret). — 0.10 Nieuws. 

LUX. 

19.45 Dierenmagazine. — 20.(X) 
Hunter (O. — 21.00 L'homme qui 
n'avait plus de patrie CTV-film). 

F 1 
1920 (gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1 (speD. -
20.00 Nieuws. - 20.30 Koncert -
22.10 Pleins feux (kultureel magazi
ne). — 2320 Neiuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Les fils de 
la liberté (O. — 21.35 Apostrophes. 
- 22.55 Nieuws. - 23.05 Hamlet 
(tragedie). 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speO. 
— 20.30 Le nouveau vendredi (re
portage). — 21.30 La falaise des 
fous (reportage). — 22.30 Nieuws. 

A l b e r t F inney en Sh i r l ey A n n e 
F ie ld in Z a t e r d a g a v o n d en 
z o n d a g m o r g e n , een mil ieu- e n 
karak tersch i lder ing van Kere l 
Reisz (1960) 
( W o e n s d a g , BRT 2, 
21 u.15) 

om 

4 JUNI 1961 
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Cannes '81... de business slabakt 
C A N N E S - Voor de 
34ste keer (van 13 tot 27 
mei) werd te Cannes het 
„Festival International" 
georganizeerd. In tegen
stelling tot de vorige ja
ren hingen er „donkere" 
wolken boven dit uniek 
gebeuren. De Amerikaan
se filmbusiness en vooral 
de onafhankelijke pro-
duktiemaatschappijen 
hadden vorig jaar gezwo
ren een eigen „marché" 
(filmmarkt) op te richten, 
in het hartje van de film-
stad Hollywood. Hun 
dreigement hebben ze 
ook uitgevoerd, nl. enkele 
weken voor Cannes liep 
in Los Angeles de eerste 
„Film Market" waarop uit
sluitend Amerikaanse 
filmwaar (vooral zgn. „ex
ploitation" films) werd 
aangeboden aan buiten
landse distributeurs. O m 

aldus de dure en half
slachtige filmmarkt van 
Cannes te omzeilen. Het 
moet dadelijk gezegd dat 
de „marché" van Cannes 
een belangrijke finan
cieel ekonomische steun 
in de rug van het kulture-
le fi lmgebeuren van Can
nes is. Aan het einde van 
dit festival werd gefluis
terd dat de filmverkoop-
cijfers dit jaar 1/4 minder 
hoog lagen dan in 1980 
en dat zo 'n slordige 400 
kopers en verkopers het 
dit jaar in Cannes lieten 
afweten. Of dit moet wor
den toegeschreven aan 
deze eerste LA. Market 
of gewoon aan de univer
sele ekonomische reces
sie blijft een open vraag. 
Feit is dat, mede dank zij 
de strengere kontrole-
maatregelen om het grote 
festivalpaleis en alle ove

rige filmzalen te betre
den, het er in Cannes 
minder druk en dus men
selijker aan toe ging. 

Maar overdrijven we niet-
de Croisette en de Rue 
d'Antibes (de twee slag
aders van dit festival) lie
pen nog afgeladen vol 
professionelen (produ
centen, distributeurs, 
journalisten en sterren). 

Cannes is nog lang geen 
„woestijn" en het ziet er 
naar uit dat de Amerika
nen volgend jaar hun 
come back zullen moeten 
maken, met het oog op de 
opening van een gloed
nieuw en presitgieus fes
tivalgebouw dat het hele 
festival zou herbergen, 
van „grand palais" tot en 
met „marché". Hopelijk 
wordt het geen toren van 
Babyion. 

België-Belgique? 

Ondertussen heeft u in de dag
bladpers reeds uitvoerig kunnen 
lezen wie de prijzen op de kop ge
tikt heeft en wat er in de kompeti
tie allemaal voor fraais en onbe
langrijks te zien was Belgiè was er 
dit jaar met bij Enkel een franstali-
ge kortfilm, Alephah van Gerald 
Frydman liep in de kortfilmkompe-
titie. Van Vlaamse zijde werden 

enkel de bij ons reeds lang uitge
brachte speelfilms op de filmmarkt 
gepromoot terwijl franstaligen 
vooral publiciteit maakten met en
kele bijna afgewerkte speelfilms. 

O ja, Neige van Juliet Berto en 
Jean-Henn Roger (een oninteres
sant sfeerbeeld van de marginalen 
en de drughandel rond Pigalle) 
was een Frans-Belgische ko-pro-
duktie, maar dit werkje ademde 

S T A G E TRADITlOriELE 
VOLKSMUZIEK 24 bt 29 ooast 

In aansluiting met de twee vorige suksesvolle stages zal ook dit jaar een 
Stage Traditionele Volksmuziek gehouden worden. 
Deze stage vindt in het provinciaal trefcentrum „Baljuwhuis" te Galmaar
den plaats Er wordt in tenten overnacht. 
In de mooie landelijke heuvelomgeving van Vlaams-Brabant (Pajotten-
land) kan men aan één van de volgende sessies deelnemen-
hommel (lesgever: Ritteke Demeulenaere), doedelzak (Luk Bosmans), 
draaiher (Mark Anthony), viool (Jos De Braeckeleer), diatonische 
harmonika (Wilfried Moonen), zang (Wannes Van de Velde), instrumen
tenbouw (Herman Dewit), dansatelier (Renaat Van Craenenbroeck), 
vlierenfluit (Oswald Tahon en Jacques Thijs) en een kindersessie (John 
Lundstrom). 
Buiten de sessies worden in de vooravond en 's avonds voor de 
deelnemers bijaktiviteiten voorzien zoals: 
— koncerten rond oude en klassieke muziek, volksdans en -zang en 
doedelzak 
— informatieavonden i.v.m. straat- en marktlied en middeleeuwse 
Instrumenten 
Deelnemingsprijs 3.0(X) fr. (1.500 fr. voor de kindersessie). 
Verdere inlichtingen over deze stage, georganizeerd door het ANZ en 't Kliekske m.m.v het 
Noordstarfonds vzw, kulturele stichting van „De Noordstar en Boerhaave", Groot-
Brittanniëlaan 121, Gent. kan men bekomen op het ANZ-sekretariaat, Vrijheidstraat 30-32 
bus 14, 2000 Antwerpen, tel. 031-37.93.9Z 

slechts een 18-karaatse Panjse 
sfeer uit 
In de ontzaglijke filmmarkt sloeg 
België dus zowel artistiek als com
mercieel geen gensters. De lui van 
Fugitive Cinema hadden wel een 
mooi informatief en publicitair ini
tiatief genomen voor de buiten
landse markt- een Frans-Engelse 
catalogus als kalender opgevat 
waarin een ludiek overzicht werd 
gebracht van de Fugitive produk-
ties van vroeger en nu 

Veel gescheer-
Een ander land dat dit jaar geen 
goede kijk op Cannes had was 
Canada. In het verleden was de 
Canadese cinema telkens goed 
vertegenwoordigd in kompetitie 
maar dit jaar had selektieheer Gil
les Jacob alle Canadezen uitgeslo
ten. Als kompensatie liepen er dan 
enkele „mounties" in de „Quinzai-
ne des Réalisateurs" dn '68 ge
groeid als alternatief voor het bur
gerlijk kompetitief festival) Maar 
lijsttrekker Les Plouffe van Gilles 
Carle (waarmee de „Quinzaine" 
feestelijk werd geopend) bleek 
zowaar een variante op ons aller 
Paradljsvogels te zijn: konventio-
nele en platvloerse grollen rond 
een katoliek gezin uit Quebec. 
Oorspronkelijk opgevat als een 
6 u . lange t»/-serie krijgen wij er 
nauwelijks twee uur veertig uit te 
zien. Het volstond ruimschoots, 
ondanks de zichtbare narratieve 
tekorten. Maar het was voldoende 
om dit jaar alvast geen enkele 
andere Kanadees nog te gaan 
bekijken 

Ook de met veel heibel geannon
ceerde nieuwe Portugese werken 
bleken ofwel ellendig pretentieus 
(Francisca van Manoel de Olivei-
ra) ofwel slaapverwekkend (Cer-
romaior van Filipe Rocha) En een 
Braziliaanse geestes- en taalge-
noot Alberto Graga scoorde met 
Memorias do medo (Herinnenn-
gen aan de angst) vermoedelijk 
een nieuw Guinness-rekord met 
betrekking tot aantal voettitels per 
minuut Deze intellektueei had be
ter een boek geschreven in plaats 
van zijn personages konstant poli
tieke en filozofische wartaal in de 
mond te leggen 

In Israel blijkt ondanks de voortdu
rende oorlogsdreiging de film veel 
moeite te hebben met de seksuele 
revolutie. The vulture van Yaky 
Yosha zou teoretisch een variante 
op Coming Home van Hal Ashby 

kunnen worden genoemd maar in 
praktijk tracht de ex-Sinaï-strijder 
zoveel mogelijk mooie grieten te 
versieren, desnoods tegelijk. A 
thousand little kisses van Mira 
Recanat; is dan een gezinsdrama 
(dat zich ergens in Tel Aviv af
speelt) van een psychologische 
ondiepte die men zelfs in de 
slechtste Vlaamse film met meer» 
aantreft. En voor de talrijke vrij- en 
blootscènes is deze kineaste ver
moedelijk bij Roland Verhavert in 
de leer gegaan. 

Experimenten 

Experimenten horen meestal thuis 
bij de kortfilms In Cannes zagen 
wij dit jaar één mislukt en één 
geslaagd filmexperiment Fll, fond, 
fosfor van Philippe Nahoun wil de 
emoties van twee verliefden ver
klanken via muziek (Puccini) en 
fotografie (cameraman Thomas 
Mauch). Het kader is de beroem
de „Villa Medicis" te Rome. De 
akteurs heten Adriana Bogdan en 
Nahoun zelf. Maar op geen enkel 
ogenblik weet de kineast zichzelf, 
Bogdan, het kader, de foto en de 
muziek in harmonie te brengen en 
emotie bij de kijker los te weken. In 
dit laatste is de Hongaar Gabor 
Body met Narcisz es Psyche 
prachtig geslaagd. Het vertrek
punt van zijn film is de ongemak
kelijke romance tussen een aan 
een geslachtsziekte lijdende dich
ter en een eisg warmbloedige jon
ge vrouw. Beider gevoelens van 
onmacht worden verbeeld tot een 
prachtig en gekweld visionair 
spektakel. In de marge analyzeert 
Body bovendien de sociaal-politie
ke geschiedenis van de 19de 
eeuw. Een film die zijn voorgaande 
met kent en dusdanig njk aan 
vormelijke schoonheid en emotio
nele gevoeligheid is dat meerdere 
visies zich opdringen. 

Andere belangrijke films 

She dances alone van Robert 
Dornheim was een zeer geestige 
en kitscherige dokumentaire én 
fiktiefilm over de enige, nog leven
de, dochter van balletmonster 
Nijinsky. Kyra Nijihsky danst, lult 
en lacht zich door het leven terwijl 
ze ook getuigt van een enorme be
wondering voor haar vader. Bud 
Cort speelt de rol van een regis
seur die een film over haar leven 
wil maken. Vandaar de voortdu
rende ironie in de film: het is alsof 
je de voorbereidingen tot She 
dances alone meemaakt Een kijk 
in de ziel van een levenslustige en 
gelovige vrouw, maar tegelijk ook 
een konstant relativeren van het 
medium film als „waarheidsver
kondiger". De meeste films zijn zo 
opgevat dat je moet geloven wat 

je ziet, in She dances alone wordt 
dat door de ontwapenende figuur 
van Kyra voortdurend ondergra
ven. 
Een andere boeiende maar minder 
leuke dokumentaire was Es ist 
kalt in Brandenburg van Villi Her
mann, Niklaus Meienberg en Hans 
Stürm. Anno 1981 gaat deze prent 
op zoek naar de motieven van 
Maurice Bavaud, die tot 3 maal toe 
(in 1938) Hitler heeft willen ver
moorden. Bavaud zelf werd in 
1941 door de Gestapo gehals-
recht Via getuigenissen van aller
lei betrokkenen (familie, medege
vangenen, bewoners van de stra
ten waann de moordpogingen ge
beurden, enz.) en historisch film
materiaal wordt een beklijvend 
portret opgehangen van de nazi
periode en wordt voortdurend ge
peild naar de vraag of een herha
ling van zo 'n fascistisch bewind 
vandaag nog mogelijk zou zijn in 
Europa. 

Twee sterke 
Indische films 

Indië is de grootste filmproducent 
ter wereld (600 films jaarlijks) en 
toch krijgen we in Europa zelden 
Indische films te zien. Eén naam is 
zeer bekend bij cinefielen: Satiajit 
Ray; een tweede knjgt bekend
heid: Mrinal Sen. Maar naast dit 
duo werken nog tientallen en tien
tallen andere kineasten met pelli-
cule. Ik heb kunnen vaststellen aan 
de hand van twee werken dat er 
nog veel talent in India is dat 
dringend in onze kontreien moet 
worden gereveleerd. Een eerste 
film heet Albert Pinto (Waarom 
Albert Pinto zich woedend maakt) 
en is gemaakt door Saeed Mirza. 
Zijn tweede film én een aangrij
pend portret van een katoliek ge
zin in Bombay. Katolieken in Indiè 
zijn zowat de Mohammedanen 
van bv. bij ons. Op sociaal, politiek, 
religieus en puur menselijk vlak 
wordt hen enorm veel onrecht 
aangedaan. Pinto's film roept soli
dariteit op voor alle arbeiders in de 
katoenstad Bombay opdat niet zij 
alleen voor de kapitalistische krisis 
zouden moeten opdraaien. 
De tweede film heeft Chakra (Vi
cieuze Cirkel) en werd gedraaid 
door Rabindra Dharmaraj. Zoals in 
Kurosawa's Dodes'kaden wordt 
hier op een naturalistische wijze 
het leven in een bidonville be
schreven. Een keiharde prent met 
heel wat kinematografische ge
voeligheid waardoor elke melodra-
matiek wordt vermeden. 
Misschien waren deze beide Indi
sche films wel de enige revelaties 
van Cannes '81. 

Ronnie Pede 

Gamee 
op een 

unieke reis \:/ -
door de wondefwereld 

van delnsekten 
Een schitterend boek,uniek in Neder landen België Ri jk aan gave k leurfoto 's . 
Informat ief , zonder in dorre systematiek te vervallen Samengesteld voor een 
groot, met deskundig publ iek, maar wetenschappeli jk verantwoord. 
Samenstellers Mart in van der Donk, Teo van Gerwen, 
advies Prof. dr J Van Boven ( K U L ) 

375 f r. 
(zolang de voorraad sirekt) 

Alleen verkrijgbaar m erkende boekhandels 

Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen,-v z w , Antwerpen 

Van 4 juni t/m 4 juli 1981. 

VOORDEELPRIJS 
"BOEK VAN DE MAAND" 
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Zomersingels op een rijtje 
Met het zomeruur zijn ook de 
Vlaamse schlagerzangers opge
doken om een poging tot .zomer
hit" te wagen. 

„Naar de zee" is de nieuwe mee
zinger van Willy Sommers maar 
ook van de Antwerpse kleinkunst-
popgroep Magenta, beiden mik
ken daarmee op het groeiend suk-
ses van ons strandtoerisme. Som
mers houdt het spijtig genoeg bij 
al te eenvoudige rijmelarij die het 
niveau van het Vlaamse lied zeker 
niet verheft De hertraren Magen
ta bracht halfweg zeventig een 
eerste elp>ee uit en trad nog op sa
men met Wim Sonneveld, net vóór 
zijn overlijden. De plaat kreeg de 
verhoopte kansen niet mee en 
verdween algauw uit de belang
stelling, waarna de groep uit elkaar 
viel, alhoewel ze op dat ogenblik 
muzikaal zeer sterk stond. Ook 
Magenta's singeltje doelt op va
kantie, maar het weerkerend „we 
brengen bier en broodjes mee" 
(zoals de Hollanders doen O zal 
door onze Horeca wellicht niet op 
applaus worden onthaald. Door 
vele jongeren zal „Dansen in de 
diskoteek" van Paul Severs in 
dank worden afgenomen. Het lied
je is weer een gezellige huppelaar, 
terwijl het ommekantje wellicht op 
onze zenders in september een 
kansje zal krijgen. Het is een goe
de slow bij het afscheid vein een 
zomer vol romantiek en geneug
ten. 

Ook voor Joe Harris zal het 
dan „Voorbij" zijn. Een voor hem 
typisch nummertje geschreven 
door Eric Charden dat hem hope
lijk een suksesvolle nazomer ople
vert en niet letterlijk een fin-de-
carrière betekent. Voor Jo Letnai-
re en haar Flouze betekent juli een 
maand muzikaal nietsdoen, we 
zien ze terug op de festival-plan

ken in augustus. 
Inmiddels hebben zangeres en 
groep een singeltje uit dat de titel 
„Claustrophobia" kreeg en dat ge
lukkig lichter overkomt dan ver

wacht Het is een swingende bam-
ba-om-te-dansen met saxofoon. 
Samen met ommekantje „S.O.S." 
(vertaling van het bekende samba
nummertje) behoort het tot het 

beste van wat Sylveer van Hol-
men dit seizoen produceerde. 

De Kids' vierde 

De Antwerpse K/ds (zie de foto) 
zijn wellicht niet tot een besluit 
kunnen komen hoe ze hun singel 
zouden stofferen, dus brachten ze 
maar een elpee uit die „Black out" 
getiteld werd en stevige nummers 
plus de fijne akoestische afsluiter 
„WiW days" meekreeg. Een inland
se produktie die hopelijk ook inter
nationale kansen en gehoor krijgt 
want ze is het overwaard. Stevige 
dreunen die het beste van over 
het Kanaal evenaren, en zelfs kwa
litatief overtreffen. Met onder 
meer een goede up-tempo-cover 
van Chris Speddings „Lone rider" 
en als inzet van de ommekant een 
degelijke „live"-opname die door 
ex-Verminnen gitarist J.M. Aerts 
misschien een té gepolijste mixing 
kreeg. En zes van de tien num
mers van Ludo Marriman mogen 
gerust op singel. 

S«rgius 

10 jaar Septentrion 
en een nieuw kleed 
Het franstalige tijdschrift Septen
trion, revue de culture néeriandai-
se, een uitgave van de Vlaams-Ne-
deriandse Stichting Ons Erfdeel, 
bestaat in 1981 tien jaar. 
Septentrion wil in de Franse taal 
de NedeHandse kuituur zoals ze 
leeft in Nederland en Vlaanderen 
bekendmaken. Er wordt niet alleen 

aandacht besteed aan de kunst 
maar ook aan het maatschappelijk 
gebeuren. Het verschijnt in een 
oplage van 7.000 eksemplaren en 
wordt verspreid in Frankrijk, Bel
gië, Zwitseriand en Canada 
In de Salons van de Franse Senaat 
te Parijs werd op 18 maart j.1. in 
aanwezigheid van Alain Poher, 

Door de leesbril bekeken 
De Arkprijs van het Vrije Woord 1981 werd door 
de redaktie van het Nieuw Vlaams Tijdschrift 
toegekend aan Robbe de Hert Als blijk van 
waardering voor zijn ook internationaal geprezen 
filmisch oeuvre, doch tevens voor zijn onvermin
derde inzet in de schoot van de produktiemaat-
schappij Fugitive Cinema. De redaktie van het 
NVT wenste tevens het emancipatorische karakter 
van De Nerts oeuvre te onderstrepen. 

Tijdens een sobere plechtigheid, al zorgde na 
afloop de gastvrijheid van de Generale Bankmaat-
schappij (die de jongste jaren voor een ook 
letterlievend mecenaat zorgt) voor geestrijke mo
menten — werd het woord gevoerd door NVT-di-
fekteur Ivo Michiels en hoofdredakteur Paul de 
Wispelaere. De feestrede werd uitgesproken door 
Patrick Conrad die de laureaat een „enfant terri
ble" noemde, een man die „met zijn taal, bestaande 
uit bewegende beelden en synkrone klanken — 
maar spreekt men ook niet van de Manlcwaarde 
van een tekst, van de bee/ofspraak in een gedicht, 
— reeds meer dan vijftien jaar vecht voor zijn 
ideeën, zijn dromen en idealen". Tevens pleitte Pa
trick Conrad voor de volwaardige erkenning van 
het schrijven van scenario's als literaire aktiviteit, 
waardoor zijns inziens ook scenaristen-cineasten 
lid moeten kunnen worden van de Vereniging van 
Vlaamse Letterkundigen. 

Hij brak verder een lans voor het behoud van de 
kulturele begrotingen: „De allerdomste beslissing 
die in de kontekst van een ekonomische recessie 

kan getroffen worden, is de beknotting van de ver
geleken bij andere begrotingen schamele hulp aan 
kuituur. Meer dan ooit hebben mensen in krisistijd 
nood aan droom, ontspanning en andere al dan 
niet ernstige alternatieven om de ontreddering te 
verwerken. Dit land zou wel eens in de pathos en 
de trivialiteit kunnen vervallen, indien aan de 
ekonomische malaise ook nog een kultureel deba
cle gekoppeld wordt". 

Robbe de Hert drukte in zijn dankwoord de hoop 
uit dat deze toekenning van de Arkprijs van het 
Vrije Woord aan een cineast de aandacht zou ves
tigen op de noden van deze belangrijke sektor met 
internationale uitstraling, en had een woord van 
dank over voor allen die in zijn carrière iets 
betekend hebben. 

Onder de aanwezigen werd vooral Henri Storck 
opgemerkt de pionier van de film bij ons. 
Normaliter wordt de Arkprijs toegekend aan een 
auteur — in de meest literaire betekenis van het 
woord dan. 
Reeds in 1975 werd er een uitzondering op ge
maakt: toen werd kollektief de toneelgroep De In
ternationale Nieuwe Scène bekroond, voor Miste
re Buffo. 

Henri-Floris Jespers 

voorzitter van de Senaat door 
Louise Weiss, lid en eerste voor
zitter van het Europees Pariement 
aan Septentrion en zijn hoofdre
dakteur de Prix Descartes uitge
reikt Deze prijs wordt toegekend 
voor biezondere verdiensten op 
het gebied van de Frans-Neder
landse kulturele uitwisseling. De 
redaktie beschouwt de toeken
ning van de Prix Descartes als een 
hoge blijk van erkenning en waar
dering. 
Inhoudelijk en vormelijk wordt het 
blad vanaf jaargang 10 nog aan
trekkelijker gemaakt Het aanbod 
van de bijdragen wordt vergroot 
wat de variatie verhoogt en de 
informatie over de Nederiandse 
kuituur in de breedste zin in de 
hand werkt De artikelen worden 
nog uitvoeriger geïllustreerd. Hier
door wordt het blad aantrekkelijk 
voor een ruim publiek. 
Het eerste nummer van de jubi
leumjaargang, dat zoals gewoon
lijk 96 bladzijden telt bevat artike
len over: de uitreiking van de Prix 
Descartes; de neeriandistiek in 
Frankrijk; de belangstelling in Ne-
deriand voor het werk van L-F. 
Celine; de Nederiandse karaktu-
rist Peter van Straaten; de histori
sche betrekkingen tussen Vlaan
deren en China; de Franse kultuur-
wereld en de Beweging van '80; 
het liberalisme in Vlaanderen; de 
Vlaamse romancier Claude van de 
Berge. Ten stotte zijn er nog een 
aantal vaste rubrieken. De Neder
landse Parijzenaar Sadi de Gorter 
verzorgt een pittige „Chronique 
néeriandaise". Er is een rubriek 
over de politieke aktualiteit en 
twee nieuwsbrieven over de kultu
rele aktualiteit in NedeHand en 
Vlaanderen. Naast een bibliografie 
van het Nederiandse boek in Fran
se vertaling bevat dit nummer nog 
een rubriek „Notices & Livres" 
waarin voorstellingen van publika-
ties en gebeurtenissen die een 
franssprekend publiek kunnen in
teresseren, aan de orde komen. 

•k R«<iaktia-adr«(: 
Stichting Ons Erfd««l, Murissonttraat 100 
te 8530 Rekicam. 
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De miljoenendans is begonnen 

Michel Renquin 

De Belgische voetbaltransfer
markt Is open. De mlljoenendans 
is, naar jaarlijkse gewoonte, nog 
maar eens begonnen. Geen mens 
weet waar de grenzen liggen. Vijf
tien miljoen en méér voor een 
verdediger. Een spelerstype dat 
vroeger onveranderlijk in de klub 
zelf werd gevormd. Maar de tijden 
zijn nu éénmaal veranderd. Er is 
geen eerste klasseklub die zich
zelf respekteert of ze realizeert 
een miljoenenzaak. De reeds 
zwaar wegende schuldenlast 
vormt daarbij nauwelijks een pro
bleem. Het moet om de suppor
ters zoet te houden. De behoefte 
aan nieuwe gezichten is overal erg 
groot Het geld moet circuleren. 

De managers, die jarenlang heb
ben geijverd om de „huidige" situa
tie te scheppen, varen er uiteraard 
best bij. Vroeger meldden zij zich 

aan als helpers, als dienaars. Nu 
als meesters. Zij bepalen wie waar 
naar toe gaat, zij beslissen wat wel 
en niet kan. 

Zo kon Michel Renquin bij voor
beeld niet naar Club Brugge, hoe
wel deze transfer reeds voor 
maanden werd geregeld. Wat op 
zichzelf al een uiterst dubieuze 
situatie in leven riep. Maar in het 
hedendaags voetbal kan alles. Wij 
gaan „het geval" Renquin niet ont
leden. Daarvoor is het overigens 
niet ingewikkeld genoeg, ook al 
worden er de gekste teorieën 
over verkocht Renquin gaat niet 
naar Club omdat Anderlecht hem 
méér geld bood en omdat Stan
dard zelf ook meer brood zag in 
de overgang van zijn internationa
le flankverdediger naar Ander
lecht om op die manier de aan
koopprijs van het duo Dusbaba-
Haan te drukken. 

Die situatie bestond nog niet 
toen voor maanden met Club een 
eerder akkoord werd gesloten. 
Toen hoopten de Luikenaars nog 
dat Happel zou willen blijven. De 
komst van Goethals wijzigde de 
hele situatie. Deze maakte van de 
overgang van de twee Nederlan
ders naar zijn nieuwe klub een 
halszaak. Waaraan Anderlecht de 
Renquintransfer vastbond. Met
een „at" Standard het eerder aan 
Club Brugge gegeven woord op. 
Meer valt er over deze zaak niet te 
vertellen. Wie macht (geld of/én 
spelers) heeft regeert (ook) de 
voetbalwereld. 

Maar er ligt ons toch een en an
der zwaar op de maag. De huidige 
kwalijke toestanden zijn een 
rechtstreeks gevolg van de regle
menten die binnen de voetbal
bond de overgangen van spelers 
bepalen. Teoretisch kan een „prof
voetballer" (een belangrijke nuan
ce!), weg als zijn kontrakt ver
strijkt Op voorwaarde dat een 
andere klub bereid is het gevraag
de transferbedrag (in evenredig
heid met de verdiensten van een 
speler bij de afstand doende klub) 
te betalen. Meestal is dit niet het 
geval omdat de spelers in een 
betrekkelijk onbeschermde situa
tie verkeren. Hun jaarsalaris (voor 
een doorsneeprof schommelt dit 
al vlug rond het miljoen) moet 
maar 8,5 % van het gevraagde 
transferiaedrag vertegenwoordi
gen. De rekening is vlug gemaakt. 
Een middelmatige eersteklasser 
kost direkt al tien miljoen en voor 
een echte topvoetballer heb je 
met twintig miljoen waarschijnlijk 
nog (veel) te weinig. De markt zit 
bijgevolg vast en het „terrein" ligt 
dan ook schoon voor de bemidde
lende (zo omschrijven zij hun 
taak) binnenlandse (o.m. sport
journalisten) en buitenlandse ma
nagers. Maanden vooraf benade
ren zij begeerde spelers — ook al 
hebben zij op dat ogenblik nog 
geen kandidaat-koper gevonden 
— met het verzoek hun kontrakt 
In geen geval te vernieuwen. Daar
door ontstaan er natuurlijk span
ningen binnen de klubs. Maar dat 
nemen die er eigenlijk graag bij 
omdat zij de éne keer aan de 
goede en de andere keer aan de 
slechte kant van de barrikade 
staan. De managers zoeken kandi

daat-kopers die zij dan nog eens 
tegen elkaar opzetten om de prijs 
zo hoog mogelijk op te jagen. Hoe 
hoger de transfersom (desnoods 
verrekend in een ruiltransaktie) 
hoe groter hun (percentuele) 
winstmarge. 

De klubs zijn in dit proces toe
schouwers (of slachtoffers) ge
worden. Vroeger werd een over
gang op een bepaald tijdstip tus
sen de betrokken klubs geregeld. 
Er werden direkte kontakten ge
legd. Dat is inmiddels verleden tijd. 
Er blijven nu honderdduizenden 
aan de vingers van tussenperso
nen kleven. Want iedereen weet 
toch dat ook klubleiders niet vies 
zijn van een kompensatie voor de 
vele geleverde inspanningen (sic). 
Daarvoor zorgt dan wel de mana
ger die via een omweg het gekJ 
naar de gewenste „plaats" ver-
sluist Voort)eelden aanhalen zou 
gek zijn. Je kunt het immers rKX)it 
bewijzen. Het „zwarte" circuit heet 
dat in voetbaltermen. Maar het 
hoort er allemaal bij. 

Wij zullen ons bijgevolg niet 
opwinden wanneer her of der ge

ruchten de kop opsteken. Op lan
ge termijn komt iedereen aan de 
beurt Want kopers en verkopers, 
spelers en managers: ze verdie
nen allemaal. De grote verliezer is 
de boekhouding van onze klubs. 
Maar die kan geen verbaal protest 
verwoorden. Zolang de banken 
en/of de geldschieters (die „eten" 
vaak mee van de rijke transferta
felen) de huidige situatie gedogen, 
zal de transferwaanzin blijven aan
slepen. Vraag is enkel hoe lang dat 
nog kan. Momenteel spelen alle 
faktoren in het voordeel van de 
poenpakkers. Ook de korte trans
ferperiode. Verklaar de markt het 
hele jaar open — zoals in Enge
land waar men het toch allemaal al 
heeft meegemaakt — en het 
wordt veel moeilijker voor de vele 
in goede onderlinge verstandhou
ding levende „bemiddelaars". 

Oude glorie.., 
Het voetbalseizoen loopt op zijn 

laatste benen, vorige week ver
wierf KV Mechelen het recht om 
opnieuw in de hoogste klasse te 
voetballen. Deze roemrijke vereni
ging — in de naoorlogse jaren 
behoorde zij bij de absolute top en 
werd zelfs enkele malen lands
kampioen — zat de voorbije twin
tig jaar geregeld in de lift tussen de 
eerste en de tweede klasse. Een
maal stond zij ook erg dicht bij een 
kwalifikatie voor de Uefacup en 
éénmaal speelde zij in de Heizel 
de eindstrijd om de Belgische be
ker. Standard bleek toen te sterk. 

In de voorbije jaren veranderde 
er veel bij KV. Het bestuur werd 
grondig, om niet te zeggen totaal, 
vernieuwd. Het spelersbestand 
werd aangepast aan de nieuwe 
aangezuiverde financiële toe
stand. Men wenste niet meer uit te 
geven dan er binnenkwam. Een 
reeks gereputeerde spelers ver
trokken: Bob Stevens, Yves Van 
Herp, Herman Houben, Gizze Ver-
gote, Louis De Weert en nog 
anderen. Er werd voortgebouwd 
op de eigen kweek, aangevuld met 
een paar intelligente routiniers. KV 
voer duidelijk op een ander kom
pas. Maar in de komende maan
den zal men alles opnieuw moeten 
herzien. Eerste klasse voetbal eist 
aangepaste strukturen. Wat nog 
niet wil zeggen dat men zijn toe
vlucht moet nemen tot het vaak 
onzalige profvoetbal. 

Toch staat het vast dat KV 
momenteel te weinig inhoud bezit 
om op het hoogste platform te 
kunnen meedraaien. De ploeg 

heett in alle lijnen versterking no
dig. Routine zal daarbij het talent 
moeten schragen. De opgave is 
niet eenvoudig. Er zijn weinig spe
lers voorhanden die aan de gestel
de voorwaarden voldoen. Boven
dien zullen zij geld kosten. Kan KV 
deze opdracht echt wel invullen? 

Er staan Kamiel Van Damme en 
zijn assistent Fi Van Hoof — heer
lijk toch dat deze klub voor de coa
ching een beroep doet op twee in
telligente en met de klub vergroei
de oud-spelers — moeilijke weken 
te wachten. Al geloven wij niet dat 
de klubs die momenteel naar eer
ste promoveren per definitie bin
nen de kortste tijd opnieuw moe
ten degraderen. Het verschil tus
sen één en twee is inderdaad erg 
groot Maar dat wil nog niet zeg
gen dat men met een verstandige 
aanpak en een beheerst beleid de 
grote stap niet suksesrijk zou kun
nen zetten. KV heeft al een won-
derdoktoor (nietwaar dokter Jas
pers) op de bank zitten, het is niet 
uitgesloten dat het ook in zijn 
beleid enkele „wonderen" verricht 
die vroegere bestuurders blijkbaar 
niet (blijvend) konden verwezenlij
ken. Mocht de Mechelse voetbal
glorie herleven dan zou dit onge-
twijfekl een verrijking betekenen 
voor 's lands voetbal 

Aan oude glorie hebben wij ook 
teruggedacht toen we vorige 
week Real Madrid en Liverpool 
aan het werk zagen in de finale om 
de Europacup I. We kunnen kort 
zijn: beide ploegen hadden enkel 
de uitrusting gemeen met vroege

re generaties die de roem en het 
prestige van deze klubs vestigden. 
Het Europese topvoeüjal zit muur
vast Systemen en konditie bepa
len de gedragingen. Talent schijnt 
niet meer voorhanden. Liverpool 
won de Cup met een ijverig gezel
schap dat nooit enige inspiratie of 
bezieling in zijn spel kon leggen. 
Degelijkheid vóór alles. Real miste 
ervaring en lef om de wedstrij
dontwikkeling definitief in haar 
voordeel te richten. Er was wat 
meer individueel talent aanwezig 
maar zeker niet voldoende om de 
Engelse routiniers echt in moeilijk
heden te kunnen brengen. Parijs 
had heus beter verdiend dan zo'n 
magere finale. We durven dan ook 
veronderstellen dat zelfs het gras 
van het Prinsenpark zal gehun
kerd hebben naar de lichtvoetige 
Brazilianen die er een paar weken 
eerder een fel gesmaakte show 
opvoerden. 

Parijs en Frankrijk zijn momen
teel het centrum van de sportwe
reld. Op Roland Garros schijnt 
Björn Borg te willen bewijzen dat 
hij „desondanks" nog altijd de 
„professor" i& Indien de beloften 
van de eerste tennisweek worden 
ingelost krijgt het kampioenschap 
een fantastische ontknoping. 

Terzelfder tijd demonstreert 
éne Bernard Hinault op cols van 
eerste en tweede kategorie (de 
Dauphiné) dat hij zinnens is in de 
komende Ronde van Frankrijk de 
tegenstanders tot figuranten te 
degraderen. Het zou wel eens een 
heel saaie Tour kunnen worden. 

KV Mechelen 
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F W hield bezinningsweekend te Montenau 
OP 16 en 17 mei organizeerde de F W 
een goed bijgewcx>nd vrouwenwee-
kend in het Altkloster Montenau (in de 
Oostkantons nabij Sankt-Vith). 
In het unieke kader namen de aanwezi
ge leden van de Raad van Beheer en 
kaderleden de organizatie onder de 
loep. Hoe staat het met de organizatie, 
de uitbouw/, de werking, de groeps-
aktiviteiten, de lidmaatschappen? We 
bekeken een aantal p)roblemen ruimer. 
Hoe kunnen we de Vlaamse vrouwen
beweging een echt profiel geven? 
Welke is de juiste betelienis van eman
cipatie, feminisme? Hoe bekijken we 
het VlaamSnationalisme' Hoe definië
ren we ons nationalisme als levensop
vatting? Welke IS de verhouding van 
een vrouwenorganizabe tot het politie
ke bestel' Moeten vrouwen zich poli
tiek engageren? De eerste avondver
gadering duurde tot in de vroege 
uurtjes, de daaropvolgende zondag 
was veel te kort en we waren met uit
gepraat geraakt; allen waren opgeto
gen over de voorbije dagen, we f)lan-
nen een nieuw, langer weekend, on
dertussen ontmoeten we elkaar (voor
al voor de groepen van Oost- en West-
VlaandererO op de Vrouwendag te 
Hedenesse, Caözand, waar we de 
uitnodiging van de Zeeuws-Vlaamse 
vrouwenverenigingen graag hebben 
aanvaard. Je kan de F W daar met een 
volledige stand ontmoeten op zater
dag 13 juni e.k. 
Het resultaat van ons weekend in 
Montenau zal je te Hedenesse in bro
churevorm kunnen bemachtigen: ons 
jproM" zal enn zijn uitgetekend. 
Alle inlichtingen in het FW-sekreta-
riaat Bennesteeg 2, 90(X) Gent tel. 
091-2564.87 (van 8 u. 30 tot 17 uJ en 
bij Huguette Oe Bleecker-Ingelaere, 
Tolhuislaan 15, 9000 Gient tel. 
091-25.64.87 (van 18 tot 19 uJ 
En bijgevoegde foto's geven een le
vendig beeki van uren overleg-plegenl 

Arr. Brugge-Torhout 
Deze krisis is de uwe niet 

Er is een uitweg 
Volksunie, in Vlaanderens belang. 

Volksunie krisis-meeting 
Zaterdag 13 Juni om 20 u. 

KONCERTGEBOUW - BRUGGE 
Inleider: 

Erwin Van D r i essche , arr. voorzitter 
Sprekers: 

G u i d o Van In, voorzitter partijraad, 
over de krisis In ons arr. 

Raf Dec le r cq , volksvertegenwoordiger, 
over de krisis nationaal. 

Jaak Vandemeu leb roucke , Euro-parlementslld, 
over de krisis in Eurofjees verband. 

Zij geven u meer uitleg over het Volksunie-Alternatief 
Toegang gratis. 

„Aktie-Warenhuizen" 
schrijft eerste dialoogbrief 
De Fed. van Vlaamse Vrouwen CFW), het Alg. Nederlands Verbond (Werk
groep Taalgebruik), de VI. Volksbeweging en het Vlaams Komitee Brussel 
voeren reeds geruime tijd een JVktie Warenhuizen' in en rond Brussel. On
langs verscheen hun eerste gezamenlijke dialoogbrief. De aktie wordt verder 
nog gesteund door VTB-VAB en een zestigtal verenigingen van allerlei aard. 
Wie meer over deze aktie wil vernamen neemt best kontakt op met het 
sekretariaat van de FW, Bennesteeg 2 te 9000 Gent (091-23.3&83). 

— „Tja, dat is bedenkelijk." 
— „Heb ik ook gedacht ik trek eklers 
mijn waren in." 
— „Groot gelijk heb je, blijkt>aar heb
ben ze daar ons geld met nodig" 
— „Dat zullen we dan maar onthou
den!' 

Dag An, zeg Miet^ 
— „Dag An, 't is me wel 't weertje van
daag met?" 
— „Wat je me vertelt, Miet, er komt 
geen einde aan, altijd maar regenen, 
wat Pien ook mag voorspellen'" 
— „'t Is hier toch soms een eentonig, 
grijs land." 
— „Juist en in dit land is alles even 
gnjs en eentonig als 't weer" 
— „Wat bedoel je'!'" 
— „ Wel, 't zijn altjd dezelfden die altijd 
dezelfde problemen altijd dezelfde op
lossingen voorstellen, zodanig dat er 
nooit iets verandert" 

— „Over hetzelfde en met veranderen 
gesproken ik zie dat je uit winkelen 
gaat?" 
— „Ja maar veranderen doe ik alvast 
ik ga met meer naar dat warenhuis in 
Molenbeek." 
— „Was dat met die zaak in de 
Mettewielaan"^" 
— „Ja, en weetje wat ik daar fieb moe
ten horen omdat ik iets in 't Nededands 
vroeg''" 
— „Geen idee''" 
— „Sale flamande" 
— „Das klassiek" 
— „En lis ont quand-méme du culot 
ces anarchistes'" 
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Plaatsaanbieding 

n Omgeving Aalst - bediende 
met vorming Hoger Technisch 
sekretanaat Schnftelijke sollicita
ties p/a Senator O Van Oote-
ghem, Oud-strijdersstraat 29 te 
9219 Gentbrugge, tel 
091-307287 

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

D 19-jang meisje met diploma 
van steno-dactylo, lagere secun
daire beroepsschoool, zoekt een 
gepaste betrekking op de as 
Brussel-Ninove Zij heeft reeds 
zes maand als stagiaire gewerkt 
Inlichtingen bij volksvertegen
woordiger dr J Valkeniers, 
5691604 

Jong afgestudeerd technisch of 
burgerlijk ingenieur in de schei
kunde gezocht Belangstellenden 
kunnen zich wenden tot volks
vertegenwoordiger Joos So-
mers, Liersesteenweg 11 te 2580 
Sint-Katelijne-Waver, of telefo
nisch op het nummer 015/ 
217900 ref, nr 2397 

In de reeks Vlaams-Nationale Standpunten 

„Welk Vlaanderen?" 
door Maurits Coppieters 

In deze derde VNS-brochure vestigt Maunts Coppieters — gewezen 
Euro-parlementslid — de aandacht op een minder bekend maar daar
om niet minder wezenlijk facet van het Vlaams-nationalisme 

Het Vlaams-nationalisme zal zichzelf inderdaad met overtxxJig ge
maakt hebben bij het verwezenlijken van de autonome Vlaamse Staat 
Het trekken van grenzen betekent immers niet automatisch het 
ontstaan van een levende, rechtvaardige gemeenschap Het aanpas
sen van het politiek kader alleen lost geenszins de fundemantele pro
blemen op waarmee Vlaanderen nu en in de toekomst zal moeten 
afrekenen de vervreemding van het individu in een gedepersionali-
zeerde en verzuilde samenleving, de kwantitatieve ontwikkeling ten 
koste van de kwalitatieve degradatie van het leven, de politieke onmo-
digheid van de burger die resulteerde in een grote onverschilligheid, 
de feitelijke machteloosheid van ons parlement in wat toch een parle
mentaire demokratie heet te zijn, de gewijzigde machtsverhoudingen 
op wereldvlak en de grote verschuivingen die ons hier nog te wachten 
staan, de bewapeningswedloop, de groeiende onverdraagzaamheid 

Maunts Coppieters waarschuwt ons voor defaitisme en doemdenken, 
maar doet een dnngende oproep tot bezinning, bezinning over het 
Vlaanderen dat we willen verwezenlijken en over de rol die het 
Vlaams-nationalisme hienn kan sp>elen De auteur pleit in dit verband 
voor een andere benadering van de politiek Politiek is een „etische op
gave", IS vorm geven aan medemenselijkheid 

Het Vlaams-nationalisme moet een voortdurende strijd tegen geeste
lijk konformisme zijn „Gegroeid uit de geest van contestatie moet 
het ook in de toekomst ruimte scheppen voor de mensen die uit de 
rij durven treden en zich niet neerleggen bij de standpunten van het 
gevestigd gezag". 

U kan dit nummer bestellen op het VNS-sekretanaat Barrikadenplein 
12 te 1000 Brussel (tel 02-2194930) 
De pnjs bedraagt 50 fr, te storten op rekening 435-0259801 -18 van het 
Vlaams-Nationaal Studiecentrum 

Het IS echter voordeliger U te abonneren' 

Een abonnement (tien nummers) kost slechts 350 fr 

H o e ' 

O U vult onderstaande strook in en stort op onze rekening 
De strook zendt U naar „Vlaams-Nationale Standpunten", 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel (rekening 435-0259801-18) 

O U zendt ons de strook toe en voegt een check ter waarde van 
350 fr bij 

O U zendt ons de strook toe en voegt een overschnjvingsformulier 
ter waarde van 350 fr bij. 

> ^ 

BON 
Mevrouw/De Heer , 

Adres 

abonneert zich op Vlaams-Nationale Standpunten jaargang 1981 en 
O heeft 350 fr gestort op rekening 435-0259801-18 van het Vlaams-

Nationaal Studiecentrum 
O voegt een check ter waarde van 350 fr bij 
O voegt een overschnjvingsformulier bij ter waarde van 350 fr 

Terug naar Vlaams-Nabonale Standpunten, Penodiek, Bamkadenplein 
12, 1000 Brussel 

m Wij in de Volksunie 

Vereniging van Vlaamse Mandatarissen -
Vlaams Nationaal Studiecentrum 

De vereniging van Vlaamse 
mandatarissen en omgevingszorg 
„Het is mij niet onbekend dat men in landbouwmiddens zeer 
wantrouwig staat tegenover een nieuw dekreet tot bescherming van 
landschappen. Land- en tuinbouwers vrezen dat beschermingsmaat
regelen hinderlijk zullen zijn voor de uitoefening van hun bedrijvig
heid. Zulks is absoluut niet de bedoeling. Integendeel, bij een 
verantwoorde toepassing van de beschermingsmaatregelen zullen 
heel wat land- en tuinbouwgronden gevrijwaard worden, daar waar zij 
nu maar al te vaak aan hun bestemming worden onttrokken door de 
landhonger van niets ontziende grondspekulanten, die de bestaande 
wetgeving op de ruimtelijke ordening maximaal weten uit te buiten. 
Moge dit voorstel van dekreet een nieuwe wettelijke basis verschaf
fen om in samenwerking en overleg met de betrokken landbouwmid
dens te komen tot een betere bescherming van onze landschappen.' 
UH toelichting bij hel voorstel van dekreet tot bescherming van landschappen, ingediend 
door raadslid Andrè De Beul in de Vlaamse Raad. 

Op de VVM-studiedag over Omge
vingszorg op 16 mei jl te Brugge' 
werden de VU-initiatieven ivm omge
vingszorg toegelicht De VU-frakte 
heeft in de Vlaamse Raad heel wat ini
tiatief daarrond aan de dag gelegd 

Bescherming van 
landschappen 

Voorstel van dekreet van VU-raadslid 
A. De Beul, ingediend op 6 novembc' 
1979 in de Kultuurraad, opnieuw inge 
diend op 13 november 1980, in de 
huidige Vlaamse Raad Dit voorstel 
wordt tfians in de Vlaamse Raad in de 
Kommissie voor kulturele promotie en 
het kultureel patnmonium besproken, 
samen met het ongeveer gelijklopende 
ontwerpKtekreet van minister Galle 
Het voorstel van dekreet over de 
bescherming van de landschappen wil 
samen met het voorstel van dekreet 

van A De Beul over het roerend 
kultureel patnmonium, de Isescherming 
van ons materieel kunstpatrimonium 
zo ver nriogelijk doorvoeren. 

Bescherming van roerend 
kultuurpatrimonium in privé-

en overheidsbezit 

Voorstel van dekreet van VU-raadslid 
A. De Beul reeds ingediend in 1977, na 
bespreking in Kommissie opnieuw in
gediend op 9 oktober 1979 in de 
Kultuurraad, opnieuw ingediend 
op 13 november 1980 in de huidige 
Vlaamse Raad, geamendeerd op 
21 apnl 1981 en 5 mei 1981 

Een verregaand voorstel gesteund 
door de raadsleden E. Desutter (CVP), 
B Cools (SP), L De Grève ( P W ) , 
A. De Cordier (PVV) waardoor het 

UNIVERSITAIRE INSTELLING 
ANTWERPEN 
Audio-Visueel Centrum 
Aanwervingsexamens voor: 

Technicus (fotograaf) 
haiftijds - onmiddellijke aanwerving. 
Minimum bruto maandwedde: 16.404 F 
(index 212,23%) 
Aanwervingsvoorwaarden: 
diploma, getuigschrift of brevet van volledig hoger 
secundair onderwijs, richting fotografie. 

Eerste-technicus 
(tekenaar) 
haiftijds - onmiddellijke aanwerving. 
Minimum bruto maandwedde: 18.885 F 
(index 212,23%). 
Aanwervingsvoorwaarden: 
diploma of getuigschrift van volledig hoger technisch, 
grafisch of artistiek onderwijs, richting: tekenen, 
publlciteitstekenen, animatietekenen, grafische 
vormgeving. 

Eerste-technicus 
(beeld en kianic) 
voltijds - onmiddellijke aanwerving. 
Minimum bruto maandwedde: 35.882 F 
(index 212,23%). 
Aanwervingsvoorwaarden: 
diploma of getuigschrift van volledig hoger onderwijs, 
richting beeld - geluid - montage. 

Algemene voorwaarden: 
1. Belg zijn. De betrekkingen staan open voor zowel 

vrouwen als mannen. 
2. Aan de dienstplichtwetten voldoen. 
3. Houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag. 
4. De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten. 
Kandidaturen met volledig cv. en een afschrift van 
het vereiste diploma dienen vóór 31 augustus 1981 
schriftelijk te worden gericht aan de direktie Personeel 
van de U.I.A., Universiteitsplein 1,2610 Wilrijk, 
met duidelijke vermelding voor welke functie men 
kandideert. 

onmogelijk wordt voor de toekomst 
dat het roerend kultureel patnmonium 
nog op één of andere manier uit onze 
kultuurgemeenschap ..verdwijnt" 

Bescherming van 
verwaarloosde 

kultuurgoederen 
Voorstel van dekreet ingediend door 
VU-raadslid J Somers op 24 januan 
1980 in de Kultuurraad, opnieuw inge
diend op 18 november 1980 in de 
huidige Vlaamse Raad Dit voorstel 
moet het de hogere overfieid mogelijk 
maken om tijdig en ingnjp>end te kun
nen reageren op onverschilligheid, ver-
waariozing, dreigende vernieling of 
„verdwijning" van ons kultuur-histo-
nsch erfdeel en waardevolle roerende 
kultuurgoederen 

Bescherming voor advies 
inzake het leefmilieu 

Voorstel van dekreet ingediend door 
VU-raadslid J Somers op 29 oktober 
'80 in de Vlaamse Raad 
Dit voorstel l}eoogt een grotere Ise-
trokkenheid van de burger bij de be-
sluitvorming inzake milieuvorming. Op 
provinciaal niveau worden streekkom-
missies voor advies inzake leefmilieu 
voorgesteld, evenredig samengesteld 
uit afgevaardigden van de politieke 
partijen (9), afgevaardigden van socia
le, kulturele, ekonomische en syndikale 
organizaties (9), afgevaardigden van 
leefmilieuverenigingen (9). 

Bescherming houtkanten, 
houtwallen en holle wegen 

Voorstel van dekreet ingediend door 
VU-raadsIkJ Jaak (Sabriëls op 25 fe-
bruan 1981 in de Vlaamse Raad. 
Dit voorstel wril houtkanten, houtwal
len, holle wegen, als waardevolle land
schapselementen en als elementen 
van het mikro-klimaat en het l}iok>gsch 
evenwk:ht en het kultuuriandschap, 
terug in eer I')er8tellen. 

Bescherming kultureel 
en Inzonderheid het 

archltektonisch patrimonium 

Voorstel van dekreet van VU-raadstKl 
W. Jorissen op 30 juK 1980 in de 
Kultuurraad, opnieuw ingediend op 
16 december 1980 in de huKlige 
Vlaamse Raad. Dit voorstel strekt zfch 
uit tot te beschermen „kulturele goede
ren" zowel van nationaal als van regio
naal t)elang. een begnp dat aanzienlijk 
- iimer is dan het tot nu toe gehanteer-

e begrip kunsthistonsche goederen. 
AkJus kunnen onmist>are komponen-
ten voor de kulturele identiteit van 
onze volksgemeenschap beschenrxj 
worden. BedoeM zijn om. natuurlijke 
landschappen, kultuurlandschappea 
arcNtektuur en de ruimste zin van het 
woord, objekten van industriële ar-
cheok>gie, eenvoudige kurwtambacht-
produkten. jsrodukten van IjeelderKle 
kunst enz. 

De eigendomsrechten van de volksge
meenschap op dit kulturele goed zijn 
rechtstreeks evenredig met het kultu
reel gehalte van bestaand goed. de 
eigendomsverfioudingen op naam zijn 
m omgekeerde verfïouding beperict 

De volledige teksten van de VU-
voorstellen van dekreet inzake om
gevingszorg vindt u terug in de in
formatiemap door het Vlaams Natio
naal Studiecentrum samengesteld 
ter gelegenheid van WM-studiedag 
op 

16 mei over omgevingszorg. Deze 
uitgebreide informatiemap over om
gevingszorg en ruimtelijke ordening 
(inhoud zie kader) wordt de geïnte
resseerden op eenvoudige schrifte
lijke of telefonische vraag gratis toe
gezonden. Schrijven of bellen naar: 
Vlaams Nationaal Studiecentrum, 
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel, tel. 
02-219.4930. 

4 JUNI 1981 
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Borgerhout in de schijnwerpers 
In het kader van de bezoeken die WM-An twerpen wil brengen aan de ge
meenten waar de Volksunie mee bestuursverantwoordeli jkheid draagt, kwam 
op 23 mei j l . Borgerhout als eerste aan de beur t 
Oorspronkel i jk was Borgerhout een gehucht van de gemeente Deurne. Deze 
vroegere binding bli jkt trouwens uit het zegel en uit het gemeentewapen. De 
regering gaf Borgerhout hetzelfde wapen als Deurne, enkel met een verschil in 
kleur. 
In 1836 kwam het tot een scheidmg omdat het „gehucht" de oude moederge
meente boven het hoofd was gegroeid. Deurne telde op dat ogenblik 2.089 in
woners, terwij l Borgerhout er 4.143 telde. 
Met de erkenning als zelfstandige gemeente werden ook de grenzen 
vastgesteld, in het westen met Antwerpen, in het oosten en het zuiden met 
Deurne. De toenmalige oppervlakte bedroeg 279 ha. 

Tijdens de slottoespraak van Frsns Kuijpers in het gemeentehuis Van I. naar r. 
kamerlid Andre De Beul, tMrgemeester Dirk Stappaerts, schepen Frans Dirks en 

Oktaaf Meyntjens, voorzitter arrondissentele VVM 

Borgerhout is thans een gemeente 
met ongeveer 46000 inv\/oners, ver
spreid over een grondgebied van 
400 ha, m a w de dichtstbevolkte ge
meente van het land De snelwegen — 
Antwerpse ring en Singel — verdelen 
Borgerhout werkelijk in een verouderd 
intra-murosgedeelte (binnen de vroe
gere vesten) en het nieuwe extra-
murosgedeelte In het oudere woonge
deelte onderscheidt men vele straten 
met in de loop der negentiende eeuw 
in der haast in elkaar geklungelde 
arbeiderswoningetjes en anderzijds 
rustige straten met statige burgerhui-
zen Alleszins in dichte njen volge
bouwd zonder enige aandacht voor 
groenvoorziening en een logische ver
keerssituatie Wanneer dan in onze bjd 
precies op dit terrein gewijzigde eisen 
gesteld worden staan bewindvoerders 
meteen voor de gedurfde oplossingen 
van wijksanenng, groenaanleg, af
braak, renovatie, invularchitektuur, 
kleinschaligheid en protest 
Het sterk verouderde woningenbe
stand in de helft van Borgerhout heeft 
een grote aantrekkingskracht uitgeoe-
gend op de immigrerende gastarbei
ders Plots konden krotten en aan 
landgenoten onverhuurbare kamers 
weer vlot verhuurd worden aan kinder
rijke Marokkaanse gastarljeidersge-
zinnen Dit heeft geresulteerd in het 
feit dat 10 % van de Borgerhoutse 
bevolking bestaat uit Marokkanen 
Voor Antwerpen is dit alleszins het 
hoogste percentage Omgeslagen op 
oud-Borgerhout betekent dit zelfs 
20 % I Dit uiteraard met alle problemen 
vandien, zoals gettovorming, uitwijking 
van autochtonen en nieuwe inwijking 
van vreemdelingen, verdere ontwaar
ding en verloedenng van de woningen, 
het uit de grond njzen van Marokkaan
se cafes en dito middenstandszaken, 
een meerderheid van Marokkaanse 
kinderen in reeds drie gemeentelijke 
instellingen voor lager en kleuteron
derwijs 
Alsof dat alles qua problematiek nog 
met genoeg is zit Borgerhout ook nog 
opgezadeld met de hoogste cijfers 
voor een verouderde bevolking van 
het ganse land Te Borgerhout zijn er 
namelijk 26 % bejaarden of gewoon 
het dubbele van het rijksgemiddelde 
Ook hier dienen speciale beleidsvoor-
zieningen getroffen te worden Van
daar ook de zware zorgen en verant
woordelijkheid van het Borgerhoutse 
O C M W Zonder de druk van deze 
zware — en verantwoorde — financië
le inspanningen zou de gemeentelijke 
begroting met het reeds jarenlange 
deficit kennen, maar zou er een even
wicht bestaan 
Niettegenstaande deze eerder pessi
mistische financiële bedenkingen is de 
Volksume-Borgerhout enn geslaagd 

de zeer tainjke deelnemers te laten 
kennismaken met de vele merkwaardi
ge realizaties van een grote diversiteit 
te Borgerhout meer bepaald sinds 
1976, toen een SP-VU-PVV-koalitie 
voor het eerst de verslijtende CVP 
naar de oppositie verwees 
Na het welkomstwoord door Toon 
Van Dooren, voorzitter van de afde
ling, werden door middel van een 
fraaie dia-projektie suggesties wegge
geven hoe een verouderde wijk tot 
nieuwe bloei kan komen door het 
inplanten van kleine groenzones, saaie 
pleintjes kunnen omgetoverd in oazen 
van rust en gevaarlijke verkeersnjke 
straten in veilige speelruimten 
Beelden van de krotten uit de oude St-
Eramussteeg (echte bidonvillezichten 
evenwaardig) — door CVP gewild als 
geklasseerd „stedenschoon" — deden 
alle toeschouwers het hoofd schud
den 

Alfons Dierckx, stedebouwkundige 
dienstchef, wist door een vlotte en 
duidelijke toelichting de moeilijke mate
rie van stedebouw en ruimtelijke orde
ning met verscheidene plans te illustre
ren, vooral rond het struktuurplan 
„Krugerpark" 

Het nieuwe politiecentrum, naast het 
gemeentelijk administratief centrum en 
enkele meters verwijderd van het ge
meentehuis, voltooid in 1978, wist de 
bezoekers te overtuigen van zijn doel
treffende soberheid en dat het wat 
uitrusting en efficiëntie betreft mag 
geteld worden onder de meest eigen
tijdse in Vlaanderen Dat het politieap
paraat ook mensvnendelijk kan zijn 
werd ervaren door hel onlangs opge-
nchte „buurtagenten"-systeem in Bor
gerhout 
Een eerste rondnt door de gemeente 

bracht ons o a langs de St-Erasmus-
steeg, het projekt Krugerpark en langs 
talloze plaatsen met groenaanleg en 
pleinverfraaiingen Zeer verzorgd was 
het middagmaal in het A Z St-Eras-
mus Dit ziekenhuis, uitgerust met de 
meest moderne apparatuur is zeker 
een tjezoek waard 

De namiddag was hoofdzakelijk ge
wijd aan Sociaal Welzijn en Bejaarden
hulp, waarbij ais gidsen fungeerden G 
Lauwereins. direkteur Gitschotelhof, 
R De Maeyer. dienstchef De Fontein 
en OCMW-raadsleden T De C^oninck 
en B Raets In het Rust- en Verzor
gingstehuis voor Bejaarden „Gitscho
te lhof waar 71 personeelsleden ten 
dienste staan van 180 residenten, viel 
vooral op het komfort van de kamers 
en het uitgebreid gamma van ontspan
ningsmogelijkheden voor de bejaar
den (met o m de bedoeling hen uit hun 
kamers te lokken!) 

Vervolgens werden we ontvangen op 
het dienstencentrum de „Fontein" in 
werking sedert oktober 1978, ver
voegd door „Den Drossaert", gestart in 
oktober 1980 
De dienstencentra werken voor de 
ganse buurt en zijn ingeplant op de be
nedenverdieping van gemeentelijke 
flats voor bejaarden Voor einde 1981, 
begin 1982 is een derde dienstencen
trum, Den Bleek, voorzien Deze vorm 
van dienstverlening blijkt enorm in te 
slaan bij onze bejaarden, zodat het 
aantal hobby-klubs in deze centra ge
stadig toeneemt 

Het technisch centrum, gelegen aan 
de Noordersingel, is een voorbeeld 
van doeltreffendheid Er zijn diensten 
als het centraal werkhuis, de aankoop-
dienst, de dienst wegen en dienst 
gebouwen zijn er samengebracht 

De tweede rondnt bracht ons o jn 
langs het Te Boelaerpark, plein Colle
gelaan en de Sporthal met zwembad 

Ook de dne kulturele centra Hof ter 
Lo, Gietschotel en Cattelberg, allen 
door het huidige bestuur opgericht 
genoten onze volle aandacht 

„Mensen gelukkig maken T 

In zijn slottoespraak in het gemeente
huis, drukte arrondissementsvoorzitter 
Frans Kuijpers onverbloemd doch op 
olijke manier zijn bewondenng uit voor 
de „prestaties" geleverd door het ge
meentebestuur van Borgerhout 

Bij het aanschouwen van dit nieuwe 
„oud-Borgerhout" waardeert spreker 
de zorg van jaren in het VU-beleid ten 
einde de bevolking „gelukkiger te ma
ken" maar hij valt zeer scherp uit tegen 
het politiek beleid van Brussel ten 
overstaan van het gastarbeiderspro-
bleem Op lokaal vlak blijft de gemeen
te met haar probleem zitten en moet 
maar een oplossing vinden En wat 
met de tweede en derde generat ie ' 

De realizaties in Borgerfiout noemde 
Kuijpers echte Vlaams-nationale reali
zaties, spreker onderlijnde dit en bena
drukte het feit dat deze zijn ontstaan in 
een koalitie 

Zijn vrees is de onze Vrees dat Bor
gerhout moet opgaan in een fusie De 
verkiezingen van oktober '82 zijn er die 
het gemeentelijke zullen overstijgen, 
daarom roept hij alle verantwoordelij
ken op solidair VU te zijn zonder 
onnodige kritiek op „eigen mensen', 

ANTWERPEN 
Juni 

4 BORGERHOUT: VUJO-ledenvergadering om 20 u in lokaal 
Engelselei 34 

4 ZWIJNDRECHT-BURCHT- Kursus Gemeenteraadsbeleid i s m 
Dosfelinstituut Derde voordracht „De begroting van een gemeen
te" Om 20 uur in Vlaams Huis, PokJerstraat te Zwi jndrecht Deelna
me gratis 

5 LIER- Opening Vlaams Natonaal Centrum te Berlaar 80 Vanaf 
20 u 30, leden en sympatizanten zijn welkom Welkomstdrank 
gratis 

6 NIJLEN: Bal ten voordele van Vü-fanfare en Drumband Kenrv 
penland, in feestzaal Nilania, om 21 u Orkest Combo Harry V e r b 

7. WOMMELGEM: Zitdag in lokaal Den Klauwaert, van 11 tot 12 uur, 
raadslid Mane Louise Crauwels-Van Eester helpt U met uw 
gemeentelijke problemen Gratis en voor iedereen 

NIJLEN: Pannekoekendag door en voor FW-Ni j len Vansif 15 u 
in Kempenland 

19 ST-KATELIJNE-WAVER: 11-juli-vienng met Jef Burm (Rietje 
Rans van „De Paradijsvogels") en als feestredenaar prof Kan 
Herman Mertens Om 20 uur in ons parochiehuis, Clemenceau-
straat 111. Elzestraat Orgamzatie vzw Berthoudersknng Katelij-
ne en Waver 

19 DEURNE: Guldensporenherdenking om 20 uur in zaal Trefpunt 
Tumhoutsebaan 28 Optreden van Herwig en Paul Vagant 
Spreker senator Wim Jonssen Inkom 50 fr 

aangezien dit altijd koren op de molen 
betekent van onze politieke tegenstan
ders 

In zijn slot stelde Frans Kuijpers. door 
zijn biezondere verwezenlijkingen in 
koalitieverband Borgerhout als voor
beeld voor de verkiezingen van 1982 

„Mooi maar moeili jk"-
Burgemeester Dirk Stappaerts ver
tolkte met alleen zijn persoonlijke ge
voelens en gedachten, ook van de hele 
afdeling, toen hij zich gelukkig noemde 
om deze dag en om de woorden van 
Frans Kuijpers 

HIJ betitelde Borgerhout als een mooie 
maar moeilijke gemeente Door het 
opmaken van de inventans en deze 
aan een ruimere knng voor te leggen, 
IS onze propaganda begonnen Hij be
klemtoonde zijn tevredenheid over de 
steun hem geschonken door „onzen 
mensen" op de gemeentediensten om 
deze mooie dag mogelijk te hebben 
gemaakt 

Na „De Vlaamse Leeuw" en een gezel
lige napraat-receptie konden de deel
nemers huiswaarts in bezit van een 
lijvige dokumentabemap „Zo doen wij 
het ", om de informatie tijdens de 
referaten en de studiebezoeken ach
teraf nog na te lezen, te bestuderen en 
uit te diepen Tevens werd gemeend er 
goed aan te doen deze map aan te vul
len met een groot aantal dokumenten, 
zoals voorschnften en aanvragen voor 
subsidienng van het verenigingsleven, 
voorwaarden voor de aanleg van een 
geveltuintje, enz Daar elke kongres-
sist van deze Borgerhoutse „Doe-Dag" 
tevens drager is van een politieke 
verantwoordelijkheid, kan deze doku-
mentatie waarschijnlijk nuttige dien
sten bewijzen 

11-juliherdenking 
te Sint-Katelijne-Waver 

De Berthoudersknng Katelijne en 
Waver organizeert op vnjdag 19 juni 
om 20 u in „Ons Parochiehuis", C\e-
menceaustraat 111. Elzestraat St-Ka-
telijne-Waver een 11 -juliherdenking 
De medewerkers aan deze avond 
staan borg voor een daverend sukses 
Als hoofdvedette treedt niemand min
der dan Jef Burm op, in heel Vlaande
ren bekend als Rietje Rans van het tv-
feuilleton „De Paradijsvogels" Een 
unieke kans om hem ook eens in 
levende lijve aan het werk te zien De 
feestrede wordt uitgesproken door 
prof kannunnik Herman Mertens Het 
geheel wordt geprezenteerd door 
woordkunstenaar Jan Vanlangen-
donck Iedereen welkom Toegang 
100 fr 

Rouw te 
Borgerhout 
Op 23 mei II overleed plotseling te 
Berchem op 81-jange leeftijd de heer 
Bernard Stappaerts, echtgenoot van 
mevrouw Eugenie De C!k)rt, vader van 
burgemeester en mevrouw Dirk Stap-
paerts-Paquay en grootvader van 
Greet Stappaerts 
De overledene was o a oprichter van 
de Vlaams-nationale Radiovereniging 
Vlanara en stichter van de VU-afdeling 
Antwerpen-stad 
Langs deze weg willen wij nogmaals 
hulde brengen aan de overledene om 
zijn onbaatzuchtige inzet in de Vlaam
se ontvoogdingsstrijd en aan de naast-
bestaanden onze blijken van medele
ven in dit smartelijk verlies bevestigen 
Hi| werd op woensdag 27 mei II te 
Berchem aan de aarde toevertrouwd 

Bouwproblemen 
in Meerhout? 

Een groep deelnemers op wandel op het Moorkensplein 

Iedereen weet reeds lang dat de 
bouwsektor een zware krisis door
maakt De oorzaken hiervan zijn veler
lei 

Het staat m elk geval als een paal 
boven water dat een van de hoofdoor
zaken het genng aantal kandidaat
bouwers IS wat dan weer het recht
streeks gevolg is van de te hoge 
rentevoeten en dure kostprijzen 

Om het voor kandidaat-bouwers wat 
aantrekkelijker te maken, heeft men 
allerlei maatregelen gefroffen onder 
andere verlaging van de rentevoeten 
en terugbetaling van BTW-heffingen 
Verder bestaan allerlei subsidieregle-
menten zoals bouw- en aankooppre-
mies, sanenngs- en afbraakpremies, 
enz 

Om hierin een klaardere kijk te knjgen 
nchten de „Vlaamse Vnenden-Meer-
hout" over deze problematiek een in-
formatie-avond in Als deskundig spre

ker heeft men een beroep gedaan op 
de heer Speekaert verbonden aan de 
Nationale Konfederatie van het Bouw
bedrijf en advizeur bij ASLB Inleider 
van deze avond is Lucien Beyens 

Het IS duidelijk dat deze avond, waarop 
iedereen voor een stuk wegwijs ge
maakt wordt in de bestaande wetge
ving en stedebouw, een absolute 
noodzaak is voor eigenaars van nieuw
gebouwde woningen pas aangekoch
te of oude woningen en uiteraard voor 
kandidaat-txjuwers Ook voor aanne
mers uit de bouwsektor kan deze 
avond biezonder leemjk zijn 

De informate-avond heeft plaats op 
dinsdag 9 juni om 20 u in de zaal 
„Kapel" op de Berg, Meerhout 

Er zal gelegenheid zijn om naderhand 
vragen te stellen en om na afkxip 
persoonlijke problemen in verband 
hiermee te bespreken met de heer 
Speekaert 
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Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 
Welzijn van 
Antwerpen 
Plaats van bestuurssekre-
taris koördinator geeste
lijke gezondheidszorg 
De plaats van bestuurssekretans 
koördinator geestelijke gezond
heidszorg wordt openverklaard 
Ze staat open voor mannelijke en 
vrouwelijke kandidaten 
Aanvangswedde 50429 fr bruto 
per maand 
De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor op>enbaar be
stuur, inleveren, de mannelijke 
kandidaten tevens een militieat-
test 
Leeftijdsvoorwaarden de leeftijd 
van 40 jaar met overschreden 
hebben op 226 1981 (45 jeiar voor 
de pnonteitsgerechtigden der 
wetten van 381919 en 2751947) 
Diplomavereisten 
— licentiaat in de sociologie 
— licentiaat in de Staats- en so
ciale wetenschapi>en met volgen
de oriëntaties welzijnswerk, so
ciaal beleid ekonomische socio
logie, onderzoekstechnieken 
— licentiaat in de politieke en 
sociale wetenschappen 
De kandidaten zullen onderwor
pen worden aan een vergelij
kend eksamen 
Verplicht inschrijvingsformu
lier, volledige voorwaarden en 
eksamenprogramma te beko
men op de 7de Afdeling/Perso
neelszaken van het Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn, Lange Gasthuisstraat 39, 
Antwerpen 
Inschnjvingsrecht 200 fr 
De aanvragen dienen toegeko
men te zijn op het Sekretanaat 
Lange Gasthuisstraat 33, Antwer
pen uiterlijk op 2261981 

(Adv. 92) 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 
Welzijn van 
Antwerpen 
Plaatsen van metser 
De bediening van metser wordt 
openverklaard (mannelijke kan
didaten) 
Bruto-aanvangswedde 30688 fr 
of 31 701 fr naar gelang de kandi
daten gerechtigd zijn op stand
plaatsvergoeding of op haard-
toelage 
Een vergelijkend eksamen zal af
genomen worden 
De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor openbaar be
stuur, en een militieattest inleve
ren 
Diplomavereisten getuigschrift 
van lager secundair technisch 
onderwijs in het beroep van met
ser, voorheen diploma A3, A4-1 of 
B6/B2, ofwel 5 jaar praktijk als 
metser 
Leeftijdsvoorwaarden de leeftijd 
van 21 jaar bereikt hebben en 
deze van 40 jaar niet overschre
den hebben op 207 1981 Toepas
sing der wetten van 381919, 
27 5 1947 en 277 1961 
Inschnjvingsrecht 120 fr 
Volledige voorwaarden en ver
plicht inschrijvingsformulier te 
bekomen op de 7de Afdeling/ 
Personeelszaken van het Open
baar Centrum voor Maatschap
pelijk Welzijn, Lange Gasthuis
straat 39, Antwerpen (tel 31 09 70 -
329835) 
De aanvragen dienen toegeko
men te zijn uiteriijk op 207 1981 
op het Sekretanaat, Lange Gast
huisstraat 33, Antwerpen 

(Adv. 91) 

m Wij in de Volksunie 

Naar IJzerbedevaart 
te Diksmuide 
Rijkevorsel 
'nschnjven bij Jaak Baelemans, Eiken-
dreef 43, of bij Mark Huys, Merksplas-
sesteenweg 49 A, tel 144758 Nadien 
bezoek aan Boudewijnpark te Brugge 
Prijs 230 fr Vertrek om 6 uur te Beer-
se-Kerk, 6 u 15 Merksplas-kerk, 
6 u 20 Merksplas-Kolonie. 6 u 30 St-
Jozef-Rijkevorsel, 6 u 45 Rijkevorsel-
kerk, 7 u Hoogstraten-kerk, 7 u 15 St-
Lenaarts (wassenj). 7 u 30 Bracht 
(rusthuis), 7 u 45 Aan de lichten St -
Job-in-'t-Goor 
Om 9 uur halte voorzien om koffie te 
drinken en te eten Aankomst voorzien 
tussen 19 en 21 uur 

Geel 
Reis per bus 200 f r . 175 f r voor kinde
ren 
Inschrijven bij André Peeters. Goor-
kens 4, te Geel of Dr Vandeperre-
straat 2, tel 014-58 58 79 of 58 97 36 of 
bij de plaatselijke bestuursleden 

Borgerhout 

lepel & vork... 
Vertrek per bus aan de Turnhoutse 
poort tegenover Boudewijnsnelweg 
om 7 u 15 Pnjs 160 fr 

Na de IJzerbedevaart bezoek aan het 
Vissersmuseum te Oostduinkerke 
Inschnjven op het VU-sekretanaat 
Statielei 8 of bij Jan De Scheerder, 
Fr De Vnendstraat 21 

Edegem 
VNSE per bus naar de Uzert>edevaart 
Daarna bezoek aan Damme en Lisse-
wege Vertrek om 7 u 45 aan Drie 
Eiken, Dne Eikenstraat 128 Terug rond 
19 uur 

Leden VNSE 150 f r , niet-leden 200 fr 
Kinderen 50 fr 
Inschnjven bij Herman Dhondt B Van 
Orieyplein 2. 031-405435 of in lokaal 
Dne Eiken 

Café Het Vlaams Huis 
Bij Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel 011-734945 
Kom és binnen waar Vlamin
gen thuis zijn. 

Herberg 

„De 7 Zaligheden' 
Sleutelstraat 2 
hoek Nationalestraat) 
Antwerpen 
Tel 031/340586 
Mogelijkheid tot kleine etentjes 

Café 't Leeuwke 

Peerderbaan 63 
WIJCHMAAL-PEER 
VU-lokaal 

^of ten Ccnljoortt 
j k ' ^ 1 Restaurant 
• « ] Feestzaal Café 

t > ^ J Uitbating: 
r " ^ m Erna Van Dóoren 
• i f t j k S Keierberg 25 
1700 Asse TeL 02/452.95.15 

Maandag gesloten 
1 

IJzerbedevaartkomitee-Limburg roept op 
Het IJzerbedevaartkomitee van de 
provincie Limburg heeft de laatste 
weken en maanden tainjke kontakten 
gehad met het oog op de organizatie 
van de 54ste IJzerbedevaart Deze 
jaarlijkse manifestatie in Diksmuide zal 
dit jaar een biezondere betekenis heb
ben voor alle Limburgers Het tema 
van de grootse bijeenkomst op 28 juni 
a s handelt over de bedreigde gebie
den in Vlaanderen, meer bepaald over 
Voeren 

Om de aanwezigheid van Limburg in 
Diksmuide te beklemtonen heeft het 
provinciaal komitee, in samenwerking 
met de mensen van Voeren een spe
ciale affiche ontworpen alsook een sti
cker De affiche (gratis) en de stickers 
(10 fr per stuk) zijn verknjgbaar b j 
C Berghmans Smoutweg 1 te 3671 
Opoeteren-Maaseik Bestellingen voor 
stickers door overschrijving met ver
melding van tiet aantal op rekeningnr 
457-2022461-17 

Verder beschikt het provinciaal komi
tee over een voorlopige lijst van perso
nen en verenigingen die een busreis 
naar Diksmuide organizeren op 28 juni 

VNJ-Limburg de heer Vanheusden. 
Zavelvenne 32, 3500 Hasselt tel 
011-21 1388 
Voeren Jean Duijsens, Batticestraat 
206A, 3799 Voeren, tel 041-795780 
Kanton Maaseik: Wilfned Rosiers, 
Wijklaan 21. 3670 Neeroeteren. tel 
863538 
VAB-VTB- Richard Ruppol. Wijngaar
derweg 10. 3800 St-Tnjiden, tel 
67 4430 (tot 16uJ 
Peer Henn Plessers, Achterstraat 41, 
3573 Wijchmaal. tel 736483 

Geslaagd VU-
voetbaitornooi 
afd. Peer 
Het derde voetbaltornooi van de VU-
afdeling Peer. kende weer 'n mooi 
sukses. ondanks de ploegen van 
Dworp en het Vlaams Kruis, het op het 
laatste ogenblik lieten afweten 
De zeven deelnemende ploegen, 
maakten er 'n fijne en sportieve dag 
van en de inrichters zullen beslist 
volgend jaar opnieuw laten voetballen 
Volksvertegenwoordiger Jaak Ga-
bnels mocht de mooie sport trofeeën 
overhandigen aan volgende ploegen 
Peer (winnaars) Nijlen. Bree. As, Eke-
ren. Lommei en t Leeuwke 
Ook de scheidsrechters (de heren 
Smeets Daens en Van Rul) die tot het 
welslagen van dit tornooi bijdroegen, 
werden met 'n geschenk bedacht (JS) 

Lanaken-Eisden- Bemong. Stations
straat 33. 3760 Lanaken, tel 71 4208 
Heusden-Zolder- Frans Vansbpelen, 
Noordberm 3550 Heusden-Zolder, tel 
425995 
Bree Jaak Geusens, Thijsstraat 5 
3690 Bree tel 4617 76 

Diepenbeek: Paula Bijnens, Nieuw
straat 142, Diepenbeek, tel 336364 
Neerpelt-Overpelt: Wim Vanhoof, 
Heesakker 151, Overpelt tel 643679 
Riemst- mevr R Vos, Tongersestwg 
176, Millen, tel 012-233046 
VUJO-Limburg. Enk Eyckmans, Cob-

bestraat 39, 3690 Bree 
Ook dit jaar is een reis voorzien per 
trein 

Meer informatie hierover kan 
men bekomen bij Luk Vandecaets-
beek, Droogbroekstraat 12, 3730 Hoe-
selt Tel 011-41 1261 

/ ^ 

Voor u met 
vakantie gaat... 

Vakantie! Heerlijke tijd . . . 
vooral als u ze goed hebt voorbereid. 
Zo bieden wij u naast een gamma van veilige 
reisverzekeringen, tal van vlotte en makke
lijke betaalmiddelen : 
eurocheques en Eurochequekaart, Euro
card, reischeques en vreemde munten .. . 
Kom eens langs. Meer dan 740 kantoren van 
de Kredietbank staan voor u open. 

«^^^JLJCREDIETBANK 
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lepel & vork... 
EETHUIS 

FEESTZAAL INGRID 
(150 pIJ 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(Voortkapel) 

Tel 014/213696 

Alle feesten 
Speciairteiten 

Herberg 't STAMPKOT 
St-Mana-Latem, ZWALM 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel 55-499476 

Dinsd gesloten 
Vroeger uitbater Zwalmlandia 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstaat 12, 

8458 Oostduinkerke 

Speaaliteit 
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 
Etienne 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 

Restaurant 

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

Kapelstraat 1 

TONGERLO WESTERLO 

Tel 014/54 4007 

Vlaandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091/692874 

Speaaliteit nbstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

Industriële 
brood en banketbakkerij 

Roomijs 

Wiifned BLANCQUAERT 

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

Tel 091 6 7 5 7 12 

COR'J17ALS 
UW KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Dt-nderstrcck 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

Restaurant 
DE MUTSAERT 

Eikenlei 6 1 , 
2280 Grobbendonk 

Tel 0 1 4 - 5 1 2 1 4 8 
Gesloten 

maandagavond en dinsdag 
Zaal voor alle feesten 

^tt ^almslmiö 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
'JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O * famMiezart mei t radi te 

9328 SCHOONAAROE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maunts GOSSYE 
Tel 053-21 35 33 

Dr Van De Perrelei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 031 36 56 54 

RESTAURANT 
DE SPAANSE 
BRABANDER 
Klem Begijnhof 22, 

3000 LEUVEN 
Tel 016-236671 

Europese volksgerechten 

Gesloten maandag en dinsdag 
Keuken 19 u tot 22 uur 

FEESTZAAL 
« E D E L W E I S S .. 

Vossemberg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

Alle feeste l i fkheden 
M o g e l i j k h e i d tot huren van 

bes tekken 

Café «'t Leeuwke» 
Kruittorenwat 2 

3690 BREE 
I e t 0 1 1 - 4 6 3 4 5 1 

Waar een Vlaming thuis is! 

Maandag gesloten 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcel la Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-300653 

Wijnimport HERMAN 
Douane stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-4 U9 22 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondië en Bordeauxwijnen 
Alle grote wifnen 

rechtstreeks uit de kastelen 
Degustaties en verkoop 

elke vrijdag van 17 tot 19 u 
elke zaterdag van 10 lol 13 u 

en op afspraak 

Lokaal <T SCHUURKE> 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel. 02-5132564 

Waar Vlamingen THUIS zlja 

SPECIAUST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken 
^lttO\ Demokratische pri jzen 

Uitgelezen dienstbetoon 

Ko'^st^t'^teenweg 38 
2360 Niilen - Tel 031 /818841 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

Pauwetyn- Duquesne 

Wulvenngemstraat 18 
8486 B E A U V O O R D E 
tel 058/2994 91 

Geskjtert vnidag behalve m seizoen 

M a a k ook eens kennis met 
de gezell ige sfeer in 

R e s t a u r a n t 

SEtiUfTERStiQF 
Dorpsstraat 10 

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

Europ Supermarkt 
Windenckxplein 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Anntiomcr v in alle feesten 
Ook v( rhi irmg \/:i\\'\ n fo lg t nc f 

Sctii ldcrsirnnt 33 
2000 Antwerpen 
T(l 031 3745 72 

DE OUDE KRING 

C i f c VU lok^.^l 

DorpspU ir Hcusdcn Limburg 

Drank en eethuis 

- WALTRA . 
Arduink.nni 2 (bi| XVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/219 52 12 

De vier troeven vin de W i l l n 
/ Vlitms in t hart van Brussel 
2 Je km er ilti/d ftirkeren 
3 Je knjgt er ilti/d tv i l Ie eten 
4 De prtfzen zi/n socml 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondpfein 5 Brakel 

Tel 055/42 4107 

Forst2aai voor ^lie 
gelegenheden 

't Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„De Beauvoordse pastei" 

't Is de lichtst verteerbare 

Kof f iebrander i j 
SANO 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeeic 
Tel 02 734 56 09 

Levert kwaliteitsicoffie bi] u thuis! 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraat 89 
9120 OUDEGEM 
Tel 052/21.1606 

Atgem«n« voeding bieren wijnen li
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen. 

Steeds welkom in 

K R E K E L H O F 

Drankhuis met sfeer 

D n e Egyptenlaan 11 , 

Gooik 
Tel 0 5 4 - 3 3 4 8 5 7 

U w tweede thuis! 

Welkom 

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

Dorpsstraat 3 1 , 1686 Gooik 
TeJ 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

FONTANA-BRONNEN 

Nijverheidsstraat 35 
TEMSE 
Tel 031-710173 

Waters en limonaden 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark. 
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98, 1850 Gnmbergen Tel 02-252.0240 

Menu op zondag van 450 tot 650 fr 
Tijdens de week. suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen - maaltjdchecka 

Restaurant 
HOF TER COTTHEM 
Beerens-Van Grembergen 

Cotthem 5, 
9520 St-üevens-Houtem 

(OombergerO 
Tel 091-605586 

Gastronomische eetmalen 
Matige pnjzen 

Sluiting zondagavond 
maandag 
woensdagavond 

4 JUNI 19«1 
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FILMTHEATERTI 

studio 

W E E K V A N 5 T O T 11 J U N I 

LEUVEN 1 
13 u 30 KT 

JUNGLE BOEK 
Walt Disney 

15u30 Derde week KNT 
DRESSED TO KILL 

van Brian de Palma 
met Angie Dickinson. Michael Caine 

17u 15 Dolby Stereo KNT 
HEAVEN'S GATE 
van Michael Cimino 

met Kris Knstofferson 
en Isabelle Huppert 

19 u 45 - Derde week KNT 
DRESSED TO KILL 

van Brian de Palma 

21 u 30 • Dolby Stereo KNT 
HEAVENS GATE 

24 uur • Tweede week KNT 
VIOLENT STREETS 

van Michael Mann 
met James Caan, Tuesday Weld 

LEUVEN 2 
14 uur Tweede week KT 

LITTLE DARLINGS 
met Tatum O'Neal en MacNichol 

15u45 KT 
COAL MINERS DAUGHTER 

van Michael Apted 
met Sissy Spacek (Oscar 1981) 

18 uur Vierde week KT 
Agahta Christies 

THE MIRROR CRACK'D 
Een film van Guy Hamilton 

20 uur • Tweede week KT 
LITTLE DARLINGS 

met Tatum O'Neal en MacNichol 

21 u 45 KT 

COAL MINERS DAUGHTER 
van Michael Apted 

met Sissy Spacek (Oscar 1981) 

24 uur KT 
JUNGLE BOOK 
van Walt Disney 

TERVUREN 
Zondag • Pinkstermaandag - 15 uur 

KT 
DE 101 DALMATIERS 

van Walt Disney 

Vrijdag Zaterdag. Zondag 20 u 30 
Pinkstermaandag 18 uur KT 

STIR CRAZY 
van Sidney Poitier 

met Gene Wilder en Richard Pryor 

Zondag 18 uur KNT 
Pinkstermaandag, dinsdag woens 
dag, donderdagn 20 u 30 

KENTUCKY FRIED MOVIE 
van John Landis 
(Blues BrothersO 

De gekste film sinds 
.Hellzapoppin" 

TIENEN 

Zondag en maandag 15 uur KT 
DE 101 DALMATIERS 

van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag 20 u KT 
Zondag 17 en 20u 
Pinkstermaandag 17 en 20 u 

THE TOWERING INFERNO 
met Steve MacQueen, 

Paul Newman. Faye Dunaway 

Vrijd. zaterd, zond 23 u 
Dinsdag, woensd, donderd 20 u 30 

KNT 

DE KREKEL 
van Alberto Lattuada 

met Virna üsi 

m Wij in de Volksunie 

DE BRUSSELPOORT 

Boek- en dagbtadhandel 
Brusselstraat 45-47. HALLE 
Tel. 02-356.85.78 

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

BRABANT 
JUNI 
12 BIERBEEK: Midzomer-barbecue om 20 uur in Hoeve Tienmeel, 

Neervelpsestraat 27 Iedereen van harte welkom Deelneming in 
de onkosten 250 fr , , ̂  

13 HERENT-VELTEM-WINKSELE: Kaas- en wijnavond ingencht 
door het PVV. om 20 u in turnzaal Gemeenteschool, Overstraat 
te Veltem-Beisem Deelname in de kosten 150 fr Inschnvjing bij 
M Swaelens (236468), Suzanne Van Laer (488321), Denise 
Bex (489406) 

20 VILVOORDE- Info-stand van het PVV op de kultuurmarkt van 
Vilvoorde 

Werkgroep voet- en 
wandelpaden te Ternat opgericht 
TERNAT — Op initiatief van de schepen van Ruimtelijke Ordening en 
Leefmilieu L De Backer (VU) werd er in nauwe samenwerking met de Kommis
sie voor Ruimtelijke Ordening een werkgroep „Voet- en Wandelpaden" in 
Grool-Ternat opger icht Deze werkgroep heeft thans een wandelpadennet 
over de hele gemeente Ternat ontworpen 
De bedoeling Is het natuurschoon en het kultureel erfgoed van de gemeente 
Ternat in de belangstelling te brengen, en dat in de eerste plaats bij de 
Ternattenaren zelf De werkgroep is erin geslaagd de meest typische plekken 
van elk van de drie deelgemeenten (Ternat, Wambeek. St-Katherina-Lombeek) 
met elkaar te verbinden via rustig te bewandelen wegen en paden. 

Maar het opzet van deze w/erkgroep 
..Voet- en Wandelpaden" gaat nog 
verder ze wil komen tot een algemene 
herwaardering van de voet- en wan
delpaden in de gemeente 
De werkgroep onder leiding van Lau
rent De Backer is samengesteld uit 
een twintigtal afgevaardigden van de 
verschillende socio-kulturele vereni
gingen, de groep URBA, die aan het 
struktuurplan werkt en het sekreta-
naat van de werkgroep verzekert. 
Tijdens de voorbije vergadenngen 
werden door de organizatoren ver
schillende wandeltochten die de afge

lopen jaren in de gemeenten plaats
hadden, uitvoerig toegelicht bespro
ken en op de kaart aangetekend 
Zo kwamen het VTB-pad, de wandel
rally van de Wammekse feesten, de 
wandeltocht van 't Veloke en de drie-
kerkentocht van Chiro-Lombeek ter 
sprake 

Al dit matenaal werd nu verwerkt door 
de studiegroep Urba die in het kader 
van het struktuurplan, werkt aan een 
landschapsinventanzatie Het resultaat 
van deze inventanzatie bestaat uit een 
gedetailleerde kaart waarop het bo-

Vlaams-Nationaal-Studiecentrum 
Steunfonds Arr Leuven 

Geschenken bij de vleet 

demgebruik (b v weide, bos, tuin ) en 
de opgaande elementen (bv bomen, 
tuin, haag, bebouwing) staan opgete
kend 
Door op zulk een landschapskaart een 
wandelpad uit te zetten kan als het 
ware nagegaan worden wat men tij
dens de wandeling te zien knjgt en 
dus ook hoe een zo afwisselend moge
lijke landschapservanng in de wande
ling uitgebouwd kan worden. 

Centrale 
rondwandeling 

Het voorste bestaat uit een centrale 
rondwandeling (lengte 10 a 11 km) die 
de dne dorpskernen aandoet Op deze 
rondwandeing zijn dan enkele uitbrei
dingen voorzien Deze uitbreidingen 
kunnen evengoed als aparte wandelin
gen uitgevoerd worden 
Naast het bestaande en bewegwijzer-
de VTB-pad langs Vitseroel werden 
wandelingen naar Essenehoek, üede-
kerketxjs, de watermolen van Klap-
scheut en het kasteel van Terlinden 
mee opgetekend 
Het voorstel dient nu nog in detail 
bediskussieerd te worden binnen de 
werkgroep en, uiteraard, uitgetest op 
het terrein zelf 
Uiteindelijk hoopt de werkgroep een 
wandelkaart en een Ijegeleidende bro
chure aan het geïnteresseerde publiek 
te kunnen aanbiedea 
Maar eerst zal de begaanbaarheid van 
de paden moeten nagegaan worden, 
anders zouden de toekomstige wan
delaars wel eens voor nnoeilijk te ne
men hindernissen kunnen komen te 
staan 
Want net als in de meeste andere 
Vlaamse gemeenten is sirKJs de op
komst van het autoverkeer het oor
spronkelijke voetpadennet zoals het 
opgetekend staat in de ^ t l a s der 
Buurtwegen", minder gebruikt 
Volledig overwoekerde of in het ande
re uiterste, kapotgereden paden (door 
landbouwtraktoren en ruiters) kunnen 
mits een beperkte ingreep door de 

Dit werkjaar vieren we het 10-jarlg parlementair mandaat van Kamerlid Wil ly 
Kuijpers en senator Rob Vandezande. De viering startte met een onvergeteli j
ke Kuijpers-dansavond te Herent op 7 februari, waar Stan Philips tot in de 
vroege uurtjes een 1.000-tal aanwezigen vergastte. Daarna volgde een 
stemmige 1 mei-dag te Oud-Heverlee, Vandezande's geboortedorp. Met de 
dorpsfanfares, een wandeling in de Dij levallei, een reuze-braadspit en een 
bonte namiddag, groeide deze dag uit tot een enig Vlaams lentefeest De 
opbrengst van deze aktiviteiten komt ten goede aan Vlaams-Nationale 
initiatieven van dit moeilijke taalgrensarrondissement. 

In diezelfde zin verkoopt het VNS-
arrondissement Leuven ter gelegen
heid van deze 10-jarige viering dne 
waardevolle herinnenngen (zie foto's) 
1 Jan Keustermans' enig mooie ete, 
„150 Jaar Vlaamse Bevraging" 
(54 cm X 40 cm), die dr Borms' offer 
naast de inzet van zovelen in onze ont-
voogdingsstnjd voorstelt (op geschept 
papier) Kostprijs, 3500 fr 
2 Een prettige, echte badhanddoek 
(100 cm X 55 cm) in zachte pastel
kleuren beige en w i t waarmee het 
Belgische parade-gedoe tot zijn ware 
proporties wordt herleid de made 
(wormi) zit er — vanuit Brussel' — in 
Kostpnjs 200 fr 
3 Een sierlijke zwart-gele vuurvaste 
ronde asbak (15,5 cm) met ingebak
ken opschnft Volksunie, sociaal en 
federaal Kostpnjs 120 fr 
Hoe kan je deze enige hennnenngen 
bestellen'' 
1 Op de aanstaande IJzerbedevaart 
zullen leden van het arrondissements-

bestuur — in gezelschap van Kamerlid 
Willy Kuijpers de etsen, handdoeken 
en asbakken te koop aanbieden in de 
straten van Diksmuide 

2 Ze kunnen schnftelijk of telefonisch 
worden aangevraagd bij Gisleen De 
Deken-Keppens, O-L-Vrouwplein 91 
te 3020 Herent tel 016-229677 
De handdoeken worden enkel met 12 
stuks verzonden 

gemeente beter begaanbaar gemaakt 
worden, zonder hiervoor enig hinder te 
vormen voor de plaatselijke landbou
wers 
Moeilijker wordt het wanneer de 
boordeigenaars het pad gewoon in
palmden De werkgroep zal onderzoe
ken welke paden best terug toeganke
lijk gemaakt worden voor het publiek 
Verschillende leden van de werkgroep 
wezen trouwens op het feit dat de 
voetwegen niet enkel hun belang heb
ben ten behoeve van de wandelende 
en zich ontspannende natuurgenieter 
Sommige paden zouden, mits een her-
waardenng, gebruikt kunnen worden 
voor de dagelijkse verplaatsingen naar 
school, station, markt winkelcentrum 
enz. 
Er werd dan ook afgesproken dat in 
het kader van de verkeersstudie (een 
ander onderdeel van het struktuur
plan) rekening zou gehouden worden 
met de mogelijkheid om door een 
herwaardenng van sommige voetwe
gen de verkeersveiligheid voor de 
voetgangers (en ook van de fietsers) 
te verhogen 

11-juliherdenking 
te Tervuren 

De Guldensporenvienng van de ge
meenten uit de Druivenstreek gaat dit 
jaar door te Tervuren en wel op vnjdag 
3 juli 1981 om 20 uur op de binnenkoer 
van het Hof van Melijn, Brusselse
steenweg 11 te Tervuren rechtover 
het Gemeentehuis Op deze plek wor
den alle Vlaamse inwoners van de 
streek verwacht om samen de feest
dag van de Nederlandse Gemeen
schap te vieren 

Hieruit moge blijken dat met alleen 
de verantwoordelijken uit de onder
wijsinrichtingen met hun leerkrachten 
of de voorzitters van de verenigingen 
met hun bestuursleden daar zouden 
moeten aanwezig zijn, maar ook en 
vooral, al de leerlingen en alle leden 
worden verwacht 

BIJ minder goed weder gaat de 
vienng door in de bovenzaal van het 
complex „De Engel", Kerkstraat te Ter
vuren Het organizerend komitee 
vraagt zoveel mogelijk vlaggen of 
vaandels van verenigingen, om het 
podium op te fleuren. Voor meer inlich-
bngen kontakt opnemen met Marcel 
De Broyer Tel. 68761.76. 

Plechtige kommunie in Vossem 
Alom in Vlaanderen wordt er dezer 
dagen weer druk gefeest Rond deze 
bjd van het jaar worden naar aloude 
traditie her en der de kommuniefees-
ten gehouden Zo ook in Vossem 24 
Mei was voor vele jeugdige hartjes 
weer een hoogdag Wit kleedje, mooi 
kostuum en vooral veel, heel veel 
geschenken Wat kan een kinderhart 
nu meer verblijden"^ 
Naar nu al driejarige traditie bedacht 
de VU-Vossem ook dit jaar weer zo'n 
25 meisjes en jongens van het dorp 
met een geschenkje Enkele bestuurs
leden boden samen met de gelukwen
sen van de ganse Vossemse VU-
familie, de 12-jarigen een mooie par-
kerballpoint aan 

Houden van kinderen, van blijdschap 
en stil geluk, houden vooral van een 
gulle kinderlach is van oudsher een 
Vlaamse deugd VU-Vossem denkt 
ook aan hen, onze wissel op de toe
komst 

FONS 

Nieuw leven 
te Bierbeek 
VU-Groot-Biert)eek feliciteert van har
te Georges en üsette Puttemans voor 
de geboorte van hun zoontje Dirk Een 
van ons welkom aan deze nieuwe 
Vlaamse wereldburger' 

GALERIJ DE KEIZER 
Exc lus i v i t e i t ; s a l o n s 

s c h i l d e r i j e n 
l us t re r i e 

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

Dinsdag, woensdag en vri jdag TERM-
van 13 tot 20 u. Donderdag van Tel O 
9 tot 20 u. Zaterdag van 9 tot 20 u. 
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gesloten 

k l e i n m e u b e l e n 
g e s c h e n k a r t i k e l e n 

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 
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Algemene Raad van de Wase Jonge Leeuwen: 

„België onregeerbaar" 
OOST-VUANDEREN 

Op 8 mei II. keurde de algemene Raad 
van de Wase Jonge Leeuwen een 
motie goed en verzocht de pers deze, 
onder de titel „België onregeerbaar", 
te laten verschijnen. Uit deze lange 
tekst lichtten wij, met goedkeuring 
van de opstellers volgende belangrij
ke citaten. 
Meer dan ooit is er in België een 
duidelijk en samenhangend anti-krisis-
beleid nodig De problemen waarmee 
wi) gekonfronteerd worden, eisen dat 
er verstrekkende beslissingen worden 
genomen én uitgevoerd 
Het land is echter totaal stuurloos en 
lijkt een schoolvoorbeeld van politieke 
onstabiliteit te zijn geworden 
O I IS de onbestuurbaarheid van België 
te wijten aan zijn ongeschikte politieke 
strukturen Een regenng kan slechts 
bestaan als zij in ieder landsgedeelte 
over een meerderheid beschikt Kon-
kreet betekent dit dat er geen regering 
gevormd kan worden zonder de 
Vlaamse knsten-demokraten en de 
Waalse socialisten Het feit dat die 
partijen zelf over een kwasi-meerder-
heid beschikken in resp Vlaanderen 
en Wallonië blokkeert evenwel de poli
tieke besluitvorming, die, ook na de 
fagade-staatshervorming door de re
genng Martens III, voor 90 t h nog 
steeds binnen de nationale instellingen 
dient te verlopen 

Verschillen-
De ekonomische krisis het aan het licht 
gebracht dat Vlaanderen en Wallonië 
te kampen hebben met problemen van 
verschillende aard en opteren voor 
een verschillende aanpak Gevolg van 
dit alles IS dat er op nationaal Belgisch 
vlak geen samenhangend en door
dacht ekonomisch beleid kan tot stand 
komen 

Nu de oorzaken van de onregeerbaar-
heid van België zijn blootgelegd, dnngt 
zich de vraag op wat de politici ervan 
weerhoudt een ver doorgedreven zelf
bestuur aan Vlaanderen en Wallonië 
toe te kennen Afgezien van het pro
bleem Brussel, spelen hierbij een 
reeks transregionale belangen een rol 
Vooreerst dnngt Wallonië met aan op 
financieel zelfbestuur, omdat het dan 
niet meer zal kunnen beschikken over 
de ettelijke Vlaamse miljarden die het 

nu door de kompensatiepolitiek ont
vangt Ten tweede zouden bepaalde 
Vlaamse financiële kringen hun belan
gen in Wallonië niet graag ingepalmd 
zien door de linkse meerderheid al
daar Ten slotte vrezen SP en PSC, die 
thans aan de machtsuitoefening deel
nemen, bij de splitsing van België ten 
eeuwigen dage in de oppositie te 
zullen belanden 
De Vlaamse Beweging heeft nooit 

beweerd dat zelfbestuur het synoniem 
IS van het paradijs op aarde Maar uit 
voorgaande analyse kan wel afgeleid 
worden dat in België een demokra-
tisch en daadwerkelijk anti-krisisbeleid 
slechts mogelijk is in een zelfbestu-
rend Vlaanderen en Wallonië Het is nu 
aan de Vlaamse Beweging om dit 
inzicht ingang te doen vinden bij de 
brede lagen van de bevolking 

Algemene Raad WJL 

Jan Caudron tot minister van Verkeer: 

„Waarom werd pendeltrein 
naar Geraardsbergen afgeschaft?" 
Aan de minister van Verkeer stelde 
VU-kamerlid Jan Caudron een vraag 
over de nieuwe nadelige treinregeling 
op de lijn nummer 8243 tot Geraards-

Onlangs werd beslist dat vanaf 31 mei 
1981 de trein nummer 8243 tot Ge
raardsbergen als direkt zou worden 
ingelegd Hierdoor staan de vele pen
delaars van Iddergem, Okegem, Ei-
chem, Apfjelterre, Zandbergen, Ide-
gem en Schendelbeke letterlijk en fi
guurlijk in de kou Daarom stelde Cau
dron volgende vragen 

Hugo Schiltz 
in Bazel 
Op donderdag 11 juni aanstaande is 
de ondervoorzitter van de Volksunie 
Hugo Schiltz te gast bij de Volksunie-
afdeling uit Bazel Hij zal er een spreek
beurt houden over Vlaanderen na de 
samenvoegingen en over aktuele pro
blemen 
Daarna kan een gesprek met de aan
wezigen volgen Het bestuur van de 
Volksunie-afdeling uit Bazel nodigt ie
dereen hartelijk uit op deze wellicht 
zeer interessante avond 
Donderdag 11 juni om 20 uur in zaal 
Den Eenhoorn, Kon Astridplein te Ba
zel 

12-Daagse autocarreis 
naar het Lechtal-Tirol 

van 19-7 tot 30-7-'81 

Prijs alles inbegrepen 12.500 fr. 

Inlichtingen en inschrijvingen: 
VZW medische en sociale werken van het Vlaams Verbond 
van Neutrale Ziekenfondsen, Hopmarkt 36 - 9300 Aalst, tel. 
053/77.22.24. 

(Adv. 89) 

Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn Aalst 
De Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van de stad Aalst heeft bij het administratief 
personeel, het werkliedenpersoneel en het verplegend en 
verzorgend personeel respektievehjk volgende betrekkin
gen opengesteld 
— Sekretans van het OCMW-Aalst 
— Bijzonder geschoolde elektricien 
— Sanitaire helpster 
— Gebrevetteerde verpleegster 
— Gegradueerde verpleegster 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief 
worden gestuurd aan de Voorzitter van het OCMW, Gast
huisstraat 40, 9300 AALST, en dienen met de bewijsstukken 
uiterlijk op maandag 22 juni 1981 ter bestemming te zijn 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriëntering van 04 08 1978, genaamd anti-
knsiswet, zijn de opengestelde betrekkingen toegankelijk 
voor mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk anders is 
voorzien 

Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op 
de personeelsdienst Tel 053-2123 93 - binnenpost 102 

LAdv. 95) 

• Welke was de reden voor de 
NMBS om deze twintig jaar oude 
omnibuslijn af te schaf fen ' 

• Meent de minister met dat het hier 
om een verkeerd begrepen bespa-
nngsmaatregel gaat ten koste van de 
gebruiker van het zo geprezen open
baar vervoer ' 

• Ware het met logischer geweest 
de nieuwe lijn nummer 6792 als direkte 
lijn te laten fungeren ' 

• Welke maatregelen voorziet de mi
nister om deze fout weer goed te 
m a k e n ' 
Wie deze streek langs de Dender een 
beetje kent weet hoe problematisch 
het openbaar vervoer er is, zodat wij 
ons best kunnen inbeelden dat ons 
kamerlid zich, namens de honderden 
pendelaars, bezorgd maakt over deze 
nadelige maatregel Het antwoord is nu 
aan de minister' 

Daensdag 

te Aalst 

op zondag 

14 juni a.s. 
De jaarlijkse Daensdag heeft dit jaar 
plaats op zondag 14 juni (datum van 
het afsterven van pnester Adolf 
Daens), te Aalst in samenwerking met 
het stadsbestuur Bij deze gelegenheid 
zal het nationaal sekretanaat te Aalst 
officieel worden geopend 

PROGFIAMMA 
930 Bloemenhulde op het kerkhof 

10 00 Plechtige herdenkingsmis in St-
Martinus met optreden van het St-
Martinuskoor en homilie door pater 
Aernouts (Antwerpen) 

11 00 Optocht naar het Daensmonu-
ment met de muziekmaatschappij Tot 
Heil des Volks Korte toespraak door 
H Landuyt bestuurslid van het Fonds 
11 45 Tocht naar het nieuw sekreta
naat Korte Nieuwstraat 12 

Nadien receptie in de trouwzaal van 
het stadhuis met toespraken door 
schepen Jan De Neve en Fondsvoor
zitter Luc Delafortne 

JUNI 
8 RUPELMONDE Jaarlijkse familiereis Amedee Verbruggenknng, 

ditmaal naar de Westvlaamse bergen en het attraktiepark 
Bellewaerde te Zillebeke-leper Pnjs volw 600 f r , kind tot 14 j 
400 f r 

14 OOSTERZELE: Jaarlijks fest jn van Gentse walerzooi Om 
12 u 30 in zaal „De Steenpunt" te Oosterzele-Balegem 250 fr 
voor volwassenen en 125 fr voor kinderen 

20 

21 

ST.-GILLIS-WAAS: Jaarlijks ledenfeest in zaal Broeder Isidoor, 
Okkevoordestraat 14 Om 19 uur Discobar „Favonte" Eregast 
algemeen voorzitter Vic Anciaux 
LATEM-DEURLE Openluchtvertoning van .Aladin en de Won-
derlamp" door de toneelgroep Ooidonck in de Gavers te Bachte-
Mana-Leeme Om 16 uur Inkom 100 fr, kinderen jonger dan 
12 jaar vermindering Kaarten verknjgbaar bij de bestuursleden 
Org Vlaamse Vnendenknng Leiestreek. 

Vic Anciaux te gast 

bij VU- Groot-Ninove 
Halfweg de voorbije meimaand was 
VU-voorzitter Vic Anciaux gastspre
ker op „een ontmoetingsavond met de 
Volksunie" ingericht door VU-Groot-
Ninove Met zijn gekende, krachtige en 
overtuigende spreekstijl legde de VU-
voorzitter aan een aandachtig en 
geestdnftig publiek uit hoe de V U „een 
uitweg" ziet voor de knsis die de 
„Vlaamse gewone man met gewild 
heeft maar waarvoor hij het gelag zal 
betalen" 
V I C Anciaux gaf voort>eeklen uit het 

VU-cijterdossier betreffende het staal, 
de verdeling van de universitaire kre
dieten en zovele andere terreinen en 
stekle nog eens zeer duidelijk dat het 
de onvervangbare taak van de Volks
unie IS om zelfbestuur te blijven eisen 
ook op ekonomisch en sociaal qebied 

De VU-voorzitter t>esloot „Dat is mijn 
opdracht maar ook de uwe'" Aan het 
geestdnftig applaus te horen waren 
velen m de zaak akkoord om die 
opdracht ook te vervullen 

Rik Haelterman 

Voor zijn toespraak te Ninove had VU-voorzitter Vic Anciaux eraan gehouden 
een trouwe Vlaams-nationaliste, Martha Taeleman uit Nederhasselt, te bezoeken 
in het Ninoofs Hospitaal, in gezelschap van Georgette De Kegel en haar echtge
noot Een gebaar dat door iedereen zeer op pnjs gesteld wordt met in het minst 
door Martha zelf natuurlijk' 

Na zijn toespraak bleef de VU-voorzitter wat nakaarten met de bestuursleden 
van VU-Groot-Ninove Op de foto provincieraadslid U Daumene (Seorgette De 
Kegel gemeenteraadslid, OCMW-lid en PR-voorzitter Renaat Raes en Rik 

Haelterman 

verzekeringskantoor 

decoodt p.v.b.a. 
Victor Braeckmanlaan 53 
9110 Gent (St.-Amandsberg 
Tel. 091/28 28.32 en 28.36.23 

ALLE PRIVATE EN INDUSTRIËLE VERZEKERINGEN 
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Geslaagde tentoonstelling VOVO 

Hugo Schiltz opende 
' 1 5 0 jaar Vlaamse 
Beweging aan de kust' 
OOSTENDE — Er was veel volk t i jdens de opening van de tentoonstell ing 
„150 jaar Vlaamse beweging aan de kust ' die vri jdagavond door volksverte
genwoordiger Schiltz werd geopend. Dit is een initiatief van VOVO, een niet-
part i jgebonden organizatle voor volksontwikkel ing die zich richt tot alle be
wuste Vlamingen uit de streek en die ontstaan is op initiatief van Jaak 
Vandemeulebroucke en Bert Ruysschaert 

Bij de opening van de tentoonstelling. Van /. naar r.: Hugo Schiltz, 

Marcel Van Hecke (gemeenteraadslid) en Bert Ruysschaert 

(VOVO-voorzitter) 

Kamerlid Van Grembergen 
sprak voor VU-Kortemark-
Handzame-Zarren-Werken 
Op donderdag 21 mei hadden wij een 
ledenvergadering, die kamerlid Paul 
Van Grembergen omvormde tot een 
boeiende diskussieavond. Bij afwezig
heid van de voorzitter, heette be
stuurslid Jef Degrès iedereen welkom, 
en gaf een korte levensbeschrijving 
van zijn vriend Paul. 
Na die korte Inleiding, nam Van Grem
bergen het woord. Hij voerde ons 
langs de paden van de Vlaamse Bewe
ging, de doelstelling en het wezen van 
de V U om te komen tot de hedendaag
se politiek. Hij deed dat op voortreffelij
ke wijze en voegde daar nog een 
scheut romantiek bij zodat iedere aan
wezige zijn woorden met volle teugen 
aanhoorde. De Volksunie is een 
Vlaams Nationale partij, die streeft 
naar een Zelfstandig Vlaanderen, en 
dit langs demokratische weg. Dat dit 
niet gemakkelijk is, bewijst de periode 
Egmont De stuwkracht is de Vlaamse 
Beweging, een t)eweging die ook tra
gisch kan zijn, zie het aktivisme en de 
repressie. 
HIJ deed een oproep om de eenheid te 
herstellen, met alleen met het Vlaams 
Blok, maar ook in eigen rangen Wat 
baat het, dat de militant hard werkt, als 
de verkozenen onderling kjekvechten. 
Na nog uitgeweid te hebben over het 

VU-De Panne-
Adinkerke 
herdenkt 
Jeroom Leuridan 
Op zondag 2 augustus 1981 wordt in 
de kerk van Adinkerke een mis opge
dragen ter nagedachtenis van Jeroom 
Leundan en alle afgestorven Vlaamse 
idealisten. Wij rekenen op een massale 
opkomst Die herdenkingsplechtigheid 
moet uitgroeien tot een fiere belijdenis 
van onze stnjkvaardigheid in houe 
troue aan het testament van hen die 
ons zijn voorgegaan 

staal en het staatsdeficiet, werd de 
diskussie, waar bijna geen einde aan 
kwam, aangevat Hier voelde de spre
ker duidelijk de polsslag van de basis. 
W I J danken Paul Van Grembergen 
omdat hij ons nog meer fierheid be
zorgd heeft Fierheid ook omdat wij 
zulke mandatarissen bezitten zoals hij 
er een is. 

De tentoonstelling geeft een vrij volle
dig beeld van de Vlaamse strijd zoals 
zij In die anderhalve eeuw ook in onze 
eens zo verfranste kuststreek in 
woord en geschrift werd gevoerd. 
Zoals Schiltz het in zijn openingstoe
spraak onderstreepte: „Het is bepaald 
hieraan te danken dat het nu mogelijk 
is om zo'n tentoonstelling te houden. 
Was die koppige Vlaamse aktie er niet 
geweest, dan zou onze kust haar 
Vlaams karakter helemaal hebben ver
loren. Nu is die strijd gewonnen en 
hebben we allen nog af te rekenen met 
de laatste stuiptrekkingen van het 
agressief franskiljonisme. Hopelijk zul
len we niet opnieuw 150 jaar moeten 
wachten om terug te blikken op een 
Vlaanderen dat volledig zijn eigen za
ken kan behartigen". 
Schiltz herinnerde ook aan zijn jeugd
jaren: ,Als Antwerpse jongen heb ik 
hier aan de kust heel wat vakanties 
doorgebracht; o.a. in het toen totaal 
verfranste Knokke. Het doet goed te 
weten dat hiervan niet veel meer over
gebleven is en dat we ons nu aan onze 
eigen kust echt thuis kunnen voelen." 
De bijna voltallige VU-fraktie van de 
Oostendse raad was op de ojjening 
van die tentoonstelling aanwezig. Het 
was wel te betreuren dat Vlaamsvoe
lende politici uit andere partijen het niet 
nodig vonden om met hun aanwezig
heid dit Vlaams-pluralistisch initiatief te 
steunen en bij de bevolking aan te 
bevelen. „Elk in zijn eigen hokje" blijkt 
nog steeds het devies te zijn van 
Vlaanderens dorppolitici. Zullen we 
echt nog 150 jaar moeten wachten tot 
ook in die mentaliteit een gunstige 
kentering komt? Die leerrijke tentoon
stelling in de kelders van „Standaard 
Boekhandel" (Kapellestraat) blijft nog 
toegankeijk tot einde juni. Er is trou
wens tijdens de rondgang een sfeer
volle en boeiende bandmontage te 
beluisteren die een synthese maakt 

Sociaal 

dienstbetoon 

te Lauwe 
Speciale zitdagen invullen belasting
aangiften in café Concorde (Bascuul), 
Station, te Lauwe op zaterdagen 30 
mei en 6 juni telkens van 9 u. tot 12 u. 
en op vrijdag 5 juni van 17 u. tot 19 u. 
door belastingsspecialist Walter Van-
devijvere en raadslid Lieve Favoreel-
Craeynest. Vergeet niet volgende be
wijsstukken mee te brengen: 
— aanslagbiljet v./d. grondt)elasting 
— loon-, wedde- of pensioenfiche 
— ziekte- en/of werkloosheidsver

goedingsfiche 
— bewijs levensverzekering 
Iedereen is welkom. Gratis dienstbe
toon. 

WEST-VUANDEREN 

van 150 jaar Vlaamse strijd en haar uit
lopers in onze streek. De tekst hiervan 
is ook in brochurevorm te verkrijgen. 

De tijd is rijp 
voor ekonomisch 
zelfbestuur 

Aansluitend op de opening van de 
VOVO-tentoonstelling te Oostende 
werd ook een „avond tafelen met 
Hugo Schiltz" georganizeerd in de 
hotelschool van Koksijde. Er waren 
meer dan vijftig disgenoten die. na het 
opdienen van een fijne maaltijd, luister
den naar Hugo Schiltz die zijn visie gaf 
op de ekonomische krisis. Naar zijn 
oordeel is nu de tijd rijp voor zelftje-
stuur van Vlaanderen. Ook ekono
misch zelfl)estuur waardoor wij onze 
eigen zaken in onze eigen handen 
zouden kunnen nemen en niet langer 
verfïlicht zouden zijn vele tientallen 
miljarden naar hopeloos verouderde 
Waalse industriesektoren over te he
velen op een ogenblik dat wij dat geld 
best zelf zouden kunnen gebruiken om 
in onze eigen industrie te investeren. 
O p onze vraag of de Belgische ekono-
mie, tijdens de voorbije 150 jaar, niet 
zozeer in elkaar is vergroekJ dat eko

nomisch zelfbestuur in feite een breuk 
zou verwekken die ook de Vlaamse 
ekonomie zwaar zou kunnen schaden 
antwoordde Schiltz dat hij voor deze 
„klassieke opwerping" niet bevreesd is. 
Volgens hem zijn o.a onze havens 
voor 70 procent aangewezen op inter
nationale kliënteel en dus niet langer 
op de Waalse industrie afgestekl. 
Toch waarschuwde Schiltz voor sejsa-
ratistische neigingen bij Vlaams-natio
nalisten die soms niet altijd even nuch
ter en realistisch blijven en zich vaak 
schuilen achter slogans. Hij noemde 
zichzelf meer dan ooit voorstander van 
een zo ver mogelijk doorgedreven 
federalisme maar steeds in het Bel
gisch staatsverband. Hij pleitte ervoor 
dat Belgisch staatsvert>and meer te 
zien als een machine die we met 
sukses voor de Vlaamse kar kunnen 
spannen. 

Een ware stortvloed van interessante 
vragen werden door de aanwezigen 
op Schiltz afgevuurd. Hij beantwoord
de ze alle met brio en scherp doorzicht 
in de nochtans erg uiteenlopende ma
terie. Het was al een eindje over 
middernacht toen dit boeiende ge
sprek met Schiltz door de tevreden 
VOVO-voorzitter werd afgesloten. 

(Miet) 

Emiel Vansteenkiste te gast 

bij VOS-Handzame 

Ter ge legenhe id van d e Inwi jd ing van d e n ieuwe v lag van V O S - H a n d z a -
nne schaarde onze vo l ksve r t egenwoo rd ige r Enniel Vans teenk i s te z ich 

s a m e n me t het bes tuur r ond het n i euwe vaandel . 

Aanbevolen huizen 
MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief -
stij lmeubelen en modern 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chaz,3llaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 0643 
Na 18 u 4254642 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

^1i|Vl"l ' i ' ' l ' i t^ M EN BROEKEN 
moeilijke maten,/^ 

rakkundige retouche 

Vermees v 
l.^JJJ!l!I.IIHJ.Ül]J.41.<.»l.iL.UlJ:IJJ!lfll.HH.gl 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 lot 50 m3 

V E C O V E N J o z e f 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel: 511.61.33 

Privé: 569.03.18 

Aankoop en verkoop van Hollandse, 
Luikse en Vlaamse meubelen van de 
17de en Wde eeuw. 
Kunstvoorwerpen. 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 031-36.45.31. 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

GELD 

O n m i d d e l l i j k te b e k o m e n b i j 
F I N K A P , V e l d s t r a a t 12. 9300 
A A L S T - T e L 0 5 3 - 2 1 . 2 9 . i l -
053-21.27.57. 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

A a l s t e r s e G l a z e n w a s s e r i j 

Gebr . A L L O O 
Raphae l en W i l l y 

Tel bureau 053-21 72 12 

...Uit sympatic... 

lustrerje 

mare 
de vriese 
bar ruzettelaan 56c brugge 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 . 
baan brugge-kortr i jk 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwerif 

Bnlstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053 2122 48 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

KEUKENS • SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 1441 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tri 054 412589 

W I J bouwen voor u sleutel op de deur 

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

Platteau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

BLOEMEN -ERIKA. 

Kerkstraat 25 
2650 B O O M 
Tel 031 88 0160 

Alle bloemen en planten 

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

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

(.lalenj de Cinpnerl. . 
Molenstraat 45, 9300 Aalst 
Tel 053-70 32 19 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel 
Antwerpstrnal 164 177 

Stijlnieubelen -t- kleinmeubelen 

Ed Claessenlaan 50 52 

alle moderne meubelen 

Tel 031 88 13 16 

Meer dan 3 0O0m2 toonzalen 
's Maandags gesloten 

CENTRALE VERWARMING 
pvba ROOBROECK 
Roedb 20 joar ervaring 
2 500 tevreden klanten 

Valerius De Saedeleerstraat 99 
9300 Aalst 
tel 053/217138 

DRUKKERIJ WAEGEMAN 
dé oplossing voor al uw (drukwerk in typo en offset. 
Specialist in meerkleurendruk. 

Preulegem 150-152, 9400 Ninove, 054/33.14.24 
H. Verrleststraat 64, 9470 Denderleeuw, 053/66.41.40 

Firma M. U Y J D E W I L G E N 
TV HIFI VIDEO ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6 2100 Deurne 
Tel 031/216699 

Julius De Geyterstraat 204 Antwer
pen Tel 031/2907 87 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 1760 Roosdaal Stnjtem 

Tel 054 3337 56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel 091-62 51.42. 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming - stoom sanitair 
Alle herstellingen 

Lederwaren-Parfumerie 
VAN REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031 8811 19 

Ktetniederwaren - handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen 

NV Reinjgingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21 1207 

KLEDING LENDERS 

Sint D.nniiianstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 70 39 

Dames-, heren en kinderkleding 

P V B A D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

O p e n haarden 

lel 053-623765 

B + M 
Bouwpromotoren en 

daktimmerwerken. 
Gasthuisstraat 428 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87. 

WIJ bouwen voor u 
— sleutel op de deur 
— en zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. B randen pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel 052-47 8809 

Gratis voorstudie en pnjsofferte 

O U R A S O N K E U K E N S 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 219325 

I D E L - Tel 011 534349 

boorte • '. 
etiketten Houten druklei lers - Rokl.i 
me-kateiiders 

FRANSSENS OPTIEK: 

Silhouette 
Marwi lz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 
Deurne Z Tel 210896 
Kcrkbtraat 44 Antwerpen 
Tel 35 65 75 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed
werk 

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis priisofferte 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244. 2610 WILRIJK 
Tel 031-289314 

O O S T D U I N K E R K E 
V A K A N T I E A A N ZEE! 
Grote keus b e m e u b e l d e v i l la 's , appar 
t emen ten en s tud io ' s te huur 

Op aanvraag grat is ka ta loog met 
t o to ' s 

WEST-L ITTORAL 
Leopo ld II laan 212, 
8458 Oos tdu inke rke 
Te le foon 058 51 26 29 
( W o e n s d a g ges lo ten) 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
• DEN DUVEL-BANKELINDEWEG 11 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • Ceotrale 
verwarming • Houtkachels • Jnbouw 

ooenhaarden • Gas radiatoren • Af 
was- en wasautomaten • Frigo's en 

Diepvnezera 

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

Piet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden , 

LUKOS p.v.b.a. 
Ringmappen - dokumenthouder -
pochetten • snelhechters - offerte-
mappen 

Gordijnen en overgordi jnen 
Zetels en matrassen 
Alle herstellingen en maatv^^erk 
Prijsopgave op voorhand 

Marcel VAN den BULCKf 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

Fortstraal 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 35 07 

O m te s p a r e n , te l enen o f v o o r 

een v e r z e k e r i n g , w e n d t u z i c t i in 

v e r t r o u w e n to t 

Fons Prinsen 
K a n t o o r t i o u d e r van de 
g r o e p A R G E N T A 
B e t t e n d r i e s l a a n 22, 
1711 I t t e r b e e k - D i l b e e k . 

K a n t o o r u r e n : a l le w e r k d a g e n van 
9 t o t 12 u. en o p a f s p r a a k . 
Tel . 02-569.11.17. 

Waar de Vlaming zich thuis voelt. 

Wurmstraal 7 
SLEIDINGE 
tel 091/57 3146 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi lek luur 
— Huweli iksreportages. 

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW 
— Schilderijen, spiegels, etsen, enz 
— Alle inlijstingen op maat (Hout en aluminium) 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

Fr. Craeybeckxlaan 69, 
2200 DEURNE 
Tel. 031/24.53.30 

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
Tel. 02/251.81.66 

Firma EBO-LYBAERT 

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

Polenstraat 165, 9940 Sleidinge 
Tel. 091-57.33.33 

legels 

r 
DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 M O L 

014-31 1376 

ANTIEKZAAK 
Mevr. Jullen SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 

8700 IZEGEM 
Tel 051-301537 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meutjelen en 
borden + kunstvoorwerpen 

Lindenstraat 30, Keerbergen 
Telefoon 015-51.35.71 

Zelfimport = beste pnjs 
Toonzaal geopend van 10-19 uur 

Zondag van 14 tot 17 uur 
Maandag gesloten 

THEO BARBIER 
installatiemateriaal -
huishoudtoestellen -
draad en kabel 
akkumulatie 

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
Tel 031-882531 

Boekhande l S tud i co 
Dr Vandeperrestraat 141 
2440 GEEL 
Tel 014-586085 

Boeken 
schrijfmachines 

schoolgerief 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 36 

1810 WEMMEL 
Tel 02/4781933 
Import — ExfXtrt 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21.12.07 

Georges DE RAS pvba 
Autocars autobus. 
ceremonie wagens 

begrafentsonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-213636 

4 J U N I 1981 
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Paul Durinck: 

SINT-PIETERS-RODE 
(Aarschot) — De Vereniging 
van Natuur- en 
Vogelreservaten bestaat 
onderhand dertig jaar. 
Dat wordt niet echt gevierd, 
want er is weinig reden 
voor deze groene jongens 
om te vieren. 

W é l is er het genoegen van 
de almaar toenemende 
belangstelling, en ook en 
vooral van luisterbereidheid 
vanwege de politieke 
overheid. De 28ste nationale 
natuurbeschermingsdag op 
20 september in het hartje 
van het Hageland zal zeer 
zeker politiek-nationale 
belangstelling boeken, maar 
voordien zijn de 
milieugevoelige snaren ook 
al vrij gespannen bij de 
voorbereiding van een 
„bekencolloquium" op 
zaterdag 13 juni in de 
gebouwen van de 
Universitaire instellingen te 
Antwerpen. 
Waar het uiteindelijk 
allemaal blijkt op aan te 
komen: dat middels 
politieke pennetrekken in 
onze natuur niet nog 
rechtgetrokken zou worden 
wat het best krom en 
bochtig zou behoren te 
blijven.. 

— Paul Durinck is stafmedewer
ker van de vereniging voor Na
tuur- en Vogelreservaten. 
Hij Is In die bedrijvigheid kollega 
van onder meer Hugo Abts die 
dit jaar de spilfiguur is (uit Bou-
tersem) voor de goede gang van 
zaken van zoveelste nationale 
Natuurbeschermlngsdag-
Paul Durinck: „In hoofdzaak hou
den wij ons jaar-in-jaar-uit bedrijvig 
met bescherming en beheer van 
natuur- en vogelreservaten. Mo
menteel heeft onze vzw zowat 
3.000 hektare groene domeinen in 
beheer Dat is toch niet niks. In 
vergelijking met Nederland is onze 
vereniging met nagenoeg 10.000 
leden een kleine broer Maar we 
blijken aan gezag en aan daadwer
kelijke steun dag-op-dag vooruit
gang te boeken. Elke maand ko
men er zo'n 250 nieuwe leden bij 
Daarover zijn we natuurlijk tevre
den. Maar het is ons niet om 
ledenwerving te doen. 
Wat we beogen: dat zijn konkrete 
en positieve resultaten op het ge
bied van milieubeheer Dit jaar 
staat het waterbeheer centraal in 
onze aktie voor gedegen natuur
behoud.. " 

— Een bekend colloquium In 
Antwerpen op 13 juni, en dan na 
de grote vakantie ook nog wel 
een natuurbeschermingsdag op 
20 september In het Hageland. 
Heeft het allemaal enige Invloed 
op het beleid? Want, daarom Is 
het uiteindelijk toch te doen_ 
Wat baten natuurbeschermlngs-
aktles als de politieke instanties 
de kommer van de mllleubezorg-
den niet zien willen.? 

— Paul Durinck: „Allerlei milieu
verenigingen hebben al te lang 
vergeefs aan de weg getimmerd, 
maar vandaag mogen we toch 
vaststellen dat er goede natuur
vriendelijke resultaten geboekt 
worden. 

Ons beken-colloquium van 13 juni 
wordt klaarblijkelijk niet gene
geerd op ministeriele kabinetten 
die het in het Vlaamse gewest 
voor het zeggen hebben. 
Volgende week krijgen we alvast 
twee deskundige ingenieurs en 
tevens ministeriële kabinetsadvi-
zeurs (Denys en De Paepe) als 

m\ 
gronden zou afgevoerd worden. 
Onder meer door rechttrekking 
van beken. 
Vandaag is dit in sommige streken 
zodanig efficiënt doorgevoerd dat 
grote gebieden kampen met wa
tertekort. We zijn ook zover geko
men dat we genoodzaakt zijn een 
„bekencolloquium" te organizeren. 

Op de ministeriële kabinetten 
wordt enigszins gewacht op het 
resultaat van deze studiedag, om 
te werken aan nieuwe beleids-
richtlijnen". 

— Is dit niet te laat? 
Paul Durinck: „Uit een onderzoek 
bij de Antwerpse UIA is gebleken 
dat de fauna en flora bij rechtge
trokken beken er behoorlijk en 
zienderogen op achteruitgegaan 
zijn. 
Nu er nog plannen blijken te be
staan voor „sanering' van onge
veer 36 beken is het nog niet te 
laat om het onheil dat gisteren 
elders werd aangericht in de zove
le valleien te voorkomen. 
Daarom ook hebben we de prach
tige ongerepte streek van het Ha
geland uitgekozen voor onze 
28ste Nationale Natuurbescher
mingsdag. De Winge en de Motte 
zijn twee beken zoals we er nog 
meer zouden moeten rijk zijn. 
— Wiens verantwoordelijkheid 

Mensen van bij ons 

Is het meestal dat kromme beken 
ten onrechte en met schandelijke 
gevolgen rechtgetrokken wor
den? 

Paul Dw'mcV.: „Het is niet onze ge
woonte om hard in de politieke 
aanval te gaan. Dat is ook niet met
een onze opdracht 
We boeken trouwens de beste 
suksessen met overleg en konsul-
tatie. Waarbij ze op het gepaste 
moment aan de bevoegde per
soon onze bevindingen en even
tueel ons ongenoegen kunnen 
meedelen. En, er wordt naar ons in 
ministeriele kabinetten geluisterd 
Natuurlijk kunnen we niet alle te
gendraadse plannen tegenhou
den. 

Zo bij voorbeeld is er momenteel 
een Koninklijk Besluit in de maak, 
en reeds pnncipieel goedgekeurd 
door de Vlaamse executieve, be
zegeld met een gunstig advies van 
de Raad van State (op 23 februa
ri), waarbij kleine werken op 
„openbaar domein' voortaan zul
len kunnen geschieden zonder 
bouwvergunning. 
Wij hebben goede redenen om 
ongerust te zijn over deze voorge
nomen werken zonder verguning. 
Wat zal er immers onder de noe
mer „klein werk" allemaal niet ge
schieden... ?" 

— Dertig jaar vereniging voor 
Natuur- en Vogelreservaten- Is 
de balans van de werking posi
tief? 

Paul Durinck: „Op het gebied van 
reservaten werd heel wat verwe
zenlijkt Onze vereniging heeft nu 
onderhand 3.000 hektare in be
heer Maar het gaat ons niet alleen 
om het leven in reservaten. We 
trachten daar natuurlijk zoveel mo
gelijk voor te presteren. Evenwel 
is het niet meteen toe te juichen 
Hls er een nieuw reservaat bij
komt Dat betekent dat een waar
devol gebied alweer moet „be
schermd" worden. 

Het is niet onze bedoeling om van 
dit landje een groot reservaat te 
maken. Maar, telkens er een be
dreigd en landschappelijke waar
devol gebied wordt gemeld zien 
we ons genoodzaakt in te grijpen. 

Dank zij de werking van tientallen 
verdienstelijke leefmilieukomitees 
hebben we nu ook wat invloed 
bereikt op de poli^ke beslissings
organen. 

Zo kunnen ze misschien net nog 
niet te laat verhinderen dat onze 
beken en onze streken worden 
recht- en meteen ook droogge-
trokken. (hds) 

„Als politici rechttrekken 
geëngageerde gastsprekers over 
de vloer 
Het IS alleen jammer dat we, bij 
voorbeeld wat betreft het beletten 
van ongebreidelde rechttrekking 
van beken, bijna veertig jaar telaat 
gekomen zijn. 
De meeste beken in Vlaanderen 
— met tjehoorlijke dienst als 
waterafvoerkanalen — werden 
reeds tijdens en ook nog vlak na 
de jongste wereldoorlog rechtge
trokken. 
Vandaag kijken we tegen die 
openbare afwatering op. Maar het 
neemt niet weg dat in tal van 
domeinen en streken onderhand 
meer gewag wordt gemaakt van 
„droogtrekking", dan wel van af
watering.. " 
— Ondanks behoorlijk triest re
genweer hebben fauna- en flora-
gebieden in Vlaanderen geen last 
van wateroverlast, maar Integen
deel wat van watertekort; als 
gevolg van te snelle wateraf
voer-
Paul Durinck: „Het is voor een 
buitenstaander ongelooflijk, maar 
het IS jammer genoeg de werke
lijkheid Tal van groene natuurzo
nes werden, en worden nog im
mer, drooggetrokken. De proble
men van het domein „De Blan-
kaert" zijn gekend, maar het uit
drogingsproces blijft inmiddels 
toch maar gestaag voortduren. 
Dezelfde kanker heeft inmiddels 
reeds eerder dan gisteren de wa
tervegetatie in onze duingebieden 
(de duinenpannen) niet onge
moeid gelaten Middels ruilverka
velingen mogen we ons vandaag-
de-dag onderhand al „verheugen" 
over watertekort in de Kempische 
gewesten. 

De droogtrekking van onze lage 
landen zet zich onverminderd 
voort We hopen dat met onze 
akties er een einde — of op zijn 
minst een afremming van de gang 
van zaken — wordt verwezen
lijkt". 

— De beeksaneringen, bij middel 
van ruilverkavelingen, hebben 
onze gewesten geen deugd ge
daan? 
Paul Durinck: „Het uitgangspunt 
was aanvankelijk dat het water zo 
vlug als mogelijk van de landbouw-

wat krom moet blijven..." 
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