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NJIaams Nationaal bVeekblad ^M 

Dit weekend 
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Twintigste VU-kongres *"*™'"pen uw Kampus 

Ekologie en ekonomie naar een nieuw evenwicht" ues biz. i? 

Het 20ste partijkongres 
In de 28 jaar van haar bestaan is de Volksunie reeds aan haar 
twintigste partijkongres toe. Waren deze vergaderingen in de 
allereerste beginjaren veeleer propagandistische bijeenkom
sten, dan zijn ze vlug geëvolueerd naar echte inhoudelijke 
kongressen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het 
bepalen van een ruim politiek en maatschappelijk program
ma, vanuit het eigentijdse Vlaams-nationalisme. 

De namen van Frans Van der Eist, Maurits Coppieters en 
Hugo Schiltz zijn sterk verbonden aan de reeks partijkon-
gressen. In enkele uiterst belangrijke en nog steeds aktuele 
redevoeringen heeft Frans Van der Eist destijds — reeds te 
Gent en Antwerpen, nadien te Mechelen en Oostende — de 
ruimte geschetst waarin het Vlaams-nationalisme zich zou 
bewegen. Zijn tijd vooruit, intellektueel onkreukbaar, moedig 
ook tegen de eigen achterban in tekende hij een weg, die 
sindsdien steeds weer de juiste is gebleken. Maurits Coppie
ters, jarenlang de spil van de kongreskommissies en van het 
werk, deed een aantal nieuwe terreinen prospekteren en 
schonk de kongressen een vernieuwende inbreng en een 
warme menselijke bewogenheid. In de lijn van Van der Eist, 
vanuit een andere persoonlijkheid en invalshoek, trok Hugo 
Schiltz de lijn van het volksnationale denken rechtuit-recht-
aan door naar de konsekwenties van de Vlaamse Staat. 

Zo werd, van het ene tema-kongres naar het andere, het VU-
programma stelselmatig uitgebouwd. Het is niet de geringste 
verdienste van de Volksunie dat zij politiek denkwerk heeft 
besteed aan onderwerpen en tema's lang voor die door 
anderen onderkend en behandeld werden en lang voordat zij 
politiek-hete hangijzers waren geworden. Dat geldt uiter
aard voor de verschillende kongressen over het federalisme 
en de staatshervorming: de VU ging en gaat voorop, de scha
duwen zijn gevolgd. Maar ook op andere terreinen was het de 
Volksunie, die de bakens verzette. Een tekenend voorbeeld is 
het kongres van 1963 te Mechelen, waarvan de resoluties -
onder meer inzake overheioskontrole op de energiesektor — 
nog brandend aktueel zijn. In 1967 legde de Volksunie de 
grondslagen voor de idee van het pluralistisch onderwijs. 
Twee jaar later, lang voor iedere andere partij en lang voor 
de publikatie van het Rapport van Rome, hield de Volksunie 
zich bezig met het leefmilieu. 

De sociale rechtvaardigheid, de maatschappelijke zekerheid, 
het sociaal-ekonomisch beleid kwamen zowel in 1971 als te 
Hasselt in 1975 aan bod. Aan de vooravond van de huidige 
krisis, in 1978, kongresseerde de Volksunie op het tema van 
de Arbeid: een bijna visionaire benadering van de nieuwe 
verhoudingen, wier omtrekken thans stilaan zichtbaar wor
den. Het kongres van 1979 verscherpte het VU-profiel, teken
de de Europese dimensie en legde de grondslag voor de op
richting van de Vrije Europese Alliantie: de politieke struk-
tuur waarbinnen de volksnationalisten en federalisten van 
verschillende Europese volkeren zich ontmoeten. 

Het twintigste kongres, volgende zaterdag en zondag te 
Wilrijk is gewijd aan hel evenwicht dat tot stand moet komen 
tussen de ekonomische en de ekologische imperatieven. Hel 
kongres komt op zijn tijd. Het gevaar dreigt immers dat in 
deze krisis, omwille van de bekommernis voor ekonomische 
heropleving, de zorg voor het leefmilieu verder achterop zou 
geraken en dat grenzen zouden worden overschreden waar
binnen niet meer kan teruggekeerd worden. Tevens biedt de 

^tweede industriële revolutie zich aan, met haar reusachtige 
nieuwe problemen maar ook met mogelijkheden die tot nog 
toe onbekend waren. 

Zich daarover bezinnen, zoeken naar het juiste evenwicht 
tussen welvaart en welzijn: het is opnieuw een geestelijke ont
dekkingstocht, een baanbrekende politieke stap. Dat de 
Volksunie opnieuw de eerste is om hem te zetten, is een bewijs 
te meer voor haar jeugdige dynamiek. 
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Foto van de week 

Gedurende vie: Jagen vertoefde een groep Catalaanse vrienden van de Convergencia Democraticé 
lunya in Vlaanderen Overal werden zij hartelijk en gastvrij ontvangen In Diksmuide legden zij aan de voet van 
de Toren bloemen Over hun bezoek meer op bIz 4 (dio Genes) en bIz 17. 

Het pakt met de duivel 
Stilaan, maar ook uitermate indringend, begint het in alle geledingen 
van de sociaal-ekonomische en politieke bastions door te dringen dat 
het vorige week gepubliceerde rapport van het bijzonder EG-komitee 
inzake ekonomische aangelegenheden biezonder vernietigend is 
voor het afbraakwerk van de regering Martens V, dat niet met dit ad-
jektief werd aangeduid, maar in tal van paragrafen uiteindelijk wél als 
dusdanig werd omschreven. We gaven er in ,Wij" vorige week rucht
baarheid aan. Dit EG-rapport is voor de huidige regeerpolitiek 
dermate vernietigend dat het zelfs in de ABVV- en ACV-vakbond-
smiddens onder de korenmaat wordt gehouden. Maar, dan alweer om 
volkomen andere utilitaire redenen- Een voor elkeen onderhand over
duidelijk feit is dat wat onlangs werd aangekondigd als een 
fewerkstellingspakt nu nauwelijks nog iets waard kan zijn als 
bijvoegsel van de laatste paragraaf van het laatste kapittel van de 
jongste regeringsverklaring waar goede tewerkstellingsintenties als 
laatste Martens' zorg werden beleden„ 

En wat nu"? Welk goeds mogen vernietigende EG-kritiek op het 
we morgen van de centrale Mar-
tens-regenng nog verwachten"? 
Dat IS de hamvraag die bij elke be
lastingbetalende burger, maar ook 
in alle vakbonds- en patroonscel
len, momenteel op de lippen ligt 
Onder zware EG-druk — zo werd 
het destijds althans voorgesteld 
— ontwierp de regenng-Mar-
tens V een shock-terapie die de
zer dagen bijlange nog met nazin
dert maar wel in toenemende 
mate de versobering van de „klei
ne man "aan den lijve met almaar 
striemender zweepslagen oplegt 
Wél begint van langsom meer de 

huidig regeerbeleid in brede krin
gen echo's te vinden En het werd 
wel behoorlijk tijdi Vernietigend in 
het EG-rapport was vooral de zin
snede „De devaluatie van de 
frank roept méér vragen op dan 
ze antwoorden geeft inzake de 
toekomstige ekonomische ontwik
keling van België" 
Bijkomend oordeelde het EG-ko-
mitee van experten het nog nodig 
extra te onderstrepen „Hef rege
ringsbeleid van Martens V mist 
iedere globale visie " 
We tonen, middels tal van voor
beelden, reeds sinds weken en 

maanden aan dat het neo-liberalis-
me van Martens V, dat momenteel 
zegeviert slechts van aard is om 
onder meer de nog gezonde 
Vlaamse bednjven verder de die-
perik in te duwen en zeker alles 
behalve waarborgen biedt voor 
een behoud van de tewerkstelling 
op een voor de samenleving mini
maal sociaal-draaglijk peil 
Geen nood geklaagd i Vernietigen
de EG-rapporten ten spijt (die in 
het tegenovergestelde geval gre
tig werden aangegrepen om eerst 
een ontslag en veel later een 
devaluatie door te duwen) is het 
de bedoeling van Wilfried Martens 
en zijn liberale kollega's om van 
het zoveelste (door nauwelijks 
éen partner ondertekende) pakt 
een politieke zaak te maken Dat 
ook de VBO-patroons, nadat zij 
vooraf én de loonmatiging én de 
wijziging van de indexenng, en 
gunstiger fiskale maatregelen 
mochten inkasseren, toch nog het 
zoveelste voorstel van Martens 
als onoirbaar van de hand wezen 
geeft met alleen te denken maar 
slaat voor ons, federalisten, de 
deur toe voor om het even welke 
sociaal-ekonomische pakt-onder-
handelmg op unitair niveau (HDS) 



m Brieven 

„DE NIEUWE ORDE" 

Dorpsgenoot de h Houben (DS 
265'82J heeft amper 37 jaren nodig 
om tot het besluit te komen dat de h 
Dewinter als sekretans-generaal van 
de voedselvoorziening enorm veel 
werk vemcht heeft tijdens de oorlog, 
wat impliciet een postuum eerherstel 
inhoudt voor de ooriogsburgemees-
ters en ambtenaren die zijn bevelen 
sbpt uitvoerden 

De h Dewinter en zijn onderdanen 
wachten nog steeds tevergeefs op 
het eerste pakje van het Belg Rode 
Kruis of een minieme steun van het 
Hof — zie het proces Vindevogel 
Terloops wil ik hier bijvoegen dat 
deze mensen bij de bevnjding omzeg
gens in al de gemeenten, die zij 
bestuurden een ruim boni nalieten, 
wat schnl afsteekt tegen het miljarden 
8eficit dat de vnenden van Houben 
nu boeken De h Houben heeft 
steeds zijn beste speeksel gebruikt 
om op Vlaams-Nabonalisten en kleine 
mensen smalend te spuwen De grote 
verdienste van Maunce Dewilde ligt 
hienn dat hij de intnges van het Hof 
en het Belgische Rode Kruis blootge
legd heeft 
Deze instellingen waren niet alleen 
Franssprekend, maar vooral Vlaams-
hatend, wat ZIJ tot in de Duitse gevan
genkampen lieten doorvoelen met de 
hulp van de Duitsers 
Wie zich gekwetst voelt door de 
uitzendingen van Dewilde bekent 
schuld 

En het proza van de h Houben in „De 
Standaard" van 26 mei 11 is beslist niet 
ingegeven om enkele moedige Vla
mingen te verdedigen 

J.V, Erps-Kwerps 
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„DE NIEUWE ORDE" 
Lezer PB uit Melseie antwoordt in 
„ W I J " van 6 mei dat ik, zoals hij na de 
oorlog geboren ben en hoopt dat wij er 
in ons leven geen moeten meemaken 
Met hem deel ik deze hoop 
Wat echter hoegenaamd met klopt is, 
dat ik zomaar iemands mening zou 
napraten of zelfs maar aannemen zon
der meer _ Ik heb echter met op de tv-
reeks „De Nieuwe Orde" gewacht om 
mijn afkeunng over de kollaboratie en 
sommige van haar leiders uit te druk
ken Dat de .Belgische Staat" en haar 
anti-Vlaamse politiek er voor iets tus
sen zitten, dat weet ook de duivel — 
trouwens, dezelfde als deze waarvan 
Maunce De Wilde zei dat de „Vlamin
gen" er zouden mee opgetrokken zijn, 
wat ze dan ook deden 
Ik begnjp het ongenoegen over mijn 
mening t o v de politieke leiders van 
toen Ook mij heeft men vroeger ge
leerd en voorgehouden, dat sommige 
kollaborateurs idealisten waren, en on
schuldige slachtoffers 

L L , Lembeek 

SCHUNNIGE „WIJ"_ 

Als overtuigd volksnabonalist en prak-
bzerend katoliek ben ik verplicht u te 
wip;en op de morele verioedenng 
waaraan uw blad de laatste tijd ten 
prooi IS gevallen 
In het nummer van 20 mei II sprak uw 
nnedewerker P V D D ongezouten 
over lijfelijke gemeenschap, wat mij 
diep choqueerde Nu heeft ook TVO 
de grens van het moreel toelaatbare 
overschreden Het schaamrood steeg 
me naar de wangen toen ik in de dio 
gems van hetzelfde nummer schunnig 
taalgebruik ontwaarde Dat zoiets kan 
in ons deftig partijblad, dat een lichtba
ken IS voor zovele Vlaamse huisgezin
nen! Ik hoop dat mijn kinderen derge
lijk taalgebruik nooit onder ogen knj-
gen J D^ Gent 

VAN STRATEN EN PLEINEN. 

Zondagavond 23 mei liep de laatste af-
levenng uit deze merkwaardige tv-
reeks Merkwaardig dachten wij tot die 
laatste aflevenng De makers van dat 

programma (de BRT en de RTBB 
weten blijkbaar nog met dat er sinds 
de Stomme van Portici in dit land reeds 
een en ander veranderd is Onze 
volksmuziek, de Vlaamse en de Waal
se (want Belgische bestaat bij mijn 
weten meO, werd in dat programma als 
een pot Belgisch nat behandeld met de 
Waalse Gilles, met de Luikse folklore 
en met de Ardense Alsof wij een pot 
soep zijn, hoe eerbiedwaardig zij ook 
moge klinken De makers van het 
programma in kwestie hadden toch 
moeten weten dat de Vlaamse folklore 
met los gehaakt kan worden van Ne
derland en Frans-Vlaanderen en dat 
de Oistkantonse folklore tot de Duitse 
en de Waalse tot de Frans-Ardense 
behoort 

Toch nog een bedenking wanneer 
eigen nnensen de eigen folklore zo 
ondeskundig behandelen, hoe moeten 
ze het dan geflikt hebben bij vonge uit
zendingen — over ik zeg maar — 
Indonesië, Australië, de Andes, Sibe-
n e ' J .O, Antwerpen. 

FALKLANDS 
De geschiedenis leert dat Groot-Bnt-
tannie alles, maar dan ook alles aan
wendt om zijn macht te handhaven 
waar ook ter wereld, met koncentratie-
kampen en dito lieftalligheden De tijd 
heeft het Bntse impenum danig geha
vend, zodat er nog slechts een hand
vol versleten eilanden, een paar stad
staten (zeg maar drugnjken). verweer
de rotsen, handig uitgedokterde statu
ten zoals met Canada en- veel misene 
in eigen land overblijft Maar zijn stre
ken heeft het fiere Albion met afge
leerd Dat het zwaar militair ging uit
pakken rond en op de schapeneilan-
den had nu toch wel niemand ver
wacht maar men mag van vrouwen in 
de polibek alles verwachten en dus liet 
de Ijzeren Lady haar stalen gebit zien 
Toch een paar ernstige bedenkingen 
De EGJanden doen zowat alles om GB 
financieel ter wille te zijn en de Ge
meenschap te redden, als .dank" moe
ten ze zich nog eens extra solidair 
verklaren met een oorlogvoerende lid
maat Wenst de bevolking dat w e l ' 
Waarom wordt zoiets met gepeild bij 
de bevolk ing ' Men peilt naar zoveel 
(onbenullige) dingen J.M., Aalst 

A.Z. St.-JAN 
VAN HET O.C.M.W. 
Ruddershove 10, 
8000 BRUGGE 

Op 5 juli 1982 om 9 u zal er in de vergaderzaal van de Raad 
van Beheer, AJZ St-Jan 2de verdieping Ruddershove 10 te 
8000 Brugge, overgeg£w,n worden tot de algemene offerte-
aanvraag voor het leveren en plaatsen van een 
SCINTILLATIECAMERA 
Het dossier ligt ter inzagei 
In het ALZ St-Jan, Ruddershove 10 Brugge bi) de heer Ing 
Jan Hermans, Kernfysicus, Oncologisch Centrum 
ledere werkdag van 9 tot 12 u Tel 050-320832 
Dossier te koopt 
In het AJZ St-Jan P C R nr 000-0099581-59 
Aan te kopen tegen de prijs van 200 fr (port inbegrepen) 

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 v»i| 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi) behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers 
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie vertolkt in een lezersbnef 
IS met noodzakehik de onze 

De redaktie 

Spanje - SALOU 

te huur 

Rechtstreeks van eigenaar app 
voor 6 pers FVivaat zwembad, 
zicht op zee. 250 m van strand 

Voor maanden juni, juli, augustus 
en september Aan zeer voordeli
ge voorwaarden Tel 
054-321857 

(Adv 77) 
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Mensen m 
Royalistische Galle 

De socialistische gemeen
schapsminister Mare Galle (51 
laar) heeft in een vraaggesprek 
met „La Libre Belgique" zijn diep 

verdriet uitgehuild. Galle vindt 
het immers doodjammer dat hij 
geen minister van de koning 
meer is. Behalve deze gevoels-
uitlating stelt Galle verder dat hij 
radikaal gekant is tegen de regio-
nalizering van de 5 nationale sek
toren. De VU-standpunten hier
omtrent, nochtans gebaseerd op 
wetenschappelijke studies, 
noemt hij de reinste demagogie. 
Hiermee loopt hij dus duidelijk 
weer op het oude SP-pad van 
roerganger Willy Claes. Daaren
boven verzet Galle zich tegen 
een eigen identiteit van Vlaande
ren in het buitenland, vermits hij 
zegt: „Men maakt het zelfs mee 
dat een Geens naar Canada 
vliegt en als het ware een op
dracht van buitenlandse handel 
vervult. Was hij daartoe gemach
tigd?" Deze unitaire en royalisti
sche houding van een man die 
ooit aktlef was bij de Rode Leeu

wen is, op zijn zachtst uitgedrukt, 
erg vreemd te noemen. Oprecht 
„Vlaamse" socialisten blijven dus 
erg schaars. En republikeins zijn 
ze allang niet meer. 

Groot lint 
voor VDB 
Uitgerekend op de dag dat de 
prokureur-generaal bij het Hof van 
Beroep een brief aan de kamer
voorzitter stuurt met de vraag de 
parlementaire onschendbaarheid 
van Paul Vanden Boeynants op te 
heffen, ontvangt diezelfde VdB 
het „Groot Lint in de Orde van 
Leopold" Dit IS een biezonder 
hoge onderscheiding in ons land 
en wordt geschonken aan men
sen die grote verdiensten aan het 
land hebben bewezen Iedereen 
weet onderhand dat de gewezen 
PSC-minister en kamerlid Paul 
Vanden Boeynants verdacht 
wordt van fiskale fraude voor een 
bedrag van honderden miljoenen 
frank Belastingontduiking is reeds 
lang een typische en nationale 
sport en de kampioen ontvangt, 
zoals in alle kampioenschappen, 
een medaille 

NCC-boss 
Weckx... 
NCC-voorzltter Hugo Weckx 
heeft voor klein ophefmakend 
nieuws gezorgd. In het kader van 
de promotie voor het Vlaams 
onderwijs in Brussel wordt dit 
jaar niet alleen de omstreden 
eentalig-Franstalige publiciteit 
op Brusselse tweevierkante-me-
terborden herhaald, maar zullen 
van het NCC-budget bovendien 

ccCC -xê̂  
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aanzienlijke bedragen afvloeien 
naar de publlciteitsdienst van de 
RTL-zenders én ook naar de 
Brusselse vrije radio's. Volgens 
de kabinetsbeslissing van 
woensdagmiddag plaatst Hugo 
Weckx zich daarbij meteen on
verbloemd in de illegaliteit 
Publicitaire boodschappen op 
vrije radio's zijn immers voorals
nog illegaal. Misschien hoopt de 

NCC-voorzitter dat hij een be
voorrechte positie inneemt en 
geen vrees moet koesteren om 

Deze week dit... 
Zelfs heel wat vóórstanders van 
kernenergie kijken erg 
ongerust aan tegen het 
probleem van de radio-aktieve 
ah/al Wie onbevooroordeeld is, 
moet inderdaad de gevaren 
ervan erkennen Wie durft er 
met zekerheid beweren dat het 
storten van kernafval in zee 
volkomen veilig is voor de 
toekomst? Zelfs wanneer dit rot-
besmet goedje dubbel en dik 
opgeborgen wordt in 
betonblokken Zolang hierover 
geen wetenschappelijk uitsluitsel 
is, lijkt het mij onverantwoord 
dit gevaarlijk spul in de diepte 
van de zee neer te laten 

En terug uithalen is bij mijn 
weten immers onmogelijk 
Persoonlijk ben ik optimist in de 
vooruitgang van het 
wetenschappelijk onderzoek 
Zowel wat het oplossen van 
de problemen van kernafval 
betreft, als inzake de 
ontwikkeling van 
milieuvriendelijke, zachte 
energiebronnen Intussen moet 
de overheid een beleid voeren 
dat geen enkele hypoteek legt 
op de toekomst Vlaams-
nationalisten dienen bezorgd te 
zijn voor heel ons volk dus 
ook voor de samenleving van 
onze kleinkinderen Bijgevolg 
dient er angstvallig over 
gewaakt met zo weinig 
mogelijk radio-aktiviteit 

opgescheept te geraken en 
erover alle kontrole te 
behouden 
De Volksunie is konsekwent 
tegen het dumpen van 
kernafval in zee Terecht 
oordeelde het Volksuniekader 
van Brugge het dan ook 
normaal volle medewerking te 
verlenen aan de betoging van 
vonge zaterdag Ik meende dat 
onze aktieve jonge 
bestuursleden van de 
Westvlaamse hoofdstad best 
een ruggesteuntje konden 
gebruiken Ik vond het met fraai 
de hete kastanjes altijd door 
Willy Kuijpers uit het vuur te 
laten halen Ook al wist ik dat 
hij het gezelschap zou krijgen 
van de Brugse VU-
mandatarissen en ons Europees 
parlementslid Daarom trok ik 
zelf naar Brugge en stapte mee 
op 

Ik heb er hoegenaamd geen 
spijt van Ik ben wel een 
ervaring rijker Ik weet al lang 
dat men bij elke politieke 
beslissing of daad goed moet 
rijden en omzien Dat een 
logische, eerlijke houding vaak 
misbruikt wordt Maar te veel 
voorzichtig of altijd skrupuleus 
afwegen van pro en contra, 
leidt regelrecht naar een vlees-
noch-vis positie, een 
mosselfiguur Ik zelf en de 
uitgebreide Volksuniegroep in 

de betoging werden te Brugge 
misbruikt door een troep 
superalternatieven, een stel 
jongelui dat van betogen een 
beroep maakt Ovengens zonder 
reëel engagement Dat de 
knepen kent om een relatief 
kleine manifestaties te 
manipuleren Het kan hen 
blijkbaar geen barst schelen 
dat hierdoor de 
gemeenschappelijke doeleinden 
in 't gedrang komen Maar er is 
veel erger Och, ik ben mans 
genoeg om me met gelegen te 
laten aan wat gehuil en 
gejouw Enk van Rompuy zal 
wellicht zijn slapen met laten 
voor het geweld van enkele 
vuisten Wat me bijblijft is het 
weerzinwekkend beeld van 
onverdraagzaamheid, dat 
bepaalde kereltjes 
tentoonspreiden Daarvan 
gruwel ik Dat is een mentaliteit 
die bij volks-nationalisten met 
te vinden is Wij hebben geen 
behoefte aan deze enggeestige 
en mensonterende opstelling 
W I J hebben goddank meer 
zelfzekerheid Wij wensen een 
maatschappij waarin iedereen 
de andere respekteert. Alleen dit 
alternatief is onze inzet waard 

spoedig het lot van een Sylvain 
Tack of andere vrije radiofans te 
moeten delen. 

...en Vlaamse 
status 

Vic ANCIAUX 

Afgezien van die juridische haar-
klievenj is het inmiddels ook een 
uitgemaakte zaak voor de NCC-
voorzitter dat de kinderen in de 
Vlaamse scholen goed zijn voor 
eenzelfde publiciteitsstunt als de 
beminnelijke jonkvrouwen met 
twee linkse handen die vandaag 
afwasmachines aanpnjzen met de 
hallucinante boodschap doe zelf 
de afwas met maar, make love 
Hoeveel kost dit nonsensikale 
grapje van Weckx aan de Vlaam
se gemeenschap'' Een Brussels 
politiek redakteur van „De Stan
daard" maakte daar de volgende 
zeer beheerste maar indnngende 
bedenking bij 
„ W/e zelfs in een campagne voor 
Vlaamse scholen uitsluitend Frans 
gebruikt schaadt op termijn de 
langzame groei van het Neder
lands tot de nieuwe statustaai 

Robert Houben 
spuwde... 
Miniser van State Robert Hou
ben heeft eind vorige week, via 
een kranteartikel, gespuwd op de 

administrateur-genera! van de 
BRT Paul Vanden Bussche. 
Houben maakte, middels nogal 
wat opgewonden proza, melding 
van zijn verregaande ergernis 
omtrent de dokumentaire reeks 
van TV-reporter Maurits De Wil
de, getiteld „De Nieuwe Orde". 
Het journalistiek en geschied
kundig werk van De Wilde is 
volgens Robert Houben (gewe
zen PSC-CVP-voorzitler) niet 
ernstig, kleingeestig, en kortzich
tig. 
Houben verdedigt de houding 
van de leidende kringen die zich 
verregaand engageerden in top-
funkties die Maurits De Wilde 
onder de gemeenschappelijke 
noemer „De Nieuwe Orde" sa
menbracht 

...op de BRT-
direktie 
Uit het histonsch weinig verhelde
rend proza van de minister van 
State onthouden we vooral deze 
passage 
„Op een ogenblik dat het bestaan 
van het land wordt bedreigd door 
de spanningen tussen de Vlamin
gen en de Walen, komt U de ruzie 
ophitsen door oude twisten in 
geur (op JVV en kleur terug op 
tafel te brengen De VU mocht dat 
doen De PS mocht dat doen U 
nieV" 
En hij voegt er een bovenstebeste 
civieke bedenking aan toe 
„U komt nu aan de Vlamingen 
voorstellen hoe zij in de Konings
kwestie hebben moeten toegeven 
aan de wil van twee Waalse pro
vincies' Als openbare instelling 
hebt U dat recht met " 
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m Kommentaar 

„Ik omhels u allen...". Aldus dankte Gerard Walschap (83 jaar) zijn vrien
den en dorpsgenoten van LonderzeelSint-Jozef. Tijdens een heerlijk 

feest werd deze grote Vlaamse auteur tot ereburger van zijn gemeente 
uitgeroepen. GefeliciteerdI (foto P. v.D. Abeeie) 

VBO-nieuws 
Het nationale (unitaire) Verbond 
van Belgische Ondernemingen 
geeft in een dokument getiteld 
„Ekonomische ondernemings
strategie voor de jaren '80" aan 
de regering veel, maar weinig 
originele wenken mee. 
Toch moeten we onder het 
hoofdstuk „een andere benade
ring van het overheidsoptreden' 
een pracht van een VBO-slipper 
aanstippen: „om een gunstig kli
maat te scheppen mag de over
heid de massamedia die van haar 
afhangen niet in beslag laten 
nemen door „bepaalde groepen" 
die er enkel op uit zijn om het be
leid en sommige geledingen van 
de samenleving systematisch 
verdacht te maken. Ze moet er in
tegendeel over waken dat ze op 
evenwichtige en objektieve wijze 
de ekonomische en sociale ge
beurtenissen weergeven-" Een 
nauwelijks verdoken aanval van
wege de VBO-patroons op de 
BRT-nieuwsdiensten dus. Om-
roepjournalisten zijn in VBO-
ogen slechts „objektieve nieuws-
brengers" als ze zich gedragen 
als volgzame voorlichtingsamb
tenaren van de overheid-

Fronter 
Charpentier 
Deze week overleed in Neder
land ir. Jules Charpentier te 
Waalwijk (NI.) op 89-jarige leef

tijd. Deze leraar en ingenieur was 
tijdens de oorlog aktlef In de 
frontbeweging. Zo was een door 
hem geschreven brief, met aan
vallen op de Belgische Staat, er 
de oorzaak van dat hij werd 
gedegradeerd. Samen met o.a. 
Karel de Schaepdrijver liep hij, in 
opdracht van de leiders van de 
Frontbeweging, ter hoogte van 
Diksmuide over naar de Duit
sers. Hij moest een aantal voor
aanstaande Vlamingen in het be
zette gebied inlichten over het 
lot van de Vlamingen in het Bel
gische leger. De aktivisten en 
bezetters gebruikten deze afge
vaardigden voor eigen propa
ganda. Charpentier werd na de 
oorlog bij verstek ter dood ver
oordeeld. Wij brengen hem hier
bij een eresaluut en betuigen 
onze gevoelens van medeleven 
aan zijn familie en vrienden. 

Dweilende 

magistraten 
Vorige maand heeft het Centrum 
voor Politieke, ekonomische en 
Sociale Studies (CEPESS) d.i. 
het studiecentrum van CVP/ 
PSC, een colloquium georgani-
zeerd over de depolitizering van 
het openbaar ambt en de magis
tratuur. Voorzitter Herman Van 
Rompuy stelde dat kandidaat
magistraten de herbergen van 
hun arrondissement moeten af-
dweilen om de toestemming te 
verkrijgen van lokale en arron-
dissementele partijbesturen, die 
ook in deze benoemingen om 
advies gevraagd worden. Zonder 
blikken noch blozen verkondigt 
Van Rompuy dat ook de CVP 
hieraan meedoet, „maar met de 
meeste weerzin."„Het is een ver
nederend en lichtzinnig sys
teem", besluit de CEPESS-voor-
zitter. Toch wel mooi van die 
machtsgeile partij om dit ronduit 
toe te geven, maar zou het niet 
interessant zijn ook eens na te 
gaan wie dit verloederde meka-
nisme invoerde en nu besten
digt? Papier is gewillig en mooi
praters hebben we zat. Wij wach
ten echter op daden om deze 
verregaande ontaarding van het 
openbaar ambt en de rechterlijke 
macht teniet te doen. 

Beroepsverbod 
van de orde... 
In Vlaams-Brabant werden 17 
dokters geschorst door de orde 
der geneesheren, wegens het 

niet-betalen van het lidgeld. Deze 
niet-betalingsaktie was het ge
volg van de doktersstaking van 
dec. 79-jan. '80. In die periode 
probeerde het Wynen-syndikaat 
een staking te organizeren. Zij 
waren het niet eens over bepaal
de tariefverminderingen en be
perkingen van grote technische 

installaties. Ook verloren zij een 
stukje macht in de bepaling van 
de erelonen. U begrijpt het wel: 
het ging om de lieve centjes. In 
deze staking zagen een aantal 
artsen hoe de orde de naleving 
van de morele regels, verwarde 
met de verdediging van syndika-
le belangen. Deze groep dokters 
kon aldus niet langer meewerken 
aan het in stand houden van 
dergelijke instelling. Daarom be
taalden zij niet langer de ordebij
drage. 

...en het 
antwoord 
Deze 350 geneesheren menen dat 
de medische rechtspraak best aan 
de orde onttrokken vi/ordt, om ze 
toe te vertrouwen aan de burgerlij
ke en strafrechterlijke rechtban
ken. Dit biedt meer demokratische 
garanties; scheiding van de mach
ten, onafhankelijk onderzoek, 
rechten van de patiënt, openbaar
heid van de debatten... Uiteraard 
aanvaarden die artsen deze 
schorsing niet en zullen zij hun 
patiënten niet in de steek laten. Zij 
weten hoe groot de publieke ver
ontwaardiging was tijdens de 
voorbije doktersstaking. Gezond
heidszorg is geen zaak enkel voor 
dokters, maar het recht van ieder
een. Daarom plannen de ge
schorste artsen een debatavond 
op dinsdag 8 juni in zaal Nova te 
Machelen met o.a. Vic Anciaux en 
nodigen zij iedereen uit op de 
nationale betoging op zondag 
13 juni ook te Machelen. 

De stad en het gat 
Het reisagentschap te Barcelona dat gezorgd had 
voor de vliegtuigreis en het hotelverblijf, moet uit
gegaan zijn van de (verkeerde) veronderstelling, 
dat Brussel een beschaafde stad is en dat de Bel
gische hoofdstedelijke horeca-sektor opgewas
sen is tegen zijn taak van gastvrijheid. Het had 
dus, argeloos en niets-vermoedend, onze Cata
laanse CDC-vrienden gelogeerd in hotel Métropo-
le aan het Brouckèreplein. Vrijdagavond kwamen 
ze daar aan, stuk voor stuk versierd met een CDC-
sticker op kraag of bloes. Wijzelf van het ont-
vangstkomitee hadden, alleen al om herkenbaar te 
zijn voor onze gasten, het geel-zwarte VU-kente-
ken aangelegd, twee-en-een-halve vierkante centi
meter groot Voor de geüniformeerde stier achter 
de hotelbalie werkte dat blijkbaar als een muleta. 
/^/lorrend en mokkend, met de grootst mogelijke 
zichtbare afkeer, begon hij het gezelschap in te 
boeken. Monsieur et madame Casas chambre 
numero 202. Monsieur et madame Montserrat 
chambre numero 203. Monsieur Alonso chambre 
numero 311. En toen kreeg de baliestier zijn 
opdonder Poeslief vroeg monsieur Alonso terug, 
in onvervalst en zuiver Nederlands: „Kamer num
mer hoevéél?" 
(De baliestier kende de heer Alonso nog niet Wij 
wel. Al een paar jaar. Van voornaam heet hij Marti. 
Onze goeie Catalaanse CDC-vriend Marti heeft 
enkele jaren geleden het pad gekruist van een on
vervalste Brabantse, een meisje uit Breda. Hij is er 
mee getrouwd; zij schonk hem niet alleen kinde
ren, maar ook de grondige kennis van het Neder
lands inbegrepen een paar duidelijke krachtter
men). 
„Je ne parie pas Ie flamand", gromde de baliestier 
„Ik wel", zei Marti, „en Catalaans ook. Maar zelfs 
als jij Catalaans moest kennen, mag je het niet 
spreken met mij. Want ik sta hier" — Marti stampte 
driftig met zijn Catalaanse rechtervoet op de vloer 
van Métropole — „op Vlaamse grond. Kamer 
nummer hoevéél?". Hij vroeg het niet meer poes
lief maar eiste het 
„Vous êtes des fachistes", gromde de baliestier te
rug. Het woord viel loodzwaar in het gezelschap, 
dat een ogenblik verbauwereerd bleef Toen 
schoot een schichtig mannetje naar voor, vuurde 
hoogrood een snelle tirade af in het Frans, met het 
tempo van een mitrailleur, en eiste ekskuses. Nou, 

de baliestier werd voorzichtiger en week een 
stapje terug. Maar het kleine mannetje drong 
meteen mee naar voren, prikte een benige wijsvin
ger in het livrei van de baliestier en eiste opnieuw 
ekskuses. Die kwamen den toch, kortaf tussen de 
tanden gegromd. En meteen lag ook sleutel 311 
vlak vóór Marti op de balie. 
De volgende dag bezochten we Diksmuide en de 
IJzertoren. Op de Paxpoort wapperde de Catalaan
se vlag. In de crypte werd een CDC-krans neerge
legd. Later bekeken we, vanop de toren, het 
eindeloze vlakke land en de weelde van het frisse 
mei-groen onder een zon die zó uit Barcelona 
scheen te komen. 
Nog wat later dronken we een glas op het terrasje 
van hotel Sint-Jan, vlak tegenover de toren. Het 
kleine mannetje kwam naast ons zitten, in de 
schaduw. „Ik kan niet goed tegen de volle zon", 
ratelde hij in rad Frans. „In de winter van '37-'38 heb 
ik in de loopgrachten van de sierra Biltana een 
longontsteking opgedaan. Ze was nog niet gene
zen of ik stond al terug aan het front, om er bijna 
onmiddellijk een franquistische kogel door de 
linkerlong te krijgen. En je weet, voor iemand met 
moeilijke longen is de volle zon niet goed". 
Catalaans nationalist, officier in het Republikeinse 
leger en nadien jarenlang banneling. Kapotgescho
ten longen. En naar Brussel komen horen, dat hij 
een „fachiste" is. 
„Mon ami', zegde hij, „ik kén dat Wij hebben óók 
een Madrid". Enkele uren later, tijdens de reievaart 
te Brugge, vervolledigde hij plechtig: „ceci, mon 
ami, c'est une ville. Tandis que Bruxelles, pa m'a 
donné Timpression d'un trou". 

(lees ook biz. 17) 
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Sociaal-ekonomisch m 
NCC besteedt 
ruim 1 miljoen 
per maand 
aan sociaal-
kulturele werking... 

Het is natuurlijk gemakkelijk de 
schuld voorde verkwlstingspo-
litlek, van de voorbije jaren, en 
waarvan we nu de rode cijfers 
meesleuren, integraal op de 
kap van het unitair beleid te 
schuiven. Het blijft een ergerlijk 
feit dat ten behoeve van zielto
gende Waalse industriële sek
toren almaar miljarden over de 
balk gegooid worden bij middel 
van blanco-cheques, uitgereikt 
door de nationale regering. 
Maar waarvoor wij als schulde
naar moeten opdraaien. 
Intussen evenwel moet alles op 
alles gezet worden om te bou
wen aan een autonome Vlaam
se staat waarbij de aangehou
den verkwistingspolit iek het 
slechtste uitgangspunt kan zijn. 
In de staatkundige doolhof 
waarin we nu voortsukkelen, op 
de weg van het unitair platform 
naar een autonome Vlaamse 
staatsgemeenschap, dient in
derdaad stilaan met toenemen
de aandrang gewezen te wor
den op bepaalde politieke prak
tijken, ook van Vlaamse polit ici, 
die officieel schuilgaan onder 
de benaming „niel-samendruk-
bare uitgaven", maar die in niet 
weinig gevallen moeten aange
stipt worden als slecht bestede 
gemeenschapsgelden om van 
bedenkelijke verkwistingen 
nog maar te zwijgen. 
Terwijl gewezen minister van 
kuituur Rika De Backer middels 
een kranteninterview nog eens 
de gelegenheid kreeg om met 
zoveel kleine argumenten de 
verwijten te weerleggen als zou 
zij acht jaar lang een prestlge-
politiek gevoerd hebben in na
volging van Frans Van Meche-
len, loopt er uit Amsterdam het 
bericht binnen dat het Vlaams 
Kultuurcentrum de Brakke 
Grond op nauwelijks één werk
jaar t i jd een schuidcijfer van 
nagenoeg 15 miljoen frank 
heeft gepresteerd-
Jarenlang werden, om het 
Vlaamse volk méér kultuurtroe-
ven in de hand te spelen, her en 
der grootse kultuurcentra en 
ook sportcentra uit de grond 
gestampt. Meestal als gevolg 
van zware elektorale gokken. 
Vooral de CVP-besturen heb
ben terzake opmerkelijk goed 
gepresteerd. 

Veel van die betonnen bunkers 
staan vandaag in patattenvel-
den en veraf van de dorpsker
nen voor een groot deel van het 
jaar te nietsnutten. 
Op de eeuwige frontli jn van de 
Vlaamse beweging, bij de Vla
mingen in Brussel, zijn metter
ti jd ook ontzagwekkend veel 
instellingen geïnstalleerd. 
De ti jd van sociaal-kulturele 
vergaderingen (die toen nog 
die eerbiedwaardige benaming 
niet hadden), die plaatsgrepen 
in achterzaaltjes van menig 
café is gelukkig(?) ook voor de 
Brusselse Vlamingen goed
deels geschiedenis geworden. 
Na het pionierswerk van velen, 
dat mettertijd in talrijke Brus-

Werken Vlaamse 
bureaukratische machines efficiënt? 

selse gemeenten gebundeld 
werd in menig „Verbond van 
Vlaamse verenigingen", kwa
men de officiële koepelorgani-
zaties In het stri jdveld. Onmis
kenbaar heeft de Vlaamse ge
meenschap in Brussel in de 
jaren 7 0 een ferme ontvoog-
dingsstap vooruit gezet Instel
lingen zoals de NCC-kultuur-
kommissie hebben daar een 
grote verdienste bij gehad. 
Hoewel de officiëlen zonder het 
enorme vrijwil l igerswerk van
daag nog nergens zouden 
staan. 

15 miljoen van de 180 
De centenkrisis sloeg ook in 

het Brusselse hard toe. Vooral 
inzake subsidiëring van lokale 
werking (trefcentra, buurtwer-
ken enzomeer.) werd al meer 
dan eens alarm geslagen. 
De NCC-kommissie met de lan
ge naam (Nederlandse Kom
missie voor de Kuituur in de 
Brusselse Agglomeratie) hing 
zelf ook aan de Hertogstraat de 
zwarte vlaggen uit, telkens de 
ingediende begroting door het 
nationale Ministerie van Neder
landse Kuituur duchtig werd 
besnoeid. 
Die zwarte vlaggen wapperden 
terecht Want via de frankofone 
gemeenterbesturen en de Fran

se kultuurkommissie plus de 
zovele kultuurcentra instand 
gehouden door de nationale 
overheid worden de Franstali-
gen in Brussel onverminderd 
met menigvoudige keer meer 
miljoenensubsidie bedacht 
voor het bevredigen van hun 
sociale en kulturele behoeften. 
Omdat de Vlamingen in Brussel 
tot eind van de jaren '60 slechts 
de kruimels van de subsidieta
fels mochten bijeenrapen, en 
als het ware van aalmoezen van 
gemeentebesturen mochten le
ven, werd de NCC-kommissie 
In het leven geroepen. De op
richting van deze Vlaamse 
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Het 
Columbus-ei... 
Nadat hij bakzeil heeft gehaald 
(voorlopig) met zijn pseudo-re-
volutionair voorstel inzake het 
invoeren van een NIB-belasting 
(negatieve inkomstenbelasting) 
trachtte de joge PVV-voorzitter 
Guy Verhofstadt zijn flater zo 
spoedig als-effe-kon uit het korte 
elektorale geheugen weg te va
gen met een andere innovatie. 
Er was in de regeringsintenties al 
vaagweg melding gemaakt van 
het invoeren van belastingvrije 
zones. 

Verhofstadt was er als de libera
le kippen bij om de bedrijfsvrien-
delijke maatregel te verduidelij
ken en om te toveren tot T-zones, 
zijnde tewerkstellingszones. In 
beperkte zones zouden bedrij
ven aangemoedigd worden om 
meer werkplaatsen te verwezen
lijken als gevolg van de verre
gaande faciliteit dat zij voor een 
bepaalde periode geen vennoot-
schaps- of lokale belastingen 
zouden moeten betalen. Dit is het 

Columbus-ei van Verhofstadt om 
de krisis in wingewesten tegen te 
gaan. 

Nu moet Verhofstadt het toch wel 
zeker meemaken dat precies de 
Vlaamse werkgeversorganizatie, 
het VEV, hem de wind van voren 
geeft 
„In ieder geval (zo stelt het VEV) 
leren buitenlandse voorbeelden 
vooral in derde wereldlanden als 
Haiti, Hongkong, Maleisië, Taiwan 
en Singapore ons genoeg Derge
lijke experimenten zijn voor onze 
sociale wetgeving en overlegeko-
nomie totaal ondenkbaar Ook de 
Amerikaanse voorbeelden zijn bij 
ons met realizeerbaar Alleen de 
Engelse zones bieden mogelijkhe
den, maar hebben nogal wat weg 
van de „ontwikkelingszones" waar 
de EG voor Vlaanderen dan weer 
niet zo scheutig mee is " 

...van Guy 
Verhofstadt 
Over wat maakt „men" zich dan 
druk'', vraagt het VEV, zonder 
Verhofstadt met name aan te 
spreken. 
„Over een doekje voor het bloe

den of over het geïntegreerd in-
vestenngsbeleid dat de regering 
aankondigde''" 

Minder 
inkomsten 
Het overlegkomitee tussen de 
centrale regering en de zoge
naamde deelregeringen heeft er 
nog een probleempje bovenop 
gekregen. Half februari besloot 
de centrale regering een einde te 
maken met de belasting op de 
meerwaarde van onbebouwde 
onroerende goederen. De op
brengst van deze belasting was 
evenwel voorbehouden aan de 
Vlaamse gemeenschap en het 
Waalse gewest, die ze reserveer
den voor de uitbetaling van de 
vergoedingen voor planschade. 
Met de afschaffing van deze be
lastingen zien Vlaanderen en 
Wallonië inkomsten ontglippen, 
terwijl uiteraard de uitgaven be
houden blijven. Op voorstel van 
VU-Gemeenschapsminister 
Schiltz zal het probleem bij het 
overlegekomitee aanhangig ge
maakt worden. 

overheidsinstell ing in Brussel 
was een waar feestfestijn voor 
de Vlaamse gemeenschap. De 
verwachtingen lagen hoog ge
spannen. 

Vandaag kan teruggeblikt wor
den op een aantal merkwaardi
ge prestaties. Maar, vandaag is 
er ook de harde vaststell ing dat 
de NCC is verworden tot een 
bureaukratisch machine van 
eerste kategorie. Wordt er tel
kens bij de begrotingsronde 
uitgekeken naar bezuinigingen, 
dan vallen onverminderd toela
gen aan zus-en-zoveel initiatie
ven, meestal gedragen door 
vri jwil l igerswerk, door de ma
zen van het net 

Onder leiding van CVP'er advo-
kaat Hugo Weckx, zelf schepen 
in Sint-Agatha-Berchem, ook 
senator, en bij de NCC bezol
digd op het niveau van een 
administrateur-generaal, is de 
NCC uitgegroeid tot een eer
biedwaardige papieren tijger. 
Meer dan 70 procent van de 
gehele begroting wordt opge
slorpt door personeelsuitga
ven, werkingskosten allerhan
de (waaronder een dienstauto 
voor de voorzitter), en aflos
sing van schulden. 

Van de 180 miljoen dotatie bli j
ven er, na aftrek van al die 
uitgaven, nog amper een goede 
15 miljoen frank over voor de 
echte sociaal-kulturele werking 
ten behoeve van de Vlaamse 
gemeenschap in het Brusselse. 
Studiebureaus en publiciteits
agentschappen werden bij de 
arm genomen om verdienstelijk 
werk te presteren in opdracht 
van de NCC. 

Stilaan moet evenwel de vraag 
gesteld worden of de stapels 
studiewerken nu onderhand 
niet volstaan, en de onder-
zoekshonger voorlopig dient 
getemperd te worden ten voor
dele van het veldwerk-
Er worden merkwaardige initia
tieven genomen die aardig wat 
miljoenen kosten en waarvan 
niet alleen het nut maar ook de 
opportuniteit sterk in twijfel 
mag getrokken worden. Zo bij 
voorbeeld de massale reklame 
in het Frans ten behoeve van 
het Vlaams onderwijs in Brus
sel. Publiciteits-agentschappen 
zullen hiermee allicht goed ge
diend zijn. 
Maar wat te denken van peper
dure publiciteitsspots op de 
RTL-zenders én de voorgeno
men betaalde boodschappen 
via Brusselse vrije zenders die 
vooral het liberale politieke 
vaandel hooghouden-? 
Na de jaarlijkse begrotingsron
de op de NCC-zetel kunnen 
dan allicht wel zonder verpin
ken alweer de zwarte vlaggen 
uitgehangen worden, kan voor
zitter Weckx een zwartgallige 
perskonferentie houden met 
water en fruitsap in de plaats 
van de in het huis gebruikelijke 
ciders en andere opkikkertjes. 
Is dit een schoolvoorbeeld van 
het zuinige kulturele krisisbe-
leid dat de Vlaamse overheid 
ook morgen wil bestendigen? 

(hds) 
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Autonomie 
voor Duits
sprekenden 
De Partei der Deutschsprachi-
gen Belgier (PDB) ijvert al jaren 
voor meer autonomie ten voor
dele van de Duitssprekenden in 
België. Zij willen, terecht, meer 
zelfstandigheid. Immers, princi
pieel is de Raad van de Duitse 
kultuurgemeenschap van mening 
dat de vorm en de inhoud van de 
autonomie van de Duitse ge
meenschap moeten uitgaan van 
de bestaande situatie en van de 
potentiële mogelijkheden van 
deze gemeenschap. Die autono
mie mag niet enkel slaan op de 
kulturele en persoonsgebonden 
materies, maar ook op de gewes
telijke materies, zonder dat de 
Vlaamse of de Waalse gemeen
schap zou optreden als hoeder 
of voedster voor de Duitstaligen 
in België. Thans is het zo dat de 
kantons Eupen en Sankt-Vith 
nog altijd deel uitmaken van het 
verkiezingsarrondissement Ver-
viers. De PDB (tweede partij in 
het Duitstalig gebied) pleit voor 
een eigen provincie en voor het 
houden van een geheime volks
raadpleging bij alle Duitstalige 
Belgen omtrent het toekomstig 
statuut van hun streek. Zullen de 
Franstaligen hen die kans ge
ven? 

Communautair 
energiedebat 
Terwijl in de nationale kamerkom
missie het energiedebat voor de 
Algemene Vergadering wordt 
voorbereid, ontwikkelen zich in de 
rand daarvan kommunautaire 
twistappels omtrent de financiële 

aspekten. De Vlaamse regering 
heeft pas vorige week haar stand
punt Inzake het energiebeleid be
paald. Dit moet nu onderzocht 
worden door de bevoegde kom
missie „energie" van de Vlaamse 
Raad. Bij de Walen zijn de zaken al 
een stuk verder gevorderd. Alhoe
wel de standpunten van de ge
westen In het nationale debat over 
het energiebeleid enkel kracht van 
advies hebben, lijdt het toch geen 
twijfel dat zij op het verloop van de 
besprekingen hun stempel zuilen 
drukken. 

Zo eisen de Waalse vertegen
woordigers kompensatles voor de 
aanleg van de Zeebrugse gas-
terminal. Verder weigeren de Wa
len om de eventuele toekomstige 
elektrische centrales op steenkool 
in Limburg te laten bouwen. Ook 
over een eventuele cokes-fabriek 
nabij Sidmar willen de Franstaligen 
niet praten... De arrogantie van 
onze zuiderburen kent dus weer 
eens geen grenzen. Na een jaren
lange boycot van o.m. de haven
werken van Zeebrugge en de 
chantage bij de verdeling van na
tionale kredieten, komen zij nu 
opnieuw aandraven met andere 
geld-eisen. 

Plus 19 miljard 
Van langsom meer zal blijken dat 
de devaluatie-schok van Mar
tens slechts van aard is om de 
schuldenlast die op onze ge
meenschap weegt nog fataal te 
verzwaren. Een staat gaat niet 
meteen failliet zoals een Vlaam
se onderneming. Maar inmiddels 
is toch bekend geworden dat 
vandaag, als gevolg van de deva
luatie, de uitstaande buitenland
se schulden met 15 miljard ge
stegen zijn en de belastingbeta
ler alleen al dit jaar 4 miljard 
extra aan rentekosten op buiten
landse leningen dient op te bren
gen. 

De Falklands, de NAVO, Euro-technokraten en wij 
De reis naar Quebec van de Voorzitter van de 
Vlaamse regering heeft kwaad bloed gezet in 
die kringen die thans ten onrechte vrezen dal 
Vlaanderen een realistische en efficiënte 
kaart zou gaan uitspelen in het internationaal 
ekonomisch verkeer 
Nochtans bestaat er geen Belgische oplos
sing meer voor de Belgische problemen, al
leen een Europese. Een Belgische oplossing 
voor Vlaamse problemen is er uiteraard ook 
niet meer Dit betekent dat vanuit Vlaanderen 
nieuwe Europese impulsen moeten komen, dat 
Vlaanderen als dusdanig zijn plaats moet 
innemen in de Europese politiek. 
Indien Europa vandaag in duigen valt dan 
is dit te wijten aan het feit dat het is 
uitgegroeid tot niets meer dan een vrij
handelszone zonder dat het zijn politieke 
dimensie en autonomie heeft durven of 
kunnen opeisen. Dezelfde gedachten-
gang geldt evenzeer voor Vlaanderen. 
Meer dan ooit moet Vlaanderen een 
eigen aanwezigtieidspolitiek gaan voe
ren op internationaal vlak. Zonder inter
nationale dimensie maakt de Vlaamse 
gemeenschap geen kans. 
Vlaanderen is immers een exportland bij 
uitstek. Daarom volstaat de ekonomi-
sche promotie in het buitenland niet. De 
Vlaamse aanwezigheid in de wereld zal 
omkaderd dienen te worden door een 
waarachtig buitenlands beleid dat onze 
export schraagt Zo is bijvoorbeeld het 
falen van de Belgische benadering te 
wijten aan het feit dat zowel wat handels
vrijheid betreft als wat politieke filozofie 
aangaat, al te vaak aan de NAVO de rol 
werd overgelaten die normaal aan het 
politieke Europa moet toekomen. Het is 
onmogelijk een Europese politiek te for
muleren zonder over Europese handels

vrijheid te beschikken. Het export-ge
voelige Vlaanderen ondervindt daarvan 
méér nadeel dan grotere landen. 

Falklands 
De sancties tegen Oost-Europa, de kwes
tie van de Falklands en het rakettenvraag-
stuk tonen aan hoezeer de kritiekloze 
Inkapseling In het geïntegreerde militaire 
systeem van de Navo In de weg staat van 
een geïntegreerd Europees politiek sys
teem. Door mee te doen aan het spelletje 
der ekonomische sancties — een middel 
dat gewoonweg niet tot ons Instrumenta
rium zou mogen behoren en waaraan 
Europa geen steun zou mogen verlenen 
— brengen wij de Vlaamse ekonomische 
belangen in het gedrang. Dit geldt zowel 
wat Oost-Europa als wat de Falklands 
betreft. 
Door de Falklands worden we meege
sleurd in een verkeerd begrepen koncep-
tie van de Europese solidariteit, aangezien 
de Falklands bulten de zone van de zoge
naamde Russische bedreiging liggen en de 
Europese belangen In Latijns-Amerika 
geenszins dienen. In de praktijk en zonder 
dat dit ten gronde werd behandeld, laat 
staan openlijk geformuleerd, lijkt de Navo
zone uitgebreid. De rol van de Navo dient 
beperkt tot het strikt militaire domein, 
terwijl het Europees politiek Instrumenta
rium op onafhankelijke wijze zijn rol dient 
te spelen. De Navo dient In funktie van 
deze Europese politiek te funktioneren en 
niet omgekeerd. 
Uiteindelijk worden we door het probleem 
van de raketten ingeschakeld In een globa
le militaire en politieke strategie waardoor 
de ekonomische ondergeschiktheid van 

West-Europa binnen de Navo en het anta
gonisme ten overstaan van Oost-Europa 
worden bestendigd. Vlaanderen moet eko
nomisch kunnen optreden zowel ten over
staan van Oost-Europa als Zuid-Amerika. 
Bovendien is een dynamische Europese 
aanpak in overeenkomst met de objektle-
ven der in Vlaanderen levendig aanwezige 
vredesbewegingen. Door meer zelfstan
digheid te eisen inzake defensie scheppen 
we de mogelijkheid een Europees strate
gisch koncept uit te werken onder een Eu
ropees geïntegreerd kommando binnen 
het Atlantisch geheel. Dit zijn de voorwaar
den die kunnen leiden tot het scheppen 
van kernvrije zones In Europa, van vermin
derde bewapening en van ruimere demo-
kratlzerlng in de socialistische landen. Het 
uitgangspunt is de verzaking door de 
supergroten van het eerste gebruik in 
kernwapens. 

Een doelmatige aktie In Europese en vre
delievende zin moet uitgaan van het besef 
dat de Vlaamse gemeenschap en niet 
meer de Belgische als draagvlak kan en 
moet dienen voor een Europese aktie. 
Vandaar het nut van een gemeenschappe
lijk optreden van de Vlaamse Beweging In 
bovengeschetste zin. Of kan bijvoorbeeld 
het Vlaamse Parlement niet, omwille van 
de ekologische aspekten van de zaak, een 
ruim debat op gang brengen over de 
inplanting van de raketten, een belangrijke 
aangelegenheid die volledig onttrokken 
wordt aan welke inspraak ook van de 
Vlaamse regering. Dergelijke Initiatieven 
kunnen Immers heel wat betekenen voor 
het tot stand brengen van de zo noodzake
lijke Europese relance. Meer dan de tech-
nokraten voor wie Europa een produktie-
apparaat van statistieken Is geworden, zal 
de wakkere burger de mogelijkheden in
zien die gebonden worden door een de-
mokratlsche aanpak waardoor geen ver
strekkende beslissingen meer getroffen 
kunnen worden tegens de wens en de wil 
In van de overgrote meerderheid van de 
Vlaamse bevolking. 

Een dergelijk beleid zou niet alleen aan de 
demokratlsche verzuchtingen voldoen, 
maar ook aan de ekonomische wetmatig
heden. De felheid waarmede, helaas ook 
door Vlaamse prominenten uit de unitaire 
hoek gereageerd wordt tegen iedere ui
ting van internationale gerichtheid van de 
prille Vlaamse instellingen, bewijst het gro
te belang ervan. 

Hugo SCHILTZ, 
Gemeenschapsminister 

van Begroting en Financien. 
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Wetstraat 

Defraigne: 

Het heeft geen zin meer! tÊ 

Martens en zijn kollega's hebben zwaar op hun donder gekregen van 
kamervoorzitter Defraigne. 
Pas vorige week, eind mei, hebben de senatoren het debat over de 
rijksmiddelenbegroting van 1982 kunnen beëindigen. Normaal moest 
dit reeds voor de aanvang van het jaar gebeurd zijn. Maar voor deze 
laattijdigheid kon de voorzitter nog enig begrip opbrengen-
„mocht nu onmiddellijk kunnen gestart worden met de bespreking 
van de 25 begrotingen van de verschillende departementen. Feit is 
evenwel dat er nog niet één van deze begrotingen ingediend is bij Ka
mer of Senaat. Meer zelfs, de drukkerij die belast is met het drukken 
ervan, kan nog steeds niet aan het werk. 

Voor Defraigne is daarmee de 
maat meer dan vol „Ik zou in mijn 
ambtelijke verplichtingen te kort 
schieten indien ik de vergadering 
met zou wijzen op wat uiteindelijk 
een zware inbreuk betekent op de 
werking en de regels van ons 
parlementair bestel Begrotingen 
aannemen wanneer het geld 
reeds is uitgegeven, heeft geen 
zin meer" 

Met de ellebogen kon men vorige 
week in de Senaat aanvoelen hoe 
zinloos een debat wel is, wanneer 
het gaat om begrotingen die reeds 
grotendeels uitgevoerd zijn De 
VU-senatoren hadden dit bijtijds 
begrepen en maakten van de gele
genheid ruim gebruik om het rege
ringsbeleid in al zijn aspekten te 
belichten Aldus ging Walter Pee-
ters uitvoerig in op het sociaal 
beleid, analyzeerde Michel Ca-
poen de regeringspolitiek op het 
vlak van de vijf nationale sektoren 
en belichtte Oswald Van Oote-
ghem de bouwsektor en het de
partement van Olivier Monetaire 
en ekonomische bedenkingen 
nam Hektor De Bruyne voor zijn 
rekening, terwijl Jef Thys in zijn 
maidenspeech bij het fiskale luik 

bleef stilstaan Bob Maes onder
zocht de saneringsmaatregelen 
van de regenng en ging diepgaand 
in op de gewestvorming vooral het 
luik Brussel Even later betrad Gui-
do Van In het spreekgestoelte om 
globaal het proces te maken van 
Martens V Toen dan Walter Luy-
ten, als laatste in de rij, kantteke
ningen aanbracht bij de wijze waa
rop in dit landje politiek bedreven 
wordt, werd het de Lierenaar Van-
derpoorten te machtig 
Anders kalm en met om een grap
je verlegen viel de liberale voor
man fel uit tegen VU-nieuwkomer 
Luyten en zijn „cafépraat" De hele 
VÜ-fraktie moest het ontgelden 
omdat ZIJ over alles en nog wat 
een standpunt kwam vertolken 
De reaktie van Vanderpoorten 
klonk onbegrijpelijk Eerst werd de 
parlementaire werking ontwncht 
met volmachten zonder grenzen, 
nadien werd een rijksmiddelenbe
groting voorgeschoteld die reeds 
grotendeels tot de geschiedenis 
behoorde en ten slotte zullen de 
25 andere begrotingen aan bod 
komen als vijgen na Pasen Bij dit 
alles zou de oppositie dan nog 
netjes en braafjes moeten doen 

wat de meerderheid dikteert' Na 
Blanckaert, Vanderpoorten i 
Zelfs een minimum-kontrole kan 
of mag het Parlement niet meer 
uitoefenen Zinloze debatten over 
aftandse begrotingen is zowat 
haar enig toevertrouwde taak 

Even buiten de grenzen daarvan is 
het volgens de ene te mat of 
obstruktie, volgens de andere ca
fépraat 
De kontrole is dan ook een fiktie 

P-Sprokkels 
9 De Kamerzitting van vorige 
week stond in het teken van de 
komende gemeenteraadsverkie
zingen Aldus werd door een wijzi
ging aan de Gemeentekieswet de 
termijn van zes maanden domici
liering afgeschaft om in een be
paalde gemeente te mogen stem
men volstaat het ingeschreven te 
zijn op de datum dat de kiezerslijs
ten afgesloten worden, namelijk 
op 1 augustus 

• Ondanks het advies van de 
bevoegde kommissie werd op 
aandringen van de regering het 
stemmen bij volmacht behouden, 
weliswaar beperkt tot de echtge
noot en de bloed- of aanverwan
ten van de tweede graad Zowel 
Jef Valkeniers als André De Beul 
hielden een vurig pleidooi om defi
nitief komaf te maken met het 
verlenen van volmachten Eerstge
noemde haalde daarbij scherp uit 
naar de CVP die „wel weet waar
om ze tegen de afschaffing is van 
het stemmen bij volmacht" Met 
een zeer nipte meerderheid haal
de de regering haar slag thuis 

9 Pas nu werd een koninklijk 
besluit bekrachtigd dat een aantal 
modaliteiten en gevolgen van de 
Antwerpse fusie regelt De VU-
frak tie onthield zich daarbij Als 
motivering voor deze houding ver
wees Antwerpenaar André De 
Beul ondermeer naar de onvol
doende administratieve voorberei
ding en de weinig bemoedigende 
financiële vooruitzichten Maar 
vooral pleitte hij voor een korrek-
tie van de grootschaligheid door 
kleinschalige deelgemeenteraden 

• Besloten werd eveneens dat 
het aantal schepenen en raadsle
den in Groot-Antwerpen respek-
tievelijk 12 en 59 zal bedragen 

• In een interpellatie hekelde 
Joos Somers onlangs de houding 
van minister Olivier tegenover de 
kosten-batenanalyse van de uit
bouw van het Belgisch waterwe
gennet Na afloop daarvan dien
den zijn kollega's Valkeniers, Van 

geworden De uitval van Defraig
ne IS volkomen terecht, maar zal 
ten gronde weinig aarde aan de 
dijk brengen Waarom richten 
Blanckaert en Vanderpoorten zich 
met eens tot hun ministers om wat 
meer respekt af te dwingen voor 
het parlementair stelseP Of is de 
cafépraat van Luyten dan toch 
wat meer „Zelden werd een land 
met zo 'n hardwerkende bevolking 
door de politici, zo diep in de grond 
geboord!" 

Boxelaer en Meyntjens een motie 
in om het Vlaamsvijandig beleid 
van Olivier aan te klagen Uit de 
stemming bleek evenwel dat de 
meerderheid, met inbegrip van 
CVP en PVV, een andere mening 
toegedaan is 

• In de Senaat ging alle aan
dacht naar de rijksmiddelenbegro
ting van 1982 De VU-fraktie was 
daarbij biezonder aktief Naast 
Hektor De Bruyne, die een kriti
sche analyse bracht van de globa
le regeringspolitiek, gingen Bob 
Maes, Oswald Van Ooteghem, 
Guido Van In, Walter Luyten, 
Walter Peelers en Jef Thys elk in 
op een onderdeel van de begro
ting 

REL 
TJE 

De heer Luyten „(_) De heer 
Perin, die onlangs op specta
culaire manier de Senaat ver
laten heeft...". 

De heer Vanderpoor ten „Dat 
moet u ook doenP. 
De heer Luyten „Dat zou u 
wel wil len! Dan kon u verder 
ongestoord uw tricolore poli
tiek blijven bedrijven. Zolang 
er 20 t.h. Vlaams-nationalisten 
in Vlaanderen zijn, zal ik voor 
mijn mening uitkomen. Wi j 
zijn niet zoals de liberalen, die 
plotseling een ommekeer ge
maakt hebben van het unita
risme naar een soort flamin
gantisme van de blauwe 
leeuw". (App laus bij de Vo lks 
un ie ) 

(Senaat, Beknopt Verslag, Gewone zitting 
1981-1982. Vergadering van donderdag 27 
mei 1982. biz 356) 

Zonder 

applaus. 

Haast wekelijks mogen wij het 
genoegen smaken van een VU-
maidenspeech in Kamer of Se
naat Gebruikelijk immers is dat 
parlementaire nieuwkomers eerst 
enige tijd toezien, roderen en erva
ring opdoen bij hun kollega's-routi-
niers Pas daarna wordt een eer
ste maal het spreekgestoelte be
stegen 

Vonge week maakte Jef Thys uit 
Westerio daar zijn opwachting 
Met een stevig gedokumenteerde 
en erg goed voorbereide tussen
komst over de rijksmiddelenbe
groting Meer bepaald over het 
nogal technische fiskale luik ervan 
Zijn gegoochel met termen als 
inkohiering, spaardeposito's, roe
rende en andere voorheffingen 
belette de Kempische senator met 
om oog te hebben voor de mense
lijke en maatschappelijke overwe
gingen 

Is het wel eerlijk de bevolking 
dag na dag te vermurwen met 
overrompelend krisis-nieuws en 
ander doemdenken op basis van 
statistieken? Wordt daarbij geen 
misbruik gemaakt van het ver
trouwen van de bevolking? 
Wordt daarmede niet gespeku-
leerd op een kritiekloos, haast 
passief aanvaarden van alle 
maatregelen? 

Er moet, aldus Jef Thys, meer 
eerlijkheid, openheid en geloof
waardigheid opgebracht worden 
Bovenal moet er een einde komen 
aan het afvuren van zogenaamde 
ekonomische wetmatigheden ter 
rechtvaardiging van alles en nog 
wat Er kan slechts een doorslag
gevend criterium zijn het belang 
van de bevolking 
Veel applaus heeft Jef Thys niet 
geoogst hij telde nauwelijks een 
handvol toehoorders 
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Van Agt II afgeslankt 
tot Van Agt 
(jeeveedee) Een krassere tegenstelling dan de afgelopen maand mei 
in de Nederlandse politiek te horen en te zien is geweest, is nog maar 
zelden vertoond. Nog op de tweede zaterdag van die maand sprak 
Ruud Lubbers, voorzitter van de parlementsfraktie van de kristende-
mokraten (CDA) de volgende woorden: „Onze partij en de socialisten 
moeten in de regering nauw samenwerken. De Partij-van-de-Arbeid-
ministers stellen zich op een aantal belangrijke punten konstruktief 
op. Samen zullen wij een beleid voeren dat de mensen perspektief 
biedt en nieuwe krachten geeft". Maar, nog geen drie weken later, 
stond diezelfde PvdA aan de kant, was het zeker dat op 8 september 
vervroegde verkiezingen worden gehouden (drie jaar vóór de „norma
le" datum) en was het driepartijen-kabinet van CDA, PvdA en de 
Demokraten '66 ineengeschrompeld tot een kombinatie van kristen-
demokraten en de „linkse liberalen" van D'66. 

Onze wereld 

in enkele weken tijd dus een vol
strekte ommekeer van de verhou
dingen. Niet helemaal onverwacht 
weliswaar, want ondanks de vrien
delijke woorden van Lubbers bo
terde het al langer niet goed tus
sen de grootste twee regerings
partijen, maar toch Niemand zou 
vier weken geleden gedurfd heb
ben erop te gokken dat de 
„rooms-rode" koalitie waarvoor 
D'66 een soort brugfunktie vervul
de, uit elkaar zou vallen De bittere 
ekonomische .situatie (afnemende 
binnenlandse omzetten, de sterkst 
groeiende werkloosheid van alle 
EG-landen) zou de twee partijen 
wel aan elkaar blijven binden, zo 
verwachtte men of werd minstens 
door velen gehoopt. Die hoop 
bleek ijdel. 

Een financieel stuk, gesierd met de 
eerder aan bloemen en jonge vo
gels herinnerende naam „Voor
jaarsnota", deed de boel springen. 
De D'66-brug hield het met, of 
liever, de pijlers bezweken aan de 
socialistische kant, aan de overzij
de hielden ze zich staande Het 
werd daardoor een aftocht voor 
een verontwaardigde en teleurge
stelde PvdA die moest konstate-
ren dat in de „Voorjaarsnota" te 
weinig was overgebleven van de 
socialistische inbreng in het re
geerakkoord van verleden jaar. 
Een inbreng, gencht op bescher
ming van de laagste inkomens en 
op bezuinigingen die zowel ten 
goede zouden moeten komen aan 
het bedrijfsleven (investenngen) 
als aan de werkgelegenheid. 

Het zou met eerlijk zijn om de 
kristendemokraten ervan te be
schuldigen dat ZIJ voor de verlan
gens van de socialisten geen oog 
hadden. In feite immers was het 
harde overmacht — achterblijven
de aardgasopbrengsten, teruglo
pende belastingontvangsten, elke 
maand duizenden uitkeringstrek
kers erbij — die de CDA-mimster 
van Financien. Fons van der Stee, 
dwong de bezuimngsschroef nog 
veel strakker aan te draaien dan 
men rond Pasen nodig vond. Tóén 
dacht men nog het financieringste
kort van de overheid op ruim 
8 percent (evenals vong jaar) te 
kunnen houden. Nieuwe tegenval
lers deden het percentage tot te
gen de 9 oplopen, en het kon met 
anders of de „Voorjaarsnota" 
(waann de bezuinigingsplannen 
voor het resterende deel van dit 
jaar én voor 1983 worden aange
geven) moest onverbiddelijk aan
tonen dat de socialistische wen
sen onmogelijk te verwezenlijken 

De bom barstte dus Dat was op 
12 mei, zegge en schrijve vier 
dagen nadat Lubbers de boven 
geciteerde woorden uitsprak 
Vice-eerste-mimster Joop den Uyl, 
toch al onder stevige druk van 
enkele partij-kopstukken die na de 
zware verkiezingsnederlaag van 
maart (Provinciale Staten) de 
PvdA een face-lift wilden laten 
ondergaan, kondigde het heen
gaan aan van de socialisten Ze 
konden zich onmogelijk neerleg
gen bij een „Voorjaarsnota" die vol 
stond van bezuinigingen en géén 

Bedrukte meerderheidsgezichten in Nederland. 

perspektief bood in de richting van 
wat de PvdA voor ogen stond De 
zoals altijd geëtaleerde dramatiek 
van het scheidingsmoment zat dit
maal dicht bij de werkelijkheid. 
Onderhuids immers waren de te
genstellingen tussen CDA en 
PvdA nog sterker gegroeid dan 
vermoed werd „We zijn door de 
kristendemokraten vernederd" 
beklaagde de socialistische minis
ter van Binnenlandse Zaken, Ed 
van Thijn, zich in een televisie-
uitzending. 
Ook de harde persoonlijke kon-
frontatie tussen Den Uyl en eer-
ste-minister Dries van Agt speelde 
bij het ontstaan van de breuk een 
rol 
Nieuwe verkiezingen dus, eind 
september, misschien begin okto
ber En tot die tijd een interim-
kabinet van de overgebleven part
ners CDA en D'66 en weer onder 
leiding van Van Agt die er ook de 
portefeuille van Buitenlandse Za

ken bij heeft genomen. Ook De
fensie-minister Hans van Mierio 
die zijn sympatie voor de socialis
ten met onder stoelen of banken 
stak blijft zitten. Kurieus is dat de 
adviesraad van D'66 een motie 
aannam waann ze de noodzaak 
uitdrukte om haar brugfunktie 
naar de PvdA te blijven vervullen. 
Hoe dat in de toekomst valt waar 
te maken nadat D'66 bij de stem
ming over de „Voorjaarsnota" de 
kant van de CDA en tegen de so
cialisten koos, zal waarschijnlijk 
wel tijdens de komende verkie
zingscampagne blijken. Een cam
pagne die naar veler verwachting 
ongemeen hard gaat worden 
Er bestond eerst nog enige vrees 
dat het door prof Piet Steenkamp 
(de „vader van het CDA") in de 
steigers gezette intenm-kabinet al 
in de eerste ontmoeting met het 
parlement (Tweede Kamer) het 
loodje zou moeten leggen 
Steun van de socialisten kan na

tuurlijk niet verwacht worden. Als 
ook de VVD (de liberalen dus) 
steun zou weigeren aan het tus-
sen-kabinet, dan zou de regering 
meteen haar biezen kunnen pak
ken want socialisten en liberalen 
hebben samen met de kleine pro
gressieve partijen de meerder
heid 
Van Agt heeft dat echter handig 
opgelost Hoewel D'66 beweerde 
daar mets voor te voelen, kreeg de 
V V D — onder leiding van fraktie-
leider Ed Nypels die kort geleden 
Hans Wiegel opvolgde — toch 
enige inspraak bij de vorming van 
het tussenkabinet Dat kon de 
demokraten, die toch al in een 
onaangename positie geraakt wa
ren door het heengaan van de 
socialisten, lelijk opbreken 
De enquêtes van het afgelopen 
Pinksterweekend voorspellen al 
dat de kiezers over dne maanden 
een hard verdikt over D'66 zullen 
uitspreken 
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Mej. Camerman 
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Gebruik van de zaal 
Beschikbaar mater iaal : 
pro jekt iescherm, overheadprojector , 
papierbord, zwart bord , geluidsinstal lat ie 
2 koff iepauzes 
Middagmaa l : 
voorgerecht of soep, hoofdgerecht , nagerecht, kott ie 

bi jvoorbeeld 

Oprukken naar Port Stanley 
De opmars van het Britse leger naar Port Stanley houdt aan Het 
Argentijns garnizoen, 7.000 man sterk, in en rond de hoofdstad van de 
Malvinas leek woensdag volledig omsingeld. In Londen verwacht men 
dat de stad binnen 72 uren onder Britse kontrole zal zijn. Alle 
vredespogingen, evenals de talrijke oproepen van paus Joannes Paulus 
II tijdens zijn bezoek aan Groot-Brittannie, leverden tot nog toe mets op 
Ondertussen zijn er reeds honderden jonge mensen gesneuveld in deze 
zinloze krachtmeting. Indien het werkelijk tot een bestorming van Port 
Stanley komt dan „zal ook Londen een hoge prijs moeten betalen", 
schrijft de Argentijnse pers. Bovendien bestaat de vrees dat nog andere 
landen zich met dit konflikt gaan bemoeien. En dan. ? (foto upO 

Kippelevertjespastei 
Rosbief met Verse Groenten 

Aardbeienschuim 
Mokka en Koekjes 

-I- 2 glazen wijn of bier 
- Bediening 1 6 % en B.T.W. 1 7 % inbegrepen 

MET OVERNACHTING 
m tweepersoonskamer met bad/w.c -l- ontbi j t 
s u p p l e m e n t 1.100 f r . p .p . 
in eénpersoonskamer met bad/w.c . + ontb i j t 
s u p p l e m e n t 1.575 f r. 

- 28,96 % inclusief bediening en belasting 

VOOR DE GASTSPREKER ZAL GRATIS EEN SUITE TER BESCHIKKING STAAN! 
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Leefmilieu 

Milieukonferentie 
Verenigde Naties 

Op het einde van vorige 
maand werd vanuit de 
Keniase hoofdstad Nai
robi een oproep gericht 
tot alle regeringen om 
meer te doen voor milieu
bescherming. Deze nood
zaak werd beklemtoond 
op de jongste milieukon
ferentie van de Verenig
de Naties, waaraan hon
derdveertig landen deel
namen. Tien jaar na de 
eerste gelijkaardige bij
eenkomst is slechts een 
gedeelte van het aktie-
programma uitgevoerd. 
De ontbossing werd één 
van de grootste bedrei
gingen genoemd voor het 
leven op aarde in de jaren 
tachtig en negentig. Het 
tropisch regenwoud is er 
het slechtst aan toe. 
In dit rijkste ekosysteem 
op aarde zijn bijna de 
helft van alle levensvor
men terug te vinden. Dit 
soort bos is gebonden 
aan bestendige warmte, 
veel neerslag en hoge 
vochtigheid. Vandaar dat 
het bijna uitsluitend voor
komt rond de evenaars
gordel in Afrika, Azië en 
Amerika. De oppervlakte 
ervan vermindert echter 

voortdurend. Elke minuut 
worden er ruim dertig 
hektaren bomen geveld. 

Als deze vernieling aan 
het huidige tempo voort
gaat, dan zal het regen-
bos over dertig jaar vol
ledig zijn verdwenen. 

De Wereldstrategie voor 
Natuurbehoud, die op 
5 maart 1980 werd be
kendgemaakt, houdt in 
grote mate rekening met 
deze toestand en bevat 
voorstellen tot oplossing. 
Eind april werd op initia
tief van het Europees Bu
reau voor Milieuzaken te 
Luxemburg een interna
tionale konferentie geor-
ganizeerd, om de verant
woordelijkheid na te 
gaan van de Europese 
Gemeenschap. Begin 
april ten slotte werd door 
de Nederlandse Werk
groep Behoud Tropisch 
Regenwoud een sympo
sium gehouden over de 
beleidsaspekten, zowel 
nationaal als internatio
naal. Redenen genoeg 
dus om in Vlaanderen 
niet blind te blijven voor 
de ontbossingsproble
men. 

Onbegrip en 
kortzichtig beleid 

Het behoud van het tropisch re
genwoud is één van de belangrijk
ste doelstellingen van de World 
Conservation Strategy. Overal ter 
wereld wordt dit soort bos ernstig 

tjedreigd door ontt>ossing voor 
houtuitvoer; de aanleg van ontslui-
tingswegen; rooftxiuw te gevolge 
van onoordeelkundige ontginning; 
het kappen van brandhout op gro
te schaal en het openleggen van 
grote stukken land ten t>ehoeve 
van veetiedrijven, gericht op de 
uitvoer 

m 
Ontbossing: 
een wereldprobleem 

••-.ViN>--*»»v;-i: 

Door de aanleg van ontslultlngs-
wegen wordt heelwat bos ver
nield, evenals de bestaansbasis 
van de plaatselijke bevolking. 

Tropische bosse/i zorgen voor de 
regulatie van de waterhuishouding 
en voor het voedsel van miljoe
nen; hun behoud is dus ook van 
het grootste t>elang in de strijd 
tegen de uitbreiding van de woes
tijnen en de almaar voortschrijden
de honger in de wereld. Het ge
brek aan inzicht en aan een visie 
op lange termijn is de tjelangnjkste 
reden voor de huidige toestand in 
de landen van de regenwoudzone. 

Kwetsbaar, maar rijk bos 
Het aantal boomsoorten in het 
tropisch regenwoud is biezonder 
groot. In het Amazonebos bij voor
beeld zijn er tweehonderddertig 
soorten per hektare (bij ons is dat 
slechts een tiental). De bodem is 
er echter relatief voedselarm en 
de humuslaag zeer kwetsbaar. Ka
davers, dode bladeren en takken 
worden zeer vlug omgezet tot 
voedingsstoffen door mikro-orga-
nismen en opgenomen door de 

planten. Het dierenleven is er sterk 
ontwikkeld, maar bijna alle soorten 
zijn rechtstreeks afhankelijk van 
de plantengroei. De vernieling van 
het woud weegt daarom ook altijd 
zwaar op het dierenleven. Heel 
wat soorten geraken steeds meer 
in de verdrukking en zijn met 
uitsterven bedreigd. 

Grootschalige projekten houden 
zelden rekening met het kwets
baar ekologisch evenwicht van 
het regenwoud. Uitvoer van vlees, 
fruit en hout is voor vele multina
tionale ondernemingen de hoofd
zaak en financieel interessant al
thans op korte termijn. Om dit te 
Ijereiken zijn alle middelen goed: 
kaalkappen, verbranden, (che
misch) vergiftigen tot zelfs verdrij
ven van de plaatselijke tievolking. 

Op lange termijn zijn daardoor 
zgn. natuurrampen onvermijdelijk 
en bijgevolg ook de ineenstorting 
van de markt Waar de humusaag 
onbeschermd achterblijft spoelen 
hevige stortbuien de vruchtbare 
aarde weg. 

De waterhuishouding geraakt ont
regeld, wat afwisselend overstro
mingen en droogte meebrengt 
waardoor het leven onmogelijk 
wordt Klimatologische verande
ringen zijn daarom ook nu reeds 
voorspelbaar, vooral omdat het 
regenwoud dertig (Dercent verte
genwoordigt van het totaal bos-
bestand op aarde. 

Noodzal<elijke 
maatregelen 

Een aantal noodzakelijke maatre
gelen liggen voor de hand. Zo bij 
voorbeeld de ontwikkeling van 
een internationale gedragskode 
voor houtproducerende firma's, 
voorlichtingsprogramma's m.b.t 
ekologie en bosbouw, vooral ge
richt op de plaatselijke tjevolking; 
de aanplanting van snelgroeiende 
boomsoorten, bestemd voor 
brand- en timmerhout enz. 

Kaalkappen en verbranden be
horen tot de normale technieken 
om van bossen landbouwgronden 
te maken. 

Toch zijn eenvoudige, alleenstaan
de maatregelen ontoereikend. De 
problemen verschillen van streek 
tot streek en zowel ekologische, 
ekonomische als sociale faktoren 
b)epalen mee het b)eleid. 

In ieder geval is voorlichting en 
opvoeding op alle niveaus onont-
k)eerlijk. Het publiek, de regeringen 
en parlementen mogen met langer 
onverschillig blijven. 

De Europese Gemeenschap moet 
haar hulp aan derde wereldlanden 
opvoeren en richten naar een be
ter bost)eheer, waarin ook plaats 
is voor natuurbehoud en -b)escher-
ming. Zowel de plaatselijke, als de 
wereldekonomie hebt)en er op 
termijn alle kielang bij dat het txjs-
gebruik van nabij wordt gevolgd, 
bijgestuurd en op tal van plaatsen 
ook grondig wordt herzien. 

Vermits de geïndustrializeerde 
landen, waaronder ook deze van 
de Europese Gemeenschap, mo
menteel in grote mate voordeel 
halen uit de wouden in de ontwik
kelingslanden, hebben zij een ui
termate grote verantwoordelijk
heid inzake bijstand voor een ra
tioneel beheer van diezelfde bos
sen. Wetenschappelijk onderzoek, 
opleiding van deskundigen en van 
de rechtstreeks tjetrokkenen, 
goed begrepen landinrichting en 
zinvolle natuurt>escherming zijn 
daartoe aangewezen. 

Informatie 

Momenteel is reeds heelwat infor
matie t)eschikbaar; ondermeer het 
boek „Het tropisch Regenwoud", 
een eerste kennismaking door dr. 
M. Jacobs plantkundige bij het 
Rijkshertjarium te Leiden (uitgave 
Dick Coutinho, Muidertjerg, 1981) 
en verschillende brochures van de 
„Werkgroep Behoud Tropisch Re
genwoud" (p/a Stichting Natuur 
en Milieu, Donkerstraat 17,351 KB 
Utrecht) en van het Europees Bu
reau voor Milieuzaken (Vautier-
straat 29, 1040 Bnjssel). 

Voor inlichtingen over rekupera-
tieprojekten in ontwikkelingslan
den kan men terecht bij het „Komi-
tee Jean Pain" Prinses Elisabeth-
laan 18, 1030 Brussel). 

Wim Wellens 
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Dertig jaar kabouterparadijs 

„De Efteling" 
KAATSHEUVEL — Dertig jaar geleden werd te Kaals
heuvel het populairste pretpark van Nederland en 
Vlaanderen, „De Efteling", geopend. De befaamde 
kunstenaar Anton Pieck maakte destijds de schetsen 
en ontwerpen voor het grootste deel van de attrakties. 
Op 31 mei was het precies drie decennia geleden dat 
dit Brabantse familiepark de poorten van z'n sprook
jesbos — de steengeworden droom van illustrator 
Anton Pieck — voor een internationaal miljoenenpu
bliek ontsloot Deze feestelijke gebeurtenis werd met 
de nodige luister herdacht Zo vond donderdag 27 mei 
II. in het kabouterdorp de introduktie plaats van 
„Anton Pieck en de wonderbaarlijke geschiedenis van 
de Efteling verteld door Martine Bijl'. De Nederlandse 
tv-prezentator Herman Emmink toverde het eerste 
eksemplaar te voorschijn. 

Omdat ook wij soms nog in wonderen geloven en 
biezonder veel houden van kabouters, daarom deze 
sprookjesbijdrage (niet voor ernstige mensenL 

„ledere gelijkenis met bestaande 
kabouters berust op louter toe
val..." Deze zin prijkt op de eerste 
pagina van een heerlijk boek vol 
prachtige tekeningen. Het verhaal 
over de moeilijke wording van een 
park waar de kabouters zich ein
delijk thuisvoelen, wordt in een 
meeslepend en eigentijds sprook
je gebracht voor jonge en oude le
zers, door de fijnbesnaarde aktri-
ce en artieste Martine Bijl. 
Toen Anton Pieck op een mooie 
morgen, een aantal jaren geleden, 
welgemoed plaatsnam achter zijn 
werktafel merkte hij dat op het de 
avond tevoren klaargelegde blan
ke vel een serie voetafdrukken 
stonden. Kleine voetafdrukken als 
die van een kabouter... Vanop de 
bodem van de volle prullenmand 
klauterde een heuse kabouter tot 
op de tafel van de kunstenaar. Een 
biezonder pienter en doordrijvend 
kaboutertje, Efteling genaamd, be
gint hierop, zijn treurige uiteenzet
ting over de dwergen-in-nood. Dit 
vreselijke verhaal van de kabou-
tertjes op de vlucht schokt, te
recht Anton. 

Doorzetting 

Maar wat kon hij doen? Zijn toe
genegen vrouw Jo weet evenwel 
raad: er moet ergens een stuk 
grond bestaan waar de kabouters 
veilig kunnen wonen: „Alles is toch 
nog niet volgebouwd". Anton gaat 
hierna op pad. D wereld van 
raadsvergaderingen, kolleges van 
burgemeesters en wethouders, 
van projektontwikkelaars en 
grondspekulanten; de wereld van 
koffie uit papieren bekertjes en 
wolken sigarenrook, van aan
vraagformulieren in triplo, blauw
drukken en bestemmingsplannen. 
De kleinte Efteling vergezelt Pieck 
op zijn (trieste) tochten. Want 
ondanks schouderklopjes en be
gripvolle glimlachjes, worden zij 
overal afgescheept Op een avond 
zucht Anton Pieck moedeloos tot 
zijn echtgenote (het was weer 
eens niks geworden): „Het heeft 
geen zin. Ze zien Efteling niet eens 
staan. Zijn wij nou gek of hoe zit 
dat? Wat is dat voor een wereld, 
datje niet eens meer met een een
voudige kattouter kunt aanko
men?" Je\kens was het resultaat 
een beleefde, maar afwijzende 
brief. Toch hielden ze vol. 

Een droom van Jo gebiedt hen 
naar de gemeente Kaatsheuvel te 
gaan. Een ultieme poging? Ook 
deze burgemeester lacht meewa
rig na het horen van het relaas. Ui
teraard „ziet" ook dit achtbaar 
heerschap kabouter Efteling niet: 
„Ik heb een verantwoordelijke 
funktie in de maatschappij. Kabou
ters bestaan niet", zei hij. Gelukkig 
is er Maartje, het dochtertje van 
de burgemeester, en als kind 
merkt zij wel degelijk Efteling op. 
Tijdens het ernstige gesprek tus
sen Pieck en de burgervader slui
ten Maartje en Efteling zelfs dikke 
vriendschap. Meer zelfs, Efteling 
gaat mee logeren in het huis van 
de burgemeester. Ook diens 
vrouw IS dol op Efteling en — wat 
een vrouw al niet vermag — deze 
weet haar man te overtuigen. Een 
ongelooflijk wonder- „Wij maken 
er een soort park van, een sprook-
lespark zal ik maar zeggen, waar 
ouders met hun kinderen kunnen 
rondwandelen en bekijken — nou 
ja, wat er te bekijken valt", schrijft 
de burgemeester ten slotte. Anton 
Pieck krijgt de opdracht een „ont
werp van kabouterdorp" te teke
nen Samen met Efteling, zijn inspi
rator, gaat Pieck aan de slag: 
honderden tekeningen van kabou
terhuisjes, een bed voor Doorn
roosje, een glazen kist voor 
Sneeuwwitje, een kamertje voor 
de zeven mekkerende geitjes, een 
bank voor Holle Bolle Gijs. het 
knabbelhuisje voor de Heks van 

Hans en Gnetje, bedekt met sui
kerharten krakelingen en lange 
vingers... Er zijn talloze proefschet-
sen nodig; bij voorbeeld voor het 
ontwerp van het kasteel van 
Doornroosje: dit moest heel be
slist boven op de rots staan en 
overwoekerd zijn door rozen. Dit 
mocht daarenboven alleen bereik
baar zijn via een wankele ophaal
brug en in de torenkamer diende 
een weelderig, lichtblauw hemel
bed te staan, waarop de slapende 
prinses de komst van haar pnns 
komfortabel zou kunnen afwach
ten... 

Enig 
Pieck en Efteling werkten er 

dag en nacht aan. Toen alles klaar 
was, moest het mooiste nog ko
men: deze papieren vellen worden 
werkelijkheid! Honderden hove
niers, modelbouwers, timmerlie
den, elektnciens en dekoratieschil-
ders voeren hun ongewone op
dracht uit En toen alles klaar en af 
is, organizeert de gemeente 
Kaatsheuvel een reusachtig feest 
om het kaboutervolkje te verwel
komen: „Een ont)eschrijflijke kara
vaan verscheen aan de ingang van 
het parkeerterrein. Kleurige, met 
bloemen versierde karretjes vol 
voorraad werden voortgetrokken 
door reeën en wilde zwijnen... 
Rond de karretjes sjokten, huppel
den, dansten en fladderden de 
toekomstige t>ewoners van het 
sprookjespark. Twee zwarte wol
ven slopen likkebaardend om de 
stoet heen, maar tientallen kabou
ters vormden een tieschermende 
haag rond de zeven geitjes en 
Roodkapje, die haar oude groot
moeder in een kruiwagentje voort
duwde..." E.en kleurrijk tafereel dat 
verrukkelijk door Martine Bijl werd 
verwoord en meesterlijk geschil
derd door Anton Pieck. Sprook
jespark „de Efteling" was geboren 
en bestaat nu al 30 jaar voor 
kabouters en andere lieve wezen
tjes... 

(pvdd) 

Na het grootste spookslot van 
Europa (geopend in 1978) en de 
grootste achtbaan van Europa, 
de „Python", in 1982 komt de 
Efteling opnieuw met een unieke 
attraktie: „De Halve Maan", een 
soort luchtschommel in de vorm 
van een reusachtig kaperschip. 
In totaal biedt de 27 meter lange 
en 20 meter hoge schipschom-
mel plaats aan 85 bezoekers, die 
de sensatie van een vliegende 
storm waarbij soms „golfhoog
ten" van wel 25 meter overwon
nen moeten worden, zullen on
dergaan. 
En natuurlijk zijn er nog de tradi
tionele suksesnummers waarvan 
sommige onverbiddelijke best
sellers zijn, zoals het sprookjes
bos, de antieke stoomtreintjes, 
het sprankelende waterorgel, het 
Diorama met z'n schitterende mi
niatuursteden en -landschappen, 
treinen, schepen, boten en mo
lens, de grote veilige speeltuin, 
de roei- en kanovijver en het 
openluchtzwembad. 
Vorig jaar trok de Efteling een re-
kord-aantal bezoekers: 1,7 mil
joen (waaronder circa 250.000 
Vlamingen). Het 68 ha grote ont-
spanningsgebeuren biedt tijdens 
het hoogseizoen werk aan ruim 
900 mensen. 
• Open van 8 april t/m 3 okto
ber, elke dag van 10 tot 18 u. 
• Toegangsprijs: 11 gulden 
(kdn tot 3 jaar gratis); na het 
betalen van deze som heeft men 
gratis toegang tot alle attrakties; 
groepen en bejaarden betalen 
slechts 9,5 gulden. 
• fluime parkeergelegenheid, 
kennels, invaliden-wagentjes. 
• Zelfbedieningsrestaurants 
evenals grote piknik-weiden. 
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Reportage 

Anton Pieck: 

m 11 

Jk wil de warmte van vroeger vastleggen 
/ / 

Anton Pieck, geboren in Den Helder in 1895, was 
van 1920 tot 1960 docent tekenen aan het Kenne-
mer Lyceum te Bloemendaal. In 1937 bezocht hij 
Marokko en trok daarna al tekenend en schetsend 
door Zweden, Polen, Ierland en de Elzas. Thans 
brengt hij veel tijd door In Engeland waar zijn 
dochter woont. Anton Pieck betekent nostalgie. 
Zijn werk ontmoet veel waardering, zowel in 
binnen- en buitenland. Deze kunstenaar laat zich 
niet in met de huidige wereld; hij is een romanti
sche eenling in een jachtige samenleving. „Anton 
Pieck" - dat is een begrip", zei Joop Geesink in 
1967 al. Wij hadden een gesprek met deze nog 
zeer dynamische artiest n.a.v. de persvoorstelling 
van het boek. 
— Is de wording van „de Efteling" zo verlopen als 
in het verhaal van Bijl? 
Pieck: „Uiteraard niet. De geschiedenis van de 
Efteling is een volledig gefantazeerde tekst Eigenlijk 
ging het zo: een 30 a 40 jaar geleden vroeg men mij 
een aantal ontwerpen te tekenen voor een beschei
den Brabants speelpleintje. Het moest iets heel 
romantisch zijn. Want, dat dient gezegd: er was en is 
een nijpend tekort aan speelpleintjes. En meestal 
ontbreekt de sfeer Weet je, rond 1900, toen ik 'n 
kleine jongen was, hadden de kleine speelpleintjes in 
mijn buurt een heel eigen sfeer Ze lieten een 
blijvende indruk: het romantische beeld bleef je bij 
De Efteling is dus heel wat meer geworden dan oor
spronkelijk verwacht" 
— Ben je er gelukkig mee? 
Pieck: „Kijk, mijn hoofdbedoeling was: de kinderen 
met hun neus op de romantiek drukken. En ik ben 
niet het type dat zich zelf op de voorgrond brengt, 
maar ik meen (30 jaar later) te mogen zeggen dat het 
ons aardig is gelukt In het archief van de Efteling 
liggen een massa schetsen en tekeningen, waarvan 
er een aantal in het boek zijn opgenomen" 
— Als men zegt: „Anton Pieck is de man van de 
nostalgie". Is dat korrekt? 

Pieck: Jk denk tiet wel. Tijdens de eerste wereldoor
log — ik w^ echt niet zo'n goede soldaat — zei er 
ooit eens een officier over mij: „Nou, van die Pieck 
komt niets terecht, hij kijkt altijd maar achteruit en 
nooit vooruit 1" Ik kijk steeds naar wat vroeger was: ik 
wil de warmte van de vroegere tijd vastleggen. De 
toekomst van de techniek, nou, dat doet me niets. 
— Welk sprookje hoorde je als kleine jongen zelf 
het liefst? 
Pieck: Jk fieb mijn hele leven getekend, van zeer 
jongsaf En van thuis uit was er eigenlijk geen enkele 
stimulans om sprookjesfiguren te gaan tekenen. 
Vader was bij de marine en ook moeder vertekie 
weinig. Het wes toen wel nog de tijd dat we echt 
goed tekenles kregen. De techniek werd goed 
aangeleerd en meestal tekenden we heel eenvoudi
ge voorwerpen zoals een kopje, een tafeL Neen, ik 
voel niets voor die zogeheten vrije expressie en het 
verhaaltje alsof je de ziel van het kind verknoeit bij 
het opleggen van konkrete opdrachten". 
— Heb je een speciale voorkeur voor één sprook
jesfiguur? 
Pieck: „Eén uitverkoren figuur fieb ik niet Of toch: ik 
teken zeer graag heksen en griezelige figuren. Ik ver
moed dat dit het gevolg is van mijn slecht karakter Ik 
hou van grillige vormen". 
— Kom je zelf nog wel eens in de Efteling? 
Pieck: „Eens in de maand breng ik er nog een be
zoekje. En dan word ik aangenaam gekonfronteerd 
met het feit dat de kinderen in twee werelden leven: 
enerzijds een té technohgische samenleving en 
anderzijds, voor even, de wereld van de warme ro
mantiek van het sprookjespark". 
Bij het afscheid vertelde de aardige Anton Pieck ons 
dat hij nog geregeld eens naar Vlaanderen komt en 
dat hij een biezonder goede vriend was van onze 
Pallieter-vader Felix Timmernnans en de kunstschil
der Flor Van Reeth. „O ja, ik hou erg van Vlaande
ren...", fluisterde de onovertroffen kunstenaar tot 
besluit 

/ / • .. ongebreidelde fantazie tÊ 

— Anion Pieck en de wonderbaarlij
ke geschiedenis van De Efteling ver
teld door Martine Bijl, Amsterdam/ 
Brussel, Zuid-Hollandse Uitgevers
maatschappij Elsevier, 1982, 128 p., 
kleurrijk geïllustreerd, 545 fr. 

Iedereen kent haar wel: de zan
geres die verliefd werd op een 
makelaar, de vaste deelneemster 
aan het spelletje „Wie van de 
drie", die biezonder zelfvertrouw-
de, attente en knappe Martine 
Bijl. „Wij" was er natuurlijk bij! 
— Hoe is de samenwerking met 
Anton Pieck ontstaan? 
Bij l : „Nou kijk, dit is heus niet 
ontstaan uit één of andere roman
tische verhouding zoals vaak wel 
eens wordt gedacht Ik had vroe
ger wel nog met Anton samenge
werkt en dat is altijd een erg leuke 
ervaring geweest Maar de huidige 
kombinatie kwam er toen een uit
geverij, Elsevier in dat geval, een 
konkrete opdracht formuleerde". 
— Martine Bijl is Anton Pieck 
wat de tekst betreft Is dat zo? 
Bi j l : „Ja hoor Ik heb Anton zijn 
verhaal laten vertellen over hoe de 
Efteling werkelijkheid is geworden 
en hoe hij over bepaalde dingen 
dacht En toen heb ik er een 
sprookje rond geweven. Wanneer 
dit het objektieve verslag was 
geweest van hoe het echt is verlo
pen, nou, dan hield dit sprookje na
tuurlijk mets in. Neen, ik heb met 
een ongebreidelde fantazie een 
verhaaltje geschreven waarin ook 
waarheid vervat zit bijvoorbeeld 
over hoe Anton werkt Nadien heb 
ik het laten lezen door Anton 
Reck met de vraag te wijzigen 
waar nodig. Hij veranderde er 
niets aan." 

— Wat betekent Efteling? 
Bij l : „Efteling is een heel vriende
lijk, kleinschalig en lief park dat 

heel erg aan kinderen aangepast 
IS. De dingen zijn er klein: de 
huisjes, de bruggetjes... echt op 
kindermaat Ik vind het wat mij 
betreft, enkel jammer dat het een 
lunapark dreigt te worden. Voor 
mij hoeft dit niet!" 

— Wat voor een boek is dit en 
voor wie is het geschreven? 
Bij l : „Het IS een boek voor jong en 
oud, maar met voor de allerklein
sten ten gevolge van het soms 
moeilijker taalgebruik. In mijn 
sprookjes is „Efteling" de naam 
van een kabouter". 

— Hou je van deze tijd van com
puters en chips? 
Bij l : „Nou, ik ben niet het persoon
tje dat graag naar de vroegere 
tijden zou willen terugkeren. Ik hou 
van deze tijd en voel geen behoef
te om bij voorbeeld terug te keren 
naar de middeleeuwen. Als je dat 
echt wil kun je zelf wat stilte en 
romantiek in je leven aanbrengen. 
Ik doe dit overigens ook: na het 
werk sluit ik me af voor en van de 
rest Ik laat mij niet gebruiken..." 

— Zou je de wereld willen ver
beteren? 
Bij l : „Dat acht ik onmogelijk, om
dat het kwaad in de mensen ge
bakken zit Wel kan je proberen in 
je eigen omgeving een nieuwe, 
betere wereld te creëren. Je moet 
het zélf doen en op kleine schaal..." 
Tot besluit zei Martine Bijl ons 
nog dat zij erg op Vlaanderen is 
gesteld, waarbij ze Brugge fan
tastisch vond- Een prachtvrouw, 
die Martine. 

Sprookjesvrouw Martine Bijl: 
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12 TV-programma's Wi 
Zaterdag 

BRT 
1345 Open Franse tenniskam
pioenschappen (reportage) — 
18 00 Willem de woudgeest (D — 
1805 Leven op aarde (dokJ — 
1900 Duel in de diepte (D — 1945 
Nieuws — 2010 Matches een 
liedjestoto — 21 10 De bultenaar 
van Panjs (tv-film) — 2250 
Nieuws 

NED 1 
1530 Nieuws — 1532 Moeder 
wat een broeder (film) — 17 00 De 
film van ome Willem - 1900 Het 
geschenk van de fee (stnp) — 
1910 Metin (tv-film) - 2035 De 
zeven van Blake (fJ — 2040 De 
zeven van Blake (sf-fJ — 21 37 
Nieuws — 21 55 Voetbal '80 (voet
balmagazine) — 2210 Dromen 
van rock 'n' roll — 2300 De bus 
(film) — 020 Simon Carmiggelt — 
035 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat — 1859 De 
lieverdjes van Grange Hill (f J — 
1935 Zo moeder, zo zoon (kwis) 
— 2000 Nieuws. — 2027 Michel 
Strogoff (fJ — 2125 Oiarmonie 
(show) — 2225 Hier en na — 
2305 Hier en Nu/Studio Sport — 
2330 Tot besluit — 2345 Nieuws. 

RTB 1 
1930 Nieuws. — 1955 Le jardin 
extraordinaire (natuurmagazine) 
— 2030 Un jour, une vie (film) — 
2210 Le dragon dans la ville (fol
klore) — 2310 Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws — 2045 Roberto 
(show) - 2215CSU-Parteitag -
2230 Nieuws - 2250 Treffpunkt 
Central Park (film) — 015 Nieuws 

ZDF 

19.30 Die Bankiers (f J — 2015 Die 
Puppe (tv-film) - 21 50 CSU-Par-
teitag — 2205 Nieuws — 2210 
Das Aktuelle SfXDrt-Studio — 
2325 Der Kommissar (f J 

D 3 
2145 Bntish Movietone nr 679 
(dokJ — 2200 Die Lugienn (film) 
— 2330 Rockpalast — 045 
Nieuws. 

TF~i 
2000 Nieuws - 2035 Droit de 
réponse (magazine) — 21 50 La 
plantation (fJ — 2250 Le magazi
ne de la semaine (aktualiteitenru-
bnek) — 2350 Nieuws 
_ _ 

2000 Nieuws - 2035 Champs-
Elysées (vanété) — 21 40 Les invi
tes (fJ — 2235 (Damets de bal 
(dok) — 2315 Nieuws. 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal magazine — 2000 Les 
jeux de 20 heures (speO — 2030 
On sort ce soir (opera van Rossini) 

LUX. 
2000 Huit ga suffit (O - 21 00 Les 
deux cavaliers (western) — 22 40 
Monika (film) 

Zondag 

poggenpohl 
keukens 
Kuchen-Zentrunn 
Belgielei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel 031-300772 

BRT 1 

1100 Konfrontatie — 1500 
Nieuws voor gehoorgestoorden 
— 1530 Bonjour la France (Open 
School) — 16 00 De grootste race 
rond de wereld (film) — 1825 
Chariie Chaplin - 18 35 Willem de 
woudgeest — 1840 Zanskar. 
waar de wereld ophoudt (O — 
1930 Lieve plantjes — 1945 
Nieuwa — 2000 Sportweekend 
— 2030 Verhalen uit Shillingbury 
(O — 2120 Mezza Musica — 
2215 Dochter voor het leven 
(dokJ — 2310 Nieuws 

BRT 2 
1400 Open Franse tenniskam
pioenschappen 

NED 1 
1900 Nieuws — 1905 Op de 
praatstoel — 19 30 KRO's wereld
circus — 2020 Een trein naar 
Manhattan (tv-film) — 2120 De 
impresano (komedie) — 2200 
Reis in het verleden (dokJ — 23 00 
Werchter pop — 2350 Nieuws 

NED 2 

1820 Op zicht (kunstmagazine) — 
1845 Sesamstraat — 2000 
Nieuws — 2010 Panoramiek — 
2040 Humanisbsch vertxmd — 
/?045 Berlin 1982, Neue Deutsche 
Welle (popmuziek) — 2300 
Nieuws 

RTB 

11 00 Zaïrese mis — 12 00 Faire le 
point (debaO — 1930 Nieuws — 
20 00 La grande affiche (show) — 
21 00 Mozart (f) — 2230 Nieuws 

FR 1 
1930 Les animaux du monde 
(dokJ - 2000 Nieuws - 2035 
Soiree Versailles — 2235 Sports 
dimanche soir 

A2 
2000 Nieuws — 2035 La nouvelle 
affiche (vaneté) — 21 40 Antony 
Tapies (dok J — 22 30 La vie a vif 
(dokJ — 2315 Nieuws 

FR 3 
2000 Merci Bernard (humo) — 
2030 La dentelliere (film) — 2200 
Nieuws — 2230 Mamma Roma 
(film) 

ARD 1 

2000 Nieuws - 2030 Ein Stuck 
Himmel (f) — 2130 Der Gippel 
von Versailles — 2230 100 Meis-
terwerke (dokJ — 2240 Nieuws 
— 2245 Schaukasten - 2345 
Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws — 2030 Treffpunkt 
Airport (f) — 2130 Nieuws — 
2200 Liedercircus (internationaal 
liedjesfeest) — 2330 Nieuws 

D3 
19 55 Gewestelijk nieuws —2000 
Nieuws — 2015 Over spoorweg
netten — 21 00 Auslandsstudio — 
21 45 Spelen met wetenschap — 
2315 Nieuws 

LUX. 
1930Cineremo — 2000 Chopper 
Squad (f J — 21 00 Les gens de la 
pluie (film) 

Maandag 

BRT 
1800 Willem de woudgeest (f) — 
1805 Sesamstraat — 1820 Klem 
klem kleutertje — 18 35 De Romei
nen m Bnttannie (dokJ — 1907 
Telegym — 19 22 Uitzending door 
derden (ACV) - 19 45 Nieuws -

2010 De Manions (fJ - 2140 
Kuituur en beschaving (dokJ — 
2230 Nieuws 

NED 1 
1858 Nieuws — 1900 Elmer de 
olifant (stnp) - 1910 De goud
zoekers van Brazilië (dokJ — 
19 55 De lijdensweg van dr Mudd 
(tv-ftim) - 21 37 Nieuws - 21 55 
Misdaad op de renbaan (fJ — 
2245 Tros sport extra — 2350 
Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat — 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Dieren m 
beweging (dokJ — 1925 Shelley 
(fJ - 2000 Nieuws - 2027 
Achter het nieuws — 21 10 Pol-
dark (f J - 22 00 De overkant (f J 
— 2335 Nieuws 

RTB 

1930 Nieuws — 1955 Inedits — 
2025 Le Mans (film) - 2250 
Nieuws 

F 1 
2000 Nieuws - 2035 La conquê-
te de la planete des singes (sf-film) 
— 2330 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Un homme 
dans la tourmente (reportage) — 
21 35 Meutre au 43eme etage (tv-
film) — 2310 Nieuws 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures — 2030 
Oscar (film) — 21 50 Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Ein stuck 
Himmel (fJ - 21 15 48 Stunden 
(aktualiteiten) — 2145 Ustmovs 
Kulissenspiel (show) — 22 30 Ta-
gesthemen — 2300 Der Vater 
und sein Sohn (film) — 035 
Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1930 Hitparade 
im ZDF - 2015 Das Mandat 
(reportage) — 21 00 Heute-Jour-
nal — 21 30 Der gutmubge Grant-
ler (tv-spel) — 22 50 Der Feuervo-
gel — 2330 Nieuws. 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws —2000 
Nieuws — 2015 Montagabend im 
dritten — 21 45 Wir antworten — 
22 00 Gedachtnis — 23 20 Nieuws 

LUX. 

2000 La grande roue (vanete) — 
2100 La chartreuse de Parme 
(film) 

Dinsdag 

BRT 1 
1800 Willem de Woudgeest — 
1805 Er was eens de mens 
(stnp) — 1830 Bonjour la France 
(Open School) — 1900 Take it 
easy Ski — 19 07 Participatie voor 
meer welzijn m de gemeente 
(KTRO) - 19 45 Nieuws - 2015 
De nieuwe orde (op weg naar de 
kollaboratie) — 21 50 De Protes
tantse Geest (dokJ — 2240 
Nieuws 

NED 1 

18 58 Nieuws — 19 00 D'r kan nog 
meer bij (kleuterprogramma) — 
1915 Kop en staart (dok J - 19 30 
Er IS hoop (dokJ - 20 20 Van u wil 
ik zingen (koorzang) — 20 50 EO-
metterdaad — 21 24 Tenslotte — 
21 37 Nieuws - 21 55 Den Haag 
vandaag — 2210 Strawmsky do-
kumentaire — 2310 Nieuws 

NED 2 

1835 Sesamstraat ~ 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Archibald 

(stnp) — 1905 De Dukes uit Haz-
zard (O - 2000 Nieuws - 2027 
Televizier magazine — 21 00 De 
langste dag (oorlogsfilm) — 23 55 
Nieuws 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws - 1955 
Guatemala (dokJ - 21 05 Arde-
chois coeur fidele (f) - 2205 Le 
Pnnce de Ugne et son temps 
(dok) - 2255 Nieuws 

F 1 
20 00 Nieuws — 20 35 Tannhauser 
(opera) — 2340 Nieuws 

A 2 
20 40 Treize a la douzame (film) — 
22 05 Mardi cinema (magazine) — 
2315 Nieuws 

F 3 

1920 Gewestelijk nieuws - 1940 
Regionaal programma — 2000 

Les jeux de 20 heures — 20 30 Ro
ger la Honte (film) — 2220 
Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Alles oder 
nichts (spel) — 21 00 Panorama 
- 21 45 Dallas (f) - 22 30 Tages-
themen — 2300 Lieder & Leute 
- 000 Nieuws 

ZDF 
1930 Potato-Fntz (western) — 
2100 Heute-Journal - 2120 
Frankfurt Polizeistreife im Bahn-
hofsviertel (reportage) — 2205 
Nachtasyl (TV-spel) — 025 
Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws —2000 
Nieuws — 2015 De technische 
evolutie in Japan (dokJ — 21 00 
Einmal England und zuruck (dokJ 
- 21 45 Nachfrage - 2230 Ohne 
Datenschutz (TV-spel) - 000 
Nieuws 

LUX. 
2000 Medecins d'aujo 
— 21 00 La chartreuse 
(film) 

Woens( 
I 9 JUNI 

BRT 
1700 Op het Schildp 
17 30 Het zwaard van , 
(f) - 1 8 0 0 Willem de \ 
— 1805 Sesamstraat 
Bunlap — 1830 Buck! 
fJ - 1917 Uitzendmc 
den (SP) - 1945 r 
2010 Arnold (fJ -
zonder Grenzen — 
schnjft die blijft (boet 
— 2245 Nieuws 

Z A T E R D A G es jum) - De BRT start vanavond 
met de met zo geslaagde Nederlandse (KRO) jeugd-
reeks Duel in de diepte, geschreven door Anton 
Quintana, die al betere produkties achter zijn naam 
mocht laten noteren Een jong zangeresje knapt tijdens 
een popfestival af Zij ziet het niet meer zitten Een 
vriend kan haar overtuigen om een tijdje uit de bewe
ging te blijven Zij vertrekt voor een rustkuur naar Sun-
name Van rusten komt echter weinig in huis Voor de 
Amenkaanse verfilming van Victor Hugo's beroemde 
boek De bultenaar van Panjs, trok regisseur John Gay 
een Bntse bezetting aan Anthony Hopkins, Derek 
Jacobi (van de TV-reeks „Ik, Claudius"), Lesley-Anne 
Down e a De roman speelt in de 15de eeuw in Parijs 
Aartsdiaken Don Claude heeft indertijd, toen hij nog een 
jonge pnester was, een vondeling geadopteerd De jon
gen, die hij Quasimodo noemde, groeide op en de pries
ter stelde hem aan als klokkenluider, waardoor hij doof 
en gebocheld raakte Zekere dag trekt Quasimodo de 
aandacht van een mooie dansende zigeunenn (BRT) 
— De bus IS het aangrijpend relaas van een groep 
Turkse gastarbeiders die door een koppelbaas naar 
Zweden worden gebracht De koppelbaas, tevens 
chauffeur van de bus waann hij de Turken vervoert laat 
de hele groep achter midden op een plein in Stockholm, 
in het holst van de winter Hij neemt hun paspoorten en 
bezittingen mee en laat hen in hun bus aan hun lot over 
(Ned I - Vara) 

Z O N D A G (6 juni) — Wie een partijtje wil lachen 
moet al vroeg voor de buis De BRT draait de Amen
kaanse komische film De grootste race rond de wereld 
(The Great Race) van Blake Edwards (1965), met Jack 
Lemmon, Tony Curtis, Natalie Wood, Peter Falk Het 
wordt een avontuurlijke race van New York naar Parijs, 
waarmee de boosaardige genie, professor Fate wil 
afrekenen met zijn aartsvijand „de ( j rote Leslie" De fe
ministische journaliste Maggie Dubois doet ook mee en 
zal de race verslaan voor haar blad De film wordt 
direkt gevolgd door een filmpje van Charlie Chaplin „De 
nieuwe concierge" (The New Janitor) (zw/w) — In haar 
lichtklassiek-muziekprogramma Mezza Musica prezen-
teert Eva Maria songs uit Amenkaanse musicals Het 
eropvolgend programma Dochter voor het leven (Once 

a daughter) is een 1 uur durende Amenkaanse doku-
mentaire over de verhouding moeder/dochter (BRT) 
— Het Holland Festival 82 haalt uit Berlijn enkele „Neue 
Deutsche Welle"-popgroepen naar „De Meervaart" in 
Amsterdam Berlijn geldt tegenwoordig als de bakermat 
van de nieuwste ontwikkelingen in de Duitse popmu
ziek Ruim honderdvijftig anarchistische bands geven 
her en der in Berlijn op een geheel eigen manier vorm 
aan hun muzikale denkbeelden Zij proberen zich los te 
werken van het Amerikaanse rock-idioom en werken 
losbandig met vreemdsoortige slaginstrumenten en 
synthesizers De show wordt aangevuld met een 
travestietenoptreden door de sociaal-politiek geïnspi
reerde travestietengroep Les Stupidas en de vrouwelij
ke travestiet Romy Haag, die de stelling propageert dat 
de mooiste vrouw best een man kan zijn (VPRO-Ned 1 
— Berlijn 1982 - Neue Deutsche Welle) 

M A A N D A G (7 jum) - De BRT zendt vanavond 
de laatste aflevering uit van De Manions (The Manions 
of Amenca) over een Ierse familie die in Amerika een 

nieuw leven opbouwt en er fortt 
Weaver (McCloud) speelt de hocK 
van Dr Mudd (Jhe ordeal of Dr Mi 
ons aan 't nadenken moet zetten E 
verzorgt zonder het te weten ( 
president Lincoln Wanneer de de 
aan z'n deur heeft gehad en ondei 
gaat hij zijn verhaal vertellen aan d 
gint een lijdensweg voor de goi 
(Ned 1 - Tros) De overkant (The 
Lawrence (auteur van o a ,Lady 
„Sons and Lovers") is het verhaal 
Siegmund die een idyllische zomer 
ge leerlinge Helena, zijn vrouw en 
wat ze zijn Na de vakantie is hij ver 
te keren (Ned 2 - Vara) 

D I N S D A G (8juni)-Let OF 
van de 17-delige reeks De Nieuw 
de Wilde wordt vanavond uitgezon 
aanloop naar de volgende reeks c 
hoopt te mogen prezenteren en < 
zal zijn op de kollaboratie De titel v 
ring luidt „Op weg naar de kollabc 
de aktiviteiten van de socialistiscl 
de Man, die na de kapitulatie van 
gekomen voelde De Avro (Ned / 
kaanse film De langste dag (The I 
landing in Normandie op 6 juni 19-
Duitse film Potato-Fntz van Peti 
zitten enkele leuke rollen Zo spe« 
blanke zonderling die in een Indu 
teelt En de bij Bayern Munchen sf 
speelt een verdwaalde geestelijke 

W O E N S D A G (9 juni) Ned 
al wat aandacht aan de Russisi 
Stravinski, en dat naar aanleiding v. 
dag van zijn geboorte Vandaag k( 
aflevering aan de beurt (Nos -
uitgebreide biografie waarvan d 
gisteren op Ned 1 werd uitgezond 
deel 3 zit een uitvoenng van Psalrr 
let van Jiri Kilian op het gelijknan 
Igor Stravinski, uitgevoerd door hi 
teater — Veronica (Ned 2) drae 
avonturenfilm die in de met zo ver 
komst speelt (2018) The ultimate 
Clouse (1975) Van de wereld is or 
gaaf overgebleven De mensheid si 
sterven tengevolge van nijpende ' 
een door de voorgeslachten totac 
lieu De totale chaos is nabij Bei 
elkaar om een hap eten Temidder 
een soort kommune die kans zie 
building een eetbaar gewas te kwe 
tegen aanvallen van bendes be 
krachtfiguur Stof tot nadenken 

D O N D E R D A G (io jum) 
hoofdrol in politie-, detective- en s 
een trekpleister die voor de p 
reeksen volop geld in 't laadje 
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m TV-programma's 13 

teems d'aujourd'hui CfJ 
^ chartreuse de Parme 

het Schildpadplein. — 
zwaard van Ardoeywaan 
O Willem de Woudgeest 
Sesamstraat — 1820 
18 30 Buck Rogers (sf.-
7 Uitzending door der-
— 1945 Nieuws. — 

old (fj - 20.35 Spel 
renzen — 21.55 Wie 
3 blijft (boekenrubriek). 
Nieuws 

NED 1 
15.30 Roby en Boby. - 15.40 De 
fluit en de bombardon (sprookje). 
— 15.50 Het goud van de Kraaien-
berg (fJ. — 16.20 Als zes vingers 
aan een hand (jeugdfilm). — 1900 
Strawinsky dokumentaire — 19.55 
Palmensymfonie. — 20.25 Stra
winsky dokumentaire. — 21.20 Po
litieke partijen. — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Den Haag vandaag. - 22.10 
Studio Sport — 22.40 Nieuws.-

NED 2 
1700 TROS Sport Extra - 1835 
Sesamstraat — 18.50 Jeugdjour
naal. — 18.59 Pubertijd (fJ — 
19.25 Kenmerk - 20.00 Nieuws. 
- 20.27 Socutera. - 20.32 Count
down. — 21.20 The ultimate war
rior (sf-f.). — 22.55 Agenda (info). 
- 2307 Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. — 19.30 Nieuws. — 19.55 La 

chasse aux trésors (spel). — 21.00 
Jeux sans Frontières. — 22.30 
Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.40 Les mer-
credis de l'information. — 21 35 
Kurt Well ou l'opéra du malheur — 
2230 Korte film. — 2240 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 2035 Koncert 
Horowitz. — 22.10 Juste une ima
ge (korte filmpjes). — 23.15 
Nieuws. 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws. — 1940 
Regionaal programma — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
20.30 Les secrets de la pnncesse 
de Cadignan (tv-film). - 2200 
Nieuws. 

ARD 
2000 Nieuws. - 2020 1-1-1=3 
(tv-film). — 21.45 Tagesthemen — 

en er fortuin maakt. — Dennis 
;elt de hoodrol in De lijdensweg 
sal of Dr. Mudd), een TV-spel dat 
)et zetten. Een plattelandsdokter 
te weten de moordenaar van 
meer de dokter ontdekt wie hij 
ad en onderdak heeft verschaft, 
tellen aan de pwlitie. Meteen be-
oor de goedmenende dokter... 
rkant (The trespasser) van D.H. 
o.a. „Lady Chatterley's Lover", 

iet verhaal van de muziekleraar 
sche zomer beleeft met zijn jon-
1 vrouw en kinderen latend voor 
itie is hij verplicht naar huis terug 
ira). 

li) — Let op! De 16de aflevenng 
I De Nieuwe Orde van Maurice 
nd uitgezonden! Het is een soort 
ide reeks die Maunce de Wilde 
nteren en die nog meer gericht 
:ie. De titel van deze 16de af leve-
r de kollaboratie" en draait rond 
socialistische voorman Hendrik 
itulatie van 28 mei 1940 zijn uur 
ivro (Ned. 2) herhaalt de Ameri-
' dag CThe longest day) over de 
ip 6 juni 1944. — In de grappige 
ïz van Peter Schamoni (1975) 
en. Zo speelt Hardy Krüger een 
in een Indianendorp aardappels 
\/lünchen spelende Paul Breitner 
! geestelijke... (ZDF) 

9 juni) Nederland besteedt nog-
de Russische komponist Igor 

aanleiding van de 100ste verjaar-
Vandaag komen de 2de en 3de 
urt (Nos - Ned. 1) van een 
waarvan de eerste aflevenng 
d uitgezonden. Tussen deel 2 en 
3 van Psalmensymfonie, een bal-
et gelijknamige muziekstuk van 
erd door het Nederlands Dans
led. 2) draait een Amenkaanse 
met 20 ver meer afgelopen toe-
776 ultimate warrior van Robert 
iwereld is omzeggens mets meer 
mensheid staat op het punt uit te 
T nijpende voedselschaarste en 
ichten totaal verknoeide leefmi-
s nabij. Benden vechten tegen 
n. Temidden van die chaos leeft 
ie kans ziet om boven op een 
was te kweken. De groep wordt 
bendes beschermd door een 
nadenken... 

I (10 juni) — Vrouwen in de 
ective- en spionagereeksen zijn 
/oor de producenten van de 
n 't laadje brengt En iedere 

produktiemaatschappij die z'n naam en z'n markt wil 
verdedigen moet meedoen. De Engelse TV-produktie-
maatschappij LWT heeft niet op zich laten wachten en 
gaf haar huis-scenarioschrijvers de opdracht een politie-
reeks te bouwen rond een vrouwelijke detective. Het 
werd Maggie Forbes (The gentle Touch) (Ned. 1 -
NCRV). Jill Gascoine speelt de rol van politiedetective 
Maggie Forbes, die last heeft met haar beroep bij de po
litie. Maar de moord op haar man en de erkenning van 
haar zoon, zetten haar aan om door te gaan. Tegen de 
wil in van haar chef pakt zij de zaak van de moord op 
haar man aan. Manhaftig en met sukses. — De 
zigeuners zijn in de loop van de geschiedenis altijd al 
een uitgestoten en vervolgd volk geweest. Net als voor 
de joden had Hitler ook voor de zigeuners de definitieve 
oplossing gevonden: totale uitroeiing: In £s ging Tag un 
Nacht, liebes Kind vertellen overlevenden van de 
zigeunerkampen over wat het zigeunervolk in die dagen 
is overkomen. (ZDF) 

V R I J D A G (11 juni) — In Uitzending door derden 
besteedt het Vrije Woord aandacht aan jarenlang CVP-
beleid op het ministerie van Kuituur. (BRT) — Vanavond 
IS Maurice de Wilde aan 't einde van zijn latijn als aan
loop tot de „definitieve afrekening" in een volgende 
reeks over de kollaboratie. Deze aflevenng heet „Buiten 
spel". Hierin handelt Maurice de Wilde over het op een 
zijspoor raken van Henk de Man toen de Duitse 
overwinning met zo zeker meer bleek. Hij raakte 
geïsoleerd doordat andere „goden" hem het gras voor 
de voeten wegmaaiden en vroegere medestanders 
hem lieten vallen. Ten slotte stond hij totaal buiten spel. 
De Nieuwe Orde (BRT). — In The true glory wordt met 
filmbeelden uit die tijd en met kommentaar van deelne
mende soldaten de pakkende geschiedenis verbeeld 
van de Normandische invasie tot de geallieerde bezet
ting in Duitsland. CTros - Ned 2) 

Jerry Lewis als ziekenbroeder in de — hoe kan het 
anders — lachfilm Moeder, wat een broeder 
(Disorderly orderly) van Frank Tashlin (1964). 
(Ned. 1/VARA. zaterdag 5 juni om 15 u. 32) 

22 45 Bilder aus der Wissenschaft 
- 2330 Nieuws. 

Z D F 

21.00 Heute-joumal. - 2125 Die 
Prof IS (f) - 22.20 De kerk van 
Zuid-Afnka - 22.50 Sport aktuell. 
— 2350 Nieuws 

D 3 
19.45 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.20 Informatie en 
ontspanning — 21.45 Nationalisme 
in Franknjk (dokj. — 22.15 Blinde 
Ehemanner (film). 

LUX 

20.00 Hit-parade. — 21 00 Le Rafiot 
Héroique (film). — 22.42 Kunstma
gazine. 

Donderdag 

BRT 
1800 Willem de Woudgeest — 
18.05 Sesamstraat - 18.35 Char
lie Chaplin. — 18.50 Dieren van het 
groene woud. — 1917 Uitzending 
door derden (CVP) - 19.45 
Nieuws. — 20.10 Paradijsvogels 
(teater) — 20.50 Panorama — 
21 40 Dallas (f J. - 22.30 Nieuws 

NED 1 
1858 Nieuws. — 19.00 Rollebol — 
19.05 Peters baby. — 20.05 Mag
gie Forbes (f J. — 2055 Kerkepad 
'82. - 21 37 Nieuws. - 21.55 Den 
Haag vandaag. — 22.10 Muziek 
voor ons plezier — 22.40 Studio 
sport extra. — 23.10 De zaak Ro
nald Reagan (polibek-kntisch). — 
23.35 Nieuws. 

NED 2 
1835 Sesamstraat — 1850 
Jeugdjournaal — 18 59 Popi (f J — 
1925 De Sullivans (fJ - 2000 
Nieuws — 20 27 Een donderdag in 
Eindhoven. — 21.25 Brandput — 
2155 Centennial (fJ. - 22.50 
Nieuws. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws. — 1955 
Alternatieve ondememingen (en
quête) — 2020 On achève bien 
les chevaux (film) — 22.20 Le 
carrousel aux images (filmmagazi-
ne) — 2315 Nieuws 

TF 1 
2000 Nieuws. — 2035 Ralentir 
école (tv-film). — 2205 Japanse 
kloosters (dokJ 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 L'Heure de 
venté (politiek debaü — 21 40 Les 
enfants du Rock. — 2315 Nieuws 

FR 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures. — 20.30 
L'Affaire Mattei (film) - 22.10 
Nieuws. 

ARD 
1750 Nieuws. - 1800 Das Horo-
skop des Konigs (opera-buffo) — 
1954Bachspiele —20 00 Nieuws 
— 2045 Das wahren Zeiten — 
21 30 De Duits-Amenkaanse rela
ties (dok) — 22 30 Tagesthemen. 
- 23.00 Theodor Chindler (familie
kroniek) — 010 Nieuws 

ZDF 
2100 Heute-Joumal - 2130 
Kennzeichen D (nieuws uit Oost 
en WesO — 2215 Es ging Tag und 
Nacht liebes Kind (tv-film). - 23.25 
Nieuws 

TVEkspres 
De dikste vriend 

vanüwTV. 
.r^/^^M 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.45 Hals uber Kopf 
(film). — 2220 Familienrat — 23.05 
Sympwsium - Evolution und Men-
schenbikj 

LUX. 
20.00 Dallas (f). - 21.00 A vous de 
choisir „Le lion en hiver" of „Le rep-
hie". 

Vrijdag 

BRT 
1800 Willem de Woudgeest -
1805 Sesamstraat - 1820 Klein, 
klein kleutertje. — 1835 Beesterv 
boel. - 18.40 Timm Thaler (O. -
19.07 Het vnje woord (over kul-
tuurtieleid) — 19.45 Nieuwa — 
2010 De nieuwe orde (buiten 
spel) — 21 30 Première. — 2220 
Nieuws. 

NED 1 
18 58 Nieuws. — 19.00Tweetie — 
1910 KRO's Wereldcircus. -
2005 Liefde en Glamour (tv-film). 
- 21 37 Nieuws - 21.55 Praten 
met de minister-president — 22 05 
Een Pools gezicht (dokJ - 22.35 
Onder vaders vleugels (O — 23.00 
Humanistisch vertx)nd 

NED 2 
18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal — 18 59 Donaki en 
Ptuto aan het strand (O — 1908 
Famihekwartet O^wis) - 2000 
Nieuws — 20.27 Te land, ter zee 
en in de lucht (Tobbedansen) — 
21 20 Aktua TV. - 21 55 De lij
densweg van dr Mudd (tv-film) — 
2245 The true glory (dok). - 005 
Tros sport extra — 050 Nieuwa 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuwa — 19.55 
L'OEil des autrea - 210 Giet 
Rollin' (film) - 2225 Nieuvre. 

TF 1 
2000 Nieuws - 2035 Speaal 
Jairo au Mexique (Vanété) — 
21 35 Manon (O - 2230 Jacht op 
wilde zwijnen (dokJ. - 23.00 
Nieuwa 

A2 
20.00 Nieuwa — 2035 Les invites 
(fl). — 21 35 Apostrophes (magazi
ne) - 2255 Nieuws — 2305 Les 
belles manières (film) 

FR 3 
1920 Gewestelijk nieuws. — 1940 
Regionaal programma — 2000 

Les jeux de 20 heures (speD. — 
2030 Le nouveau vendredi (repor
tage) — 21.30 Fête fxxir un pays 
qui meurt (tv-filnn). — 2225 
Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws - 2020 Engel (film). 
— 2150 Die Fussball-Fiesta — 
22.35 Die Sportschau — 23.30 Kaz 
& Co (f). - 015 Nieuwa 

ZDF 

1930 Auslandsjoumal. - 2015 Ein 
Fall fur Zwei (f). - 21 15 Oost-Afri-
ka en het kolonialisme (dokJ — 
22.00 HeuteJoumal. - 2220 As-
pekte Cultuur) — 2305 Der Fal-
scher von London (politiefilm). — 
035 Nieuws 

D3 
1945 Gewestelijk nieuwa — 2000 
Nieuwa — 2015 Nieuws urt Duits
land — 2100 Wenn die Liebe 
hinfallt - 21.30 Gott und die Wett 
— 2200 Eine Frau von Heute (f). 
— 22.50 Kultur und Wissenschaft 
— 23.35 Nieuws. 

LUX. 

19.58 Nieuwa — 20 00 Prestige (f). 
— 21.00 Le voyage de noces (film) 
- 22.35 Uit de autosport 

De laatste film waarin Romy 
Schneider een hoofdrol speelde 
kreeg de naam „La passante du 
sans-souci". Zonder zorgen in 
haar privé-leven was de geliefde 
aktrice niet.. 

3 JUNI 1982 



10.000 F vandaag geplaatst 
NMKN-kasbons 
wordt: 

Kommentaar 

14.330' 
in 1985 

{brulo-opbrcnpst - «Miilt i-Rcndcmcnt» k.iNbon n.i 

16.300 
in 1986 

(bruli>-(iphrcnj;M - N M KN-k.ipil.ilis,llichcin n.i 4 i.i, 

18.760 
i n 1 9 8 7 (bruio-opbi 

«Mull i-Rciuk-mcni» k.isbiiii n.i S j.i.n - I t .d.S' i t 

24.290' 
in 1989 

(bruto-opbrcii i isl -
«MuUi-Rendcmcnt» kiisbon n.i 7 t.c"" - 1 Vö.'̂  

28.030' 
in 1990 

(brulo-opbrcngM - N M KN-k.ipil.ili-..ilii.-bon 

na 8 laar - 11.75',) 

46.930 
b b in 1994 

(brulo-opbrengst 
NMKN-kapi la l i \J l icbon 
na 12 laar - 13.75'f) 

Voor in lckcni i i f op N M K N - i l k k l i - n 
kun ! u / n h onk ucndcn to l utn .lyom-
s t h j p Vdn de N.il ionak' B<ink \ an BclilU' 
de hniild/ciL-l en de ayenlMliuppen v.in de AS! K 
de m.i.il'.ehdppeli|ke /elel \ . in d i N M K N 

Door het kapi
taliseren van de 
intrest - de jaar
lijkse intrest brengt 
/elf intrest op -
bekomt IJ voor uw 
spaargeld een ste
v i g rendemen t . 

Reeds 5.()()() h vol
staat om van de/e 
hoge opbrengsten te 
kunnen genieten. 

De sommen hieronder 
/ i jn slechts voorbeelden 
van wat het ruime assor
t iment NMKN-kasbons 
voor uw spaargeld kan doen 

Looptijden van I. 2, i. . tot 
12 jaar, al dan met jaarlijkse uit
betaling van de intrest, alles is 
voor/ien om uw spaargeld volgens 
uw wens voor IJ te laten werken. 

En mocht IJ onverwacht toch vroeger over 
uw geld wensen te beschikken, dan /orgt 
N M K N voor een geschikte oplossing. 

U wil wellicht hierover meer vernemen' 
1.200 NMKN-agcnten staan tol uw dienst. 

Wend V tol de NMKN-agent uit uw buurt. 
H vindt hem in de (iouden (Jids, rubriek «Banken 

10.900 
in 1983 

(brulo-opbrLMigst - N M KN-k.isbiïii op I uur - 9 ' ( ) 

N.iiioti.ik 
i.ilM.h.ippi| \ oor 

Kr*.Jict a.in de 
[ IKII I op i i i rRhl 
itCi-llkOlllMlg dc 

PERSpektief 
De kogel is dus door de (Waalse) kerk: de regering heeft de nieuwe 

plannen voor Cockeril l-Sambre goedgekeurd. Niet dat daarover ooit 
enige twijfel had bestaan, want dit kabinet heeft tot nu toe al het mo
gelijke gedaan om de Walen tegemoet te komen. Dat de Vlaamse 
deelregering nogal wat bedenkingen bij het plan had, is niet de zorg 
van Martens en Gol. Die willen op de eerste plaats rust en kalmte in 
Wallonië en daarvoor is het Vlaamse geld dan goed. 

K R E D I E L / D N U V E R H E I D 
verstandig sparen 

ZELFS Het Belang van Limburg 
staat zeer kritisch tegenover 

het staalakkoord: „Als algemene 
konklusie moeten we helaas bij de 
eerdere vaststelling blijven, dat de 
regering zich tegenover het Waal
se staal veel milder heeft opge
steld dan tegenover Vlaamse in
dustrietakken in moeilijkheden. 
Wat de sociale inlevering betreft, 
komt dat nog het scherpst tot 
uiting. Er bijken hier dus tweede-
rangs-arbeiders te bestaan, zij die 
bij de Vlaamse bakker om brood 
moeten. Ook is het onaanvaard
baar dat over de toekomst van de 
Limburgse steenkoolmijnen nog 
steeds een mantel van dubbelzin
nige stilte wordt gespreid. De re
gering heeft daarover nu reeds 
konkrete plannen in huis maar 
durft daar om bevreemdende re
denen niet mee boven de water
spiegel komen. En ten slotte nog 
dit Had de CVP niet onlangs op 
een kongres een resolutie ge
stemd over de regionalizering van 
de nationale sektoren ? Dat zal dan 
zijn voor de pruimentijd, als het 
Waalse staal al die tientallen miljar
den heeft binnengereven. Ja, de 
vrede in een koalitie met zwakke 
Waalse communautaire flank mag 
inderdaad veel kosten. 

HET is niet de enige toegeving 
van de CVP aan de Waalse 

liberalen. Dit kabinet verwekt de 
indruk dat de CVP zich op nage
noeg alle terreinen de loef laat 
afsteken door de liberalen. Dat 
schrijft ook De Morgen: „Een ei
gen inbreng, een originele visie 
van de kristen-demokratie is er 
echter niet bij Zo mogelijk nog 
duidelijker komt dit gebrek aan 
ideeën en perspektief van de kris-
ten-demokraten tot uiting als de 
grote uitdaging van deze tijd aan 
bod komt Noch inzake vrede, 
noch inzake ontwapening heeft de 
partij van Swaelen een inbreng in 
het debat Daar ook is de CVP de 
partij van het totale status-quo. Als 
zelfs Johannes-Paulus de CVP in
zake de atoombewapening en de 
Falklands in progressiviteit voor
bijsteekt... op één terrein is Swae
len wel voortdurend prezent en 
heeft de CVP terug een agressief 
profiel, dat van de verzuiling. Als 
de CVP zoveel energie steekt in 
een offensief tegen het rijksonder-
wijs en de BRT, is dat tegelijkertijd 
de illustratie van een bedenkelijke 
machtshonger en het onvermo
gen om zich als partij rond de 
echte problemen van deze tijd te 
profileren en... risico's te nemen." 

Het onderwijs en de BRT lijken in
derdaad de stokpaardjes te zijn 
van deze regering. Dat de CVP nu 
weer de ultra-liberale toer opgaat, 
en enkele maanden geleden nog 
driftig aanpapte met de socialisten 
komt de duidelijkheid in de politiek 
niet ten goede. 

HET wekt dan ook enige ver
wondering in De Standaard 

te lezen dat het... de socialisten 
zijn, die een nieuwe schooloorlog 
willen. De rollen niet onndraaien, 
nnijnheer Ruysl: „Vandaag stelt 
men vast dat, vooral maar niet 

uitsluitend aan Waalse kant, op
nieuw gedacht wordt aan een sa
mengaan met de liberalen zonder 
de kristen-demokraten. Zelfs An
dre Cools heeft zich onlangs in die 
zin uitgesproken. En wat zou dan 
het meest geschikte middel zijn 
om de toenadering teweeg te 
brengen? Juist Een ruzie over de 
schoolpolitiek, zoals die in 1954-'58 
de laatste rood-blauwe koalitie 
kon samenhouden. De jongere li
berale generatie voelt misschien 
niet voor een herhaling van dat ex
periment, maar ligt de t>eslissings-
macht bij die jongeren ? De perma
nente invloed waarover de kris
ten-demokraten beschikken er
gert al diegenen die vroeg of laat 
erdoor in de kou worden gezet 

Zo ontstaan gemeenschappelijke 
reakties, die socialisten en libera
len en zelfs nationalisten op be
paalde momenten verenigen. Het 
ijkt weinig waarschijnlijk dat die 
reakties achter de schermen het 
kabinet-Martens weldra in gevaar 
zullen brengen. Een nieuwe 
schoolstrijd zou absurd zijn. En 
een samengaan van socialisten en 
liberalen lijkt niet de beste formule 
om de ekonomische krisis te over
winnen. Maar dat de oude demo
nen helemaal dood en begraven 
zijn is moeilijk te geloven." 

H ET is een bekende taktiek van 
De Standaard: de rollen om

draaien, zodat de CVP — die 
eigenlijk alles op gang bracht — in 
feite het slachtoffer is van ander-

nnans politiek. Je moet maar dur
ven en lef hebben. Maar dat heb
ben ze in de Tweekerkenstraat 
wel. Tot slot nog een kommentaar 
van het liberale Laatste Nieuws, 
dat konstateert dat deze regering 
op communautair gebied weinig 
onderneemt: „De regering vindt 
nauwelijks tijd om zich met de 
verdere uitvoering van de staats
hervorming en de voltooiing ervan 
bezig te houden, zodat zij zich, bij 
gebrek aan beslissingen, genoopt 
ziet achteruit te krabbelen. Zo is 
de Senaat verplicht geweest een 
wetsontwerp te slikken, dat de 
voorgenomen afschaffing van de 
provinciale belastingen, weer uit
stelt Eens te meer blijkt hoe moei
lijk het in ons land is om het even 
wat af te schaffen. Nieuwe instel
lingen zijn de jongste jaren als 
paddestoelen gegroeid, maar de 
afgedane strukturen blijven be
staan. Het regeerakkoord voorziet 
de likwidatie van sommige para-
statale instellingen, maar men 
wacht vruchteloos op een ministe
rieel initiatief." 

DIE kommentaar is niet volle
dig: deze regering vernieuwt 

inderdaad niet, maar integendeel 
draait ze de klok terug in unitaire 
richting. CVP en PVV zijn weer 
op de neo-unitaire toer en Wil-
fried Martens, die vroeger wel
licht een eerlijke federalist was, 
denkt meer en meer in unitaire 
termen. De zoveelste bocht van 
Martens en van de CVP eni 
steeds maar ten nadele van 
Vlaanderen! 



Kritisch bekeken 

Kan Cannes iets 
betekenen voor de 
Vlaamse film? 
CANNES — Een onooglijk pro
vinciestadje aan de Cöte d'Azur 
waant zich elk jaar gedurende 
twee weken de (film-)hoofdstad 
van de wereld. Het Zuidfranse 
Cannes mag zich al ettelijke ja
ren lang verheugen in een nog 
steeds groeiende belangstelling 
van velen die van ver of van nabij 
bij het kinemawezen betrokken 
zijn. Nergens wordt er zoveel met 
film „gemarchandeerd" als op het 
jaarlijks fi lmfestival van Cannes. 

De Vlaamse 

vertegenwoordiging 

op het 

filmfestival 

van Cannes 

De pogingen om dit f i lmfestijn 
over de grote plas naar de States 
(Los Angeles) af te leiden is tot 
nog toe mooi op een sisser uitge
lopen. De editie van 1982 was 
meteen de 35ste op rij. Ook dit 
jaar lokte het festival ruim 25.000 
mensen. Een lukraak door elkaar 
wriemelende mensenzee die 
graag deze opdringerige, giganti
sche filmmarkt met show, glitter 
en glean bevolkt. De cinefiel kan 
hier in ruime mate zijn honger 
stillen. Dagelijks krijg je een pro
gramma voorgezet, netjes ver
deeld over een 30-tal zalen, waar
in je van ontbijt t i jd (8 u 30) tot de 
klok van middernacht (O u. 30) 
fi lms kan degusteren te kiezen 
uit een aanbod van 150 daags, 
uitgestraald over een 5-tal be

langrijke sektles (het hoofdpro
gramma, Semaine de la critique, 
Quinzaine des Réalisateurs, Un 
certain Regard, Perspectives du 
Cinéma Francais) De grootste 
bedrijvigheid speelt zich echter 
af op de Marché International du 
Film — aan de 22ste uitgave toe 
—, in peperdure hotelsuites en 
op de vele terrasjes langs de 
Croisette, een brede boulevard 
langs de kust waar de grootste 
hotels zich staan te verdringen. 
Het gerucht gaat dat om in Can
nes echt belangrijk te zijn als 
filmman je in het Carlton-hotel 
twee kamers moet hebben- één 
om te slapen en één ingericht als 
een kantoor-
Huren de nationale filmindustrieën 
van Australië, Nieuw-Zeeland, de 
Duitse Bondsrepubliek en Skandi-
navie b v komplete bioskoopzalen 
af om hun films te vertonen, België 
stelt zich tevreden met een onop
vallend schamel standje van Um
bel tussen de rijen andere film-
stands Uiteraard dien je tussen 
klinkende internationale namen als 
Godard, Antonioni, Costa-Gavras, 
Guney, Wenders, Les Blank, Ka-
roly Makk, Bayon, Gothar en ande
re Taviam's de Vlaamse vertegen
woordiging met een vergrootglas 
te zoeken Van het kransje natio
nale filmprodukties (10) die in Can
nes vertegenwoordigd waren was 
de helft van Vlaamse origine Het 
beest. Menuet, Chytilova versus 
Forman, De potloodmoorden. Het 
leven dat we droomden Onmid
dellijk moet hieraan toegevoegd 
worden dat De potloodmoorden in 
Cannes een van de films was die 
publicitair gezien een hoge score 
haalde 

Robbe de Hert was in Cannes 
prezent met zijn BRT-produktie 
Het leven dat we droomden En 

m. 
MiSTSN ZIfNONZe 
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Scène uit de eerste, échte Vlaamse thriller De potloodmoorden 

het was zijn bedoeling om De 
Witte te gaan voorstellen aan geïn
teresseerde Amenkaanse onaf
hankelijk werkende filmmensen 
Vlaanderen heeft er een enfant 
terrible bij Guy Lee Thys (niet de 
tweelingbroer van onze nationale 
voetbaltrainer) Van zichzelf zegt 
hij dat ie 12 jaar lang het miskende 
genie heeft gespeeld De scena-
riokursus van het Amencain Film 
Institute in 1979 deed hem de 
ogen opengaan Met een mini-
budget van ocharme 4 miljoen 
B fr en zonder een frankske 
staatssubsidie verfilmde hij zijn 
eigen scenano De potloodmoor
den Het zou een vlotte ironisch 
getinte policier moeten worden 

En het werd het ook In een inter
view met „Film & TV" (mei-juni 
1982) vertelt hij „Natuurlijk is het 
tema vlot te verteren, maar blijkt 
het toch het drama te zijn van een 
individu dat vreselijk door het le
ven getekend wordt, doorslaat en 
een psychopaat wordt" De film 
komt nog deze maand uit in Ant
werpen, Brussel, Kortrijk, enz In 
Cannes was De potloodmoorden 
een van de publicitair opvallende 
films De levensgrote affiches met 
horroravances kwam je herhaal
delijk langs de Croisette tegen en 
ook tijdens de twee visies leek de 
film bij een internationaal 
samengesteld publiek wel te willen 
aanslaan 

Meer dan de film- deed dit jaar de 
videomarkt in Cannes van zich 
spreken Een tak in de filmbizz in 
volle bedrijvigheid en ontplooiing' 
Een voorbeeldje! Guy Lee Thys 
heeft de videorechten van De 
potloodmoorden reeds verkocht 
voor alle Franstalige landen (be
halve Canada) nog voor hij rond 
was met de filmrechten voor be-
oaalde geïnteresseerde landen 

De videomarkt lijkt een kwieke, 
steeds op de loer liggende kaper 
op de kust 

Dat niet iedereen heil ziet voor zijn 
film in Cannes bewijst het feit dat 
een man als Roland Verhavert met 
zijn film Brugge die Stille niet in 
Cannes te zien is geweest Is zijn 
film in België in de fngo gebleven? 
Een positief berichtje viel er ook te 
rapen In het budget dat de BRT 
jaarlijks aan de speelfilm besteedt 
zal met gesnoeid hoeven te wor
den Umbel, een organizatie opge-
ncht om „onze" films in het buiten
land bekend te maken, bleek eens 
te meer een zinnig initiatief Maar 
kan het zomaar dat Umbel twee 
dagen voor het festival ten einde 
loopt al geen brochures meer 
voorhanden h e e f f 

Terwijl De potloodmoorden naar 
het festival van Dublin zal worden 
gestuurd, zou Menuet (van Lili 
Rademaekers) naar het festival 
van Hyeres gaan een filmtien-
daagse van de jonge film 
Het ogenblik dat Vlaanderen (of 
België) de voetsporen zal kunnen 
drukken van een (film-)land als 
Zwitserland b v ligt nog ver af' 
De Zwitserse film raakte plotse
ling een 10-tal jaren geleden van 
de grond dank zij een klubje vrien
den („groupe des cinq") die me
kaar kenden van de Zwitserse TV 
en besloten films te gaan maken 
Met minieme financiële middelen 
en met hand- en spandiensten van 
het TV-medium schoot de Zwit
serse film in eigenheid het filmftr-
nament binnen En Zwitserland is 
ook maar een klein landje met 
zelfs vier talen Precies het omge
keerde doet zich in Vlaanderen 
voor 

En dat terwijl het zoveelste voor
stel tot dekreet van kamerlid An
dre De Beul (VU) wat betreft de 
oprichting van een heus „produk-
tiefonds" dat momenteel bij de 
Vlaamse Raad ter tafel ligt De 
desinteresse van de Vlaamse pKili-

tici kennende, lijkt het weer een 
doodgeboren kind te worden In 
Nederland geeft het Produktie-
fonds aan vele jongeren van sterk 
uiteenlopend pluimage de kans 
om een film te maken Het produk-
tiefonds wordt gespijzigd door 
een vast taxatiebedrag op de pnjs 
van een bioskoopkaartje Zelfs de 
liefhebber van Amenkaanse hor-
rorgruwel steunt op die manier de 
Nederlandse film 
Een man als Guy Lee Thys, die 
thuis de filmprojekten blijft opsta
pelen, heeft gedreigd naar de 
Raad van State te stappen wan
neer hem een volgende keer nog 
eens subsidies zullen worden ont
houden HIJ beschouwt dat (het 
niet krijgen van subsidies) met 
meer, maar ook mets minder dan 
een .beroepsverbod"' 
Cannes 1982 heeft intussen wel 
bewezen dat wanneer je liefde 
voor de kinema groot genoeg is er 
veel mogelijk is En dat wanneer je 
een keikop bent, je ook poorten 
kan openduwen In dat opzicht 
zou Cannes 1982 wel eens iets los 
hebben gemaakt en van betekenis 
kunnen zijn voor de Vlaamse film 

Freddy Sartor 

d' Oude Kapel (Gent) 
organizeert dans-info-dag 
Op zaterdag 11 september 1982 
organizeert het Centrum voor 
Dans en Beweging „d'Oude Ka
pel" (St-Kwintensberg 84, Gent), 
de eerste info-dans-dag die in ons 
land gehouden wordt, en dit met 
de medewerking van de stad 
Gent De bedoeling ervan is om de 
pers, het publiek en alle bij de 
danskunst tjetrokken individuen 
en verenigingen in te lichten over 
wat er in Vlaanderen op dansge
bied zoal gebeurt en geboden 
wordt Aan deze info-dans-dag 
kunnen zowel liefhebbers deelne
men als professionele i istellingen 
(zo zegden reeds het Ballet van 
Vlaanderen en het Stedelijk Insti
tuut voor Ballet van Antwerpen 
hun deelname toe) 
Tijdens de info-dans-dag worden 
op de binnenkoer van het Cen
trum standjes tegen gennge kost
prijs ter beschikking gesteld van al 
wie zich ook maar bij de dans
kunst On ruime zin, dus ook mime 
en bewegingstechnieken) betrok
ken voelt dansscholen, gezel
schappen, solisten, koreografen, 
uitgevers, pedagogen, akademies. 

publicisten, sociaal-kulturele ver
enigingen, handelaars in dansart-
kelen, verenigingen die danskur-
sussen of voorstellingen organize-
ren, enz Zij kunnen op een vrij in
formele tentoonstellingsmarkt 
voorwerpen, folders, affiches, fo
to's, kranteknipsels ed uitstallen 
Tegelijk worden in de dansruimte 
van d'Oude Kapel doorlopend de
monstraties, fragmenten uit voor
stellingen, acts en open lessen 
getoond- terwijl in eveneens 
dooHopende vraaggesprekken 
gepraat wordt over de zin, de aard 
en de omvang van de dansaktivi-
teiten van de verschillende deel
nemers Het spreekt vanzelf dat 
aan deze voor Vlaanderen unieke 
gebeurtenis in de pers de nodige 
aandacht zal besteed worden 

Verder inlichtingen over deze eer
ste info-dans-dag kunnen verkre
gen worden op het sekretanaat 
van „d'Oude Kapel vzw", bij me
vrouw Jeanne De Coninck, Nek-
kerbergslaan 588, 9000 Gent, tele
foon 091-213146 

(NvBi 
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16 mi Sport 

Strijd om de opvolging 
Wie Roland Garros wint wordt aangezien als wereldkampioen tennis 
op gemalen baksteen. In de voorbije jaren bestond desbetreffend niet 
de minste twijfel. Björn Borg heerste op gravel met absoluut gezag 
Hij won de Franse open kampioenschappen liefst zesmaal en 
herstelde de tanende populariteit van Roland Garros Cijfers maken 
deze bewering hard. toen de Zweed er zijn eerste titel won kochten 
63.367 toeschouwers een toegangsbewijs. Vorig jaar bezochten met 
minder dan 238008 tennisliefhebbers het tornooi! 
Björn Borg was inderdaad een kampioen van ongewoon gehalte We 
zeggen „was" omdat de Zweed inmiddels openlijk heeft toegegeven 
(voorlopig) enkele stappen terug te willen zetten Hij stelt dat nog an
dere dingen dan tennis belangrijk zijn in het leven en hij voegt er aan 
toe de courts te zullen verlaten wanneer hij geen vreugde meer 
beleeft aan het spel. 

De taal van een kannpioen die met 
de jaren WIJS IS geworden en die 
moeiteloos aanvoelt over zijn 
hoogtepunt heen te zijn Borg 
heeft een kleine tien jaar lang de 
tennissport beheerst Met vanzelf
sprekend meesterschap won hij 
de meest prestigieuze tornooien 
en zijn fans vergaten er zowaar bij 
dat zijn prestaties onwaarschijnlijk 
veel eisten van zijn lichamelijk en 
geestelijk weerstandsvermogen 
Want in de tennissport worden de 
„meesters" voortdurend en hevig 
bestookt Borgs karakter en kun
de verdreven die „wet" even naar 
de achtergrond Maar intussen 
hebben John McEnroe en Ivan 
LendI het al aan den lijve kunnen 
ondervinden De Amerikaan, die 
voorbestemd scheen om Borg op 
zijn minst te evenaren, sukkelt met 
kwetsuren en blijft (te) graag af
wezig op trage gravelbanen 
LendI, de Europese kroonpnns 
van de meester, verklaarde ver
dacht vroeg forfait voor Wimble
don en werd op Roland Garros in 
de achtste finales geklopt door de 

zeventienjarige Matz Willander 
wiens talenten in de voorbije win
ter door het tornooi van Brussel 
werden gereveleerd De jonge 
Zweed — die ook bij voorkeur 
vanop de baseline opereert — 
drukt de sporen van zijn illustere 
landgenoot die in en rond Stock
holm blijkbaar school heeft ge
maakt 
Door de ontwikkelingen van de 
voorbije maanden is er in de ten
nissport een totaal nieuwe situatie 
ontstaan de strijd om de opvol
ging van Borg is nog helemaal met 
beslecht McEnroe zal in Wimble
don normaliter niet te kloppen zijn 
maar de humeurige Amerikaan 
spreidt zijn meesterschap niet 
doorlopend uit De „grand chelem" 
IS ook voor hem (nog) met wegge
legd Het IS met helemaal onbegrij
pelijk Door de internationale ten-
msexplosie moeten de grote kam
pioenen het ganse jaar door onder 
druk presteren Elke nederlaag 
wordt door de media zorgvuldig 
geregistreerd en wereldwijd ver
kondigd De konkurrentie wordt 
bovendien alsmaar scherper Op 

Roland Garros ontbreken Borg, 
McEnroe en Tanner maar met 
Connors, Gerulaitis, Clerc, Villas, 
LendI, Willander en andere opdrin
gende jongeren is er nog ruim 
genoeg klasse aanwezig om de 
belangstelling te pnkkelen Tennis 
houdt inderdaad de massa vast 
De „passieve belangstelling" voor 
de sport loopt nog met terug 
Ondanks wij menen dat het verza
digingspunt door de talloze Grand 
Prix reeds werd overschreden 
Maar een tenniswedstrijd kan 
moeiteloos door een televisieca
mera worden „gevangen" en 
mede daardoor geloven steeds 
meer organizatoren in die sport 
Hoe anders verklaren dat men 

zich in Antwerpen opmaakt voor 
het European Champions' Cham
pionship (EEC) dat normaliter van 
29 november tot 5 december in 
het Sportpaleis doorgang moet 
vinden Met dit tornooi, dat binnen 
de kortste tijd de tegenhanger 
moet worden van de Amerikaanse 
Masters Championship, is een prij-
zenbedrag gemoeid van 700000 
(jawel, zevenhonderdduizend) dol
lar Ofte ongeveer 35 miljoen 
frank Men verwacht, en wellicht 
met ten onrechte, dat de besten 
ter wereld voor zo'n prijzenpot 
hun racket zullen bovenhalen In 
de gegeven omstandigheden 
„zou" het zelfs met moeilijk zijn om 
voldoende sponsors te vinden ten 
einde de financiële nsico's tot een 
minimum te herleiden 

Wordt het prestigieuze opzet van 
ProServ City 7 Europa, de naam 
van de organizerende firma wiens 
wortels reiken tot in Amerika, ge-
realizeerd, dan rijst natuurlijk de 
vraag wat het BOIK met haar 
tornooi(tje) — in vergelijking ten
minste — m o e t ' Of IS dit mis
schien een middel om de „kom-
mercanten" van het Olympisch 
Komitee opnieuw met hun werke
lijke opdrachten te konfronteren"? 

Borg „Er zijn in het leven belangrijker dingen dan tennis Mariana bij 
voorbeeld " 

Rode Duivels: overspeeld 
in Kopenhagen is gebleken dat 
men tijdens de komende wereld
kampioenschappen van de Rode 
Duivels het beste en_ het slecht
ste mag verwachten. In de wed
strijd tegen de Denen voetbal
den zij een half uur voortreffelijk. 
In deze betere periode presteer
den de afwerkers evenwel bene
den peil. De nul bleef bijgevolg 
op het scorebord. Naarmate de 
wedstnjd vorderde brokkelde 
hun weerstand af. In het midden
veld beging Van Moer, die door 

Goed om weten 
NAÏEVELINGEN 
De Engelsen hebben dus opnieuw de Europabeker 
voor landskampioenen gewonnen Aston Villa, in het 
voorbije seizoen in de Engelse kompetitie mets meer 
dan een onopvallende middenmoter, versloeg in 
Rotterdam het onoverwinnelijke Bayern Munchen 
met 1 — 0 

Twee belangrijke konklusies liggen voor de hand 
De Britten zijn heus niet zo naïef als graag wordt 
voorgesteld Aston Villa produceerde een soort 
voetbal waarop in onze kontreien om onverklaarba
re reden met misprijzen wordt neergekeken Drie 
aanvallers waaronder twee specifieke vleugelspe
lers en een boom van een middenvoor die klappen 
opvangt en uitdeelt en die vooral zwaar op de verde
digers weegt Door die voorbijgestreefde (V veldbe-
zetting verkeert de tegenstander in de onmogelijk
heid echt massaal aan te vallen Want bij drie 
aanvallers horen op zijn minst vier, en meestal vijf 
verdedigers, waardoor de tegenpartij nog hooguit 
met vijf of zes spelers tegelijk kan aanvallen Een 
heel simpele maar erg soliede redenering die de mid
delmatig begaafde Engelse ploeg toeliet een intrin
siek sterkere tegenstander in toom te houden en 
zelfs, mits enige meeval te verslaan 
Want die Engelsen, wij hebben het al vaker gezegd, 
zijn nog zo gek niet Taktisch hebben ze alle 
watertjes doorzwommen, ze hebben het in hun 
lange professionele geschiedenis allemaal al wel 
eens eerder meegemaakt 

Ze weten waar het in voetbal op aankomt, ze weten 
wat de toeschouwers van ze verwachten Ze laten 
zich nooit verleiden tot boerenbedrog en waken er
over dat hun, koopwaar" aan minimale kwaliteitsnor
men voldoet 

Dat bleek onder meer ook tijdens de twee Cupfinals 
Queens Park Rangers, een alledaagse tweedeklas
ser was met minder sterk dan Tottenham Het 
verschool zich met achter defensieve, spektakeldo

dende taktieken die nadien gemakkelijk „teoretisch" 
zouden kunnen verantwoord worden 
Britse voetballers zijn eerlijke zakenlui die hun 
rechten en verplichtingen tegenover hun klubs, hun 
supporters en hun sport veel beter kennen dan onze 
verwende topspelers Het is heus geen toeval dat de 
meest prestigieuze Europacup jaar in jaar uit door 
Britten wordt gewonnen En het is misschien zelfs 
een geluk voor de voetbalsport 
Onze tweede bedenking betreft uiteraard Bayern 
Munchen De uittredende Duitse landskampioen 
bezat meer dan genoeg talent om de overwinning te 
kunnen verantwoorden Mits enige meeval zou die 
er overigens ook gekomen zijn Maar doelkansen 
moeten nu eenmaal benut worden 
Verder viel het ons op hoezeer Bayern afhankelijk is 
van de vorm van het duo Rummenigge-Breitner De 
rest beweegt zich rond dit klasrijke duo Het spreekt 
evenwel vanzelf dat een topploeg die zich op zo een 
smalle basis meent te mogen bewegen meer kwets
baar IS dan een solied Engels team waar gelijk wie 
kan vervangen worden zonder dat dit zichtbare 
gevolgen heeft voor het ploegrendement Ook daar
in verschillen de Britse klubs van de op supersterren 
geënte Europese topklubs 

WIJ kunnen gewoon met begrijpen hoe Bayern het 
klaar speelde een seizoen lang een getalenteerde 
spelmaker als Sigurvinsson met systematische zor
geloosheid te negeren De IJslander zal wel gelijk 
hebben wanneer hij stelt dat de „diktators" Rumme-
mgge en Breitner zijn adem met verdroegen 
Andere vaststelling was dat de Duitsers zichtbaar fy
sieke en mentale weerbaarheid misten De zware 
Bundesliga heeft sporen getrokken in hun lichamelijk 
en geestelijke weerstandsvermogen Het is geen 
geruststelling in het vooruitzicht van de Mundial In 
het warme Spanje zouden zich wel eens gekke ont
wikkelingen kunnen voordoen De Argentijnen en 
Brazilianen zitten al weken in trainingskampen Zij 
laadden zich op terwijl de Europeanen zich bleven 
uitsloven in de vele nationale en internationale 
kompetities die in de eerste plaats dienen om de 
klub- en bondskassen te spijzen 

sommige journalisten met een 
soort religieuze eerbied wordt 
bejegend, eigenlijk nog enkel 
fouten. Hij kon noch het ritme 
noch de afstand aan. We ver
wachten dat dit verschijnsel zich 
in het broeierige Spaanse zuiden 
vaker zal voordoen. Coeck miste 
eveneens kracht en brio om het 
wedstrijdbeeld te kunnen om
gooien. De Belgische ploeg werd 
in het middenveld eigenlijk dood
gewoon overspeeld door de 
Deense huurlingen die met het 
verstrijken van de tijd naar grote
re eenheid in denken en hande
len groeiden. Guy Thijs, die na af
loop weer met zijn verklarende 
goedwillende formules goochel
de, zal wel ongerust de Deense 
hoofdstad verlaten hebben. In 
het middenveld beschikken zijn 
Rode Duivels immers over wei
nig alternatieven en de verdedi
ging, waarin Renquin bewees dat 
trainer Ivic overschot van gelijk 
had toen hij hem uit Anderlechts 
eerste elftal weerde, is ook geen 
homogeen blok. 

De voorlaatste oefenwedstrijd 
van de Rode Duivels leverde 
slechts een zekerheid af: Pfaff is 
's lands beste doelman en Theo 
Custers moet nog bewijzen dat 
hij de betere is van Munaron, De 
Coninck en Preud'homme die 
minstens evenveel recht hebben 
op een plaats op de bank. 

Mommens, talentvol op het voet
balveld maar ook op het kaatsplein 
van Lebbekes Lindeke 

3 JUNI 1982 



NIaams Nationaal l/l/eekblad 

in de Volksunie 

Het CDC-bezoek 

Vlaanderen, 
ook ons huis 
Het tegenbezoek van 47 Catlaanse CDC-leden, na twee VU-bezoeken 
aan Catalonié, is uitgegroeid tot een buitengewoon leerzame en har
telijke ontmoeting. De groep stond onder leiding van Jordi Piquet, 
voorzitter van de Kommissie Organizatie van de Convergencia, en 
van onze goede Nederlandstalige Catalaanse vriend Marti Alonso, 
die tijdens de Vlaamse bezoeken aan Catalonié reeds gefungeerd 
had als tolk en gids. 

Na de verwelkoming op het vlieg
veld en een paar taalincidenten in 
hotel Metropole (lees daarvoor 
dio Genes op biz 4) bezochten 
onze gasten onder deskundige 
Vlaams-Brusselse leiding de (zeld
zaam geworden) mooie hoekjes 
van de hoofdstad Speciale aan
dacht ging daarbij naar de Vlaam
se Grote Markt, het monument 
van Egmont en Hoorn („het waren 
Castillanen die jullie dat destijds 
gelapt hebben, geen Catalanen") 
en naar „het paleis waar Fabiola 
woont" („het is een Catalaanse, 
maar misschien kent ze wel geen 
Clatalaans") 
Het avondmaal werd, in aanwezig
heid van minister Schiltz. genuttigd 
in een Catalaans restaurantje aan 
de Beenhouwerssteeg 
Zaterdag in de voormiddag werd 
Diksmuide bezocht Het stadsbe
stuur was zo vriendelijk, het gezel
schap een receptie ten stadhuize 
aan te bieden, in aanwezigheid van 
de VU-begeleidingsgroep, onze 
plaatselijke mandatarissen en de 
afdelingsvoorzitter De Catalanen 
hadden zich uitgesloofd om voor 
iedereen een geschenkje mee te 
brengen Tijdens het verder ver
loop van hun verblijf zou trouwens 
blijken, dat hun voorraad geschen
ken praktisch onuitputbaar was 
overal en bij iedereen die hun weg 
kruiste, lieten zij minstens een 
handvol stickers maar doorgaans 
een heus prezentje achter 
Het ontroerendste ogenblik van 
de dag was het bezoek aan de 

IJzertoren In de crypte werd een 
krans neergelegd namens de 
CDC, waarna Maurits Coppieters 
een ontroerende toespraak hield 
Over de betekenis van Diksmuide 
en de IJzertoren hadden de Cata
lanen een uitvoenge nota gekre
gen (voor de vertaling ervan zorg
de Roel Van der Stichelen, die 
trouwens gedurende de hele reis 
als tolk fungeerde en die — ook 
en vooral namens de Catalanen — 
hier nog eens extra bedankt dient 
te worden) 
Nadien werd getafeld in hotel St-
Jan een met trappist begoten 
Breugelmaaltijd, die alle aangeze-
tenen nog lang en aangenaam zal 
heugen 
Te Brugge zorgden onze VU-
schepenen voor een receptie in 
de wondermooie grote zaal van 
het stadhuis Nadien werd ver
broederd in het VU-lokaal Breydel 
Het duurde geen vijf minuten of 
alle aanwezigen hadden een 
CDC-shirt aan Het bezoek aan 
Brugge, gekroond met de klassie
ke vaart op de reien, maakte een 
grote indruk op de Catalanen Ter
wijl de tainjk aanwezige VU-gast-
heren — onder wie voorzitter An-
ciaux en enkele Westvlaamse par
lementsleden — zich nog maar 
eens rekenschap konden geven 
van het feit, dat Vlaanderen in 
Brugge een onvervangbaar visite
kaartje en kwaliteitslabel bezit 
Het avondmaal werd genoten in 
restaurant Hof ter Groeninghe te 
Ninove, waar volksvertegenwoor-

Groepsfoto aan de Paxpoort 

diger Jan Caudron — reeds twee
maal mee van de partij te Barcelo
na — zorgde voor een passende 
attentie een mooi staaltje kant 
voor alle aanwezigen De tafelrede 
werd gehouden door voorzitter 
Anciaux Jordi Piquet en Marti 
Solers deden het wederwoord 
Waarna opnieuw de onuitputtelij
ke voorraad Catalaanse ge-
schenkjes werd aangesproken en 
uitgedeeld 

Zondag bezocht de groep een 

stukje Noord-Nederland Maan
dag was het terugkeer geblazen 
Onze Catalaanse CDC-vnenden 
waren in de wolken over Vlaande
ren en de VU-gastvrijheid Op de 
bus naar Zaventem werden voor 
het laatste de twee volksliederen 
gezongen en klonken nog maar 
eens de kreten „Visca Catalunya" 
en „Leve Vlaanderen" 

Deze vriendschappelijke samen
komsten in Catalonié en Vlaande
ren dragen niet alleen bij tot een 

grotere kennis en een beter be-
gnp van onze verschillende en 
toch gemeenschappelijke stnjd, zij 
bevorderen daarenboven de par
tijkontakten binnen de EVA en zij 
geven aan alle deelnemers een 
warm gevoel van nationalistische 
solidariteit en Europese samenho
righeid 
Een van onze Catalaanse gasten 
schreef in het VU-gastenboek 
„M'he sentit a Flandes com a casa 
meua" Ik heb me in Vlaanderen 
gevoeld gelijk in mijn eigen huis 

20ste VU-kongres 5-6 juni 1982 Antwerpen 

Ekologie en ekonomie 
naar een nieuw evenwicht 

Catalaans dankwoord in het Brugs stadhuis 

ZATERDAG 5 JUNI 
Voormiddag 

10 u Inleidende rede en situenng 
van de werkzaamheden door ver
gaderingsvoorzitter Frans Kuij-
pers 
10 u 15 Sektievergadenngen 

„Algemene beginselen": (A) 
voorzitter Willy De Saeger 
referent minister Hugo Schiltz 

„Ruimtelijke ordening, vervoer en 
verkeer": (B + E) 
voorzitter Senator Oswald van 
Ooteghem 
referent Jan Peumans 

„Energie": (C) 
voorzitter Senator Nelly Maes 
referent Andre Geens 

„Fysisch leefmilieu": (D + F) 
voorzitter volksvertegenwoordi

ger Daan Vervaet 
referent volksvertegenwoordiger 
Willy Desaeyere 

Namiddag 
14 u Plenaire vergadering 
Stemming over de resoluties uit 
de sekties 
— algemene beginselen (A) 
— fyfisch leefmilieu (D-R 
— ruimtelijke ordening, vervoer en 
verkeer (B-D 

ZONDAG 6 MEI 
Voormiddag 

10 u Plenaire vergadering 
Stemmingen over de resoluties 
van de sektie energie ( O en de 
aktualiteitsresoluties 

Namiddag 
14 u 30 Openbare slotzitting met 
binnen- en buitenlandse gasten 

Kongresrede door volksvertegen
woordiger Jaak Gabnels Slottoe
spraak door de partijvoorzitter, 
volksvertegenwoordiger Vic An
ciaux 

De muzikale omlijsting wordt ver
zorgd door de Brabantse liedjes-

groep Zakdoek 

17 u 30 Vlaamse Leeuw 

PRAKTIKA 
Waar Universitaire Instelling Ant
werpen, Aula Major Universiteits-
plein 1 2610 te Wilrijk 
Telefoon (031) 2881 78 
Middagmaal en kinderopvang 

Oe kongresgangers worden verzocht 
de ontwerpteksten mee te brengen 
naar het kongres De amendementen-
bundel wordt ter beschikking gesteld 
van de aanwezigen. 
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Een Vlaams Onthaalcentrum 
te Meerhout geopend 
Reeds lange t i jd nipte het idee om in het arr Turnhout een administratief cen
trum uit te bouwen met Viaams-nationale grondslag 

Wel vond men dat het niet louter een polit iek zenuwcentrum mocht zijn waar 
de VU haar sekretariaatswerk zou vervullen Met sekretariaat moest en zou de 
levende kern, het hart van de gehele Vlaams-nationale werking in het arr 
worden Uiteraard ri|st hierbi) de vraag waarom dit sekretariaat met centraler 
in het arr ingeplant werd, maar wel te Meerhout In Meerhout bood zich echter 
een uitstekende gelegenheid aan qua behuizing en bovendien woont de arron-
dissementssekretaris in Meerhout zelf zodat vlotter en efficiënter kan gewerkt 
worden Hier een overzicht van de diensten die in het centrum een onderdak 
vonden 

Tijdens de openingsplechtigheid van 7 mei II Voorzitter Vic Anaaux 
tijdens zijn toespraak Naast hem Gaston Craps, de voorzitter van VU-

Meerhout en VU-voorzitter Hugo Draulans 

In Mechelen was reeds enige jaren de 
Berthouderskring aktief In het Turn-
houtse bestonden echter enkel spora
disch Vlaamse kulturele knngen zon
der binding met elkaar 
Men begon aan een koordinatie en 
vroeg een erkenning aan als streekor 
ganizatie Ondertussen is op 17 april te 
Willebroek reeds de landsbond opge 
richt om al de Vlaamse kingen uit heel 
Vlaanderen in een bundelende vereni 
ging onder te brengen 
In het arr zijn een zevental afdelingen 
erkend Op het sekretariaat wordt dus 
de koordinatie tussen de kringen ver 
zekerd wordt bijstand verleend aan de 
programmalle en organizatie van so-
cio-kulturele aktiviteiten en wordt 
gewerkt aan de verdere uitbouw van 
deze organizatie 

Door de vestiging in Meerhout hebben 
alvast twee socio-kulturele verenigin

gen er hun thuishaven de Vlaamse 
Kring Meerhout en het FVV Mareholt 
(federatie van Vlaamse Vrouwen) 

Vlaams-nationaal 
Studiecentrum 

Deze studiedienst houdt zich bezig 
met arr problematieken en stelt hier-
rond dossiers samen in samenwerking 
met de plaatselijke mandatarissen 
Ook worden van hieruit de verschei
dene VU streekbladen begeleid Ver
der IS men druk doende met de uit
bouw van een archief dienaangaande 

„Mensen met vragen" 
Onlangs startte in Herenthout het 
Kempisch Sociaal Dienstencentrum 
voor mensen met allerlei moeilijkhe 
den Dit centrum wordt nu vertakt naar 
Meerhout toe 

Vanaf mei startte elke dinsdag van 18 
tot 20 u een zitdag door een maat 
schappelijk werkster 
In een fraaie folder verspreid over de 
hele gemeente vernemen we dat geen 
enkel probleem uit de weg gegaan 
wordt Gaande van behulpzaamheid in 
de administratieve doolhof van allerlei 
formulieren tot de ernstige levenspro-
blematieken van verslaving gezins
moeilijkheden en depressies 
Het centrum kan trouwens hiervoor 
beroep doen op een deskundig bege
leidingsteam bestaande uit een ge
neesheer een psycholoog een orto-
pedagoge een advokaat een doctor in 
de rechten en een licentiate rechten en 
een licentiaat gezins- en sexuologische 
wetenschappen 

Naast het begeleiden of oplossen van 
deze problemen worden nuttige infor
matiebrochures verzameld Belang
stellenden kunnen dus steeds informa
tie over premies kanker, beroepsziek
ten e d m bekomen 
Stilaan begint ook de job-infobeurs 
gestalte te krijgen en zal deze eerlang 
operationeel worden 
Werkzoekenden zullen op regelmatige 
tijdstippen ingelicht worden over voor 
hen geschikte plaatsaanbiedmgen 
Hiervoor zal samengewerkt worden 
met het dienstencentrum van Leuven 

VVM 
De gemeenteraadsleden en O C M W 
leden van de Volksunie kunnen hier te 
recht voor informatie over allerlei ge 
meentelijke aangelegenheden Men 
beschikt trouwens reeds over een 
ruim gamma aan brochures wegwij
zers e d m over alle aspekten van het 
gemeentebeleid 

Natuurlijk beschikt ook de Volksunie 
over de nodige ruimte De redaktie van 
het arr ledenblad de ledenadministra
tie en de andere specifieke partijtaken 
worden hier verzorgd 

Het sekretariaat zelf is gehuisvest op 
de eerste verdieping van het grote 
herenhuis aan de Beerstraat 10 vlakbij 
de markt 

Men beschikt er over twee ruime 
kantoren en een vergaderzaal met 
cafetaria Andere verenigingen die dat 
wensen kunnen ook hier gebruik van 
maken 

Het dagelijks beheer staat onder lei 
ding van de arr sekretans Lucien 
Beyens bijgestaan door Hugo Drau
lans als arr voorzitter 
De kantoren zijn elke werkdag open 
van 8 u 30 tot 19 u 
Er werd ook nog meegedeeld dat het 
in de bedoeling ligt om scholieren 
behulpzaam te zijn met hun opzoe-
kingswerk naar nuttige dokumentatie 
voor eindwerkjes aangaande Vlaamse 
of arrondissementele problematieken 

L̂' 
REISBURO 

A 1409 

eo 
aurent 

Lambrechtshoekenlaan 284 
MERKSEM 

* * * 
ALLE soorten REIZEN 

* * * 
Specialisatie 

VERRE OOSTEN 

Telex 71656 

(031)45 14 33 
45 14 30 

Rob. Geeraerts schreef „Energie-boek" 

(Adv 81) 

Energie is een van de meest belang 
wekkende onderwerpen geworden 
sinds de energieknsis van 1973 daar 
twijfelt geen mens meer aan Rob 
Geeraerts VU provincieraadslid en 
gemeenteraadslid te Laakdal heeft dit 
onderwerp reeds jaren bestudeerd 
Zowel de klassieke als de alternatieve 
energiebronnen met hun mogelijkhe 
den onmogelijkheden voordelen en 
nadelen worden behandeld biomassa 
zonneenergie wind- en waterkracht 
aardwarmte warmtepompen enz km 

vu-Geel 
naar Diksmuide 
Op zondag 4 juli gaat VU-afdeling Geel 
naar Diksmuide Vertrek Geel Markt 
om 7 u stipt Prijs volwassenen 
200 fr kinderen tot 12 jaar 100 fr 
Inschrijven vanaf heden bij Andre 
Peelers Goorkens 4 Geel Tel 014-
"̂ 8 58 79 dagelijks na 19 u Sporta De 
Waele Dr Vandeperrestraat 2 Geel 
Tel 014-5897 36 dagelijks van 9 tot 
19 u Ofwel bij de bestuursleden van 
afdeling Geel 

gen aandacht naast uitgebreide hoofd
stukken over energieverbruik bespa
ringen en kernenergie 

Een vrij algemeen energieboek dus 
vooral bedoeld voor de energie-leek 
die op een vlugge en eenvoudige wijze 
kennis over dit onderwerp wil opdoen 

Het boek zal officieel voorgesteld 
worden ti jdens een receptie op vri j
dag 4 juni 1982 om 20 uur in zaal Het 
Bieke, Ham-Eindhout Laakdal 

ANTWERPEN 
JUNI 

4 BERCHEM 
Vlaanderen 

Dia-voorstelling met nabespreking Schatplichtig 
Om 20 u 30 in het Kultureel Centrum Drie Konin 

genstraat Inr Vlaamse Kring 

5 NIJLEN Jaarlijks bal ten voordele van de VU-fanfare & Drum
band Kempenland in feestzaal Nilania te Nijlen Om 20 u Orkest 
Eddy Smets 

5 HOMBEEK-LEEST Barbecue op de hoeve Ten Broecke' 
Kerkenblokweg 28 te Leest (Mchelen) om 20 uur 

8 BERCHEM Uitstap naar het Kalmthouts arboretum Inr 
FVV-Berchem 

8 WOMMELGEM Spreekbeurt over Gemeentebeleid hoe het 
anders kan door volksvertegenwoordiger Jaak Gabriels Om 
20 u in Den Klauwaert 

12 ANTWERPEN (stad) Braadfestijn-dansavond in de lokalen van 
het jeugdcentrum ,Den Wolsack Oude Beurs Om 20 u Onkos
ten 250 f r Inschr Wetstraat 12 Tel 031/368465 

18 WOMMELGEM Topbiljart in een keer af i Om 20 u in Den Klau
waert 

19 ANTWERPEN Info-beurs ingericht door de Kulturele Raad van 
de Stad Antwerpen Ook de Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeen-
schap neemt hieraan deel (stand nr 70) Op 19 en 20 juni van 10 
tot 18 u Stadsfeestzaal Meir Op zaterdag een prachtige dia
montage Vlaanderen in Europa in de dia- en projektiezaal om 
16 u Deze diamontage wordt eveneens vertoond op zondag 
20 juni om 12 u Gratis inkom 

22 NIJLEN Fietstocht naar Gestel en t Schipke Vertrek aan 
Kempenland om 19 u Organizatie FVV 

22 ANTWERPEN (stad) Spreekbeurt door Hugo Schiltz gemeen
schapsminister Om 20 u 30 in zaal Bristol Frankrijklei 19 
Inrichters Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeenschap 

24 HOBOKEN 11 juli-vienng in zaal Molenhof om 20 u (St-
Bernardsesteenweg 669) Optreden van Miei Cools — samen
zang — Strijdrede door Andries Bogaert voorzitter VVNA 

26 BOOISCHOT-SCHRIEK Guldensporendansfeest met orkest 
The Pirots in de werkhuizen van Charel Heylen Oude Aarschot-

sebaan 86 te Booischot Om 21 u Inkom 80 fr 

26 MERKSEM Barbecue ingericht door de Vlaamse Vrouwen 
Vereniging Inl tel 466682 

27 ANTWERPEN Wandeling naar het Verdronken Land van 
Saeftinghe De onkosten bedragen hiervoor slechts 100 fr voor 
de gids er wordt geen vervoer ingelegd iedereen rijdt met zijn ei 
gen wagen degenen die over geen vervoer beschikken kunnen 
ook mee voor juiste afspraken Wetstraat 12 tel 3684 65 

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappelijk 
Welzijn van 
Antwerpen 
Plaatsen van gegradueerde so
ciale verpleegkundige worden 
openverklaard 
De huidige bruto aanvangswed 
de 40 425 fr per maand of 
40962 fr per maand, naargelang 
de kandidaten gerechtigd zijn op 
standplaatsvergoeding of op 
haardtoelage 
De kandidaten moeten in het 
bezit zijn van een wettelijk diplo 
ma van gegradueerde sociale 
verpleegkundige, gevizeerd en 
geregistreerd door de Provincia
le Geneeskundige Kommissie 
Vorige diensten worden in aan 
merking genomen voor bijko
mende weddeverhogingen 
De kandidaten mogen de leeftijd 
van 40 jaar niet overschreden 
hebben op 14 6 1982 Toepassing 
van de wetten van 381919 
275 1947 en 277 1961 
De aanvragen moeten uiterlijk 
op 14 6 1982 toegekomen zijn op 
het sekretariaat. Lange Gasthuis
straat 33, Antwerpen 
Inschrijvingsrecht 300 fr 
Verplicht inschrijvingsformulier 
en volledige voorwaarden te be 
komen op de 7de Afdeling Perso
neelszaken Lange Gasthuis 
straat 39 Antwerpen (tel 31 0970-
32 98 35) 

(AdvJ 

S i e r p l e i s t e r o p geve ls? 
A l l e v o c h t i s o i a t i e s 

ATHOS pvba 

Eikenstraat 212, Reet 
Tel. 031-88.64.68 

Ook ruwbouw & sleutel op de deur 
Adv 203 

Zondag 6 juni 
Antwerpen: 

Mars 
tegen 
atoom 

wapens 
Het Vlaams AktieKomitee tegen 
Atoomwapens (VAKA) en het Over-
legcentrum voor de Vrede (OCV) 
doen een oproep om deel te nemen 
aan een waarschuwingsmars op zon
dag 6 juni Het blijkt immers uit diverse 
verklaringen o m van de minister van 
Defensie Vreven dat de Belgische 
regering voorbereidingen treft tot de 
plaatsing van 48 kruisraketten Het 
gevaar is met denkbeeldig dat tenge
volge van de NAVO-zitting in Bonn (9-
10 juni) onze regenng definitief zal 
beslissen tot opstelling van die raket
ten 
Tegelijk met die NAVO-zitting is er te 
New York een bijzondere zitting van 
de Verenigde Naties over ontwape
ning (7 juli 9 juli) Op deze zitting zullen 
er tot de regeringen en de wereldge
meenschap oproepen en voorstellen 
worden gedaan om tot ontwapening te 
komen 
De mars van 6 juni moet gezien wor
den als een steun aan de bijzondere 
zitting van de UNO over ontwapening 
en als een waarschuwing aan het 
adres van onze regering Deze moet 
initiatieven nemen om de onderhande
lingen in Geneve meer kans op slagen 
te geven en druk uit te oefenen op de 
twee grootmachten opdat zij door 
konkrete daden het ontwapeningspro
ces vlot zouden krijgen Zo moet zij 
o m van de Sovjetunie de ontmante
ling van de SS-20 eisen 
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BRABANT 
JUNI 

10 

VOSSEM: VU-bal „Zes jaar Frans Trappeniers" in zaal Edelweiss 

JETTE: Skandinavische tafel vanaf 18 uur in zaal St-Pieterskolle-
ge Inr VU 
WEMMEL: Debatavond met Hugo Schiltz over .De zes in het 
Nieuw-Vlaanderen" Om 20 u 15 in het „Hooghuis" (aan de 
hoofdkerk) Moderator Mare Smout 

BRUSSEL (stad): Algemene ledenvergadering met als sprekers 
Willy Kuijpers en Vic Anciaux Om 20 u in zaal Familia, Fr Veke-
mansstraat 131. Neder-over-Heembeek Bestuursverkiezingen 
Neder-over-Heembeek 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

lustrerie 

Openingsuren: 

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

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

Zaakvoerder 

Stdf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

Aanbesteding 

Schilderwerken gevels 
alg. sekr. te Brussel 
Aan de gevels van het VU-sekretariaat te Brussel die
nen een aantal schilderwerken te worden uitgevoerd. 
Hieronder een beschrijving van de werken en de 
prijsraming: 

Alle houtwerk van kroonlijsten, ramen en deuren: 
zuiver maken, plaatselijk afbranden, afschuren, bij-
schilderen, opstoppen en bijplamuren, bijschilderen, 
daarna schilderen met I laag voorlak en afwerken 
met 1 laag lak. 

Muren: zuiver maken en afschuren; barsten en na
den, uithalen en opstopppen; slechte gedeelten her
stellen. 1 laag isolatie om de ondergrond vast te zet
ten. Volledig plamuren en daarna schilderen met 2 
lagen acrylverf. Kleur naar keuze. 

Ijzerwerk: afschuren en zuiver maken; schilderen 
met 1 laag loodmenie; daarna afschilderen met 2 la
gen roestwerende lak. 

Raming van de werken 482.860 fr. (vierhonderd 
tweeëntachtigduizend achthonderdenzestig fr. 
BTW niet inbegrepen) 

Kandidaten dienen hun offerten in bij de heer Willy 
De Saeger, algemeen VU-sekretaris vóór 30 juni 1982 
op het VU-sekretariaat, Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel. 

(Adv.) 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

aerilit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700ASSE 
Tel. •452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

Gemeente 
Grimbergen 
(Brabant) 
Het kollege van Burgemeester 
en Schepenen van Grimbergen 
brengt ter kennis dal één betrek
king van klasseerderister) te be
geven IS aan de gemeente Grim
bergen 
De kandidaturen, vergezeld van 
de nodige bewijsstukken dienen 
uiterlijk op 24 juni 1982 bi) een ter 
post aangetekend eigenhandig 
schrijven gezonden aan de heer 
burgemeester van Grimbergen 
Nadere inlichtingen op de dienst 
Secretarie, tel 02-269 12 47 

(Adv. 841 

Naar Diksmuide 
Schaarbeek 
Inschrijvingen voor bus Ezelsbrugske. 
Kon St -Manastraat 66 te Schaarbeek 
Tel 02-2156808 Prijs 200 fr 

Wemmei 
Inschnjvingen voor bus bij Monique 
Froment. Panorama 36 tel 47819 93 
Vertrek om 7 u aan de hoofdkerk van 
Wemmei Prijs 300 fr. kind 200 fr 
Terugreis bezoek aan leper en bijwo
nen van de „Last Post'-plechtigheid 
Terug omstreeks 21 u 

Jette 
De jongeren uit Jette richten op 4 juli 
hun bus voor Vlaanderens bedevaart 
in 
Vertrek 4 juli om 8 uur stipt aan cafe 
„Penalty" Kard Merchiersplein te Jet
te Inl 4282660 

ZO€K€RC1€ 
• 25-jarige dame - regentes 
schoonheidszorgen zoekt oen 
passende betrekking Voor in
lichtingen zich wenden O Van 
Ooteghem senator, A Lonque-
straat 31 9219 Gentbrugge, tel 
307287. 

m 19 

Gentse samenvoeging 6 jaar later: 
mislukt! 
De bespreking van een begroting in 
een verkiezingsjaar betekent meestal 
een krit ische blik op zes jaar beleid 
en het weergeven van een visie voor 
de toekomst 
De VU, die zes jaar lang een felle 
maar opbouwende kritiek leverde 
t.a V. het gevoerde beleid, richtte zich 
in het begrotingsdebat tot het huidi
ge kollege, maar eveneens tot het 
toekomstige kollege, hoe dit dan ook 
zal zijn samengesteld. Een beknopt 
verslag. 
Fraktieleider Guido De Roo (VU) stel
de vast dat de strukturen van de stad 
nog steeds niet aangepast zijn, ener
zijds door de slechte voorbereiding 
van de fusie en anderzijds omdat 
bepaalde schepenen met tegen hun 
taak opgewassen zijn Hij belichtte 
enkele aspekten van dne alarmerende 
vaststellingen de degraderende finan
ciële toestand van de stad, de nog 
steeds stijgende werkloosheid in de 
regio en de nog steeds dalende tievol-
kingscijfers 
De samenvoeging van gemeenten had 
tot gevolg dat de stad Gent een veel 
grotere schuldenlast te verwerken 
kreeg Het jaar 1981 vertoonde een 
deficit van ongeveer 1 miljard frank, 
enigszins aangezuiverd door de 
steeds kleiner wordende overschotten 
van vorige jaren die nu zijn opgebruikt 
De huidige belastingdruk mag niet 
meer verhogen De VU opteert voor 
een politiek van financieel evenwicht 
en herstel in besparingen en in reorga-
nizatie van het beleid 
Besparingen 
Er moet drastisch gesnoeid worden in 
onverantwoorde uitgaven (zoals ver
voerkosten van het kollege) Niet ren
dabele eigendommen mogen niet wor
den aangekocht en overtollige eigen
dommen moeten worden verkocht 
Door een betere opvolging van op
drachten kunnen verwijlintresten we
gens laattijdig betalen beperkt worden 

Reörganizatie 
De stad Gent moet beheerd worden 
als een bednjf. met een echte stads-
huishouding Een centrale bedrijfseko-
nomische boekhouding kan hiertoe 
een hulp zijn 
Elk nieuw projekt dient vooraf het 
voorwerp uit te maken van een ernsti
ge kosten-en-batenanalyse (wat b v 
met gebeurt is voor de parkeergarage 
VrijdagsmarkO De centralizering en 
de automatizering van de aankopen 
moet dringend worden uitgebouwd 
Het stedelijk Grond- en Bouwbednjf 
moet worden gereorgamzeerd 
Personeel 
Wat het personeel betreft stelt men 
vast dat de stad Gent de grootste 
werkgever is van de provincie Er zijn 
5500 personen tewerkgesteld in vast 
dienstverband plus nog 1 100 als 
t w w . BTK'er. stagiair of kontraktuele 
Het onderwijs moet nog eens apart 
worden gerekend Ongeveer 60 % 
van de uitgaven van de gewone begro
ting wordt opgeslorpt door perso
neelsuitgaven (5,5 miljard fr per jaarO 
Een flink deel van het bestaande per
soneel kan evenwel op een meer 
efficiënte en rationele manier worden 
tewerkgesteld De huisvesting van het 
personeel is een probleem dat al de
cennia aansleept er is nog steeds 
geen vestigingsplaats gevonden voor 
de centrale administratie, ondanks de 
vele plannen en aankopen van terrei
nen Gent bezit nog steeds geen 
dienst die zich zelfstandig bezighoudt 
met de studie van rationalizenng, ar-
beidstechmek. enz De loketdiensten 
zijn onvoldoende gedecentralizeerd. 
de computer heeft men uit handen 
gegeven aan een interkommunale. zo
dat men deze problemen met van 
binnen uit kon aanpakken 

Werkloosheid 
De werkloosheidscijfers in het arron
dissement stegen van 7 559 volledig 
werklozen Oind 1974 naar 29 852 eind 
'81 De industriële werkgelegenheid 
daarentegen verminderde in dezelfde 
periode met 14802 of 21 ,5% De 
dalende trend van de economische 
aktiviteit in de Gentse regio is slechts 
gedeeltelijk opgevangen door het aan
trekken van trafieken in de Gentse 
haven Dit positief effekt wordt echter 
teniet gedaan door andere verschijn

selen het 10-jarenplan dreigt een 30-
jarenplan te worden door de traagheid 
van de overheid, de havenregie klampt 
nog vast aan een verouderd en onjuist 
boekhoudingssysteem en vaak wordt 
nagelaten een ernstige kostprijsbere
kening van de geplande investeringen 
te maken 

Verkeer 
Ondertussen moeten dringend een 
aantal punten aangepakt of afgewerkt 
worden het afwerken van de grote 
ring, het wegwerken van de overbelas
ting op de kleine ring. het verbeteren 
van de overbezette penetratieassen 
naar de kuip van Gent de uitbiouw van 
attraktieve verkeersvnje handelsstra
ten, de uitbouw van fietsenroutes. het 
aanbrengen van groen, het realizeren 
van een intensieve stadsvernieuwing 
met raadpleging v d plaatselijke tjevol-
king, enz 
Oswald Van Ooteghem (VU)vulde 
het hoofdstuk ruimtelijke ordening nog 
aan met een situatieschets van het 
verkeersknooppunt Dampoort Alhoe
wel aanvankelijk door Openbare Wer
ken een viadukt (fly-over) gepland was 
om de verkeersstroom op te vangen 
— het bruggehoofd werd trouwens 
reeds aangelegd en kostte 50.5 miljoen 
— vond de CVP-schepen dit plots in 
77 onaanvaardbaar Tientallen parle
mentaire vragen werden hierover 
reeds gesteld (de voorlopige brugkon-
struktie IS nu in slechte staaü maar nog 
steeds is er vanuit het stadstsestuur 
geen doeltreffende oplossing tjedacht 

Sociaal? 
Van Ooteghem kloeg ook de sociale 
huisvestingspolitiek van het kollege 
aan De projekten zijn te grootschalig 
en kosten te veel zowel aan de stad als 
voor de toekomstige huurders Wie 
geen goede partijkaart heeft, geraakt 
trouwens niet aan een sociale woning, 
met sociale noden wordt geen reke
ning gehouden De stad laat anderzijds 
haar eigen gebouwen voor een deel 
leegstaan en werkt aldus de verkrot
ting nog in de hand 
Mindervaliden hebben trouwens vnj-
wel geen toegang tot openbare get)ou-
wen en kunnen zeker geen gebruik 
maken van het openbaar vervoer, ar
gumenteerde Lucien De Spnet De 
stad heeft haar projekten volledig ver
keerd aangepakt openbare gebou
wen hebben vaak trappen en liften 
ontbreken terwijl rolwagenpatienten 
zeker de stoepen niet op en af kunnen 

Politie 
Frans Baert (VU) kwam in het debat 
tussen om enkele mistoestanden bij de 
politie in het licht te stellen 85 plaatsen 
in het kader zijn permanent onderbe
zet, naast een vrij grote afwezigheids-
koefficient ingevolge ziekte e d De 
agenten moeten daardoor vaak veel 
uren kloppen, ze worden ook veel te 
veel ingezet voor niet-politionele taken 
(administratie ) De agent moet terug 
een wijkagent worden De dienstverle
ning aan de bevolking moet verder 
gedecentralizeerd worden via wijk-
kommissanaten die ook 's nachts be
mand moeten zijn 

Onderwijsproblemen 
Willy Storms t>ehandelde tenslotte het 
hoofdstuk onderwijs Bij het tjestude-
ren van de begrotingscijfers had hij 
vastgesteld dat veel te veel uitgaven 
door de stad zelf worden gedragen, 
dus zonder subsidiering, en dit zowel 
wat de werkingskosten betreft als wat 
de personeelskosten betreft Voor dit 

laatste is trouwens de begrotingsfxjst 
onderschat, aangezien de weddeaan-
passingen via indexenng hoger zullen 
zijn dan voorzien 
HIJ pleitte voor een werkelijke pluralisti
sche geest m het stedelijk onderwijs, 
zodat ieder zijn mening kan behouden 
en ermee voor de dag kan komen Er 
moeten ook voortdurend inspannin
gen geleverd worden voor de kwalita
tieve verbetenng van het stadsonder-
wijs. dat vooral bij de kuituur en noden 
van het eigen volk moet aanleunen De 
kwaliteit in bepaalde scholen wordt 
vaak afgeremd door het groot aantal 
migrantenkinderen, waardoor Gentse 
ouders hun kinderen uit die scholen te
rugtrekken Er moet dan ook extra 
aandacht besteed worden aan het 
probleem van de integratie via het 
onderwijs 

CaHa Brion 

Kennismaking 
met 
Zuid-Tirool 
Na Baskenland. Catalonie, Corsica 
trekken we met de Europese Volksho-
geschoolreizen naar een der oudste 
demokratieen van Europa Twaalf da
gen gemeenschapsleven tussen zon
dagnamiddag 15-8 en vnjdagvoormid-
dag 27-8 in het hooggelegen Martell-
dal-Georgheem in Niederwiess 
Prijs ± 7.000 fr 
In deze pnjs is begrepen 
— de reis vanuit Vlaanderen naar 
Martell en terug en wel in een komfor-
tabele autobus. 
— de beschikking over een eigen 
heem met meubilering en innchting, 
— een ruime en naar het aantal 
groepsleden bemeten hoeveelheid le
vensmiddelen van goede kwaliteit 
voor de hele kampperiode 
Bijkomende uitgaven 
— zakgeld en de gemeenschappelijke 
uitstappen 
Deze ontspannings- en vormingsreis 
staat onder leiding van Enk Beeckman 
(Borgerhout) Willy Kuijpers (HerenO 
en Walter Luyten (Berlaar) In een 
geest van studie, humor en natuurtjele-
ven IS elkeen van jong tot oud, alleen
staand of in familieverband welkom 
De inschrijving is geldig na storting van 
2 000 fr op rekening nr 068-0638900-
85 Samen met kaderleden van de 
Sudtiroler Volkspartei met Eva Klotz 
(de dochter van de door de Italianen 
destijds neergeschoten vrijheidsstrij
der Klotz) bestuderen we de geschie
denis, de toekomst, de kuituur en stnjd 
van het Tiroolse volk 
Kinderen onder de 2 jaar reizen gratis 
mee 
Inlichtingen en inschnjvingen Benne-
stecg 4 te 3000 Gent 

VUJO-oefentochten 
te Erpe-Mere 
In het vooruitzicht van de Vredesfiet-
seling organizeert VUJO-Erjje-Mere 
oefentochten van + 30 km Vertrek 
telkens om 9 u in Hof ten Dale op 13 
en 17 juni a s Meedoen' 

OOST-VUtANDEREN 
JUNI 

GENT-ZUID: Open gemeenteraad om 20 uur in het Europa-Hotel, 
Gordunakaai 59 VU-gemeenteraadsfraktie staat er ter tseschik-
king van leden, sympatizanten en geïnteresseerden voor informa
tie in verband met het gemeentebeleid 

ST-NIKLAAS Prezentatie van een kunstmap met tekeningen 
St -Niklaas Klaveren Vier van de kunstenaar Dirk Mans Begelei
dende tekst van Maurits Coppieters Om 20 u 30 in de kunstgale-
nj .Artistiek" Ster 64 te Nieuwkerken 

EREMBODEGEM T D om 20 u in de sporthal „Denderdal", Kor
testraat M m v Radio Saturnus Org 't Republieksken en VU-
Erembodegem-centrum 

LOCHRISTI: Lustrum-barbecue Goossenaertsknng vanaf 20 uur 
op de bloemisterij D Goethals 
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Demokratisch Alternatief '82 , 
een keerpunt in Oudenaarde? 

Wij in de Volksunie 

Nauwelijks vier maanden scheiden ons nog van de komende gemeenteraads
verkiezingen wat betekent dat men praktisch overal reeds druk doende is met 
de nodige voorbereidmgen. Ook in Oudenaarde wordt er gewerkt: het is 
namelijk zo dat de plaatselijke VU-afdeling, onder het voorzitterschap van 
Roland Van Heddegem, haar steun heeft toegezegd aan de Oudenaardse 
Werkgroep en Lijst Demokratisch Alternatief '82. 
Hieronder volgt het standpunt van de Volksunie-afdeling Oudenaarde t.o.v. 
Demokratisch Alternatief '82: 
„De Volksunie is sinds t970 in de Oudenaardse gemeenteraad vertegenwoor
digd door Frans Van Den Heede 

BIJ de gemeenteraadsverkiezingen in 
1976 tsehaaide de VU-lijst 1 227 stenv 
nnen Gedurende 12 jaar heeft de V U 
vanuit de oppositie geijverd voor een 
open en demokratisch beleid On
danks herhaalde pogingen van haar 
gemeenteraadslid vond ze hiervoor 
geen of zeer weinig-gehoor bij de 
meerderheid, en zelfs niet bij de ande
re oppositieleden Op andere terreinen 
heeft de V U steeds getracht positieve 
en konstruktieve voorstellen naar voor 
te brengen Alhoewel al deze sugges
ties beantwoordden aan het gemeen
telijk belang, reageerden andere raads
leden, wellicht om louter partijpolitieke 
redenen, dikwijls onverschillig, ongeïn
teresseerd en soms afwijzend 

In 1976 deed de Volksunie een poging 
tot verruiming. Toen stonden er 4 
onafhankelijke kandidaten op haar lijst 
De V U wil als pluralistische partij nu 
nog een stap verder gaan Van bij de 
start van de Werkgroep DA'82 heeft 
de V U zich ingezet voor dit initiatief 
Het programma van DA'82. dat mede 
door VU-leden werd ontworpen, kan 
de VU-afdeling dan ook ten volle orv 
derschnjven Dicht bij het volk moeten 
onze gemeenten zorgen voor het wel

zijn van de burger, kunnen ze luisteren 
naar zijn noden en opkomen voor zijn 
belangen Het zijn mede de gemeen
ten, die morgen vorm zullen geven aan 
de Vlaamse samenleving, in een eigen 
Vlaamse Staat Ook daarom hecht de 
V U zon groot belang aan het gemeerv 
tebeleid De V U ijvert voor een een
voudige, demokratische besluitvor
ming alles wat kan op gemeentelijk 
vlak. moet ook daar gebeuren Het is 
nodig de gemeenten de macht en de 
middelen te geven om zelf hun op
drachten te vervullen, zonder tijdver
lies of papieren rompslomp De VU wil 
plaatselijke besturen, die zes jaar lang 
een dialoog aangaan met de burgers 
Dit veronderstelt openbaarheid van 
het beleid en een goedlopende, mo
derne gemeentelijke informatiedienst 
De VU wil soberheid en kleinschalig
heid kleinschalige speel- en sportplei-
nen. alsook ontmoetingscentra en lo
kalen in de wijken en de dorpen De 
V U wil de nadruk leggen op zorg voor 
de omgeving, en op dingen die niet 
veel hoeven te kosten We willen meer 
woonerven. Schildpad-straten en fiets
paden De gemeentelijke financiën 
moeten zuinig worden beheerd en de 
lasten dienen billijk verdeeld, zodat 

verhaalbelastingen kunnen afgeschaft 
worden 
Er moet werk gemaakt worden van 
een sociale dorps- en stadsvernieu
wing, met behoud en herstel van ge
bouwen en monumenten 
Afvalverwerking moet zich toespitsen 
op herwinning Waterlopen dienen ge
zuiverd Er IS behoefte aan voldoende 
groenbeplantingen Zorg voor de wel
vaart en de tewerkstelling in de ge
meente IS en blijft een belangnjke 
opgave in deze periode van werkloos
heid en ekonomische krisis Op ge
meentelijk vlak IS solidariteit en samen
horigheid vereist om het welzijnsbeleid 
te ondersteunen 

Al deze aksenten vindt de VU-afdeling 
terug in de DA'82 programma De VU 
IS in die omstandigheden bereid zich in 
te schakelen op de lijst DA'82 en zij 
vraagt haar leden, sympatizanten en 
kiezers medewerking, steun en ver
trouwen te schenken aan de Ouden
aardse Werkgroep en Lijst Demokra
tisch Alternatief '82 
De VU-afdeling Oudenaarde wenst 
van harte DA'82 veel sukses toe en 
hoopt dat de VU-kandidaten mee de 
vruchten mogen plukken van dit ge
meenschappelijk initiatief, dat tot doel 
heeft daadwerkelijk een nieuw ge
meentebeleid tot stand te brengen De 
VU wenst zich aldus dienstbaar te 
stellen ten bate van de Oudenaardse 
Gemeenschap De VU-afdeling Ou
denaarde blijft vanzelfsprekend volle
dig trouw aan de vlaams-nationalisti-
sche ideeën op nationaal vlak en zal 
deze dan ook verder propageren" 
Dit standpunt werd naar voor ge
bracht tijdens de perskonferentie op 
27 april j l 

Basisbeginselen en 
Doelstellingen 
1 De werkgroep DA'82 is een onaf
hankelijke Oudenaardse werkgroep 
voor een demokratisch, efficient en 
vernieuwend gemeentelijk beleid te 
Oudenaarde 

2 De werkgroep DA'82 staat open 
voor alle inwoners van Oudenaarde, 
zonder onderscheid van filozofische of 
ideologische strekking, die tielangstel-
ling hebben voor het gemeentelijk be
leid 

3 De werkgroep DA'82 beschouwt 
het gemeentelijk beleid als een ge
meenschapsbeleid, gericht op de wel
zijnsbevordering van de inwoners, de 
gezinnen en de lokale gemeenschap 

4 De werkgroep DA'82 streeft naar de 
verdere demokratizenng van het ge
meentelijk beleid door openheid en 
openbaarheid, door objektieve infor
matieverstrekking, door inspraak en 
participatie van groeperingen en indivi
duele burgers 

5 De werkgroep DA'82 wil bijdragen 
tot een efficient en vernieuwend ge
meentelijk beleid, waarbij nieuwe vi
sies en inzichten aan bod kunnen 
komen, o m op het vlak van de omge-
vingszorg, het verkeer, het jeugd- en 
kultuurbeleid, de welzijnszorg 

6 De werkgroep DA'82 is enkel be
gaan met het gemeentelijk belang, 
d w z het belang van de stad Ouden
aarde en haar inwoners 

De werkgroep DA'82 treedt op als 
een open studie-, vormings-. diskussie-
en aktiegroep in verband met de ge
meentelijke problematiek gemeentelij
ke programma's en projekten, ge
meenteraadszittingen, kommissiever
gaderingen, buurt- en wijkvergadenn-
gen, werking van adviesraden 

De werkgroep DA'82 doet een oproep 
tot samenwerking met verenigingen 
en individuele burgers om zich positief 
en opbouwend in te zetten ten bate 
van de ganse Oudenaardse Gemeen
schap 

DA'82 
Er komt dus in Oudenaarde een nieu
we en onafhankelijke Lijst Demokra
tisch Alternatief '82 (DA'82) 

Tegenover de andere, zuiver partijpoli
tieke lijsten wil de Lijst DA'82 een 
alternatief bieden 
— een pluralistische lijst die open staat 
voor iedereen, zonder onderscheid 
van filozofische of ideologische strek
king, die het DA-programma kan on
derschrijven, een lijst waarbij het al of 
met behoren tot een nationale politieke 
partij geen rol speelt, 
— een onafhankelijke lijst onafhanke
lijk van de nationale politieke partijen, 
— een lokale, gemeentelijke. Ouden
aardse lijst die enkel begaan is met het 
gemeentelijk beleid en het gemeente
lijk belang, d w.z het belang van Groot-
Oudenaarde (stad en deelgemeenten) 
en het welzijn van alle inwoners en 
gans de lokale gemeenschap, 
— een lijst, waarvan de kandidaten 
verbonden zijn en samenwerken met 
een open en onafhankelijke werk
groep, 
— een lijst die op een andere wijze aan 
„politiek" wil doen op een eerlijke en 
open manier, positief en opbouwend, 
in samenwerking en ten dienste van de 
inwoners, onafhankelijk van de partij
politieke belangen. 
— een lijst die een andere opvatting 
heeft over het gemeentelijk beleid dit 
beleid mag niet gevoerd worden van 
bovenaf en opgelegd door een toevalli
ge meerderheid, maar moet het resul
taat zijn van een brede demokratische 
samenspraak De beslissingen van de 
gemeenteraad moeten voorafgegaan 
worden door informatie en inspraak 
van alle betrokkenen Het gemeentelijk 
beleid belangt iedereen aan en moet 
opgevat worden als een gemeen
schapsbeleid, waarbij iedereen betrok
ken IS inwoners, gezinnen, verenigin
gen, wijken, deelgemeenten 

Verdere inlichtingen op het sekreta-
naat DA'82 Frans Van Den Heede, 
Beverestraat 111, 9700 Oudenaarde 
Tel 055-314509 

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 vooreen 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 

NIEUW: Op uw spaaraangroei op uw spaarboekjes tussen 1 mei en 31 juli 1982 krijgt u nu 
onmiddellijk waardebons voor deelneming aan de LOTTO trekkingen van 11 18 en 25 sep 

teniber 
Op ES-rekeningen en woonspaarboekjes krijgt u maandelijks uw waardebons 
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 regie 
ment raadplegen 

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

met sparen bji de ASLKS 
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' ^ < ^ lepel & vork... 
B A N K E T B A K K E R I J 

Neukermans-Blom 
Daalstraat 7 - 1780 Tera l fene 
Tel 053-6682.15 

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 014/544007 

\/laandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuursevest 60, LEUVEN. Tel.: 0 )6 -
22 86 72 
Kon Astndlaan 85, KONTICH. Tel.: 
031 57 3032. 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL Tel.: 
02-218.7489. 
Brugse Baan 1, Hulste. Tel.. 056-
71 1536 
Grote parkeerterreinen, zalen vri j 
voor feesten, banketten e.a. Duitse 
specialiteiten: Dortmunder Thier van 
t vat. Levende Water Tönissteiner 
Sprudel, goed en goedkoop eten. 

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 Oostduinkerke 

Specialiteit 
dagvers fruit en groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden 

Indus t r ië le 
b r o o d - en b a n k e t b a K k e n j 

R o o m i j s 

Wiifried BLANCQUAERT 

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

Tel 091-67 57 12 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36. 
Scfiaarbeek 
Tel. 02-734 56 09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-412922 
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 

O 
I 

'fin 

Herberg 

„De 7 Zaligheden" 
Sleutelstraat 2 
(hoek NationalestraaÜ 
Antwerpen 
Tel. 031/34.05.86 
M o g e l i j k h e i d t o t k le ine e ten t j es 

t r t ^alinglmi* 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
J A N P A U W E L S -
DE B R A U W E R 
D« familiazaak mat tradilia. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'-elei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maur i ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053-2135 33 Tel 03136 56 54 

Cafe-restaurant MUTSAERT 

Eikenlei 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel 014-51 21 48 

Skiitingsdag maandagavond en 
linsdag 

FEESTZAAL 
«EDELWEISS. 

Vossemberg 13, 1981 VOSSEM 

Tel. 02-767.45.76 

Alle feestelijkheden 
• Mogelijkheid tot huren 

van bestekken 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 
2000 Antv^erpen 
Tel 031-37 4572 

Café De Toekomst 
K a u w s t r a a t 43, 
9560 S i n t - L i e v e n s - E s s e 
Tel. 054-50.06.49 

Va l ide r ingscen t rum L O T T O , 
aanneming to t d o n d e r d a g 
a v o n d 24 uur 

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 

L o k a a l V o l k s u n i e 
G o n t r o d e H e i r w e g 49 

9 2 3 0 M e l l e 
Tel 091 -30 0 6 5 3 . 

Lokaal - T SCHUURKE» 

Oude Graannnarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel. 02-513.25.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Uitcjelozpii cli(>iis,tlX'lüOn 

K('ss{ lsl<'einv( q 38 
??60 Ni|lcn Tul 031/81 88-11 

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 i n s t r a a t 18 
8486 B E A U V O O R D E 
tel 058/29 94 91 

Gesloten vrijdag behalve m seizoen 

Café Het Vlaams Huis 
Bi) Jef Meys-Cypers 

Sieenweq op Wijchmaal 59 

PEER 

Tel 011-79.70.84 

Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer: 

Eethuis 't Voske 
V e r b e r t s t r a a 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 . 

Europ Supermarkt 
Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
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 ) 

Op 5 min van Heizelpark 

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

riest zondag gesloten - Hotel open 

Tijdens de week, suggesties van de chef -l- spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

't Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„De Beauvpordse pastei" 

't Is de lichtste verteerbare 

LINDENHOVE 
Be l l es t raa t 49 

1970 H E K E L G E M 

Café , restaurant , speel tu in, 
te r ras W o e n s d a g en donder 
dag ges lo ten Maandag , dins
dag, v r i jdag vanaf 15 u Zater 
d a g 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 vî oensdag 
gesloten 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel, 052/21.16.06 

Algemene voeding bieren wiinen. li
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen 

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 sfeer 

D n e Egypten laan 11 , 

Gooik 
Tel 054-33 4 8 5 7 

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

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 

Lokaal van de Volksunie 

• Man, 26 jaar en wonende te 
Mechelen zoekt dringend werk 
Betrokkene is in het bezit van 
een diploma A2 mechanika Be
langstellenden kunnen zich wen
den tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, via het Vlaams-
Nationaal Centrum voor Mensen 
met Vragen, Ontvoeringsplein 1 
te 2800 Mechelen, of telefonisch 
op het nummer 015-209514 tij
dens de kantooruren (Ref 3028/ 
220) 

• Elektro-technisch ir met inte
resse voor alternatieve energie 
zoekt werk — plaats van werk 
geen belang — mag ver buiten 
Limburg zijn 

• Kinderverzorgster 18 jaar 
zoekt passende betrekking, liefst 
in de omgeving Waasland of 
Dendermonde 

• Jonge dame zoekt werk als 
schoonmaakster (burelen) in be
drijf omgeving Beveren 

• Juffrouw zoekt werk als be
diende of verkoopster (snit en 
naad) in het Waasland 
• 44-jarige gehuwde man zoekt 
plaats als vertegenwoordiger of 
bediende — op hoogte verzeke
ringen 
• Jonge dame zoekt gelijk welk 
werk — geen diploma — omge
ving Waasland of Antwerpen 
• Juffrouw — sekretanaat Mo
derne talen — zoekt passende 
betrekking omgeving Brussel -

Gent - St-Niklaas - Leuven 
Voor verdere inlichtingen Nelly 
Maes, Gentse Baan 50, 2700 
Sint-Niklaas. senator, tel 031-
764974 

• Jongeman, 25 jaar en wonen
de te Mechelen zoekt dnngend 
werk Betrokkene is in het bezit 
van een diploma A3, elektncien 
Voorkeur gaat uit naar een job 
als verkoper of hersteller (Ref 
2665/124) 

• Jonge dame, 24 jaar, diplo
ma A6/A2, getuigschnft steno
grafie 2-talig, daktylografie, han-
delskorrespondentie, klassement 
en bediening van telex zoekt 
dringend een passende betrek
king Reeds vier jaar ervanng 

Voor inlichtingen zich wenr^en 
Oswald Van Ooteghem, senator, 
A Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge, tel 091-307287 

3 JUNI 1982 
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Zaterdag 19 juni '82 in „Klein Strand" Jabbeke 

Vormings- en ontspanningsdag 
arr. Brugge-Torhout 

WEST-VLAANDEREN 

In het kader van de voorbereidingen 
tot de gemeenteraadsverkiezingen or 
ganizeert het arr bestuur een Vor
mings- en ontspanningsdag voor alle 
leden kaderleden en mandatanssen 
uit het arrondissement Voor de gele
genheid w/erd het Klem Strand te 
Jabbeke uitgekozen bekend als re-
kreatie en vjiaterski-oord vlak naast de 
autostrade Oostende-Brussel 

Vorming 
W e starten om 10 u de morgenzitting 
die tw/ee onderwerpen bevat 
— Een Vlaams-nationale visie op het 
gemeentebeleid door senator en ge
meenteraadslid Guido Van In 
— Het algemeen VU-programma 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
door arr voorzitter Erwin Van Dnes-
sche 
Gedurende de middagpauze bestaat 
de mogelijkheid om ter plekke hetzij 
een dagschotel hetzij belegde brood
jes te gebruiken De eigen knapzak is 
uiteraard ook toegelaten 
In de namiddagzitting die aanvangt om 
14 u hebben vje volgende onderwer
pen 

— De gemeenteraad" door schepen 
Omer Dombrecht 
— Het gemeenteraadslid door pro
vincie- en gemeenteraadslid Jean Ma 
rie Bogaert 
— De O C M W raad en de taak van 
het raadslid door OCMW-raadslid Jan 
Fraipont 
Om de vormingsdag af te sluiten houdt 
Euro-parlementslid en arr peter Jaak 
Vandemeulebroucke de slottoe
spraak 
Na iedere uiteenzetting is er mogelijk 
heid tot vragen stellen We hopen dat 
alle kaderleden kandidaten maar ook 
leden de geboden kans zullen aangnj 
pen 

Ontspanning 
De echtgenoten en kinderen van onze 
kaderleden en mandatarissen worden 
uitgenodigd om samen met andere 
VU-leden de ganse dag door te bren
gen aan het Klein Strand Er zal voor 
begeleiding worden gezorgd voor de 
kinderen Met spel en sport hopen we 
hen de ganse dag zoet te houden 
Na afloop van de vormingskursus zal 
er voldoende tijd zijn om in gezinsver
band nog enkele — hopelijk zonnige 
— uurtjes door te brengea 

Onze betrachting is om op deze wijze 
een sterkere band te smeden tussen 
alle VU-gezinnen tussen leden kader
leden en mandatarissen Op deze leer
rijke en tevens gezellige manier star 
ten we dan officieel de verkiezings 
campagne voor het ganse arrondisse 
ment Iedereen is van harte welkom i 
Plaats van gebeuren Klein Strand 
Varsenareweg 29 te 8220 Jabbeke tel 
81 1440 of 81 1933 

VU arr. Brugge-
Torhout naar 
VU-kongres 
Het arr bestuur legt op 5 en 6 
|uni a s een bus m ten behoeve 
van de leden uit het arrondisse-
menL 
We vertrekken 
8 u station Blankenberge 
8 u 30 Astr idpark Brugge 
8 u 40 oprit autostrade Loppem 
De prijs 200 fr per dag en per 
persoon Inschrijven voor 1 juni 
b i | Roger Plancke, arrsekreta-
ris Tel 610677 

Volksunie massaal aanwezig 

„Geen atoomafval in zee!" 
V e r l e d e n w e e k za te rdag v o n d in 
B r u g g e e e n be tog ing p laats t egen 
he t d u m p e n van a toomafva l in zee 
H o n d e r d e n man i fes tan ten , waar
o n d e r e e n g ro te g r o e p VU- leden , 
u i t ten a ldus h u n o n g e n o e g e n te
g e n de laffe pol i t iek van d e Belgi
s c h e reger ing 

W a n t , in tegenste l l ing to t de b e w e 
r ing v a n he t Nuclea i r Energ ie 
A g e n t s c h a p (NEA) . bl i jkt da t een 
d e r d e van d e g e d u m p t e kernafva l -
va ten g e d u r e n d e het a fz inken ver-
bn jze l t onde r d e t o e n e m e n d e wa 
t e rd ruk a ldus kan het radioakt ie f 
mater iaal vr i jel i jk u i t lekken D e 
e n o r m e w a t e r d r u k (400 a tmo
s fee r ) en de co r ros ieve w e r k i n g 
van zeewa te r m a k e n da t d e va ten 
e n con ta iners s lech ts e e n levens
d u u r h e b b e n van a m p e r enke le 
t iental len ja ren Ter verge l i j k ing 
s o m m i g e rad ioak t ieve s to f fen , 
„ opges lo ten " in deze va ten , wo r 
d e n pas na ve rsche idene t iendui
z e n d e n ja ren ongevaar l i j k D e bo
d e m f a u n a e n de d iepzeev issen 
raken onvermi jde l i j k b e s m e t d o o r 
d e z e k a n k e r v e r w e k k e n d e pro-
d u k t e n Di t leidt to t e e n vergi f t i 
g ing van d e voedse l ke ten en uit
eindel i jk t o t e e n rad ioak t ieve be
smet t i ng v a n bepaa lde v i ssoo r ten 

O m deze r e d e n e n bes taan er e rn 
st ige we tenschappe l i j ke tw i j fe ls 
ove r d e aanvaardbaarhe id van de 
ke rna fva ldump ingen D e z e tw i j fe ls 
zi jn voor ve le landen, w a a r o n d e r 
de V S A , een v o l d o e n d e reden 
g e w e e s t o m af te z ien van dergel i j 
ke d u m p i n g e n e n de v o o r k e u r te 
g e v e n aan kon t ro lee rba re s tocke 
r ing van het afval o p he t land 

Belg ië vervui l t o n d a n k s alles ver
de r onze z e e w a t e r e n Reeds ja ren 
ve roo rdee l t o o k d e V U deze poli
t iek net als alle ande re v o r m e n 
van omgev ingsve r l oede r i ng Daar
o m s tap ten zove len van ons mee, 
w a a r o n d e r VU-voo rz i t t e r V i c A n -
c iaux d e VU-pa r lemen ts leden Raf 
Dec le r cq , Ju l ien D e s s e y n , Gu i do 
V a n In. Wi l ly Ku i jpers , Europar le
ments l id Jaak Vandemeu leb roe -
ke , V U - s c h e p e n R a y m o n d Reyna-
er t en VU- raadshd A r n o u d 
V a n h o u t e g h e m D e V U w a s de 
eers te part i j o m d e z o r g v o o r het 
mil ieu pr imordiaal t e ste l len en 
blijft, hoe dan ook , d e en ige d ie er 
daadwerke l i j k iets v o o r d o e t 

Een d issonante klank in d e z e zo
merse o p t o c h t w a s d e o n d e m o -
kra t ische houd ing van e e n aantal 
b e t o g e r s Enkele l inkse kamera

d e n v o n d e n he t ongepas t da t d e 6 
aanwez ige C V P - j o n g e r e n er niet 
bi j m o c h t e n en s loegen ze dan 
maar u i teen Het w a r e n o o k die
ze l fde „ d e m o k r a t e n ' d ie v ruch te 
loos p o o g d e n d e VU-voo rz i t t e r te 
o n d e r b r e k e n t i jdens zi jn geva t te 
toespraak Hier in s te lde V i c A n -
ciaux te rech t dat d e mi l ieuproble
mat iek in e e n b rede r maatschap
pel i jk kader m o e s t b e n a d e r d wor 
den , waarb i j omgev ingszo rg , so
ciale rech tvaard ighe id en ver
d raagzame demokra t i e 
s a m e n h o r e n Hij fe l ic i teerde to t 
s lot d e o rgan iza to ren van deze 
ges laagde be tog ing (pvdd) 

JUNI 
6 DIKSMUIDE 4de Blauwvoetmis in de IJzertoren om 10 u 30 

19 KORTRIJK Arrondissementele kaderdag gewijd aan het ge 
meentebeleid in het Ontmoetingscentrum te Marke 

19 BRUGGE-TORHOUT Vormings- en ontspanningsdag aan het 
Klein Strand te Jabbeke Om 10 u 

Wansmakelijke attrakties 
op de kermis te Kortrijk 
Een attraktie op de Kortnjkse paasfoor 
was het onderwerp van de interpellatie 
van raadslid Franz Van Steenkiste 
tijdens de Kortnjkse gemeenteraad 
van 14 mei II 

Voor een aandachtig luisterende raad 
wees Franz Van Steenkiste in een 
hoogstaande tussenkomst op het on
fatsoen en het moreel onaanvaardbare 
van een bepaalde attraktie Twee door 
de natuur misvormde personen wer
den tegen betaling voor het publiek 
tentoongesteld 

Interpellant wees op het wansmakelij
ke van die vertoning en noemde deze 
strijdig met de goede zeden Dergelij
ke middeleeuwse praktijken horen niet 
thuis op een Kortnjkse kermis en de 
stedelijke verantwoordelijken zouden 
er moeten over waken dat bepaalde 
gehandicapten tegen zichzelf en tegen 

gewetenloze uitbuiters beschermd 
worden aldus Franz Van Steenkiste 
Uiteindelijk vroeg interpellant dat de 
burgemeester er in de toekomst zou 
over waken dat soortgelijke attrakties 
zouden geweerd worden 
De CVP-burgemeester achtte het met 
nodig zich aan te sluiten bij deze 
humane tussenkomst en probeerde 
tot zichtbare ergernis van zijn meer
derheid en van de oppositie de inter
pellatie af te wimpelen Het antwoord 
van de burgemeester was banaal en 
naast de kwestie en viel. na de mense
lijke tussenkomst van VU-raadslid Van 
Steenkiste noch bij de meerderheid, 
noch bij de oppositie, noch bij het 
publiek in goede aarde De CVP-raads-
leden zaten er duidelijk ongemakkelijk 
bij Vrezen zij de komende gemeente
raadsverkiezingen' 

Stoet over de geschiedenis 
van Beauvoorde 

Op zondag 6 juni om 15 u 30 heeft in 
het kasteeldorp een stoet plaats onder 
het motto Beauvoordes histone van 
Aartshertogen tot streekspecialitei-
ten 

Een uiteenlopende titel op het eerste 
gezicht Maar als je weet dat in dit 
groene dorp een befaamd kasteel 
staat heropgebouwd in 1617 na een 
Geuzenvernieling dan weet je reeds 
dat het toen de tijd was van de 
regering van de Aartshertogen Al-
brecht en Isabella Zo ook de periode 
van de drooglegging van het moeras 
De Moeren door middel van 27 wind

molens die watergemalen in werking 

Aanleggen 
wervingsreserve van 
gegradueerde 
laborant(e) 
Geldig tot 31 december 1984 
O.C.M.W. Brugge 

Biezonderste voorwaarden i 
1 Belg zijn en van onberispelijk gedrag. 
2 Leeftijd: de leeftijdsgrens van 50 jaar niet overschreden 
hebben bij indiensttreding Voor de personeelsleden, die in 
dienst van een O C M W zijn of vyrerkzaam bij een andere 
overheidsdienst geldt, inzake deze leeftijd, de volgende 
regeling op 65-)ange leeftijd ten minste 20 pensioenaan
spraak verlenende dienstjaren kunnen laten gelden ten 
aanzien van de Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen 
3 Diploma: van gegradueerde laborant(e) Al 
4 Ervaring kunnen bewijzen op het gebied van 
— scheiding van eiwitten en lipiden door chromatografi-
sche technieken en ultracentnfugatie 
— immunologische bepaling van eiwitten 
— chemische en chromatografische bepaling van lipiden 
— chromatografische technieken voor detectie van meta 
bolische afwijkingen 
5 Slagen voor een vergelijkend aanwervingseksamen 
Weddeschaal: 155 (eindwedde 177) tegen indexcijfer 
225 22 % 453 593-855 142 (in 27 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 400 frank storten op pr nr 000-0099581-59 
van het A Z Sint-Jan Ruddershove 10 te 8000 Brugge voor 14 
juni 1982 met vermelding Eksamen gegradueerde labo-
rant(e) 
In te sturen: uiterlijk tegen 14 juni 1982 aan de Personeels
dienst van het O C M W Brugge p / a A Z St Jan Ruddersho
ve 10 te 8000 Brugge geschreven aanvraag deelneming ek- j 
samen voor eensluidend verklaard afschrift diploma, be- ^ 
wijsstukken van biezondere ervaring vermeld onder nr 4 ^ 

brachten om dat ondergelopen gebied 
terug droog te leggen 

I n t r e d e v a n 

A l b r e c h t e n I s a b e l l a 

Het was in 1617 dat architekt Boullain 
op voorstel van de aartshertog de 
restauratie van het Beauvoordse kas
teel voltooide Het was ditzelfde jaar 
dat de Aartshertogen in Wulveringem-
Beauvoorde te gast waren van de 
kasteeleigenaar Jacob de Bryarde Bij 
hun bezoek bezochten ze met alleen 
de eerste droogleggingswerken in De 
Moeren maar ze woonden grote fees
ten bij in het heropgebouwd kasteel 
van de Bryardes Op een memorabele 
zitting in de ridderzaal van het water
kasteel stelde Aartshertog Albrecht 
van Habsburg ridder Jacob de Bryar
de aan tot Hoogbaljuw van de Stede 
en Casselrie Veurne O m deze ge
beurtenis wordt te Beauvoorde tijdens 
de stoet in herinnenng gebracht 

D e T o r r e e l e n 

In Vinkem staan nog behalve een 
prachtig kasteel de gebouwen van 
een versterking die teruggaat tot in de 
tijd van de middeleeuwen van belege-
nng en verdediging van heren en 
lijfeigenen Ridder Henin Lietard be
woonde dit slot in 1444 aldus de 
historicus Sanderus in 1638 De heren 
van de Torreelen bezaten het scherp-
recht dit betekent het recht om ie
mand ter dood te veroordelen Nu nog 
staal in oude akten het stuk akkerland 
ten westen van de slotgracht beschre
ven als het galgestik 
In de stoet herleeft deze Henin Lietard 
tijdens een proces met een doodvon
nis als gevolg 

S t r e e k s p e c i a l l t e i t e n 

De Beauvoordse boerenpate de gou 
den pannekoeken en de romenge 
Beauvoordse polderkaas zijn produk-
ten geboren en getogen uit de West 
hoekse poldergrond Zij veroveren de 
winkels en markten tot ver in het land 
en spreken op de huistafel van Beau
voorde dat kleinood dat stille gave 
dorp bij Veurne Maar voor een keer 
op een jaar zal het er wel met zo stil 
zijn Beauvoorde vertelt maar eenmaal 
zijn historie in een stoet en dat tijdens 
de dag van de toerist zondag 6 juni 
as om 15 u 30 

3 JUNI 1982 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweri j 

Brilstraat 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 Bouwondernemmgen 

Gentsesiraal 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tol 054 4125 89 

Wi | bouwen voor u sleutel op de deur 

MATRASSEN PLAHEAU 
Alle maten, alle soorten, ook medlka-
ie en ^nti-atlergische matrassen 

Platteau-Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053-66 74 56 

iX'ÏÜ'l'il?^^^ 
EN BROEKEN 

moeilijke maten, f-, i 
/akkundige retouche l 

meeiterklcertnaker I i \ 

Vermees C' * ft ^ 

EiUinMmimnu.m\>MiM<tiit.:mi. 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen 

Tel 02 2681402 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 58210 55 

Specialist primitief -
stij lmeubelen en modern 

buÊtf^uip 
poggenpohl 

ea. moderne of massieve 
KEUKENS 
Kuchen-Zentrum 
Belgiëlei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel. 031-30.07.72. 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-71 1240 

Verwarming • stoom - sanitair. 
Alle fierstellingen. 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, Jette 
Sanitair, dakbedekking, gasver-
warming of regelen mazout-
branders. 
Tel. 426.19.39. 
Woensdag, zaterdag en zondag 
de ganse dag: maandag, dins
dag, donderdag en vrijdag na 
16 u. 

TEL 014-21.12.07. 
FRAIKINSTRAAT 20. 

HERENTALS 

lustrerie 

mare 
de vriesè 
bar. r u z e t t e l d d n 5 6 c b r u g g e 
0 5 0 / 3 5 / 4 0 4 
b a a n b r u g g e - k o r l r i j k 

KLEDING LENDERS 

Sint Daniuuinstriïat 41 
W O M M E L G E M 
Fel 031 53 70 39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel: 511.61.33 

Privé: 569.0318 

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

I K E U K E N S I 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101. Ternat 

Tel 02-582.13.12 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. B randen pvba 

Wultenslaan 39. 9160 Hamme 
Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en pnjsofferte 

Boeklionolei 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengenef - Ti|dschriften -
Dagbladen 
Verantwoord speelgoedi 

SCHALUIN 74. AARSCHOT 
Tel 016-5693 34 

B + IVI 
Bouwpromotoren 

en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42 B 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87 

DURASON-KEUKENS 

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

I D E L - Tel 011-534349 

Gefegenheidsgrofiek Huwcii|k • Ge
boorte • Zelfklevende pl.ikb.md on 
etiketten Houten drukletlers - Rekln-
ine-kotenders 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouelle 
Marwitz 
Rodenstock 

Hero(it,i!seb.ian 340 
D e u r n e Z Tel 2108 96 
Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 35 65 75 

HAGO 
Sanitair en plastiek. 

Merchtemsesteenweg 36, 
1810 WEMMEL 

Tel. 460.04.10 

< 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE Littoral 

" ^ uitgebreide keus bemeubelde villa's - appart. - en studio's 
in alle prl|sklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto's 

LEOPOLD il-L*AN 205 
S«SI OOSTDUINKERKE 
TEL. OM/51.26.29 
IWOENSDIkG GESLOTEN 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel. 091-82.51.42. 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderfioud en restauratie 
gebouwen 

Wilnagamsiraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02-478.19.93 
Import - Export 

GELD 
onmiddellijk te bekomen 

bij Frans VAN MOORTER 

Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel. 053-2129.11 
053-21.27.57. 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

lo l mannen van hel vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8. 1760 Roosdaal Stnjtem 

Tel 0 5 4 ^ 3 37 56 

P.V.B.A. ORGANI-COMP 
'ostvaartdijk 60 

1850 GRIMBERGEN 
TeL 02-251.11.36 

Boekhouding — Fiskaliteit en venootschapsstichtingen. 
Over het ganse land 

BLANKENBERGE 
verzorgde app. en 
kamers te huur 
vakantieverhuring 
Restaurant Béarnaise 
De Smedt de Nayerlaan 86 
050-41.30.70 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 M O L 

014-31 13 76 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi lektuur 
— Huweli jksreportages. 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 
TV- en VIDEO-SPECIALIST 
Tel. 16.34.16. 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

Antlekhandel 

Mevr. SCHERRENS-GHEKIERE 
Nederweg 109, Izegem 
TeL 051-30.15.37 

Afspraak voormiddag of na 19 uur. 
Vlaamse - Franse - Engelse meubelen. 
Commodes, kasten, bruidskasten, sécrétaires. 
Matige prijzen. 

legels 
Lindenstraat 30. K«erbergen 

Telefoon 015-51.35.71 
Zelfimport = beste prijs 

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

Maandag gesloten 

Huis MEYNTJENS 
Schilder- en Behangwer-

ken 
Vloerbekleding 

Kruibeeksesteenweg 32, 
2720 BurchL Tel. 031-
52.74.72. 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 031-36.45.31. 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 425 46 42 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

Georges DE RAS pvtoa 
Autocars, autobus. 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel QS3'2136 36 
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24 m\ Mensen van bij ons 

Een getuigenis van: Annemie D e g r J I W I I f W I I H I f f l l ^ a n Looc^mk Aerts, 
Gaëtan de Moffarts, Luk Michiels, Sarie Abdeslam, Mohammed Bougrine, Bruno Angelo, Tim Wouters... 

B R U S S E L - S C H A A R B E E K - D o o r de soc iaa l -eko-
n o m i s c h e po l i t iek van de hu id ige rege r ing -Mar tens V 
w o r d e n ove rdu ide l i j k de zwaks te g roepen in onze sa
men lev ing dan ig ge t ro f fen . Gez innen met hoge inko
mens leveren ook we l wa t in, maar w o r d e n t och maar 
o p pove re w i j ze in hun k o o p k r a c h t ge t ro f fen . W i e het 
al niet b reed had voe l t nu aan den l i jve de k le ine en 
g ro te ravage die de k r i s i s t re inen van de reger ing aan
r ich ten . De n ie t -geschoo lde a rbe idsk rach ten geraken 
ve rs t r i k t in een u i t z i ch t l oos net van w e r k l o o s h e i d . De 
a rmen, de mensen van de v ie rde were ld , w o r d e n nog 
d ieper de put i ngeduwd . O o k de nagenoeg 100.000 
v reemde l i ngen d ie in ons land leven. Nie t de gast 
w e r k n e m e r s d ie v o o r zus-en-zovee l Europese d ien
s ten en ins te l l i ngen in het B russe l se werken . D ie gaan 
v o o r een be langr i j k dee l van de in lever ingse isen 
o n v e r m i n d e r d vr i ju i t . D ie kunnen nog peperdure vi l la 's 
en b o u w g r o n d e n in de V laamse gemeen ten rond 
B russe l huren en kopen . M a a r de v reemde l i ngen (d ie 
w i j gas ta rbe ide rs noemen) k r i jgen harde zweeps lagen 
t oeged iend . Tot en met de l ibera le d re ig ingen van mi 
n is te r G o l , d ie hen met een betaa ld t i cke t naar hun 
ve r re d o r p e n van h e r k o m s t w i l doen te rugkeren . 
Z o n d e r sa luu t jes v o o r het gep res tee rde „vu i le w e r k " 

Sinds staatssekretaris Vic An-
ciaux voor de ministerraad een 
li jvig dossier samenstelde over 
het probleem van de gastarbei
ders, van hun migratie en integra
tie in onze samenleving, heeft 
men dit sociaal knelpunt (één op 
de vier landgenoten Is onder
hand een vreemdeling) zonder 
verpinken laten verrotten. Enkele 
editorialisten wijzen bijwijlen op 
dit almaar explosiever wordend 
buskruitvat. Vooral de tweede en 
nu ook „derde" generatie van 
vreemdelingengezinnen eist hun 
mensenrechten op. Dat zij nau
weli jks gehoor vinden of zelfs, 
door een gemeentebestuur als 
dat van Schaarbeek agressief 
uitgedaagd worden kan morgen 
spoedig een toenemende ge
welddadige konfrontatle als ge
volg hebben... 

Tweede generatie 
Lode Van Loock (verantwoorde
lijke van het Vlaams Overlegko-
mltee voor de Migratie-VO-
COM) : „Een goede twee jaar gele
den hielden wij ons, naast de 
hulpverlening aan vreemdelingen 
in ons land, vooral ook bezig met 
het verkrijgen van burgerrechten 
Zo benadrukten wij samen met 
onder meer het Komitee voor 
Rechtvaardigheid en Vrede en de 
„Aktie Welzijnszorg" de noodzaak 
om die nieuwgekomen landgeno
ten ook onder zekere voorwaar
den stemrecht toe te kennen bij 
gemeenteraadsverkiezingen en 
hen alleszins in belangrijke mate te 
laten deelnemen aan het demokra-
tisch politiek besluitvormingspro
ces in de gemeenten ""^ar zij 
wonen en leven Waar aanvanke
lijk onze voorstellen in die zin op 
felle tegenwind botsten, begint 
men nu wel langzaam aan in te 
zien dat met betrekking tot de 
„tweede generatie" van de gastar
beiders (de jongens en meisjes 
van vreemdelingen die bij ons ge
boren zijn, met onze kinderen in 
de school opgevoed zijn ) het 
afwimpelen van verregaande so
ciale en politieke rechten niet lan
ger meer te verantwoorden is 
Die vreemdelingen, of ze nu Aliih-
san, Lihiana, Abdelmalik, Ahmed of 
Fatima heten, kunnen we niet lan
ger meer in een verdomhoekje 
blijven duwen, ze bijvoorbeeld in-
schrijvingsrechten ontkennen zo
als de beruchte Roger Nols van 
Schaarbeek doet, zal spoedig 
voor onze samenleving gevaarlij
ke reakties losweken De getto-

Alweer de keer- terug

naar - uw - dorp -politiek ? 
In een aantal politieke raden (zo
als de gemeenteraad) rekening 
wordt gehouden met het globale 
bevolkingscijfer; de vreemdelin
gen tellen dus duidelijk mee als 
volwaardige burgers. Tal van 
gastarbeiders hebben trouwens 
ook die bedoeling. Waar eerst de 
meeste gastarbeiders in onze 
streken werk zochten om op kor
te termijn voldoende kapitaal te 
verzamelen en in hun land-van-
herkomst spoedig opnieuw bete
re levenskansen te kunnen vin-

vorming moet met meer vermeld 
worden als een gevaar, maar is in 
verschillende grote stadscentra 
een feit geworden 

Waar we dus nog een goede twee 
jaren geleden als dienstencentrum 
pleidooien hielden voor integratie 
van de vreemdelingen, via onder 
meer de erkenning van politieke 
rechten op lokaal vlak, worden wij 
door de knsismaatregelen van de 
huidige regering teruggedrongen 
in een defensieve positie 
Wij hebben nu de handen overvol 
om de materiele voorwaarden 
voor (over)leven van de gastarbei-
dersgezinnen, via een minimale 
hulp van onze gemeenschap, vei
lig te stellen 

In de regeerverklaring van Mar
tens V staan duidelijke opties inge
schreven, kennelijk door toedoen 
van de liberalen, om alles-op-alles 
te zetten opdat zoveel mogelijk 
gastarbeiders (het gaat niet om 
EG-bedienden) naar hun land van 
herkomst te doen terugkeren We 
verwachten er ons trouwens aan 
dat in een volgende inleverings-
trein van Martens V maatregelen 
zullen steken die de migrantenge
zinnen pijnlijk zullen treffen " 

De vreemdelingen zijn in onze 
samenleving een bestendige 
minderheidsgroep gaan vormen. 
Dit is trouwens door de overheid 
Impliciet erkend doordat voor de 
berekening van de zetelverdeling 
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den ziet het er nu overduidelijk 
naar uit dat een enorm aantal 
migranten zich na verloop van 
tijd definitief in ons land wenst te 
integreren. De gezinshereniging 
was er het overduidelijke bewijs 
van. En, van overheidswege werd 
die duidelijk In de hand gewerkt 
door het toevertrouwen van 
duurzaam werk — in de bouw
putten, mijnputten, metroputten_. 
— aan wat nog immer gemeen-
weg de gastarbeiders worden 
genoemd. 
Nu er ook in dit soort bedrijvig
heid krisis troef is blijkt de neo
liberale politiek er vooral in te 
bestaan zo spoedig en als het 
effe kan op „propere wijze" salut 
on de merci te zeggen. Trouwens, 
zoals ook onze Vlaamse arbei
ders bij aanzwellende trossen 
moeten ervaren. 
De problematiek van de Integra
tie van vreemdelingen, of hun 
definitieve afdanking en uitwij
zing, zal nochtans met honderd 
procent zekerheid nog dit decen
nium uitgroeien tot een uitermate 
explosieve materie. 

Pesterijen 
Woordvoerders van het VOCOM 
en redakteurs van het t i jdschrift 
Bareel: „Neem de grootstad Brus
sel Nagenoeg de helft van de 
inwoners is van „vreemde her
komst" Migranten Gastarbeiders 
In de regeerverklaringen van Mar

tens 1 en 2 werd hen nog een 
vage belofte gedaan in verband 
met stemrecht voor de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen Het 
was eén van de overheidsbeloftes 
die nog van aard waren om het 
grootste deel van de migranten 
een goede aansporing te geven 
zich thuis te voelen bij ons zodat 
ook hunnerzijds inspanningen 
mochten verwacht worden om so
ciale en kulturele barrières kleiner 
te maken Nu leven we onder 
Martens V waarbij de nationale 
regering vooral te kennen heeft 
gegeven werk te maken van de 
,.keer-terug-naar-uw-dorp"-politiek 
Van een voorheen kleine zeker
heid in verband met bestaansmo
gelijkheden en woonstverblijf zijn 
er nu mets meer of mets minder 
dan de onheilspellende verklarin
gen van de franstalige liberaal en 
minister Gol 
Zeer zeker kan het in sommige ge
vallen gerechtvaardigd zijn om en
kele individuen meteen het land uit 
te wijzen, hen op een vliegtuig te 
zetten Net zoals ook voor land
genoten van bij ons bijwijlen straf
maatregelen onontbeerlijk zijn 
Maar, nu wordt het wél een so
ciaal ondraaglijke zaak dat vreem-
delingen-gezinnen om tal van re
denen meteen persona non grata 
zijn 
Nu duiken problemen op die al
weer regelrecht een inzet verei
sen van de Liga voor de Rechten 
van de Mens 
De klok IS op sociaal gebied — 
ook en vooral voor de vreemdelin
gen, hetzij éen tiende van onze be
volking — met vele jaren terugge
draaid 
De onthaalcentra kunnen de 
nieuw-gerezen problemen nauwe
lijks nog aan Er is een wassende 
moedeloosheid bij veel dienstver
leners 
We moeten nu openlijk te kennen 
geven dat wij in verband met 
werkgelegenheid voor mensen 
die bij ons aankloppen nauwelijks 
nog iets kunnen doen Op wacht
lijsten voor werken die tot nog toe 
in hoofdzaak vreemdelingen toe
bedeeld werden, treffen we nu 
nauwelijks nog immigranten aan 
die nochtans voorheen op dezelf
de jobs goede diensten bewezen 
Er IS de strijd om elke werkplaats 
en elke plaats van elke werknemer 
in een bedrijf De „vreemde luizen" 
dreigen er massaal uit te vliegen 
Bedankt voor de bewezen goede 
diensten van de voorbije jaren, 
maar het spijt ons En zoverder 
en zomeer 
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Maar goed, in krisistijden verde
digt begrijpelijk ieder zijn vel 
Té gortig wordt het volgens ons 
evenwel dat de vreemdelingen 
zelfs met de kans meer gelaten 
wordt om gewoonweg te bewij
zen dat ZIJ nog „civieke burgers" 
kunnen zijn Ze worden zonder 
pardon bij honderden in de illegali
teit geduwd Door Roger Nols van 
Schaarbeek, door andere Brussel
se gemeentebesturen, en ook el
ders in het land Vooral de verdui
velde pesterijen tegen de jonge 
vreemdelingen, de zogenaamde 
tweede generatie, is ongehoord 

Jonge mensen die gewoonweg 
verhuizen van de ene (Brusselse) 
gemeente naar een andere botsen 
op de weigering ingeschreven te 
worden in het register van de 
burgerlijke stand Vrij spoedig krij
gen ze dan miserie bij een aan
vraag voor duplikaten van ver
blijfsvergunningen BIJ een aan
vraag voor aflevering van een 
trouwakte 

BIJ de almaar toenemende kontro-
le door politiepatrouilles op de 
weg geraken ze in de penarie 
omdat ze op een gegeven mo
ment met in het bezit zijn van de 
vereiste „papieren" Ze maken 
zich kwaad, elk volgens zijn tem
perament met omdat ze gekontro-
leerd worden, maar omdat voor
heen de hen toebehorende papie
ren met tijdig werden uitgereikt 
En dat wordt dan meteen vertaald 
in een proces-verbaal waarin 
„smaad aan de politie" vermeld 
staat 

De mallemolen gaat dan aan het 
draaien De jonge mensen van bij 
ons die geen migranten meer zijn 
maar bij ons geboren en opge
groeid zijn worden meteen agres
sief in een defensieve situatie ge
drongen Het ongenoegen neemt 
toe Dat IS wat vandaag, dag-op-
dag gebeurt 
Diegenen die dit soort konfliktsi-
tuaties uitgelokt hebben, die gaan 
vrijuit Méér nog, die zijn er onver
bloemd op uit om bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen voor
deel te halen uit hun keer-terug-
naar-uw-dorp-politiek 
BIJ ons moet men alvast in de 
toekomst met komen janken dat 
de integratie van de vreemdelin
gen in dit land uit de hand is 
gelopen en dat een betreurens
waardige harde konfrontatie sche
ring en inslag zal worden" 

(hds) 
- VOCOM, Brabantstraat 174, bus 4, 
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