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Mars tegen 
werkloosheid 

Volgende zaterdag wordt door een aantal jongerenorganiza-
ties een mars tegen de werkloosheid georganizeerd. In 
regeringskringen is men daar uiteraard niet mee opgezet; 
het initiatief steekt immers schril af tegen het serene pastel-
blauwe decor waarin Martens zo graag akteert. Het moge 
voor de eerste minister een troost wezen dat de CVP-Jonge-
ren, die hem tijdens zijn vorige ambtsperioden zo vaak tussen 
de benen liepen, volgende zaterdag net zoals Guy Verhof-
stadt thuis blijven... 
Op de zowat 450.000 officieel-werklozen zijn er 150.000 jonge
ren van minder dan 25 jaar. De cijfers voor Vlaanderen wij
ken nauwelijks af van deze nationale verhouding: op 15 sep
tember 1B81 waren er in het Vlaamse gewest 82.413 jobloze 
jongeren, hetzij één op drie werklozen. 
Dat zijn althans de officiële statistische cijfers. In werkelijk
heid is de omvang van de jeugdwerkloosheid groter. Het over
heidsbeleid is immers méér gericht op het frizeren van de 
statistieken dan op echte werkverschaffing. Een reeks maat
regelen en schijn-oplossingen camoufleren de werkelijke 
omvang van de jeugdwerkloosheid: langere wachttijden, 
stages, vrijstelling, BTK-placebo's... 
Een maatschappij die weinig of geen perspektieven te bieden 
heeft aan de jonge generatie, kultiveert een kanker die haar 
uiteindelijk fataal dreigt te worden. Het is een verbijsterende 
vaststelling dat de peperdure onderwijs- en opleidingssyste
men die wij in het leven hebben geroepen, in stijgende mate 
naast diploma's ook stempelkaarten afleveren. 
Niet alleen uiteraard de jeugdwerkloosheid leidt tot dramati
sche individuele toestanden. De vijftiger of midden-veertiger 
die zonder job valt en moet vrezen nooit nog aan de slag te 
kunnen, is er zo mogelijk nog erger aan toe dan de jonge 
werkloze. Allebei krijgen ze echter een gelijkaardig mentaal 
proces te verwerken: de leegheid, het minderwaardigheids
gevoel, de absolute faalangst, het gevoel van nutteloosheid en 
uiteindelijk het schuldcomplex. De staat van werkloosheid 
blijft inderdaad, tot en met in deze krisistijd, beladen met 
zoveel vooroordeel, dat de werkloze ten slotte de schuldvraag 
aan zichzelf begint te stellen. Dat er in de werkloosheidssta-
tistieken ook een deel profitariaat schuilt, verandert niets 
aan de schrijnende werkelijkheid voor honderdduizenden. 
De jeugdwerkloosheid heeft daarenboven nog een aantal 
specifieke kenmerken: de rem op een reeks normale mense
lijke en maatschappelijke ontwikkelingen zoals gezinsvor
ming en persoonlijke zelfstandigheid. Daarnaast is er de af
takeling van verworven kennis, de onmogelijkheid om erva
ring op te doen. 

De regering wil in de eerstvolgende dagen overgaan tot het 
opstellen en afsluiten van een zgn. tewerkstelling^pakt. De 
verwachtingen daaromtrent zijn reeds teruggeschroefd; het 
gaat niet meer om het terugdringen van de werkloosheid, 
maar hoogstens om het bevriezen op het huidige peil. In de al
lerbeste veronderstelling biedt dit uitzicht op de permanente 
aanwezigheid van minstens 150.000 jongere werklozen onder 
ons. En zelfs dit perspektief is waarschijnlijk nog te rooskleu
rig: het georganizeerde patronaat heeft met dank kennis ge
nomen van de overdracht van 150 miljard van de gezinnen 
naar het bedrijfsleven, maar is allesbehalve scheutig met het 
verstrekken van zekerheid omtrent de tewerkstelling. 
Ook in deze kontekst moet eraan herinnerd worden dat de 
Vlaamse jeugd onrechtvaardig dubbel wordt gestraft. De 
miljardenstroom van Vlaams geld naar Wallonië zorgt 
jaarlijks voor een verlies van duizenden arbeidsplaatsen in 
Vlaanderen. Indien Vlaams geld in Vlaamse handen zou blij
ven, dan is de Vlaamse gemeenschap in staat aan de jongeren 
andere en betere perspektieven te bieden dan de huidige. 
Onder meer opdat aan dit aspekt van het dossier niet zou 
worden voorbijgegaan, nemen ook de Volksuniejongeren met 
een eigen programma en eigen aksenten volgende zaterdag 
deel aan de mars tegen de werkloosheid. tvo 

Foto van de week 

— Zijn onze jongeren nog slechts goed om op een ezel te kruipen... ? Blijkens de tewerkstellingspolitiek van de 
regering Martens V klaarblijkelijk wel Morgen zal er dan evenwel in de Wetstraat niet moeten gejankt of ge
balkt worden als die jonge ezels koppig hun misnoegde kop opsteken . (foto W. Tieleman) 

Ruim Vlaams overleg nodig 
In de politiek en de politieke gedachtenstromingen is vaak de 
pendelbeweging vast te stellen: wanneer de slinger het uiterste lin-
kerpunt van zijn baan heeft bereikt, slaat hij terug over het centrum 
heen naar het uiterste rechterpunt 
De pendelbeweging is op dit ogenblik sterk waarneembaar bij de 
drukkingsgroepen. Indien de slinger zich tot voor kort aan de 
syndikaie kant van de baan ophield, dan zit hij momenteel aan de pa-
tronale kant. In het georganizeerde bedrijfsleven vallen thans klanken 
te besluiteren die tot voor kort hoogstens hoorbaar waren in de 
intiemste binnenkamers of direktiekantoren, maar zeker niet in het 
publiek 

Zo heeft deze week de gewezen 
VEV-voorzitter Bob Stouthuyzen 
te Brussel tijdens een paneelge-
sprek een aantal dingen gezegd, 
die niet alleen het grootste deel 
van zijn toehoorders maar ook 
drie aanwezige partijvoorzitters 
— Anciaux, Verhofstadt en Van 
Miert — met verstomming sloe
gen. Bob Stouthuysen ging uit van 
zijn axioma dat de parlementaire 
demokratie met alleen vastgelo
pen IS, maar voorbijgestreefd. 
Stouthuysen stelt voor, de vol
gens hem bestaande kloof tussen 
„Ie pays reel" en „Ie pays legal" te 
overbruggen door de opdeling 
van de besluitvorming tussen de 
politieke partijen en de drukkings
groepen. Het parlement als dusda
nig zou afgeschaft worden en 
vervangen door een half dozijn 
parlementaire kommissies, be
mand met half-timers. Deze half-

tijdse pseudo-parlementairen zou
den — zoals in het verleden, zij het 
dan met een gewijzigde procedu
re — hun mandaat krijgen van het 
kiesvolk. Hun rechtstreeks en 
evenmachtig bij de besluitvorming 
betrokken gesprekspartners, de 
formeel-erkende drukkingsgroe
pen, zouden — eveneens zoals in 
het verleden — verder ontsnap
pen aan het verdikt van het kies
volk en slechts verantwoording 
verschuldigd zijn tegenover hun 
organizatie. 
In hoeverre dergelijke opvattingen 
een ruimere basis hebben dan 
individuele gedachten zal in de 
toekomst wel blijken In afwach
ting stelt zich, op korte termijn, het 
probleem van het funktioneren 
van de overlegdemokratie binnen 
de Vlaamse gemeenschap Naar 
aanleiding van de nakende bijeen
komst van VESOC, het Vlaamse 

sociaal-ekonomische overleg tus
sen de sociale partners en de 
Vlaamse regering, is het met te 
vroeg om uiting te geven aan de 
vrees dat het Vlaamse overleg 
een slaafse kopie zou worden van 
het Belgisch bestel, waarbinnen 
vrijwel geen plaats meer is wegge
legd voor de verkozenen 
Het schijnt in de bedoeling te 
liggen van de sociale partners, 
zowel de syndikaie als de patrona-
le, de GERV (die straks SERV zal 
heten) af te schaffen of te ontlo
pen als ontmoetingspunt met de 
politieke frakties Dat gaat dan 
volkomen in de nchting van de 
Belgische toestanden, waarbij de 
formele demokratie en de parallel
le demokratie naast mekaar ope
reren, met als gevolg vertraging of 
ronduit belemmenng van de de-
mokratische besluitvorming. 
Vlaanderen is gebaat met een zo 
ruim mogelijk overleg tussen alle 
betrokkenen, waarna elke partner 
zijn verantwoordelijkheid dient te 
nemen en de politieke wereld — 
de enige die rechtstreeks verant
woording moet afleggen aan de 
gemeenschap — de kans krijgt 
voor een zinnige demokratische 
besluitvorming op zijn terrein Een 
vernieuwde en geherwaardeerde 
SERV biedt daarvoor de beste 
kansen. 



Brieven 

DE 37 WIJZEN 
VAN DE JEUGDRAAD 

Op 23 maart II behandelde de Vlaam
se Raad het ontwerp van dekreet voor 
de Jeugdraad voor de Vlaamse Ge
meenschap' De verslaggever ver
heugde er zich over dat na dne jaar on
derbreking de jongerenorganizaties 
opnieuw een instrument geboden 
word t waarmee zij de belangen van 
de jeugd bij de overheid kunnen ver
dedigen VÜ-woordvoerder Andre de 
Beul, vond het eveneens positief dat er 
een jeugdraad komt maar heeft wel 
bezwaar tegen de samenstelling ervan 
HIJ vreest dat dit de reprezentabviteit 
van de raad zal schaden en vraagt dat 
de organizaties van de niet-traditionele 
koepels ook moeten vertegenwoor
digd zijn 
Ook WIJ vinden dat er naast de .koe
pels" ook niet-gebondenen' dienen 
vertegenwoordigd te zijn Zelfs binnen 
de koepels doet zich meer en meer het 
verschijnsel voor dat men neutraler en 
autonomer wenst op te treden 
Als de heer Poma in zijn antwoord op 
Andre de Beul beweert dat hij geen af
gevaardigden kan kiezen uit deze 
(anonieme) verenigingen dan stellen 
WIJ, dat men vrij eenvoudig deze ver
enigingen kan laten samenkomen om 
zelf hun ,delegue" te laten kiezen 
Het voorstel van de heer Poma aan de 
groep vertegenwoordigers luidde al
dus katolieke jeugdraad (13) liberale 
koepel (7) socialistische koepel (7) 
F O J O D C7), de Vlaamsnationalisti-
sche strekking (2) en de humanisten 
(1) Het IS dus klaar dat de ,niet-
gebondenen" geen enkele impact knj-
gen op de huidige samenstelling van 
de raad ondanks het ,officieus ak
koord" tussen de betrokkenen, dixit de 
heer Poma 
Het IS nog erger, alle organizaties 
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kunnen een kandidaat voorstellen, dus 
ook de niet-gebondenen maar als er 
uit ,de-pot-van-37-wijzen" geen enkele 
kandidaat van de officieel vertegen
woordigde groepenngen zich terug
t rekt dan zien wij niet goed in hoe die 
neutralen' erbij geraken Blijkbaar een 

dubieus geval 

Trouwens, wij zeggen met nadruk dat 
het , voorakkoord" er geen was Er 
werd immers dare-dare' een vergade
ring belegd waarop de mensen van 
het kabinet ons een voorstel (tot ver
deling) lieten geworden, samen met 
het ontwerp van dekreet De verdeling 
was in feite te nemen of te nemen 
We hadden 48 uur om te reageren 
Wie kan dan nog zijn achterban raad
p legen ' Hoe dan ook er werden klei
ne wijzigingen aangebracht o toppunt 
in het nadeel van diegene die in feite 
meer zetels moesten krijgen de socia
listische strekking kreeg 1 zetel bij ten 
nadele van F O J O D en de katolieke 
jeugdraad stond 1 zetel af aan de 
CVP-jongeren 

WIJ durven als lid van een alternatieve, 
sociaal-bewogen volkspartij beweren 
dat de groep der ,niet-gebondenen' 
onrecht aangedaan wordt en wij eisen 
hun opname in de jeugdraad 
Laat de vier partijen van de deelrege-
ring er hun vaste plaats in hebben, via 
hun jongerenpartij en verdeel de res
terende 33 zetels op basis van een 
eerlijke en redelijke verdeelsleutel on
der de anderen zijnde de koepels en 
de niet-gebondenen Bekijk de aktieve 
erkende verenigingen bekijk hun le
denaantal hun aktiviteitenkalender, 
hun inbreng en dan zie je dat b v de 
liberale familie er met hun organizaties 
— waaronder er zijn die amper het mi
nimum halen om erkend te worden — 
oververtegenwoordigd is 

DvSdC. Zoersel 

BANANEN-
SOLIDARITEIT 
Het woord bananenrepubliek staat in 
geen enkel woordenboek en toch zijn 
er zes Guatemala, Honduras, Costa 
Rica, El Salvador en Panama De kleine 
Middenamenkaanse staatjes die elk 
ongeveer 5 milj inwoners tellen, leven 
voor een groot deel van de uitvoer van 
bananen, vandaar hun naam De Ame-
nkanen noemen die streek hun achter
tuintje en het Amenkaans multinatio
naal bednjf Standard Fruit (I^mpany 
heeft niet alleen de bananenteelt in 
handen maar ook de handel en het ver
voer naar Europa Het is zelfs zover 
gekomen dat het bevnjde Nicaragua 
zijn bananen met kan uitvoeren door 
tegenwerking van Standard Fruit 
In Guatemala werden sinds 1978 in de 
Coca Ck)la-fabnek 4 demokrabsch ge
kozen vakbondsleiders vermoord 
door zogezegde ordediensten die sa
menwerken met de fabneksdirektie 
Van ingewijden vernam ik wat volgt 
Chiquita-bananen worden op de markt 
gebracht door United Brands, zetel 
New York (VSA). die zijn bananen 
haalt uit Guatemala, Honduras. Pana
ma, (>)8ta Rica (^lumbia. enz , Dole, 
IS het merk van Castel en C>x)k, zetel 
San Francisco (VSA), Delmonte is 
merknaam en firmanaam, zetel Miami. 
Flonda (VSA). sinds 2 jaar opgekocht 
door Phillip Moms (sigaretten). Boni
tas. IS in teone geen multinational, wel 
een eenmanszaak, handelszetel New 
York, werkingszetel in Ecuador, enz 

Er volgen nog enkele kleinere merken 
Turbana uit (Columbia, enz Al die multi
nationale bednjven werken op gelijk
aardige manier Bij voorbeeld United 
Brands, heette oorspronkelijk Stan
dard Fruit organizeerde enkele revolu
ties in Midden-Amenka, kreeg een 
slechte naam en werd United Fruit nu 
heet die officieel United Brands, maar 
in Nederland heet die firma nog United 
Fruit In knngen van de bananenhandel 
spreekt men alleen over .United" Zij 
doen de laatste tijd (officieel) met meer 
aan produktie Zij doen het „zuivere" 
werk de marketing, de wereldhandel 
Multi's zijn zo glad als een paling Ze 
stichten tientallen dochtermaatschap
pijen en verplaatsen om de haverklap 
hun zetel om aan de belastingen te ont
snappen in het land van oorsprong De 
meeste van hun plantages en latifun-
dias (grootgrondbeziü zijn voor de 
schijn overgegaan in handen van plaat
selijke heersers Dan hebben de multi's 
er minder last mee en de inkomsten 
blijven verzekerd 

De Zweedse. Noorse. Deense, Finse, 
Spaanse, Mexicaanse en Australische 
vakbonden hebben nu een boycot 
uitgeroepen van het maken en verko
pen van de Coca-Cola-produkten 
(Coca-Cola, Fanta en Spnte) Die boy
cot heeft reeds resultaten opgeleverd 
de weduwen en wezen van de ver
moorde arbeiders kregen een vergoe
ding De ontslagen artieiders werden 
weer in dienst genomen Dit bewijst 
dat een aktie helpt Eet geen bananen 
meer van de merken Chiquita, Dole, 
Delmonte en Bonitas Onze kinderarts 
zegde „Bananen bevatten te veel vet" 
Wil je meer inlichtingen schnjf naar 
Sapo. Steenbokstraat 32. Antwerpen 

R d N . Nijlen 

MES IN KINDERBIJSLAG 

Niet akkoord met de bewering van uw 
redakteur HDS in ..Wij" van 8 apnl als 
zouden de alleenstaanden en gezin
nen zonder kinderen met de nieuwe 
maatregelen der regenng extra moe
ten bijdragen voor de kinderbijslagen 
Aangezien gezinnen met kinderen 
500 fr per maand moeten inleveren is 
het maar logisch dat ook de anderen 
eenzelfde bijdrage betalen 
Deze komt echter met ten goede van 
het Rijdsfonds voor Kinderbijslagen 
Dit fonds heeft nog overschot ook al 
wordt er regelmatig uit geput voor 
andere verlieslatende kassen 
Wat de gezinnen met hoge inkomens 
betreft is het maar logisch dat zij 
kinderbijslag trekken om geen diskn-
minatie te hebben met de rijken zonder 
kinderen Trouwens indien de adminis
tratie elk jaar moet nagaan van elke 
persoon of hij onder of boven een 
bepaald salaris komt om nog recht te 
hebben op kinderbijslag gaat dit meer 
kosten aan werk en tijd dan de bespa-
nng die men op het oog heeft Er kan 
beter een oplossing gezocht worden 
via het belasten der sociale vergoedin
gen met inachtneming van de gezins-
last M W , Antwerpen 

RED In ons artikel „Wedergeboorte van de 
staat van behoefte' hebben wij de liberale 
maatregelen voor invoering van een NIB-
belasting belicht m het kader van de huidi
ge regeerpolitiek en gesteld tegenover so
ciale hakbijloperaties Inzake de snoeimes-
ingreep op hel gebied van kinderbijslag 
hebben wij slechts melding gemaakt, na 
een trits andere sociale mleveringsmaatre-
geten, dat „- alleenstaanden en gezinnen 

zonder kinderen extra moeten bijdragen ten 
behoeve van de kinderbijslagen, die onver
minderd bli/vend uitgekeerd worden ook 
aan gezinnen met milfoenen inkomens" 
Het zijn met wij. maar het is de regering die 
deze extra-belasting als dusdanig invoert, 
zonder de toelichting erbij dat het Fonds 
voor Kinderbi|slag nog over voldoende gel
den beschikt, en ook deze inlevenng dus 
noch min noch meer een verkapte vorm van 
extra-belasting betekent om andere finan
ciële putten te vullen 
Kan er gediskussieerd worden over hel feil 
dal „rijke gezinnen' nog onverminderd op 
hetzelfde bedrag van kinderbijslag kunnen 
aanspraak maken, dan is er naar ons 
gevoelen toch geen koppeling verantwoord 
van het behoud van deze uitkeringen aan 
de verplichte extra inlevering (weldra 
900 fr per maand O die ook van alleenslaan-
den mei een karig inkomen (hoever loop je 
met 27 000 fr bruto) geeisl wordt (hds) 

Wi| ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur 
mand in evenals scheld en smaad 
brieven De andere publiceren wij 
naargelang er plaats beschikbaar is 
V\/i| behouden ons dan ook het recht 
voor brieven m te korten en pers 
ktaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie vertolkt in een lezersbrief 
IS met noodzakelijk de onze 

De redaktie 
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Mensen 

Verhof stadt: 
blijvende tegenwind 

De voorstellen van PVV-voorzit-
ter Guy Verhofstadt over de so
ciale zekerheid werden op be
hoorlijk w/at tegenwind ontvan
gen. Dat de socialisten kritiek 
leverden op deze voorstellen, ligt 
in de lijn der dingen. Ook kritiek 
uit het CVP-kamp behoort, on
danks het „serene samenzijn" 
van Martens en de liberalen, tot 
de normale gang van zaken. 
CVP-Jongerenvoorzitter Van 
Rompuy heeft dan ook fors uitge
haald naar zijn rivaal en genera
tiegenoot. 
Ook in de eigen P\A/-achterban 

Louis Michel: 
rem op 
regionalizering 
PLP-yoorzitter Louis Michel heeft 
naar aanleiding van een interview 
in de „Libre Belgique" nogal diep in 
zijn unitaristische kaarten laten kij
ken. Over de regionalizennq van 

van Guy Verhofstadt blijft het 
echter verder rommelen. Nadat 
De Croo in een vinnig interview 
en D'Haeseleer in een scherpe 
open brief zich reeds van hun 
voorzitter gedistantieerd had
den, was het deze week de beurt 
aan de liberale ziekenfondsen 
om de formules van Verhofstadt 
„slecht doordacht" te noemen: 
„Deze voorstellen", aldus de zie
kenfondsen, „betekenen niets an
ders dan de terugkeer tot de 
openbare onderstand." 

de vijf nationale sektoren zegde hij 
dat, in beginsel, zijn partij er niets 1 
op tegen had om de uitbreiding 
van de gewestelijke bevoegdhe
den te bespreken „Daar deze 
regional'zering echter niet in het 
regeerakkoord staat, mag dit ge
sprek de regenngssamenhorig-
heid niet in het gedrang brengen.. 
Alvorens de weg van deze regio
nalizering te bewandelen, moet de 
financieringsmaatschappij nog in 
het leven geroepen worden die in 
de regeerverklaring is voorzien, 
ten einde de rekeningen van een
ieder door te lichten". 
De PLP-voorzitter koppelt vervol
gens het dossier van de Limburg
se steenkool aan dat van het 
Waalse staal met de bewering dat 
van nu tot het jaar 2.000, Limburg 
wel eens tweemaal zoveel zou 
kunnen krijgen dan het Waalse 
staal! 

Het vertragings- en sabotagema-
neuver van de PLP-voorzitter is al 
te doorzichtig Nu maar uitkijken 
of de CVP, die op haar kongres de 
regionalizering van de vijf sekto
ren heeft goedgekeurd, zich bij 
het maneuver zal neerleggen... 

Deze week dit... 

Lozano terug 
aan de agenda 
Deze week wordt de senaats
kommissie voor naturalizaties 
terug bijeengeroepen om zich 
opnieuw te beraden over het ge-
val-Lozano. 
Lozano is de voetbal-ster, wiens 
naturalizatie onlangs door de Ka
mer werd goedgekeurd, maar 
door de Senaat werd afgewezen. 
Daarmee was het dossier behan
deld en afgesloten. Althans, zo 
hoorde het te zijn. 
Senaatsvoorzitter Defraigne oor
deelt er echter anders over. 

vakantie, omwille van hun verkla
ringen over het vreemdelingen
probleem. 
Hij heeft sindsdien ingebonden: 
minister Gol kon door zijn kabi
net triomfantelijk laten meedelen 
dat er geen sprake van is bij 
Martens op het matje te verschij
nen. 
Eerste minister Gol? De wijze 
waarop de Waalse PLP'er zijn 
overwinningen slag op slag bin
nenrijft, zou het haast doen den
k e n . 

Cécile Goor en 
Anne-Marie 

In de laatste week van de 
paasvakantie grepen er twee 
bijeenkomsten plaats die niet 
zonder belang zijn voor het 
intern leven van de Volksunie. 
Beide laten de inzet van nieuwe 
krachten verhopen. Vers bloed 
dat zuurstof aanvoert en 
bijkomende voedingsstoffen 
levert om de Vlaams-nationale 
idee meer glans en uitstraling te 
geven. 
Op initiatief van het partijbestuur 
werd een aantal jonge mensen 
uitgenodigd in het modern 
gerestaureerd kasteel Ham te 
Steenokkerzeel, waar eertijds de 
ongelukkige keizerin Zita haar 
laatste levensjaren sleet. Een 
hele dag bleken deze jongeren 
sterk geïnteresseerd aan de 
diepere inhoud van het Vlaams
nationaal gedachtengoed. Net 
alsof ze blij waren eens los te 
komen van de oppervlakkige 
slogans. Mij verheugde tevens 
hun eerlijk radikalisme. Een 
eigenschap van de jeugd, die 
des te meer aan slagkracht wint 
naarmate er een inhoud en 
betekenis worden aan gegeven. 
Ik had de indruk dat ze tevreden 
waren, hopelijk omdat ze hun 
kennis verrijkt hadden, wellicht 
ook omwille van onze aandacht 
voor hun standpunten. Voor ons 
was het eveneens een leerrijk 
kontakt. Voor beide staat het 
vast: dit eerste experiment moet 
herhaald worden. Dat zal 

gebeuren met nog andere 
jongeren. Over temata die hen 
vooral bezighouden. Wij willen 
de Volksunie open gooien voor 
zoveel mogelijk jonge mensen. 
Heel ons programma, heel onze 
politieke opstelling willen we 
bloot leggen. Hoe beter ze ons 
kennen, des te meer zullen ze 
geneigd en bereid zijn samen de 
hand aan de ploeg te slaan. En 
er liggen nog vele akkers braak. 
De lentedag van de Volksunie
vrouwen was de tweede zinvolle 
bijeenkomst. Op initiatief van 
een vrouwen-stuurgroep was er 
vorige zondag voor aktieve 
vrouwelijke kaderleden 
verzameling geblazen in de 
Ancienne Belgique te Brussel. Ik 
heb in deze roemrijke zaal met 
zijn groots verleden van 
operette en volksteater, al veel 
beleefd Nooit zat ik, samen met 
Bob Maes die zijn 
nieuwsgierigheid maar ook zijn 
sympatie met had kunnen 
bedwingen, zo schuchter en 
geïsoleerd te midden van een 
schare vrouwelijke schoonheid. 
Als een vreemde eend — of 
woerd — in de bijt? Wel 
enigszins, want bij de bespreking 
hoorde geen man zich te 
mengen. Toch voelde ik me 
geen vreemde. Zij zijn immers 
samen met mij verbonden in 
dezelfde strijd voor het welzijn 
van ons volk. Terecht hebben de 
vrouwen in de Volksunie nogal 

wat kritiek te spuien. Hun 
aandeel in de bestuursrangen en 
de politieke mandaten is gering. 
Het rechtstreeks doel van de 
samenkomst was dan ook te 
zoeken naar de oorzaken van 
deze problemen. Naar de 
middelen om de partij een meer 
vrouw-vriendelijk karakter te 
geven. De mannen, maar ok de 
vrouwen moeten bewust 
worden van de noodzakelijke 
vrouwelijke inbreng. Ik ben 
ervan overtuigd dat beider 
specifieke kapaciteiten elkaar 
aanvullen. Dat een vrouw bij 
voorbeeld meer en beter 
aandacht schenkt aan de 
kleinschalige kwaliteit van het 
leven. Het Vlaams-nationalisme 
heeft de vrouw nodig om het 
werk voor ons volk „volledig" te 
maken. 

Toch hoop ik dat het 
gerechtvaardigd streven naar 
feitelijke gelijkwaardigheid en 
gelijke rechten, niet zal leiden tot 
een samenleving zonder lieve 
attenties. Mannen wensen nog 
te zeggen, „na U, mevrouw". 
Ook voor een plaats op de 
kandidatenlijst? 

Neyts 

Vic ANCIAUX 

Waarschijnlijk tuk op wat bijko
mende populariteit in sportmid-
dens, tracht hij het dossier terug 
te openen. Vandaar de bijeenroe
ping van de senaatskommissie, 
die trouwens samen zou beraad
slagen met de kamerkommissie: 
een ongewone procedure, waar
uit de grote haast en aandrang 
van Defraigne blijken. 
De herwaardering van het voor 
de rest praktisch werkloze parle
ment wordt stellig niet bevorderd 
door dit voorzitterlijk opportu
nisme-

Niet op het 
matje bij 
Martens 
Premier Martens had vóór het 
Paasreces tegenover een ACW-
delegatie verklaard, dat hij de 
liberale nationale minister Gol en 
de liberale Brusselse minister 
De Muyter op het matje zou 
roepen onmiddellijk na de korte 

Door de zorgen van Cécile Goor-
Eyben, lid van de Brusselse Ge
westelijke Executieve, wordt een 
brochure verspreid met als titel 
„Clés pour mieux vivre a Bruxel-
les" Er bestaat van de brochure 
ovengens ook een Nederlandstali
ge versie. 
De brochure werd reeds Ofjge-
maakt onder de vorige regering, 
doch pas thans verspreid. Onder 
het hoofdstuk „Gemeentelijke ad
ministraties" worden niet alleen de 
adressen van de gemeentehuizen 
van de negentien gemeenten der 
Brusselse agglomeratie opge
somd, maar ook die van de zes 
Vlaamse randgemeenten 
Van een PSC-politieker zoals me

vrouw Goor hoeft het niet te ver
bazen, dat zij de randgemeenten 
kortweg inlijft bij de Brusselse 
agglomeratie. Wat wél hoeft te 
verbazen, is het stilzwijgen en het 
totaal verzaken aan enige vorm 
van protest vanwege een ander 
vrouwelijk lid van de Brusselse 
executieve: PVV-dame Annemie 
Neyts-Uyttebroeck. 
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M^ Kommentaar 

de luchthaven van Zaventem en 
het Zoniënbos (tot en met een 
gedeelte van de gemeente Tervu-
ren). Bovendien moet in alle ge
meenten die aan dit gebied gren
zen een referendum georgani-
zeerd worden waarbij aan de 
bevolking gevraagd wordt of zij 
niet liever tot het zeer grote 
Brussel zouden behoren. 
Ook aan verwaandheid heeft het 
FDF nog niet ingeboet! 

Burgers 
wordt 
wakker! 

Volksunie 
op radio 
Vanavond donderdag 22 
april om 18 u. 45 verzorgt de 
Volksunie een politieke tri
bune op de radio via BRT 1. 
Kamerlid Willy Kuijpers 
brengt verslag uit over zijn 
bezoek aan Centraal-Ameri-
ka. 

— In het kader van het „Nieuw Industrieel Beleid" van Martens V ...In Hoboken werd een bedrijf opgericht dat 
dient gerekend te worden bij de industriële ondernemingen die door spitstechnologische vondsten de 
tewerkstelling opnieuw ten spits pogen te drijven. Op de wen/en van het door Mark Eyskens voor failliet ver
klaarde Cockerill Yards (voor de hamer gegaan omdat de werknemers weigerden extra loon-inlevering op te 
brengen zolang in de Waalse staalbekkens niet eenzelfde krisisinspanning wordt opgebracht) /s nu een roest-
bedrijf24 uur op de 24 bedrijvig De herhaalde communiqués van het knsiskomitee van Cockerill aan het adres 
van de regering Martens V, met de boodschap dat het almaar uitstellen van de start van de nieuwe NV 
Scheepswerven dagelijks miljoenen rode cijfers oplevert, blijken mets méér waard te zijn dan woorden in de 
wind... (foto Mare Cels) 

Min een 
derde... 
Eind maart heeft het Instituut 
voor Advies inzake Opiniepeilin
gen (lAO) in het Brussels arron
dissement gepeild naar de kies-
intenties van een reprezentatie-
ve groep van 500 kiezers. 
Voor de meeste partijen blijkt 
daaruit slechts een zeer lichte 
wijziging of stagnatie ten opzich
te van de jongste verkiezingen 
van november 1981. 
En toch zouden nieuwe verkie
zingen in het Brusselse voor een 
belangrijke verschuiving kunnen 
zorgen. Het FDF zou nogmaals 
ongeveer een derde van haar 
aanhang verliezen. Van 20,3 Lh. 
zou deze partij terugvallen tot 
13,4 th. 

Dat verlies zou dan vooral de 
anti-belastingpartij UDRT ten 
goede komen, dat van bijna 8 th. 
zou oprukken naar 11,6 th. 

Maar even 
anti-Vlaams... 
Deze nieuwe mogelijke afstraffing 
belet het FDF evenwel niet even 
anti-Vlaams op te treden. Het jong
ste voorbeeld daarvan komt van 
Gillet 

Gillet IS burgemeester van Sint-
Pieters-Woluwe. Als inzet van de 
gemeenteraadsverkiezingen ver
spreidde hij onlangs een open 
brief bij alle inwoners van zijn 
gemeente. Uiteraard enkel in het 
Frans gesteld en met de vermel
ding dat de Nederlandse tekst op 
aanvraag kan verkregen worden 

Ondervraagd over deze flagrante 
schending van de taalwetgeving 
stelde de burgemeester dat het 
hier gaat om een persoonlijk 
schrijven: „Willen de Vlamingen 
de publieke mandatarissen nu ook 
al verplichten zich privé in het 
Nederlands uit te drukken"?" 

Dat de brief gericht is aan alle 
inwoners en dus vanwege een 
burgemeester niet als een privé-
schrijven kan beschouwd worden, 
deert Gillet weinig. De onver
draagzaamheid IS nog steeds troef 
bij het FDF. 

En even 
verwaand! 
Ook aan verwaandheid ont
breekt het het FDF niet Zopas 
dienden senator Lagasse en zijn 
kollega's een wetsvoorstel in tot 
organizatie van het Brussels ge
west 

Alle oude standpunten van het 

FDF vindt men er netjes gebun
deld in terug. Aldus blijft Brussel 
niet beperkt tot de 19 gemeenten 
van de agglomeratie, maar deint 
het uit tot de zes randgemeenten, 

In 1983 wordt de fusie van Ant-
werpen-stad en zeven aangren
zende gemeenten een feit 
De gevaren van een dergelijke 
grootse fusie zijn niet denkbeel
dig: de burger dreigt een nummer 
te worden in een computer-admi-
nistratie, buurt- en wijkwerk zul
len zeer ver van dat ene stads
bestuur staan_ 

Om de brutale fusieformule aan 
te passen diende kamerlid André 
De Beul een wetsvoorstel in om 
het grondgebied van Groot-Ant-
werpen te verdelen in ongeveer 
15 deelgemeenten waarvan 
rechtstreeks verkozen „deelge
meenteraden" de politieke uit
drukking zouden zijn. Op die wij
ze kan het bestuur dicht bij de 
burger blijven, terwijl aan de 
noodwendigheid om op agglo-
meratievlak beslissingen te kun
nen nemen geen afbreuk wordt 
gedaan. 

Over deze en andere aspekten 
van de vorming van Groot-Ant-
werpen heeft de Volksunie onder 
de bevolking een vragenlijst ver
spreid, onder de sprekende titel 
„Burgers wordt wakker!" 

Een goede gemeentepolitiek 
moet immers allereerst steunen 
op wat bij de mensen leeft en niet 
op teorieën die ergens in Brussel 
uitgedacht worden door partij
strategen of ambtenaren. 

Zaterdag 5 
en zondag 6 juni '82 

VU-kongres over 

„Ekologle 
en ekonomie. 
Naar een nieuw 
evenwicht" 

UIA-gebouwen 

Antwerpen 

Grootmoe's gulden regel 
Onze reeds lang overleden grootmoeder langs 
moederszijde was, bij leven en welzijn, een spaar
zame Kempische huisvrouw. Niet pinnig, maar 
stevig op de penning. Ze zou een cent — in haar 
tijd bestonden ze nog, de koperen centen — in 
tweeën gepitst hebben. We verdenken er haar nog 
altijd van (alhoewel onze herinneringen terzake 
niet precies zijn) dat ze de door haar frekwent op 
tafel gebrachte frikadellen aanmaakte met heel 
veel broodkruim en dat ze ze serveerde met een 
overdaad aan appelmoes, gewoonweg om uit te 
sparen op het gehakt Haar late-namiddagboter
hammen werden steevast gesmeerd met appel-en-
perenstroop, een goedkoop produkt van eigen 
Limburgse bodem. Ze bracht er het toentertijd ge
bruikelijk groot aantal kinderen mee groot En aan 
ons, haar kinds-kinderen, onderwees ze gestreng 
de gulden regel dat vele kleintjes een groot maken. 

Misschien heeft Willy Declercq ook wel zo'n 
grootmoeder gehad. Met ergens op het keukenrek 
een pot of een fles, waarin kwartjes of halve-frank-
jes werden bijeengespaard. En misschien heeft het 
voorbeeld van deze grootmoeder het ministeriële 
kleinkind er in deze barre krisistijden toe gebracht, 
zich de gulden regel dat vele kleintjes een groot 
maken te herinneren. Hoe dan ook: de minister van 
Financiën, gewoon aan het rekenwerk met honder
den miljarden, blijkt plots niet vies te zijn van de 
kleinschalige baat 

Wie dezer dagen de gebruikelijke bruine briefom
slag krijgt met de formulieren voor de jaarlijkse 
belas'tingaangifte, moet er ditmaal op bedacht zijn 
om geen fout te maken bij het terugsturen. Sinds 
onheuglijke tijden gold het voorschrift dat de 
bruine omslag, met de ingevulde formulieren, 
portvrij terug mocht naar de afzender. Eén keer per 
jaar, en voor één enkele soort korrespondentie, 
kon om het even welke doodgewone belasting
plichtige burger genieten van het portvrijdom: bij 
het opsturen van zijn aangifte. Hel sombere voor
uitzicht dat weldra het uur voor het betalen van de 
tiende penning zou aanbreken, werd gemilderd 
door deze eer van het portvrijdom. Een privilegie 
dat in alle andere omstandigheden voorbehouden 

bleef aan staatslui, diplomaten, hovelingen en 
parlementsleden. 

Gedaan daarmee! De belastingplichtige zal voort
aan zijn omslag niet meer ongefrankeerd mogen 
terugsturen. En aangezien de bruine enveloppe 
door de postdiensten gerangschikt wordt bij de 
„zendingen buiten formaat", kost de erbij passen
de postzegel niet minder dan 20 fr. 
Zo zie je maar dat vele kleintjes enzovoorts Er 
moeten in dit land zowat vijf miljoen belasting
plichtigen zijn. Maal 20 frank worden dat 100 
miljoen. Een peulschil, zal je zeggen, op de rijksbe
groting. Maar waar de muizen in de schapraai dan
sen, is iedere kruimel kostbaar. 

België zou België niet zijn, indien er ook tegen 
déze nieuwe heffing geen kruid gewassen was. 
Wie zijn belastingaangifte terugstuurt in een brief
omslag „normaal formaat", moet maar 10 fr. zegels 
plakken. Winst 10 fr. min de aankoopkosten van de 
enveloppe. En zelfs dit bedrag kan nog uitge
spaard worden door de duitenkliever, die voet-
spoors naar het kantoor van zijn belastingontvan
ger holt en er hoogstpersoonlijk de aangifte in de 
bus laat glijden. 

Onze bloediegen Kempische grootmoeder zou 
wellicht begrip opgebracht hebben voor de nieu
we maatregel. Méér begrip alvast dan voor de mi
nisteriële manie om het eigen geld te devalueren 
en het vreemde geld peperduur te kopen„ 

m, -( -I I i x> 
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Sociaal-ekonomisch m 
Weinig moed, en geen voorspoed... 

„Op 27 november 1981 hield 
het ACV in Brussel een 
vergadering van zijn 
uitgebreide raad. Die zou een 
krachtlijnenprogramma 
goedkeuren dat a| vóór de 
zomervakantie wds 
voorbereid. Vier \ 
doelstellingen werden 
vooropgezet in deze ACV-
krachtlijnen: de voorrang voor 
de tewerkstelling, 
bescherming van de 
zwaksten, behoud van het 
stelsel van de sociale 
zekerheid en de 
demokratizering van de 
onderneming en van de 
ekonomie in het algemeen. (_) 
Daarbij eiste de vakbond dat 
de inleveringsronde iedere 
burger naar draagkracht en 
gezinslast zou treffen, met 
uitzondering van de zwaksten, 
en dat er nagelvaste 
waarborgen zouden worden 
gegeven dat de geleverde 
inspanningen in meer 
arbeidsplaatsen zouden 
resulteren." Konkreet opteerde 
het ACV ook nog voor onder 
meer het behoud van de 
indexkoppeling van de lonen 
aan de prijzenspiraaL 
Dat de vakbondswereld — al
thans wat betreft de twee, drie 
„grote" gevestigde syndikale 
machtsbastions — inmiddels 
met een enorm zware kater zit, is 
ten overvloede gebleken vorige 
zondag tijdens de TV-konfronta-
tie waarop ACV'er Houthuys en 
ABVV'er Debunne elk hun zegje 
konden doen, even haartjepluk 
speelden, maar voor het overige 
vooral gezamenlijk tegen afwezi
ge politieke schimmen aan het 
schermen waren. 
Zowel regent Debunne van de 
Nationale Bank als BAC-bankier 
Houthuys houden duidelijk de 
jongste tijd krampachtig hun ei
gen imago en dat van hun syndi
kale achterban hoog bij middel 
van menige maskerade. 
Daarbij negeren zij kompleet en 
hardnekkig het feit dat in dit land 
twee gemeenschappen leven 
die, gestuwd door de toenemen
de krisispenkelen, ook en vooral 
in de arbeidersmiddens kom
pleet wat het denk-, leef- en 
werkpatroon betreft uit mekaar 
aan het groeien zijn. Wat de 
Vlaamse gemeenschap betreft 
dient toegegeven te worden, 
hoe dan ook, dat de houding en 
het politiek spel van het Alge
meen Christelijk Vakverbond 
van wezenlijk politiek én sociaal-
ekonomisch belang zou kunnen 
zijn.. 

Bij gelegenheid van de zestigste 
verjaardag van de koepelorgani-
zatie ACW bracht het politieke 
tijdschrift „De Nieuwe Maand" 
onlangs een temanummer uit 
over het ACW „als één van de 
hoofdspelers in de Belgische po
litiek die verdienen ten voeten uit 
getekend te worden." 
Een bijdrage in dit ACW-dossier 
getiteld „Het ACV levert in op de 
eigen krachtlijnen" heeft, nadat 
de auteur het in eindredaktie gaf, 
inmiddels nog aan duizelingwek
kende politieke kracht gewon
nen. 
Immers, in de opeenvolgende 
CVP-programma's „Voorspoed 
door Moed", „Angst omzetten in 
Hoop"en ten slotte de elektorale 
miskleum „Jeugd, Ekonomie en 
Toekomst ofte het JET-plan", 
werd niet stoemelings maar zeer 

De houten kop van het ACV-huys 
radikaal de vakbeweging voor 
het hoofd gestoten. 

„Voorspoed door Moed" predik
te ai meteen een beperking van 
de inkomensgroei. Zeer kon-
kreet, al in 77, een mogelijke 
opschorting van de indexkoppe
ling van de lonen aan de kon-
sumptieprijzenl 

Het ACV trok, inmiddels onder
hand ook reeds vijf jaar geleden, 
op papier ten stnjde tegen deze 
liberale CVP-plannen. 

Maar, na „Voorspoed door 
Moed" kwam dan toch maar 
onverschrokken, en zonder syn
dikale stokken in het CVP-wiel, 
het shock-plan „Angst omzetten 
in Hoop". In februari vorig jaar 
werd dat zoveelste CVP-red-
dingsplan bekendgemaakt. 
Bedrijven méér zuurstof toedie
nen... Door vooral te sleutelen 
aan de inkomens van de werkne
mers. 

Op termijn kunnen bedrijven op
nieuw (meer) winst boeken. En, 
is het mogelijk dat de tewerkstel
ling opnieuw toeneemt... Dat was 
de niet-gewaarborgde CVP-wis-
sel Dit liberaal programma kon 

onder vorige regenngen niet uit
gevoerd worden 
Het ACV bracht inmiddels ook 
heel wat moed op om in verschil
lende beleidsverklaringen voor
spoedige perspektieven te 
schetsen. 

Zo bij voorbeeld in die fameuze 
aangehaalde 27-november-ver-
klaring, waarbij uitdrukkelijk ge
hamerd werd op nagelvaste 
waarborgen voor het verwezen
lijken van méér arbeidsplaatsen 
als gevolg van de opgebrachte 
inleveringsinspanningen... 

Chantagepolitiek 
De slotsom van jarenlange kris-
telijke vakbondsijver is vandaag 
dat tegen de CVP-beleidsmaat-
regelen slechts wat ACV-slo-
gans in geschut worden ge
bracht. Een zaterdagbetoging, 
met even een dreigende vinger 
van Houthuys achteraf in het TV-
journaal... En dan wat later de 
schaamrode bekentenis dat het 
ACV-gemor en het werk van 
heel het vakbondsapparaat uit
eindelijk geen kluitje aarde aan 
de dijk brengt Integendeel, het 
zijn precies door het ACW ge

steunde ministers die zich zon
der schroom lenen voor het so
ciaal afbraakwerk. Het ACV 
heeft de krisistrein gemist en 
dan in hoofdzaak door het feit 
dat de band met de Vlaamse 
arbeiderswereld kompleet werd 
afgesneden voor zover die in het 
unitair syndikaal denkpatroon al 
merkbaar was. 

In het voormelde ACW-dossier 
van „De Nieuwe Maand" schrijft 
P. Bressers (kennelijk een mili
tant die de interne kristelijke 
vakbondskeuken goed kent) het 
achterwege blijven van een syn
dikale versperring tegenover de 
liberale regenngspolitiek in 
hoofdzaak in de schoenen van 
het syndikaat van Houthuys: 

„Het al dan niet samenvloeien 
van de Vlaamse en de sociale 
beweging is in de eerste plaats 
een zaak van het ACW.." 

„Wij kunnen alleen maar vast
stellen dat de autonome Vlaam
se bediendenbond van hetACV„ 
de LBC, een meer radikale (pro
gressieve) houding best kan ver
zoenen met een complexloze 
Vlaamsgezindheid." 

„Zo blijken de standpunten van 
het Vlaams Regionaal Komitee, 
de Landelijke Bediendencentrale 
en de Vlaamse CCMB (metaal-
bewerkerscentrale) inzake het 
staaldossier, met een klemtoon 
op het elementaire belang van 
de Vlaamse staalarbeider en -be
diende perfekt verzoenbaar met 
een begripvolle houding ten aan
zien van de Waalse federalisten 
en met een mogelijke solidariteit 
van het ene gewest met het 
andere, zij het dan wel in alle dui
delijkheid, dit wil zeggen via een 
regionalizering van de nationale 
sektoren." 

Maar de ACW- en ACV-top, met 
Houthuys op kop, spreekt bijlan-
ge die taal nog met Zij verge
noegden zich met rondjes te 
lopen in het unitair sociaal top-
overleg. Niet minder dan de so
cialistische spraakmaker Debun
ne trouwens Door hun volks-
vreemde eigengereidheid teke
nen zij verantwoordelijk voor het 
feit dat de Vlaamse werknemer 
het weerloos slachtoffer is van 
de unitaire ekonomische chanta
gepolitiek waarbij de CVP zich 
met onbetuigd laat. (hds) 

Deflatiepolitiek 
„Deze maand zal de index van 
konsumptieprijzen alweer ge
voelig stijgen (met twee punten). 
Deze stijging is slechts in zeer 
geringe mate te wijten aan de 
devaluatie. Prijsstijgingen als ge
volg van de devaluatie-ingreep 
moeten nog komen in de komen
de weken, en die zullen gezamen
lijk dit jaar een extra-verhoging 
van de levensduurte met ruim 
4 procent tot gevolg hebben". 
Minister van Ekonomische Za
ken Eyskens meldde dit in een 
gesprek met het dagblad „Het 
Volk". 
Als gevolg van de forse devalua
tie-ingreep, die slechts indruk 
maakte op de vakbonden en hoe
genaamd niet op de internationa
le monetaire markten, zijn we dus 
alweer toe aan een tweecijferin-
flatie. Zoals in de eerste jaren 
van de oliekrisis. 

Maar toen werd de koopkracht 
beveiligd door het systeem van 
loon-indexkoppeling. Dat is dus 
nu niet meer het geval. Tot het 
eind van dit jaar is de indexkop
peling alvast opgeschort. Het kri-
sisgelag wordt nu op de rekening 
van de gezinnen geschreven. Dat 
is een deflatiepolitiek van het 
zuiverste allooi waar nagenoeg 
alle ekonomisten voor waarschu
wen. 
Professor Mark Eyskens is dui
delijk dringend toe aan een her-
scholingskursus. 

Parasieten- Godot 

de mogelijkheden onderzoekt 
voor regionalizering van de inmid
dels veelbesproken vijf nationale 
ekonomische sektoren. Hij maakte 
een omweg via Tokio om dan te 
komen tot een ondubbelzinnige 
beleidsintentie: „Die nationale sek
toren staan daar als een wijdver
takte boom ook met parasieten, 
onmogelijk van kruin tot wortel te 
splitsen". 
Kortom, als het aan Eyskens ligt, 
en het ekonomisch beleid ligt on
verminderd in zijn handen, laat de 
parasieten dan maar welig tieren. 

politiek 
In hetzelfde interview doet ekono-
mie-minister Eyskens nogal buiten
gewoon ingewikkeld over het on
derzoek van een werkgroep die in 
opdracht van het kabinet-Martens 

En, vroeg Het Volk-redakteur Sa-
moy ten slotte nog ietwat onheus 
aan de minister: zit er nog meer 
in de pijp? 
„Het nieuw industrieel beleid-? 
Mijn voorkeur, aldus Eyskens, 
gaat naar het beklemtonen van 
de fiskale voordelen aan onder

nemingen die investeren, maar 
geen afschaffing van de rente
subsidies, domein van de ge
westregeringen. 

(-) Binnenkort kan ik het wets
ontwerp op het bedrijfsreviso-
raat bij het parlement indienen, 
een materie die buiten de vol
machten valt (-) Dan is er het 
medebeheer, waar er naast het 
CVP-voorstel ook een liberaal 
voorstel op tafel ligt van oud-mi-
nister Henrion. We hebben een 
legislatuur nodig om al die plan
nen waar te maken', aldus het 
besluit van Mare Eyskens. En tot 
zover het besluit van het inter
view. 

Wat was de vraagstelling weer? 
Hoe zit het met het nieuw indus
trieel beleid? Aanmoediging van 
spitstechnologie en zo van die 
fabuleuze dingen. Blijkens Eys
kens' verklaringen wordt het wat 
dat betreft een wachten op Go
dot. 
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Kritische 
Martens 
Eerste minister Martens liet zich 
in een gesprek met de redaktie 
van „De Standaard" zeer kritisch 
uit over ,^ijn" staatshervorming. 
Niet omdat ze te weinig het fede
ralisme zou doorgetrokken heb
ben, wel integendeel. Van de al
oude federaal-gezinde Martens 

is geen jota meer te bespeuren. 
Aldus kant hij zich tegen het feit 
dat de Gemeenschapsregerin
gen uit een andere koalitie zou
den bestaan dan de centrale re
gering. Ook vindt hij het spijtig 
dat er tussen wet en dekreet 
geen hiërarchie meer bestaat 

Daarmede gaat de eerste minis
ter resoluut de unitaire toer op. 
En waar hij het heeft over de 
bevoegdheidsgeschillen loopt 
het helemaal de spuigaten uIL 

Aldus stelt hij, terecht, dat er 
geen moeilijkheden zijn waar een 
volledig pakket van bevoegdhe
den werd overgedragen. Is de 
scheidingslijn minder zuiver, dan 
zijn botsingen vrijwel onvermij
delijk. Zijn besluit: men had beter 
minder bevoegdheden overge
dragen! 
Is dat de Vlaamse opstelling, 
waarvoor de militanten van zijn 
partij ettelijke vragenlijsten heb
ben moeten invullen? 

Regionalisering 
op lange baan 
Eerste minister Martens heeft elke 
hoop op een regionalizering van 
de vijf nationale sektoren de 
grond in geboord. Een kommissie 
zorgt er wel voor dat het dossier 
daar blijft 
Dat is trouwens ook de mening 
van PRL-voorzitter Michel. Vol
gens hem is in het regeerakkoord 
geen sprake over een splitsing 
van de vijf sektoren en om de lieve 
vrede mag er dan ook niet over 
gediskussieerd worden Boven
dien, aldus de Waalse liberaal, 
moet eerst de financieringsmaat
schappij opgericht worden. 
Dus eerst een stap in de richting 
van een verstrakt unitarisme... om 
het waarschijnlijk definitief daarbij 
te laten. Want Vlamingen zetelen 
er niet in deze regering. 

Brussel 
en 

kernbewapening 
Op initiatief van algemeen voorzit
ter VIc Anclaux, tevens gemeente
raadslid, is het In de Brusselse 
gemeenteraad tot een diskussie 
gekomen over de kernbewape
ning. 
In zijn voorstel van motie veroor
deelde de algemene voorzitter de 
eskalatle van de atoombewape
ning In oost en west en het „even
wicht van de terreur" dat hij een 
uiterst gevaarlijke en op de duur 
onhoudbare basis noemde voor 
de vrede. Volgens de voorzitter 
moet een klein land als België 
zelfstandig sommige wapensyste
men kunnen afwijzen met de be
doeling bilaterale of multilaterale 
gesprekken over ontwapening te 
bevorderen of op gang te bren
gen. Tot slot verzette hij zich te
gen de installatie en het vervoer 

van kernwapens op het Brussels 
grondgebied. 
Uiteindelijk werd een motie van 
het schepenkollege aanvaard 
waarin gewezen wordt op de 
noodzaak van een wederzijdse en 
gelijktijdige afbouw van de kern
bewapening In de wereld en Euro
pa, als bijdrage voor een duurza
me vrede 

Niemand 
geschikt 
In een onderzoek bij de bedrijfs
leiders van de 500 grootste on
dernemingen in ons land werd 
onder meer de vraag gesteld 
„welke persoon het best ge
schikt is om België uit de huidige 
krisis te halen". 
Het antwoord klonk weinig 
vleiend voor „staatslieden" als 
Martens, Tindemans, De Clercq 
en Eyskens. Ongeveer 13 th . van 
de bedrijfsleiders blijft het ant
woord schuldig en 15 t h . moet 
toegeven het niet te weten. Meer 
dan 14 th . is er echter van over
tuigd dat „niemand" geschikt is ! 

Immorele 
Verhofstadt 
Niet alleen buiten zijn partij maar 
ook bij de eigen achterban krijgt 
PW-voorzi t ter Verhofstadt de 
wind van voren in verband met 
zijn voorstellen over de sociale 
zekerheid. 
Na een heftige afwijzing door 
PW-burgemeester D'Haeseleer 
van Aalst keurt nu ook de Natio
nale Bond van de Liberale Mu
tualiteitsfederaties de inzichten 
van de jonge voorzitter af. 
Zijn verklaringen worden be
stempeld als „immoreel" en 
„slecht doordacht". Volgens de 
Nationale Bond betekenen zij 
niets anders dan de terugkeer 
naar de openbare onderstand. 

Op bezoek bij de junta's.., 
Ik was twee weken in Midden-Amerika: 
Honduras, Guatemala, El Salvador. 
Het evangelie verkondigen en fraai op 
velijn-dun papier uitgeven is één zaak; 
het totaal beleven is een andere» Dan 
denk je aan Heleen van Acker uit Zele, 
vluchtelinge met de vluchtelingen in 't 
Salvadoriaanse grensdorp La Virtud, aan 
de Zusters Wyndels en Lieven van den 
Hende in Quezaltepeque_ armoedig met 
de zieken. Dan vraag je je af hoe een Piet 
Declercq, een Ludo van de Velde en 
Marie-José Polier het volhouden in Estel-
li_ Dan voel je de angst én verantwoor
delijkheidszin van Etienne Aliette in de 
volkswijken van San Salvador.. Dan her
beleef je het zinvolle van een levensinzet 
in Guatemala van Luk Mees en Jan 
Indekeu. Vlaanderen met de armen; tus
sen de verdrukte Indianen, tussen de 
uitgebuiten- Vrijwill ig - konsekwent tot 
en met: Ward Capiau, Walter Voorde-
ckers. Serge Berten_ 
Aan kolonel Francisco Gordillo Martinez, 
minister van verkeerswezen en afgevaar
digde van de militaire regeringsjunta van 
Guatemala, in militair uniform (met lak-
schoenen), ons ontvangend in zijn pas
betrokken barokken, mahoniehouten 

kantoor, vragen we of hij óók kinderen 
heeft- Hij knikt ja_ Dan kan hij wel het 
leed van Bertens familie en het meevoe
len van heel Vlaanderen begrijpen» Met 
ingenieur Luis Hugo Solares Aguitar, zijn 
vice-minister — die Anberres (Antwer
pen!) kent — Is het overleg welwillend, 
maar zakelijk. Zij zullen met spoed het 
gerechtelijk onderzoek doorvoeren. Een 
Padre Voordeckers? Ja, hij is dood_ Nee, 
de huidige machthebbers spreken geen 
kwaad van hun voorgangers. Zi j doen nü 
hun best-. Er zijn nóg duizenden anderen 
verdwenen-. 
Het is koel in de Moors-Castil iaanse 
gangen van het goevernementsgebouw; 
'n koppel militairen trekt voor ons de 
zware smeedijzeren poort open» De 
warmte is in de avond geminderd-. Her
man-van-de-ambassade; 'n toffe vent — 
waarmee we Vlaanderen en de Chiro 
gemeen hebben — vindt het een opbeu
rend gesprek. 
Graag ontvangt Rudolf ons, buiten Gua-
temala-stad, in zijn zwaar bewaakt huis_ 
Drie aanslagen gehad, begrijp je»! Hij 
was volksvertegenwoordiger en wil op
nieuw verantwoordelijkheid dragen. 
Méér dan 200 aanslagen werden op 

kaderleden van de partij gepleegd. Zijn 
vrouw, uit Saarbrücken (ook politologe), 
vertelt hun beklemmend leven. Kunnen 
jullie vanuit dat demokratische Europa 
niet méér doen? Druk uitoefenen, ons 
meer bezoeken, Internationale akkoor
den uitvoerbaar maken, handel drijven, 
studiebeurzen uitwisselen» In de 16de 
eeuw verstrooiden de Spaanse conquis
tadores onze Maya-gemeenschappen. 
Vuurwapens en paarden vergoddelijkten 
hen in onze ogen» Zij roofden bijna 
overal onze taal, onze godsdienst, onze 

gebruiken. Maar onze eer hebben we 
bewaard. Daarom kunnen we met jullie 
onze demokratle voor een betere wereld 
opbouwen» Laat ons niet alleen» De 
gringo's zijn te sterk, te groot en zoeken 
hun eigenbelang» Europa lijkt Latijns-
Amerika zo nabij! Wij durven niet gewa
gen van ons gesofistikeerd, cartesiaans 
bange denken en politiek handelen; we 
schudden ontroerd hun handen.- Scherp-
donker bassen de twee onrustige her
dershonden; twee lijfwachten ogen ons 
na al we zwijgend in Hermans auto 
wegrijden. Je vloekt inwendig. Maar 's 
anderendaags schieten je ogen vol als je 
de trosjes ontheemde, gevluchte India
nen, mager en vuil met trots doorheen 
hun kledij en kijken, hongerig bij mekaar 
getroept ziet in de verre bergdorpen. 
Ook van dit leed durf je bijna geen foto te 
maken. En je begrijpt bijna waarom ook 
ons hefschroefvliegtulg ratelend be
schoten wordt» 

Wil Europa de wereld vrijheid leren, dan 
moet het niet in zijn burgerlijke cenakels 
woorden aan mekaar praten, maar vol 
overgave ontmoetend handelen. 

Willy Kuijpers, Kameriid-Kwestor 
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Wetstraat 

Een eigen Vlaams openbaar vervoer 
Hoe gek het in deze tijd van volmachten ook mag klinken, het 

parlement gaat een drukkere periode tegemoet. Eindelijk zal de Rijks
middelenbegroting voor 1982 behandeld kunnen worden. Met maan
den vertraging en reeds grotendeels verbruikt en uitgevoerd. 
Martens zelf steekt in ieder geval de vreugde over de prestaties van 
zijn regering niet langer onder stoelen of banken. Wel waarschuwt hij 
zeer „sereen" voor al te veel illusies- en dat op zichzelf voorspelt al 
weinig goeds. 
Een eerste illusie doorprikte hijzelf reeds. De regionalizering van de 
nationale sektoren (staal, steenkool, textiel, scheepsherstelling en 
glasverpakking) kunnen we vergeten. De zoveelste anonieme kom
missie kreeg dat dossier toegespeeld en draagt er zorg voor dat er 
weinig schot in komt. 
Dat belet de VU echter niet om 
koppig de weg naar een échte 
federalizering verder te bewande
len. Na het onderwijs, de ontwik
kelingssamenwerking, de nationa
le sektoren, de gezondheidszorg... 
werden tijdens de voorbije week 
parlementaire initiatieven aange
kondigd op het vlak van het open
baar vervoer en de daarmee sa
menhangende openbare werken. 
Op een ontmoeting met de pers 
lichtten senator Bob Maes en 
kamerleden Jaak Gabriels en 
Joos Somers de VU-inzichten ter 
zake toe. 
Een eerste uitgangspunt daarbij is 
de overvloed aan staatsgelden die 
besteed worden aan het openbaar 
vervoer en de daarmee samen
hangende openbare werken en dit 
via verscheidene kanalen die een 
weerslag hebben op investerin
gen, tewerkstelling en ekonomie. 
Van die overvloed ziet Vlaanderen 
slechts een gering aandeel. Een 
paar cijfers verduidelijken dit: een 
goede 30 t.h. van de investerin
gen op het vlak van het stedelijk 
streekvervoer in 1978 en amper 
16,5 t.h. van de investeringen 
voor het gemeenschappelijk ver
voer in 1979. In beide gevallen was 
Brussel de grote slokop. 
Een tweede al even onloochen
baar uitgangspunt is de kritische 
ingesteldheid van de burger ten 
opzichte van het openbaar ver
voer en de hogere eisen die hij 
stelt. De vele akties en de ontevre
denheid over het treinverkeer tij
dens de voorbije winter duiden in 
die richting. 

Vernieuwende aanpak 
Volgens de VU-woordvoerders is 
het openbaar vervoer dringend 
toe aan een vernieuwende aan
pak, die beantwoordt aan de ei
gentijdse inzichten. Energiebespa
rend, ruimtebesparend, veilig, effi
ciënt en relatief goedkoop... dat 
zijn zowat de criteria die bepalend 
moeten zijn. 
Dit houdt ondubbelzinnig in dat 
rekening moet gehouden worden 
met een objektieve kosten-baten-
analyse en met de eisen op ecolo
gisch vlak, inzake ruimtelijke orde
ning en tewerkstelling. De steiling-
name van minister Olivier om poli
tieke en kommunautaire overwe
gingen te hanteren, is verwerpe
lijk. Te meer, omdat Vlaanderen 
zoals steeds het gelag betaalt. 
In de Vlaamse Raad zal de VU een 
resolutie indienen om een gesprek 

tussen de gemeenschappen op 
gang te brengen over de federali
zering van het openbaar vervoer 
en de openbare werken. De weer
slag van deze materie op tal van 
bevoegdheden die thans reeds tot 
de Vlaamse regenng behoren, zo
als ruimtelijke ordening, leefmilieu 
en ondergeschikte besturen, 

P-Sprokkels 
• In 1977 stond Vlaanderen in 
voor 56,2 th. van het bruto binnen
lands produkt, Wallonië voor 27,4 
th. en Brussel voor 16,4 th. 
In hoeverre wordt echter met 
deze cijfers rekening gehouden bij 
de uitstippeling van het ekono-
misch beleid? Op deze vraag van 

dwingt tot een resolute omscha
keling van de huidige bevoegd
heidsverdeling en tot een opsplit
sing van de middelen van open
baar vervoer en openbare wer
ken. 
In dit kader moet ook de fusie van 
NMBS en NMVB geplaatst wor
den: een globale aanpak moet de 
huidige versnippering over een 
aantal maatschappijen vervangen, 
maar kan slechts optimaal rende
ren binnen een federale opstelling. 
Een wetsvoorstel zal ingediend 
worden om de NMBS en de 
NMVB te laten leiden door deelra
den van beheer en de fusie van 
deze maatschappijen te realizeren 
op het vlak van de gemeenschap
pen. Ter aanvulling hiervan zal 
tegelijkertijd een voorstel neerge
legd worden om alle maatschappij-

Jef Valkeniers antwoordde minis
ter Eyskens dat dit slechts „on
rechtstreeks" kan. Vermits het 
bruto geografisch produkt met ja
ren vertraging bekend is, wordt de 
personenbelasting als vervangen
de indikator aangewend. In 1981 
kwam deze voor 55,89 th. uit 
Vlaanderen, voor 30,03 t.h uit Wal
lonië en voor 14,08 th. uit Brussel 
Samen met het bevolkingscijfer 
en de oppervlakte van de regio 
vormt de personenbelasting een 

en die zich met openbaar vervoer 
bezig houden, de verplichting op 
te leggen per gewest een exploita
tierekening op te stellen. 
Tot slot moet ook aan de demo-
kratische besluitvorming en aan 
de betrokkenheid van de burgers 
gesleuteld worden. In die zin zullen 
wijzigingen voorgesteld worden 
aan de werking van de raadgeven
de kommissies voor het bevorde
ren en koórdineren van het stede
lijk en interstedelijk gemeenschap
pelijk vervoer. 
Met dit geheel van parlementaire 
initiatieven wil de VU komen tot 
een eigen Vlaams openbaar ver
voer, dat tevens blijk geeft van 
een eigentijdse en efficiënte aan
pak en waarbij de inspraak en de 
betrokkenheid van de burger op
timaal is. 

faktor bij de berekening van de re
gionale verdeelsleutel In 1981 
werd aldus een verdeelsleutel be
komen van 52,39 t.h. voor Vlaan
deren, 39,33 th. voor Wallonië en 
8.28 th. voor Brussel 

• Hetzelfde kamerlid peilde naar 
de gewestelijke verdeling van de 
kompensaties van het F 16-pro-
gramma. Volgens de bevoegde 
minister werd een Kommissie op
gericht om een studie te maken in-

„Kan de minister mededelen welke veiligheidsmaat
regelen voor de bevolking getroffen worden in geval 
van een nukleair konflikt"? 
Met deze vraag richtten senator Michel Capoen en 
kamerlid Jaak Gabriels zich tot de minister van Bin
nenlandse zaken. „Immers", aldus Michel Capoen, 
„alhoewel iedereen overtuigd is van het zinloze van 
een atoomoorlog en er steeds meer geijverd wordt 
voor een atoomvnj Europa, stellen we vast dat heel 
wat landen grote inspanningen leveren voor de 
bescherming van de bevolking". 
In België zijn die inspanningen minimaal Voor de 

bouw van atoomschuilplaatsen bestaan geen plan
nen Wel werden losstaande initiatieven genomen te 
Lier en te Brussel 
Daarnaast is er de Civiele Bescherming die over een 
potentieelaan installaties, materieel en gevormde pe-
soneelsleden beschikt Op regelmatige tijdstippen 
worden zowel nationaal als internationaal oefenin
gen gehouden over de bestrijding van de gevolgen 
van eventuele aanvallen met NBC-wapens 
Ook verzamelt de Civiele Bescherming gegevens 
over de radioaktieve neerslag en beschikt zij over 
een net van sirenes om de bevolking te alarmeren. 

zake de evenwichtige verdeling 
onder de gewesten van de ekono-
mische weerslag, kwantitatief en 
kwalitatief rechtstreeks en on
rechtstreeks, met betrekking tot 
alle belangrijke programma's die 
voorzien zip in het tienjarenplan". 

• In antwoord op een vraag van 
Paul Van Grembergen wist de 
staatssekretaris van PTT te mel
den dat tegen 1 mei het rapport 
van de RTT ingewacht wordt over 
de oprichting van een telefoonnet 
Voeren. 

• De politiebevoegdheid van de 
gemeenten wordt geregeld door 
een aantal dekreten van 1789 en 
1790. Van deze teksten bestaat 
nog steeds geen officiële Neder
landse versie. Minister Gol beloof
de Oktaaf Meyntjens de nodige 
maatregelen te treffen om hieraan 
te verhelpen. 

• Hef departement van Ver
keerswezen is nog niet op de 
hoogte van een dossier dat bij het 
Hoog Komitee van Toezicht aan
hangig is. Het t>etreft aldus Frans 
Vansteenkiste, het verbod aan de 
ambtenaren van dit departement 
om opmetingen en schattingen te 
verrichten en de intrekking van 
alle eventueel verleende machti
gingen. De werkelijkheid zou 
evenwel anders liggen. 

• Aan Jaak Gabriels deelde de 
minister van Verkeerswezen 
mede dat de tracéwijziging van de 
Limburgse noord-zuidverbinding 
eerlang aan de Vlaamse regering 
zal voorgelegd worden Pas daar
na kan aan het projekt verder 
gewerkt worden. De aanleg van 
een autosnelweg is in ieder geval 
definitief geschrapt 

• Volgens Julien Desseyn 
neemt de ontzanding van onze 
kust in onrustwekkende mate ver
der uitbreiding, wat het toerisme 
geenszins ten goede komt De 
minister van Openbare Werken 
deelde deze onheilsboodschap 
niet helemaal maar beloofde toch 
de gebruikelijke aanvoering of op
duwing van zand op bepaalde 
strandgedeelten. 

• Volgens de wet moet de rege
nng de algemene staatsrekening 
indienen bij het Rekenhof vóór 30 
juni van het daaropvolgende jaar 
Maar pas op 10 maart 1981 wer
den de gegevens van... 1973 inge
diend. Een vraag hierover van 
Willy Kuijpers werd door de mi
nister van Financiën met een aan
tal beloften op verbetering opge
vangen. 

% Eind 1981 werd aan 13 vast 
benoemde docenten van de in
dustriële hogescholen van de 
staat een hogere funktie als hoog
leraar toegekend. Volgens Jan 
Caudron zou dit gebeurd zijn in 
strijd met een aantal wetten en 
besluiten. Minister Coens beloof
de een onderzoek. 

• In 1978 werden in ons land 
1.095 veroordelingen uitgespro
ken voor valsheid in geschnfte, 
528 voor verkrachting en aanran
ding der eerbaarheid, 39 voor 
doodslag, 4.429 voor vrijwillige li
chamelijke verwondingen en 5.731 
voor diefstal De gemiddelde straf
maat kon de minister niet bezor
gen aan Paul Van Grembergen, 
zodat een vergelijking hierover 
met de voorgaande jaren uitgeslo
ten is. 

• Kamerlid Jef Valkeniers heeft 
de dienstmededeling van een on
derwijsinstelling op de kop kunnen 
tikken. Daarin staat onder meer te 
lezen: „Het is verboden de leerlin
gen tijdens de lessen naar de 
toiletten te laten gaan" en nog: 
„Een leerkracht kan met degelijk 
les geven, liggend achter zijn bu
reau". Minister Coens was van 
oordeel dat hij zich moeilijk kon 
verzoenen met deze aanpak. 
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De vuile was achter 
het proces-Moro 
Na een opschorting van een week, omdat de 23 beklaagden in hun 
ijzeren kooien zoveel kabaal maakten, wordt deze week het proces-
Moro hervat De kristen-demokratische leider Aldo Moro werd op 
16 maart 1978 ontvoerd, waarbij zijn vijf lijfwachten vermoord werden, 
en na 55 dagen gijzeling werd ook hij op 9 mei gedood. 
Tijdens de hele lange gijzeling weigerde zijn partij halsstarrig met de 
ontvoerders te onderhandelen, terwijl Moro's familie en de socialisti
sche partij, die toen in de regering zat, wel op onderhandelingen 
aandrongen. 

H^ Onze wereld 
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Nu zou men kunnen zeggen dat 
dit een aanvaardbare pnncipiële 
houding is van niet toe te geven 
aan chantage van politieke terreur. 
Maar in een nieuw politiek schan
daal dat Italië de jongste weken op 
stelten heeft gezet is gebleken dat 
de Democrazia Cristiana bepaald 
niet altijd zo beginselvast is. Ze 
heeft immers aan de Rode Briga
des anderhalf miljard lire betaald 
voor de in april 1981 ontvoerde 
Napolitaanse kristen-demokrati
sche politicus Ciro Cinllo. En ze 
zag er geen been in om voor de 
onderhandelingen een leider van 
de beruchte Napolitaanse onder
wereld in te schakelen. 
Aan de onthulling van dat losgeld 
ging weer een typisch Italiaans 
drama vol mysteries en geweld 
vooraf. Het begon toen de kom-
munistische partijkrant Unita, die 
inzake politieke schandalen altijd 
zeer voorzichtig te werk gaat, in 
maart een dokument afdrukte dat 
bewees dat twee kristen-demo

kratische politici als bemiddelaar 
waren opgetreden voor de beta
ling van het losgeld voor Cirillo. 
Maar ondanks de nauwgezette 
manier waarop Unita het haar toe
gestuurde dokument had onder
zocht bleek het een vervalsing te 
zijn. De KP-fraktie moest de twee 
vermelde kristen-demokraten in 
het parlement ekskuses aanbie
den en de direkteur van Unita trad 
af. Enkele dagen nadien liet de 
psychiater Aldo Semerari, die als 
specialist verbonden is aan het 
Romeinse gerecht en die ook een 
leidende figuur is in neofascisti-
sche kringen, weten dat hij het 
was die Unita het valse dokument 
had toegestuurd. 
Een nieuwe klap op de vuurpijl 
kwam er toen Ciro Cirillo nadien 
zelf openbaar toegaf dat zijn partij 
een losgeld voor hem had betaald 
en meteen uit al zijn funkties ont
slag nam. En de zaak kreeg een 
makabere tint toen begin deze 
maand het onthoofde lijk van Se

merari in een plastiekzak in de 
buurt van Napels werd gevonden. 
Semerari's assistente, Maria Fio-
rella Carrara pleegde zelfmoord 
door zich een kogel door het 
hoofd te jagen (of was het mis-

Israël geeft SInaï terug 
Zondag 25 april moeten de Israëlische troepen en 
kolonisten definitief weg zijn uit de Sinaï en moet 
Egypte opnieuw de volle soevereiniteit krijgen over 
dit gebied dat in de juni-oorlog van 1967 door Israël 
werd bezet, samen met Oost-Jeruzalem en de 

westelijke Jordaanoever die van Jordanië werden 
afgenomen, en de Syrische Golanhoogten. 

Om ervoor te zorgen dat die evacuatie volgens plan 
verloopt werd de nr. 2 van het Amerikaanse ministe
rie van Buitenlandse Zaken, Walter Stoessel, vorige 
week naar het Nabije Oosten gestuurd voor een 
pendel tussen Jeruzalem en Kaïro. Israël begon 
immers allerlei bezwaren en — niet erg gegronde — 
beschuldigingen aan het adres van Egypte op te 
werpen en Washington wilde niet dat de ontruiming, 
en daarmee de Camp David-akkoorden, op het 
laatste moment in het water vielen. 

Met de teruggave van de Sinaï komt echter geen 
eind aan het Israëlisch-Arabisch konflikt Want de 
Camp David-akkoorden, die in 1978 door president 
Carter, premier Begin en wijlen present Sadat 
ondertekend werden en die de Egyptisch-lsraëlische 
vrede regelden, pakken niet de kern van dat konflikt, 
het zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnen, aan. 
Ze voorzagen weliswaar onderhandelingen tussen 
de drie ondertekenaars over een vorm van Pales
tijns zelfbestuur in de bezette gebieden. Maar uit de 
totaal mislukte onderhandelingen is gebleken dat 
Israël zo'n zelfbestuur zeer beperkt ziet, en dat het 
niet wil weten van afstand doen van de westelijke 
Jordaan-oever en ander bezet gebied. Integendeel, 
inmiddels heeft het Oost-Jeruzalem en de Golan offi
cieel geannexeerd. 

Om die reden weigerden ook de meest gematigde 
Arabische staten, zelfs onder zware Amerikaanse 
druk, zich bij Camp David aan te sluiten. Egypte en 
zijn president Sadat raakten daardoor volledig geïso
leerd in de Arabische wereld. En intern verzet in 
Egypte tegen die toestand was zeker één van de 
redenen waarom Sadat in oktober vorig jaar het 
slachtoffer van een aanslag werd. 

De Amerikaanse druk die onlangs blijkbaar nodig 
was om te verhinderen dat Israël een nieuwe aanval 
in Zuid-Libanon uitvoerde tegen Palestijnse stellin
gen, de bloedige repressie in bezet gebied van 
Palestijnse protestbetogingen na de moordaanslag 
van een Israëlische militair in islamitische heiligdom
men op de tempelberg van Jeruzalem en de daaruit 
voortvloeiende spanning tonen dat ook na de terug
gave van de Sinaï het Nabije Oosten een kruitvat 
blijft. En dat zal het blijven zolang het Palestijnse 
probleem geen billijke regeling krijgt 

H. OOSTERHUYS 

schien geen zelfmoord?). En ten 
slotte werd bekerid dat, in verband 
met het k>sgekl voor Cirilk), leden 
van zowel de burgerlijke als militai
re geheime diensten bezoeken 
brachten aan de Napolitaanse 
maffialeider Rafaele Cutolo, die 
weliswaar gevangen zit maar dan 
in de grootste luxe, en met alle vrij
heid om bezoek te ontvangen en 
zijn onderwereld-imperium verder 
te leiden. 
Naar aanleiding van heel die zaak 
gonst het weer van de vragen en 
verdenkingen in Italië. Wie wilde 
de KP-krant in diskrediet bren
gen? Wie bracht Semerari ertoe 
de schuld daarvoor op zich te 
nemen en vermoordde hem ach
teraf? Waarom had de militaire 
veiligheidsdienst, die niets met de 
Cirillo-affaire te maken had, ook 
kontakten met de gangsterleider 
die inmkJdels naar een andere 
gevangenis is overgebracht Waa

rom wilden de kristen-demokraten 
wel betalen voor Cirillo's vrijlating, 
maar niet onderhandelen over 
Moro? Was het omdat Moro, die 
in de jaren zestig toenadering met 
de socialisten bewerkte en ver
schillende centrum-linkse regerin
gen leidde, in de jaren zeventig 
bereid was mee te werken aan 
een vorm van „compromesso sto-
rico", van samenwerking tussen 
de knsten-demokraten en de kom-
munisten die in juni 76 een groot 
verkiezingssukses behaalden? 
Het zijn allemaal vragen die naar 
aanleiding van het Moro-proces 
weer rijzen. Na het daverende 
schandaal van de P-2 loge heeft 
Italië een nieuwe kluif. Maar de 
Italiaanse politieke leiders hebben 
er een handje van weg om onthul
lingen binnen de perken te houden 
en de vuile was tijdig weer weg te 
moffelen. 

H.O. 

Falkland-krisis: 
langzame haast 
De Britse vloot die sinds maan
dag 5 april op de Falkland-eilan-
den afstevent heeft duidelijk de 
opdracht gekregen zich slechts 
langzaam te haasten. Na het ver
trek uit Portsmouth was gezegd 
dat de armada binnen de veertien 
dagen bij de betwiste archipel 
zou zijn. Maar begin deze week 
waren de oorlogsschepen van 
Hare Majesteit volgens Britse 
bronnen nog maar goed halver
wege. 
Het lijdt geen twijfel dat Londen 
de Amerikaanse minister van 
Buitenlandse Zaken Haig, die 
een uitputtende pendel tussen 
Londen, Buenos Aires en Wash
ington uitvoerde, zoveel mogelijk 
t i jd wilde geven om een vergelijk 
te vinden. 
Maar Haig stootte daarbij op 
grote moeilijkheden. Hij zocht 
een oplossing die zowel het ver
trek zou inhouden van de Argen
tijnse troepen die op 2 april de 
Britse kolonie bezetten en sinds
dien tot zowat 9.000 man ver
sterkt werden, en anderzijds een 
rechtsomkeer van de Britse 
v loo t Ook het voorstel dat hij 
maandag na vier dagen bespre

kingen met de Argentijnse junta 
naar Washington meenam, voor
ziet zoiets. 

Maar het grote strijdpunt is de 
erkenning, in afwachting dat on
derhandelingen een definitieve 
oplossing brengen, van de soe
vereiniteit over de eilanden. De 
Britse premier Thatcher weigert 
in deze faze Argentijnse soeve
reiniteit te erkennen en aldus een 
gewapende agressie te belonen. 
Maar de junta, die in eigen land 
de nationalistische gevoelens 
hoog opgezweept heeft over de 
Malvina's, zoals de Argentijnen 
de eilanden noemen, herhaalde 
steeds geen stap terug te willen 
zetten (en dat zou ze na al haar 
krijgshaftige verklaringen ook 
moeilijk kunnen zonder gezichts
verlies te lijden en haar wankele 
positie nog meer in gevaar te 
brengen). 
En dat probeert Haig op te los
sen via voorlopige erkenning van 
een soort dubbele soevereniteit 
en Amerikaanse kontrole, die 
echter zowel in Londen als Bue
nos Aires, erg lauw onthaald 
wordt 

H.O. 
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Onze wereld 

De Elzas 

m 
in zijn persspiegel 
Er is een tijd geweest — strikt 
genomen is hij nog niet helemaal 
voorbij — dat de pers in Vlaan
deren tweetalig was. Men dient 
dan wel te verduidelijken wat 
deze tweetaligheid inhield. Zi j 
betekende hier dat binnen het 
gebied dat Vlaanderen heel som
mige dag- en weekbladen in het 
Frans verschenen, andere in het 
Nederlands. Bij ons weten heeft 
het nooit betekend (tenzij voor 
een paar amechtige patriotards-
blaadjes) dat in eenzelfde blad 
Franse en Nederlandse artikelen 
naast elkaar stonden. 
Dit is niet zo vanzelfsprekend. 
De „Leeuwarder Courant" bevat 
sommige artikelen in het Fries. In 
het Luxemburgse dagblad „Jour
nal d'Esch" treft de lezer Duitse 
en Franse artikelen kris-kras 
door elkaar aan. En in Frankrijk is 
de staatsnationalistische druk 
altijd al zo sterk geweest dan 
men er zich eigenlijk moet over 
verwonderen dat in sommige 
randgebieden nog een gemeng
de tweetalige pers is blijven be
staan. Zelfs nationalistische bla
den als „Douar Breiz" kunnen er 
niet omheen, de meeste van hun 
artikelen in het Frans te publice
ren; eenvoudig omdat het Bre
toens door het Frans zodanig in 
de hoek geduwd is dat alle Bre
toenen weliswaar Frans kunnen 
lezen en schrijven maar slechts 
weinigen Bretoens. De kennis 
van hun moedertaal is vooral 
mondeling en dialekttaal. 

Een lange 
traditie 
Het IS nauwelijks anders in de 
Elzas. Weliswaar is de pers daar 

praktisch altijd tweetalig geweest 
Dit ten gronde Duitse gewest 
werd door Lodewijk XIV bij Frank
rijk ingelijfd Adel en Lurgerij ge
droegen er zich met zelfstandiger 
dan in de zuidelijke Nederlanden 
en liepen over als franskiljons, 
terwijl boeren en arbeiders Duits 
bleven. 
Toen Bisnnarck in 1871 de Elzas 
weer binnenreef en er, samen met 
Lothanngen, een Reichsland van 
maakte, was de pers er deels 
Frans, deels Duits. De Duitsers 
legden de Franse pers geen stro
halm in de weg, bevorderden na
tuurlijk wel de Duitse, in de hoop 
dat dit grensland geleidelijk op
nieuw zijn Duitse aard zou terug
vinden. Deze toestand blijft duren 
tot 1918, wanneer het zegevieren
de Frankrijk, dat zo lange tijd 
weerwraak gekoesterd heeft („ja
mais en parier, toujours y pen-
serl"), Elzas en Lotharingen op
nieuw aanhecht. 
Maar op dat ogenblik hebben al 
twee generaties Elzassers Duitse 
scholen doorlopen. Wat kon de 
pers anders doen dan in het Duits 
verschijnen, wilde zij gelezen wor
den? 

Ook als zij inhoudelijk pro-Frans 
was! (1) Dit verklaart waarom de 
Elzassische pers tot in de dertiger 
jaren hoofdzakelijk Duitstalig was. 
Alleen in de boven-Elzas, rond 
Mühihausen, bloeide een Franstali
ge, ook Fransgezinde pers. Omdat 
daar van oudsher sterke histori
sche, ekonomische en familiale 
banden bestaan met het militaire 
„territoire" van Belfort. 
Over 't algemeen kan men zeggen 
dat de Frans-Elzassische pers 
vooral door burgers en intellektue-

Nieuw ETA- offensief 
In Madrid zijn duizenden telefoons 
buiten werking nadat een bomaan
slag door de Baskische separatis
tische beweging ETA-militar daar 
een hele telefooncentrale liet 
springen Die aanslag vormde een 
onderdeel van een nieuw offensief 
dat de ETA heeft ingezet om het 
vertrek van alle Spaanse politie
agenten uit Baskenland te eisen. 
De afgelopen dagen voerde de 
ETA aanvallen uit met bazooka's 
en handgranaten in Barcelona en 
op installaties van politie en Guar-

dia Civil in Intxaurrondo, Pamplo
na, Bilbao en Eibar In Pamplona 
kwam daarbij een lid van de rijks
politie om het leven en werden er 
acht gewond toen een bazooka
granaat een pantserwagen trof en 
binnen de pantser ontplofte 

De Spaanse regering heeft inmid
dels het leger een aantal politieta
ken opgedragen en de bewaking 
verscherpt van de Spaans-Franse 
grens om de infiltratie van nieuwe 
ETA-kommando's te verhinderen 

len gelezen werd, de Duitse door 
boeren, ambachtslui en arbeiders. 
Sedert de 17de eeuw was er dus 
niet veel veranderd: het verraad 
der klerken is van alle tijden. 
De tweede wereldoorlog veroor
zaakte een brutale breuk in de 
Elzassische tradities van tweeta
ligheid. Het nationaal-socialistische 
Duitsland, dat in 1940 de verloren 
gegane Duitse gebieden opnieuw 
inlijfde, verbood, in de Elzas Frans 
te spreken, laat staan te schrijven 
of te drukken. 

Van Duits-Franse 
naar Frans-Duitse 
tweetaligheid 

Bij de „bevrijding", in 1944, was 
het de Fransen niet mogelijk, even 
onverdraagzaam te zijn in de an
dere zin. Terwijl praktisch alle El
zassers Duits begrepen, waren er 
vele die geen Frans kenden. Wil
den zij zich tot hen nchten, dan 
moesten zij wel een Duitstalige 
pers dulden. Die moest echter 
binnen nauw omschreven perken 
blijven. 

— Alleen de op algemene infor
matie gerichte pers mag Duits zijn, 
nooit die welke voor de jeugd 
bestemd is, 
— bepaalde rubrieken (jeugd, 
sport en publiciteiO mogen nooit 
anders dan in 't Frans verschijnen 
(pas de jongste jaren glippen en
kele advertenties uit de Bondsre
publiek tussen de mazen van het 
net), 
— de officiële titels van bekende 
personen of staatsdienaren mo
gen, ook in de Duitse tekst, alleen 
in 't Frans vermeld worden 
(steeds „maire" voor „Bürgermeis-
ter", „président" voor „Vorsitzen-
der", enz.); ook op dit voorschrift 
komt wat sleet; 
— de titel van de kranten moet 
steeds Frans zijn 
De aandachtige lezer heeft be
merkt dat de voorschriften, in te
genstelling tot wat voorafgaat, in 
de tegenwoordige tijd zijn gesteld 
Dit IS met toevallig, zij zijn namelijk 
nog Steeds aktueel 
Bedenkt men daarbij dat het on
derwijs in de Elzas uitsluitend in 
het Frans verloopt (alleen in de la
gere school wordt Duits als vak 
aangeleerd, maar niet vóór het 
vierde leerjaar) dan is het met te 
verwonderen dat de Elzassische 
pers, 37 jaren later, van hoofdza
kelijk Duits geëvolueerd Is naar 
hoofdzakelijk Frans. 
In 1945 verscheen van de „Derniè-
res Nouvelles de Strasbourg"een 
Franse en een tweetalige uitgave. 
De tweetalige was goed voor drie 

vierden van de oplage. Nu (via 
samenstelling heet de krant inmid
dels „Demiéres Nouvelles dAlsa-
ce") is slechts 33 % van het totaal 
tweetalig. Dit betekent nog altijd 
68.000 eksemplaren. 
Een andere krant, JAlsace", die in 
het Franse Mühihausen verschijnt 
telde in 1945 38 % abonnenten 
voor haar Franse, 62 % voor haar 
tweetalige uitgave. Van bij de aan
vang der zestiger jaren is de ver
houding omgeslagen in het voor
deel van de Franse uitgave. Op dit 
ogenblik zijn nog 25 %, d.i. 30.000, 
lezers geïnteresseerd in de twee
talige 
Dan is er nog „Le Nouvel Alsa-
cien", uit Straatsburg. Deze krant 
heeft slechts één enkele, tweetali
ge, uitgave. Sommige artikelen zijn 
Frans, andere Duits. De internatio
nale berichtgeving is Duits, de 
berichtgeving uit Frankrijk is deels 
Duits, deels Frans, met een toene
mend overwicht voor laatstge
noemde, de gewestelijke en plaat
selijke berichtgeving is in het. 
Frans. 
Verder zijn er nog enkele tweetali
ge weekbladen. Zo „lAmi du Peu-
ple", waar ongeveer alles in de 
twee nchtingen vertaald wordt 
Op gelijkaardige wijze is ook 
„L'Humanité dAlsace et de Lorrai
ne" (kommunistisch) tweetalig. 
De tweetaligheid van de Elzassi
sche pers is dus bedneglijk want 
eenzijdig. Zij geldt alleen voor de 
Duitstaligen De Franstalige lezers 
krijgen geen woord Duits onder 
ogen. 

Hoe ziet zo'n tweetalig blad eruit? 
Het IS allesbehalve een klankbord 
van wat leeft onder de Duitstali
gen. De algemene informatie is 
Duits; sport jeugdbladzijde (even
tueel), publiciteit en wat men niet 
tijdig vertaald heeft gekregen is 
Frans Aangezien zij die onvol
doende Frans kennen voor de 
lezing van een dagblad uiteraard 
oudere mensen zijn, wordt de 
tweetalige uitgave aan deze lezers 
aangepast stof die de zgn derde 
leeftijd aangaat magazine-achtige 
rubrieken zijn er meer in te vinden 
dan wat de jeugd interesseert En 
zo wordt ook daar een duivels-
knng gesloten. 

Vroeger waren er vooral Elzas-

sisch-Duitse journalisten in dienst 
Nu worden die zeldzaam. Inhoude
lijk wordt de meeste stof geleverd 
door persagentschappen, door 
Duitse en Zwitserse bladen ofwel 
door vertalingen uit het Frans. De 
Duitsers vertalen voor hun twee
talige uitgave wat de Fransen 
schrijven voor hun Franse uitgave. 

Hoe lang nog? 
Aangezien de tweetaligheid (lees 
de Duitstaligheid) van de Elzassi
sche pers gestadig afneemt rijst 
de vraag hoe lang zij nog stand zal 
houden. Want tweetaligheid vergt 
vertalers, bijkomende zetters en 
ander personeel. En een blad moet 
financieel leefbaar blijven, om niet 
méér te zeggen. 
In de jaren zestig, toen de verhou
ding Duits-Frans omsloeg in 
Frans-Duits, werd voorspeld dat 
deze tweetalige p)ers het ten 
hoogste nog tien jaren kon uithou
den. Men heeft zich vergist De 
Duitstaligheid blijft afnemen doch 
in een vertraagd tempo. Sommi
gen menen zelfs een stilstand of 
een lichte toename te ontwaren. 
Leven is bewegen. Ook tweetalig
heid beweegt Zij is steeds een 
overgang van de ene tweetalig
heid naar de andere. Zij kan dus 
slechts dan in leven blijven wan
neer de impuls dan eens van de 
ene taal(groep) komt dan weer 
van de andere. 
De Elzassers, die in onze dagen in
staan voor de tweetaligheid van 
hun pers, zijn mensen die in een 
Duitse tijd gevormd werden. Zij 
die na hen komen werden in het 
Frans gevormd Het Duits in de El
zassische pers IS, als spiegel van 
de Elzas zelf, een aflopende zaak 
Tenzij er een sterke impuls komt 
ten gunste van het Duits; vanuit de 
machteloze Elzassers zelf, vanuit 
de meestal onverschillig gewor
den, welvarende Bondsrepublikei-
nen en vanuit een Europa dat zijn 
eenheid zou willen vestigen op de 
volkse verscheidenheid in plaats 
van op de ontkenning hiervan. 

Karel Jansegers 

(1} Men vergelijke met het Belgisch-Duitse 
dagblad „Grenzecho" dat steeds een Beigi* 
cistische koers gevaren heeft, en pas de 
jongste jaren voorzichtig-autonomistische 
geluiden laat horen. 

TUSSEN 
l/OLKEN 
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VU-plan voor 

„Een ander en beter openbaar vervoer in Vlaanderen" 
Op een perskonferentie te Brussel stelde de Volksunie bij monde van 
de kamerleden Jaak Gabriels, Joos Somers en senator Bob Maes het 
dossier „Een ander en beter openbaar vervoer in Vlaanderen" voor. 
Een dossier dat om een hele boel redenen op zijn ti jd komt. Redenen 
als daar zi jn: de zware treinmoeilijkheden tijdens de voorbije 
winterweken waarbij alle treinverkeer op de Brusselse Noord-
Zuidverbinding dagenlang klem zat, de regeringsplannen met een 
sterke inkrimping van de NMBS-dienstverlening, de grootscheepse 
BRT-aktie rond het openbaar vervoer, de aktie door de Bond van 
Grote en Jonge Gezinnen waarbij vrijwill ige autoarme zondagen zou
den worden gehouden-
Het dossier werd uit drie delen samengesteld: de bestaande toestand 
en het voorstel voor een andere aanpak, de noodzaak van de eigen 
gemeenschapsbevoegdheid en de verspillingsaspekten van het 
Belgische beleid i.v.m. infrastruktuurwerken. 

„De samenstelling van de raad van 
beheer, de voor Vlaanderen 
steeds nadelig uitvallende NMBS-
beslissingen dienen recht getrok
ken wil er van verbetering sprake 
zijn'" 
Het overmatige belasten van 
Brussel blijkt regelmatig rampzali
ge gevolgen te hebben op het 
treinvervoer in de rest van het 
land. Twee centra in Vlaanderen 
(Antwerpen en GenÜ en twee in 
Wallonië (Luik en Charleroi) die
nen het regionaal treinverkeer te 
dragen terwijl bepaalde regio's 

Volgens kamerlid Gabriels bestaat 
er ondanks de sterke toename 
van het wagenpark nog steeds 
een numeriek sterke niet-autobe-
zittende groep mensen. Het open
baar vervoer is er op de eerste 
plaats voor hen daar zij tot de niet 
kapitaalkrachtigen behoren. 
Vervolgens somt ons kamerlid de 
voordelen van het openbaar ver
voer op. Begrippen als „weinig 
ruimte rovend", „minder energie 
verbruikend" en „milieuvriendelijk" 
spelen daarbij de belangrijkste rol. 
Om tot een optimale uitbouw van 
het openbaar vervoer te komen 
stelt Jaak Gabnëls een algemeen 
schema voor. 
— Het treinvervoer voor de lange 
afstand moet degelijk uitgebouwd, 
voldoende frekwent in spits- en 
daluren en de weekeinden, de 
ruggegraat van het openbaar ver
voer zijn. 
— Het busvervoer dient geënt op 
het treinvervoer en moet instaan 
voor degelijke aansluitingen op de 
stations. 
— Het buurtbusverkeer dient 
naar Nederlands model de afgele
gen en schaars bewoonde kernen 
te bedienen. 
In het hoofdstuk „Huidig beleid" 
ontleedt Gabriels vlijmscherp de 
NMBS-strategie en vat die kort
weg samen als „dagjespolitiek". Hij 
doelt daarbij niet alleen op de 
technische benadering van het ge
geven maar ook op de stiefmoe
derlijke behandeling van het 
Vlaamse landsdeel. 

De stiefmoederlijke 
behandeling 

Kamerlid Somers bewees aan de hand van keihard cijferma
teriaal de stiefmoederlijke behandeling van Vlaanderen, ook 
inzake openbaar vervoer. 

Investeringen stedelijk streekvervoer in 1978: 
V L : 30 o/o of 3.734 miljoen fr. 
W L : 30 o/o of 3.721 miljoen fr. 
B L : 40 o/o of 4.947 miljoen fr. 

Investeringsprogramma 1979 aangaande prioritaire infra
struktuurwerken Openbaar Vervoer: 
V L : 2,4 o/o of 370 miljoen fr. 
W L : 0,8 o/o of 127,8 miljoen fr. 
B L : 96,7 o/o of 14.606,2 miljoen fr. 

Elektrifikatie en modernizering spoorlijnen 50 o/o van VL en 
WL ondanks het toenemend gebruik van het Openbaar Ver
voer in V L 
Aankoop van rollend materiaal voor het gemeenschappelijk 
vervoer in de „Belgische" industrie voor het jaar 1978: 
44,4 o/o of 2.417,6 miljoen fr. in VL 
55,4 o/o of 3.015,5 miljoen fr. in WL 

Investeringen voor het gemeenschappelijk vervoer in 1979: 
VL: 1.585,6 miljoen fr. of 16,5 °/o 
WL: 2.439 miljoen fr. of 25,4 o/o 
BL: 5.585 miljoen fr. of 58,1 Vo 

Deze vergelijkende cijfers zijn kenschetsend voor de 
voorbije jaren: de trend wordt gewoon verdergezet. Vlaan
deren zou het Openbaar Vervoer heel wat beter kunnen 
uitbouwen indien het kon beschikken over eigen geldmidde
len, over een eigen beheer inzake O.V„ over passende in
spraakorganen voor de mondige openbaar vervoergebrui
ker. 

(het Maasland en Noord-Limburg 
bv.) amper bediend worden.. 
De gevolgen van de slechte trein-
spreiding zijn het toenemend ge
bruik van de eigen wagen, aan
groei van het wegennet, dure en 
milieuonvriendelijke infrastruk
tuurwerken, verkwisting van land
bouwgronden en energie, veel on
gevallen... 
Daarentegen groeit in het buiten
land — zeker in Nederland, Zwit
serland en Zweden — het open
baar vervoer In Nederland groei
de het openbaar vervoer met 5 % 
to . 1980. De jaarlijkse begroting 
werd er daarom niet groter door. 
Zwitserland kon zijn begroting 
met 90 miljoen Zwitserse fr. verla
gen, in Zweden daalden de spoor-
tarieven met 58 %. De begroting 
van de Nederlandse Spoorwegen 
bedraagt de helft van de Belgi
sche... 
Op nationale basis stagneert het 
spoorreizigersvervoer. Opge
splitst ziet de toestand er als volgt 
uit: 
De zware lijnen naar Brussel gaan 
licht achteruit, in Wallonië gaat het 
vervoer gevoelig achteruit, terwijl 
het Vlaamse vervoer gevoelig 
vooruit gaat 
Belgiè besteedt 15 % van zijn 
BNP aan het openbaar vervoer, in 
het buitenland bedraagt dat ten 
hoogste 10 %. Geld genoeg dus 
en toch wordt er over ons open
baar vervoer zoveel geklaagd! 
Daarom is er dringend een ander 
beleid nodig, zo'n beleid vraagt 
echter een andere maatschappe
lijke aanpak! Hieronder kort sa
mengevat de nodige aanpassin
gen. 

1. Stopzetting van zinloze inves
teringen als metro te Brussel, Ant
werpen enz... 
2. Het gelijk verdelen van de mid
delen en uitbouw van het open
baar vervoer over heel het land, dit 
volgens het schema: 
- Trein voor lange afstand; 
- Bus (en tram) voor aansluiting 
op trein en plaatselijke verkeer; 
- Buurtbus om afgelegen centra 
ook bij het openbaar vervoer te 
betrekken. 
Andere verdere maatregelen als: 
car-pooling, parking-ruimten aan 
het begin van de steden enz., 
dienen eveneens aangemoedigd! 
3. Federalizering van verkeerswe
zen omdat de ervanng ook leert 
dat door de eeuwige kompensa-
tiepolitiek miljarden nutteloos geïn
vesteerd worden wat nadelig is én 
voor Vlaanderen èn voor Wallo
nië. 
4. Tariefverlagingen, betere ver
bindingen, hogere frekwentie (die 
zoals in Zweden enorm stimule
rend werken) De huidige politiek 
van voortdurende pnjsverhoging 
en inknmping heeft 'n averechts 
effekt 
5 Kortom een heel ander beleid 
rekening houdende met de echte 
behoefte naar mobiliteit van alle 
burgers! 
De VU overweegt akties in heel 
het Vlaamse land om deze doel
stellingen via een samenhangend 
beleid uitgevoerd te zieni De huidi
ge regeringspolitiek is ook op dit 
vlak enkel gencht op besparingen 
waar het niet hoeft en verkwistin
gen die de ogen uitsteken! 

Op de „Wetstraat''-paglna Cbiz. 7) 
vind je de parlementaire initiatieven 
die de VU ten bate van ons openbaar 
vervoer voorstelt 

Jaak Gabriëls: „Het is een in het 
oog springende tegenstrijdigheid: 
de piepkleine bussen vol opeen
gestapelde mensen te zien rijden 
op de gigantische, half verlaten 
snelwegen rond Genk. Dit is maat
schappelijk onaanvaardbaar!" 

Joos Somers: „De Volksunie wil 
komen tot een eigen openbaar 
vervoer met een duidelijke herver
deling van de bevoegdheden en 
de geldmiddelen. In de nabije toe
komst dienen Openbaar Vervoer 
en Openbare Werken een Ge
meenschapsministerie te worden." 

Bob Maes: „Nadat men reeds 
jaren van decentralizatie spreekt 
en trouwens in de staatshervor
ming IS voorzien dat geleidelijk aan 
duizenden ambtenaren naar de 
gewesten worden overgeheveld, 
lijkt het overdreven om de pendel-
mogelijkheden van en naar Brus
sel nog verder uit te bouwen.." 
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Kommentaar m 11 

PERSpektief 
De paasvakantie is dus achter de rug en ondanks de stralende zon 

beginnen boven de Wetstraat de donderwolken zich samen te 
trekken. Want Martens de Vijfde en zijn ploeg weten maar al te goed 
dat er van een fundamentele ekonomische gezondmaking nog geen 
sprake is. 

De inlevering en de vele prijsstijgingen hebben het gat op de 
begroting allesbehalve weggewerkt en van meer werkgelegenheid is 
helemaal geen sprake. Dat Martens de Vijfde zich nu dan ook „sere
ner" voelt dan in zijn vorige kabinetten, is de understatement van het 

jaar„ 
Want de Franstalige liberalen — met de gemeenteraadsverkiezin

gen in het vooruitzicht? — willen alvast een nieuw regeerprogramma 
opstellen. Voor de PRL heeft Martens blijkbaar al zijn volledig pro
gramma gerealizeerd. 

HET BELANG VAN LIMBURG 
kan daar eens meewarig 
mee glimlachen „Sommi

gen menen, dat de achterliggende 
reden van het voorstel van de 
PRL-voorzitter om onderhandelin
gen te beginnen over een „adden
dum" aan het regeerakkoord, te 
zoeken is in het feit dat de ge
meenteraadsverkiezingen van ok
tober al hun schaduw vooruitwer
pen op de nationale politiek 

Afwijzende reaktie van PSC'er 
en vice-premier Charles-Ferdi
nand Nothomb op het voorstel 
van LOUIS Michel heeft nauwelijks 
een dag op zich laten wachten En 
gisteren heeft het nationaal partij
bureau van de CVP — nota bene 
in aanwezigheid van onder meer 
premier Martens — laten weten 
dat het een nieuwe reeks onder
handelingen tussen de politieke 
partijen „overbodig en onge

wenst" acht 
Is daarmee het voorstel van de 

PRL-voorzitter van de kaart ge
veegd"^ Het dient gezegd, dat het 
nogal voorzichtig en onder de 
vorm van een „uitnodiging" was 
geformuleerd Mogelijk dus dat de 
PRL het, na de scherpe reakties 
van CVP en PSC, gewoon ver
geet En als dan ook nog de PVV 
de voorstellen van haar voorzitter 
Guy Verhofstadt, om de sociale 
zekerheid via negatieve inkomens
belasting en privé-verzekering op 
totaal andere wegen te leiden, zou 
vergeten, dan zou eerste minister 
Martens zich in zijn regerings
ploeg allicht nog serener kunnen 
voelen dan nu al, naar hij zegt, het 
geval is" 

INTUSSEN probeert Martens de 
vakbonden te sussen door 
met veel tamtam het sociaal 

overleg inzake werkgelegenheid 
aan te kondigen Maar uiteraard 

blijven konkrete resultaten achter
wege Dat IS ook De Morgen 
opgevallen 

Ondertussen worden de ge
sprekken over het zogenaamde 
tewerkstellingspakt ook met erg 
geestdriftig gevoerd Een minister 
van Arbeid en Tewerkstelling 
maakt zich sterk dat hij 40000 
jobs zal scheppen, maar diverse 
van zijn kollega's pakken in hun 
bezuinigingswoede de overheids
ambtenaren aan Anderzijds be
staat van de zijde van het patro
naat met de minste garantie dat 
het inderdaad ook zal overgaan 
tot aanwervingen, ondanks al de 
geboden voordelen Er wordt stil
letjes gehoopt dat het verhogen 
van de winst automatisch zal bete
kenen dat er meer werkgelegen
heid komt Een ijdele hoop'' Van 
echte onderhandelingen inzake te-
werkstellingspakt is er dan ook 
geen sprake, men geeft wat advie
zen ten beste" 

De Morgen heeft natuurlijk 
overschot van gelijk, maar de 
krant vergeet er bij te zeggen dat 
het grote werkgelegenheidsplan 
van Claes en Van Miert even 
weinig heeft uitgehaald 

N IET alleen de vakbonden, 
maar ook de werkgevers 
hebben tot nu toe hun ver

antwoordelijkheid ontvlucht ZIJ in
vesteren liever in het buitenland 
dan in eigen streek Daar wijst ook 
Het Volk op 

„Anderzijds blijken de patroons 
weinig mee te werken aan de 
prijzenbeheersing en schijnen zij 
huiverig te zijn om konkrete ver
bintenissen aan te gaan Nochtans 
zou men van hen kunnen ver
wachten dat ZIJ na de index-in-
greep eens zouden tonen waartoe 
ZIJ in staat zijn 

Om tot een echt overleg te 
komen zouden alle partijen het 
groepsegoisme en het wantrou
wen moeten kunnen terzijde 
schuiven 

Wat ten slotte de regering be
treft, hebtien ook wij, zoals de 
socialisten veel kritiek op een aan
tal maatregelen 

Maar beter een herstelbeleid 
dat onvolkomenheden vertoont 
en aan de noodzaak van aanpas
singen lijdt, dan zoals m de voor
bije jaren, geen herstelbeleid" 

Uit deze kommentaar kan wor
den afgeleid dat de kristelijke vak
bond voorlopig nog achter Mar
tens blijft staan Maar ook de 
Waalse vleugel, de C S C ' En wat 
gaan de Waalse vakbonden doen, 
als de begroting voor volgend jaar 
nieuwe besparingen en hogere 
lasten bevat' 

VOOR Martens de Vijfde moe
ten de zwaarste noten om 
te kraken nog komen Mar

tens zal nog lang de „nationale 
bullebak" moeten spelen, zoals De 

Standaard schrijft „Wilfried Mar
tens heeft aanvaard de „dirty job" 
te doen en een tijdlang de nationa
le bullebak te spelen Als hij erin 
zou slagen in een eerste faze de 
werkloosheid te stabilizeren en 
nadien terug te dringen, dan is het 
duidelijk dat het land een nieuwe 
politieke periode is ingestapt 
waardoor zelfs in Wallonië een 
mentaliteitsverandering kan optre
den 

Maar zover is men lang nog 
met de kredietwaardigheid van 
het land blijft een moeilijk punt en 
er zullen nog zware ingrepen moe
ten worden gedaan in de begro
ting Hoelang de bevolking dit blijft 
verdragen en hoelang het buiten
land dit nog kan aanzien, zal in rui
me mate afhangen van de vastbe
radenheid van de huidige koalitie ' 

DE vraag zal inderdaad zijn of 
CVP en PVV - die het 
vooral van hun woorden, en 

met van hun daden moeten heb
ben — de klip van de gemeente
raadsverkiezingen zonder kleer
scheuren kunnen omzeilen En 
dan zal alles nog met van de baan 
zijn, want zou tegen die tijd het 
Waalse staal weer geen nieuwe 
miljarden nodig hebben' En wat 
als de PRL het Waalse staal blijft 
koppelen aan de Limburgse steen
kool' 

Het wordt voor Vlaanderen uit
kijken 

Voor elke 5 000 frank aan 
groei op uw spaarboekje, 
ES-rekening (dat is het spaarboekje 
met rekeninguittreksels), schoolspaar-
boekje of woonspaarboekje bij de ASLK krijgt u 
een waardebon van 20 frank voor een kosteloze deelneming aan de Lotto 

Wie kan meedoen? Elke particulier die een spaarboekje of een spaarrekening heeft bij de 
ASLK of die er een opent 

Wanneer? • Op de aangroei van uw spaargeld tussen 1 februari en 30 april 1982 krijgt u 
vanaf 1 mei waardebons waarmee u kunt deelnemen aan de Lotto-trekking van 12, 19 en 

26 juni • Op uw spaaraangroei tussen 1 mei en 31 juli 1982 krijgt u vanaf 1 augustus waar
debons voor deelneming aan de Lotto-trekkingen van 11,18 en 25 september 
Met aangroei wordt bedoeld het verschil tussen stortingen en terugbetalingen 

Waar? U kunt in elk contactpunt van de ASLK terecht om te sparen, een spaarrekening te 
openen, uw waardebons en uw Lottoformulier op te halen U kunt er ook het volledig regle
ment raadplegen 

In uw t>elang: Hoe meer u spaart, hoe meer waardebons u krijgt Hoe vlugger u stort, hoe 
meer interest u wordt vergoed Stort dus zo vlug mogelijk en zo veel mogelijk op uw ASLK-
spaarboekje of spaarrekening 

met sparen bQ de mm 
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12 TV-programma's Wi 
Zaterdag 

24 APRIL 

BRT 1 

1500 Bonjour la France (open 
school) - 1530 Amstel Gold 
Race (reportage) — 1700 Miljoe-
nenbenen (film) — 1800 De Bere-
boot — 1810 Kinderen blijven 
kinderen — 1855 Dit leuke land 
- 1945 Nieuws - 2010 De 
Kolderbngade (fJ - 2045 Charlie 
Chaplin (kortfilms) — 21 00 Eurovi
siesongfestival 1982 - 2330 
Nieuws 

NED 1 
1858 Nieuws - 1900 De show-
bizzquiz - 2030 Rio Lobo 
(western) — 2135 Nieuws — 
21 55 RIO Lobo (vervolg) - 22 30 
Tros Sport - 23 35 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 Toe-
nstische tips — 1859 Slakkie en 
Puntmuts (fJ — 1905 De lieverd
jes van Grange Hill — 19 30 In de 
nacht van Qw\p (fJ — 2033 
Nieuwa — 21 (K) Eurovisiesong
festival 1982 - 2335 Nieuws -
2345 Studio Sport Extra 

RTB 1 
1930 Nieuws - 1955 Le jardin 
extraordinaire (natuurmagazine) 
— 2100 Eurovisiesongfestival 
1982 - 2330 Nieuws 

TF 1 
2000 Nieuws — 2035 Droit de 
reponse (magazine) — 21 50 Dal
las (fJ — 2245 Le magazine de la 
semaine — 2345 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Champs 
Elysees (variete) — 21 40 Les cinq 
dernieres minutes (fJ — 2315 
Nieuws 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal magazine — 2000 Les 
jeux de 20 heures — 2030 Sursis 
pour l'orchestre — 2250 Nieuws 
— 23 20 Prelude a la nuit (Brahms-
recital) 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Die magi
sche Show des David Oapperfield 
— 2100 Eurovisiesongfestival 
1982 - 2330 Nieuws - 2350 
Los, Tempo' (film) — 1 30 Nieuws 

ZDF 
19 00 Nieuws - 19 30 Georg Tho-
mallas Geschichten — 2015 Die 
schone Lugnenn (musical) — 
21 50 Nieuws - 21 55 Das Sport-
Studio — 2310 Der kleine Doktor 

D 3 
2000 Nieuws - 2015 Portret van 
Walter Spies — 21 15 Indien im 
Knege (dokJ - 21 40 Der Tiger 
von Eschnapur (film) — 2315 
Rockpalast 

LUX. 
1930 Flash-Back (spel) - 2000 
Huit ga suffit (O — 21 00 Eurovisie
songfestival 1982 

Zondag 
25 APRIL 

BRT 1 
1000 Protestantse dienst uit Has
selt - 11 00 Konfrontatie (debaO 
— 1200 Nieuws voor gehoorge
stoorden — 1400 Promenadekon-
cer t — 14 30 Voor boer en tuinder 
(open school) — 1500 Buck Ro
gers de slavenhandelaar (tv-film) 
— 1635 Harold Uoyd (humor) — 
1700 Een plaats om weg te dro
men (dokJ — 1755 Sportuitsla
gen — 1800 De bereboot — 
1810 Charlie Chaplin - 18 20 Van 

Pool tot Evenaar (Kwis) — 1945 
Nieuws — 2000 Sportweekend 
- 20 30 Kessler (f) - 21 20 Carai-
bische deuntjes (straatliedjes) — 
2210 Premiere-magazine - 2300 
Nieuws 

NED 1 
19 00 Nieuws - 1905 Rollebol — 
1910 Licht voor de Amazone — 
1935 U ZIJ de Glorie - 2015 Ja, 
natuurlijk (kwis) — 21 50 Ander 
nieuws (over geloof en samenle
ving) - 2230 Nieuws - 2240 
Studio sport extra 

NED 2 
1200 Het Capitool (Info) - 1750 
Kunst op het spoor — 1815 Op
zicht (kunstmagazine) — 18 45 Se
samstraat - 1900 Studio Sport II 
— 2000 Nieuws — 2010 Panora-
miek - 2045 BGTV (Info) -
21 30 Komedie om geld (film) — 
2245 De letteren (dokJ - 2310 
Nieuws 

RTB 1 
1200 Faire le point (debat) -
1300 Nieuws - 1930 Nieuwa -
2000 A la Beige epoque - 21 05 
La grande chasse (tv-f ilm) — 22 55 
Nieuws 

F 1 
1930 Les animaux du monde 
(dokJ - 2000 Nieuws - 2035 
L'Apprenti Salaud (film) - 2210 
Sportuitslagen 

A 2 
20 00 Nieuws — 20 35 Dimanche a 
Budapest (show) — 21 40 Remue-
meninges (korte filmpjes) — 2225 
Agnes et les enfants des autres 
(dokJ — 2315 Nieuws 

F 3 
2000 Merci Bernard (humor) — 
2030 De Sahara (dokJ - 21 30 
Korte films — 2200 Nieuws — 
22 30 Le mysteneux docteur Korvo 
(politiefilm) 

ARD 

2015 Einer wird gewinnen (kwis) 
— 2205 Nieuws - 2210 Die 
sanfte Revolution (dokJ — 2255 
Hitler en de Balkan (dokJ — 2340 
Nieuws 

ZDF 
19 30 Die verkaufte Braut (opera) 
— 22 55 Film im Stalinismus - Stali-
nismus im Film (filmforum) — 
2340 Dag-TV-Pnjs 1982 (reporta
ge) 

D 3 
19 55 Gewestelijk nieuws — 2 0 0 0 
Nieuws — 2015 Mem Tagebuch 
(dokJ — 21 00 Auslandsstudio — 
21 45 Show Sylvie Vartan - 22 45 
Ustinovs Anmerkungen (portreO 

LUX. 

1930 Cineremo - 2000 Starsky 
et Hutch (f) - 21 00 Le voyage 
des damnes 

Maandag 
26 APRIL 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 De 
Bereboot — 1805 Sesamstraat 
- 1820 Klem klem kleutertje — 
1835 Hoe wordt ik Olympisch 
kampioen m zeven lessen' (Open 
School) — 1905 Telegym -
1920 Natuur in Nederland — 
1930Popeye — 1945 Nieuws — 
2015 Terugkeer naar Brideshead 
(O - 2200 Sportshow - 2300 
Nieuws 

NED 1 

19 35 Zo vader zo zoon (kwis) — 
20 00 Moeder laat je met inpakken 
(film) - 21 37 Nieuws - 21 55 
Dag Anne Frank (film) - 2315 
Nieuws 

NED 2 

Jeugdjournaal — 1859 Tarzan 
heerser van de jungle — 19 23 Jan 
J De Bom v /h de kindervnend — 
2000 Nieuws - 2027 Achter het 
nieuws — 21 10 Pisa (satire) — 
21 20 Solo (O - 21 50 De Om
budsman — 2215 Sonja op maan
dag — 2315 ,De Vereenigde 
Staat" (f) - 2345 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws — 1955 La femme 
de Jean (film en debaO - 2300 
Nieuws 

F 1 

20 00 Nieuws - 20 35 Het lichaam 
(dokJ — 21 35 Melina Mercoun ou 
l'anniversaire (portreO 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Emmenez-
moi au theatre (toneel) — 2315 
Nieuws 

F 3 

1920 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2030 Les malheurs d'Alfred (film) 

ARD 

2015 Ein Stuck Himmel (f) -
21 15 Aktualiteitenmagazme — 
21 45 Die Nachtwache des Ludwig 
Hirsch (zwarte humor) — 2230 
Tagesthemen — 23 00 Erste Wer-
ke (film) 

ZDF 

2015 Warum hast du nichts ge-
sag t ' (diskussie) — 21 00 Heute-
Journal — 21 20 Torquato Tasso 
(toneel) 

D 3 

19 45 Gewestelijk nieuws — 2 0 0 0 
Nieuws — 2015 „20 jaar nieuwe 
Duitse film" (debat) — 2200 Fem-
sehspiel des Monats (tv-spel) 

LUX. 
20(X) La croisiere s'amuse (O — 
21 00 Une etoile est nee (liefdes-
film) 

Dinsdag 

[ 27 APRIL I 
BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1800 De 
bereboot — 18 05 Sesamstraat — 
1835 Gemeentebeleid - 1907 
Omdat gij het zijt Semmansten 
1982 (KTRO) - 1945 Nieuws -
2015 Zuid-Noord (praatshow) — 
21 15 Kijk mensen Vergeten leef
tijd - 2205 IQ - 2235 Nieuws 

BRT 2 
19 00 Toets (magazine voor jonge
ren) - 1945 Nieuws - 2015 
Wereldkampioenschappen ijsho
ckey (reportage) — 21 45 Bonjour 
la France (Open school) 

NED 1 

18 35 Sesamstraat 1850 

19 00 D r kan nog meer bij (kleuter-
programma) — 1915 Kop en 
staart — 1930 EO 15 jaar een 
nieuw begin I — 21 37 Nieuws — 
21 55 Den Haag vandaag - 2210 
O t en hoe zit het nou met S i e n ' 
— 2240 Studio sport extra — 
2330 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 

poggenpohl 
keukens 
K u c h e n - Z e n t r u m 
Be lg ie le i 66, 
2000 A n t w e r p e n 
Tel 0 3 1 - 3 0 0 7 7 2 

Jeugdjournaal — 1859 Archibald 
- 1905 Avros toppop - 2000 
Nieuws - 2027 Dallas ( f ) -
21 20 Wie van de dne (kwis) -
21 50 Hollands glone (fJ - 2240 
Televizier magazine — 2320 De 
toestand m de wereld — 2325 
Honderd beroemde schildenjen 
(dok) - 2340 Nieuws 

RTB 1 

19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws — 1955 
Pans-Samt-Lazare (fJ - 2055 
TVF magazine — 21 55 La memoi-
re dun continent (dokJ — 2305 
Nieuws 

RTB 2 
2055 L'Etau (film) 

TF 1 
2035 Les grands moments de 
l'Eurovision (dokJ — 21 55 Music 
Hall - 2300 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Coup de 
téte (film) — 2210 Mardi-cinema 
— 2315 Nieuws 

FR 3 
1920 Gewestelijk nieuws - 1940 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
20 30 Operation Fnc (film) - 22 00 
Memoires de France (dok) 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Bananas 
(nonsens) — 21 00 Monitor (ak-
tualiteitenmagazine) — 21 45 Dal
las (f J - 23 00 Ard - sport extra 

ZDF 
1930 Der Zubnnger (tv-film) -
2100 Heute-Journai - 2120 
Deutschland mit 4 millionen Ar-
beitslosen — 22 05 Falsche Liebe 

(tv-spel) - 2335 PIc 
kussie) 

D~3 

19 45 Gewestelijk nieuv 
Nieuws — 2015 Ne 
statt Neubauten — 2 
Zirkus von Morgen — 
tor im Kreuzfeuer — 2 
- studiën — 2325 Nie 

LUX. 
2000 Medecins d'auj( 
- 21 00 La Dentellien 

Woens 
28 > 

BRT 1 
16 00 Bonjour la Franc 

Z A T E R D A G ( 2 4 a p r J — D e za te rdagse namid-
dagf i lm o p B R T Miljoenenbenen ( z w / w J van Edward 
Cl ine speel t in het f i k t e v e staat je K lops tok ia waar alle 
i nwonenden , vanaf d e w ieg t o t in het graf, s tuk voo r 
s tuk spo r t kamp ioenen zi jn O m de s taatskas te sp i jzen 
w o r d t bes lo ten deel t e nemen aan d e O lymp ische 
Spe len in Los Ange les D e lol kan met o p vanavond 
M a a r o f iedereen ge lukk ig zal zi jn me t d e heru i tzending 
van d e reeks d raken d ie Kolderbngade heet, is een 
ande re v raag Gepas t tussen d e Ko lde rbngade en d ie 
ande re draak, nml he t Eurovisiesongfestival, zit een ko r t 
s t o m komisch f i lmpje m e t Char l ie Chapl in En dat is na
tuur l i jk g raag m e e g e n o m e n Titel van het f i lmpje Ner
veuze heertjes (Gen t lemen of nerve) Czw / w ) — W i e 
van een be te re wes te rn f i lm houd t heef t een reden o m 
niet te moe ten k i jken naar he t Eurovis iesongfest ival 
T ros draai t o p N e d 1 d e 144ste fi lm waann J o h n Way 
ne, d e wes te rnak teu r bij u i tstek, is t e b e w o n d e r e n Rio 
Lobo van H o w a r d H a w k s (1970) V e r d e r me t Jo rge Ri-
ve ro , Jenn i fe r O'Nei l , e a Tegen he t e inde van de A m e n -
kaanse Burge roo r log w o r d t een spectacula i re overva l 
gep leegd o p een trein die g o u d ve r voe rde voo r de Zu i 
del i jken Hierbi j k o m t d e bes te v n e n d van kolonel 
McNa l l y o m McNa l l y z w e e r t z jn v r iend te zul len 
.wreken Hij valt ech te r in d e handen van Zuidel i jke sol
da ten 

Z O N D A G (25 ap rJ — Roland L o m m é vul t zi jn 
Première-magazine me t in te rv iews r o n d e n f ragmenten 
uit d e fi lm „L'étoi le du n o r d " van Pierre Granier (Defe r re , 
me t S imone S i g n o r e t Phil ippe No i re t e a ) en me t een 
por t re t van K n s Kr is to f fe rson — V P R O ( N e d II) draait 
een o u d e Neder landse f i lm Komedie om geld ( z w / w ) 
van M a x Ophu l s (1936) me t in de voornaamste rol len 
He rman B o u b e r en Mat th ieu van Eysden D e fi lm die to t 
d e be te re Neder landse voo roo r logse f i lms behoor t , 
gaat ove r bank loper B rand d ie o p zeke re d a g o p 
onverk laarbare w i jze een aanzienli jk bed rag ver l iest 
W a t aanvankel i jk een g ro te tegens lag zou zi jn, w o r d t 
e e n g roo t voo rdee l voo r B rand d ie het ten gevo lge van 
deze oms tand igheden to t d i rek teur schop t van een in
ternat ionaal f inancienngsinst i tuut — D e af lever ing van 
D ie Achse , een vi j fdel ige dokumenta i re over de Dui tse 
B o n d g e n o t e n t i jdens W O II gaat ove r het lot van d e 
Balkanlanden Honganje , Roemenie, Joegos lav ië en Bul
gar i je t i jdens de T w e e d e Were ldoo r l og (Dui ts land I) 

M A A N D A G ( 2 6 a p r ) - V a n a v o n d komt een 
e inde aan de BBC- reeks Terugkeer naar Brideshead, 
die 11 w e k e n terug, onder veel lof tu i t ingen gestar t w a s 
als de bes te Br is te reeks uit de mees t recen te TV-
gesch ieden is W i j hebben ech te r de indruk dat de reeks 
aan kwal i te i t ver loor naarmate de af lever ingen z ich 
ops tape lden (BRT) — D e N C R V ver toon t vanavond 
e e n ech te t yp ische Franse f i lmklucht Moeder laat ye 
niet inpakken (Vas y Maman) van Nicole de Bu ron 
(1978), met Ann ie Gi ra rdo t Pierre Mondy , Elonore 
K larwe in e a Hienn w o r d t de v rouwenemanc ipa t ie op 
l ichtvoet ige manier aangepak t W a n n e e r de moeder , 
Ann ie , o p een avond merk t dat w e e r eens n iemand in 
het gezin aandacht heeft voo r haar en voor wa t zij die 
dag heef t verwezenl i jk t , gooi t zij het bijltje erbi j neer Zi j 
v indt een baan bui tenshuis en laat haar man met de 
k inderen aan z'n lot over En dat loopt behoor l i jk mis A l s 
ZIJ dan ook n o g b e r o e m d w o r d t en journal is ten en tv-
mensen het huis ove r rompe len voo r haar, is dat haar 
ech tgenoo t te veel ( N e d I) — In JJ De Bom 
voorheen , De Kindervnend" waar in p rob lemen waar
m e e jongeren zi t ten, w o r d e n behandeld , is „eenzaam
he id" aan de beur t (Ned l l /Va ra ) 

DINSDAG (27apr) - H 
TV-avond O p BRT-I ontvangen 
K o o s Pos tema hun gasten en o r 
g ramma w e l eens te pruimen zi 
p rog ramma dat e rop volgt Kijk 
Ceci l Mancha l en Paula Semer € 
dement ie bij be jaarden Het jor 
(BRT-II) IS gew i jd aan jongeren 
boek, een plaat wi l len ui tgeven, ( 
te ren via tentoonstel l ingen, op 
v rouwenmagaz ine van de N O S 
met Sien ( N e d I) staat in het teke 

ter 

WOENSDAG (28 aiSHĵ  
opere t te -mj jz iek kn jgen spek n. 
waar een hu ideprogramma te r 
Du i tse opere t tekompon is t Emmi 
100ste geboo r tedag o p het schi 
Bruderherz) — Elk jaar w o r d e n 
ke Se r res opges te ld voor het p 
h iervan zendt BRT-II een dokur 
p racht ige realizatie, een initiatief > 
zen paleis) — T g v de „Week v 
nal" zend t BRT-II de TV-f i lm Het v 
(D ie Be f ragung des MachiavellO 
t i jde van de Medic i 's N iccok 
despo t i sch op t reden van vorster 
d ing van d e macht , dus de mac 
hee f t ve rded igd , is nu zelf in oi 
hem to t p ra ten te kr i jgen en een i 
kr i jgen, w o r d t hij nu gefo l terd G 
ove r A m n e s t y international met c 
V laamse tak van Amnes ty Inti 
Hopel i jk ho ren wi j Laes zegge 
eers t eens voo r eigen deur gaat 
in de namiddag kunnen de kindi 
aangename gevaneerde kindei 
(Tros) en V O O begint op Ned II 
en motomagaz ine De Heilige Ko( 
bee lden van b ike-week in Dayto i 
een por t re t van de autorenner 

DONDERDAG (29 apr 
j ongerenmagaz ine Een vinger in 
de s tad Specia le gasten De K re 
'82 (BRT II) gaat ook al over kir 
por t re t van het meis je Annick c 
het hart je van A n t w e r p e n woon i 
t ie g e s p r o k e n ' — In zijn f i lmmaga 
J o R o p c k e het o a hebben over 
w a r d s , ,Le Cadeau" van Mict 
W a r r e n Beat ty (Alleszins een 
premiere-n ieuws zijn die films al i 
alle mogel i jke f i lmrubneken be 
ven?) V e r d e r ,Evil under the s i 
t ie, „Sharky 's Mach ine " van Burt I 
het v rouwenmagaz ine Kijk haar 
w o r d t gehande ld over „V rouw 
,Ze l fonderzoek naar borstkank 
rubr iek Artsenij van N O S (even 
aandacht aan volksgeneeskunc 
Neder land , n a v het boek van d r 
Chagol ls film In naam van de Fuh 
deren in het nazi- t i jdperk werd v( 
ve van de scho len ingekort Deze 
ter pnkke ld raad ' , w o r d t vanavor 
u i tgezonden Hienn gaat het met 
deren , maar ook andere niet-arisi 
Polen Rusland, Joegoslavië en 
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Ml TV-programma's 13 

— 23.35 Ranspiel (dis-

/estelijk nieuws. — 20.00 
— 20.15 Neues bauen 
oauten — 21.00 Heute: 
1 Morgen. — 21.45 Moni-
uzfeuer. — 22.30 Frauen 
- 2325 Nieuws. 

decins d'aujourd'hui (f.) 
La Dentellière (film). 

>ensdag 
28 APRIL 

jour la France. — 17.00 

Op het Schildpadplern - 17.30 
Het zwaard van Ardoewaan. — 
18.00 De Bereboot. - 18.05 Bees
tenboel. - 18.10 Buck Rogers (SF-
f.) — 18.57 Uitzending door derden 
(CVP) - 19.45 Nieuws. - 20.15 
Arnold (f.) - 20.40 Joi, Kalman 
Bruderherz (operettefragmenten) 
— 22.20 Persona: Suzanne Lilar. 
- 22.50 Nieuws. 

BRT 2 

19.00 De koninklijke serres (dok.) 
- 19.20 Charlie Chaplin. - 19.30 
Beestenboel. — 19.45 Nieuws. — 
20.15 Het verhoor van Machiavelli 
(tv-spel) - 21.55 Voetbal: Bel
gië—Bulgarije. 

NED 1 

15.30 De dieren van het groene 
woud. — 15.55 De kleine herders
hond van Catalina (jeugdfilm) — 
16.45 Ren je ro t - 18.58 Nieuws. 
— 19.00 Van gewest tot gewest. 

— 19.50 Politieke partijen. - 20.00 
Scènes uit een buitenwijk (tv-film) 
— 20.50 Cinevisie. - 21.37 
Nieuws — 21.55 Den Haag van
daag. - 22.10 Studio sport -
22.40 Nieuws. 

NED 2 

18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Pubertijd 
— 19.25 Kenmerk: - 20.00 
Nieuws. - 20.32 Goliath Awaits 
(f J — 21.20 Meimaand - filmmaand. 
— 21.25 De heilige koe (Auto- en 
motormagazine) — 21.55 Neder
land muziekland komt naar je toe 
(show) - 23.02 Teleac. - 23.37 
Nieuws. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. - 19.30 Nieuws. - 19.55 La 
chasse aux trésors (spel) — 21.05 
Facettes 1 (variété) — 21.55 Le 
temps d'un livre (literair magazine) 
— 22.40 Nieuws. 

' apr.) — Het w o r d t een magere 
ontvangen Regine C lauwaer t en 

asten en onvenwacht kan dat p ro-
prulmen zijn (Zuid-Noord). In het 

) volgt Kijk mensen p rezen te ren 
üla Semer een dokumenta i re ove r 
len. Het jongerenmagaz ine Toets 
in jongeren die een gedicht, een 
1 ui tgeven, die z ich v\/illen manifes-
9llingen, op t redens , enz. — Het 
in de N O S Ot. en hoe zit het nou 
it in het teken van het v rouwen tea-

I (28 apr.) — D e l ie fhebbers van 
j e n spek naar hun bek op BRT-I, 
ramma ter e re van de Hongaars-
)onist Emmer ich Kalman, n.a.v. zi jn 
o p het s che rm k o m t (Joi, Kalman 
aar w o r d e n vanaf mei de Koninkl i j -
voo r het publ iek. Naar aanleiding 
een dokumenta i re uit ove r deze 

en initiatief van Leopo ld II. (Hetgla-
de „Week van A m n e s t y Internatio-
V- f i lm Het verhoor van Machiavelli 
Machiavell i) u i t D e fi lm speel t ten 
;i's. Niccolo Machiavel l i d ie het 
van vors ten to t behoud en uitbrei-
dus de mach t o m de macht, alt i jd 
lu zelf in ongenade geval len. O m 
gen en een zel fbeschuld ig ing los te 
lefolterd... Gevo lgd d o o r een deba t 
it ional met o.a. de voorz i t te r van d e 
mnesty International, Wi l ly Laes. 
Laes zeggen dat A. l . -Vlaanderen 
1 deur gaat vegen... Bij s lecht w e e r 
len de k inderen genie ten van een 
j r d e i<indernamiddag o p Ned . I 
it op Ned. II opn ieuw met z'n auto-
' Heilige Koe, waar in vanavond o.a. 
3k in Daytona, het m o t o r m e k k a en 
autorenner Niki Lauda. 

G (29 apr.) — Het tema van het 
3n vinger in de pap is: j ongeren in 
t en : De Kreuners (BRT II). Rapport 
; al over k inderen in de s tad : een 
je Annick dat met haar ouders in 
rpen woon t (herh.). V a n koördina-
ijn f i lmmagazine Première-extra zal 
sbben over „S.O.B." van Blake Ed-
', van Michel Lang ; „Reds" van 
eszins een o n g e w o n e visie op 
die films al niet een t i jdje o u d en in 
ibrieken besp roken en beschre-
inder the sun " naar Aga tha Chr is-
e" van Burt Reyno lds (BRT II). — In 
e Kijk haar van de Vara (Ned. I) 
^er „V rouwen en romant iek" en 
• borstkanker" . — D e med ische 
N O S (eveneens Ned . I) bes teedt 
geneeskunde In V laanderen en 
)oek van dr. Paul van Dijk. — Lydia 
van de Führer over het lot van kin-

lerk werd voornamel i jk ten behoe-
jekor t Deze vers ie „K inderen ach-
rd t vanavond door K R O (Ned. II) 
aat het met al leen ove r j oodse kin
dre niet-arische k inderen uit zowe l 
oslavië en z igeunerk inderen wer

d e n d o o r d e nazi's fys iek en psych isch ve rmoo rd , 
v e r k r a c h t gemar te ld . (Dhagoll k reeg voo r haar f i lm de 
A n d r é Cavenspr i j s van de Belg ische Unie van d e 
Fi lmkrit iek 1977. 

V R I J D A G (30 apr.) — D e 10de af lever ing van De 
Nieuwe Orde is eigenli jk deel II van d e af lever ing „ D e 
g e k r o o n d e republ iek" ove r kon ing Leopo ld III, zi jn 
akt iv i te i ten t i jdens en na de oor log en de Kon ingskwes
tie (BRT-I). Daar tegenover ze t BRT-II de popula i re 
Muppet-show waar in Mel issa Manches te r , een zange
res en l iedjesschr i j fster, te gast is, gevo lgd d o o r d e 
V laamse f i lm Hellegat van Patr ick Lebon (1980) naar 
e e n scenar io van Paul Coeck . M e t J o s V e r b i s t A n n 

Nel issen, Paul 's Jongers , Janine B isschops e.a. D e fi lm 
kan geplaatst w o r d e n in het kader van het Feest van de 
Arbe id . Hij geef t een aktual i te i tsbeeld w e e r van de ge
beur ten issen in de a rbe iderswere ld in d e t roos te loze 
Rupelst reek. D e familiale s teenbakker i jen zijn v e r d w e 
nen of l iggen al thans te z ie l togen. D e jonge S a m vindt 
nog een baan in zo 'n famil iebedri j f dank zij zi jn spor takt i -
v i tei ten in de k lub waarvan zi jn baas voorz i t te r is. In zijn 
n ieuwe we rkk r i ng sluit hij v r iendschap met de 65-jarige 
Louis die aan de v o o r a v o n d van zi jn oppensioenste l l ing 
staat. Z i j on tdekken dat het baasje loense zaken voert... 
Terwi j l BRT-II tegenover een interessant p rog ramma als 
„ D e N i e u w e Orde" , een Muppet -a f lever ing en een 
V laamse fi lm z e t bakt de A v r o (Ned. I) het nog bruiner. 
Die populari tei tszui l zet zomaar t w e e f i lms o p z'n 
p rog ramma l Een herhal ing van De ontembare Angéli-
que (Angé l ique l ' indomptable) één van de reeks avontu
ren-, mantel - en degen- en romant ische f i lms van 
Berna rd Border ie rond de avontuur l i jke bee ldschone 
Angél ique, d e cour t isane aan het hof van kon ing Louis 
XIV die o p zoek gaat naar haar redder en ech tgenoo t 
Jeo f f rey de Peyrac. Hierbi j beleeft zij nogal wat, 
aangename en onaangename, avonturen, terwi j l de 
regisseur er voo r tdu rend zo rg voor draagt dat haar 
moo ie f iguur (Michèle Merc ie r ) ten volle gewaa rdee rd 
kan w o r d e n . D e t w e e d e film is Zondag in New York 
(Sunday in N e w York) , een f i lmkomedie van Peter 
T e w s k b u r y (1964) met een nog jonge Rober t Gulp en 
een prille Jane Fonda. 

F 1 

20.00 Nieuws. — 2040 Les mer-
credis de l'information (aktualiteiO 
— 21 40 Les planétes (symfoni
sche suite). 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.25 Voetbal 
(Franknjk — Peru). 

F 3 

19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
20.30 Le temps d'une miss (tv-film) 
- 22.00 Nieuws. - 22.30 Prélude 
a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Villa zu 
vermieten (tv-spel) — 21.40 Titel, 
Thesen, Temperamente. 

ZDF 

21.00 Heute-Journal. - 21.25 Die 
Profis (f.) — 22.15 Einander verste-
hen - miteinander leben — 22.20 
Frida Kahlo (portret) - 22.50 
Sport aktuell. — 23.10 Iwan der 
Schreckliche (film). 

D 3 
19.(K) Das Ratsel von Nasca (re
portage over Peru) — 19.45 Ge
westelijk nieuws. — 20.00 Nieuws. 
— 20.15 Mittwochs in.. — 21.45 De 
camionero's van Chili (dokJ — 
22.15 Lieben wir uns (film) — 2325 
Nieuws. 

LUX 

20.00 Hit-Parade. - 21.00 Trois 
heures dix pour Yuma (Western). 
— 22.32 De Deense schilder Son-
dorborg. 

Donderdag 
29 APRIL 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De 
Bereboot. — 18.10 Sesamstraat 
— 18.40 Dieren van het Groene 
Woud. — 1900 Popeye - 19.05 
Natuur in Nederland. — 19.17 Li-
brado. — 19.45 Nieuws. - 20.10 
Dubbel Dobbel (kwis). - 20.55 
Panorama. - 21.45 Dallas (fO -
22.30 Sporttribune. - 23.00 
Nieuws. 

BRT 2 
19.00 Een vinger ip de pap (jeugd
programma) — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Rapport '82: Annick, een kind 
in de stad (dok). - 20.55 Wereld
kampioenschap ijshockey te Hel
sinki (reportage) — 21.45 Premiè
re-extra. 

NED 1 

18.58 Nieuws. - 19.00 Nieuwtjes 
uit Uhlenbusch (O. - 1930 De 
natuur en de mens (dok) — 20.00 
Wereldkampioenschappen cirkus 
1981. — 20.50 Kijk haar Feminis
tisch magazine — 21.37 Nieuws. 
— 21.55 Den Haag vandaag. — 
22.10 Artsenij (Medische rubnek). 
— 2240 Studio Sport extra — 
2330 Nieuws. 

NEG 2 

18.35 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal. — 18.59 Popi (O — 
19.25 De Flintstones - 20.00 
Nieuws. - 20.27 Lou Grant (f). -
21 20 Brandpunt in de markt (info). 
— 2210 De Sullivans (D. - 22.35 
In naam van de Führer (dok) — 
23.35 Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. — 1955 Nieuws — 1955 
De rechten van de wandelaar — 
2020 La Horse (film) - 21 50 Le 
carrousel aux images — 2245 
Nieuws 

RTB 2 

2000 Concert (Gustav Mahler) -
21.30 Bernard Lefort (portreO. — 

TVEkspres 
De dikste vriend 

vanuwTV. 

22.30 Clap, la féte des images 
(kortfilm). 

F 1 

20.00 Nieuws. — 20.35 Le commis-
saire Moulin (f). - 2200 Les dè-
portes de la commune (dok). — 
23.05 Nieuws. 

A 2 

20 35 De ekonomie in Duitsland. — 
21.40 Les enfants du rock (show). 
- 2315 Nieuws. 

FR 3 

19.20 Gewestelijk nieuws. — 1940 
Regionaal programma. — 20.00 
Les jeux de 20 heures. — 20.30 Le 
Cycle (film). 

ARD 

21.15 Meine Gaste und ich (varié
té). - 22.30 Tagesthemen. -
23.00 Theodor Chindler (f J 

ZDF 

1900 Nieuws. - 19.30 Schuld sind 
nur die Frauen... (toneel). — 21.00 
Heute-Joumal. — 21.20 Kennzei-
chen D. Nieuws uit Oost- en West-
Duitsland. — 22.05 W K . IJshockey. 
— 23.00 Iwan der Schreckliche 
(film). 

D 3 

19.45 Gewestelijk nieuws. - 2000 
Nieuwa — 2015 Strasse der Ge-
straucheiten (film). — 21.45 Hilferu-
fe. 

LUX. 
20.00 Dallas - 21 00 Deux gran-
des gueles of Préte-moi ton mari 
(film). 

Vrijdag 
30 APRIL 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie. - 1800 De 
Bereboot — 18.10 Sesamstraat 
— 1825 Klein, klem kleutertje — 
18.40 Aktie openbaar vervoer — 
19.10 Harold Lloyd (kortfilm). -
1945 Nieuws. — 20.15 De nieuwe 
orde (De gekroonde republiek II). 
— 21 25 Tenuto Canto (general. — 
22 15 Nieuws 

BRT 2 
19.00 Dag aan dag - 19.30 Lieve 
plantjes — 19.45 Nieuws. — 2015 
De Muppets. - 2040 Hellegat 
(film). — 22.20 Evergreen (gedich
ten en prozateksten van Vlaamse 
en Nederlandse auteurs). 

NED 1 
1858 Nieuws - 1900 Holland-
Belgie (kwis) - 2010 Ontembare 
Angélique (film). — 21 37 Nieuws. 

— 21.55 Oorlogsverklaring (film). 
— 22.35 Zondag in New York 
(film). - 0.20 Nieuws. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat — 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Ruto en 
Junior — 19.15 Zoo is de dieren
tuin. — 20.00 Nieuws. - 20.27 
Boem Boem O^older). - 22.00 Ak-
tua TV. — 22.45 Wereldkampioerv 
schap dansen. — 0.40 Nieuws. 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke akutali-
teiten. — 19.30 Nieuws. — 19.55 A 
suivre.- (info). — 21 15 Une fille et 
trois marins (musical) — 22.50 
Nieuws 

RTB 2 
19.55 L'Homme a l'orchidée (f J. — 
2050 Vendredi sports. 

TF 1 
2000 Nieuws. - 20.35 Le grand 
studio (variété). — 2135 Joelle 
Mazart ( f) . — 22.30 L A venture 
des plantes (dok.). — 22.55 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Paris-St-
Lazare (fO. — 21.35 Apostrophes. 
- 22.55 Nieuws. - 2310 Un 
condamné a mort s'est échapf>é 
(film) 

F 3 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19 40 
Regionaal programma. — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
20.30 Le nouveau vendredi (repor
tage) — 21 30 La mer a travers 
chants (poëtisch programma). — 
2225 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 2015 Arger im 
Paradies (film). — 21 35 Arbeits-
platze um jeden Preis ' (reporta
ge) — 2230 Tagesthemen. — 
23.00 Die Sportschau - 23 25 Kaz 
& Co (fJ. 

ZDF 
1820 Westerns uit de oude doos. 
- 1900 Nieuws. - 19.30 Aus-
landsjournal — 20.15 Ein Fall fur 
zwei (fJ — 21 15 Feestkoncert — 
2210 Heute-Journal - 22.30 As-
pekte (kuituur). - 23.15 Wenn 
Katelbach kommt (film). 

D 3 
19.45 Gewestelijk nieuv\re. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Reportages uit 
Duitsland - 21 00 Het grote njk. 
- 21 30 Gott und die Wel t -
2200 Eine Frau von heute - 22.50 
Constantijn de Grote. — 23.35 
Nieuws. 

LUX. 
20.00 Embarquement immèdiat (f J. 
— 21.00 Un coup de deux milliards 
de dollars (aktiefilm). — 22.40 Au
tosport 
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De eerste aanblik van bijna iedereen die 
wordt geboren in de beschaafde wereld, 
geldt de dokter, verloskundige of 
verpleegster. Dit zou kunnen doen 
veronderstellen dat de romans over deze 
bij uitstek dienende beroepen, een druk 
bedreven genre zijn met enorme oplagen, 
maar dat is helemaal niet zo. 

1 
I 
i 

my Kritisch bekeken 

„Witte roman" niet meer aan de top! 

Doktersroman 

J lijdt aan bloedarmoede 

Triviaal 
De doktersroman wordt boven
dien nog opgesplitst in verschei
dene typen. Zo is er de verpleeg
stersroman waann liefde en ro
mantiek hoogtij vieren. Enkele ja
ren geleden nog een uitgesproken 
topper in de zogenaamde volksro
mans, haalt de ver
pleegstersroman tegenwoordig 
meestal zelfs de boekvorm niet 
meer en is het kiosklektuur 

Een persiflage op het type 
verpleegstersroman (en via allerlei 
verwijzingen ook op het literaire 
wereldje) was Zuster Belinda en 
het geheime leven van dokter 
Dushkind van Peter Andnesse. 
Verwant aan de heldinnetjes uit 
de verpleegstersroman zijn dr. 
Ben Casey en andere tv-dokters, 
die allen hun oorsprong vinden in 
dr. Kildare, een schepping van de 
meestal met westerns vereenzel
vigde Max Brand. De beproeving 
van dr. Kildare en De jonge dok
ter Kildare en vele andere Kilda-
re's vonden een grote kring van 
gretige lezers. De ongetwijfeld 
meest populaire televisie-arts is 
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echter Duncan Waring, ontspro
ten aan het brein van Richard 
Gordon, auteur van Dokter ter 
zee. Dokter worden is niet moei
lijk, De dokter verliefd e a. Met de 
echte doktersroman hebben deze 
boeken weinig of mets te maken. 
Het zijn luchtige komedies die zich 
toevallig m het doktersmilieu af
spelen In Nederland schreef Toon 
Kortooms met Help! de dokter 
verzuipt en Laat de dokter maar 
schuiven vergelijkbare werken. 
Evenmin tot de ..echte" doktersro
man kan men de vele romans — 
meestal Amerikaanse bestsellers 
— rekenen, waarin de dokter die 
als hoofdpersoon fungeert, ver
zinkt in het geheel van het boek. 
Een voorbeeld hiervan is Peyton 
Place van Grace Metalious. Ook 
Konsalik gebruikt in enkele van 
zijn mindere werkstukken de dok-
tersfiguur slechts om er een ver
haal aan op te hangen. In Erika 
Werner, arts wordt dr. Erika Wer
ner het slachtoffer van de malver
saties van een carrièremazker. 
Opgeschroefd, verouderd en on
echt In De woesti jn is als een 
vrouw raakt de scheepsarts van 
een luxe schip tijdens een cruise 
verliefd Het schip wordt gekaapt 
en van de zee belanden de gelie
ven zowaar in de woestijn. Zinloze 
moorden en pnmitieve heelkundi
ge ingrepen maken dit verhaal nog 
onwaarschijnlijker dan het melo-
dramatisdche De woesti jndokter 
van diezelfde Konsalik. 

Aanklacht en... 
Deze triviale lektuur staat in schril
le tegenstelling tot wat het genre 
werkelijk kan zijn en uitdrukken In 
de „echte" doktersroman komt de 
romantiek van het dokters- en 
verpleegstersleven bijna nooit aan 
bod, maar gaat het om werkelijke 
problemen van de maatschappij 
Steeds wordt de vinger gelegd op 
een tere of rotte plek. Als je Jef 
Geeraerts b.v zou vertellen dat hij 
een doktersroman heeft geschre
ven, zou hij je ongelovig aanstaren 
om vervolgens over een „docu
ment humain" te spreken. De 
dood in Bourgondië is een boek 
vol afschuw, woede, frustratie en 
machteloosheid. De levensgezellin 
van de auteur wordt door een 
gynaecoloog verkeerd behandeld 
voor een buitenbaarmoederlijke 
zwangerschapo. Als de situatie 
onhoudbaar is geworden, wordt 
zij geholpen door één van de vier 
artsen die in België micro-chirurgie 
bedrijven. Een geslaagde operatie, 
wat ook van het boek gezegd kan 
worden, omdat Geeraerts deze 
gelegenheid te baat heeft geno
men om onkunde en nalatigheid 
aan te klagen Dat deed hij trou
wens al vroeger in Ik ben maar 
een neger en Het verhaal van 
Matsombo, twee boeken die van
uit een verschillend gezichtspunt 
hetzelfde verhaal vertellen. 

„.verontwaardiging 
Een boek vol eerlijke verontwaar
diging is Het Ziekenhuis van Jan 

de Hartog Een vlammende aan
klacht tegen de onbeschrijflijke 
toestanden in het stedelijke zie
kenhuis van de stad Houston in 
Texas, de rijkste stad van de we
reld, in het begin van de jaren 
zestig. Aangrijpend van de eerste 
tot de laatste bladzijde. Maxence 

te" dokter tegen een dokter-amb-
tenaar. kan echter gelden als een 
schoolvoorbeeld van een dokters
roman. De vele beschrijvingen van 
operaties maken het evenwel nog
al bloederig. Van dezelfde auteur 
IS het sensationele Epidemie, hal
lucinerend geschreven. Produ-

Doet de doktersroman het met meer zo lekker, voor een tv-feuilleton kan 
het nog altijd én met sukses' 
Robin Nedwell als dokter Ducan Waring in „Doctor in charge'. 

Van der Meersch, winnaar van de 
Prix Goncourt, schreef de ophef
makende roman Lichaam en Ziel. 
Met de zwier en de konstruktieve 
handigheid van de Franse feuille-
tonisten geeft hij een aangrijpend 
tieeld van het leven en de heer
sende korruptie in de Franse me
dische wereld, omstreeks 1930. 
Geraffineerd heeft hij zijn mate-
naal gekonstrueerd. al is hij niet 
vrij van een zekere sensatiezucht. 
In de „echte" doktersroman gaat 
het dus vaak om de problemen die 
dokters kunnen ondervinden met 
hun superieuren, de overheid, met 
korruptie en andere maatschappe
lijke uitwassen. Frank G. Slaugh
ter, een veelschrijver met vooral 
doktersromans op zijn aktief, heeft 
voldoende atmosfeer en verbeel
ding te koop. Hij is tegelijkertijd 
boeiend en vermoeiend, omdat hij 
steeds ingewikkelde intriges 
schrijft Zijn boek Verleng de le
vens, over de strijd van een „éch-

ceerde Arthur Hailey later wel 
enkel commerciële draken, in De 
verkeerde diagnose haalt hij het 
peil van de beste werken in het 
genre. Een literair goed werkstuk 
over het reilen en zeilen in een zie
kenhuis. 

John Knittel die met Via Mala 
wereldbekend werd, schreef met 
El Hakim een merkwaardig boek. 
Ei Hakim, uit een arm gezin gebo
ren, heeft al in zijn jeugd een sterk 
verlangen om dokter te worden. 
Hij behaalt zijn titel in Cairo en blijft 
het grootste deel van zijn leven in 
Egypte, om zijn begaafdheid aan 
te wenden voor zijn landgenoten. 
Een sterk nationalistische onder
toon tegen de uitbuiting van Egyp
te door Engeland, maar ook een 
aangrijpend, diep menselijk boek 
over echte mensen. Het boek 
werd verfilmd, net als de twee 
volgende titels die aan bod komen. 
In De laatste nijdas van Gerald 
Green, nu vooral bekend om zijn 
Holocaust, is de hoofdfiguur dok
ter Abelman. De epidemie van 
Spaanse griep, die in het begin van 
deze eeuw de New Yorkse ach
terbuurten teisterde, is een van de 
centrale t^ma's. Het eutanasie-
vraagstuk komt aan bod in Het 
Braambos van Charles Morgen-
dahl. 

Ware helden 
Inherent aan de doktersroman is 
de heldenfiguur. Die wordt natuur
lijk sterker naar gelang de dokter 
onder moeilijker omstandigheden 
moet opereren. De oorlog blijkt 
vaak een geschikt decor. Majoor
arts Grauwin van het Franse 
vreemdelingenlegioen schreef 
over zijn ervaringen bij de krijgs-
verrichtingen in Indochina in 1954 
een humaan en sober boek: Ik 
was chirurg in Dien-Bien-Phu. In 
het onderaards veldlazaret. temid
den van gewonde en stervende 
soldaten, in het bloed, de stank en 
de modder gaf het medisch korps, 
van chirurg tot brankardier, het 
beste van zichzelf om lijdende 
medemensen te helpen. 
Twee doktersromans van Konsa
lik spelen eveneens in de oorlog: 
Dokter van Stalingrad, een wel 
erg pro-Duits boek over een Duit
se arts in een Russisch gevange
nenkamp, en Mannen zonder ge
zicht, een vlot verteld, maar te
vens aangrijpend boek over Duits
land op het einde van en direkt na 
de oorlog. In Dokter in Korea van 
Frank G. Slaughter wordt de kapi
tein-geneesheer Paul Scott door 
zijn direkte overste beschuldigd 
van kollaboratie met de Chinezen, 

Jan de Hartog Toon Kortooms 
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omdat hij, dokter zijnde, „vijanden" 
verzorgde. Het verhaal behoort tot 
het vlotste wat Slaughter produ
ceerde. 
Het dubbele leven van dokter 
Gerbrand van Hans Kades is een 
roman over een chirurg, die met 
rijpe ervaring, maar zonder diplo
ma uit de oorlog weerkeert. Een 
aanklacht tegen systemen die het 
iemand onmogelijk maken eerlijk 
te zijn. Latere boeken van deze au
teur bereiken nooit meer hetzelfde 
peil. Het beste boek op dit gebied 
is echter Schrei niet, Natasja van 
Deszó Arvay. De Hongaarse dok
ter Bela Farkasj wordt veroor
deeld tot 25 jaar Sibenè. Onder
weg naar het kamp ontmoet hij 
Natasja, een Russische dokteres, 
die als vrije arts eveneens op weg 
is daarheen In het kamp ontstaat 
een idylle. Een der gruwelijkste 
schilderingen van het ontmenselij
kende systeem van de Sovjet-
kampen. 

Kanker is de grote boeman van 
deze tijd, in navolging van de lepra 
vroeger. Ook deze onderwerpen 
blijken uitermate geschikt om hel
denfiguren rond te creëren. Wie 
herinnert zich niet de geweldige 
opofferingsgezindheid van de 
Vlaamse pater Damiaan? Konsa-
lik, weer hij, heeft het in Engel der 
vergetenen over een aan de 
drank verslaafde dokter, die naar 
de leprakolonie Nangkai in Birma 
wordt gestuurd. Soms boeiend, 
maar meestal is het seriewerk al te 
zichtbaar. Hij schreef ook Diagno
se: ongeneeslijk, over een arts 
die zich specializeert in kankerge
vallen. Een ongewone Konsalik. 
Een rauwe roman, met dynami
sche kracht geschreven, is Gods 
Geuzen van Jan de Hartog. De 
plaats is de rimboe van Indie en 
het onderwerp de leprozenverple-
ging. Niettegenstaande de woord-
overtolligheid een boeiend boek. 

Waar gebeurd 
In tegenstelling tot de fiktieve ro
mans, zijn in de „waar gebeurde" 
verhalen uiteraard meestal echte 
artsen aan het woord. Dr. Hans Kil-
lian noteerde een aantal minder 
waarheidsgetrouwe verhalen, op 
een wat overdreven toon, in Maar 
achter ons staat God en Zolang 
het hart klopt Dr. James Harpole 
beschreef in een twintigtal schet
sen een aantal ziektebeelden uit 
zijn medische praktijk. Achter het 
masker van de chirurg is een 
belangwekkend boek om de hel
dere, levendige en informatieve 
wijze waarop Harpole weet te 
vertellen. 
Een boeiend en met charme ge
schreven boek is Een chirurg aan 
het woord van de bekende Duitse 
chirurg Ferdinand Sauerbruch. 
Jurgen Thorwald die in de helft 
van de jaren zestig groot sukses 
kende met een rij bestsellers, 
schreef een boeiend stuk kuituur-
geschiedenis in Het magische 
mes. 
Ook andere auteurs hebben zich 
op de geschiedenis geworpen. Ze 
zijn gaan speuren in boeken en 
geschriften en vonden daar „ech
te" en heroïsche doktersfiguren. 

Jef Geeraerts 

Een bloedwarm, onthutsend re
laas over het pnmitieve begin van 
de Amenkaanse geneeskunde en 
chirurgie in de jaren 1800, is W.D. 
Ellis' Saul Brooks, dokter in het 
Beloofde Land. Het waar gebeur
de verhaal van een dokter, die het 
leven van de pioniers mogelijk 
maakte. Dezelfde periode wordt 
nog eens overgedaan door Aga
tha Young in Matthew Chapin 
chirurg. De Finse auteur Mika 
Waltari schreef, met meer dan 
gewoon verbeeldingsvermogen, 
de avontuurlijke lotgevallen van 
Sinuhe, de Egyptenaar, de lijfarts 
van pharao Échnaton. Van de 
reeds genoemde Slaughter zijn 
Dokter en zwart ivoor, over de 
slavenhalers, begin 19de eeuw, en 
De roman van Lukas, heelmees
ter en apostel. Heel boeiende blad
zijden, maar m zijn geheel nogal 
onbevredigend. Beter werd ge
daan door Taylor Caldwell in Lu-
kas de heelmeester, geschreven 
met een ernst en een liefde en met 
zo'n kennis van de heel- en ge
neeskunde in de eerste jaren van 
onze tijdrekening, dat dit boek een 
voorbeeld is in zijn genre. Zeker 
het vermelden waard is ook Pio
nier van het leven van Morton 
Thompson, waarin de tragische 
strijd van de Hongaarse Dr. Sem-
meiweis tegen de kraamvrouwen
koorts wordt getekend. 
In Nederland liet dr. J. van Arkel-
Zegwaard een groot aantal dok
tersromans verschijnen. Die zijn 
echter met talrijke, los van het 
verhaal staande, medische be
schouwingen doorweven, wat de 
leesbaarheid met bevorderd 
James Kerr is de Amerikaanse 
auteur van enkele vermoeiende 
romans, die doorgaans zo tech
nisch zijn dat men er goed aan 
doet er een Latijns woordenboek 
naast te leggen. Beter deed Phyllis 
Bottome in Uit de wereld van het 
onbewuste, over een prachtig stel 
mensen, wier levens zich voltrek
ken in het levensvreemde milieu 
van een inrichting voor geestes
zieken. 

A.J. Cronin mag in deze opsom
ming beslist met onvermeld blij
ven. Hij is de auteur van een hele 
serie boeken over dokters, waar
van vooral De Citadel, Robert 
Shannon's jonge jaren en Dr. 
Robert Shannon het lezen waard 
zijn. De titel waann alles ligt waaro
ver dokters zich druk zouden 
moeten maken. De glorie van het 
leven van Morton Thompson, dekt 
m.i. de sterkste doktersroman die 
ooit is verschenen. 

Bij wijze van 
konklusie 
Konkluderend zou men eigenlijk 
kunnen stellen dat de doktersro
man op zich bijna onbestaande is. 
Steeds kan men hem indelen bij 
een ander genre. De „echte" dok
tersroman is in feite een sociaal 
geëngageerd werkstuk, waann 
niet zelden een vermanende vin
ger wordt geheven. Het meest 
overtuigend is de doktersroman 
als hij speelt tegen de achtergrond 
van de oorlog of als histonsch 
fresko Het minst overtuigend als 
het gaat om verhaaltjes waarin de 
dokter beurtelings verliefd wordt 
op zijn mooie patiënte of vice 
versa, of op een mooie verpleeg
ster en vice versa. Hierin dient het 
ziekenhuis enkel als kader, voor 
nog maar eens een liefdesverhaal. 
Vooral de laatste jaren is er een 
duidelijke terugval te bespeuren in 
het genre. Het is opvallend hoe 
weinig nieuwe titels het licht zien 
en als er toch een verschijnt, 
slaagt die er bij verre na met in het 
betere werk van vroeger te doen 
vergeten. De doktersroman is een 
genre dat aan bloedarmoede lijdt. 

Dag Goldwyn 
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„Geef me werk", 
een liedje van deze tijd 
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de 
KREUNERS 

1* 

Volgende zaterdag loopt te Brus
sel de Jongerenmars voor Werk 
Eén derde van de werklozen is 
jonger dan vijfentwintig jaar Wie 
nog studeert, schijnt met meer aan 
een baan te denken maar aan de 
vele vrije tijd en hoe die gedood 
Alhoewel het hier met de plaats is 
om het fenomeen van de doppers-
kuituur te bekijken toch even naar 
verwijzen want sommige Vlaamse 
zangers willen er werk van maken 
Er werd een singeltje uitgebracht 
dat de titel meekreeg „Geef me 
werk ' Het is een lied geschreven 
door Raymond van het Groene
woud, op muziek van ex-Centime-
ter Jean Blaute, die ook de pro-
duktie voor zich nam Samen met 
de Centimeters Stoy Stoffelen, 
Mich Verhelen en Eric Melaerts 
aan de gitaar werd de muziek 
opgenomen, Kreuner-zanger en 
leider Walter Grootaers werd be
reid gevonden in te zingen De 
ommekant de Franse vertaling 
door Johan Verminnen Een pro
testsong anno '82, als een verre 
herinnenng aan wat Boudewijn 
De Groot en vooral Armand eind 
zestig pleegden. 

De Kreuners: nieuwe singel 

Walter en zijn Kreuners uit Lier 
klinken op hun nieuwe singeltje 
dan weer helemaal anders up
tempo swingende klanken van 

vandaag als voorproefje van hun 
met minder dan elf optredens in de 
maand mei Deze kornuiten zijn 
meesters in het vinden van gekke 
titels Na de elpee „'s Nachts kou
der dan buiten" heet dit werkje „Ik 
dans wel met mezelf", op tekst die 
inhoudelijk sterk aanleunt bij Paul 
Simons „I am a rock" 
Het ommekantje — helemaal in de 
Kreuners lijn — zal het op de 
planken en zomerfuiven zeker 
doen De Kleinbrabantse groep 
Scooter bijt volgende maand de 
spits af met twaalf optredens op 
een rijtje, op de voet gevolgd door 
Johan Verminnen met een tiental. 
Voor Jo Lemaire wordt het een 
eerste internationale voorproef 
met zes dagen Nederland Ook 
T.C. Matic en de Polizei treden elk 
weekeinde zowat tweemaal op In 
de lichte pop zit er alvast werk en 
toekomstmuziek 

Sergius 
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Door de leesbril bekeken 
Met 7 manieren om een rivier te bevaren schreef 
Jullen Vandiest een non-konformistisch boek dat 
als vanzelfsprekend zijn weg vond naar een non-
konformistische uitgever. 

Het werk van Julien Vandiest zou ettelijke delen 
dundruk tellen, en toch is dit zijn eerste uitgave in 
boekvorm. Hij behoort dus tot het niet langer zeld
zame slag van debutanten op rijpere leeftijd. 
De woelige en expansieve jaren zestig kunnen, 
naar het woord van Paul Van Ostaijen, gekenmerkt 
worden als de lijn naar omhoog, terwijl de introver
te jaren zeventig de beweging inluidden en vol
trokken van de kringen naar binnen. En thans is het 
duidelijk de beurt aan de bezinning, de na-denken
de terugblik op het verleden. 
Dit betekent echter niet dat de 7 manieren om een 
rivier te bevaren die ons door Julien Vandiest wor
den aangereikt, gekenmerkt zouden worden door 
reflexieve gelatenheid of analyzerende gelijkhale-
rij. De grondtoon van dit in alle opzichten merk
waardig boek is er een van intellektuele opstan
digheid en hardnekkige, eenzelvige onherieidbaar-
heid. ^ ̂  ,.. 

Het oorspronkelijlce; flitsende gedachtengoed van 
Julien Vandiest — een eigentijdse variante van het 
filozoferen met de hamer — kan door geen enkele 
zuil of geestesstroming opgevorderd en inge
palmd worden. Ideologische scherpslijpers en 
makelaars in onroerende goederen kunnen door 
geen enkele rekuperatie-goocheltoer het intellek-
tueel itinerarium van deze Einzelganger opeisen 
— en dit is maar goed ook. 

Door zijn omgang met de zogenaamde exacte 
wetenschappen — fysika, biologie, wiskunde. — 
komt Julien Vandiest tot trefzekere formuleringen 
zonder fioritures, vrij van de drukkende belasting 
van de traditionele filozofische en literaire ge
heimtaal. Hij schrijft geen voetnoten, noch aante
keningen in de marge van de zo talrijke bijbels die 
als grafstenen op het vrije denken wegen. 
Zijn belangstelling voor de Angelsaksische positi
visten zal hier wel niet vreemd aan zijn — wat 
mede zijn onderhuidse zin voor ook verhelderende 
humor verklaart 
De zeven hoofdstukken cirkelen elk rond een 
bepaald tema dat in eindeloze variaties ontvouwd 
wordt, waarbij vooral de techniek van het blikse
mende, aforistisch denken wordt gehanteerd. Het 
koppig, sarkastisch en soms cynisch doortrekken 
van de redenering leidt dan vaak tot een hoogte
vrees van de geest. En wanneer Julien Vandiest 
een eigen Fabe/t/es/cranf samenstelt, dan is het pa
rallellisme met Van Ostaijens Diergaarde voor 
kinderen van nu wel treffend. 
De raadselachtige titel, / manieren om een rivier te 
bevaren, verwijst niet zozeer naar Paul Simons hit 
Fifty ways to leave your lover dan wel naar pre-so-
kratische beweeglijkheid en Zen-achtige logika 
van het absurde. 
Het gaat alleszins om zeven manieren van hygië
nisch denken. 

Julien Vandiest, 7 manieren om een rivier te bevaren, Uitgevenj 
Walter Soelhoudl. Perenstraat 13, Antwerpen. 1962.215 blz„ 595 F. 

Henri-Floris Jespers 

22 «ABILl'ISW ; 



mf^^mm mt mmm 

16 mi sport 

Afscheid van Parijs-Roubaix 
Roger De Vlaeminck heeft vorige zondag afscheid genomen van Pa-
rijs-Roubaix. De spectaculaire kamper uit Eekio zegde het na afloop 
van de jaarlijkse helse tocht over smalle en gezien de weersomstan
digheden stoffige kasseiwegen niet zonder enige treurnis. Het ziet er 
inderdaad naar uit dat De Vlaeminck aan zijn laatste seizoen als 
wegrenner bezig is. Hij is nog altijd één der besten maar niet langer 
„de beste" waar en wanneer hij dat wil Roger eindigde in de voorbije 
weken vooraan in elke klassieker waaraan hij belang hechtte. Maar 
nergens nog kon hij het wedstrijdgebeuren in de gewenste plooi 
leggen. Abnormaal was dit niet. Roger is seffens vijfendertig en on
danks de last der jaren wordt hij door zijn tegenstanders nog altijd als 
een „mikpunt" aangezien. 

Toch IS in Panjs-Roubaix, in dit 
ontgoochelende voorseizoen 
nneer dan ooit het v\/ereldkam-
pioenschap der klassiekers, nog 
maar eens gebleken hoe De Vlae
minck een wielerwedstrijd door 
zijn „presence" kan kleuren Ro
ger, Hinault en de door de sukses-
sen van Rene Martens, Contini e a 
Hostes tot grote daden aange
spoorde Ludo Peeters torsten het 
wedstrijdgewicht Ludo Peeters, 
een behoorlijk en ondernemend 
temporijder, werd enkel door Hi
nault, onmiskenbaar de machtig
ste renner van zijn generatie, van 
de overwinning gehouden Hinault, 
die zijn seizoen al te opvallend 
afstemt op de Giro en de Tour, 
was geprikkeld door de felle kri

tiek op zijn manier van rijden Zelfs 
„L'Equipe", het Franse sportblad 
dat hem als een God vereert, vond 
dat Hinault zijn verplichtingen als 
beroepsrenner verzuimde door 
zijn inspanningen zo nadrukkelijk 
te beperken De Breton reageerde 
zoals het een kampioen betaamt 
in de finale geselde hij zijn rivalen 
met een volgehouden hoog tem
po Enkel in de ultieme kilometers 
kwam hij macht te kort om de 
overwinning te grijpen Hinault 
voorkwam de zege van Ludo Pee
ters en hij voerde slimme Jan 
Raas ongewild in een zetel naar 
Roubaix 
De Zeeuw, die net als de ovenge 
voorbestemde „winnaars' in de 
eerdere klassiekers ondermaats 

had gepresteerd, ontwikkelde in 
de slotkilometers zoveel kracht en 
kunde dat zijn eerste plaats zo
waar nog bewondering afdwong 
Jan Raas, die zich kilometers lang 
had kunnen verschuilen achter de 
vlucht van ploegmaat Ludo Pee
ters, was plots weer de geduchte 
finisher Hij won een wedstrijd die 
hij al jarenlang begeerde en hij 
herstelde meteen de eenheid in 
een ploeg die nog enkel bijeenge
houden werd door het gezag van 
ploegleider Post 

Voor de Vlaamse wielerliefheb-
bers waren er in deze topklassie-
ker toch opnieuw enkele voldoe
ningen weggelegd In de voorbije 
klassiekers hebben Eddy Plan-
ckaert en Mare Sergeant bewe
zen de vaandeldragers van een 
nieuwe generatie te kunnen wor
den Eerstgenoemde bezit al de 
gaven van de geboren winnaar 
van grote eendagswedstrijden De 
tweede oriënteerde zo vaak mee 
het wedstrijdgebeuren dat we 
hem nu al, na enkele maanden 
beroepswielrennerij, bij de besten 
mogen rangschikken Ook Paul 
Hagedooren, die in de Waalse Pijl 
door de omstandigheden van een 
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overwinning werd gehouden, het 
grote aanleg blijken Jonge ren
ners vernieuwen duidelijk het ge
zicht van de wielersport Het is 
verheugend dat een aantal jonge 
Vlamingen, want ook René Mar
tens en Frank Hoste hebben nog 
de toekomst voor zich, daarbij 
aktief betrokken zijn 

Van onze erkende toprijders los
ten enkel Fons De Wolf en Roger 
De Vlaeminck de verwachtingen 
in De eerste won toch Gent-Gent 
en in Luik-Bastenaken-Luik was hij 
zo oppermachtig dat de overwin
ning hem „moest" ontglippen 
Ontgoochelend presteerden 
Freddy Maertens en Daniel Wil-
lems Eerstgenoemde reed nooit 
als een wereldkampioen en zijn 
valpartij op de kasseien van het 
Franse Noorden roept weer vele 
vragen op Freddy Maertens zal 
wel eeuwig een twistpunt blijven 
Al was het maar omdat niemand 
weet of hij in september opnieuw 

wereldkampioen kan worden of 
de fiets misschien al aan de haak 
zal hebben gehangen 
Daniel Willems van zijn kant ont
brak in grote koersen al te vaak op 
de afspraak om hem nog onder de 
absolute kopmannen te mogen 
rekenen Hij zal nog wel wedstrij
den winnen maar hij mist duidelijk 
de persoonlijkheid en het explo
sief vermogen van grote kampioe
nen 
Toch bestaat er voor „het rijke 
Vlaamse wielerleven" geen reden 
om de toekomst donker in te zien 
Er melden zich nieuwe, goeie cou
reurs En het heet dat er een 
amateurslichting op komst is die 
grote mogelijkheden met zich 
draagt Indien dit waar is dan 
wordt Vlaanderen opnieuw het 
sterkste wielerland ter wereld in 
de eendagskoersen Want Hinault 
rekent te vaak te veel en Moser 
en Saronni kunnen buiten hun 
landsgrenzen slechts moeizaam 
hun kampioenenstatus wettigen 

Kampioen in verval? 
Oostende is voor de tweede op
eenvolgende keer Belgisch bas
ketkampioen geworden De kust-
ploeg nam in de finale van de play
offs logischerwijze afstand van 
Aarschot dat nochtans onver
wacht fel aanklampte 
Wij willen het hier niet hebben 
over de zindelijkheid van een kom-
petitieformule die enkel meeront
vangsten en „toegevoegde" publi
citeit beoogt in de media 
Belangrijk is dat met Oostende de 
beste ploeg kampioen werd In de 
loop van het „gewone" kampioen
schap toonden de Westvlamingen 
(V zich de besten Zij legden 
regelmaat in hun prestaties en 
bleven twee seizoenen lang onge
slagen voor eigen volk Dat zijn 
„feiten" die voor zichzelf spreken 
en eigenlijk geen kommentaar be
hoeven 

Het heet evenwel dat de kust-
ploeg in verval is en slechts in de 
vijfde en beslissende wedstrijd 
opnieuw naar haar vroegere onge
naakbaarheid toegroeide In groot
se omstandigheden kon men het 
gedoofde „heilig vuur" opnieuw 
ontsteken Wij gaan ons niet aan 
een technische analyse wagen 
Het IS mogelijk, en zelfs waar
schijnlijk, dat de geel-blauwen van 
het reisagentschap Sunair verde
digend minder sterk speelden dan 
twaalf maanden voordien De af
danking van hun rumoerige Ameri
kaanse coach Dutremble in de 
aanhef van het kampioenschap zal 
aan die evolutie met vreemd zijn 
geweest Oostende, dat tijdens 
het seizoen '80-81 met beenhard 
defensief Amerikaans basket elke 
tegenstand op de knieën kreeg, 
speelde in de jongste maanden 
weer Belgisch De taktische tucht 
was verslapt Daarover kon geen 

diskussie bestaan Maar de kust-
ploeg bevatte toch nog ruim vol
doende talent om de aanvallen op 
haar meesterschap suksesvol af 
te slaan 
Inzender Aarschot, een volgens 
betrouwbare en deskundige bron 
met veel gezond verstand geleide 
ploeg, bood fel weerstand De 
Brabanders bezaten in de Amen-
kaan Tom Kropp ongetwijfeld de 
spectaculairste speler van de 
kompetitie Aarschot liet een sei
zoen lang aantrekkelijk basket 
zien De club beleefde een periode 
van hoogkonjunktuur en er zal 
veel vakmanschap op en rond het 
veld nodig zijn om tijdens de vol
gende kompetitie het even goed 
te doen 
Oostende pakt het nieuwe kam
pioenschap waarschijnlijk weer 
helemaal anders aan De klub 
wordt geleid door een zakenman 
met Amerikaanse ideeën Hij 
zoekt wellicht opnieuw een Ameri
kaanse coach om de taktische 
tucht — ook in deze sport heel 
vaak een omschrijving van een 
stug georganizeerde defensieve 
speelwijze die vooral door de 
„kenners" wordt gewaardeerd — 
te verstrakken 
De kompetitie '82-83 zal normali
ter sterk van de vorige verschillen 
Zonder sensationele omwentelin
gen die in het basketbal op elk 
ogenblik mogelijk blijven, wordt 
het aantal Amerikanen in onze 
topklubs naganoeg gehalveerd 
Verbetering van de spelkwaliteit 
mag met worden verwacht In de 
komende transferperiode zullen 
mogelijk zelfs rekordbedragen 
worden neergeteld voor de (zeld
zame) betere Belgische spelers 
Maar of de basketbalsport er in 
haar totaliteit beter zal van worden 
durven we betwijfelen 
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in de Volksunie 

Vrouwenwerkgroep van de Volksunie gesticht te Brussel 

Werkgroep vraagt statuutwijzigingen 
tot op het hoogste niveau 
Een nieuw Vlaanderen opbouwen kan alleen maar samen én met een vrouw
vriendelijke Volksunie. Ons onmiddell i jk doel is dan ook het solidair bundelen 
van onze vrouwelijke krachten, het opsporen van talent, de steun en de 
vorming van vrouwen die reeds in de politiek staan en de werving van nieuwe 
leden. 
Dit waren zowat de kerngedachten van voorzitster Nimia Van Veerssen t i j 
dens de stichtingsvergadering van de Vrouwenwerkgroep van de Volksunie 
en de eerste algemene ontmoetingsdag, die op 18 april plaatsvond te Brussel. 
De „stoottroepen' waren alleszins aanwezig en zonder enige uitzondering wa
ren alle provincies goed vertegenwoordigd. 

Alle aspekten van deze eerste ont
moetingsdag belichten zou nogal ver 
leiden, maar de tsesluiten en het mani
fest die wij afzonderlijk publiceren, 
liegen er niet om. 
Het moge dan ook volstaan in een 
notedop de aandacht te vestigen op 
enkele belangrijke feiten en tussen
komsten. 
Zo behandelde Lutgarde De Beul de 
participatie van de vrouwwen in de 
Volksunie. Steunend op juiste gege
vens belichtte zij de toestand, zoals hij 
zich voordeed op 8 november 1981: 
een weinig hartversterkende, maar 
realistische uiteenzetting. 
Haar besluit was zo kort als veelzeg
gend: van de 399 afdelingen zijn er 112 
zonder vrouwelijke bestuursleden. Dat 
aanwezigheidscijfer daalt naarmate 
het besllssingsniveau stijgt De Volks
unie beantwoordt perfekt aan die alge

mene politieke wetmatigheid en haar 
statuten worden allerminst nageleefd. 
Op grond van deze gegevens werd 
dan ook, later op de dag, de toepassing 
van deze statuten geëist 

Komplementair 
Om elke verwarring en een nrtogelijk 
misverstand te vermijden, werd van 
meet af aan een dukJelijk ondersche i 
gemaakt tussen de F W (Federatie 
van Vlaamse Vrouwen) en de nieuwe 
Vrouwenwerkgroep van de Volksunie. 
Beide organizaties bestaan inderdaad 
wel uit Vlaams-nationale en feministi
sche vrouwen, maar de FVV is partij
politiek niet gelxjnden, wat het wezen
lijke verschil met de nieuwe werk
groep uitmaakt De Federatie is daar
enboven een sociaal-kulturele vereni
ging in nauw kontakt met de basis. 

Bekle verenigingen nu treden niet kon-
kurrentieel op, maar wel komplemen
tair. 

Evenknie 
Mag even worden aangestipt dat er 
tx>ven het podium een groot spandoek 
hing met de slogan; „De vrouw even
knie van de man." 

Manifest „Oproep tot de 6 5 7 " 
De Volksunie is nog altijd een selektieve mannenklub. Heb-
t)en wij evenwel het recht de man alleen als zondetxjk aan 
te wijzen? Is een grondig gewetensonderzoek voor k>eiden 
niet noodzakelijk? 

Harde cijfers bewijzen het volgende: 

• van de 399 afdelingen zijn er 112 zonder vrouwelijke 
t)estuursleden, m.a.w. meer dan een vierde van de afde
lingen voldoet niet aan de statutaire voorschriften; 

• slechts 20 vrouwen op 125 bestuursleden in de 
arrondissementele raden: 

• 11 vrouwen op 165 leden in de partijraad; 

• eén vrouw in het partijbestuur; 

• 155 gemeenteraadsleden op 965; 

• de verkiezingen brachten één vrouwelijke senator op 
en nauwelijks vier provincieraadsleden. 

De aanwezigheid en de invloed van de vrouw neemt af 
naargelang het beslissingsniveau stijgt Dit moet hoognodig 
veranderen. Zo kan en mag het niet verder. Daarom deze 
oproep aan de basis. 

Reeds 657 vrouwen zetelen in de afdelingsbesturen. Wij 
kennen elkaar niet of nauwelijks. Afzonderlijk betekenen 
wij niets en zijn we hopeloos zwak. 
Te zamen echter kunnen wij één sterk front vormen om 
onze rechtmatige plaats te veroveren In de partij. Een aan
tal bewuste vrouwen is volop bezig een gestruktureerde 
vrouwenwerking uit te bouwen met het doel de politieke 
promotie van de vrouw in de VU te vergroten door: 

— binnen de partij de politieke rechten van de vrouw te 
reallzeren met het oog op de aanstaande gemeenteraads
verkiezingen ; 
— de partij te Informeren over specifieke problemen l.v.m. 
de vrouwen; 
— de vrouwen te laten participeren aan de besluitvorming; 

— het zelfvertrouwen te stimuleren; 
— de nood aan vorming op te vangen; 
— politieke talenten op te sporen. 

De 657 kunnen gemakkelijk verdubbeld worden, dank zij 
uw p)ersoonlijke inzet. Schud andere vrouwen wakker. 
Iedereen is nodig. Iedereen Is welkom. 
Aarzel dus niet en geef je naam op aan de VU-Vrouwen-
werking. 

Voorzitster: Nimia Relntjens van Veerssen, Hei
destraat 14, 9270 Laarne - 091-69.53.38. 
Ondervoorzitster: Huguette De Bleecker, Tolhuis
laan 15, 9000 Gent - 091-25.64.87. 
Ondervoorzitster; Hilda Uytterhoeven, Meys-
brug3, 2800 Mechelen - 051-21.73.21. 
Sekretaresse: Lutgart De Beul, Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel - 02-219.49.30. 
Leden werkgroep: 
Nelly Maes, Gentsebaan 50, 2700 St.-Niklaas -
031-76.49.74; 
Nora Tommelein, Elewijtsesteenweg 170, 1840 Ep-
pegem - 015-61.08.39; 
Rosa Lernout, Beselarestraat 10, 8660 Geluwe -
056-51.18.33; 
Reimonda Van Goidsenhoven, Pastorijstraat 11, 
2460 Kasterlee - 014-55.55.61; 
Josée Van Thillo, Karmelietenstraat 7, 2600 Ber-
chem - 031-49.60.60; 
Andrea Heus, Oude Zak 13, 8000 Brugge -
050-33.87.15; 
Anita Wellens-Purnal, Hermerdijkstraat 28, 3600 
Genk; 
Rlta Drees, Windmolenstraat 72/6, 3500 Hasselt; 
Annie Pottie, Kasteeldreef 2, 8800 Roeselare -
051-20.41.68; 
Griet Maes, Gentsestraat 41, 9800 Deinze. 

Voor de praktische uitwerking ervan 
hadden de Volksuniejongeren ge
zorgd, waarvoor honderdvoudige 
dank. Gelukkig maar zorgden ook 
mannelijke leden voor koffie en drank. 
Metterdaad werd bewezen dat zowel 
vrouwen als jongeren alleen maar te 
winnen hebben als zij de handen in el
kaar slaan. 
Tijdens de levendige gedachtenwisse-
ling tussen de leden van het panel 
(.Nelly Maes uit St-Niklaas, Josée van 
Thillo uit Berchem, Roza Lernout uit 
Geluwe, Huguette De Bleecker uit 
Gent en Annemie Casteels als woord
voerder van de JUJO) en de vrouwelij
ke mandatarissen In de zaal, bleek 
overduidelijk hoe gemakkelijk die vrou
wen naar de mikro grepen en hoe spits 
en ter zake opmerkingen en vragen 
waren 

Bundeling 
Bij het begin van de namiddagzitting 
werden aan de vergadering de beslui
ten voorgelegd: een syntese van de 
voornaamste verzuchtingen en eisen, 
die tijdens de ochtend waren geformu
leerd Die besluiten werden eenparig 
goedgekeurd. 
Onmiddellijk daarop werden andere 
katten gegeseld: de gemeenteraden in 
het licht van de nakende verkiezingen. 
Dit keer t)estond het panel uitsluitend 
uit vrouwelijke raadsleden; Annie Pot
tie uit Roeselare. Nelly Maes uit St-Ni
klaas, Hilda Uytterhoeven uit Meche
len. Cilia Vanderspurt uit St-Agatha-
Berchem en Simonne Van Brussel-
Vemimmen uit Boechout 
Na een korte voorstelling begon al
weer een geanimeerde gedachtenwls-
seling met als voornaamste wens te 
voldoen aan de groeiende t)ehoefte 
om eikaars werk beter bekend te 
maken en te steunen. Ook het pro
bleem van de vorming met het oog op 
een doeltreffende dossierkennis werd 
grondig behandeld, evenals de begelei
ding en de opvang van nieuwe krach
ten. „In de politiek handelt men niet met 
zwakken" t)esloot Nimia Van Veers
sen in haar dankwoord, dat een plei
dooi was voor de bundeling van alle 
vrouwelijke krachten in de Volksunie. 

Besluiten 
1. 
De vergadering eist eenparig 
de toepassing van de statutaire 
vereiste aanwezigheid van 
vrouwen in de besturen van de 
afdelingen en de arrondisse
menten. Zi j onderstreept de na
drukkelijke wens die aanwezig
heid van tenminste 25 % tot 
stand te zien komen in de parti j
raad en het partijbestuur. 
2. 
De VU-vrouwen vragen uitdruk
kelijk 25 % van de gunstige 
plaatsen op de kandidaatli jsten 
van de gemeenteraadsverkie
zingen te bekleden, als eerste 
stap naar een volledig gelijk
waardige deelneming der vrou
wen aan het beleid. 
3. 
Even nadrukkelijk vragen de 
VU-vrouwen een groter aandeel 
in de mandaten, die aan de partij 
worden toegewezen in raden 
van beheer, adviesorganen en 
kommissie. 
4. 
De vergadering vraagt met 
klem een voor vrouwen aan
vaardbare deelneming van die 
vrouwen in kommissies en 
werkgroepen van de partij zelf. 

5. 
De vrouwenwerkgroep van de 
Volksunie vraagt met grote na
druk de erkenning van die werk
groep als volwaardig adviesor
gaan, de terbeschikkingstell ing 
van alle noodzakelijke middelen 
om de werking ervan te stimule
ren, en groeiende aandacht 
voor de inbreng van de vrou
wen, die zich dagelijks aktief in 
de Volksunie inzetten. 
6. 
De vrouwenwerkgroep wil op 
die wijze meewerken aan de 
uitbouw van alle parti jgeledin
gen en aan het méér vrouw
vriendeli jk maken van de Volks
unie, zodat ze voor de meerder
heid van de Vlamingen ook aan
trekkelijker word t 

Erl<enning 
Onder de schaarse mannelijke aanwe
zigen waren senator Bob Maes en 
algemeen voorzitter Vic Anciaux, uit 
wiens slottoespraak wij het volgende 
onderstreepten: 
# Nu ik het omgekeerde meemaak, 
begrijp Ik terdege hoe vrouwen zich 
moeten gevoelen in louter mannelijk 
gezelschap! 
# Ik ga volkomen akkoord met dit inia-
tlef, dat als dusdanig volledig wordt 
aanvaard! 
• Gelijkwaardigheid en géén onder
geschiktheid wat kennis, macht in
spraak, beslissingsrecht en recht op 
art>eid betreft! 
• De erkenning van deze groep als 
adviesorgaan? Volmondig ja! 
En allicht als belangrijkste besluit zei 
Vic Anciaux: „De statutaire kommissie 
van de Volksunie zal de opdracht 
krijgen de gevraagde wijzigingen door 
te trekken tot op het hoogste niveau 
van de partij!" 
Wie geluisterd had. had nauwelijks iets 
anders verwacht... 

Hilda UYTTERHOEVEN 
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Evaluatie Vujo-weekeinde 

i n d e jeugdherberg te Zoersel 

m ij in de Volksunie 

De inzet, vrijdagavond 2 april was 
volgens het klassieke koncept be
groeting van de deelnemers naam
kaartjes uitreiken, geld ontvangen 
slaapplaatsen en dies meer aanwijzen 
Na een korte verwelkoming door Joris 
Roets, werd het meer vormelijke ge
deelte van de avond ingezet door Kris 
Bovin, die een dia-reeks van de „Wak
kere Burger" projekteerde en van de 
nodige humoristische en aangepaste 
kommentaar voorzag De langste dag 
van dit studieweekeinde werd zater
dag Men was reeds vrij vroeg paraat 
om in een viertal werkgroepen de 
specifieke jongerenproblemen uit te 
praten jeugd en politiek, jeugd en 
materiele problemen, jeugd en vnje tijd 
en als laatste in de nj relatieproble 
men 's Namiddags werd een dubbele 
interventiemacht ontplooid onder lei
ding van Winfned van Gramberen 
Dirk Verheyen en Vital Geeraerts De 

respektieve volgelingen trokken dit
maal beter uitgerust op materieel ge
bied dan tijdens de Vredesmars met 
hun leiders naar Antwerpen (Betoging 
voor een ekonomisch federalisme) of 
naar de ,Stille Kempen' om er een ver
antwoord ecologisch protest te laten 
horen tegen de aanleg van de expres
weg Turnhout-Leuven Een mooie ge
legenheid die zaterdagnamiddag, om 
enkele facetten van onze VUJO-veel-
zijdigheid te tonen groen en Vlaams 
Na een voortreffelijk warm maal toe
bereid door het culinaire team o I v 
Gerda Raskin en Garda Hermans wer
den de laatste harde studienoten die 
avond aangeboden door Pol vanden 
Bempt die zijn discipelen vergastte 
met een teoretische uiteenzetting over 
de gemeenteraadsverkiezingen, a h v 
vier temas lijstvorming programma, 
propaganda, organizatie 
Ook op zondag waren de Volksunie-

jongeren aktief en wel in het groeps
werk we noemen er enkele op werk
groep informatie en werkgroep ruimte
lijke ordening 
In de namiddag werd dan de konfron-
tatie verwacht tussen de veldwerkers 
van de Volksunie in de gemeenteraad 
en het publiek In een zeer mooi kader, 
tussen het groen en onder de zon 
spraken gedurende enkele uren een 
zestal mensen (zie foto) met de jonge
ren Dat er verschillende aksenten 
werden gelegd, dat er vanuit invals
hoeken werd gekeken en- gewerkt is 
nogal duidelijk en was in feite alleen 
maar bevorderlijk voor de uitwisseling 
en konfrontatie van gedachten ideeën 
en ervaringen 
Stipt op tijd werd er afgesloten, voor 
velen te vroeg en volgden de klassieke 
oedankingen en wensen die eigen zijn 
aan studiedagen 
Wie WIJ uitzonderlijk wensen te bedan-

„Bekleefde agenten" ter 
sprake op Antwerpse raad 
Wat een zeer woelige gemeenteraad 
beloofde te worden, werd dan toch 
een sereen en ernstig gesprek tussen 
meerderheid en oppositie Op de 
agenda stond de ACOD-staking en de 
betoging waarin een aantal Antwerpse 
agenten zich aan rode ACOD-stickers 
op hun uniform te buiten gingen Tij

dens deze staking liep er in de haven 
bovendien een en ander anders dan 
voorheen beloofd was De staking 
beperkte zich immers met tot 24 uren 
Staf De Lie uitte namens de VU zijn 
bezorgdheid over de stakende agen-
ten-in-uniform die zich met rode sti
ckers tooiden Hij vroeg zich af of 
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Het Akademisch Ziekenhuis Antwerpen van de 
Universitaire Instel l ing Antvi^erpen werft aan voor 
indiensttreding in 1982 en voor de wervingsreserve (m/v) 

1. VERPLEEGKUNDIGEN 
1.1. Gegradueerde verpleegkundige. 
n s tudieniveau. 

D algemene ziekenhuisverpleegkunde; 
D pediatr ische verpleegkunde; 
D psychiatr ische verpleegkunde; 
D vroedkunde 

1.2.Gebrevetteerde verpleegkundige 
n studieniveau 

D ziekenhuisverpleegkunde, 
n psychiatr ische verpleegkunde. 

2. LABORANT (E) A1 
n studieniveau, kl in isch laborant (e) A l 

3. KINESIST(E) 
D studieniveau gegradueerde in de kinesitherapie 

4. PERFUSIONIST (E) 
voor de dienst Hartchirurgie 
D studieniveau- Hoger Secundair Technisch 
Ondervifijs; 
D min imum 1 jaar ervaring in de funkt ie. 

5. BEDIENDE LS. O.(A3) 
D studieniveau Lager Secundair Onderwijs (A3) 
speci f ieke voorwaarde: 
Voor alle hogervernoemde funkt ies kunnen tevens de 
personen hun kandidatuur stel len welke gedurende 
het school jaar 1981-82 het vereiste d ip loma zullen 
behalen. 

algemene voorwaarden: 
1 De modal i te i ten en voorwaarden i.v m de examens 
en de kandidatuurstel l ing kan men bekomen op de 
dienst Personeel - Aanwerving en Beheer -Wilr i jkstraat 
25, 2520 EDEGEM. 
(eventueel tel . 031/29 11.11 - toestel 1170 of 1283 
-maandag tot en met vri jdag van 8u 30 tot 17u). 
De kandidaturen dienen op de dienst Personeel toe te 
komen, uiterl i jk op vr i jdag 7 mei 1982 -17 uur. 
2. De kandidaten dienen bij de ingang van het 
examenlokaal een inschri jv ingsgeld te betalen, 
vooraleer te kunnen deelnemen aan het examen. 120 ,-F 
funkt ies 1,2,3 en 4 ; 80,-F funkt ie 5. 
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tijdens andere betogingen geel-zwarte 
stickers geduld zouden worden Maar 
vooral was hij er bezorgd over of de 
politie hierbij haar neutraliteit met in het 
gedrang had gebracht en daarbij even
eens het vertrouwen dat de bevolking 
in de politie dient hebben Andere 
sprekers traden hem bij, met uitzonde
ring van enige details weliswaar 

R e c h t m e n i n g s u i t i n g 

In een breedgeschilderd panorama 
verduidelijkste Hugo Schiltz verder 
het VU-standpunt 20 jaar geleden 
kwam htj met zijn toenmalige mini-
fraktie reeds op voor het recht van 
vrije meningsuiting En zo moet deze 
staking ook gezien worden Geen zin
nig mens kan denken dat deze stakin
gen politieke stakingen zijn Het zijn 
daarentegen uitingen van ongerust
heid Voor de massa kondigt zich nu 
een pijnlijke periode aan, met daling 
van koopkracht en zonder werkzeker
heid Dit zijn de sociale achtergronden 
En de staking heeft vooral het sociaal 
motief om deze ongerustheid willen 
verwoorden 
Het werd echter ook een intersektorie-
le staking Zo'n staking is een geducht 
wapen, en is met zonder gevolgen 
voor andersdenkenden zeker in een 
hoogtechnologische haven In zo'n 
kwetsbare en delikate omstandighe
den ligt er dan ook op de stakers de 
grote verantwoordelijkheid om met te 
ver te gaan Men zal steeds moeten 
onderzoeken of er geen andere mid
delen zijn Zodus stelt zich nu het 
probleem dat de staking langer heeft 
geduurd dan ze aangekondigd was 
Bovendien bleek de stakingswil met bij 
de overgrote meerderheid van de 
werknemers aanwezig te zijn 
Het demokratisch bewustzijn dnngt 
dan ook redelijkheid op, zonder dat 
men stakingen mag breken door de 
zogenaamde „ratten" te ronselen Er is 
immers het fundamenteel verschil tus
sen de meningsuiting en het uitschake
len van een openbare dienst 
Het gaat met op de haven lam te 
leggen, waarvoor men zolang gevoch
ten heeft Politie en brandweer legt 
men toch ook met lam 
De meerderheid kon de VU ver vol
gen De bekleefde agenten zullen op 
de vingers getikt worden De politie zal 
zich in de toekomst neutraal houden 
Bovendien wil men met de vakbonden 
tot een vergelijk komen zodat deze 
zich aan de stakingsaanzeggingen 
zouden houden 

Thor Bergers 

VUJO mee 
in Jongerenmars 
In de J o n g e r e n m a r s d ie za
t e rdag te B r u s s e l a a n k o m t 
en er o o k zal b e s l o t e n wor 
den zal o o k de V U J O op 
s t a p p e n . O m d a t n iet al le 
doe l s t e l l i ngen kunnen on 
d e r s c h r e v e n w o r d e n , zal de 
V U J O met een e igen pam
f le t u i t pakken . S a m e n k o m s t 
me t v l ag en w i m p e l o m 13 u. 
aan het Ba r r i kadenp le i n nu 
z a t e r d a g 24 apr i l . 

ken IS Guido Vereecke, werkzaam op 
het ministene (BJV) die ons daadwer
kelijk bijstond en er niet tegenop zag 
om aktief aan de werkgroepen deel te 
nemen 

klaar tegen 15 mei en kan aange
vraagd worden op het algemeen se-
kretanaat 
Dirk van Sicfiem de Combe 
Diensthoofd Gedetacheerde teerkracht 

Het dossier over het weekeinde is VUJO 

Het panel, bes taande uit, v.l.n r de gemeenteraadsleden Jean-Mai re Bo-
gaert , Je f Thys, W i m V a n Haegendoren , Dirk Stappaer ts , Frans van den 
Heede, Johan de Mo l , en uit. D i rk van S ichem de C o m b e (moderator) en 
Pol vanden Bemp t (verslaggever) 

ANTWERPEN 
APRIL 

23 

24 

24 

26 

29 

29 

30 

30 

30 

BORGERHOUT: Maandelijkse ledenvergadenng FVV-Nele in 
zaal De Passer, Turnhoutsebaan 34, Borgerhout Om 20 u 30 
spreekt Rosa Lernout-Martens over „Onze inzet blijft belangrijk" 
DUFFEL: VÜ-bal in zaal Alcazar, Handelstraat 
MORTSEL: Algemene ledenvergadering en bespreking kongres-
teksten Om 10 u in cafe Hof van Rieth, Molenlei 

EDEGEM: Gespreksavond over gemeentebeleid om 20 u 30 in 
„Dne Eiken" Met Dirk Stappaerts, burgemeester Borgerhout en 
Simonne Van Brussel, voorzitster OCMW-Boechout 
DEURNE VUJO-arr-raad in lokaal Trefpunt om 20 u 30, Turn
houtsebaan 

WOMMELGEM: „Alternatieve energie' door de h De Roover om 
20 u in „Den Klauwaert" 

EDEGEM: Kwis in ons lokaal „Drie Eiken" 

NIJLEN: Lentekoncert om 1 9 u 3 0 in feestzaal Nilania met 
Drumband Kempenland , 
MORTSEL Lentefeest van VU-Mortsel in het Merelhof, Ed 
Thieffrylaan om 20 u Vooraf inschrijven 250 fr 

MEI 

MORTSEL: VVM-dag .Mortsel, zoals het reilt en zei l t ' Samen
komst om 9 u 45 in het gemeentehuis Vooraf inschrijven 250 fr 
RIJMENAM: Vienng senator Wim Jonssen „60" Feestmaaltijd 
om 13u Inschr 015-203314 
WOMMELGEM: Voetbalwedstrijd Den K lauwaer t -De Leeuw 
van Vlaanderen op het Scheersel om 17 u Daarna verbroedenng 
in „Den Klauwaert" 

WOMMELGEM: Reis naar Frans-Vlaanderen o I v Walter Luyten 
Vertrek om 7 u Deelnameprijs 220 fr Inschr bij VU-bestuur 

DEURNE: Fuif van VUJO arr-Antwerpen in lokaal Trefpunt Turn
houtsebaan 28, inkom 40 fr 

TURNHOUT: Debatavond „Wat mag de Kempen van de Vlaam
se (deel-)regenng verwachten'" om 20 u in de konferentiezaal 
De Warande te Turnhout Inleiding minister Hugo Schiltz en spre
kers van de 4 partijen Jo Belmans voor de VU (Org VVB-
TurnhouÜ 
HOMBEEK-LEEST: Hollandse avond op de VU-zolder, Bank-
straat 145 te Hombeek Begin om 20 u 
MECHELEN: Jaarlijks bal van de Maneblussers in de stadsfeest
zaal, de Merodestraat Begin 20 u met het Waltra-orkest en de 
VNJ-muziekkapel Inkom lOOfr 
RUKEVORSEL: In het Centrum extra zitdag van 14 tot 17 u voor 
het invullen van belastingaangiften 
RUKEVORSEL: Te St-Jozef extra zitdag voor het invullen van 
belastingaangiften van 18 tot 22 u 
MERKSPLAS: Extra zitdag invullen belastingaangiften van 9 tot 

RIJKEVORSEL-MERKSPLAS: De VU-afdeling gaat naar het arr-
bal te Geel 

19 WOMMELGEM: „De Heksen van Komen' om 20 u in „Den Klau
waert" 

11 

15 

15 

17 

18 

19 

19 

Nationaal FVV- weekeinde 

te Den Haan 
Op de FVV-kaderdagen hebben we 
veel bijgeleerd Zo zei een vrouwelijk 
gemeenteraadslid „We moeten 
steeds meer bij de mensen gaan luiste
ren wat ZIJ denken en willen" Om een 
goede politieke, sociale en kulturele 
werking te ontplooien, is dit een nood
zakelijke voorwaarde Uit onze kader-
dagen kwamen ook tal van praktische 
suggesties, die in de gemeentelijke 
verkiezingsprogramma's zeker met 
misstaan 

We zetten het allemaal op papier en 
over de aktiegroepen zal de FVV in de 
loop van dit tweede kwartaal een 
brochure publiceren 
FVV houdt ook een nationaal week
end in Den Haan (West-Vlaanderen) 
Dit gaat door op 23, 24 en 25 april e k 
Alle inlichtingen kan je bekomen op 
het nationaal FVV-sekretanaat Ben-
nesteeg 2,9000 Gent tel 091 /23 38 83 
(tussen 9 u en 17 uJ 

Huguette DE BLEECKER 
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Wij in de Voll<sunie 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 
Welzijn van 
Antwerpen 
De plaats van scheikundige 
wordt open verklaard Ze is toe
gankelijk voor mannelijke en 
vrouwelijke kandidaten 
De bruto aanvangswedde be
draagt momenteel 65214 fr per 
maand 
Leeftijdsvoorwaarden de leeftijd 
van 21 jaar bereikt en deze van 40 
jaar met overschreden hebben 
op 10 51982 Toepassing der wet
ten van 381919, 2751947 en 
277 1961 
Diploma vereisten houder zijn 
van een diploma van licentiaat 
in de scheikunde of gelijkwaar
dig universitair diploma en met 
een erkenning om verstrekkin
gen inzake klinische biologie te 
verrichten 
De kandidaten dienen een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, bestemd voor openbaar be
stuur, in te leveren, de mannelij
ke kandidaten tevens een militie-
attest 
Er zal een interview worden af
genomen 
Inschnjvingsrecht 400 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 te Antwerpen 
De aanvragen dienen op het 
sekretariaa,t. Lange Gasthuis
straat 33, Antwerpen, toegeko
men te zijn uiterlijk op 1051982 

(Adv.) 

OCMW-Kontich 
Antwerpsesteenweg 62 

2550 Kontich 
Er worden wervingsreserves 
aangelegd voor volgende betrek
kingen (voltijds, halftijds, e a ) 
a Klerken, 
b Gezinshelp(st)ers en/of be-
jaardenhelp(st)ers voor de bui
tendienst, 
c Schoonmeiaksters/schoonma-
kers voor de buitendienst, 
d Maatschappelijk assistenten 
of sociaal verpleegkundigen 
voor het kinderdagverblijf, 
e. Kinderverzorg(st)ers voor het 
kinderdagverblij f 
Voor meerdere betrekkingen 
zijn kortelings aanstellingen ge
pland 
Voorwaarden afhalen of telefo
nisch aanvragen (5777 34) 
De kandidaturen moeten vóór 
7 mei 1982 ter post aangetekend 
toekomen op bovenvermeld 
adres 
De sekretaris, De voorzitter, 
J. Van Peer. R. Jaeken. 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 
Welzijn van 
Antwerpen 
Geneeskundig 
personeel 
Volgende bediening wordt 
openverklaard 
— Eén plaats van afdelings
hoofd (rang 2) voltijds, voor de 
afdeling radioterapie in de 
dienst voor kerngeneeskunde 
van het algemeen ziekenhuis 
Middelheim (prof dr Molter, 
diensthoofd) 
De benoeming zal ingaan op 
1 101982 
De kandidaten dienen van Belgi
sche nationaliteit te zijn 
De aanvragen dienen op het 
sekretariaat, Lange Gasthuis
straat 33, te Antwerpen, toegeko
men te zijn uiterlijk op 161982 
Inschrijvingsformulier en volle
dige voorwaarden te bekomen 
op de 7de afdeling/personeels
zaken Lange Gasthuisstraat 39, 
Antwerpen, tel 3298 35 - 310970 
Het inschrijvingsrecht bedraagt 
400 f r 

(Adv.) 

m 19 

> *v\ Ji. 

Vorst 

De Zwitserse m 
van het FDF 

iljoenen 
BRABANT 

In apri l 1980 had het FDF-gemeen-
tebes tuur van Vo rs t al zovee l ge ld 
ve r tee rd aan Franse kul tuurpalei-
zen en andere pres t igepro jek ten , 
dat er geen ge ld meer w a s o m het 
gemeen tepersonee l te beta len 
O p de b innenlandse ge ldmark t 
w e r d e n alle deuren toegek lap t 
vóó r de neus van de pre tent ieuze 
schoo ie rs van Vors t , zoda t m e n 
n o o d g e d w o n g e n in het du re Zw i t 
ser land een lening van 440 mil joen 
moes t aangaan Aanvankel i jk te
gen een redel i jke rente van 6,125 
t h , maar w e g e n s ver lenging van 
d e lening nu al tegen een rente 
van 12 t h i 

Bovend ien s teeg onder tussen de 
w a a r d e van de Zw i t se r se f rank 
van 17,43 naar ongeveer 26 fr Die 
lening gaat dus aan de belast ing-

„Sparen en Lenen" 
te Herent 
De Dosfelkring van Herent/Veltem-
Beisem/Winksele nodigt uit op een 
vomningsavond over een zeer aktueel 
onderwerp Twee medewerkers van 
de verbruikersunie „Test-Aankoop", de 
heren F Marien en P Van Eeckhaute 
geven op donderdag 29 apnl 1982 om 
20 u in de vergaderzaal van huize 
Veltem een uiteenzetting over „Ge
zinsbudget - Sparen en Lenen" 
De Dosfelknng tracht via vormingsge-
nchte aktiviteiten de aktualiteit te ontle
den De aanwezigheid van ruim 80 
belangstellenden, tijdens de vorige 
avond rond het tema „Gemeente en in
spraak", met burgemeester J Gabnels 
uit Bree en vertegenwoordigers van 
„De Wakkere Burger" was voor onze 
„jeugdige" organizatie een stimulans 
om op de ingeslagen weg verder te 
werken 
Eerstvolgende afspraak dus 29 apnl 
1982 om 20 u Wie graag meehelpt aan 
de uitbouw en verdere werking van de 
Dosfelknng hoeft echt niet zolang te 
wachten, hij-zij kan meteen kontakt 
opnemen met Jos Bex, Kastanjebos
straat 8 te 3008 Veltem-Beisem Guido 
SIJS, Warotstraat 26 te 3009 Winksele, 
verantwoordelijken Dosfelknng He-
rent/Veltem-Beisem/Winksele 

belastingaangiften 
Op zaterdag 24 apnl, van 10-12 uur, en 
de woensdagen 21 en 28 apnl, van 18 
tot 20 u Invullen van de belastingaan
giften, inkomsten 1981 In het Gilden-
huis Kerkstraat 22, Dworp Meebren
gen aangifteformulieren, loonfiches en 
strookjes vakantiegeld Eventueel ook 
boekje mutualiteit (Org Volksunie 
Dworp) 

na karnaval Mollem: 
vu-bal 
Na een geslaagd Kinderkarnavalfeest 
waar we voor de vijfde maal een 
150-tal kinderen in blije aktie zagen 
gaan we nu onze zesde uitgave krijgen 
van Het Meiklokjesbal Op 24 apnl in 
de zaal Welkom te Mollem speelt 
voor de afdeling VU-Mollem-Kobbe-
gem het orkest The Music' We ver
wachten er elke Vlaming die het hart 
op de goede plaats draagt en dan zal 
het weeral eens een daverend feest 
worden 

betaler van V o r s t h o n d e r d e n mi l 
j oenen kos ten aan rente en aan 
ver l ies w e g e n s de schommel ingen 
van de w isse lkoers 
Dach t u dat het FDF-kol lege na 
zo 'n rampzal ige operat ie ge leerd 
was"? W e l n e e op 9 februar i jl 
s t emde de FDF-meerderhe id in de 
gemeen te een n ieuwe lening van 
500 mil joen bij een Zw i t se r se 
bank indien geen andere bere id 
g e v o n d e n w o r d t zo 'n bedrag voo r 
te sch ie ten aan de f ransdol le 
bankroe t ie rs 

D e Volksunie , bij m o n d e van ge
meenteraads l id He rman Thuriaux, 
heef t zonder o m w e g e n tegen ge
s t e m d Het FDF rekent er namel i jk 
o p dat de staat d e o p g e h o o p t e 
schu lden van de Brusse lse ge
meen ten we l zal o v e r n e m e n wan
neer het al te benard w o r d t Het 
gemeen tepersonee l w o r d t daarbi j 
als gi jzelaar gebru ik t Di t is onaan
vaardbaar W a n t als de staat die 
schu lden o v e r n e e m t zijn het de 
V laamse belast ingbetalers hoo fd 
zakeli jk d ie m o g e n beta len v o o r 
d e ant i -Vlaamse poli t iek van he t 
FDF en konsoor ten . 

APRIL 

23 GRIMBERGEN Leefmilieu-infoavond m m v Werkgroep Leefmi
lieu en kamerlid Daan Vervaet om 20 u in sporthal Prinsenbos 

24 LEMBEEK VU-Haantjeskermis in zaal De Knng, St de Waelplein 
vanaf 17 u Zondag 25 vanaf 11 u 30 

24 MEISE-WOLVERTEM Fietspadenaktie Om 10 u aan het Hoog-
huis te Wemmei om 10 u 30 aan het gemeentehuis van Meise en 
om 11 u aan het gemeentehuis van Wolvertem 

24 AFFLIGEM- Feestmaal in zaal Sportwereld, Brusselbaan te 
Hekelgem Vanaf 20 uur Ook op 25/4 vanaf 12 tot 22 uur 

24 ST-AGATHA-BERCHEM Vlaams bal in gemeentelijke feestzaal 
St-Agatha-Berchem, Kon Albertlaan 33 Orkest De Gensters 
Vanaf 20 u 30 Inkom 120fr Voorverkoop lOOfr Organizatie 
Karel Bulsfonds en Tennisklub 

28 KOEKELBERG. Folkavond en volksbal, verzorgd door de folk-
groep Welgemeyt uit Gnmbergen Om 20 uur in de cafetana van 
de UFSAL, Vandesandestraat 1 Inkom 60 fr, voorverkoop 50 fr 

MEI 
1 
2 

11 

11 

14 

HALLÉ VUJO-TD in de St-Jozefszaal te Essenbeek om 20 u 
GRIMBERGEN Betoging Stop verfransing Vlaams-Brabant" 
Verzamelen om 14 u aan het kultureel centrum van Strombeek-
Bever 
ST-KAT-LOMBEEK Vinkenwedstrijd Inschr cafe Mazoet, Bos
straat vanaf 15 u Wedstrijd om 16 u Org Jos Vander Pooten 
BEIGEM: Fuif met diskobar Vicious Music in zaal Rubens te 
Beigem Inkom 70 f r , VUJO/Megaton-leden 50 f r 
LEUVEN Dosfelknng Leuven bezoekt het parlement o l v Willy 
Kuijpers Samenkomst om 13 u 45 op de Oude Markt te Leuven 
Inschr Kiekenstraat 1 3000 Leuven (016-230482) 
WEMMEL Debatavond met Vic Anciaux over een Vlaams-
nationaal gemeentebeleid Om 20 u 15 in het Hooghuis 
WEMMEL Bal van de 6 faciliteitengemeenten met orkest Stan 
F'hilips om 21 u in zaal Socio-kultureel centrum aan de hoofdkerk 
DIEGEM: Alg ledenvergadenng in het Patronaat Kosterstr 1 te 
Diegem Voorstelling kandidaten gemeenteraadsverkiezingen en 
projekbe diareeks „60 jaar VOS" Begin 20 u Toespraak door 
voorzitter Anciaux 

VU-Huldenberg duidt lijsttrekker aan 
De politieke raad van de VU-afdeling 
Huldenberg heeft Jos Trappeniers 
aangeduid als lijsttrekker bij de volgen
de gemeenteraadsverkiezingen 

Jos Trappeniers is afdelingsvoorzitter 
sinds 1980 en behaalde bij de jongste 
parlementsverkiezingen (provincie) 
1 090 stemmen 

1 -Meifeest arr. Leuven 
Op 1 me/'a.s. organizeert het Arr Bestuur van Leuven in samenwerking met de 
afdeling Rotselaar het 3de Vlaams 1-meifeest 
Doel van dit feest: 

Onze jaarli jkse Vlaamse dag vieren in het arrondissement Verbroedering tus
sen de afdelingen; 

De mogelijkheid scheppen om uw familie, vrienden en leden te laten delen in 
Vlaams-nationale gezelligheid en kontakt te nemen met de mandatarissen. 
De opbrengst van dit feest wordt besteed aan de propaganda voor de ge
meenteraadsverkiezingen in de voor de VU „moeilijke gebieden". 

Een greep uit het programma 

10 u Wildkruidenwandeling langs 
d e Demerd i j k o f rondr i t met op)en 
treint je d o o r Rotselaar 
12 u 30-14 u Ge legenhe id to t mid
dagmalen (4 menu's) 

V o o r deze voormiddagakt iv i te i ten 
best o p voo rhand inschr i jven 
Al le inl icht ingen VU-sek re tanaa t 
S t e e n w e g o p Ge l rode 18 te 3110 
Rotselaar ( 0 1 6 / 4 4 3 7 9 1 ) 
Namiddag Feestprogramma - p re
sentat ie Emmy Cassiman 
14 u 30-17 u op t reden van Jef 
Burm, Jach thöbrnko rps , fanfares, 
ba l le tgroep enz 

17 u -18 u mogel i jkheid to t een 
„hapje" — bezoek aan de s tanden 
VU-shopp ing , VUJO- in fo rmat ie , 
S t reekpers , po t tenbakker enz 
18 u Feest rede doo r Vik Anc iaux 
19 u -24 u Vlaams Volksbal - or
kes t „E Ande rsen and his Shal
l ows" 

G a n s de namiddag is er o p v a n g 
v o o r alle k inderen d ie een e igen 
k i nde rp rog ramma aangeboden 
kr i jgen 
Ti jdens het bal t rekk ing reuze
tombo la 

Hartel i jk w e l k o m ' 

Tevens maakte de VU in haar jongste 
uitgave .Wij in Huldenberg" een sa
menvatting van een nieuw jeugdbeleid 
voor de fusiegemeente Huldenberg 
bekend Het ziet er uit als volgt 
1 Opnchting van een jeugdraad 
2 Oprichting van een jeugdinfodienst 
binnen het kader van die jeugdraad 
3 Legalizenng van de plaatselijke ra
diozender en uitbouw van de aange
paste infrastruktuur hierrond 
4 Uitbouw van de biblioteek. ook als 
leer- en ontspanningsinstrument voor 
de jeugd 
5 Aktieve medewerking en steun van 
de gemeenteoverheid bij initiatieven 
die tot de vorming van de jeugd kun
nen leiden 
6 Voortdurende begeleiding van het 
gemeentelijk onderwijs en vertjetenng 
van de verkeersveiligheid in de buurt 
van onze dorpsscholen 
7 De bestaande sportakkommodaties 
uitbreiden en met behulp van een 
deeltijdse sportfunktionans ook ter be
schikking stellen van het verenigingsle
ven en van de individuele sporttieoefe-
naar 
8 Vastleggen van rekreatieruimten en 
speelpleinen in overleg met alle betrok
kenen en met alle respekt voor het 
leefmilieu 

GALERIJ DE KEIZER 
E x c l u s i v i t e i t : s a l o n s 

l us f re r l e 

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

Dinsdag, woensdag «n vri jdag TERN 
van 13 tot 20 u. Donderdag van Tel C 
9 tot 20 u. Zaterdag van 9 to l 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 
Stdf Kiesekoms 
Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

LIMBURG 

DE BRUSSELPOORT 
Boek- en dagbladhandel 
Brusselstraat 45-47, HALLE « 
TeL 02-356.85.78 

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

MEI 
15 LAN AKEN Bal van groep Verjonging om 20 u in feestzaal 

Merelhof, Bessemerstraat te Lanaken Met orkest Never Lost 

Voetbaltornooi te Peer 
Zoals andere jaren zal de VU-afdeling 
Peer ook dit jaar weer n voetbaltor
nooi inrichten Dit tornooi zal plaats
hebben zaterdag 29 mei ek Aan dit 
tornooi zal kunnen worden deelgeno
men door 12 ploegen 
Inschnjving en borgsom van 1 000 f r , 

die bij deelneming zal worden terugbe
taald worden van nu af. verwacht op 
het sekretanaat Kaulillerweg 26 te 
3572 Peer De borgsom dient gestort 
op rekening nr 335-0350750-44 van 
VU-Peer, met vermelding .Voetbaltor
nooi' 
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20 m Wij in de Volksunie 

Wase VOS-afdelingen verkennen frontstreek '14-'18 
Om oude en jonge VOSIeden en 
-sympatizanten de kans te geven zich 
een beeld te vormen van wat er zich 
tijdens de Eerste Wereldoorlog in de 
loopgraven achter de IJzer afspeelde, 
organizeert de Oostvlaamse gouw-
bond van VOS op zaterdag 8 mei een 
uitstap naar de Westhoek om er de 
frontstreek te verkennen Uiteraard 
zullen de Wase Vossen met op het ap)-
pel ontbreken De VOS-afdelingen van 
Beveren, Temse en Sint-Niklaas beslo
ten daarom samen een bus in te 
leggen Te Beveren vertrekt de bus op 
de Markt om 7 uur VOS-Temse verza
melt om 7 u 30 op de Markt en de 
Sint-Niklase Vossen worden om 8 uur 
opgepikt voor het stadhuis 

Alle Oostvlaamse VOS-bussen komen 
samen in leper rond 10 uur aan het 
plaatselijk Vossenlokaal Van daar uit 
loopt de tocht achtereenvolgens langs 
Steenstrate (grafmonument Gebroe
ders Van Raemdonck) Alveringem* 

(graf Cyriel Verschaeve) Oeren (Bel
gisch militair kerkhof) en Veurne waar 
rond het middaguur verpoosd wordt 
en de knapzakken kunnen worden 
aangesproken Daarna gaat het naar 
Nieuwpoort (IJzersluizen en monu
ment Koning Albert) Tervatebrug (ge
denkteken Grenadiers) en Vladslo 
(Duits soldatenkerkhof met beelden 
van K Kollwitz) De rit eindigt aan de 
crypte van de IJzertoren met ont
vangst door een afgevaardigde van 
het IJzerbedevaartkomitee. waarna 
een gezellig samenzijn volgt in de 
feestzaal van cafe t Fort' Bij de diver
se halten zal deskundige toelichting 
verstrekt worden over de gebeurtenis
sen die zich daar tijdens de Eerste 
Wereldoorlog afspeelden De terug
keer in het Waasland is voorzien om
streeks 21 u 30 

Wie wenst deel te nemen aan de VOS-
frontroute 14-18 wordt verzocht voor 
1 mei kontakt op te menen met een 

O C M W - B r u g g e 

Aanleggen wervingsreserve van 
ziekenhuisassistent(e) 

Geldig tot 31 december 1984. 
BIJZONDERSTE VOORWAARDEN: 
1 Belg zijn en van onberispelijk gedrag, 
2 Leeftijd De leeftijdsgrens van 45 jaar met overschreden 
hebben bij indiensttreding Voor de personeelsleden, die in 
dienst van een OCMW zijn of werkzaam bij een andere 
overheidsdienst geldt, inzake deze leeftijd, de volgende 
regeling op 65-jarige leeftijd ten minste 20 pensioenaan
spraak verlenende dienstjaren kunnen laten gelden ten 
aanzien van de Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen, 
3 Brevet van ziekenhuisassistent(e) of van verpleegassis-
tent(e), 
4 Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen 
Weddeschaal: 
1 40 (eindwedde i 57) tegen indexcijfer 225,22 % 401 072 -
671795 dn 31 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 
300 f r storten op PR 000-0099581-59 van het AZ St-Jan 
Ruddershove 10 te 8000 Brugge, voor 30 april 1982, met ver
melding „Examen ziekenhuisassistent(e)' 
In te sturen: Uiterlijk tegen 30 april 1982 aan de Personeels
dienst van het OCMW-Brugge, p /a AZ St-Jan, Ruddersho
ve 10 te 8(X)0 Brugge Geschreven aanvraag deelneming exa
men, voor eensluidend verklaard afschrift diploma 

O C M W - B r u g g e 

Aanleggen wervingsreserve van 
apotheekhelp(st)er 

Geldig tot 31 december 1984. 
BIJZONDERSTE VOORWAARDEN: 
1 Belg zijn en van onberispelijk gedrag, 
2 Leeftijd De leeftijdsgrens van 45 jaar niet overschreden 
hebben bij indiensttreding Voor de personeelsleden, die in 
dienst van een OCMW zijn of werkzaam bij een andere 
overheidsdienst geldt, inzake deze leeftijd, de volgende 
regeling op 65-jange leeftijd ten minste 20 pensioenaan
spraak verlenende dienstjaren kunnen laten gelden ten 
aanzien van de Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen, 
3 Diploma van apotheekassistent(e), 
4 Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen 
Weddeschaal: 
1 40 tegen indexcijfer 225,22 % 401 072 - 611 634 dn 31 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 
300 fr storten op PR 000-0099581-59 van het AZ Sint-Jan, 
Ruddershove 10 te 8000 Brugge, voor 30 april 1982, met ver
melding „Examen apotheekhelp(st)er 
In te sturen: 
Uiterlijk tegen 30 april 1982 ap.n de personeelsdienst van het 
OCMW-Brugge, p / a AZ St-Jan, Ruddershove 10 te 8000 
Brugge Geschreven aanvraag deelneming examen, voor 
eensluidend verklaard afschrift diploma 

van de hiernavolgende personen Flor 
Smet Haasdonksebaan 30 2750 Be
veren (tel 031/757800) Simon Wal-
tens Houtkaai 33, 2690 Temse (tel 
031/710383) of Petrus Vermeulen 
Zamanstraat 45 2700 Sint-Niklaas (tel 
031 /76 07 35) Het inschrijvingsgeld 
bedraagt 275 fr per persoon 

FVV-Oudenaarde 
gaat zingen 
In het nummer 13 („Wij' van 1 /4/ '82) 
van ons weekblad las ik o m dat „wij 
weer over gans Vlaanderen de stnjd-
liederen zouden moeten aanleren Dan 
ware alles volmaakt geweest i" (cf Ge
slaagd bal in Oostduinkerke biz 22) 
Ik kan er enkel dit aan toevoegen de 
schrijver heeft 100 % gelijk i 
Maar wij (de FVV-afdeling Oudenaar
de) houden het niet alleen bij woorden, 
WIJ zetten ze om in daden op dinsdag 
27 april e k organizeren wij een zang
avond (misschien zullen er meerdere 
volgen) om onze Vlaamse liedjes — 
door velen niet meer gekend — weer 
in het geheugen te brengen 
Al wie een aardig stemgeluid kan 
voortbrengen komt op dinsdag 
27 april naar de Stedelijke Muziek
school, Woeker 3 te Oudenaarde 
Aanvang 20 uur Ook mannelijke 
zangvirtuozen zijn van harte welkom i 

ZOCMRCl€ 
• Industrieel ingenieur mecha
nica specialiteit air-conditioning 
en ventilatietechniek met ruime 
ervaring zoekt dringend een pas
sende betrekking 
• 51-jarige beroepsofficier met 
pensioen vanaf 31 1282 zoekt 
een betrekking Wettelijk tweeta
lig en kennis van Duits en Engels 
Gevolgde kursussen beheerme-
todes en bouwkunde Laatste 10 
dienstjaren in funktie van plan
ning- en personeelsofficier Rijbe
wijs klasse D 
• 43-iarige man met 20 jaar 
ervaring in administratie zoekt 
een betrekking Praktische ken
nis van Nederlands-Frans en 
Duits magazijnbeheer bedie
ning van telex en dactylo 
• 48-jarige man zoekt een job 
als arbeider-buitenwerk, hulp-tui-
nier of dergelijke 
Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem, senator 
A Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge tel 091-307287 

• Een licentiaat handels- en fi
nanciële wetenschappen 35 jaar 
zoekt een passende betrekking 
Naam en adres te bekomen bij 
Vic Anciaux tel 02-2194930 
• Een 42-jarige werkloze man 
zoekt een betrekking als werk
tuigkundige of direktiechauffeur 
Naam en adres te bekomen bij 
V I C Anciaux, tel 02-2194930 

Vredesavond te 
St.-Denijs-Westrem 
Op dinsdag 27 april as om 20 uur or
ganizeert de VU van St-Denijs-West-
rem en Afsnee in de Raadzaal van het 
Dienstencentrum van St -Denijs-West-
rem Gemeenteplein 2 een openbare 
vergadering over de vredesproblema-
tiek 
Sprekers zijn Willy Kuijpers VU-volks-
vertegenwoordiger A L Triestram na
mens de NAVO-voorlichtingsdienst en 
Jef Turf, KPB-ondervoorzitter Mode
rator IS Mark Van Dommelen, lid Pax 
Christi-Vlaanderen 
Het zal vast en zeker een interessante 
diskussieavond zijni 

Open gemeenteraad 
te St.-Amandsberg 
Volksunie Sint-Amandsberg richt een 
open gemeenteraad in waar iedereen 
vragen kan stellen en suggesties doen 
over het gemeentelijk beleid van de 
voorbije en komende jaren 
De bijeenkomst vindt plaats in de 
raadszaal van het oud-gemeentehuis 
van Sint-Amandsberg op vnjdag 
23 apnl om 20 u 

OOST-VLMNDEREN 
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15 

15 

MERELBEKE Voorbereidende avond reis Zeeland Om 20 u in 
lokaal Ziekenfonds Flandria Polestraat 

GENTBRUGGE- Frans Baert spreekt over het vemieuwd erfenis-
recht om 20 uur in het Dienstencentrum Org FVV-Gentbrugge 

AALST Invullen belastingaangiften in lokaal Gulden Vlies van 
9 u 30 tot 12 u door kamerlid Jan Caudron bijgestaan door spe
cialisten Geen kosten geheimhouding verzekerd 
DENDERLEEUW. VU-eetfestijn in zaal Hemelrijk, vanaf 18 uur 
Ook op zondag 25 apnl van 11 u 30 tot 15 uur 

MELLE VU-bal in zaal Flormanie Gemeenteplein om 21 u lOOfr, 
voorverkoop 80 fr Met disco-bar Were Di 

I 

MEERBEKE Zesde Bruegeliaanse meiviering van VU-Meerbe-
ke-Neigem vanaf 18 u in Berlindiszaal te Meerbeke Met boeren-
hesp, kop plattekaas, Beauvoorde pastei, rijstepap, mattetaarten, 
enz 

ZULTE-OLSENE-MACHELEN Lezing door gemeenschapsmi
nister Hugo Schiltz over Vlaanderen in de knsis Om 20 u in zaal 
Fiertelhof Staatsbaan te Zulte 
NINOVE: Jaarlijkse speciale zitdag invullen belastingaangiften 
Alleen op zaterdag van 9 tot 12 u en van 13 tot 17 u in het sekr 
Vlaams Dienstbetoon G De Kegel, Onderwijslaan 5 te Ninove 

BRAKEL Kruidenwandeling (8 km) vertrek om 13 u 30 op het 
Stationsplein te Brakel Org VELT-Brakel 

NINOVE- Lezing door Jaak Gabnels over „De gemeente en het 
leefmilieu" VU-Groot Ninove maakt eveneens zijn plaatselijk 
leefmilieu-standpunt bekend Om 20 u in de Denderhoeve te 
Ninove 
MERELBEKE FVV op daguitstap naar Zeeland Vertrek om 9 u 
aan kerk Merelbeke-Centrum 600 fr alles inbegrepen Inschr 
voor 6 mei bij de bestuursleden of tel 62 6407 

DE PINTE-ZEVERGEM In zaal Blancatony. Bar de Gieylaan De 
Pinte tentoonstelling 10 jaar TAK met TAK-films en korte 
toespraak Inkom 30 fr Org IJzerbedevaartkomitee en VOS 

HERDERSEM-AALST: VVVG-gouwdag in werkhuizen Gilbos te 
Herdersem Begin om 14 u 30 Showprogramma en gezellig 
samenzijn Einde rond 19 u Leden uit het arr Oudenaarde 
betalen voor de bus 160 fr Inschr bij A Coussement, Gentstr 
198 te Oudenaarde 

Evaluatie tweede arr. 

zangfeest te Dendermonde 
Op 2 april jl ging in het sekretanaat van 
de vzw t Vestje een evaluatie van het 
zangfeest door o I v Marcel Verschel
den voorzitter zangfeestkomitee Een 
25-tal medewerkers waren aanwezig 
om het organizatorisch en inhoudelijk 
aspekt gedetailleerd door te nemen In 
een prettige vriendschappelijke sfeer 
werd ruim van gedachten gewisseld 
over het tweede arr zangfeest Alle 
punten werden kritisch benaderd met 
de bedoeling het volgend jaar nog 
beter te doen In een zevental bladen 
verscheen zeer veel lovende kntiek op 
het tweede zangfeest 
Alle medewerkers waren het erover 
eens dat alles prachtig was verlopen 
op een paar details na en dat kon wor
den gestart met de voorbereiding van 
het derde Vlaams-Nationaal arrondis

sementeel zangfeest Een 15-tai aan
wezigen stelden zich onmiddellijk ter 
beschikking om intern mee te werken, 
terwijl de andere medewerkers klaar 
staan om te helpen waar het nodig is 
De diskussieavond werd opgevrolijkt 
door de prachtige diareeks, fotoverza
meling en verslagboek samengesteld 
door Boudewijn Mijs en Mare Van 
Boven Na de diavoorstelling werden 
de aanwezigen vergast op een brue-
ghelavond die muzikaal werd begeleid 
door Jan Jansen en werd voorbereid 
door Bert, Ann, Marijke en Miriam Na 
afloop van de avond dankte voorzitter 
Marcel Verschelden van harte alle 
medewerkers (ook de verontschuldig
de afwezigen) en kondigde aan binnen 
de maand te zullen starten met arr 
zangfeest nummer dne 

Naar aanleiding van de 40ste verjaardag van hun overlijden 
(1942) nodigen wij U uit tot het bijwonen van een 

Herdenkingsmis 
op zondag 2 mei om 10 uur, in de Sint-Mart inuskerk te Aalst, 

van 

Jan Baptist De Neve (1870-1942) 

Bij leven één der eerste medewerkers van de Christene 
Volksparti j . Stichter, voorzitter en erevoorzitter van de 
Verenigde Ziekenbond van de Christene Volksparti j „Ik 
Dien". 
Stichter en voorzitter van de Samenwerkende Maatschappi j 
„Volksverheffing". 
Gemeenteraadsl id, schepen van de stad Aalst, senator. 
Erevoorzitter van het syndikaat van de behangers-garnier-
ders. 

en van zijn echtgenote 

Maria Constantia De Neef (1872-1942) 

De familie De Neve 
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B A N K E T B A K K E R I J 

Neukermans-Blom 
Daalstraat 7 - 1780 Tera l fene 
Tel 0 5 3 - 6 6 8 2 1 5 

Fijn gebak - su i ke rwaren -
i jstaarten 

Res tauran t 

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

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54 4007 

\/laandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

Restaurant P A L M H O F 

Tafe lhouder 
Special i teit ge rook te vis 

G o e d e w i jn hoef t geen krans 

Schoolstraat 52 
Kapelle-op-den-Bos 

Tel. 015/71.19.40 
Feestbespreking op maandag dins 
dag en donderdag van 19 tot 21 u 
Woensdag gesloten 

Cafe-restaurant IVIUTSAERT 

Eikenlei 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel 014-512148 

Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

Lokaal «T SCHUURKE» 

Oude Graanmarkt 25 

1000 BRUSSEL 

Tel. 02-513.25.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

Café De Toekomst 
K a u w s t r a a t 43, 
9560 S in t -L i evens -Esse 
Tel . 054-50.06.49 

Va l ider ingscent rum L O T T O , 
aanneming to t donde rdag 
avond 24 uur 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015-71 1549 

VOEDING „DE POLDER" 

Polderstraat 12 
8458 Ocstduinkerke 

Specialiteit 
dagvers fruit en groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden 

Industriële 
brood- en banketbalvkerij 

Roomijs 

Wiifried BLANCQUAERT 

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

Te l 091-67 57 12 

Het Balmal^ij^ 
• • ^i 1910-1980 ^ ' ^ -^ 

WEKFI kIKSE RUSTDAG ^é^ X j 9328 SCHOON AARDE 
VRIJDAG TOT ZATERDAG Jit ^ Oude Brugstraat 16 
18 UUR Sc T A ^ 052-423246 
J A N P A U W E L S - K / U » 
DE B R A U W E R « k n & é t f ^ JAARLIJKS V E R L O F 
O . f.mili.za.k mol tradHi.. ^^^^ST DECEMBER 

FEESTZAAL 
«EDELWEISS. 

Vossemberg 13, 1981 VOSSEM 

Tel. 02-76745.76 

Alle feestelijkheden 
Mogelijkheid tot huren 

van bestekken 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

'W'{ 1 Vorzoigd? keukon 
[malIW] DemokratLscbp pii|zon 
\ A _^</ Uitgelezen dienstbetoon 

K<-ssrlslc-fnw('<j 38 
??60 Niilcn - Tel 031/8188 41 

Europ Supermarkt 
Winder i ckxp le in 

A l s e m b e r g 

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

D.M. Import 
Verde le r voo r België 

en Luxemburg der 

OCHSI PRODUKTEN 
BOUILLONPASTA - SOEPEN -

SAUSEN - KRUIDEN 
EN SPECERIJEN 

Schapenstraat 43 
Tel. 031-36.0045 2200 Borgerhout 

LINDENHOVE 
Be l l es t raa t 49 

1970 H E K E L G E M 

Cafe , restaurant , speel tu in, 
te r ras W o e n s d a g en donder 
d a g ges lo ten Maandag , dins
dag , vr i jdag vanaf 15 u Zater -
Wag en zondag vanaf 's mid
dags 

Tel . 053-66.87.40 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091-69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuursevest 60. LEUVEN Tel 016-
22 8672 
Kon Astnalaan 85. KONTICH Tel • 
031-57 3032 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL Tel 
02-2187489 
Brugse Baan 1, Hulste Tel. 056-
71 1536 

Grote parkeerterreinen, zalen vn | 
voor feesten, banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier van 
t vat. Levende Water Tonisstemer 
Sprudel, goed en goedkoop eten. 

-J-^^ 
,:1 'tt^' 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

P a u w e l y n - D u q u e s n e 

W u l v e r i n g e m s t r a a t 18 
8486 B E A U V O O R D E 
tel 058/2994 91 

Gesloten vrijdag behalve in seizoen 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhunng van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031-374572 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel 052/21.1606 

Algemene voeding bieren wifnen li
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen 

Koffiebranderij 
SANG 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel 02-734 56 09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

W i j n i m p o r t H E R M A N 

D o u a n e - s tpe lhu is 

M e n e n s t r a a t 376 

W E V E L G E M 

Tel 0 5 6 - 4 1 2 9 2 2 

056-41 81 68 

Invoer Bourgondie en Bordeauxwijnen 
Alle grote wijnen 

rechtstreeks uit de kastelen 
Degustaties en verkoop 

elke vri jdag van 17 tot 19 u 
elke zaterdag van 10 tot 13 u 

en op afspraak 

i CORTIIALS 
êsM UW KOFFIEHUIS 
• W r a l k l M . .̂  » ., M SPECIALITEIT 
^ i B ' ^ l I S s Het Koffiehuis der van WAFELS 
i H T - ^ S I ^ a Denderstreek g^i IJSROOM 

' ^ ^ K a l t e s t r a a t 2 0 , A A L S T 

r^^ Banketbakkerij 
mm AIMTWERPIA 
I f f l f f l 'PPïBa Gerdardsbergsestraat 38 Dr Van De Pen-elei 51 

e W i ™ " ? ^ 9300 AALST BORGERHOUT 
C^'aySjipr J Maun ts GOSSYE Joost GOSSYE 

^ F Tel 053 2135 33 Tel 03136 56 54 

HOF TEN DALE 

Kle ine maa l t i j den , v e r g a d e r i n -
Ljen, f a tn i l i eb i j eenkoms ten . 

K e r k v e l d s t r a a t 3 1 , 
'1420 E rpe -Mere 

-1 053-77.85.57. 

Café Het Vlaams Huis 
BIJ Jef Meys-Cypers 

Steenweg op Wijchmaal 59 

PEER 

Tel 011-79 70.84 

Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

^of Un C'rnl|OQrn 
jk^ " " ^ 1 Restaurant 
B « j Feestzaal Café 

t ^ JUitbating: 
rr^ m Erna Van Dóoren 
I M ^ A S Keierberg 25 
1700 Asse TeL 02/452.95.15 

Maandag gesloten 

S t e e d s w e l k o m in 

K R E K E L H O F 

Drankhu is me t s feer 

Dr ie Egyptenlaan 11 , 

Goo ik 
Tel 0 5 4 - 3 3 4 8 5 7 

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

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 

Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98, 1850 Grimbergen Tel 02-2520240 

riest zondag gesloten - Hotel open 
Tijdens de week, suggesties van de chef -l- spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

C A F E - F R I T U U R 

DE S N O E C K 

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

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-300653 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 
Verbe r t s t r aa t 145-147 

2120 S c h o t e n , 031-58.41.76 

W i j v e r z o r g e n al uw fees ten . 

't Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„De Beauvoordse pastei" 

't Is de lichtste verteerbare 

Welkom 

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

D o r p s s t r a a t 3 1 , 1686 G o o i k 
Tel 02-532 54.81 

L o k a a l van d e V o l k s u n i e 

den botanieK 

Koningsstraat 328 
1030 Brussel 

Tel 02-2184838 - 2184172 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fijne keuken, 
gevarieerde wijnkaart, 

sti jvolle salons, grote tuin 

22 /«*RIL l!981 ' ' 
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Kunst en kuituur te Brugge 

m Wij in de Volksunie 

Bezoekcijfers Brugse Musea 
Het aantal bezoekers van de Brugse 
musea is in 1981 tot 379536 gestegen 
Dat betekent een stijging met 1,5 % 
t o v 1980 (374272 bezoekers) 
Deze stijging is vooral te danken aan 
de suksesrijke tentoonstelling „Vlaam
se kunst op perkament" in het Gruut-
husemuseum 64717 bezoekers Ook 
het Arentshuis boekt goede cijfers 
dank zij de organizatie van een dnetal 
kleine educatieve tentoonstellingen 
„Moderne kant", Hendnk Pulinx", en 
„Kijken naar prenten" 
Het Gezellemuseum werd door meer 
dan 9000 belangstellenden bezocht 
Dat is beduidend minder dan in het Ge-
zellejaar 1980 natuurlijk (meer dan 
25 000 bezoekers), maar toch merke
lijk meer dan de cijfers van het jaar 
1979 (5760) 
Hier enkele cijfers 
1976 292 855 bezoekers 
1977 320265 bezoekers 
1978 308896 bezoekers 
1979 320599 bezoekers 
1980 374272 bezoekers 
1981 379536 bezoekers = absoluut 
rekord 

Jeugdkoncerten 
De drie initiatiekoncerten voor de 
Brugse jeugd kenden verleden jaar 
een ruime belangstelling Ongeveer 
2 000 leerlingen van het 3de, 4de, 5de 
en 6de leerjaar woonden die koncer-
ten bij Gezien dit sukses organizeerde 
het stadsbestuur gedurende het 
schooljaar 1981-1982 vier jeugdkon
certen in de stadsschouwburg 
De leerlingen kregen de keuze tussen 
het Antwerps Kamerorkest en de be
kende pianist Frangois Gloneux Gedu
rende het koncert werd uitleg en kom-
mentaar gegeven Het is inderdaad de 
(didaktische) bedoeling de leerlingen 
zo goed en zo vroeg mogelijk in te wij
den in de wonderlijke wereld van de 
muziek 

De Stedelijke Dienst voor Kuituur kon 
alle kursussen volboeken, nadat er nog 
twee extra werden ingericht In totaal 
woonden meer dan 4 000 leerlingen de 
initiatiekoncerten bij ' 

De feestkomitees 
Het eenvormig statuut van de Brugse 
feestkomitees werd van kracht op 
1 januan 1982 De bedoeling van dit 
statuut was te komen tot verruimde 
komitees op pluralistische basis Som
mige komitees waren inderdaad nogal 
eenzijdig samengesteld Het was moei
lijk, zo met onmogelijk lid te worden 
van bepaalde gemeentelijke feestko
mitees Tegen deze toestand was van 
verschillende kanten verzet gerezen 
De bevoegde schepen Omer Dom-
brecht (VU) zag zich voor een moeilij
ke situatie geplaatst Enerzijds waren 
er de mensen die jarenlang belange
loos gewerkt hadden in hun feestkomi-
tee, anderzijds waren er nieuwe kandi
daten die zich wensten in te zetten 
voor de bevolking van hun gemeente
afdeling Om niemand te moeten ont
slaan, maar om toch een zekere verrui
ming mogelijk te maken werd besloten 
de feestkomitees uit te breiden tot 15 
leden Om nog meer mogelijkheden te 

scheppen werd voorgesteld het lid
maatschap van een feestkomitee te 
ontzeggen aan politieke mandatans-
sen Dit voorstel stuitte op veel verzet 
en van de gemeenteraadsleden die lid 
waren van een feestkomitee en van de 
meeste feestkomitees zelf 

Na raadpleging werd het bewuste al
dus geformuleerd het uitoefenen van 
een politiek mandaat is onverenigbaar 
met het voorzitterschap van het komi-
tee De volledige depolitizenng was 
dus nog met haalbaar 

Schepen van Kuituur Omer Dom-
brecht „Intussen hebben de meeste 
feestkomitees zich aangepast aan de 
nieuwe statuten Mijn bedoeling is, was 
en IS altijd geweest het scheppen van 
dynamische, pluralistische en een
drachtig samenwerkende feestkomi
tees, boven alle dorpspolitiek uit ten 
bate van de bevolking van geheel de 
gemeenteafdeling Of dit doel zal be
reikt worden hangt nu af van de 
feestkomitees zelf Ik heb mij daar in 
elk geval stevig voor ingezet, en veel 
energie, tijd en geduld aan besteed Ik 
stel met genoegen vast dat niemand 
meer twijfelt aan mijn goede bedoelin
gen" 

Nieuws uit Middelkerke 
VU-tombola Middelkerke 
20409 (75) 
20547 (83) 
20613(64) 
20866 (8) 
21413(100) 
21843(68) 
21880(70) 
22154(26) 
22805 (35) 
23405 (88) 

20444(81) 
20556(15) 
20710(44) 
20966 (56) 

20532(61) 
20565 (55) 
20842 (4) 
21403(43) 

21473(101) 21841 (50) 
21866(39) 21876(76) 
21914(102) 
22361 (16) 
22806 (87) 
23494 (77) 

22092 (29) 
22526 (85) 
23166(53) 
23880 (80) 

OCMW-Brugge 
Aanleggen wervingsreserves van 
gegradueerde verpleegkundigen 

(met uitsluiting van sociaal verpleegkundigen) 
SPECIALITEITEN: 

1 gegradueerde ziekenhuisverpleegkundige, 
2 gegradueerde kinderverpleegkundige, 
3 gegradueerde psychiatrische verpleegkundige, 
4 gegradueerde vroedvrouw 
Geldig tot 31 december 1984. 
BIJZONDERSTE VOORWAARDEN: 
1 Belg zijn en van onbenspeli|k gedrag, 
2 Leeftijd De leeftijdsgrens van 45 jaar niet overschreden 
hebben bij indiensttreding Voor de personeelsleden, die in 
dienst van een OCMW zijn of werkzaam bij een andere 
overheidsdienst geldt, inzake deze leeftijd, de volgende 
regeling op 65-jarige leeftijd ten minste 20 pensioenaan
spraak verlenende dienstjaren kunnen laten gelden ten 
aanzien van de Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen, 
3 Diploma Van gegradueerde ziekenverpleegkunde (ge
gradueerde ziekenhuisverpleegkundige - gegradueerde 
kinderverpleegkundige - gegradueerde psychiatrische 
verpleegkundige - gegradueerde vroedvrouw). De kandi
daat gegradueerd verpleegkundigen, die het laatste studie
jaar volgen voor het verwerven van het vereiste diploma, 
worden eveneens bij wijze van uitzondering toegelaten tot 
het aanwervingsexamen Ingeval van slagen wordt hun 
indiensttreding of hun inschrijving op de wervingsreserve 
afhankelijk gesteld van het overleggen vóór 1 oktober 1982 
van het voorgeschreven diploma of een getuigschrift dat 
voornoemd diploma behaald werd, 
4 Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen 
Weddeschaal: 
155 (eindwedde 177) tegen indexcijfer 225,22% 453593-
855 142 dn 27 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 
400 f r storten op PR 000-0099581-59 van het AZ St-Jan, 
Ruddershove 10 te 8000 Brugge, vóór 30 april 1982, met ver
melding „Examen voor gegradueerde verpleegkundige -
specialiteit 
In te sturen: 
Uiterlijk tegen 30 april 1982 aan de Personeelsdienst van het 
OCMW-Brugge, p / a AZ St-Jan, Ruddershove 10 te 8000 
Brugge geschreven aanvraag deelneming examen, voor 
eensluidend verklaard afschrift diploma of een schoolge-
tuigschnft waaruit blijkt dat het laatste jaar gevolgd wordt 
voor gegradueerde verpleegkundige 

23904 (78) 24112 (46) 24131 (59) 
24767 (97) 24816 (79) 24817 (73) 
24827 (92) 24933 (54) 24981 (98) 
25602 (63) 25611 (104) 25618 (107) 
25620(93) 25741(109)25744(5) 
25902(62) 26459(37) 26517(10) 
26747(52) 26842(1) 27006(33) 
27140(103) 27839(65) 28067(18) 
28164 (21) 28182 (7) 28883 (60) 
28956 (32) 29120 (12) 29941 (105) 
30308(25) 30488(74) 30517(84) 
30565(72) 30783(51) 30863(2) 
30886(27) 31241(20) 31384(108) 
31880(106) 31892(14) 32073(17) 
32103(30) 32362(24) 32531(71) 
32550(67) 33104(38) 33690(94) 
33760 (95) 33880 (89) 33949 (23) 
34082 (47) 34125 (57) 34126 (41) 
34401(40) 34416(13) 34581(58) 
34782(19) 34831(48) 35034(96) 
35407 (90) 35654 (9) 35655 (42) 
35860 (86) 35902 (66) 36396 (6) 
36411 (34) 36615 (69) - 36884 (49) 
37366 (28) 37556 (36) 37780 (82) 
37880 (22) 37886 (99) 37889 (3) 
38366 (45) 38386 (11) 38404 (91) 
39833(21) 
Prijzen af te halen bij Marcel Viaene, 
cafe „Sportwereld", Westendelaan 1, 
8430 Middelkerke, tot 15 mei 1982 
Woensdag gesloten 

Geboorte 
BIJ onze leden W Verstraete-Jonck-
heere is er voor Tom een broertje 
bijgekomen die de naam Bart mee
kreeg Aan de gelukkige ouders wen
sen WIJ van harte proficiat 

VU-Manillenkaarting 
Op vrijdag 7 mei 82 om 20 u richt VU-
Middelkerke een grote mamllenkaar-
ting in Deze gaat door in het parochie
centrum van Wilskerke en is begiftigd 
met 5 000 fr prijzen Er wordt vervoer 
voorzien om de mensen van Middel
kerke naar Wilskerke te brengen en 
terug Iedereen welkom 

„Izegemse 
gesprekken" 
Een uitgave van de Vlaamse Stu
die- en Vormingskring (VSVK) 
Met teksten over 
— Kristendemokratie (H Brug-
mans) 
— Socialisme (P Goossens, J 
Ceuleers en D Vermeulen) 
— Vlaams-nationalisme (V An-
ciaux) 
— Liberalisme (A VerhulsO 
Prijs: 250 fr 
Te bestellen door 250 fr over te 
schrijven op rekening 750-
9012200-88 van VSVK te 8700 
Izegem 

WEST-VLMNDEREN 
APRIL 
22 KORTRIJK: Dag van de gepensioneerden, inger door Bond Ge

pensioneerden Vyest-Flandria begin 14 u 30 in West-Flandria, G 
van Namenstraat 7 te Kortrijk 

23 KORTRIJK: Opening van de tentoonstelling „De Daensistische 
Beweging" Openingstoespraak door dr Klaas Maddens, de 
tentoonstelling is vnj toegankelijk tot zondag 9 mei, iedere dag 
van 14 tot 17 u 30 

23 MENEN Politiek kaffee Nelly Maes spreekt over ,Vrouwen en 
politiek Kaffee Pallieter, Moeskroensestraat 134 te Menen Om 
20 u 

24 KORTRIJK: Inhuldiging Vlaams Sociaal Centrum West-Flandria 
1530 Akademische zitting, sprekers J De Schaepmeester, P 
Van Grembergen en M Bourgeois Na de zitting rondleiding, re
ceptie, banket en avondfeest 

26 IZEGEM Op algemene aanvraag, tweede hobby-avond, zoals op 
22 maart jl o I v Annemie Willaert Om 20 u in de bovenzaal van 
het Vlaams Huis Organizatie FVV 

28 KORTRIJK- Kindernamiddag met poppenkast, volksspelen en 
vieruurtje in West-Flandria, G van Namenstraat 7 Begin 14 u 30 

29 KORTRIJK Voordracht over natuurvoeding, gevolgd door de-
gustatie om 20 u in West-Flandria, G van Namenstraat 7 

30 WAREGEM 6de VU-avondfeest in zaal „De Goedjes" te Ware-
gem om 20 u 30 

MEI 
1 KORTRIJK: Kaderdag van de Vereniging van Vlaamse Zieken

fondsen (VVZ) in West-Flandria, Graaf Gewijde van Namen
straat 7 Begin om 9 u 45 

2 OOIGEM: 5de familiezoektocht van de Vlaamse Vriendenknng 
80 000 fr pnjzen Deelnamekosten 150 fr per wagen, mede-inz. 
75 fr Inschr en start tussen 12 u 30 en 14 u aan VU-lokaal De 
Klokke, Marktplein te Ooigem 

2 IZEGEM: Werkbezoek onder leiding van Bernard Dendauw en 
Wilfried Lagae aan een biogasinstallatie in Assenede Vertrek om 
13 u aan het Vlaams Huis Achteraf gelegenheid tot wandeling in 
het Krekengebied aldaar o l v Freddy Rottey Kan opgevat 
worden als familie-uitstap met het hele gezin Organizatie VU-
Izegem 

7 ZEDELGEM: Dia-avond over Ierland in cafe De Kreupel om 20 u 
inger door VUJO 

8 MENEN: Film over de Voerstreek in het Ontmoetingscentrum 
om 20 u 

9 BRUGGE. Dag van het Toerisme van 10 tot 17 u 30 in het Kon-
certgebouw 

9 IZEGEM- Zeewandeling o l v Raymond Wullaert Vertrek om 
13 u 30 aan het Vlaams Huis Organizatie Wandelklub Vlaams 
HUIS 

15 BRUGGE: Wies Moens-avond, rond het tema „Wies Moens als 
Vlaming en als auteur' M m v Rita Lomme, Arthur De Bruyne, Raf 
Declercq, e a In het Breydelhof om 20 u Ingericht door VNS-
Brugge 

15 KOEKELARE: VU-ledenfeest in zaal Zuudhove om 19 u 30 
Minister Schiltz houdt de gelegenheidstoespraak Inschrijven bij 
de bestuursleden 

16 IZEGEM: Verrassingsreis per autocar Inlichtingen en inschrijvin
gen bij Annemie Willaert, Em Neynnckstraat 49 tel 305880of bij 
andere FVV-bestuursleden of in het Vlaams Huis Vertrek om 9 u 
aan het Vlaams Huis Organizatie FVV 

29 BRUGGE: Nationale betoging „Geen atoomafval in zee" Om 
14 u Org VAKS-W-VI Deelname VU en VUJO 

OCMW-BRUGGE 
Aanleggen wervingsreserve van 

logopedist(e) 
Geldig tot 31 december 1984. 
BIJZONDERSTE VOORWAARDEN: 
1 Belg zijn en van onberispelijk gedrag, 
2 Leeftijd De leeftijdsgrens van 45 jaar niet overschreden 
hebben bij indiensttreding Voor de personeelsleden, die in 
dienst van een OCMW zijn of werkzaam zijn bij een andere 
overheidsdienst geldt, inzake deze leeftijd, de volgende 
regeling op 65-jarige leeftijd ten minste 20 pensioenaan
spraak verlenende dienstjaren kunnen laten gelden ten 
aanzien van de Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen, 
3 Diploma van gegradueerde in de logopedie, 
4 Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen. 
Weddeschaal: 
155 (emdwedde 177) tegen indexcijfer 225,22% 453593 -
855 142 (in 27 jaar), 
Inschrijvingsgeld: 
400 fr storten op PR 000-0099581-59 van het AZ Sint-Jan, 
Ruddershove 10 te 8000 Brugge, vóór 30 april 1982, met ver
melding „Examen logopedist(e) 
In te sturen: 
Uiterlijk tegen 30 april 1982 aan de Personeelsdienst van het 
OCMW-Brugge, p / a AZ St-Jan, Ruddershove 10 te 8000 
Brugge Geschreven aanvraag deelneming examen, voor 
eensluidend verklaard afschrift diploma 
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Wij in de Volksunie w& 23 

Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweri i 

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 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

G e n i s c l r o j t 238 
9500 GERAAHDSBERGEN 

Tri 054 4125 89 

Wij bouwen voor u sleutel op de deur 

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

Platteau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

Handweverij „den boogaert" 
Veerie Van den Berghe, Groen
straat 3, Hekelgem, tel. 053-

, 66.84.91. Open elke woensdag en 
i ^ : ' ^ ^ zaterdag van 14 u. tot 19 u. 
" ' ^ ' Handweefwerk. eigen en uit vreemde lan

den, tafelkleden, ook handgeborduurde, 
brei- en weefwol, mooie gebruiks- en sier
voorwerpen, alles om te spinnen, verven, 
weven — ook lessen. 

Wit houten meubelen in Aalst, Groenstraat 200 

VERVOEfl-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

Dames en heren, m uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 1760 Roosdaal Stri|tem 

Tel 054 33 37 56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHFLDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw 

Tel 091-625142 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming - stoom sanitair 
Alle herstell ingen 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar ruzetleldan 56c brugge 
050/35/4 04 
baan brugge-kortrijk 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wi|negemstraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

GELD 

Onmiddelli jk te bekomen bij 
FINKAP, Veldstraat 12,9300 
AALST - Tel. 053-21.29.11 -
053-21.27.57. 

DE KERAMIEKKELDER 
Plet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel 5116133 

Prive 5690318 

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

d 
I K E U K g N S ) 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel Oa-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, Jette 
Sanitair, dakbedekking, gasver-
warming of regelen mazout-
branders. 
Tel. 42619.39. 
Woensdag, zaterdag en zondag 
de ganse dag; maandag, dins
dag, donderdag en vrijdag na 
16 u. 

KLEDING LENDERS 

Sint D,imuuinbtraot 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 70 39 

Dames- heren en kinderkledmg 

GELD 
onmiddellijk te bekomen 

bij Frans VAN MOORTER 

Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel 053-21.29.11 
053-212757 

ESOX 
S T A N PHIL IPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 
Import - Export 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39. 9160 Hamme 
Tel 052-47 8809 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed-

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis priisoHerte 

DURASON KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 2193 25 

l ü f c L - Tel 011-534349 

Gelegenheidsgraliek Huwelijk - Ge
boorte • Zelfklevende pl.ikb.nid on 
ct ikcl tcn Houten dnikletters • Rektn-
ine-kalenders. 

FRANSSENS OPTIEK: 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenslock 

Herenl.i lseb.ian 340 
Deurne Z Tel 210896 
Kerkbtraat 44 Antwerpen 
fel 35 65 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken. 
GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel. 031-289314 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

ITOll 
Littoral 

<^ uitgebreide keus bemeubelde villa's-appart -enstudio's 
in alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met loto s 

LEOPOLD ll-LAAN 212 
l«M OOSTDUINKERKE 
TEL 051/51 2e.29 
«fOENSDAG GESLOTEN 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
«OEN DUVEL-BANKEÜNDEWEG W 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers # Keukens # Centrale 
verwarming • Houtkachels • Inbouw 

openhaarden • Gasradiatoren • Af 
was- en wasautomaten • Fngo's en 

Oiepvnezers 

B + M 
Bouwpromotoren 

en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42 B 
1760 ROOSDAAL 
Tel 054-330687 

ALLE L A S W E R K E N 
Staaf - aluminium • ZAMAC • 
brons - koper - gietijzer 
Halfautomaatlaswerken 100% 
fotolas 
Nieuw en herstellingen. 
GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244. 2610 WILRIJK 
Tel. 031-28.93.14. 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

STUDIO 
OANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huwelifksreportages 

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 

Een levensverzekering bij 
de maatschappij van uw 
keuze door bemiddeling 
van 

Jef THYS 
Verzekeringsmakelaar 
3180 Westerio 
Te). 014/54.48.07 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER 

Kollegestraat 33 2400 M O L 

014 31 1376 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 
TV-
Tel. 

en VIDEO-SPECIALIST 
16.34.16. 

^ ^ r V j J i i i j i j ^ ^ ^ fc»' 
EN MOEKEN 

moeilijke maten, î 
'akkundige retouche 

Vermees ^' 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

t .^ij j. i i! i. i i[ 'y..ium»i'i. ' i iJ.iJJ.Htil,mil.l 

Huis MEYNTJENS 
Schilder- en Behangwer-

ken 
Vloerbekleding 

Kruibeeksesteenv\/eg 32, 
2720 Burcht Tel. 031-
52.74.72. 

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 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 0643 
Na 18 u 4254642 

Georges DE RAS pvba 
Autocars autobus 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053 21 36 36 
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24 m Mensen van bij ons 

TV-regisseur Jef Cassiers: ^ ^ B 

ll# i o A t O 
„IK I66T 6 
BRUSSEL - Hij heeft 
eens in een interview 
verklapt: „Aan zijn manier 
van lopen zie je welk soort 
manneke iemand is-' 
Dinsdagmiddag. Aan een 
kafaat, grenzend aan het 
niemandsland dat 
welbekend is met de 
omroepnaam „Reyers". 
Afspraak met tv-regisseur 
Jef Cassiers. Hij komt 
inderdaad aangelopen. Zo 
te zien, en vertaald in zijn 
eigen bewoordingen: geen 
mafketel. Een man die 
geen sekonde van zijn 
leven wil verliezen. Hij 
loopt ons interviewtafeltje 
voorbij voor wat goeiedag 
hier en daar_ Een pakje 

Ail mA^Ay n 
6n mGlBi D 

sigaretten als klaarblrjkelijk 
onmisbaar 
gespreksinstrument op 
tafel gegooid. 
En, „patron, twee koffies 
voor mij". Goed voor ruim 
één middagpauze op de 
praatstoel. Als 
zenuwachtige schafttijd 
tussen twee eindregie-
sekwenties. Jef Cassiers 
heeft het al weer 
gepresteerd: tv-kijkers 
zullen zijn merkwaardige 
produktie pas in de 
nazomer zo ergens op een 
avond in september. 
kunnen aanschouwen. 
Mensen die met hem 
hebben samengewerkt zijn 
biezonder entoesiast over 
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het gerealizeerde filmwerk 
én vooral over de 
professionele zweepslagen 
van regisseur Cassiers. 
Inderdaad, „het manneke" 
dat zijn krisisbijdrage 
inmiddels reeds behoorlijk 
heeft beproefd en fiskaal 
heeft ingeleverd laat 
opnieuw van zich horen en 
zorgt vooral voor kleurrijk 
vertoon. 
Jef Cassiers heeft de 
roman „De Soldaat Johan" 
van Filip de Pillecijn voor 
de BRT verfilmd, en de 
literaire story omgetoverd 
in een muzikaal boeket. 
Meteen blijkt deze 
produktie ook een stille 
ode te worden aan de 
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„kleine (Vlaamse) man" die 
ondanks alle mogelijke 
tegenkantingen toch nog 
de kracht vindt en de 
moed opbrengt om 
herhaalde zware 
beproevingen te trotseren 
en te boven te komen. Jef 
Cassiers had geen 
problemen om zich in deze 
miserie- en 
konfliktsituaties in te ^ ^ n 
leven. WKÊ 

Hij heeft zelf de „harde-
klappen-des-levens" te 
verduren gekregen. 

Maar de artiest-regisseur 
heeft daar inmiddels toch 
maar lekker van 
geprofiteerd-

Jef Cassiers, het „Manneke" na
tuurlijk. Bijna twintig jaar geleden. 
En, met zijn fantast-broer Qols 
voorheen al befaamd gev^orden 
met het lachspierprikkelend ver
toon van „the Woodpeckers". 
Het is dan een tijdlang zeer stil ge
worden rond de Cassiers. De BRT 
besliste de „Mannekes-sketches" 
plots niet meer uit te zenden. Het 
was nochtans een enorm populair 
kort tv-programma. Misschien 
kwam er wat sleet op. 
Maar geen nood, Jef Cassiers 
kreeg 150 „Mannekes" in eigen
dom en met eigen centen (het zou 
niet de laatste keer zijn) maakte 
Cassiers er nog 50 bij. Via een im
presario werden de Mannekens 
voor uitzending over de gehele 
wereld verkocht. Vandaag zou 
een multi-miljonair voor ons moe
ten zitten. Ja, dag Jef. Waar de 
Woodpeckers reeds internationa
le faam verwierven met optredens 
in Parijs en Londen, veroverden 
de „Mannekens" kompleet de har
ten van de lachebekken in een 
dozijn landen, tot en met in „Ame
rika'. Maar artiest Cassiers had 
niet in de gaten dat zijn impresario 
het ook niet ernstig meende. Met 
als gevolg: een pijnlijk en zelfs 
katastrofaal ontwaken voor het 
Manneke. Centen die hij kreeg 
van een Antwerps grootwaren
huis voor het commercieel enga
geren van het figuurtje „Het Man
neke" stak Jef in de 50 extra 
opnamen voor uitzending op bui
tenlandse TV-stations. Bij de neus 
genomen door de zakenman, die 
via kleine kontraktlettertjes de 
Mannekens „op zicht" engageer
de en slechts „op proeF liet op
draaien voor de kosten, kon Jef 
Cassiers de aanspraken van de 
fiskus ook al niet meer inlossen. In
tresten zus en bijslag zoveel: na 
verloop van tijd zonk Jef moeder
ziel alleen in een put van drie 
miljoen. 

Een donkere periode. Twee jaar 
zonder werk ook. Als huisvader 
van een gezin met twee kinderen. 
Werk zoeken bij om het even welk 
bedrijf. Het Manneke zag men 
evenwel in de serieuze fabrieken 
liever gaan dan komen. Een geluk 
voor de artiest. 

Want Jef Cassiers greep met bei
de handen een akteursrol in „SUs-
se en Cesar', eerst bij het Gientse 
KNS en later in de Brusselse KVS. 
De artiest was herontdekt Wat 
later mocht het voormalige Man
neke weer „op het kastje" als de 

Alverman in de jeugdfilm „Johan 
en de Alverman". Vrij spoedig 
kwam het kreatief Manneke even
wel weer zijn kop opsteken: Jef 
Cassiers mocht tv-uitzendingen 
regisseren. Danskampioenschap
pen! Ook één jaar „Binnen en 
Buiten". Als regisseur evenwel bij 
tv binnengewipt via de sportre-
portages. 
„Op de muur van Geraardsber-
gen kwam iemand ons zeggen 
dat de coureurs achterstand had
den opgelopen. Regisseur Cas
siers, in zijn debuutrol, ging dan 

maar met zijn ploeg een koffie 
slurpen. Twee teugjes.. en we 
zagen het komplete peloton 
voorbijvliegen. De camera kon 
nog slechts de twee laatste cou
reurs in beeld vangen^" 

Knef geknipt 
Maar, Jef Cassiers is er het Man
neke niet naar om zich door zo'n 
miskleun te laten overrompelen. 
Hij heeft onderhand jarenlang tv-
regie werk achter de rug. Voor de 
kijker als een stille werker. Die 
toch meer dan heel even in de kij
ker wipt. Bij de uitreiking van tv-
prijzen. Op zijn „kaske" thuis prijkt 
een bronzen beeldje, een roos en 
een pluim: de persprijs van het 
internationaal TV-festival Mon-

treux (72) voor een uitzending 
„Baratzearta", gerealizeerd met 
Liesbeth List En Cassiers kreeg 
ook nog de Bert Leysenprijs voor 
een programma met Hildegard 
Knef En een Oscar voor „Binnen 
en Buiten..." 
Dikwijls, en nog immer, heeft Jef 
Cassiers op eigen kosten gewaag
de stappen ondernomen om een 
produktie op gang te brengen. Zo 
trok hij naar München, met eigen 
zakgeld en eigenste Antwerps en 
hij kwam terug met Hildegard 
Knef 
Die was zo onder de indruk van 
zijn grappen en grollen, maar voor
al van zijn kompleet uitgewerkt 
script op basis van de schilderijen 
van Labisse dat ze een werkbe
zoek aan het Flageyplein hoege
naamd niet te min vond. 
Dat was weer eens een stunt van 
het Manneke. 

Hoewel Jef Cassiers nog immer 
populaire naam heeft als lolbroek 
is hij van thuis uit evenwel als 
filmartiest de grote-mensen-we-
reld ingeschept. 
Vader was arbeider bij Gevaert 
toen Agfa er nog niet bij was. 
Maar hij volgde vooral fotografie-
kursus. Een prachtverteller. Een 
Engelse droogkomiek Pa, Cois 
en Jef maakten thuis kleine teken-
filmpjes- De regisseur heeft zich 
niet in het hoekje laten duwen 
door The Woodpecker. 
Vandaag is zijn tv-werk zijn dag
droom, hoewel veel werk 's nachts 
wordt gepresteerd. 
Jef Cassiers is nu een uitermate 
gelukkig man: „ik film mijn eigen 
dromen in beeld en kleur, en ik 
word er nog voor betaald ook-" 
Om uit te munten als tv-regisseur 
was er geen lange schoolse oplei
ding nodig. Wel drie jaar tekenaka-
demie tijdens de oorlog: „om geen 
koude te lijden, kolen te kunnen 
stelen, en ook te tekenen natuur
lijk'. Ook het script van „De Sol
daat Johan" is alweer tot in het 
kleinste detail getekend. Scripten 
als tekenfilms. 

Jef Cassiers: „Als ge één meter 
boven de grond leeft in uw fanta-
ziewereld, en ge wilt nog in een 
filmploeg werken ook dan moet 
uw regieboek tot in het minusku-
le detail getekend zijn. Dat is 
trouwens ook goed voor mijn 
bazen die voor nieuwe projekten 
hun zegen moeten geven. Ik 
maak tekeningetjes, dan kan niet 
gezegd worden dat ik onduidelijk 
ben-

Bij de opname van Soldaat Jo
han hebben we op de halve se
konde gewerkt 36 draaidagen, 
waarbij de langste shot, de 
droomscène 1 minuut en 20 se-
konden duurde. 
Het is alleszins voor mij een 
prachtproduktie geworden; ik 
bedoel niet de film zelf de beoor
deling daarover laat ik aan ande-

Het komplete boekrelaas van Filip 
De Pillecijn werd niet in de tv-film 
verwerkt. „Slechts" de eerste 
120blz. 

Maar het verhaal van de Soldaat 
Johan wordt wél in de film weer
gegeven. Het gaat hem om een 
Vlaamse boerenzoon, Johan, af
komstig uit de streek van Schelde 
en Durme, die deelnam in 1477 
aan het slachtspektakel nabij 
Nancy waarbij het leger van Karel 
De Stoute, Hertog van Boergon-
dië, Brabant en Luxemburg in 
mootjes werd gehakt. 

Soldaat Johan overleeft. Hij kotst 
van de oorlog en het leger. En hij 
gaat terug boeren. Wordt getergd 
door een pestvlaag. Geeft de 
hoop niet op. Bouwt zijn hutje 
almaar groter uit. Leert een meisje 
kennen die uit een sekte stamt. 

Zijn land wordt afgenomen. Zijn 
opstand tegen de baljuw duwt 
hem verder de put in. Verdriet 
verdrinken in de kroeg, waar een 
volkszanger voor opbeuring pro
beert te zorgen. Maar die zelf de 
droomwereld stukslaat door zich 
te verhangen. Inmiddels werd Jo-
hans' boerderij in brand gestoken. 

Beroep op hulp bij een abt brengt 
hem geen stap verder. Nieuw le
ven, een kind wordt geboren, 
geeft nieuwe hoop. Maar voor 
hoelang? 

Jef Cassiers: „Dit wordt inder
daad een onverbloemde ode aan 
„de kleine man' die leeft met 
vallen en opstaan, maar zich toch 
telkens herpakt De film wordt 
gedragen door de beelden en de 
muziek. De dialogen zijn zeer 
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ren over. Maar, het werk was 
buitengewoon boeiend. Ook al, 
en vooral, omdat ik mocht sa
menwerken in een ploeg die het 
werk ter harte nam. Al bij al zijn 
wij bij deze produktie met de 
hakken over de krisissloot ge
sprongen, want hoewel we enorm 
geluk hebben gehad bij de opna
men (een mens mag toch eens 
geluk hebben in zijn leven!) toch 
kost deze tv-film van zowat 60 
minuten toch nog een goeie 10 
miljoen aan de BRT. Met het 
gepresteerde werk had meteen 
ook voor omzeggens geen bijko
mende kosten een bioskooppro-
.dukt kunnen gemaakt worden. Ik 
blijf het jammer vinden dat in het 
BRT-huis daarvoor niets onder
nomen werd. Een speelfilm ma
ken kost meer dan ooit veel 
centen, maar we hebben er vrij 
zuinig mee omgesprongen. Voor 
sommige mensen zal ik nu mis
schien te scherp zijn. Maar, be
denk eens: een film maken waar
in 1.400 mensen optreden en ook 
nog 160 paarden meehotsen. Al 
bij al een werk dat één jaar in be
slag neemt, met voor 10 miljoen 
frank rekeningen dus. Tegen pak
weg, Bruges-la-Morte waarin met 
twee akteurs wordt gewerkt, ook 
in een bijdehand liggend kader 
wordt gefilmd, en die 32 miljoen 
opeist-" 

schaars gehouden, en dan nog 
zijn bet slechts woordenflarden. 
Zo bij voorbeeld vallen de solda
ten onder de muzikale mokersla
gen. 

De korte gesprekken zorgen dan 
wel voor een nieuwe zweepslag. 
Veel mensen zullen opkijken van 
prestaties die verschillende 
mensen in onze ploeg geleverd 
hebben. Jan De Cleir bij voor
beeld heeft nog nooit zó geak-
teerd als in deze film. 
Ik hoop dat zo'n produkties voor 
de BRT nog mogelijk zullen zijn. 
Ik droom al lang van de verfil
ming van „De Kleine Johannes' 
van Frederik Van Eeden. In één 
film realiteit en droompoëzie, 
kleurrijke beelden en muziek in 
mekaar verweven- Maar daar
voor zijn er nu zeker geen centen 
meer? 
Kankeren helpt evenwel niets. Ik 
vind trouwens dat jonge kandi
daat-regisseurs zich daaraan be
zondigen. Sombere praat in de 
kafeetjes rond het RITCS, dat 
brengt ons geen stap verder. 
Meer jonge mensen a la Jean-
Pierre De Decker hebben we 
nodig. Maar, toegegeven, die 
heeft ook alweer de BRT-deur 
achter zich dichtgesmakt Met 
bezuinigingen heeft dat nochtans 
niets te maken'. 

(hds) 
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