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MIaams Nationaal bVeekbbd ^c^ 

Een lustrum VU-kongres in woord en beeld Verslag op biz. 10,13 tot 16 

Alweer duizend Vlaamse werknemers op straat...? BIZ. 5 

Ha ja hé, een vrije tv... Biz. 4 Vlaamse jongeren in wereldwijds milieunet BIZ. 28 

Wij na Versailles 
De horde journalisten die verleden weekeinde rond de Top 
van de grote Westerse industrielanden zwermde, heeft wei
nig stof voor kommentaren meegekregen. De slotverklaring 
bleef vaag en onduidelijk ook over de knelpunten: het 
monetair beleid, de Oost-Westhandel, de Noord-Zuidrelaties. 
Vaagheid en onduidelijkheid is bij de eindformuleringen van 
dergelijke konferenties trouwens schering en inslag: reeds 
lang voor de eigenlijke bijeenkomst zetten een aantal top
ambtenaren zich aan tafel om de tegenstellingen te verdoeze
len onder en gladde tekst. Versailles heeft het internationale 
politieke jargon alvast met een nieuwe term verrijkt: voort
aan heten deze topambtenaren de sjerpa's. 
Francois Mitterrand zal echter niet ontevreden zijn over de 
Top. Als gastheer heeft hij kosten noch moeite gespaard om 
zijn socialisme a visage humain te prezenteren in het haast 
monarchaal kader van Franse tradities. 

De Belgische aanwezigheid op de Top heeft de regeringstrou
we kranten hier te lande geïnspireerd tot de voorzichtige be
wering, dat Martens en Tindemans een grote inbreng zouden 
gehad hebben te Versailles. Dat is hoogst onwaarschijnlijk. 
België behoort niet tot de exclusieve klub van grote Westerse 
industrielanden. De Belgische aanwezigheid was gewoonweg 
het gevolg van de beurtrol binnen de EG. De EG zelve is op de 
Top een niet al te welkome gast. Het ontbreekt Martens daar
enboven aan iedere ervaring in het internationale kader. 
Tindemans heeft die ervaring wél, maar is eerder een 
gladstrijker dan een dwarsligger. Hij kan niet doen vergeten, 
dat België eigenlijk sinds Harmei geen deskundige én gezag
hebbende figuur meer gehad heeft op het internationale 
platform. 

Uiteraard werd uitgekeken naar het optreden van Reagan, 
die te Versailles zijn Europese première speelde. Hem was de 
roep voorafgegaan, dat hij de kruistocht zou prediken tegen 
de handelsbetrekkingen tussen West-Europa en het Oost
blok. Hij is er niet in geslaagd zijn verlangens en opvattingen 
te doen doorklinken in het slotcommuniqué. Dat heeft som
mige kommentatoren tot de bewering gebracht, dat het 
Amerikaans offensief te Versailles is doodgelopen. 
Dat is echter te optimistisch. Hoe vaag ook, bevat de slotverk
laring bv. toch een passus over de restriktieve koers die West-
Europa zal varen inzake kredietverlening aan de Sovjetunie. 
En ook na Versailles wordt de Amerikaanse druk onvermin
derd voortgezet. Er zijn redenen te over om ernstig bezorgd te 
blijven over de lijn die de Verenigde Staten aan Europa 
trachten op te dringen. Het behoort tot Reagans kerngedach
ten, dat de Westerse militaire alliantie moet doorgetrokken 
worden op het ekonomische vlak. 

Dit druist echter in tegen wezenlijke Westeuropese belangen 
en tegen de elementaire gegevens van de geografie en de 
geopolitiek. West-Europa moet een vrijhandelszone blijven 
die relaties onderhoudt en zaken doet naar eigen belang en 
believen en niet naar Amerikaanse inzichten. De Amerikaan
se inzichten zijn overigens onstabiel en onbetrouwbaar: 
terwijl zij de inkrimping predikken van de Europese Oost-
Westhandel, hebben de Verenigde Staten sinds 1978 hun 
handelverkeer met de Sovjetunie opgedreven. Hun verlangen 
om het sortiment van de Westeuropese uitvoer naar het Oost
blok te beperken kadert slecht met hun eigen massale 
graanleveringen die de Sovjetunie toelaten, zwaar te indus-
trializeren bij verwaarlozing van de landbouw. 
Als klein Westeuropees land heeft België er alle belang bij, 
vast te houden aan of terug te keren naar de grondslagen van 
het Harmel-beleid: de nuchtere en zakelijke intensifiëring 
van onze betrekkingen met het Oosten en het Zuiden. Vlaan
deren heeft er niets bij te winnen, een stukje periferie te zijn 
van het Amerikaanse centrum. Wel integendeel: alleen reeds 
onze ligging op de wereldkaart geeft ons een eigen opdracht. 
Deze opdracht dient niet alleen best onze materiële belangen, 
maar tevens de vrede. (tvo) 

Foto van de week 

Zaterdag en zondag kongresseerden honderden VU-kaderleden en de VU-mandatarissen te Antwerpen over 
het tema: „Ekonomie en ecologie: naar een nieuw evenwicht". Uitgebreid relaas over dit belangrijk kongres op 
de bladzijden 10 en 13 tot en met 16. 

Vijf nationale schroothopen erven? ? 
Sinds korte tijd vallen er niet zoveel bezwaren meer te noteren tegen 
de regionalisering van de vijf nog nationale ekonomische sektoren. 
CVP-ers van de derde generatie, Robert Houben, Jos De Saeger en 
Coppé — overigens nog met behoorlijke politieke invloed achter de 
coulissen — houden bijwijlen nog wel wat simpele pleidooien voor 
een nieuwe versterking van „het centraal gezag". Dat belet niet dat nu 
ook de CVP op haar jongste kongres in maart zich heeft uitgesproken 
ten gunste van een regionalisering van staal, textiel, scheepsbouw, 
steenkool en glasnijverheid. 
We zouden dus goedgelovig mogen verwachten dat een nieuwe forse 
stap voor het ver doorgedreven ekonomisch federalisme spoedig kan 
gezet worden. 

De Januspolitiek van de kristende-
mokratisch-liberale regering Mar
tens V heeft evenwel duidelijk 
andere oogmerken. 
Dat mag blijken uit enkele inter
views van Martens zelf die impli
ciet getuigde dat zijn federalisti
sche Ijver fel bekoeld is 
Nadat de installatie van een 
Vlaamse regering hoe-dan-ook 
kon afgedwongen worden is er nu 
het zware touwtjetrek waarbij 
vooral op termijn zou moeten blij
ken dat de regionalisenng van het 
ekonomisch beleid meer kwaad 
dan goed doet, ook aan de Vlaam
se gemeenschap Alles wordt nog 
onverminderd in het werk gesteld 
om geen eind te maken aan de 
potverteringspolitiek van Wallonië 
en Brussel We zijn nog verre van 
het moment dat elk gewest ertoe 

verplicht wordt in te staan voor de 
financienng van de eigen budget
taire tekorten. 
Terwijl de centrale regenng 
Vlaamse bedrijven, waaronder en
kele markante spitsbedrijven, 
overlevingsgelden weigert wor
den anderzijds onverminderd mil
jarden naar schroothoopbedrijven 
in Wallonië overgeheveld 
De Vlaamse bedrijven die beho
ren bij de „vijf nationale sektoren" 
sukkelen intussen zelf ook almaar 
dieper in uitzichtloze sukkelstraat-
jes De centrale regering laat hard
vochtig de steunpijlers van de 
textielnijverheid, de steenkool en 
dies meer verder verrotten 
Tot morgen dan inderdaad wel 
eindelijk door de centrale regering 
zal toegegeven worden aan de 
jarenlang gestelde eis voor regio

nalisenng van alle ekonomische 
sektoren Dan zal de Vlaamse 
regenng menige schroothoop toe
gewezen krijgen... 
En dan zal weer eens kunnen 
beweerd worden dat de verwe
zenlijking van het ekonomische 
federalisme nu ook met dat is ten 
bate van de Vlaamse gemeen
schap . 

Intussen wordt in toekomstgench-
te industnele takken door Waalse 
(nationale) bewindvoerders zwaar 
gegokt ten voordele van Wallonië. 
Op het kabinet van wetenschaps
beleid (Maystadt) vliegen de mil
jarden ten behoeve van Waalse 
studieprojekten stilletjes de deur 
uit Wat geschiedt er met de gel
den van het Fonds voor Industne
le Vernieuwing'' De Vlaamse re
genng kreeg wél machtiging plan
netjes op te maken voor de op
vang van de „derde industnele 
revolutie" Maar nauwelijks centen 
om een beleid ten behoeve van 
spitstechnologie en andere toe-
komstgenchte bednjvigheid op 
poten te zetten. 

Die ekonomische troeven liggen 
vandaag onverminderd in handen 
van (Waalse) ministers in de cen
trale regering Maar daar zwijgen 
de ekonomische federalisten van 
de CVP wijselijk in alle talen over 
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SANTÉ! 
Tijdens een betoging van werklozen te 
Brugge kreeg eerste minister Martens 
volgende spitsvondige slogan naar het 
hoofd De heren aan de top vegen 
hun kl aan de mensen van den dopi 
Santei ~ w ^ L .. 

G.V, Schelle 

„KOMEN" 
DANKT 

Namens het Komitee Robrecht van 
Kassei een laattijdige maar niettemin 
welgemeende dank aan vele mensen 
die ons steunden door hun geldelijke 
bijdrage of prijzen en die het ons 
mogelijk maakten een tweede Kerst 
feest voor de Vlaamse Komense kin
deren in te richten Iedereen begrijpt 
dat persoonlijk danken ons veel geld 
zou kosten daarom langs deze weg 
W I J vergeten ook met de duizenden 
door aankoop van zelfklevers en dit 
zowel op de IJzerbedevaart als de 2 
ANZ-feesten de deur aan deur verko 
pen vergaderingen en noem maar op 

Het IS een stimulans om verder uit te 
bouwen 

Wil ly Depoortere 
voorz Komitee R van Kassei 

GERD KAMSLAGERS 

Wie? 
Wie maakt zich breed aan onze k u s f 
— De edele Waalse haani 

Wie heeft ons steeds in slaap gesust ' 
— De sluwe Waalse haani 

Wie nam ons meer en meer geb ied ' 
— De gulzige Waalse haani 

Wie sleurt ons mee in het fail l iet' 
— De bazige Waalse haani 

mi 
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Wanneer? 
Wie laat zich pesten door een h a a n ' 
— De fiere Vlaamse leeuw i 

Wie heeft het altijd maar gedaan ' 
— De geduldige Vlaamse leeuw i 
Wie komt voor alles steeds achter
a a n ' 

— De vlijtige Vlaamse leeuw i 

Wanneer zal hij terug gaan s laan ' 
— De trotse Vlaamse leeuw i ' 
Deze en andere heimat- en strijdge-
dichten ( ± 4 0 ) staan te lezen in de 
bundel Mijn Vlaanderen bovenal" 
van Gerd Kamslagers en is te beko
men door storting van 60 fr (-l-10 fr 
verzendingskosten) op rek 348-
0143621-28 van Gerard Galle Schils-
weg 11 te 4700 Eupen 

BELGISCHE 
TOESTANDEN 
In de Nederlandse kranten lees ik dat 
Belgische — lees Vlaamse — verslag
gevers zich bijzonder ergeren aan de 
vaak te pas en te onpas gebruikte 
kwalifikatie Belgische toestanden 
door hun Nederlandse kollegas wan 
neer deze over wantoestanden schrij
ven 

Terecht want naar mijn mening zou
den de Nederlandse verslaggevers 
voorlopig niet uitgeschreven raken 
wanneer zij de positieve zaken moes
ten weergeven op kultureel zowel als 
op mateneel gebied waardoor wij 
Noord-Nederlanders dank zij Vlaande
ren en de Vlamingen geworden zijn 
wie en wat wij zijn Maaar wanneer ik 

lees dat de excellente minister van 
Gemeenschaps- en Ruimtelijke Orde
ning Landinrichting en Natuurbehoud 
op 11 mei 1982 aan de geachte heer 
volksvertegenwoordiger Paul Van 
Grembergen schrijft dat hij gelet op 
de omstandigheden besloten heeft 
verdere akties op te schorten tegen de 
bewoners langs de oude Leie-arm te 
Bachte-Maria-Leerne die onwettig(i) 
vnje doorgang van wandelaars henge
laars en eenvoudig verpozing zoeken
de mensen verhinderen dan breekt 
toch mijn klompin 
Hier wordt Vrouwe Justitia in het 
gelaat gespuwd i 
Hier schopt men vrije Vlaamse men
sen als schurftige honden van hun 
eigen vrije Vlaamse grond i 
Heren Vlaamse verslaggevers als u 
ook nog maar een greintje verant
woordelijkheid heeft tegenover uw 
taak uw vak en uw volk schrijf publi 
ceer en fotografeer alles en iedereen 
die ook maar iets te maken heeft met 
deze mensonterende zaak 
Brandt met uw pen de prikkeldraad
versperringen doori 

S v J Aardenburg (NI) 

SUKSESVOLLE 
AKTIE! 
Ik laat u ter inlichting even kennis 
nemen van het verloop van mijn 
Vlaams-Nationale protestaktie in de 
gevangenis te Brugge op 28 apnl II 
13 u 50 Ik kom aan in de gevangenis 
om mijn dienst van 14 tot 22 u aan te 
vangen 
Boven de ingangspoort wappert enkel 

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

Biezonderste voorwaarden: 
1 Belg zijn en van onberispelijk gedrag 
2 Leeftijdi de leeftijdsgrens van 50 jaar niet overschreden 
hebben bij indiensttreding Voor de personeelsleden, die in 
dienst van een O C M W zijn of werkzaam bij een andere 
overheidsdienst geldt, inzake deze leeftijd, de volgende 
regeling op 65-jarige leeftijd ten minste 20 pensioenaan
spraak verlenende dienstjaren kunnen laten gelden ten 
aanzien van de Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen 
3 Diploma: van gegradueerde laborant(e) Al 
4 Ervaring kunnen bewijzen op het gebied van 
— scheiding van eiwitten en lipiden door chromatografi-
sche technieken en ultracentrifugatie 
— 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 AZ 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 OCM W-Brugge p / a A Z St-Jan Ruddersho
ve 10 te 8000 Brugge geschreven aanvraag deelneming ek- 3 
samen, voor eensluidend verklaard afschrift diploma be- ^ 
wijsstukken van biezondere ervaring vermeld onder nr 4 5 

de Belgische nationale vlag 
14 u 15 BIJ aankomst van de direkteur 
begeef ik mij naar zijn bureau protes
teer tegen het feit dat de Leeuw met 
uithangt en deel hem mee dat ik 
administratief in staking ga tot 20 u 
De direkteur verontschuldigt zich 
maar zegt dat hij aan bevelen van 
Brussel met kan voorbijgaan 
Ik geef mijn taak over aan de centrum 
chef deel deze mede waarom ik dit 
doe en ook dat ik ter beschikking blijf 
voor noodsituaties 
Daarop trek ik mij terug in mijn bureel 
en begin zeer demonstratief Wij te Ie 
zen 
15 u 20 Een zeer voorzichtig klopje 
op de deur een bewaker steekt even-

Brieven 

tjes zijn hoofd binnen en zegt Adju
dant ik heb zoeven van de direkteur 
opdracht gekregen om de Leeuwevlag 
eveneens uit te hangen 
Ik vraag of de direkteur hem opdracht 
heeft gegeven om mij daarvan op de 
hoogte te brengen Bij zijn ontkennend 
antwoord besluit ik mijn staking verder 
te zetten tot 20 uur 
Tot zover het relaas van een aangena 
me en rustige namiddagdienst Ik laat 
met na minister Schiltz en kamerlid 
Julien Desseyn te danken voor de 
sympatie en morele steun die zij bij 
mijn aktie hebben verleend 

U F . Oostende 
Hoofdbewaker 

gevangenis Brugge 
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Mensen 

Santens... 
VEV-voorzitter Mark Santens 

(die nochtans als geen ander 
werkgever weet hoe de Vlaamse 
textielindustrie, in vergelijking met 
de Waalse staalnijverheid, in de 
kou gelaten wordt) heeft een op 
zijn minst eigenaardige uitspraak 
gedaan begin deze week tijdens 
een perskonferentie: „Het VEV 
keurt het beleid van de huidige 
nationale en van de Vlaamse rege

ring goed, en steunt dit ook. Me
nen dat de regering haar herstel-
taak volbracht heeft, is echter fout 
Het huidig regeerbeleid moet ge
durende een lange periode volge
houden worden en moet op een 
aantal essentiële punten ook veel 
drastischer worden gevoerd." 

gend standpunt met betrekking 
tot het regeerbeleid schrijft de 
VEV-redakteur: „Met stijgende 
onrust Informeren meer en meer 
bedrijven naar de stand van za
ken ten aanzien van het „investe
ringsbeleid' van de huidige rege
ring. De verwarring wordt almaar 
groter Van de met veel brio 
afgekondigde regeringsmaatre-
gelen om de investeringen aan te 
moedigen is officieel, dit is door 
publikatie in het Staatsblad, nog 
niets bekend. Er heerst een ba-
belse spraakverwarring over het 
investeringsbeleid- ' 

Vrevens Orakel 
Minister Freddy Vreven ( P W ) 
zei zondag op het kongres van 
zijn partij het volgende: „Ik hoop 
dat er nooit kernraketten zullen 
moeten komen, maar intussen 
werken wij wel intens aan de 
voorbereiding tot plaatsing van 
die atoomwapens'. 
Met dergelijke tweeslachtige uit
spraken, die ons doen denken 
aan het ratelend orakel van Deifi, 
kun je natuurlijk alle richtingen 
uit. De wakkere burger heeft dit 
hypokriete spelletje reeds 
lang door. 
Vreven durfde het zelfs aan zijn 
voorganger Swaelen te beschul
digen van dubbelzinnigheid in 
verband met de NAVO-raketten. 
De pot verwijt de ketel dat hij 
zwart ziet. 

... toch 
misnoegd Votez NOLS 

Hetzelfde Vlaams Ekonomisch 
Verbond bloklettert dan een dag 
later in zijn wekelijkse Snelbe-
richten: „IfVaar blijven de investe-
ringsstimuli?' 

In een verregaand vernieti-

Het ziet er naar uit dat de Schaar-
beekse burgemeester het zin
kend FDF-schip net bijtijds zal 
verlaten. 
Feit is in ieder geval dat hij niet 
meer onder FDF-vlag zal opko

men tijdens de komende ge
meenteraadsverkiezingen. Wel 
zal hij een lijst aanvoeren die — 
hoe kan het anders? — de niet 
mis te verstane benaming 
draagt: „N.O.LS.". Volgens Nols 
zelf zou deze naam minder zin
spelen op zijn eigen persoon, 
dan wel de afkorting zijn van 

Deze week dit... 
Volksunieleden hebben 
doorgaans normale fysiologische 
behoeften. Zij staan niet 
verlegen om een goede, stevige 
pint. Ook de vrouwen niet. 
Zeker niet bij een tropische 
warmte, wanneer de 
vergaderzaal veel gelijkenis 
vertoont, alleszins wat de 
temperatuur betreft, met een 
gemeenschappelijke sauna. 
Vorig week-eind, op het 
kongres, viel het des te meer op 
hoe klein het aantal cafetaria
bezoekers bleef tijdens de 
aaneengeregen stemmingen 
over de resoluties en de 
redevoeringen. „Dat vindt ge in 
geen enkele andere fjartij" zei 
me een ervaren joernalist, „zelfs 
niet bij fris regenweer". 
Is deze schijnbare 
zelfverloochening te wijten aan 
een strakke discipline of een 
hooggestegen plichtsgevoel? 
Wellicht gedeeltelijk. Ik ben 
ervan overtuigd dat de reden 
veeleer gelegen is in de grote 
betrokkenheid van onze leden 
bij al wat er in de partij te doen 
is en gezegd wordt. Er is hier 
geen sprake van 
zelfverloochening. Ik beweer niet 
dat we allemaal zo onwerelds 
zouden zijn dat we geen 
plezienger manieren kennen om 
een zomerse zondag door te 
brengen. Maar het zogenaamde 
offer wordt graag volbracht. Het 
kongres van de partij wordt 
aangevoeld als een eigen 
persoonlijke prestatie, als 
volwaardige individuele inbreng 

in de opbouw van het 
programma. 
Zo hoort het De Volksunie is 
geen kliëntenpartij. Wij zijn een 
mentaliteitspartij, gedragen door 
de idee van het Vlaams-
nationalisme. Onze leden zijn 
niet verplicht aktief te zijn als 
tegenprestatie voor bewezen 
diensten. Zij leggen zich zelf, 
ongebonden en ongedwongen, 
die plicht op. 

Onze kaderleden en militanten 
zijn stuk voor stuk vrije mensen. 
Die niet graag gedikteerd 
worden. Maar ze zijn eveneens 
vervuld van een diepe 
gemeenschapszin. Bewust te 
behoren tot een politieke partij. 
Dit is nog heel wat anders dan 
opgaan in een beweging. Een 
Vlaams-nationale partij is 
ongetwijfeld een onderdeel van 
de hele Vlaams-nationale 
beweging. Voor ons een 
wezenlijk en onmisbaar 
onderdeel. Beiden zijn echter 
niet gelijk. De „beweging" is 
zeker niet onbelangrijk maar kan 
gevoerd en geleid worden door 
een relatief geringe groep. Die 
lijnrecht ongebogen waarheden 
kan zeggen. Wie niet volledig 
akkoord is, zal de groep 
verlaten. Daardoor zal ze niet 
verzwakken. Zij hoeft zich geen 
zorgen te maken over het 
resultaat. Een Vlaams-nationale 
„partij" — de Volksunie — heeft 
uiteraard andere en specifieke 
kenmerken. Zij wil een Vlaams
nationaal programma opbouwen 
en dit ook realizeren. Hiervoor 

heeft zij macht nodig. Zij moet 
er voortdurend op bedacht zijn 
haar invloed te vergroten. Hoe 
meer kiezers, des te meer 
macht Hoe meer 
propagandisten en kaderleden, 
des te meer uitstraling. Het 
programma van een politieke 
partij kan niet de uitdrukking zijn 
van de allerindividueelste emotie. 
Al wie militeert in onze partij, 
van hoog tot laag, zal wellicht 
sommige programmapunten 
onnodig of overbodig vinden en 
andere missen. Iedereen moet er 
ruim voldoende in vinden om het 
globale streven naar het 
uiteindelijke doel de moeite 
waard te vinden. Goed 
beseffend dat we samen sterk 
staan. 

Het twintigste kongres van de 
Volksunie heeft iedereen deugd 
gedaan. Inhoudelijk werd er 
gedurfd en baanbrekend werk 
verricht. De organizatie was puik 
en verdient alle lof. Dank zrj 
Willy De Saeger verliep de 
agenda rimpelloos. Hij slaagde 
erin tegelijk sympatiek en toch 
streng op te treden. 
Vooral de sfeer heeft me zeer 
aangenaam getroffen. Een ware 
vnendensfeer. De idee van 
samenhorigheid hoefde niet 
geproklameerd te worden. Zij 
kleefde aan heel het kongres. 
ledere aanwezige besefte het 
onuitgesproken gevoel: te 
behoren tot éèn grote 
onuitroeibare Vlaams-nationale 
familie. 

Vic ANCIAUX 

„Nouvelles Orientations des Li
beries Schaerbeekoises". 
Naar een Nederlandstalige ver
klaring van deze lettertekens is 
Nols nog steeds op zoek, want 
Vlaamse stemmen zijn uiteraard 
graag meegenomen. Een eerste 
suggestie kreeg hij van een re-
dakteur van De Standaard: „Nihil 
Obstat Loketten van Schaar
beek'. 

Dubbelzinnige 
Swaelen... 
De CVP probeert reeds jaren 
water en vuur te verzoenen. Op 
een cynische wijze weet zij daar
bij de publieke opinie te be
driegen. 
Zo ook weer toen CVP-voorzitter 
Frank Swaelen onlangs op de 
beeldbuis kwam verklaren dat 
ook zijn partij ergens wel tegen 
de installatie van kernwapens 
was, evenwel met een hele reeks 
„maar'-voorwaarden. 
Vlak daarvoor was bekend ge
worden dat 206.000 Vlamingen 
de VAKA-petitie tegen de kern
wapens ondertekenden en had
den de bisschoppen er nogmaals 
op gewezen dat dergelijke (en 
andere) moordwapens onverant
woord en onkristelijk zijn. De 
CVP probeerde aldus haar ge
schonden gezicht wat op te lap
pen. Maar onmiddellijk voegt zij 
eraan toe dat er wei degelijk 
voorbereidingen worden getrof
fen door de regering, waarin de 
CVP de sterkste groep vormt 
om deze vernietigende atoomra
ketten toch maar te plaatsen. 

en sinister 
pokerspel 
Deze dubbelzinnige houding werd 
ook duidelijk bij een ander pro
bleem. 

Op een ogenblik dat de ACV-
vleugel en enkele vooraanstaan
den binnen de CVP eindelijk be
seffen dat er dringend werk dient 
gemaakt van de doorgedreven fe-
deralizering van de ekonomische 

sektoren, verklaart Frank Swaelen 
in „La Libre Belgique" dat zijn partij 
er niet aan denkt het communau
tair debat te ofjenen. 

Alle aandacht aldus Swaelen, 
moet gaan naar de sociaal-ekono-
mische problennen. Hij heeft dus 
nog steeds niet begrepen dat a 
oplossing van de ekonomische 
moeilijkheden in dit land onvermij
delijk verbonden is met het com
munautaire. Of past ook dit „warm 
en koud tegelijk'-blazen in het 
sinister pokerspel van de CVP? 

Dromerig 
Nu weten ook wijnet! De jeugd-
droom van CVP-jongerenvoor-
zitter Eric Van Rompuy werd 
werkelijkheid: op bezoek gaan 
bij Pol Van Himst 
Dit wereldschokkende nieuws 
lezen wij uitgesmeerd op een 
volle pagina van het blad „Zeg". 
Bij gebrek aan zinnige bijdragen 
publiceert het CVP-ledenblad 
dergelijke nonsens. Enige kritiek 
(bijvoorbeeld op het regerings
beleid) of amper een schuchtere 
analyse van de ekonomische kri-
sis mogen er niet bij. 
Integendeel, de gewezen voet
balster wordt zelfs voor de rege-
ringswagen gespannen: „In de 
vorige regering deed de CVP het 
slecht teveel toegegeven aan de 
socialisten. Nu gaat het veel be
ter Dat is zo mijn indruk', aldus 
Pol Van Himst 

Van voetballen weet hij waar
schijnlijk wel iets, maar van poli-
tiek-
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/n hef voorutizicht van de VAK A-betoging in Antwerpen (vorig weekend) had CVP-voorzitter Swaelen, gewe
zen defensieminister, gemeld dat ook zijn partij „in princiep" de installatie van nieuwe kemraketten in ons land 
niet genegen is. 
Toen hij het defensiebeleid in handen had heeft Swaelen zijn NA VO-partners van die geloofsbelijdenis niet op 
de hoogte gebracht... 
Eerder had hij zich ook (nog vrij recent) Swaelend uitgelaten over de gemeentebesturen (nagenoeg 100 
inmiddels) die een motie stemden voor het kemwapenvrij houden van hun territorium. 
En, de daad bij zijn jongste anti-raket uitlating voegend... nam Swaelen vorige zondag niet deel aan de anti-
atoommars... (foto Luk Peeters) 

Champagne 
tussen 
schroot 
Afgelopen weekeinde vond in 
een kroeg te Hoboken een open
bare verkoop plaats van het ma
terieel afkomstig van de failliete 
scheepswerf „Cockeril l Yards". 
De gerechtsdeurwaarder, die de 
verkoop leidde, vertelde dat het 
enkel ging om overtollig mate
rieel, schroot en overschotjes. 
Gereedschap, werktuigen, enke
le personenwagens en zelfs een 
aantal scheepsmodellen sneu
velden onder de verkoopshamer. 
Plots doken welgeteld 107 kar
tons van elk 15 flessen dure 
champagne op ! Deze 1605 fles
sen waren bestemd als ge-
schenkjes voor de direktie. En dit 
op een ogenblik dat nog steeds 
geen 215 miljoen is gevonden 
voor het pensioen van 300 arbei
ders. 

Schandalig, of is het weer eens 
de schuld van de arbeiders-? 

Drie KOK-
halzerijen... 

Er is momenteel veel te doen 
omtrent de uitbouw van een ver
nieuwd industrieel beleid. Na 
veel talmen werd uiteindelijk dan 
toch door het sociaal-ekono-
misch kernkabinet een nieuw 
Fonds voor Strategische Inves

teringen opgericht. Dit FSI is de 
derde in het rijtje van toekomst
gerichte investeringsinstellin
gen. Er bestaat ook nog een 
Kommissie voor Oriëntatie en 
Koördinatie van overheidsop
drachten en een Dienst voor Pro
grammalle van het Weten
schapsbeleid. De drie instellin
gen of kommissies kunnen dit 
jaar beschikken over 19 miljard 
frank. Nu is er het „toeval" dat het 
sekretariaat van die KOK, de 
DPWB én de departementen we
tenschapsbeleid en energie in 
Franstalige handen zi jn„ 

VNOS 
op TV 
Volgende week woensdag 
16 juni om 19 u. 17 is er een 
nieuwe Vlaams-nationale 
uitzending. Met als onder
werpen: 
— „BenvengutsT, onze Ca
talaanse vrienden van de 
CDC op bezoek. Een repor
tage over hun volksnationa-
le strijd en hun bezoek aan 
Vlaanderen; 
— Een terugblik op het 
20ste VU-kongres: „Ekolo-
gie en ekonomie. Naar een 
nieuw evenwicht"; 
— „De Vlaamse gemeenten 
in vogelvlucht bezocht.'', de 
VU op weg naar 10 oktober; 
— -en uiteraard de politie
ke poppenkast en het ver
haal van Stovejef. 

Geld-
versbndende 
Brakke Grond 
Eén dezer dagen bespreekt de 
Vlaamse regering het dossier 
van „de Brakke Grond". De ach
terstallige onkosten van het 
Vlaams Kultuurcentrum in Am
sterdam zouden al opgelopen 
zijn tot 15 miljoen. Tevens liep bij 
de Vlaamse exekutieve een ex-
tra-kostennota binnen van de di-
rekteur Paul De Broe (120.000 fr. 
per maand). Deze direkteur ont
vangt naast zijn wedde van 
65.000 fr. nog eens een dikke 
50.000 fr. in de vorm van betaling 
van rekeningen. Daarenboven 
beschikt hij over een gratis 
woonst langsheen de Amster
damse grachten. Uiteraard vin
den de tegenstanders van een 
aktief internationaal beleid ten 
bate van Vlaanderen in deze 
krankzinnige uitgaven een aantal 
argumenten. De gewezen minis
ter van kuituur Rika De Backer 
gaat hier niet vri juit: hoe langer 
hoe meer komen onfrisse praktij
ken van haar aan het l icht Haar 
beleid was er één van veel kul en 
weinig tuur. 

Machteloze 
minister... 

Gewezen minister van ekono-
mische zaken, de SP-er Willy 
Claes, heeft dan toch nog ietwat 
uit de biecht geklapt in verband 
met de wijze waarop de staalreus 
Cockeril l-Sambre onder zijn „be
leid" tot stand kwam. Hij ver
meldde daarbij onder meer voor
zichtig dat de fusie vooral het 
werk is geweest van de staalba-
rons Frére en Charlier, maar dat 

vooral de Waalse socialisten, 
met André Cools, de monster
operatie opgedrongen hebben. 

Zei Claes: „Een kleine groep 
van Waalse belanghebbenden, 
industriëlen, vakbondsleiders en 
prominente politici, maakten in 
diskrete restaurants en villa's af
spraken en werkten akkoorden 
uit die de machteloze regering 
voor een voldongen feit plaats
ten." 

... gaf groeten 
uit Florida 

Minister Willy Claes vond het 
toen niet nodig zijn portefeuille in 

Ha ja hé, wij willen een vrije TV... 

de weegschaal te werpen. Als 
gevolg van die Waalse samenzwe-
nng en het meespelen van Claes 
moet de Vlaamse gemeenschap 
nu in lengte van jaren blijven opj-
draaien voor miljardenverkwistin-
gen. Maar Claes beweert dat hij 
aan die fusie-operatie echt niets 
kon doen, want dat hij op het 
cruciale moment in Florida zat. Nu 
weten we tenminste op welke 
wijze 's lands centraal ekonomisch 
beleid wordt bepaald 

Lokale zenders die beloven, het serieus te zullen 
houden. Vrije zenders met het vermogen om drie-
vier provincies te bestrijken, met een stevige 
kleurpolitieke rugdekking en met de commerce op 
vinkenslag. Bakjes op wijkformaat, die eigenlijk 
niets anders zijn dan het verlengstuk van de 
bierslijterij om het hoekje. Wie zijn oor te luisteren 
legt tussen 99 en 104 mHz, moge gerustgesteld 
zi jn: met het BRT-monopolie is al lang de vloer 
aangeveegd. Althans wat de radio betreft. 
De versplintering van het radiomonopolie is ech
ter maar een voorsmaakje, een aperitief. De serieu
ze dingen moeten nog komen: het tv-monopolie 
moet er nog aan geloven. 
Ook bij Vlaams-nationale opiniemakers valt af en 
toe de hartekreet te beluisteren dat de Radenrepu
bliek aan de Reyerslaan tot op de grondvesten 
moet worden afgebroken. 
Nou, we hebben niets tegen hartekreten. En wat de 
dynamitering van de BRT betreft, hoeven de 
Vlaams-nationalisten zich niet eens moe te maken: 
de CVP en de P W zijn zich naar hartelust van de 
sloperij aan het kwijten. 
De Vlaams-nationalisten zouden zich wél eens 
mogen bezinnen over wie de lakens zal uitdelen in 
het postmonopolieti jdperk. Over de bazen op en 
vooral achter het gedemonopoliseerde tv-scherm. 
Op dit ogenblik laat het zich aanzien, dat er drie 
ernstige kandidaturen zijn. 
Er is in de eerste plaats RTL, de Luxemburgse 
commerciële zender. Die via de kabel en tégen de 
wet in vandaag reeds in het Frans zijn kulturele 
leegheid plus zijn reklameboodschappen in bijna 
alle huiskamers brengt Die in staat is, om mits een 
paar technische veranderingetjes, tegen einde van 
dit jaar in het Nederlands heel Vlaanderen te 
bedienen. En die, in het vooruitzicht daarvan, op 
zoek was naar Vlaamse partners. Bijvoorbeeld de 
VUM, uitgever van ons aller A W - W K - „ S t a n d -
aard". Over wie kwaadsprekers liegen, dat de 
recente kapitaalsvermindering met 100 miljoen op 
de maat schijnt geknipt voor participatie in de 
elektronische toekomst 

_ en dan moeten de Vlaams-nationalisten maar uit
maken, of er enig Vlaams belang gediend wordt 
met het binnenhalen van een louter-commerciële 
zender die, ondanks een habbekrats „Vlaamse" 
inbreng, voor 48 % in handen van de Franse 
regering zit_ 
Gelukkig zijn er nog andere kandidaten. De „uit

gevers" (zo heten in het vakjargon de fabrikanten 
van kranten en populaire weekbladen) loeren met 
begerig oog op een eigen ook al commerciële tv-
zender. De elektronische pers is altijd al, om 
overigens begrijpelijke redenen, een doorn in het 
vlees van de geschreven pers geweest Zélf baas 
te worden over dat medium en zélf te kunnen be
schikken over de opbrengsten ervan is een oude 
hartewens van de krantentsaren. 
_ en dan moeten de Vlaams-nationalisten maar uit
maken, waar hun plaats zal zijn in een omroepbe
stel dat voor driekwart gedomineerd wordt door 
de katolieke krantenwereld en voor het resterend 
kwartje door hoofdzakelijk de liberalen. (En als we 
„katolieke" kranten schrijven zijn we beleefd, om
dat het sluitend wetenschappelijk bewijs van een 
100-percentige onderdanigheid aan de CVP inder
daad niet te leveren is_). 

Dirk Verhofstadt het al even wondere broertje van 
de wondere PW-knaap, ziet nóg een groep kandi
daten. De „derden" namelijk plus de geschreven 
pers. De „derden" is het vakjargon voor de vereni
gingen, organizaties en partijen die vandaag reeds 
het BRT-scherm teisteren met hun dagelijkse 
duiding en opiniëring. Een kompleet verzuilde tv-
zender die het nieuws laat verzorgen door de „uit
gevers", de opiniëring en de duiding toevertrouwt 
aan de „derden" en daarover de saus giet van wat 
amusement genre RTL om de „commerce" met zijn 
centen over de drempel te kri jgen: ziedaar het al
lerjongste PW-recep t 
_ en eens te meer (ons verhaal is eentonig, we 
weten het) moeten de Vlaams-nationalisten maar 
eens uitmaken of ze in dergelijk bestel een andere 
plaats zullen krijgen dan die van de borstel, 
namelijk in de hoek. 
Wie doet een beter voorstel? 
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Sociaal-ekonomisch H^ 
Shchtoffers van m imAgor^jnbeleiil 

Het begint in dit land een kwa
lijke gewoonte te worden: be
drijven die tot voor kort nog 
behoorlijk goed werkten, en 
zelfs naam en faam hebben in 
de veel geroemde spitstechno
logie, worden met een donder
slag bij heldere hemel in de 
handen van een curator ge
duwd. Even later herrijst dan 
alweer een gelijknamig bedrijf 
of alvast een bedrijf dat voe
dingsbodem vond in de kurate-
le puinhoop. Maar dat dan toch 
goeddeels alweer aan het werk 
schiet met dezelfde kapitaal
verschaffers en vooral telkens 
weer met een (klein) gedeelte 
van de voormalige werknemers 
die eerst afgedankt werden, na
dat zij al instemden met extra-
loonbezuinigingen, maar die al
leszins met minder vergoeding 
en met minder mankracht het
zelfde werk — en liefst nog 
beter — moeten presteren. 
De limiet van die neo-liberale 
hakbijlpolitiek is nu onderhand 
wel bereikt 

Als deze week ook nog het 
Nobels-Peelmanbedrijf uit Sint-

Niklaas in de handen van cura
toren gegooid wordt — en 
zulks was woensdagmiddag 
hoegenaamd nog niet uitgeslo
ten — dan blijkt niet alleen het 
faillissement van het bedrijfs-
vriendelijk rookgordijnbeleid 
van de regering Martens V, 
maar dan wordt meteen ook het 
aangekondigde beleid ten gun
ste van de spitstechnologie 
niets meer dan een belabberde 
slogan van de Vlaamse rege
ring. 
Nobels-Peelman in handen van 
de curator deze week? 
1.000 mensen in het Waasland 
op straat- En zulks zo kort na 
het debacle van Cockerill-
Yards in dezelfde streek. Nadat 
de werknemers van Nobels-
Peelman zonder meer instem
den met een extra-inlevering op 
hun werkvergoedingen-

Op een perskonferentie van 
Wase pariementsleden, vorige 
maandag, werd gewag gemaakt 
van een „nota van de Vlaamse 
executieve waarin het nxigelijk 
f^lissement van Nobels-Peel
man werd ingekalkuleerd"-

Na het ter perse gaan van dit ar
tikel zal allicht in de kortste keren 
de laatste troef op tafel gegooid 
zijn. Woensdag kwam de „Exe
cutieve", hetzij de Vlaamse rege
ring, bijeen om voornamelijk 
over de miserie van Nobels-Peel
man te beraadslagen. 

De dag voordien, dinsdag, waren 
de bankiers in geheim beraad 
bijeen om te bedisselen of zij 
hun voorheen graaggeziene 
klant, maar die vandaag m de 
zware rode cijfers zit nog als 
commercieel partner willen blij
ven erkennen. En donderdag 
dan, is (was) het alweer de beurt 
aan de handelsrechtbank om 
verregaande verantwoordelijk
heid te nemen en Nobels-Peel
man al dan niet van zijn voor
heen commercieel rotsvaste 
stellingen de dieperik in te 
duwen. 

Nobele speelmannen 
Maar, zelfs als een faillissement 
deze of volgende weken uit de 
bus zou komen, bij gebrek aan 
commerciële én fxslitiek-ekono-

Alweer 1.000 Waaslanders op straat? 

Unitaire Waalse 
patroons 
De Waalse patroonsorganisatie 
UWE heeft bij zijn leden een opi
niepeiling gehouden over de regio
nalisering. 
Hieruit blijkt dat 86 % van de 
Waalse patroons radikaal tegen 
een mogelijke federalizering van 
de ekonomie gekant is. 
Met deze uitslag wordt een open
staande deur ingetrapt. 
Het is nogal wiedes dat deze 
kapitaalminnende heerschappen 
voor het behoud van de nationale 

ekonomie kiezen, omdat ze ver
domd heel goed weten dat, bij een 
eventuele opsplitsing van de natio
nale pot, ZIJ zelf voor hun veriiezen 
zouden moeten opdraaien. Zij pro
fiteren immers al te graag van de 
arbeids- en spaarzin van de Vla
mingen. 

Opgewarmde kost 
Onder het motto „Meer doen met 
minder geld" hebben de Vlaamse 
liberalen tijdens het voorbije 
weekeinde hun programma voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 
voorgesteld. 

(foto F. De Mai'tre) 

Grosso modo komt het er op 
neer dat de burger nauwer moet 
betrokken worden bij het beleid 
van de gemeente en dat door de 
privatisering van een aantal geld
verslindende diensten de belas
tingen kunnen verlaagd worden. 
Opgewarmde kost dus. Bij de 
verkiezingen van november 1981 
luidde het: herwaardering van 
het pariement en „Niet u, maar de 
staat leeft boven zijn stand'. 
Het resultaat hiervan kent u 
reeds. Het parlement werd met 
volmachten monddood gemaakt 
en heeft nog niet één begroting 
gezien. En wie nu juist boven zijn 
stand leeft, u of de staat, hebben 
wij allemaal reeds lang onder
vonden! 

mische lef, dan nog heet het dat 
we geen reden hebben om 
steen en been te klagen. Een 
spitsbedrijf ging ter ziele. Leve 
de afgeslankte tweelingbroer...! 
Zo gaat dat vandaag-de-dag. 
Vooral in Vlaanderen. Mark Eys-
kens heeft als nationaal ekono-
mieminister het schoolvoorbeeld 
gegeven met de doodsteek die 
hij gaf aan Cockerill-Yards. In
middels moeten wij bezwarende 
dokumenten opstapelen betref
fende andere Ckx;kerill-vestigin-
gen die dan (toevallig) in Wallo
nië hun bedrijvigheid hebben. 

Ckx;kerill-Sambre_ Wat dat be
drijf betreft wordt én door de re
gionale en vooral door de centra
le regering met de miljarden 
subsidies onverminderd gegooid 
in verkwistingsputten. 
Maar Cockerill-Yards in Hobo
ken en Nobels-Peelman uit Sint-
Niklaas, die moeten maar als zij 
in de miserie versukkelen én 
meteen zware inleveringsinspan
ningen opleggen aan hun werk
nemers, én ook zorgen voor 
afdankingen op allesbehalve ka-
tolieke wijze: via kuratele, fail
lissement en beperkte weder
indienstneming-. 

Het vernieuwd industrieel beleid 
van de regering-Martens, en ook 
vooralsnog dat van de Vlaamse 
regenng-Geens, fciegint halluci-
nante afmetingen aan te nemen. 
Mark Eyskens zal nu vandaag 
wellicht in zijn unitair vuistje stil
letjes lachen. Nadat het drama 
van Cockerill-Yards volkomen 
op zijn beleidshoofd was gekata-
pulteerd, is er nu meteen de 
bliksemafleider die Nobels-Peel
man heet en vooralsnog voor 
rekening van de Vlaamse rege
ring wordt geprezenteerd. 

En terecht Want als er nu één 
enorme uitdaging kan aangestipt 
worden voor de Vlaamse rege
ring om te bewijzen dat het echt 
menens is met de lippendienst 
inzake „bevordering van bedrij
ven met spitstechnologie" dan is 
het vast en zeker de redding van 
het metaalkonstruktiebedrijf No
bels-Peelman. Dit Vlaams bedrijf 
heeft niet door diplomatieke 
mootsprakenj maar door effek-
tieve prestaties wereldver-
maardheid verworven. Mis
schien woog de jongste tijd de 
loonkost wat te zwaar door bij 
de offertes die aan buitenlandse 
klanten werden aangeboden. 
Het kan. Nadat het personeel 
zopas instemde met een drasti
sche wedde-inlevering meldde 
de bednjfsleiding (die inmiddels 
een konkordaat-aanvraag indien
de) dat eind vonge week, als 
gevolg van een pnjsverminde-
ring met 15 procent bij de offer
tes, de werkopdrachten alweer 
gulzig binnenstromen...! 
En dit ondanks het feit dat dit 
reuzenbedrijf op schoot bij de 
rechter zit Men waardeert in het 
buitenland overduidelijk de tech
nologische kapaciteiten van de 
werknemers bij Nobels-Peel
man. 

Maar het drama is dat de over
heid dit industrieel kapseizend 
bedrijf niet blijkt te kunnen (of 
willen) opvangen in een ver
nieuwd industrieel beleid. 

Tol van devaluatie 
Zeer zeker, het formeel uit
gangspunt van de Vlaamse re-
genng is terecht: de belastingbe
talende gemeenschap dient hoe

genaamd niet op te draaien voor 
de miljardenverliezen die door 
pnvé-initiatief werden gepres
teerd. Minister Geens moet toe
gegeven worden dat zijn vage 
regeringsnota's terzake een klei
ne kern van waarheid bevatten. 
Maar dan wel vooral harde waar
heden die zouden moeten met 
herhaalde kracht benadrukt wor
den aan het adres van zijn kolle
ga's in de ultra-liberale regering-
Martens V, die geen moeite 
spaart om miljarden-verslinden
de Waalse staalbedrijven over
eind te houden. En er geen cent 
meer overblijft voor andere be
drijven. 

Het wordt hoog tijd dat inzake 
Nobels-Peelman man en paard 
genoemd worden. We hebben 
er al op gewezen dat een drasti
sche wisseling in de bedrijfslei
ding onverbloemd wijst op be-
hooriijke beleidsfouten die in de 
voorbije jaren nnoeten gemaakt 
zijn. 

Ook dat Nobels-Peelman de tol 
moet betalen van Martens' zoge
heten export-bevorderende de
valuatie-ingreep; in het buiten
land aangegane schuldenlasten 
werden meteen peperduur on
betaalbaar. 
Dat zo'n op>-en-top toekomstge
richt bedrijf bij buitenlandse ban
kiers een onbetaalbare financiële 
put moest gaan graven is de fout 
van de nationale regering die 
zelf, onder meer en vooral ten 
behoeve van de Waalse staal-
reus Cockenll-Sambre, de bin
nenlandse geldmarkten heeft af
geschuimd 
Tenslotte gaat het bij Nobels-
Peelman ook en vooral om de 
werkgelegenheid voor niet min
der dan 1.000 mensen in fiet 
Waasland! 
Honderden mensen die op ge
bied van metaalkonstrukties (de 
wereldbefaamde brug in Vilvoor
de van de grote ring rond Brus
sel!) tot de beste krachten in hun 
vakgebied behoren 
Deze bedenking blijkt hoege
naamd geen belang te hebben 
bij diegenen in de regenng-Mar-
tens V die preken houden voor 
een vernieuwd industrieel beleid 
VU-senator Nelly Maes heeft er 
op een perskonferentie ook op 
gewezen dat een eventueel fail
lissement van Nobels-Peelman 
de gemeenschap 3,8 miljard 
frank zou kosten terwijl volgens 
berekeningen het bedrijf onge
veer 3,75 miljard frank zou be
hoeven om opnieuw op een ge
zonde basis een nieuwe start te 
kunnen nemen...! 
Wat Wallonië met Cockerill-
Sambre aan rode cijfers pres
teert ten koste van de huidige 
Martens-politiek moet de Vlaam
se regenng geenszins navolgen. 
Maar Nobels-Peelman is allesbe
halve een Cockenll-Sambre. 
Wordt dit bedrijf, als gevolg van 
ministenéle desinteresse, tot 
schroot verwerkt dan staat het 
de Vlaamse premier Geens na-
tuuriijk nog altijd vnj om in het 
buitenland leerrijke handelsmis
sies te leiden in de plaats van de 
nationale Prins Albert Trouwens, 
wanneer gaat men inzake de 
affaire Nobels-Peelman ook het 
boekje opendoen van de Defcre-
dere-dienst die tot eind vorige 
week halsstamg dwars bleef lig
gen om dit Vlaamse spitsbednjf 
de passende exportfaciliteiten te 
verlenen...? 

(hds) 
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Gemakkelijker 
eksamens 
Het Vlaams Internationaal Cen
trum (VIC) zegt dat uit het verslag 
van de voorzitter van de Vaste 
Kommissie voor Taaltoezicht over 
de toepassing van de taalwet op 
het departement van Buitenlandse 
Zaken blijkt dat de minister van 
Buitenlandse Betrekkingen, in 
casu Leo Tindemans, de eisen 
inzake taalkennis voor het diplo
matieke eksamen wil verlichten, 
omdat te weinig Franstalige kandi
daten in dat eksamen slagen. 
Terwijl duizenden afgestudeerde 
jonge Vlamingen werkloos zijn en 
het herstel van onze welvaart 
meer dan ooit afhangt van een 
efficiënt optreden van onze diplo
matie, wordt hier eens te meer 
toegegeven aan de onwil en de 
onkunde van Franstalige ambtena
ren om vreemde talen te leren. 
Een VlaamseC?) minister verheft 
de frankofonen aldus tot superieu
re burgers. Zij zijn niet langer gelijk 
voor de w e t 

Kameleon 
Op de eerste pagina van het 
CVP-blad ^ e g ' en ook op vele 
en vooral dure publiciteltsbor-
den overal In het land, staat het 
nieuwe embleem van de CVP 
afgebeeld:'de regenboog. 
Afgezien van het feit dat dit 
beeld helemaal niet „nieuw" is — 
het werd c a gebruikt voor de 
promotie van een goedkoop 
wasmiddel — is dit symbool 
werkelijk typerend voor deze 
partij. 
Z i j heeft in de afgelopen jaren 
werkelijk alle kleuren aan het 
kiezerspubliek getoond: een 
beetje rood om het ACV koest te 

houden, vandaag veel blauw 
voor de elitaire vleugel, tussenin 
wat geel voor die enkele flamin
ganten (sic) in de CVP, maar 
liefst van al het totale kleuren
gamma tegelijk. 
Echt kleur bekennen kan en durft 
de CVP niet Wel kleurt ze zich
zelf, net als een kameleon, met 
het tintje dat haar op dat ogen
blik het best ui tkomt Bovendien 
is de bijhorende slogan „De 
CVP-weg voor morgen" ook erg 
treffend. Nog beter ware ge
weest: „De CVP morgen: weg". 

Vlaanderen 
lokt 
De jongste weken neemt de be
langstelling van buitenlandse in
vesteerders voor Vlaanderen 
weer toe. 
Immers, voor het welslagen van de 
derde industriële revolutie in 
Vlaanderen zijn nieuwe, buiten
landse Investeringen van essen
tieel belang. Mede door zijn zeer 
hoge produktlvitelt en de uitste
kende ligging van Vlaanderen, in
vesteerden in 1981 de buitenland
se bedrijven voor een totaal be
drag van 248 miljard fr. 

.Om nieuwe investeringen aan te 
lokken, heeft de Vlaamse regering 
een aktieprogramma ontworpen. 
De bedoeling is op de eerste 
plaats het Imago van Vlaanderen 
in het buitenland te bevorderen. 
Daartoe zullen brochures, adver
tenties, seminaries, missies en arti
kels In de internationale pers wor
den gebruikt onder het motto: 
„Flanders, the investment opportu
nity". 
Er is heus een uitweg uit deze kri-
sis, maar dan moet Vlaanderen 
ook In het buitenland herkenbaar 
zijn en erkend worden. 

Aandacht voor middenstand in onze gemeenten 
Een materie die dit 
jaar beslist terug 
in de belangstel
ling klimt is het 
„Middenstandsbe-
leid in de gemeen
te'. 
Nochtans zijn vele 
gemeentebestu
ren, vooral in de 

kleinere gemeenten, de mening toe
gedaan dat er geen specifiek gemeente
lijk beleid voor de Middenstand mogelijk 
dan wel nodig is. Een vergelijking met het 
algemeen landsbeleid gaat hier op: wie 
niet gelooft in de middenstand, in de 
zending en de noodzaak ervan kan en zal 
niet aan middenstandsbeleid doen, laat 
staan er aan meewerken. 

De Volksunie, vri j van zware druk van 
drukkingsgroepen, wil een maatschappij 
opbouwen waar op rechtvaardige wijze 
aandacht wordt geschonken aan de ver
schillende soorten arbeiders. 

De Volksunie is en blijft een „rechtvaar
digheidsparti j", dus ook de partij van de 
zelfstandige arbeider die zich slechts 
daar voldaan en gelukkig zal voelen waar 
respekt en beloning wordt opgebracht 
voor eenieder naargelang zijn inzet zijn 
risiko en werkkracht 
Daarom gaat er, zowel op landelijk als op 
gemeentelijk gebied, in de Volksunie 
zoveel aandacht naar de middenstander, 
de KMO, de zelfstandige arbeider. De 
Volksunie bouwt immers aan een maat
schappij waar het nog „interessant is te 
werken, te ondernemen en te sparen". 
Zulk een maatschappij gelooft in de 
middenstand, in zijn bestaan, in zijn 
noodzaak en zijn roeping. 
De middenstand vertegenwoordigt in 
onze gemeenschap „de vrijheid van han

delen en denken", het „recht op initiatief 
nemen, op creëren, bouwen en herbou
wen, veranderen en weer herbeginnen". 
De gemeentemandataris van de Volks
unie zal daarom steun brengen aan de 
„initiatieven" van de plaatselijke midden
stand. Deze steun zal niet alleen finan
cieel zijn (subsidies), doch ook praktisch, 
en dit vooral bij inrichting en uitbouw van 
bepaalde middenstandsinitiatieven zoals 
markten en jaarmarkten, braderies, ein-
dejaarsakties, reklamestoeten en overal 
waar de technische dienst van de ge
meente kan bijspringen met materiële 
hulp of fysische mankracht 

Van deze steun kan er maar sprake zijn 
wanneer er „samenspraak" bestaat tus
sen de middenstand en het gemeentelijk 
beleid; daarom is een „schepen met 
bevoegdheid over de middenstandspro
blemen" in iedere gemeente, hoe klein 
ook, een noodzaak. Deze schepen, best 
zelf een zelfstandige of iemand ver
trouwd met het middenstandsmilieu, zal 
deze samenspraak over de problematiek 
van de middenstand zo efficiënt mogelijk 
uitbouwen. Hetzij door konsultatie van 
de plaatselijke middenstandsbond, hetzij 
door oprichting van een „middenstands-
raad" die alle verschillende professione
le en interprofessionele verbonden bin
nen de gemeente samen aan de initiatie-
ventafel brengt Uit deze samenspraak 
groeit beslist het wederzijds vertrouwen 
tussen gemeentelijk beleid en de aktieve 
middenstand waardoor aktiviteiten en 
initiatieven in het belang van alle bevol
kingsgroepen kunnen worden uit
gewerkt 

Een belangrijk facet van het gemeentelijk 
middenstandsbeleid is de inspraak en 
medezeggenschap in de uitbouw van de 
gemeentelijke infrastruktuur: parkeermo-

gelijkheden, wegenbouw, verkeersrege
ling, uitbouw van winkelstraten en am
bachtelijke zones, het zijn zaken die de 
groei en de bloei van de middenstand 
kunnen bevorderen, beknotten of tegen
werken. Het spreekt vanzelf dat hierbij 
herhaaldelijk bepaalde opties op korte 
en lange termijn dienen genomen te 
worden die niet altijd eenieders belangen 
kunnen dienen. Strukturering bij middel 
van Bijzondere Plannen van Aanleg lijkt 
hier een aangewezen weg, wellicht bij de 
planning ondersteund door de enquêtes 
van het ESIM (Ekonomisch en Sociaal In
stituut van de Middenstand). 
Een mandataris, bekommerd om de mid
denstand, zal in deze krisisperiode initia
tieven nemen die het leven van de zelf
standige arbeider lichter maken. Dit kan 
bijvoorbeeld door fiskale tegemoetko
mingen: afschaffen of vermindering van 
de taksen op personeel en drijfkracht 
(vooral voor de kleine middenstanders). 
Dit kan ook door versoepeling van de ad
ministratieve formaliteiten, onder andere 
bij aanvragen voor bewegwijzering, re-
klameborden, verkoopstanden op het 

voetpad, bekomen van, attesten, legalisa
tie enzomeer. Vele burgers die zich als 
zelfstandige willen vestigen weten niet 
direkt wat er allemaal dient gedaan te 
worden. Het bezorgen van inlichtingen 
aan bestaande en toekomstige midden
standers is een nuttige taak van de 
gemeentebestuurders. Een goede ge
meente heeft steeds een loket ter be
schikking van een middenstander die 
inlichtingen wenst de gemeentelijke 
ambtenaar beschikt er over de nodige 
brochures „hoe word ik middenstan
der?" „Beroepskrediet", „Hoe exporte
ren?", „Waar zich vestigen?" 

Een andere belangrijke inlichtingenbron 
die het gemeentebestuur gemakkelijk ter 
beschikking kan stellen van zijn inwo
ners zijn onder andere lijsten van de 
aangevraagde of toegekende bouwver
gunningen, de geboorten, de huwelijken, 
de aankomsten en de uitwijkingen in de 
gemeente-
Wellicht gebeurt dit best in een informa
tieblad of in een aankondigingsraam na
bij het gemeentehuis. Tal van gebeurte
nissen hebben immers met diensten van 
de middenstand te maken. 
Zoals men echter inlichtingen bezorgt 
aan de middenstanders, zal men ook de 
aandacht van de inwoners op de aanwe
zigheid van de middenstanders trekken 
hetzij via de informatiebladen. 
De stri jd tegen de inplanting van groot-
warenhulzen is een onderdeel van deze 
bekommernis. „Wilde inplanting" van su
per- en hypermarkten heeft menige 
groep middenstanders een doodsteek 
toegebracht Doch dit is een ander ver
haal en een gemeentebestuur dat mee
leeft met de middenstand weet ook hier 
wel de juiste weg te kiezen. 

Senator Paul Peeters 
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Wetstraat 

Hugo Schiltz: 

r.Een gezond en toekomstgericht 
Vlaams beleid" 

Voor de eerste maal sedert de hervorming van 1980 heeft de Vlaamse 
Raad vorige week kennis kunnen nemen van een eenheidsbegroting. 
Overeenkomstig haar beleidsverklaring heeft de Vlaamse regering 
immers gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om alle mid
delen waarover de Vlaamse gemeenschap beschikt, te bundelen in 
éèn begroting. De ontvangsten, die voorlopig geraamd worden op 
58,3 miljard, zullen dus aangewend kunnen worden voor alle uitgaven, 
zowel de gewestelijke als deze die voortvloeien uit de gemeen
schapsmateries. 

In zijn algemene toelichting voor 
de kommissie van Financien ver
klaarde Gemeenschapsminister 
Hugo Schiltz dat de Vlaamse re
gering ernaar gestreefd heeft een 
gezond en aan de omstandighe
den aangepast financieel en bud
gettair beleid te voeren De uitga
ven werden dan ook in de grootst 
mogelijke mate binnen de perken 
gehouden van de dotaties en de 
geristorneerde belastingen en hef
fingen 
De beperktheid van deze midde
len IS evenwei schrijnend De cen
trale regering heeft haar Vlaamse 
kollega werkelijk slechts een mini
mum minimorum toegespeeld 
Toch hebben de Vlaamse minis
ters doelbewust geen beroep ge
daan op eigen belastingen en le
ningen Integendeel werd geop
teerd voor een terugkeer naar de 
budgettaire ortodoxie 
Hierbij stak Schiltz zijn kntiek op 
het beleid van de vonge regenn-

gen niet onder stoelen of banken 
Aldus zijn een aantal Ijegrotings-
kredieten — vooral in de sektor 
van de huisvesting, de onderge
schikte besturen en gesubsidieer
de werken, het water- en leefmi-
lieubeleid — fors gestegen In 
werkelijkheid echter houdt deze 
stijging met meer in dan de ver
snelde toename van de zoge
naamde korrelatieve kredieten, dit 
zijn de financiële lasten — renten 
en aflossingen — die voortvloeien 
uit vroeger geprefinancierde ope
raties Alleen reeds op het vlak 
van de gewestelijke matenes, be
groot op nauwelijks 29,6 miljard, 
lopen dez korrelatieve kredieten 
op tot 20,2 miljard 
Kortom, vandaag wordt de reke
ning geprezenteerd van de verbin
tenissen die eertijds aangegaan 
werden. En in de toekomst zal die 
rekening steeds meer en meer 
beslag gaan leggen op de beschik
bare werkingsmiddelen van de 

Vlaamse gemeenschap Volgens 
de VU-minister verliest de begro
ting dan ook iedere waarde als 
beleidsinstrument maar degra
deert ze tot een opsomming van 
de lasten van het verleden zonder 
ruimte voor nieuwe en noodzake
lijke initiatieven 

De Vlaamse regenng streeft naar 
een meer verantwoord budgettair 
beleid, wat ongetwijfeld tijdens de 
eerstvolgende jaren tot heel wat 
moeilijkheden zal leiden Op ter
mijn evenwel staat dergelijke poli
tiek borg voor een doelmatig be
grotingsbeleid en een gezond fi
nancieel beheer 

Tot slot benadrukte Hugo Schiltz 
dat de opstelling van deze begro
ting aanzienlijk bemoeilijkt werd 
door het ontbreken van een eigen 
Vlaamse administratie Nu moet 
beroep gedaan worden op de 
centrale departementen, waar 
weinig medewerking en soms 
zelfs tegenwerking te vinden was 
De uitbouw van een Vlaams minis
tère en de opnchtng van eigen in
stellingen van openbaar nut, is een 
uiterst dnngende noodzaak ge
worden voor de vormgeving en de 
uitvoemg van een Vlaams beleid 
In dat verband pleitte de Gemeen
schapsminister ook voor de fede-
ralizenng van het Rekenhof Het is 

Martens en zijn kollega's hebben het aangekund om 
met zowat alles en iedereen overhoop te liggen We
kelijks dagen zij de gewest- en gemeenschapsrege
ringen uit met neo-unitaire wendingen Op televisie 
vechten zij nog steeds voor wat extra-gunstige 
zendtijd Er zijn De Croo en Sabena. Eyskens en de 
Limburgse mijnen, Vreven en de vredesbeweging, 
Nothomb en Antwerpen, Olivier heeft zelfs gans 

Vlaanderen op zijn nek gehaald Vonge week kre
gen de regeringsleden dan nog op hun donder van 
kamervoorzitter en Waalse liberaal Defraigne. die 
het wachten op de begrotingen txu is geworden De 
reden voor dat wachten zou evenwel zijn dat de 
regering ook met zichzelf overhoop ligt of beter met 
haar rijksmiddelenbegroting het tekort zou geen 
250 miljard t}edragen, maar stilaan 350 miljardi 

volkomen logisch dat de Vlaamse 
Raad over de deskundige mede
werking kan beschikken van een 
extern kontrole-orgaan, met name 
het Rekenhof Dit moet dan ook 
dnngend aangepast worden aan 
de nieuwe staatsstrukturen Te 
meer daar het er in feite, samen 
met het Arbitragehof, ftet sluitstuk 
van vormt. 

P-Sprokkels 
• Reeds een tijdje geleden ver
klaarde voorzitter Michel van de 
Waalse liberalen dat het program
ma van Martens V zo goed als ge-
realizeerd iVas De volmachtenwet 
had volgens hem haar diensten 
bewezen 

Daarop inspelend diende Tob
back, fraktievoorzitter van de 
Vlaamse socialisten, een wets
voorstel in om definitief een einde 
te maken aan de volmachten en 
dus aan de bevoogding van het 
parlement Namens de Volksunie 
zal fraktievoorzitter Frans Baert 
dit voorstel mede ondertekenen 

• In de Kamerkommissie van Fi
nancien IS het ondertussen tot 
heme gekomen over de ttegrotm-
gen, die nog steeds niet ingediend 
zijn Zelfs na de afstraffing door 
kamervoorzitter Defraigne bewe
gen Martens en zijn kollega's 
geen vin Vermoed wordt dat met 
één van de biegrotingen nog klopt 
vermits het tekort dat geraamd 
werd op 250 miljard ondertussen 
zou opgelopen zijn tot 350 miljard 

• Via een schnftelijke vraag 
bracht kamerlid Jules Van Boxe-
laer het geval aan van een zwaar 
mentaal gehandicapte die op 20 
december 1980 verdween uit een 
gesticht te Mortsel Reeds op 15 
januan 1981 staakten de politie
diensten de opzoekingen en pas 
een jaar later vernamen de ouders 
dat hun zoon in Merksplas was ge
ïnterneerd Volgens de minister 
van Justitie was hij even na zijn 
verdwijning door de rijkswacht 
aangehouden en had hij een valse 
naam opgegeven Hij werd veroor
deeld wegens landlopenj en dus 
geïnterneerd 

9 Terecht merkte Lode Van 
Biervliet op dat iemand die met 
brugpensioen wenst te gaan en 
een politiek mandaat uitoefent al 
trekt hij maar zitpenningen, dit 
mandaat moet opgeven Eenmaal 
met pensioen, kan hij het opnieuw 
opnemen De minister bekx>fde 
deze belachelijke toestand „in 
overweging te nemen" 

... binnen 

de perken... 
Wie zijn tussenkomsten steeds 
weet te kruiden, is Oswald Van 
Ooteghem. Soms met een kwink
slag of een pittige anekdote, 
soms met één van die vele „ge
vallen van dienstbetoon' waar
voor hij als senator opgezocht 
wordL 
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Bij de rijksmiddelenbegroting 
deed hij het verhaal van een jong 
gezin, dat zinnens was te bou
wen. Bij het Woningfonds van de 
BGJG verkreeg het de principië
le belofte dat het binnen de per
ken van de budgettaire mogelijk
heden kon beschikken over een 
lening van 2,4 miljoen. 
In hun jong entoesiasme — iet
wat voorbarig — trokken beide 
jonge mensen naar een aanne
mer en lieten zij de werken star
ten. Tot een brief van het Wo
ningfonds hen het bericht barcht 
„dat wegens gebrek aan de nodi
ge kapitalen-', en verder „dat het 
onmogelijk is een termijn voorop 
te stellen- een stopzetting van 
de werken is aan te raden.' 
Een menselijk drama, met zware 
financiële implikaties. Maar een 
situatie waarin zich vele gezin
nen bevinden, voor zover zij het 
al aangedurfd hebben konkrete 
bouwplannen te koesteren. De 
meeste durven er zelfs niet aan 
te denken. Het risico van een 
zware bouwlening is hen te 
groot 

De regeringsmaatregelen heb
ben de bouwsektor weinig heil 
gebracht Niet alleen het Wo
ningfonds, maar ook de Nationa
le Landmaatschappij en de Na
tionale Maatschappij voor Huis
vesting kampen met financiële 
moeilijkheden. Bleef de sociale 
woningbouw in 1981 nog ge
spaard, vandaag slaat de krisis 
er in alle hevigheid toe. 
De privé-woningbouw herpakt 
geenszins. Zowel het aantal 
bouwpremies als het aantal 
bouwvergunningen holt verder 
achteruit Enkel de promotoren 
die appartementen en woningen 
„sleutel op de deur" verkopen, 
zien hun zakencijfer licht verbe
teren. 

Er zullen sociaal en fiskaal meer 
spectaculaire maatregelen nodig 
zijn om gezinnen er toe aan te 
zetten „berekenbare" risico's te 
dragen-
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8 M^ Onze wereld 

Gemeente in Nederland 
van weinig tel 

(jeeveedee) Wat er — voor de statistiek — de afgelopen week woens
dag in Nederland plaatsvond, is in een notedop van getallen weer te 
geven. Voor de verkiezingen van de gemeenteraden van de ruim 800 
gemeenten waren er 60 duizend kandidaten en ongeveer tien miljoen 
kiesgerechtigden; de stembusstrijd ging om in totaal 11.364 raadsze-
tels en ruim drie miljoen mensen die een oproep hadden ontvangen, 
kwamen niet naar de stemlokalen. 

met de bedoeling van gemeente
raadsverkiezingen, maar met een 
regeringskrisis amper achter de 
rug en het CDA-D'66-kabinet 
slechts vier dagen tevoren door 
koningin Beatrix beëdigd, kon het 
niet anders of de stembussen 
spraken duidelijke taai wat de lan
delijke politiek betreft In de mees
te gemeenten kwamen de landelij
ke partijen trouwens met eigen 
lijsten uit En uit een betrouwbaar 
onderzoek was aan het licht geko
men dat 33 procent, dus een der
de deel van de kiezers, was gaan 
stemmen om uit te drukken hoe 
men dacht over het inwisselen van 
het kabinet Van Agt II tegen het 
kabinet Van Agt III 

„Opiniepeiling'^ 
Daarmee werden de gemeente
raadsverkiezingen tevens een 
eerste grote opiniepeiling met het 
oog op de tussentijdse Kamerver
kiezingen van komende 8 septem
ber De twee meest in het oog lo
pende resultaten van die peiling 
zijn het in elkaar zakken van de 
Demokraten '66 en het begin van 
een herstel van de socialisten die 
in maart een daverende klopping 
opliepen bij de verkiezingen voor 
de Provinciale Staten Dat D'66 
zou moeten boeten voor het falen 
in de voorbije regenng en met 
name voor de manier waarop ze 
de socialisten liet vallen, stond bij 
voorbaat vast Dat de dreun zo 
hard zou aankomen hadden weini
gen verwacht Hadden de verkie
zingen van verleden week voor 
het parlement gegolden, dan wa
ren de „linkse liberalen" van zeven
tien zetels teruggevallen naar tien 
Er waren plaatsen, zoals Ensche
de, waar de partij in vergelijking 
met maart gehalveerd werd Een 
bittere les voor mannen als vice-
eerste minister Jan Terlouw en 
Kamer-fraktieleider Laurens Jan 
Brinkhorst die een jaar geleden 
alle D'66-kaarten op de Partij van 
de Arbeid hadden gezet Tijdens 
de regering Van Agt II maakten ze 
hun belofte om een bruggenbou
wer en verzoener te zullen zijn 
tussen kristendemokraten en soci
alisten allerminst waar Nu (een 
groot deel van) het volk die misluk
king heeft veroordeeld, is Terlouw 
bereid om zich in het najaar bre
der op te stellen Hij verklaarde 
zelfs dat hij misschien wel heen
gaat als zijn partijkongres op
nieuw, zoals vorig jaar, de liberalen 
in de ban doet en wederom eenzij
dig voor samenwerking met de 
socialisten zou kiezen. 

Onvoorspelbaar^ 
De lichte „terugkeer" van de socia
listen (2 % stemmen meer dan in 
maart) was een tweede opvallend 
resultaat van de 2-juni-verkiezin-
gen Gezien de onenigheid van de 
laatste maanden m de socialisti
sche partijtop hadden velen eer
der een verdere teruggang ver
wacht van de partij van Joop den 
Uyl Of deze morele opkikkering 
PvdA zal helpen in de verkiezings-
kampagne van augustus/septem
ber IS overigens nog maar de 
vraag. Want de liberalen die hun 
triomf van enige maanden geleden 

Jan Terlouw in suksesvoller 
tijden-
Van meer belang was uiteraard de 
uitslag Eerst en vooral natuurlijk 
voor al die afzonderlijke gemeen
ten waar met behulp van rode 
bolletjes een oordeel diende uitge
sproken te worden over de wijze 
waarop de lokale dames en heren 
politici zich voor het algemeen 
belang de voorbije vier jaren had
den ingezet of waarop zij, gere
kend naar hun beloften, zich daar
voor gingen inspannen Het ver
eiste vertrouwen bleek in door
snee aan de matige kant, wat al 
bewezen wordt door de meer dan 
dne miljoen wegblijvers Er waren 
steden waar bijna de helft van de 
kiezers met de moeite nam om het 
voor hen bestemde biljet in te 
vullen In de Brabantse plaatsen 
Den Bosch en Tilburg was een 
opkomst van 52 procent, Eindho
ven deed het met 54 procent 
nauwelijks beter Ook in Rotter
dam kwamen er op de honderd 
kiezers maar 54 op, in Amsterdam, 
Den Haag en Utrecht draaide het 
opkomstpercentage rond de 60 

Globaal genomen werd in de ge
noemde steden (en in veel andere 
gemeenten) dus zeker met het 
hoogste belang aan de raadsver
kiezingen gehecht Dat bleek ook 
al uit de merkwaardige namen 
waaronder in sommige gemeen
ten bepaalde partijen zich aan
dienden Veelzeggend waren na
men als „Niks" en „Lege stoel" De 
kroon spande de partij „Geen ge
lul, gebak van Krul" die in het 
stadje Emmen in Drente opkwam 

Zonder politiek sukses weliswaar, 
maar misschien is bakker Krul er 
toch iets beter van geworden 

Te weinig besef dus bij een groot 
deel van de Nederlanders voor de 
betekenis van een goed bestuur
de gemeente Wal wel uit het 
verkiezingsresultaat viel af te le
zen was een oordeel over de vier 
partijen die landelijk de politieke 
dienst uitmaken Dat is eigenlijk 

prolongeerden, worden in staat 
geacht op 8 september een zoda
nige positie te verwerven dat zij 
samen met een stabiel gebleven 
CDA de meerderheid halen in wat 
dan het kabinet Van Agt IV belooft 
te gaan worden. 

Ovengens willen we daar niet op 
vooruitlopen De kiezersgunst kan 
grillig zijn en in drie maanden kan 
het nieuwe CDA-D'66-kabinet 
goodwill winnen, maar ook verspe
len In de marge bij Nederlands 
jongste verkiezingen nog de uit
slag van een representatief 
kiezersonderzoek Gevraagd naar 
het al of niet tevreden zijn over het 
vorige maand afgetreden kabinet 
Van Agt II zei bijna tachtig procent 
ontevreden tot zéér ontevreden te 
zijn Met zo'n slecht rapportcijfer 
verbaast het achteraf met dat de 
socialisten met langer in de klas 
wilden zitten 

In de algemene kommentaren over de Nederlandse gemeente
raadsverkiezingen wordt Ceens te meer) met geen woord gerept 
over onze EVA-partner, de Friese FNP. Zowel de provinciale als 
gemeenteraadsverkiezingen stonden voor 1 0 0 % in het teken van 
de gespannen polit ieke krachtverhoudingen in Nederland. Tijdens 
de verkiezingsshow op de NOS werd over de FNP evenmin 
gesproken, hoewel deze parti j goed gescoord heeft 
Zowel ti jdens de provinciale statenverkiezingen, waar de FNP van 
twee naar drie vertegenwoordigers klom, als ti jdens de jongste ver
kiezingen, waar ze van 29 naar 36 gemeenteraadsleden opklom. De 
FNP nam aan de verkiezingen deel in 32 gemeenten, en ze is nu ver
tegenwoordigd in 26 gemeenten, tegen 22 In 1978. 

Frysk Nasjonale 
Partij gaat vooruit! 

In de stad Sloten haalden de Friese nationalisten 30 °/o, in Workum 
stegen ze van 9 naar 1 9 % . 
Dit staat wel schril in tegenstell ing tot een uitspraak van een PVDA-
parlementslid, die voor de statenverkiezingen voorspelde dat „FNP 
ging afkalven, omdat er niets aan de hand is in Friesland"-
Dat er wel wat aan de hand is bewijst o.a. de recente aanstelling van 
ex-VVD-leider Wiegel tot gouverneur van Friesland. Twee maanden 
daarvoor had Wiegel nog gezegd dat het gebruik van het Fries in of
ficiële zaken niet wenselijk was. 

Voor FNP betekent deze jongste vooruitgang een serieuze aanmoe
diging om verder te doen. Wij hopen met hen dat de grote 
doorbraak voor zeer binnenkort mag zijn. 

President Baskische deelregering 
klaagt Spaanse folterpraktijken aan 

Twee maand geleden werden twee Baskische poli
tieke vluchtelingen die sinds 79 in Vlaanderen 
verblijven door Justitie-minister Go/(PRL) met uitwij
zing bedreigd 
Vooral het kordaat optreden van een aantal Vlaam
se parlementairen — niet in het minst van-A/U-sena-
tor Walter Luyten — kon het tij doen keren de 
verblijfsvergunning van de twee Basken, die verliep 
op 8 april, werd sindsdien maandelijks verlengd 
Diegenen die verwacht hadden dat Gol de zaak uit 
de losse pols zou regelen vergisten zich het dossier 
werd gewoon heropend bij het UNO-vreemdelin-
genkommissariaat te Brussel België is bij ons weten 
het enige West-Europese land dat op dit vlak de 
eigen verantwoordelijkheid ontvlucht Het VN-kom-
missariaat had aanvankelijk een negatief advies 
uitgebracht in verband met het Basken-dossier 
Gebrek aan voldoende informatie en getuigenissen 
liggen waarschijnlijk aan de grondslag hiervan De 
argumentatie van de VN-kommissie kwam erop neer 
dat het met bewezen is dat beide Basken gevaar 
lopen bij een eventuele uitlevering aan Spanje 
Zoiets kan natuurlijk nooit „bewezen" worden, maar 
in het geval van Juango Arrese en Fernando Bilbao 
IS het meer dan waarschijnlijk dat ze bij een 

volksvertegenwoordigers (zowel regionale als natio
nale) en een senator — allen leden van de radikaal-
nationalistische partij — Hern Batasuna, in de gevan
genis gezet wegens belediging van de Spaanse 
staat Die „belediging" staat gewoon voor het aankla
gen van de dagelijkse folterpraktijken In het licht 
daarvan kan men zich afvragen hoelang de presi
dent van de Baskische deelregering, Garaikoetxea, 
nog op vrije voeten zal rondlopen Deze woordvoer
der van de gematigd-nationalistische PNV verklaar
de op 1 juni in een interview met de Franse krant 
„Sud-Ouest" (Bordeaux) letterlijk „Ik heb de morele 
zekerheid dat er nog steeds gefolterd wordt in de 
kommissariaten" De draagwijdte van deze verkla
ring kan moeilijk overschat worden Wanneer een 
aantal priesters. Amnesty International, allerlei komi-
tees of buitenlandse dn casu Vlaamse) parlements
leden de Spaanse folterpraktijken aanklagen, kan 
dat nog steeds door Madrid doodgeverfd worden 
als door ETA-beinvloede propaganda Maar nu de 
president van de Baskische deelregering zelf deze 
middeleeuwse praktijken aanklaagt moet Madrid wel 
nattigheid voelen En voor het VN-vluchtelingenkom-
missanaat zou dit toch wel de doorslag moeten ge
ven Christian Dutoit 

President Garaikoetxca tijdens een meeting te Pamplona. 

eventuele terugkeer naar Spanje direkt in de folter
kamers zouden terechtkomen De broer van Arrese 
werd bijvoorbeeld al tot tweemaal toe gefolterd De 
jongste twee maanden hebben zich een aantal 
nieuwe feiten voorgedaan 

Vooreerst is de populaire volksvertegenwoordiger 
Ortzi naar Parijs gevlucht en heeft daar politiek asiel 
gevraagd In mei jongstleden werden nog eens tien 

A n a i A r t e a het Vlaams Komltee voor huma
nitaire steun aan Baskische politieke vluchtelin
gen en gevangenen, heeft heel wat fondsen nodig 
voor juridische bijstand. Daarom een warme op
roep: een financieel steuntje kunnen we goed 
gebruiken! U kunt storten op prk. 406-9000581-58 
van Walter Luyten te Berlaar, met vermelding 
„Solidariteit Vlaanderen-Baskenland". 
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Onze wereld m 
De Raad van Europa 
en nationale minderheden 
De parlementaire vergadering van de Raad van Europa is een vrij aka-
demisch gezelschap. Zi j kan weinig méér doen dan wensen uiten en 
klachten spuien naar het Europese ministerkomitee toe, het enige 
lichaam dat beslissingen neemt. 
Dat deze vergadering zich ingelaten heeft met „opvoedings- en kul-
tuurproblemen, gesteld door minderheidsstalen en gewesttalen in Eu
ropa" is niettemin het aanstippen waard. Dit zijn namelijk problemen 
waarvoor de meeste Europese staten liever de ogen sluiten. De aan
neming van een desbetreffende Aanbeveling schijnt te wijzen op sti j
gende belangstelling in politieke kringen. 

Dat Aanbeveling 928, die op 7 
oktober 1981 tot stand gekomen 
IS, pas nu en dan nog op vrij 
onachtzame wijze, aan de Belgi
sche parlementsleden ter inlich
ting overgemaakt werd, zegt iets 
over de onverschilligheid waarme
de deze aangelegenheid hier te 
lande wordt behandeld. En wij zijn 
er niet zeker van dat het elders be
ter is. Hier volgt hij (in vertaling). 
Een officiële aanbeveling 
„De Vergadering, 

1. overwegend dat het voor de 
vooruitgang van Europa en van de 
Europese gedachte belangrijk is, 
de eerbied voor en de evenwichti
ge ontwikkeling van al de Europe
se kuituren, heel in het biezonder 
in hun taaiidentiteit, veilig te stel
len; 

2. overwegende dat de grote ver
schillen die te maken hebben met 
de demografische toestand, de 
sociologische toestand, het vast
leggen van de taalvorm, de aan
wending van de taal privé of in 't 
openbaar, alsook met de onder
wijskansen en de mogelijkheden 
voor massa-kommunikatie als ge
volg hebben dat elk geval afzon
derlijk moet behandeld worden, 
zonder dat een veralgemeende 
oplossing kan gegeven worden; 

3. overwegende dat de weten
schappelijke, menselijke en kultu-
rele behandeling van elke taal be
schouwd dient te worden vanuit 
de volgende beginselen: 
— eerbied voor de wetenschaf)-
pelijke echtheid, 
— recht van het kind op zijn 
eigen taal, 
— recht van de mensengemeen
schappen op de ontwikkeling van 
de hen eigen taal en kuituur, 

4. beveelt het ministerskomitee 
aan, te onderzoeken of de regerin
gen der lidstaten niet met de 
meest dienstige middelen, de hier
na volgende maatregelen zouden 
kunnen uitwerken: 

a. op wetenschappelijk vlak: gelei
delijk, eventueel samen met de 
gebruikelijk geworden benaming, 
de juiste vorm der plaatsnamen 
invoeren, te ontlenen aan de oor
spronkelijke spreektaal van elk ge
bied, hoe klein dit ook weze; 
b. op menselijk vlak: geleidelijk de 
moedertaal aannemen voor de oph 
voeding van de kinderen (gebruik 
van de gewesttaai bij het monde
ling onderricht, in het voorschool
se stadium; van de standaardvorm 
der moedertaal in het lager onder
wijs, in welk stadium stilaan, naast 
de moedertaal, de taal van het 
meerderheidsvolk zal ingevoerd 
worden); 
c. op kultureel vlak: eerbied en 
Ofjenbare hulp voor het plaatselijk 
gebruik van de kultuurvorm der 
minderheidstalen, voor hun vlot 
gebruik in het hoger onderwijs en 

door de massamedia der betrok
ken gebieden, in de mate waarin 
de daar wonende taaigemeen
schappen zulks wensen; 
d. op politiek vlak: de mogelijkheid 
om in alle streken waar een eigen 
taal gesproken wordt en waar 
tevens de Staat, waarvan deze 
streken deel uitmaken, tot op ze
kere hoogte een administratieve 
struktuur gevestigd heeft, deze 
taal als officiële of mede als officië
le taal te doen gebruiken door de 
overheden die in deze streken 
gevestigd zijn; 

5. wat de mogelijkheid betreft, de 
in de hierboven vermelde paragra
fen 4, a, b, c en d vervatte voorstel
len binnen een Eurofjees kader uit 
te werken, beveelt zij het minis
terskomitee aan, na te gaan of 
geen maatregelen kunnen geno
men worden teneinde inlichtingen 
over nieuwe feiten op dit gebied te 
verzamelen en te verspreiden." 

Van woord naar daad 
De tekst is, zoals men ziet, vrij 
zwak en voorzichtig: 
— hoe nederig klinkt het verzoek, 
plaatsnamen in de taal van de 
oorspronkelijke bewoners aan te 
brengen I 
— de al dan niet gewilde verwar
ring tussen de gewestelijke vorm 
van eenzelfde taal („dialecte") en 
een andere, zogeheten minder-
heidsfaa/ (1) (die, vaak als gevolg 
van kulturele verdrukking, nooit 
boven het dialektenstadium uitge
groeid is of er op terugvallen) laat 
manipulatie toe; 
— de beperking „in de mate 
waarin de daar wonende taalge
meenschappen zulks wensen", is 
nogal schijnheilig, omdat de meer-
derheidsgroep meestal reeds se
dert lange tijd haar best gedaan 
heeft om de minderheid bij te 
brengen dat zij er alle belang bij 
heeft zich te doen vergeten; 
— en vragen of het Europees 
ministerskomitee a.u.b. wil „nagaan 
of er geen maatregelen kunnen 
genomen worden teneinde inlich
tingen" hieromtrent „te verzame
len en te verspreiden" is werkelijk 
het allerminste wat men vragen 
kan. 
En toch! Vele betrokkenen, zeker 
de volksbewusten onder hen, zou
den hun ogen niet geloven indien 
al ware het maar één van de hier 
aanbevolen maatregelen doorge
voerd werd. Ook wordt hun pro
bleem op Europees vlak niet meer 
als onbestaand, onecht of onbe
langrijk afgedaan. 
Wij, in Belgisch Vlaanderen, zijn 
gelukkig ontgroeid (nog niet zo 
lang en nog niet overal) aan de 
toestanden waarop de Aanbeve
ling slaat: volkeren of volksgroe
pen, die wonen binnen de grenzen 
van een staat beheerst door een 
anderstalig volk en die door dit 

E N ' 

TUSSEN 
l/OLKEN 
STNTENAI 

laatste in hun taal en kuituur be
dreigd worden. 
Maar onze volksgenoten in Frank
rijk zitten nog tot over hun oren in 
deze ellende. Niet alleen zij; ook 
hun Bretoense, Baskische, Oksi-
taanse, Duitse en Italiaanse land
genoten voeren een strijd op le
ven en dood om hun volksaard te 
handhaven, ook al doen ze dit niet 
altijd met wapens in de hand. 
In Italië hebben vooral de Frioe-
lièrs, sommige Ladiners, de Slove-
nen en de Oksitanen redenen om 

zich over de Aanbeveling te ver
heugen. 
Ook in België is ter zake nog niet 
alles in orde. de Duitse en de zgn. 
Platdietse gemeenten, die reeds 
vóór 1914 bij België hoorden, wor
den nog steeds behandeld alsof 
het om Waalse ging 
In elk geval is hier werk aan de 
winkel, voor de Belgische minis
ters en voor de Vlaamse parle
mentsleden (2). De eersten dra
gen verantwoordelijkheid voor het 
gevolg dat door België gegeven 
wordt aan de Aanbeveling. De 
tweeden hebben de plicht het 
Europese ministerskomitee te on
dervragen over wat de andere 
EEG-regeringen op dit punt ver-
ncht hebben. De Vlamingen in 
België mogen niet vergeten uit 
welk moeras van kultuurverloede-

nng hun oudere, nog levende ge
neratie zich gewerkt heeft. Zo 
zullen zij, beter dan de meeste 
Europeanen, begnjpen wat er om
gaat bij wie er nog steeds in 
blijven ploeteren Hen hieruit hel
pen IS een vorm van broederlijk
heid en internationale solidanteit 
die al te weinig beoefend word t 

Karel JANSEGERS 

(1) Wat IS een minderheidstaal? In België 
is Duits een minderheidstaal, alhoewel 
deze door veel meer mensen gesproken 
wordt dan er Belgen zijn. Door willekeurige 
afhaking van gebieden kan men minder
heidstalen maken naar believen. 
C2) De huidige Vlaamse leden van de Parle
mentaire Vergadering van de Raad van 
Europa zijn de senatoren Staels-Dompas, 
Adriaenssens en Herman-Michielsens 
(plaatsvervangers: De Bondl en Van der 
ElsÜ en de volksvertegenwoordigers Man-
gelschols en Bonnel (plaatsvervanger: Ste-
verlynck). 

DE BELANGRIJKSTE KLEDINGZAAK 
IN VLAANDEREN 

axï» ™*°"^--T*i 

BIEDT U EEN ENIG VOORDEEL 

Bij afgifte van oncjerstaande bon 
genieten alle lezers van „Wij" 

10%K0RTING 
op alle getekende prijzen, uitgezonderd 
solden en promotie-artikelen 

Aartselaar 
Dames-, heren- en kinderkleding 
Rouw- en trouwkledij 

• meester-kleermaker sinds 1870 
• ruim 1000 m2 winkelruimte 
• grote parking 
• koffieshop met kunstsalon 

BON 
10% 
KORTING 
VOO 
U! 

10% korting 
voor alle lezers van ,,Wij" 
Naam 
Straat nr 
Gemeente postnr 
Deze bon is alleen geldig als hij getoond wordt aan uw verkoper of 
verkoopster Niet aan de kassa ' 

S U C C E S K L E D I N G M E Y E R S 
B O O M S E S T E E N W E G 3 5 - A A R T S E L A A R 

OPEN : •••• warkdaoen van 9 tot 19 vrijdag koopjasavond tot 21 uur - zatardag van 9 tot I I uur 
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m VU-kongres 1982 

In de rand van het VU-kongres 
Onze gemeende dank aan de 
mensen van Het Vlaamse Kruis 
die gedurende ons kongres aan
wezig waren om direkt hulp te 
kunnen bieden bij mogelijke onge
valletjes 

Ook de stand van ,De Wakkere 
Burger, werd druk bezocht Hoe 
kan het ook anders VU-leden zijn 
immers allemaal wakkere burgers' 

• • • 

Een nipt goedgekeurd amende
ment verdient onze speciale aan

dacht „Roken in gesloten werk
ruimten, burelen en in openbare 
lokalen zou dienen verboden te 
worden" 

• • • 

Senator en partijraadsvoorzitter 
Guido Van In beleefde het volgen
de Na een uur te hebben deelge
nomen aan de ochtendsektie over 
en rond het openbaar vervoer 
verliet hij deze vergadering om 
even te gaan luisteren naar de 
sektiezitting van de groep ener

gie" Guido Van In stapte het nabij
gelegen lokaaltje binnen en nam 
achteraan plaats In plaats even
wel van termen zoals „kernener
gie" en .zachte warmtebronnen" 
te horen, werd hij gekonfronteerd 
met de problematiek van de „mor-
ning-after-pil Guido keek ver
baasd rond en merkte toen dat hij 
verzeild was geraakt in een kursus 
van student-apotekers Er dient 
aan toegevoegd dat ook een aan
tal van deze universitairen ook bij 
ons even hun oor te luisteren 
kwamen leggen Niets menselijks 
mag ons vreemd zijn 

• • • 
In de groene omgeving om en 
rond de UIA en onder een blaken
de zon verzorgden Martine en 
Myriam gedurende twee dagen de 
kinderoppas Fijn dat ze er waren 
(1) 

• • • 
Een biezondere vermelding en 
pluim verdient ongetwijfeld de al
gemeen sekretans Willy De Sae-
ger Met een ongeziene vlotheid 
en eerbied voor elke tussenkomst 
leidde hij korrekt de tientallen 
stemmingen (2) 

• • • 
De Vilvoordse folkgroep „Zak
doek" oogstte terecht veel sukses 
met hun knappe en meeslepende 
intermezzo's Onmiddellijk werden 
ZIJ door verscheidene kongressis-
ten aangesproken en regende het 
kontraktjes Gefeliciteerd' (3) 

• • • 
Onze oprechte dank gaat tevens 
uit naar de Universitaire Instellin
gen van Antwerpen (UIA) die de 
honderden kongresgangers heel 
gastvrij ontving Niet in het minst 
bedanken wij prof Vermandel, 
Vice-rektor van deze universiteit 

• • • 
Heerlijke Brabantse aardbeien 
werden door iedereen gesmaakt 
en vormden het daadwerkelijk be
wijs van onze aanhankelijkheid 
aan de natuurlijke rijkdommen Tij
dens deze onderbreking verza
melde men de bijdrage van de 
kaderleden ter ondersteuning van 
de kampagne voor de VU-afdelin-
gen in de 19 Brusselse gemeenten 
en de 6 randgemeenten Deze 
bracht 38 000 fr en 5 gulden op 
Waarvoor dank' (4) 

Het was broeierig heet tijdens dit 
tweedaags kongres Over de mid
dag, verkozen heel wat deelne
mers een schaduwrijk plekje in de 
tuin Willy Kuypers en Rob Vande-
zande debatteerden met een aan
tal Leuvense leden in de groene 
koelte (5) 

• • • 
Onvoorstelbaar en toch waar' Op 
het einde van het kongres, nauwe

lijks enkele uren na de laatste 
stemmingen, ontvingen alle deel
nemers de volledig herwerkte en 
goedgekeurde kongrestekst Het 
gepresteerde werk achter de 
schermen, tot een stuk in de 
nacht, verdient onze diepe waar
dering Vooral de 5 noeste werk-
Cster)ers op het Algemeen Sekre-
tariaat in Brussel en de ploeg 
,samenrapers" ter plekke (6) 

• • • 
Na een daverende verwelkoming 
door de VU-leden en een hartelij
ke toespraak door 
Europarlementslid Jaak Vande-
meulebroeke werd een koele 
drink aangeboden aan onze bui
tenlandse gasten uit de Elzas, 
Duitssprekend België en Catalo-
nie Op de foto ziet u ook gemeen
schapsminister Hugo Schiltz, die 
terstond werd uitgenodigd door 
de CDC en perschef Henri-Floris 
Jespers De Europese Vnje Allian
tie bloeit en stevent af op een 
grootse overwinning bij de Euro
pese verkiezingen van 1984 (7) 

Foto's: Studio Dann 
en Pol VDD 
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Kommentaar 

PERS pektie f 
Dezer dagen maken we de volledige afgang mee van het parlement. 
Overduidelijk is nu gebleken dat kamerleden en senatoren er maar voor 
spek en bonen bijzitten, en dat elke demokratische kontrole onbestaan
de IS. De begrotingen voor dit jaar, die al ver opgesoupeerd zijn, zijn nog 
met eens ingediend, laat staan goedgekeurd... Verschillende kranten 
spreken dan ook van abdikatie en kapitulatie. Er is nog een andere 
abdikatie: die van Willy Claes, die in een debatavond met Hugo Schiltz 
en later aan De Standaard bekende dat hij als minister van Ekonomische 
Zaken inzake de staalfusie voor een voldongen feit werd geplaatst door, 
wat we gerust kunnen noemen, de Luikse maffia. 

IN De Standaard stelt Manu 
Ruys daar enkele vragen bij: 

„ Wat in de verklaringen van Claes 
vooral opvalt, is de geringe, haast 
onbestaande inspraak en invloed 
van de overheid in de onderhan
deling. Van de regering wordt wel 
verwacht dat zij over de brug 
komt met kredieten en staats
waarborg, maar de ministers wor
den slechts bij het gesprek betrok
ken, wanneer alles reeds beklon
ken is. Willy Claes herhaalt dat hij 
nooit de technische voordelen van 
de fusie heeft gezien, en hij be
klemtoont dat de Waalse socialisti
sche ministers het plan gingen 
steunen omdat Cools „erop ge
sprongen was" en omdat men wist 
dat Mathot, als Luikenaar en vice-
premier, geen andere houding kon 
aannemen ten opzichte van een 
operatie die voor Luik zo onver
hoopt gunstig uitviel. 

BIJ dit getuigenis past onvermijde
lijk de vraag hoe het vandaag 
verder evolueert. Het nieuwe, aan
gepaste staalplan is andermaal 
een Luiks produkt. Is de regering 
ook nu het zwakke broertje geble
ven in de onderhandeling ? Is er dit 
keer wél aandacht besteed aan 
het algemeen belang? 

EEN bedenking die De Stan
daard niet maakt: het moest 

eens om een Vlaams bedrijf gaan, 
zou iedereen dan ook aan één 
zeel trekken en vooral: zou de 
overheid dan door de knieën 
gaan? Daar twijfelen we sterk 
aan... 
Net zoals Claes door de knieën 
ging, zo staat het parlement in zijn 
blootje. De dames en heren volks
vertegenwoordigers en senatoren 
hebben door de volmachten goed 
te keuren zichzelf volledig buiten 
spel gezet en moeten nu met hun 
vingers draaien, bij gebrek aan 
beter. 
De schuld van de meerderheids
partijen daarbij is immens. 
Dat zegt ook De Morgen! 
„De parlementairen van de meer
derheid, zo kan men vandaag zon
der overdrijven zeggen, worden 
vandaag zo volledig bevoogd door 
de regering dat ze er elk parle
mentair zelfrespekt bij verloren. 
Een gelijkaardige abdikatie ge
beurde met de toekenning van de 
volmachten. Daar ook gaven de 
vertegenwoordigers van de meer
derheid een belangrijk deel van 
hun macht uit handen om aldus de 
interne tegenstellingen binnen de 
regering glad te strijken. Zo be
staat het dat het parlement haast 
tot een Brussels societyklub werd 
gedegradeerd omdat enkele par
tijen, vooral die van de kristen-
demokratie, met grote menings
verschillen kampen. Een onverant
woord paardemiddel Met zulke 
logika kan men alle bomen omhak
ken omdat er zoveel auto's op te 
pletter rijden." 

I N Het Belang van Limburg trekt 
• Hugo Camps alle registers 
open (en God weet dat Camps 

vele registers heeft...) om de parle
mentaire kapitulatie aan te klagen: 
Onlangs heeft Kamervoorzitter 
Defraigne ongemeen scherp uit
gehaald naar de regering omdat 
deze het zelfs bestaat om de nu 
toch reeds opgebruikte begrotin
gen voor het afgelopen jaar nog 
altijd niet te hebben ingediend. 
Normaal gesproken staan we op 
drie weken van het einde van de 
parlementaire zittijd en de rege
ring heeft nog geen enkele begro
ting van dit jaar neergelegd. Een 
dergelijke abdikatie is legenda
risch en zou in vroeger tijden het 
parlement hebben omgetoverd tot 
een Romeinse leeuwekuil. Het is 
trouwens opvallend dat de fraktie-
leiders zelf dit onvoorstelbaar mis
prijzen van het kabinet voor Ka
mer en Senaat over zich heen 
laten waaien alsof het er allemaal 
niet meer toe doet Zij zijn het 
nochtans die in de vuurtoren moe
ten waken over de eerbaarheid en 
het soortelijk gewicht van onze 
parlementaire demokratie. Helaas, 
op wat verbale hypokrisie na is er 
van deze watchers niets te zien of 
te horen." 

DAT de parlementsleden inder
daad kapituleerden is in de 

eerste plaats te wijten aan CVP en 
PVV, toevallig of niet twee partijen 
die altijd de mond vol hebben over 
herwaardering van het parlement. 

Als over 40 jaar een TV-serie 
wordt gemaakt over de Nieuwste 
orde, dan moet op de eerste 
plaats daar de verantwoordelijk
heid worden gelegd. En wie dacht 
dat de kristelijke arbeidersbewe
ging nog blijk zou geven van enige 
demokratische reflex, heeft het 
mis voor. In Het Volk wordt het 
voorstel van Tobback om de vol
machten op te heffen wegge
schreven: Het uur van de waar
heid zal voor deze regering slaan 
wanneer zij binnen een drietal 
weken begint met het opstellen 
van de begroting voor 1983. Om 
de staatsfinanciën geleidelijk te 
saneren zal er nog bijkomende 
inlevering en volgehouden loon
matiging nodig zijn en dan zal 
blijken hoe ver de moed van elk 
der regeringspartners strekt 

Staatssekretaris Louis Waltniel 
beloofde, dat de eerste minister 
mag rekenen op de volledige 
loyauteit van de liberalen. Tot nu 
toe is er geen reden om daaraan 
te twijfelen. Er zullen in de komen
de maanden nog tal van snelle, 
doortastende en soms pijnlijke be
slissingen dienen getroffen te wor
den. De regering kan niet anders 
dan voortgaan op de ingeslagen 
weg. Het wetsvoorstel van de 
socialistische volksvertegenwoor
diger Tobback om de volmacht-
wet onmiddellijk af te schaffen 
maakt zeker geen kans." 

Wat het ACV ons belooft is dus 
duidelijk: nog meer inlevering zon
der dat het parlement daar kontro
le op heeft... Zou het ACV eens 
zijn eigen statuten willen nalezen? 

10.000 F vandaag geplaatst 
NMKN-kasbons 

• s ^ ^ \ wordt: 

Door licl kapi-
uili.stML'ii \;in lic 
intrest - de jaar
lijkse intrest brengt 
/elf intrest op -
bekomt U \oor uw 
spaargeld een ste-
\ i g rende m ent. 

Reeds 5.000 h vol
staat om \an de/e 
hoge opbrengsten te 
kunnen genieten. 

De sommen hieronder 
/ijn slechts \ oorbeelden 
van wat het ruime assor
timent NMKN-kasbons 
voor uw spaargeld kan doen. 

Looptijden van 1. 2. 3... tot 
12 jaar, al dan niet jaarlijkse uit 
betaling van de intrest, alles is 
voor/ien om uw spaargeld volgens 
uw wens voor U te laten werken. 

En mocht U onverwacht toch \roeger over 
uw geld wensen te beschikken, dan /orgt de 
NMKN \oor een geschikte oplossing. 

II wil wellicht hieroxer meer vernemen? 
1.200 NMKN-agcnten staan tot uw dienst. 

Wend r tot de NMKN-agent uit uw buurt, 
r >indt hem in de Cuuden Cids, rubrieli <iBanken 
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12 TV-programma's M 
Zaterdag 

BRT 
15.15 WK show jumping in Dublin 
(reportage). — 1&00 Willem de 
woudgeest — 18.05 Leven op 
aarde (O. — 19.00 Duel in de diepte 
(O. - 19.45 Nieuws. - 20.10 Slis-
se en Cesar (f). — 20.50 Terloops. 
— 21.35 Last salute to the Commo-
dore (tv-film). - 23.10 Nieuws. 

NED. 1 
1530 Nieuws. — 15.32 Lawaaipa-
pegaai. — 15.45 Mijn huisdieren 
(strip) — 15.55 Leven in de brou
werij (kortfilm). — 17.20 Nitwits 
.Gteniene Gene" (kort filmpje). — 
1858 Nieuwa — 19.00 Brigadier 
Dog (strip). — 19.10 Terug naar de 
natuur (tv-fikn). — 20.40 Vegas (f). 
— 21.37 Nieuws. - 21.55 Fats 
Domino Rhythm & Blues Explo
sions. — 22.25 Avro's sportpanora-
ma - 23.15 Nieuws. - 23.25 
Studio Sport extra 

NED. 2 
18.35 Sesamstraat - 18.59 De 
Üevertjes van Grange HÜI (O. — 
1925 Zo vader, zo zoon (kwis). — 
20.00 Nieuws. - 2027 Michel 
Strogoff (f). — 2125 Hier en nu. — 
2155 Hier en nu. — 22.30 Kerke
pad '82. — 22.45 Maggie Fort)es 
(O. - 23.35 Tot besluit - 23.50 
Nieuws. 

RTB 
1930 Nieuws. — 19.55 Le jardin 
extraordinaire (Natuurmagazine). 
— 2025 L'autre versant de la mon-
tagne (f*n). — 22.05 Oiantons 
Frangais. — 23.05 Nieuw». 

TF1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Droit de 
réponse (magazine). — 21.50 La 
PI»itation (f). — 2250 Le magazine 
de la semaine (Aktualiteitenru-
briek). — 23.50 Nieuws. 

A2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Champs 
Elysees (show). — 21.40 Les Invi
tes (O. — 22.35 Toscaans feest 
OOokJ. — 2325 Nieuws. 

FR 3 
1920 (ïewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionale programma's. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (speD. — 
20J0 Les amours de Franz (Ballet). 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Verteufelte 
Zeiten (toneeO. - 22.00 Nieuws. 
_ 2220 Mann ohne Ausweg (poli-
tieHIm). - 0.00 Nieuwa 

ZDF 
20.15 Lustige Musikanten (Volks-
koncert). - 21.45 Nieuws. - 21.50 
Das aktueüe Sport-studio. - 23.05 
Scharfschütze Jmmy Ringo 
(western). — 025 Nieuws. 

D-3 
19.55 Gewestelijk nieuws. - 20.00 
Nieuwa — 20.15 LIncMronazione 
d Poppea van Qaudio Mohteverdi. 
— 23.00 Duits „Wochenschau" nr. 
615 (dokJ. - 23.30 Regen (film). 
— 1.00 Nieuws. 

LUJL 
1930 Rash-back (spel). - 20.00 
Huit ca suffit (O. - 21 00 Reveillez-
moi quand la guerre sera finie 
(film). - 22.15 Affreux, sales et 
mechants (film). 

Zondag 

poggenpohl 
keukens 
Kuchen-Zentrum 
Belgiëlei 66, 
2000 Antwerpen 
Tul 031-30.07.72. 

BRT 1 
10.00 Eucharistieviering vanuit 
Roeselare. — 11.00 Konfrontatie 
(debat). — 15.00 Nieuws voor ge
hoorgestoorden. — 15.30 Bonjour 
la France (open schooO — 16.00 
Van straten en pleinen (heruitzen
ding). — 16.50 Tjorven en Mysak 
(jeugdfilm). - 18.20 Chariie Cha
plin. — 18.30 Willem de woud
geest — 18.40 Zanskar, waar de 
wereW ophoudt (f). - 19.30 Lieve 
plantjes. — 19.45 Nieuws. - 20.05 
Survival (dokJ. - 20.30 Verhalen 
uit Shillingbury (O. — 2120 De 
nacht van de Balkan (zigeuner- en 
folkloremuziek) — 22.40 Nieuws 

BRT 2 
16.00 WK show jumping in Dublin. 
— 19.15 WK. voetbal in Spanje (de 
openingsplechtigheid). — 19.50 
W.K voetbal- Argentinië—België 
(reportage). 

NED. 1 

19.00 Nieuws. - 19.05 Arthur Ru-
benstein in Israël (dokJ. — 20.00 
Mc Ctoud (O. - 21.10 De onderste 
steen (dokJ. - 22.40 (f). - 23.15 
Nieuws. 

NED. 2 
1530 Nieuws. - 15.35 Tros Sport 
extra — 17.50 Studio Sfwrt extra 
— 1820 Op zicht (kunstig magazi
ne). — 18.45 Sesamstraat — 19.00 
Studk) Sport - 19.40 Nieuws. — 
21.50 Minetti (toneel). - 23.10 
Nieuws. 

RTB 1 

12.00 Faire Ie point (debat). — 
13.00 Nieuws. — 19.30 Nieuwre. -
20.00 La bonne étoile (variété). — 
21.05 Mozart (f). - 22.35 Nieuws. 

TF 1 
21.55 Portraits rfun comédien: 
Francois Perier. — 22.55 Pleins 
feux. — 23.15 Nieuws. 

A2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Super Plab-
ne 45 (sfiow). — 21.40 Moi... je 
(magazine). — 2225 Un homme 
dans la tourmente (dokJ. — 23.15 
Nieuws. 

FR 3 
20.00 Merci Bernard Oiumor). — 
2035 Sous Ie signe du Taureau 
(film). - 21.55 Korte filmpjes. -
22.10 Nietjws. - 22.30 La mia 
signora (sketchfilm). 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Wenn die 
Stunde schlagt (film). - 2225 La 
Vie van P. Picasso (dokJ. - 22.35 
Nieuws. — 22.40 Die Achse. Fin
land tussen v»rtt en rood (dokJ. — 
2325 Schlagzeilen (perskritiek). — 
23.40 Nieuws. 

ZDF 
21.45 ZDF-WM studio Madrid. -
2215 Manner des Gesetzes 
(western). — 23.45 Zum Vogelfel-
sen (f). — 020 Nieuws. 

LUX. 
19.30 Cineremo (filmmagazine). — 
22.00 Chopper Squad (f). 

Maandag 

BRT 1 
18.00 Willem de woudgeest — 
18.05 Sesamstraat - 18.20 Klem, 
klein kleutertje — 18 35 Juke-box 
(korte muzikale film) — 18.40 Op 
zoek naar., (dok). - 19.02 Te-
legym. — 19.17 Uitzending voor 
derden (Onderneming). — 19.45 
Nieuws. — 20.10 Een brem voor 
een miljard dollar (spionagefilm). — 

22.00 Take it easy (Spookkasteel). 
- 2210 Wikken en wegen. — 
22.50 Nieuws. 

BRT 2 
17.00 Italië—Polen (reportage). — 
20.50 Brazilië —Sovjetunie (repor-
tage). 

NED. 1 

19.00 Een lege plek in Den Haag. 
- 20.00 Nieuws. - 2020 Liedjes 
uit de schoolbank (onderwijspro
gramma^— 2250_NieuwS; 

NED. 2 
18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Dieren in 
beweging (dokJ. - 19.25 Shelley 
(O. - 20.00 Nieuws. - 20.27 Ach
ter het nieuws. — 21.10 PoWark (f). 
- 22.00 Jackpot - 23.35 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Inédits 
Ocortfilm). - 202) Un jour, des 
témoins disparaïtront (film). — 
22.50 Nieuws. • 

TF 1 
1920 Gewestelijk nieuws. — 19.45 
Vous pouvez compter sur nous 
(magazine). — 20.00 Nieuws. — 
22.50 Les transport du futur (kort
film). — 23.15 Nieuws. 

A2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Emmenez-
moi au théètre (toneelstuk). — 
22.10 Rendez-vous du theatre. — 
23.15 Nieuws. 

FR 3 
1920 (Sewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.35 II était une fois un flic (film). 
- 22.05 Nieuws. - 22.35 Thalassa 
(magazine van de zee). — 23.05 
Music-Club. 

ARD 
23.00 Tagesthemen. - 23.30 Ge-
fahrifche Rühe (sociale film). — 
0.55 Nieuws. 

ZDF 
19.30 Ronny's pop-show (interna
tionale hits). — 20.15 Medische 
magazine. — 21.00 Heute-journal. 
— 2120 Die Entführung der Dona 
Agata (tv-film). — 22.50 Apropos 
film - 23.35 Nieuws. 

D-3 
19.00 Energiebesparing (dokJ. — 
19.45 Gtewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Montagabend im 
driften. — 21.45 Wir Antworten. — 
22.00 TeaterontmoeBng. - 23.00 
Nieuvi». 

LUX. 
1953 Le cofft^fort (spel). - 20.00 
La croisière s'amuse (f). — 21.45 
Dierenmagazine. 

Dinsdag 

[ 15 JUNI 

BRT 1 
18.00 Willem de woudgeest — 
18.05 Er was eens. de mens (strip). 
— 18.30 Juke-box (muzikale film). 
— 18.35 Bonjour la France (open 
school). — 19.07 Protestants-gods-
dienstige uitzending. — 19.45 
Nieuws. — 20.15 Cliff in Londen 
(show). — 21.05 Het voetspoor 
van Boeddha (dok). - 21 55 De 
vuurvogel (Ballet van Igor Stra-
winski). — 22.40 Nieuws. 

NED. 2 

BRT 2 
17.00 Peru —Kameroen (reporta
ge). — 2050 Hongarije—El Salva
dor (refjortage). 

NED. 1 
18.00 Pauselijk bezoek in Geneve 
(reportage) — 18.58 Nieuws — 
19.00 E.0 Familiedag 1982 -
21.37 Den Haag vandaag. - 23.10 
Nieuws. 

18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Archibald 
(strip). — 19.05 De Dukes uit Haz-
zard (O. - 20.00 Nieuws. - 2027 
Dallas (f). — 21.20 Avro's wie-kent-
kwis. — 22.30 Televizier magazine. 
— 23.10 De toestand in de wereld. 
— 23.15 Honderd beroemde schil
derijen (dok) - 23.30 Nieuws. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. — 19.30 Nieuws. — 19.55 
Les sentiers du monde (dokJ — 
21.30 Ardéchois coeur fidele (f). — 

2220 Les contes du mardi. — 
22.45 Nieuws. 

TF 1 

2000 Nieuws. - 20.30 Verbrui-
kersrubnek. - 20.40 TV-spel. -
23.15 Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. — 20.25 Konsumen-
tenrubriek. — 20.35 Des chiffres et 
des lettres. — 2250 Jazz. - 23.15 
Nieuws. 

FR 3 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 

Regionale prograrr 
Les jeux de 20 heui 
demiére caravane 
22.35 Eddy Mitch 
23.10Lesgladiateu 
Prélude è la nut 

ARD 
20.00 Nieuws. -
ich?(kwis). - 21.0 
rubriek. — 21.45 De 
Tagesthemen. — i 
0.00 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 16 

FrariQoise Oorléac en Michael Caine In de Britse 
spionagefilm „Een brein voor een miljard dollar" 
(Maandag 14 juni om 20 u. 10) 

Z A T E R D A G (12 junO - Een half uurtje Fats 
Domino mag er wel af. Beelden van een optreden van 
Fats Domino en zijn Rhythm and Blues Explosions op 
het North Sea Jazz Festival 80 in Den Haag (Ned. 1 / 
AVRO). 

Z O N D A G (13 juni) — De komende vi^eken zullen 
in het teken staan van koning voetbal. Vanavond starten 
de WK met de wedstrijd Argentinië—België, in Barcelo
na. Wordt het een voltreffer? — Twee tv-mensen 
volgden de opleiding van vrouwelijke vrijwilligers in het 
Amerikaanse leger gedurende drie maanden. Die oplei
ding is blijkbaar geen sinekure voor de dametjes en de 
mannelijke leiding zorgt voor een resultaat dat bepaald 
geen pleidooi vormt voor de gelijkberechtiging van man 
en vrouw (De onderste steen - Soldier Girls) (Ned. 1 / 
VARA). — Ronnie Corbett is bekend als het andere 
deel van het Britse komische duo de Twee Ronnies: 
Ronnie Corbett en Ronnie Barker, dat al jarenlang het 
Britse tv-publiek aan 't lachen zet In de komische reeks 
Sorry! speelt alleen Ronnie Corbett Hij vertolkt de rol 
van Timothy Lumsden, een vrijgezel-op-jaren, die zijn 
vleugels uit wil slaan, maar die steevast binnen het hok 
gehouden wordt door zijn bemoederende en betutte
lende moeder (Ned. 1/VARA). 

M A A N D A G (14 junO — Een brein voor een mil
jard dollar (BiWion Dollar Brain) is het eerste filmprodukt 

van de nu bekende regisseur K 
tomania). De producer ervan is 
producer van de James Bond-I 
te verwonderen dat deze film 
aan de James Bond-films, h 
geheime dienst verlaten en wei 
en huist in een miezerig kanto< 
Ross is op de hoogte van Harr 
hij biedt hem aan om opnieuw i 
weigert, maar hij aanvaardt wi 
Michael Caine, Karl Malden 
Francisco), Frangoise Dorléac 
verbruikersmagazine Wikken i 
wijd aan tips voor vakantieg. 
Zweedse tv-film Jackpot pik 
toestanden als werkloosheid, 
geld, belastingmoraal, standem 
bekeken en beleefd door „di . 
VARA). 

DINSDAG (15 juni)-I 
BRT 1 hoogtepunten uit een kc 
1980 in het Apollo Victoria 1 
gegeven. Cliff-fanaten, ontstee 
dokumentaires Honderd ber 
steedt aandacht aan Gauguins 
van de god" dat te bezichtiget 
Chicago (Ned. 2/AVRO). -
„Roots") heeft zich ontpopt 
entertainer, die de voetsporen 
treedt. Op ZDF verzorgt hij eei 
show. 

WOENSDAG (16 juni 
tionale Omroepstichting) is te 
derden (BRT 1). - Over de c 
vrouwelijke is de lange tit€ 
gesprek tussen de Nederlanc 
Franse kultuurfilozoof R. Garai 
de opkomst van de vrouw" (B 
de AVRO met de reeks „Alic( 
ven van serveerster Alice Hy 
suksesvolle film Alice doesn'i 
Ellen Burstyn in de rol va 
waarvoor zij in 1974 een Os 
Scorsese. Verder met Kris K 
Billy Green Bush e.a. Alice 
danseres, is plotseling weduwi 
haar zoontje naar haar geboo 

luslrerie marcdevri 
baron ruzettelaan 56c assebroek/brugge 
050/35.74.04 
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Twintigste VU-kongres 

„Naar een nieuw 

evenwfcht" 

Als eerste partij in dit land heeft de Volks
unie reeds zeer vroeg, namett|k op haar 
kongres van 1969, de ecologische problemen 
aan de orde gesteld. Onder het motto „Voor 
een leefbare wereld" vroeg ze toen bij voor
rang aandacht voor de problemen van de mi-
Heuhinder, voor de rechten en de bescher
ming van de verbruiker, voor de ruimtelijke 
ordening. Het twintigste kongres van vorig 
weekend bewees weer eens de bruisend 
jonge geestesdynamiek van de Volksunie. 
Ook nu is de VU de eerste om aan deze 
„levensnoodzakeli jke" problematiek ruime 
aandacht te schenken! 

Op deze en volgende pagina's uitgebreid 
verslag van dit tweedaags kongres, met 
enkele stukken uit de fel opgemerkte toe
spraken van kongresvoorzttter Jaak Ga
briels en algemeen voorzitter Vic Anciaux, de 
volledige aktualiteitsresoluties, enkele 
nieuwtjes „in de rand" leest u op biz. 10 van 
ons weekblad. 

Een baanbrekende stap 
Vlaanderen lijkt een onooglijk vlekje op de wereldkaart. De 
rivieren die er doorheen stromen zijn bezoedeld vooraleer ze 
onze grens bereiken. De zee kruit de afval van grote menselij
ke koncentraties. De wind voert de rook van Industriële 
complexen binnen en buiten ons grondgebied. Nochtans 
kunnen wij precies hier een grote bijdrage leveren voor het be
houd van een leefbare wereld. De bezinning over het 
spanningsveld tussen ekonomie en ekologie, het bereiken van 
het juiste evenwicht tussen beide is een proces met een ruime
re dimensie dan alleen maar de eigen materiële omgeving. 

We zijn er ons van bewust dat dit 
kongres van de Volksunie gehou
den werd in een cruciale periode 
Ten eerste bevinden wij ons volop 
in een ekonomische wereldkrisis, 
waarvan het einde nog met in zicht 
IS Deze krisis zal in ieder geval lei
den naar diepgaande veranderin
gen, die thans in hun geheel nau
welijks kunnen voorzien of voor
speld worden Het gevaar dreigt 
dat, omwille van de bekommernis 
voor een ekonomische herople
ving en voor het aanzwengelen 
van de industrie, de zorg voor het 
leefmilieu verder achterop ge
raakt Het IS verre van denkbeel
dig dat in de allereerste plaats zou 
worden gesnoeid in de kosten 
voor de bescherming van het leef
milieu De bereidheid of zelfs de 
mogelijkheid om een meerprijs te 
betalen ter bestrijding van schade
lijke neveneffekten van de ekono
mische aktiviteit dreigt af te ne
men 

We beseffen eveneens dat dit 
kongres gehouden werd op het 

ogenblik, dat de golf van de derde 
industriële revolutie reeds krachtig 
komt aanzetten Ook hier kunnen 
WIJ ons slechts zeer gedeeltelijk 
een beeld vormen van de veran
deringen die deze golf zal veroor
zaken Wel weten we, dat ze uit
zonderlijk diepgaand zullen zijn en 
dat ze alle terreinen van de men
selijke en maatschappelijke aktivi
teit zullen bestrijken 
Deze derde industriële revolutie 
op zichzelf IS noch een goed noch 
een kwaad De resultaten ervan 
zullen bepaald worden door het 
gebruik dat wij maken van de 
reusachtige mogelijkheden die 
ons geboden worden en van de 
wijze waarop wij de grote nieuwe 
problemen zullen opvangen en op
lossen 

Ondanks het feit dat de ekonomi
sche krisis met voorbijgaat aan 
Vlaanderen, behoren wij nog altijd 
tot de kleine kopgroep van rijke, 
wetenschappelijk vooraanstaande 
en technisch bekwame volkeren 
Vanuit dit uitgangspunt kunnen wij 

in belangrijke mate bijdragen tot 
het oplossen van problemen, ook 
op wereldvlak Indien wij tegelij
kertijd zorgen voor het noodzake
lijk evenwicht tussen ekonomie en 
ekologie, indien wij het stuk van de 
wereld waar wij wonen welvarend 
en leefbaar maken en houden, dan 
kwijten WIJ ons — tegenover ons
zelf en tegenover de anderen — 
van de verplichting die op ons rust 
Het is met overbodig er opnieuw 
op te wijzen dat Vlaanderen een 
bijkomende handikap moet over
winnen om zijn rol volwaardig te 
kunnen spelen De ekonomische 
krisis treft ons dubbel hard, omdat 
WIJ nog steeds schatplichtig blijven 
voor de tekortkomingen van ande
ren 

Vlaanderen alleen is uitstekend 
gewapend tegen de moeilijkheden 
van deze knsistijd De huidige half
slachtige staatshervorming echter 
belet een zindelijk demokratisch 
afwegen van pnonteiten en be
schikbare middelen 

Er moet tevens een einde gesteld 
worden aan een tweede verval
sing van de politieke gezagsuitoe
fening Het openlijk of weggemof
feld eigenbelang van drukkings-
groepen vormt een grote bedrei
ging voor elke notie van het ge
meenschappelijk belang Vooral in 
krisistijd IS voldoende tegenspel 
van het demokratisch geschraag
de gezag tegenover de deelbelan
gen hoogst noodzakelijk 
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Kongresvoorzitter Jaak Gabriels 

Het nieuwe 
evenwicht 

Hieronder brettgeti «re 
fragmenten uit de koti-
grestoespreak va» VU-ka-
merlid Jaak Gabriëta die 
op een brH|ante wiize de 
resiiitatefl verwoordde 
van de sekttevergadeHn-
sen en van de goedge
keurde jU»k&te». 

Om een grondig herstel te beko
men van de natuurlijke ekosyste-
men en de hele ekosfeer, waar
voor WIJ als VU vurig pleiten, die
nen drie problemen op een even
wichtige wijze opgelost, het 
grondstoffenprobleem, het afval
probleem en het energiepro
bleem-

Grondstoffen 
Wat het grondstoffenprobleem 
betreft kan gesteld dat voor het le
vensonderhoud van de mens de 
voorraad op zichzelf niet meer van 
essentieel belang is 
Door allerlei technisch vernuft 
heeft de mens in de loop der 
eeuwen de grondstoffen aan zich
zelf weten aan te passen Vooral 
in de landbouw is dit duidelijk. 
Nochtans kan het opdnjven van 
het rendement via kunstmatige 
middelen vroeg of laat tot uitput
ting van de bodem leiden met al de 
gevolgen vandien' 
De niet-organische grondstoffen 

daarentegen bevinden zich dieper 
en buiten de ekosfeer 
Het rapport van de „Klub van 
Rome" had in 1971 gewezen op 
een gevaar voor uitputting van 
deze reserves en dit zelfs binnen 
zeer korte termijn' Laat die voor
spellingen iets te pessimistisch ge
klonken hebben I Maar wat maakt 
het uit of de uitputtmgsgrens met 
10,20 of 30 jaar verlegd is Immen
se problemen rijzen immers al bij 
schaarste of ontginningsmoeilijk-
heden. En daar zijn we toch niet zo 
ver van af' 

Wat de afval betreft worden we 
gekonfronteerd met hinderlijke en 
niet duldbare lozingen in oceanen, 
in de aarde, in de rivieren, in de 
lu.cht, kortom overal waar men de 
vuiligheid kwijt kan Vooral de met 
rekupereerbare afval stelt ons 
voor enorme problemen Maar 
zelfs van deze die te herbruiken is, 
wordt al te weinig opnieuw ge
bruik gemaakt. 
Zeker voor de afval van biologi-

' ^^?' ' ^ ^ ^ ^^ 

De sektievergadenng „Fysisch Leefmilieu" werd voorgezeten door een 
panel (vinr) Senator Michel Capoen, volksvertegenwoordiger Daan 

Vervaet en professor Willy Desaeyere 

sche herkomst moet men dnn-
gend voor hergebruik opteren' 
Het energieprobleem werd in de 
resoluties een belangnjk probleem 
genoemd 

De alternatieve energie (zonne-
energie, geotermische energie) 
kan op zeer vele plaatsen slechts 
marginaal benut worden Noch
tans dient deze ten volle aange
moedigd omdat zo 'n vorm van 
energiebenutting bijna onuitputte
lijk kan genoemd worden Op we
reldniveau moet worden afgespro
ken waar dit, optimaler dan nu 
gebeurt, kan aangewend worden 

Hierin liggen ongetwijfeld onge
kende mogelijkheden voor de der
de wereld, mits voldoende techno
logische en financiële hulp van de 
geindustnaiizerde wereld 

Steenkool 

Die geindustrializeerde wereld ge
bruikte in 1950 voor bijna 90 % 
steenkool als energiebron t o 
10 % aardolie 
30 jaar later wordt nog amper 
20 % steenkool gebruikt t o 54 % 
aardolie en bijna 25 % kernener
gie 

nieuwde belangstelling voor deze 
energiedrager. Wat de kernener
gie betreft wijzen wij als Volksunie 
die vorm van energie niet zomaar 
af. 

Verloedering 
Bouwzones worden nog steeds 
verder uitgebreid ondanks de 
mooie beloftes van inbreiding, ver
hoogde stadskernvernieuwing en 
restauraties Weekendhuisjes re
zen als paddestoelen uit de grond' 
Al 10 jaar beloofde men een regu-
larizatie' Waar blijft de toepassing 
van een toch stnkt wettelijke 
norm? De vnjetijdsbesteding 
slorpt duizenden hektaren land
bouwgrond of natuurgebied op. 
Voor wie"? 
De jongste 10 jaar werden zoveel 
duizenden hektaren industrieter
rein aangelegd die voor meer dan 
50 % momenteel leegstaan' Voor 
wie' ' 
De fauna en flora werden zodanig 
vernield dat men nu overal reser
vaten moet aanleggen waar onze 
kinderen binnen enkele jaren naar 
vogels of bloemen kunnen gaan 
kijken' Voor wie' ' 
De betonwoede was vaak zo fel 
dat wegen werden getrokken die 

Er ontspon zich een geanimeerd debat op de sektie „Algemene 
Beginselen Deze vergadering werd geleid door (v I n r) partijbestuurs-
lid Roza Lernout-Martens, gemeenschapsminister Hugo Schiltz en 

partijsekretaris Willy de Saeger 

„Ruimtelijke ordening, vervoer en verkeer" waren aan de orde tijdens de 
ochtendsektie met volgende drie spekers Jan Peumans, volksvertegen

woordiger Julien Desseyn en senator Oswald Van Ooteghem 

Een enorme ommekeer die echter 
zeer grote problemen meebrengt 
temeer daar de reserves voor 
makkelijk ontginbare petroleum en 
aardgas reiken tot ongeveer 
50 jaar De reserves steenkool 
daarentegen worden nu al ge
raamd op minimum 450 jaar' 
Vandaar, ook bij ons, een her-

niets verbonden of dat er bruggen 
werden gebouwd zonder wegen 
ernaar toe' Voor wie"? 

— Brecht, Hoboken, Bayer-Rick-
man, A 24, A l l , Pecq-Armentie-
res. Schelde- en Maaswater, 
Chooz, Philips Petroleum zijn even 
bekende als indroevige voorbeel
den van vervulling en aantasting 

van ons leefmilieu 
— Het openbaar vervoer wordt in 
handen gegeven van een tegen
stander van openbaar vervoer die 
het dan gretig en ordeloos ver
minkt. 

— Ruimtelijke ordening gaat naar 
een weinig ontziende aannemer.. 

W I J zouden zo kunnen doorgaan 
maar menen dat deze voorbeel
den ruimschoots volstaan' Heel 
ons fysisch en psychisch even
wicht werd zodanig ontwricht dat 
we het zelf vaak niet meer in de 
gaten hebben. 

Wat doet de traditionele nationale 
overheid 7 Och die heeft daar 
geen tijd voor, die heeft immers de 
handen vol met Vanden Boey-
nants, de reklame op de vnje 
radio's, enz 

In dat verband valt trouwens vaak 
het woord etervervulling' We vra
gen ons af of de regering door 
haar recente maatregelen inzake 
regeringsmededelingen op BRT 
daar met de grootste bijdrage toe 
levert"? 

Waar die overheid dan toch iets 
doet IS het louter dagjespolitiek en 
nahollen van feiten 

Typerend is de houding van de 
Belgische regenng die bij monde 
van haar staatssekretaris voor 
Leefmilieu (de h Aerts) pas enkele 
weken na de VN-konferentie van 
Nairobi een ontmoeting plande om 
aan de pers mee te delen wat in 
Nairobi gezegd was In plaats van 
zelf in Nairobi een klaar Belgisch 
standpunt mee te delen, deelt men 
achteraf in België mee wat ande
ren in Nairobi vertelden en houdt 
het CVP-partijbureau daarover 
ook achteraf een bespreking Ty
perend' 

Een bewijs temeer dat er geen 
Belgisch beleid of visie terzake 
bestaat en dat een staatssekreta
ris van Leefmilieu in dit land zich 
wel kan bezighouden met zalm in 
blikjes (en dat moet), maar dat 
alles buiten die blikjes volledig aan 
zijn aandacht ontsnapt' 

Over het nieuw evenwicht dat tot 
stand moet gebracht worden tus
sen ekonomie en ekologie zowel 
op wereld- Europees als nationaal 
vlak en vooral over de weg die 
daartoe moet bewandeld worden, 
geen woord' 

Ontstellend gebrek aan visie, te
meer te betreuren nu België het 
voorzitterschap van de Europese 
Kommissie waarneemt' Ook om 
dat vast te stellen komt dit kon-
gres echt op zijn tijd 
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VU-voorzitter Vic Anciaux: 

De onmisbare 
Volksunie 

Tot bestuit van dit biezon-
der geslaagd kongres 
hield de algemene voor
zitter Vic Anciaux een fel 
toegejuichte redevoering, 
waaruit wij enkele treffen
de tussenkomsten voor u 
weerhouden. 

„Ik ben verplicht — eens te meer 
— met de grootste nadruk de 
funeste staatshervorming aan te 
klagen, die de drie traditionele 
kleurpartijen ons in 1980 hebben 
opgedrongen 

Die staat kan onmogelijk funktio-
neren Deze konklusie wordt ge
trokken door al wie eerlijk en 
objektief de feiten vaststelt Nu 
reeds, nog geen twee jaar nadat 
de wetten op de gewestvorming 
van Wilfned Martens van kracht 
werden 

De Vlaamse regering en het 
Vlaamse parlement zijn groten
deels schijninstanties. Hun be
voegdheden zijn uitermate be
perkt Dit kan best geïllustreerd 
worden door de omvang van de 
begrotingen In vergelijking met 
het centrale Rijksbudget van 1 500 
miljard, beschikt de Vlaamse rege
ring over een schamele 55 miljard 
De klap op de vuurpijl is echter de 
financiële regeling van de verdeel
de bevoegdheden Ondanks alle 
teoretische wetsbepalingen en 
mooie woorden over eigen fiskali-
teit en financiële verantwoordelijk
heid, wordt het voor iedereen zon
neklaar dat we nog in lengte van 
jaren zullen opgescheept zitten 
met de voor Vlaanderen nadelige 
dotatieSj als praktisch de enige of 
veruit de voornaamste financie-
ringsvorm 

Deze IS met alleen gebaseerd op 
onrechtvaardige verdeelsleutels 
maar is tevens een duidelijk bewijs 
van de ondergeschiktheid en af
hankelijkheid van de gemeen
schappen aan het Belgisch gezag 

Deze ingewikkelde en overlap
pende staatsstruktuur heeft 
niets met federalisme te maken, 
laat staan met konfederalisme 
Het IS zelfs geen regionalisme Ten 
hoogste kan men het een zwakke 
decentralizatie noemen 

Ekonomische afbraak 
Vooral in de huidige sociaal-eko-
nomische krisisti jd is deze Belgi
sche staatsstruktuur voor Vlaan
deren fataal 

De honderden miljarden tekorten 
in de Rijkskas zijn uitsluitend aan 
de Waalse uitgaven te wijten -en 
moeten uitsluitend door Vlaamse 
opbrengsten betaald worden De 
Vlaamse werknemers en zelfstan
digen worden tot ver in de jaren 
2000 opgezadeld met het afbeta
len van schulden aan hoge intres
ten, terwijl ZIJ zelf er niet verant
woordelijk voor zijn 

De aftakeling van het bednjfsle-
ven in Vlaanderen neemt angst
wekkende vormen aan na de vele 
kleine en middelgrote onderne
mingen, begint nu ook een aantal 
grote industneen over kop te 
gaan Van de werkloosheid krijgt 
Vlaanderen alleszins zijn volwaar
dig deel De Vlaamse Regenng 
staat er machteloos tegen aan te 
kijken Zij ontbeert volop de vele 

miljarden, die Vlaanderen ontroofd 
werden Terwijl de Belgische rege
ring nog steeds onveranderlijk 
doorgaat met de toekenning van 
miljarden in het uitzichtloos avon
tuur van het Waalse staal 
In naam van de duizenden Vlaam
se werklozen, in naam van de 
duizenden Vlaamse bedienden en 
arbeiders die dreigen hun werk te 
verliezen, in naam van de verde
lende sociale rechtvaardigheid, 
zeg ik met de grootste nadruk dat 
deze fatale toestand met langer 
aanvaardbaar en houdbaar is' 
Vlaanderen heeft echt volwaar
dig zelfbestuur hard nodig. 
Vlaanderen moet dnngend kun
nen beschikken over de reële 
macht en de eigen financiële mid
delen om onafhankelijk een eigen 
sociaal en industneel beleid te 
ontwikkelen 

En dit IS geen ijdele roep Dit kan' 
Daarvoor is alleen de politieke wil 
nodig van heel de Vlaamse ge
meenschap, van alle Vlaamse par
tijen De Walen kunnen deze rui
me, vergaande konfederalizenng 
met eigen financiële verantwoor
delijkheid voor de gemeenschap
pen niet verhinderen, als de 
Vlaamse wil onverbiddelijk sterk 
IS De verantwoordelijkheid om de 
Vlaamse gemeenschap te behoe
den voor een algemene, definitie
ve verarming, ligt in de eerste 
plaats bij de Vlaamse traditionele 
partijen 

De Volksunie, dus wij allen, moe
ten echter goed beseffen dat onze 
rol in deze dnngende evolutie on
ontbeerlijk IS Zonder de Vlaams-
nationalisten is er geen motor 
om het politieke leven te richten 
naar het Vlaams zelfsbestuur 

Troebele tijden... 
Ik kan me heel goed voorstellen 
dat heel wat van onze eigen men
sen met goed weg weten met de 

geschiedenis en de houding van 
degenen die ons in het Vlaams-na-
tionalisme vooraf gingen Noch
tans ben (k ervan overtuigd dat ie
der van ons stevige wortels nodig 
heeft om de moeilijke stnjd te 
voeren Om tot in merg en been 
doordrongen te zijn van de 
Vlaams-nationale idee, om vanuit 
het heden te bouwen aan de 
toekomst van ons volk, is een 
kennis van het verleden bijzon
der gewenst. Het is in ieder geval 
heilzaam ons te buigen over het ei
gen verleden en, voor zover dit 
onderzoek bij iedereen gebeurt, 
ook over de eventuele fouten en 
zwakke penoden 
Wat betreft het Vlaams-nationalis-
me in de troebele oorlogsjaren, wil 
ik erop wijzen dat de geschiedenis 
van de politieke kollaboratie met 
behandeld of bekeken mag wor
den als een hoofdstuk van de 
geschiedenis van het nationaal-
socialisme in Europa of van het 
België in de tweede wereldoorlog, 
maar als een integrerend onder
deel van de geschiedenis van de 
hele Vlaams-nationale beweging 
Die zo oud IS als de Belgische 
staat en als politieke kracht ont
stond in de loopgrachten aan de 
IJzer Moet ik hennneren aan de 
vele zwarte bladzijden van Vlaam
se achteruitstelling, broodroof, 
mensonterende vernederingen 
door de Belgische staat ' 
Ik durf met zekerheid beweren dat 
al die jaren ook tijdens de tweede 
wereldoorlog ondanks alle fouten 
en vergissingen de Vlaams-natio
nalisten in hoofdzaak gedreven 
werden door edele motieven en 

, Energie" was het centrale tema van de zaterdagochtendzitting van de 
sektie op deze foto afgebeeld U merkt vinr Andre Geens (VNS) 

senator Nelly Maes en Jos Van Bnel 

hoge idealen Er is geen enkele 
reden om beschaamd te zijn Inte
gendeel, in deze overtuiging werkt 
het veeleer bevrijdend het volle 
verleden onder ogen te zien Het is 
gezond voor een volk gekonfron-
teerd te worden met eigen zwakte 
en eigen fouten 

Vanuit die volledige en betere 
kennis van het verleden, staan we 
meer dan ooit, niet alleen uit zorg 
voor de vele individuele getroffe
nen van de repressie, maar pnnci-
pieel en konsekwent met heel de 
idee van het Vlaams-nationalisme, 
op de eis van amnestie 

Brussel 
We zijn nu in 1982 Zoveel jaren 
later Vlaanderen heeft zich, on
danks vele tegenkanting, sociaal-
kultureel en ekonomisch op
gewerkt Vlaanderen is Vlaamser 
geworden Maar in Brussel is bij 
velen de mentaliteit nog met ver
anderd In Brussel leeft nog een 
heel stel oude Belgen van 1830 
Die franstalige heerschappen uit 
alle partijen wanen zich stuk voor 
stuk keizer van Brussel In hun 
grenzeloze pretentie menen zij 
nog aanspraak te kunnen maken 
op het Vlaamse randgebied Paffe-
ng opgeblazen maar met politieke 
macht in de gemeentehuizen be
kleed, heersen deze fossielen in 
grote mate nog altijd alsof er geen 
Vlaamse Brusselaars bestaan of 
slechts bij hun genade 
Ik betreur ten zeerste dat de 
CVP-, PVV- en SP-politiekers be
slist hebben bij voorkeur ak
koordjes te zoeken met die 
franstalige potentaten uit hun 
ideologische zusterpartijen 
Ik wil bovendien wijzen op de 
onzinnige toestand van de Brus
selse gemeentelijke struktuur 
Heel het land heeft de operatie 
van gemeenten-fusies ondergaan 
met of tegen de zin van de bevol
king Alleen Brussel blijft als een 
witte vlek op de fusiekaart Daar 
blijven de 19 koninknjken vegete
ren als oude feodaliteiten Een 11 
jange agglomeratieraad sleept 
zich versleten voort zonder enige 
dynamiek of nut, maar kost intus
sen miljarden vooral op de kap 
van de Vlaamse gemeenschap 
De samenvoeging van de 19 ge
meenten en de afschaffing van 
de agglomeratieraad zijn drin
gend noodzakelijke maatregelen, 
die het algemeen wettelijk kader 
of statuut van de hoofdstad moe
ten voorafgaan 

Een gesprek met de franstaligen 
over de grote problemen van de 
samenleving in Brussel wijzen wij 
hoegenaamd met af Wij zijn er 

echter van overtuigd dat de 
Vlaamse inbreng pas efficient kan 
gebeuren, als de Vlamingen in 
Brussel voor de franstaligen on
misbaar zijn Deze onmisbaarheid 
kan maar gegarandeerd worden 
door een wettelijk kader 

Vrede door 
ontwapening 
Een belangnjke uitdaging is deze 
van het al dan met bewaren van 
de Vrede. Deze opgave ligt wel
licht met rechtstreeks in onze han
den, toch kunnen wij er een be
langrijke rol in spelen De „Nooit 
Meer Oorlog"-gedachte staat 
trouwens van in het begin ge
schreven in het vaandel van het 
politiek Vlaams-nationalisme 
Vandaag verzetten wij ons princi
pieel en uit alle kracht tegen elk 
onderdrukkend regime, dat zijn 
macht slechts ontleent aan ge
weld, gevangenschap of moord Ik 
zeg wel degelijk elk onderdruk
kend regime, zowel datgene dat 
steunt op een diktatoriaal kollekti-
visme als het regime van enkele 
grootgrondbezitters 
De Volksunie verzet zich ook te
gen de waanzinnige opstapeling 
van mensdomvermetigende wa
pens Het lijkt ons onmogelijk 
daarop de Vrede te bouwen Wij 
willen met dat ons volk in deze gru
wel wordt gemengd en wijzen dan 
ook de installatie van kernwa
pens af. De gelijktijdige gehele 
ontwapening van Oost en West 
moet door Vlaanderen en Europa 
worden bepleit vanuit een bewust 
gekozen nsiko Dit heeft mets te 
maken met een gebrek aan weer
baarheid Dit heeft alles te maken 
met een resolute keuze voor de 
Vrede 
Er IS een uitweg' 
Ingaan tegen het doemdenken en 
het pessimisme Terug levens
moed aanwakkeren vooral bij de 
jongeren -^ 

Ingaan tegen de wellustig opge
voerde tegenstellingen tussen 
arm en njk tussen werkgevers en 
arbeiders, tussen aktieven en niet-
aktieven tussen de verschillende 
levensbeschouwingen Deze pola-
rizaties doorbreken Onze Vlaam
se samenleving opbouwen naar 
samenhongheidsmodel in plaats 
van het konfliktmodel Positief en 
aktief pluralisme stellen tegenover 
de trieste verzuiling van de houdi-
ge politiek 

Laatste en onontbeerlijke voor
waarde de eigen Vlaamse staat' 
WIJ kunnen al het voorgaande aan, 
als we zelf kunnen beslissen 
Geen vnje mensen zonder een vnj 
volki" 
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16 m VU-kongres 1982 

Terwijl de VU haar kongres 
hield te Antwerpen, betoog
den, eveneens in de metro
pool, tienduizend betogers 
voor de vrede Het kongres 
verklaarde zich solidair met 
de manifestatie en een dele
gatie van VU-parlementsle-
den stapte ook mee in deze 
vredesmars. 

Motie eenparig goedge
keurd door het kongres: 
„De VU verklaart zich soli
dair met de betogers van de 
waarschuwingsmars te Ant
werpen en onderschrijft vol
ledig het platform van 
VAKA' 

Verdraag
zaamheid 
De Volksunie stelt vast dat allerhande 
tegenstellingen tussen de burgers aange
scherpt worden tussen arm en njk, werk
nemers en werkgevers, niet-aktieven en 
aktieven en niet in het minst tussen de di
verse levensbeschouwingen 

De Volksunie waarschuwt voor deze ge
vaarlijke evolutie ZIJ oordeelt dat onze 
reeds al te zeer verzuilde samenleving 
deze aangewakkerde polarizaties en kon-
flikten best kan missen zeker in een 
krisispenode waann we elkaar nodig heb
ben ZIJ beschouwt de verdraagzaamheid 
en het respekt voor elke levensbeschou
wing als onontbeerlijke pijlers voor een 
evenwichtig opgebouwde maatschappij 

ZIJ opteert resoluut voor het samenhorig-
heidsmodel als garantie voor sociale recht
vaardigheid 

Demokratie 
De Volksunie bevestigt haar gehechtheid 
aan de parlementaire demokratie, de enige 
staatsvorm die de rechten van de burgers 
werkelijk vnjwaart 

ZIJ stelt vast dat de werking van deze par
lementaire demokratie in België ernstig in 
de verdrukking is geraakt en verwijst 
daaromtrent naar 

•k de slapheid van de meerderheidspartij
en tegenover de regering 

• het toekennen van uitzonderlijk verre
gaande volmachten aan de regering door 
het parlement dat aldus zijn demokrati-
sche opdracht verzaakt, 

•k het misprijzen van de regering tegen
over het parlement, hetgeen blijkt uit het 
met indienen van de begrotingen waar
door het parlement in de onmogelijkheid 
wordt gesteld zijn voornaamste kontrole-
rende taak uit te oefenen 
Dit alles heeft het aanzien van het parle
ment ernstig aangetast en brengt de de
mokratie in gevaar 
De bevolking wordt er hierdoor aan ge
woon gemaakt dat ook zonder parlement 
kan geregeerd worden en allerlei strekkin
gen proberen zich door te zetten om het 
parlement door een — al dan met korpora-
tistisch geïnspireerde — ploeg „sterke 
mannen" te vervangen Enkel een krachtig 
herstel van de macht en de werking van 
het parlement kan dergelijke autoritaire 
tendensen afwenden Daarom moet de 
regenng in de eerste plaats dialogeren met 
het parlement 
Ten slotte eist de VU dat dringend werk 
zou worden gemaakt van de splitsing van 
het politiek personeel, de leden van de 
Vlaamse en Waalse raden moeten andere 
verkozenen zijn dan de leden van het 
centrale parlement Alleen op die wijze 
kunnen de verscheidene wetgevende ver
gaderingen ernstig werken en kan met 
name het Vlaamse parlement' echt auto
noom optreden met leden die enkel ver
antwoordelijk zijn voor het belang van de 
eigen Vlaamse gemeenschap 

Staats
hervorming 
1 De Volksunie stelt vast dat na korte tijd 
de fundamentele fouten van de staatsher
vorming van 1980 reeds blijken, zoals door 
de partij destijds voorspeld 
2 Het gebrek aan ruime, globale en duide
lijke bevoegdheden de onvoldoende fi
nanciële middelen, de verstrengeling van 
het centrale en het Vlaamse parlement 
bewijzen dat de huidige staatsstruktuur 
mets met federalisme te maken heeft 
3 De Volksunie betreurt dat de CVP en 
de PVV bij de vorming van de eerste 
Vlaamse regering op onredelijke en partij
dige wijze de totstandkoming van een 

eensgezinde beleidsploeg onmogelijk heb
ben gemaakt 
4 De VU acht een snelle en drastische 
doortrekking van de huidige gebrekkige 
aanzet naar een volwaardig en ruim zelfbe
stuur dringend noodzakelijk vooral met 
het oog op de vrijwaring van de Vlaamse 
welvaart en het voeren van een eigen anti-
krisisbeleid aangepast aan de eigen 
Vlaamse noden en mogelijkheden 

5 De VU gaat hierbij uit van het beginsel 
dat de verantwoordelijkheid voor de 
Vlaamse bevolking, vooral inzake tewerk
stelling, sociale begeleiding en ekonomi-
sche ontplooiing, voorrang moet hebben 
op het behoud van de Belgische kontekst 

6 Meer bepaald eist de Volksunie dat de 
Vlamingen zouden beschikken over de 
opbrengst van hun eigen arbeid en spaar
zaamheid en vrijelijk zouden kunnen be
slissen op welke wijze en in welke mate zij 
financieel bijdragen tot het in stand hou
den van een belangengemeenschap met 
Wallonië De systematische, verdoken, 
maar massale afwending van Vlaams geld 
ter financiering van vrijwel uitzichtloze 
Waalse deficits, zoals m het staal, is onaan
vaardbaar De VU stelt vast dat de huidige 
regering van CVP en PVV deze transfer-
politiek ten nadele van Vlaanderen in een 
nooit geziene mate verderzet 

7 Dit alles veronderstelt een fundamente
le herdenking van de huidige verwarde, 
dure en niet-efficiente staatshervorming 

8 Intussen eist de Volksunie de volledige 
federalizenng van het industnele beleid, 
inbegrepen de vijf zogenaamde nationale 
sektoren, met de bijhorende financiële 
middelen, zonder dewelke de bevoegdhe
den ter zake dode letter blijven Een eigen 
industriële politiek vereist eveneens de 
federalizenng van alle desbetreffende be
leidsinstrumenten en van de openbare 
kredietinstellingen De VU protesteert te
gen de houding van de huidige regenng 
die ter zake met eens de in 1980 gestemde 
bevoegdheidsverdeling eerbiedigt 

9 Tevens eist de Volksunie de federalize
nng van het onderwijs het wetenschappe
lijke onderzoek en de tewerkstellingspoli
tiek zonder dewelke 'n doelmatig Vlaams 
anti-krisisbeleid met mogelijk is Zij betreurt 
de houding van de traditionele partijen in 
Vlaanderen die om machtspolitieke rede
nen deze federalizenng nog steeds open
lijk of verdoken tegenwerken 

10 De VU klaagt ten slotte de houding 
aan van de traditionele partijen die in 
Brussel voor de gemeenteraadsverkiezin
gen teruggrijpen naar het stelsel van de 
gemengde lijsten Hierdoor zullen de 
Vlaamse verkozenen opnieuw de gijze
laars worden van de Franstalige meerder
heid en zal het gesprek van gemeenschap 
tot gemeenschap in Brussel overwoekerd 
worden door partijpolitieke intriges 

11 De Volksunie meent dat een eenvou
dige bevoegdheidsregeling voor Brussel 
dnngend nodig is De Volksunie meent dat 
dringend een einde dient gesteld aan het 
geldverspillend en anti-Vlaams beleid van 
de Brusselse gemeentebesturen De 
Volksunie meent dat in het belang van de 
hele Brusselse bevolking gestreefd moet 
worden naar de afschaffing van de agglo-
meratieraad, de Brusselse gewestregering 
en de Brusselse gemeenteraden In de 
plaats hiervan pleit de Volksunie voor 
samenvoeging van de negentien Brussel
se gemeenten Het bestuur hiervan zou 
moeten uitgeoefend worden door een 
stadsbestuur dat op paritaire wijze samen
gesteld is langs verkiezingen op eentalige 
kandidatenlijsten In dit verband verwijst 
de VU naar de paritaire samenstelling van 
de nationale regering die door Vlaanderen 
werd toegestaan in ruil voor de nog met 
uitgevoerde pariteit in Brussel 

Ekonomie en 
tewerkstelling 
1 De Volksunie stelt dat de verwezenlij
king van het recht op arbeid voor iedereen 
die kan arbeiden een fundamentele op
dracht IS voor de overheid en een basis
voorwaarde voor de instandhouding van 

een gezonde demokratie De verwezenlij
king van deze doelstelling moet het hoofd
doel zijn van iedere ekonomische politiek 
2 De ekonomische aktiviteit moet het 
financiële draagvlak leveren voor deze 
verwezenlijking Dit vereist het scheppen 
van de voorwaarden om een rendabele in
dustnele en commerciële bednjvigheid uit 
te bouwen bestand tegen de snelle tech
nologische evolutie de internationale ver
schuivingen en konkurrentie 
3 Een dergelijke politiek moet leiden naar 
de verruiming van het arbeidsaanbod, zo
wel in de zogenaamde profitsektor als in 
de zogenaamde non-profitsektor Eerder 
dan een defensieve herverdeling van de 
thans beschikbare arbeid, wat in de gege
ven omstandigheden allicht tot algemene 
verarming zou leiden, meent de Volksunie 
dat in de eerste plaats naar zulke verrui
ming van het arbeidsaanbod moet ge
streefd worden 
4 De VU beseft dat dit een grote inspan
ning vergt van de hele aktieve bevolking 
ZIJ stelt vast dat de overgrote meerder
heid van de Vlamingen bereid is deze 
inspanning op te brengen en zich trou
wens reeds aanzienlijke inleveringen ge
troost 
5 De VU eist evenwel dat het resultaat 
van deze matiging niet zou afgeleid wor
den naar individuele verrijking, maar inte-

•gendeel op kontroleerbare wijze wordt 
aangewend voor de schepping of de finan
ciering van voldoende arbeidsplaatsen om 
de werkloosheid opnieuw terug te dnngen 
tot een minimaal peil 
6 Dit veronderstelt, naast de noodzakelij
ke kostenbeheersing, eveneens een doel
bewuste industriële en commerciële stra
tegie waarvoor een intense samenwerking 
tussen overheid en prive-sektor is vereist, 
los van ieder dogmatisch vooroordeel 
7 Dit veronderstelt tevens een realistisch, 
maar eerlijk en konkreet samenwerkings-
patroon tussen werkgevers en werkne
mers De Volksunie eist dan ook dat het 
opleggen van inlevering en matiging zou 
gepaard gaan met de uitwerking van rede
lijke maar effektieve inkijk- en inspraak-
strukturen in de schoot van de onderne
mingen In de vennootschapsstruktuur 
moet reëel medebeheer en participatie 
worden ingebouwd 
8 De Volksunie klaagt in dit verband het 
gebrek aan visie aan van de huidige rege
ring die wel de algemene inlevering heeft 
georganizeerd, maar voor het overige blijk 
geeft van een ontstellend gebrek aan 
verbeelding in verband met de aanwen
ding van de opbrengsten van deze mati
ging Het simplistisch spekuleren op de 
automatische resultaten van deze politiek 
dreigt te leiden naar een algemene verar
ming zonder herstel van de werkgelegen
heid 
9 De VU wijst in dit verband tevens op de 
verantwoordelijkheid van de kapitaalbezit
ters en de bedrijfsleiders waarvan de taak, 
naast een behoorlijke vergoeding, tevens 
een belangrijke maatschappelijke betrok
kenheid voor gevolg moet hebben 
10 De VU stelt vast dat de Limburgse 
mijnwerkers reeds in voldoende mate in
geleverd hebben in het kader van het be-
heerskontrakt moet dan ook elke bijko
mende loonsvermindenng voor arbeiders 
en bedienden afgewezen worden De sa-
nenng van de KS moet gebeuren via een 
langetermijn-planmng, gebaseerd op een 
gewaarborgde afzet tegen rechtvaardige 
prijzen 

Vrede 
De Volksunie verheugt zich over de 
groeiende vredesbeweging die de escala
tie van de bewapening en de terreurbalans 
afwijst 
Binnen de algemene doelstelling van we
derzijdse geleidelijke en gelijktijdige gehe
le ontwapening wijst de Volksunie de 
plaatsing van kernraketten in Vlaanderen 
af 
Dit bewust gekozen risico is geïnspireerd 
door de zorg aktief bij te dragen tot het op 
gang brengen van bilaterale en/of multila
terale gesprekken 
Vanuit deze opstelling moedigt de Volks
unie de initiatieven aan van de gemeente
raden waarbij de plaatselijke besturen hun 
grondgebied tot kernwapenvnje zone uit
roepen 
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mma's - 2002 
ures - 2045 La 
e Cwestem) — 
;hell (show) — 
urs(film) - 0 5 0 

TV-programma's 

2015 Was bin 
00 Aktualiteiten-
)allas(0 - 2 2 3 0 
2300 Arena -

930Besuchvon 

Druben CTV-spel) - 21 00 Heute-
journal — 21 20 Klartext Almosen 
fur die alten (reportage) — 23 30 
Ben Vereen (show) — 015 
Nieuws 

D-3 
19 45 Gewestelijk nieuws — 20 00 
Nieuws — 2015 Artjeitsplatz (ma
gazine) — 21 00 Einmal durch die 
Niederlande nach Belgien und zu-
ruck - 2145 Galerie - 2230 
Kino 82 (filmmagazine) - 2315 
Nieuwe 

LUX. 
2000 Medecins d'aujourd'hui (f) 
— 21 00 Les belles de nuit (film) 

BRT 1 
1700 Op het schildpadplein — 
17 30 Het zwaard van Ardoewaan 
(f) — 1800 Willem de woudgeest 
- 1805 Sesamstraat - 1820 
Charlie Chaplin - 1830 Buck Ro
gers (SF-film) - 1917 Uitzending 
door derden (VNOS) - 1945 
Nieuws — 2010 Arnold (O — 
2035 De dag dat het kampioen
schap van België verreden werd 

<en Russel (Tommy, Lisz-
s Har ry Sal tzman, t evens 
-fi lms Het IS dan ook met 
n enigszins d o e t d e n k e n 
Harry Palmer heef t d e 
3rkt nu als pnvé-de tec t i ve 
K)rt je Z i j n v roege re che f 
ry 's a rmoed ige si tuat ie en 

in d ienst te k o m e n Har ry 
/el e e n pnvé-k lus je M e t 
T (The S t ree t s o f San 
; (BRT 1) — Mie i L o u w s 
en Wegen is gehee l ge-

jangers (BRT 1) - D e 
kt in o p enke le aktue le 

z w a r t w e r k e n en z w a r t 
wersch i l len e n z , dat alles 
Je kleine m a n " ( N e d 2 / 

In Cliff in Londen b reng t 
oncer t da t Cl i f f R ichard in 
Theat re in Londen heef t 
ek de kaa rs ' — D e reeks 
roemde schilderijen be-
5 b e r o e m d e d o e k „ D e dag 
sn IS in he t A r t Inst i tute in 
— Ben Vereen (o a in 

to t een g e w a a r d e e r d e 
1 van S a m m y Dav is jr be
an bi jna t w e e uur d u r e n d e 

II) - D e V U (V laams-Na-
i gas t in Uitzending door 
onderwaardering van het 
el v o o r een indnngend 
idse pnnses I rene en d e 
ludy, n a V zi jn boek „ V o o r 
JRT1) - O p 22 juni s tar t 
;e" ove r het tu rbu len te le-
^att, een tv -vervo lg o p d e 
't live here anymore met 
in Al ice, een ver to lk ing 
'scar w o n Regie Mar t in 
ns to f fe rson , D iane Ladd, 
I, v roege r zangeres e n 
'e g e w o r d e n Z i j t rek t met 
) r test reek w a a r zij net als 

Romy Schneider m „De dingen van het leven" 

(Les c h o s e s d e la v ie) v a n C laude Sau te t (1970) 

( V n j d a g 18 jun i o m 21 u 55 o p N e d 1 / Va ra ) 

v o o r haar huwel i jk h o o p t te k u n n e n o p t r e d e n o m in haar 
l evensonde rhoud en in da t van haar zoon t je te k u n n e n 
voorz ien O n d e r w e g verd ien t zi j ge ld me t allerlei k lus jes 
e n hee f t zij k o r t e relat ies In e e n wegres tau ran t waar zi j 
uit ge ldgebrek e e n baant je hee f t aangenomen , leert zi j 
e e n beminnel i jke j o n g e m a n k e n n e n d ie g ro te jaloezie 
o p w e k t bi j haar zoon t je ( N e d 1 / A V R O ) — Enkele 
maanden te rug s top te Ve ron i ca me t d e Dal las-acht ige 
reeks Dynasty V a n a v o n d w o r d t d e d raad o p n i e u w op 
g e n o m e n Ol iemagnaat B lake C a r n n g t o n w o r d t t en 
gevo lge van d e getu igen issen van zi jn homof ie le z o o n 
S t e v e en van zi jn e x - v r o u w Alex is schu ld ig b e v o n d e n 
aan d e d o o d van S t e v e s v r i end T e d D inard ( N e d 2 / 
VOO) 

D O N D E R D A G ( l ? jum) - in Oallas ro tzoo i t 
m e n maar ve rde r aan (BRT 1) — D e A V R O heef t 
tussen de voetba lu i tzend ingen t o c h n o g een gaat je ge
v o n d e n o m he t popula i re popmagaz ine AVRO's Top-
pop uit te z e n d e n ( N e d 1) — Z D F sluit het p r o g r a m m a 
af met e e n s h o w w a a n n w e r e l d b e r o e m d e s te r ren 
me lod ieën van Irving Ber l in z ingen (.Weltstars singen 
Melodien von Irving Berlin) 

V R I J D A G (18 juni) — D e A m e n k a a n s e fi lm 
Beloften in het duister (Promises in the dark ) van Je ro 
m e Hel lman (1969), behande l t een b iezonder t rag isch 
g e b e u r e n het d o o d g a a n o n d e r heel d ramat ische o m 
s tand igheden D e fi lm k o m t o p v o o r het rech t van e lke 
m e n s o m o p een waard ige , v red ige manier te s te rven 
M a r s h a M a s o n speel t een ar ts d ie een ongenees l i j k z iek 
meis je moe t bege le iden (BRT 1) — D e V A R A heef t 
gep ro f i t ee rd van de aktual i tei t van he t p lotsel ing d o o d 
gaan van R o m y Schne ider en heef t een gep lande 
Russ ische f i lm uit het p r o g r a m m a gel icht en ve rvangen 
d o o r De dingen van het leven (Les c h o s e s de la vie) 
een Franse f i lm van C laude Sau te t (1970), naar de ge
l i jknamige r o m a n van Paul G u i m a r d M e t R o m y Schne i 
de r (Helene), M i che l Piccoli (Pierre) , Lea M a s s a n (Ca
ther ine) e a In d e f i lm w o r d e n de gedach ten en 
ind rukken w e e r g e g e v e n in d e laatste uren van een au
tomobi l is t voo r zi jn fatale c rash Ve r lamd , maar bij 
bewustz i jn , be leef t hij s te rvende , alles wa t hij in d e voor
bi je 25 jaar van zi jn leven heef t d o o r g e m a a k t ( N e d 1) 

(tv-spel) — 2215 Over de onder-
waardenng van het vrouwelijke 
(dok) - 2250 Nieuws 

BRT 2 
1700 Engeland—Franknjk (repor
tage) — 2050 Spanje—Honduras 
(reportage) 

NED. 1 
1530 Miguel (jeugdfilm) - 1900 
Avros fietscross Trophy 1982 — 
1950 Alice woont hier met meer 
(film) - 21 37 Nieuws - 21 55 
Den Haag vandaag — 2210 Poli
tieke partijen — 2330 Nieuws 

NED. 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Putjertijd 
- 1925 Kenmerk - 2000 
Nieuws — 2027 Socutera -
2032 Dynasty (O - 2120 Info-
show — 2210 De wereld rond Sn 
Lanka (natuursene) — 2235 Taxi 
(O - 2307 Nieuws 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 19 30 Nieuws — 1955 La 
chasse aux tresors — 20 55 Mada-
me Ie juge (O — 2230 Nieuws 

TF 1 
2000 Nieuws — 2250 Les trans
ports du futur (kortfilm) - 2315 
Nieuws 

A2 
2000 Nieuws - 2035 Kroesjts-
jev-Kennedy de oorlog om C u b a ' 
(dok j — 21 55 Les jours de notre 
vie (jichü — 2240 Nieuws 

FR 3 
1920 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2035 L'EchanblIon (tv-film) -
21 50 Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws - 2245 W M Ta-
gesbilanz — 2300 Tagesthemen 
— 23 30 Internationale Kunst-Bien-
nale Venedig 1982 — 015 Nieuws 

ZDF 
19 30 Mensen uit de DDR hennne-
nngen, verwachtingen ontgooche
lingen — 2015 Aktualiteitenmaga-
zine — 2100 Heute-journal — 
2125 Die Profis (f) - 2215 
Zweierlei Deutsche ' (diskussie) 
— 23 00 Ich tanz' mich in dein Herz 
hinein (film) — 035 Nieuws 

D3 
1945 Gewestelijk nieuws - 2 0 0 0 
Nieuws — 2015 Mittwochs in — 
21 45 Het nationalisme in Engeland 
(reportage) — 2215 Trockener 
Sommer (film) — 2325 Nieuws 

LUX. 
2000 Hit-parade — 21 45 Dieren
magazine 

Donderdag 

BRT 1 
1800 Willem de woudgeest — 
1805 Sesamstraat - 1835 Na
tuur in Nederland (Heide) — 18 45 
Dieren van het groene woud — 
1912 Uitzending door derden (SP) 
- 19 45 Nieuws - 2010 Paradijs-
vogels (f) — 2050 Panorama — 
21 40 Dallas (f) - 2225 Nieuws 

BRT 2 

1700 Tsjechoslovakije —Koeweit 
(reportage) — 2050 Joegosla
vië—NoordJeriand(reportage) 

NED. 1 

18 58 Nieuws - 19 00 Avro s top-
pop - 20 00 Nieuws - 22 45 Den 
Haag vandaag — 2305 Nieuws 

NED. 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 18 59 Popi (f) — 
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TVEkspres 
De dikste vriend 

vaniiwTV. 

1925 De Sulhvans (f) - 2000 
Nieuws — 20 27 Een donderdag in 
Enschede — 21 30 Brandpunt — 
2155 Rekening en verantwoor
ding — 2200 Ontennia l (f) — 
2335 Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws - 1955 
Rigoletto (Opera van Giuseppe 
VerdO — 2240 Nieuws 

TF 1 
2000 Nieuws - 2035 La Res-
cousse (tv-film) — 21 50 La peste 
a Marseille (dok J - 2245 Korte 
film 

A2 
2000 Nieuws - 2035 Des chif-
fres et des lettres (spel) - 2250 
Jazz — 2315 Nieuws 

FR 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2030 Masculin-feminin (film) — 
2215 Nieuws - 2245 Agenda 3 
— 2250 Prelude a la nuit 

BRT 2 
1700 Italië —Peru (reportage) — 
2050 Argentinië —Honganje (re
portage) 

NED. 1 
1858 Nieuws - 1900 De Willem 
Ruis Lotto show — 20 40 De 7 van 
Blake (SF-0 - 21 37 Nieuwre -
21 55 Film thuis (De dingen van het 
leven) — 2325 Nieuws 

NED. 2 
1835 Sesamstraat — 1850 
Jeugdjoumal - 1859 De Hulk (O 
- 2000 Nieuws - 2027 Aktua 
TV Onfo) - 2245 Aktua tv (info) 
- 2320 Studio Sport extra — O 55 
Nieuws 

RTB 1 

ARD 
2000 Nieuws - 2018 Nieuwe 
patnottisme (dokJ — 2100 Ein 
Herz und eine Krone (film) — 
2255 Nieuws — 2300 In memon-
am I Strawinsky (herdenkingskon-
cerO — 040 Nieuws 

ZDF 
1930 Keine Angst vor Verwand-
teni (OntspanningsspeciaD — 
2315 Weltstars singen Melodien 
von Irving Berlin (show) — 010 
Nieuvire 

D3 
19 45 Gewestelijk nieuws — 2000 
Nieuws — 2015 Wiedersehen fur 
eine Nacht (film) — 21 50 Medizin 
im dntten — 2235 Hinter den 
schlagzeilen — 2320 Nieuws 

LUX. 
1958 Nieuws - 2000 Dallas (O 
— 21 00 De kijkers zelf tjepalen 
hun film of „Qui a peur de Virginia. 
Wool f ' of „Le Survivant" 

Vrijdag 

BRT 1 
1800 Willem de woudgeest — 
1805 Sesamstraat - 1820 Klem 
klein kleutertje — 18 35 Timm Tha
ler (O - 1900 Chariie Chaplin 
(korte film) - 1907 Het vnje 
woord - 1945 Nieuws - 2010 
Belofte in het duister (film) — 
2200 Premiere — 2250 Nieuws 

19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws — 1955 
Autant savoir (De muziekakade-
mies) - 2020 Obsession (film) -
2155 Le carrousel aux images 
(filmmagazine) — 2255 Nieuws 

TF 1 
20 00 Nieuws - 20 35 Kortfilm -
22 50 Les transports du futur (kort-
filmreeks) — 2310 Nieuws 

A2 
2000 Nieuws - 2035 Le retour 
du Slaint (f) — 21 35 Apostropfies 
(magazine) — 2255 Nieuws 

FR 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures spel — 
20 30 Aktualiteitenmagazine — 
21 35 En revoir (toneel) - 2215 
Nieuws — 22 45 Prelude a la nuit 
(tot 2300) 

ARD 
2000 Nieuwa - 2015 Expeditio-
nen ins Tierreich (dokJ — 0(X) Die 
Spur des falken (detectivefilm) — 
1 35 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Aktenzei-
chen XY ungelost — 21 15 Tegt-
meier klart auf - 2200 Heute-
joumal - 2220 Aspekte (kuituur) 
— 22 50 Aktenzeichen XY unge
lost - 2300 Fail Safe (SF-film) -
045 Nieuws 

D3 
19 45 Gewestelijk nieuws — 2 0 0 0 
Nieuws — 2015 Landesspiegel 
— 21 00 Wenn die Lieh)e hinfallt — 
21 30 Gott und die Wel t - 2200 
Eine Frau von heute (f) — 2250 
Begegnung mit Johannes Scherr 
— 2320 Nieuws 

LUX. 
2000 Le Saint (f) - 21 00 LOgre 
de Barbarie (tv-f ilm) — 22 55 Auto-
rubnek 
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Voorstelling 

Europalia 
Vorige week donderdag werd tij
dens een persontmoeting in het 
Egmontpaleis het programma „Eu-
ropalia-Hellas-1982" voorgesteld 
Het festival Europalia wijdt om de 
twee jaar en dit sinds 1969, een 
ruime cyclus manifestaties aan de 
kunst van een land van de Europe
se Gemeenschap en beklemtoont 
aldus alle facetten van de kuituur 
van dit land In 1982 komt Grieken
land aan de beurt, de jongste 
partner binnen de EEG, maar wel
licht de oudste en meest invloedrij
ke in de ontwikkeling van onze 
Westerse beschaving en als dus
danig een onvervangbaar deel van 
ons aller gemeenschappelijk erf
goed epische dichtkunst, ge
schiedschrijving, drama, myto-
logie metafysika, ekonomie, 
staatkunde, wiskunde, natuurwe
tenschappen alle ontstonden of 
kregen een nieuwe impuls in die 
uithoek aan de Middelandse Zee 
Dit grootse herfstfestival stelt zich 
specifiek tot doel de konstanten 
binnen de Griekse kuituur te be
lichten gaande van het klassieke 
over Byzantium naar het heden
daagse toen Het biezonder uitge
breide en gevarieerde programma 
publiceren wij later 
Tijdens deze perskonferentie viel 
de nietszeggende en cliche-mati-
ge toespraak van minister Leo 
Tindemans erg zwak uit tegenover 
de geestdriftige en rijke tussen
komst van ex-ballinge en thans 
Grieks minister van Kuituur Melina 
Mercoun 

ZIJ wees er op dat men bij zo 'n ma
nifestatie vooral moet betrachten 
te tonen hoe een volk leeft 
„Ik breng u de boodschap van 
ontelbare vrije vrouwen, mannen 
en kinderen, nu wij eindelijk in een 
vrij land leven Tevens groet ik u in 
naam van onze socialistische re
gering", aldus Mercoun Tinde
mans' gezicht verwrong zich tot 
de gekende zuurpruimenblik, ze
ker toen een Vlaams journalist 
hem en de regering verweet aan 
kultuur-afbraak te doen in ons land 
door het ontnemen van subsidies 
aan allerlei kulturele organizaties 
En dit terwijl het prestigieuze Bel-
gicistische Europalia-festival liefst 
20 miljoen fr kosti 
En aan de afwezige Karel Poma 
raden wij aan in de leer te gaan bij 
zijn onderwijskollega Daniel 
Coens, want op zijn naambordje 
stond „Vice-Voorzitter van de 
Vlaamse Executive" Voorwaar 
een geslaagde start van deze mil-
joenendans 

Dit doet uiteraard mets af van 
onze waardering voor de waarde
volle kunst van Griekenland 

(pvdd) 

m Kritisch bekeken 

Jotie T'Hooft, een welgefokte mythe... 
— T»ntoonst«iting' Jotie THooft. 
een dichtvrsteven tot 30 juni a3. 
in d« hal van h«t Palais voor 
Schona Kunstan, Bavanstein-
atraat 23 ta tOOO Bruasat, van 10 
tot 18 «. 
— t8 juni '82 oro 17 u. in dazalMa 
hal: voorstalling van het Verza
meld Proza van Jotie THooft 
Samensteller Julien Weverbergh 
zal het boek inleiden, Frank De 
Crita spreekt over „THooft als 
myte, fenomeen, dichter en pro
zaïst" (Mjnv de uitgavarij Man-
teauj 

Stilletjesaan is men van de jong 
overleden dichter Jotie T'Hooft 
(1956-1977) een cultfiguur aan het 
maken Buiten de talrijke artikels, 
bestaande en toekomstige proef
schriften, verhandelingen en tesis-
sen, bestaan er reeds een toneel
stuk (Junkieverdriet), een televi-
sieuitzending, een biografie („Jotie 
T'Hooft, een dichtersleven") en 
een witboek Bij uitgeverij Man-
teau verschijnt na de „Verzamelde 
Gedichten" ook nog het „Verza
meld Proza" Alsof dat niet vol
doende was. komt er nu zelfs een 

tentoonstelling in het „Paleis voor 
Schone Kunsten" te Brussel 

Het IS met alleen een cultus die 
men aldus op de been brengt 
maar zelfs een rage die men ont
ketent Buiten de commerciële 
overweging van de uitgeverij 
Manteau (met aan het hoofd direk-
teur J Weverbergh, schoonvader 
van de dichter ) kan men zelfs 
gewagen van een totale exploita
tie op alle niveaus en via alle 
mogelijke media Niet dat men 
plots zulke belangstelling toont 
voor het oeuvre van de dichter, 
want dat men het inderdaad leest, 
stoort ons niet, wel dat men rond 
zijn personaliteit zijn oeuvre en 
zijn leven — met als piment de 
schandaalgeur van zijn drugver-
bruik en zijn zelfmoord — een 
stelling aan het opbouwen is die hij 
niet verdient Het spijt ons ontzet
tend, maar noch in het geleuter 
van Walter Nelissen, noch in het 
hypokriete gebazel van Leon De 
Winter, de diepgaande analyse 
van Hugo Brems of het handig 
verdoken schuldmotief van Julien 
Weverbergh kunnen wij de mens 
Jotie T'Hooft herkennen zoals wij 
hem gekend hebben Het een en 
het ander van dit totaal verdraaide 
imago kan men in den dop weer
vinden in het Standaard-dossier 
— een hele pagina die Gaston 
Durnez wijdde aan „Jotie t'Hooft, 

Vooral nu — het zomert zowaar — mogen de eerder 
landelijke galerijen eens nadrukkelijk in het zonnetje 
gezet worden. Zo'n galerijüje) is De Hen... gezellig (een 
frrsse dronk kan), maar nogal benepen, temeer dat 
Franks schilderijen het nu eenmaal van de ruimte 
moeten hebben. Maar u hoeft niet per se naar 
Melsele... als u van een zonnige middag én van kunst 
wenst te genieten, zijn er ook nog Kunstforum (Schel
derode), Den Hoek (Assenede), Vlaanderens Molen 
(Vinderhoute), Veranneman (Kruishoutem), om er 
maar enkele te noemen. „WIJ" was deze week bij 
Frank van Bommel in de Galerij De Hen in het zoete 
Waasland. Wie zich aan pluimvee verwacht komt 
zwaar bedrogen uit. 

.literair zinnebeeld van de jaren 
zeventig" — in „De Standaard" 
van maandag 24 mei 1982 

Daarin wordt een wat medelijdend 
en meewarig ideaalbeeld opge
hangen van een Jotie t'Hooft. dat 
voor ons part best overdreven, ja 
zelfs leugenachtig mag worden 
bestempeld Zo ontstaan toch de 
mythec Helaas, wij walgen ervan 
als WIJ zien hoe die heren vanuit 
hun in-burgerlijk standpunt hun 

hart uitstorten en diep medevoe-
lend beginnen te doen eens het 
past in een mythevorming die zo 
hol klinkt als een leeg konserve-
blikje 

Het spijt ons, maar persoonlijk 
hebben wij wel een andere Jotie 
gekend en het sterkt ons in de op
vattingen als WIJ zien dat anderen 
nog — laten wij hen zijn ware 
vnenden noemen — naast ons die 
hem slechts korte tijd gekend heb
ben er een andere mening maar 
ook een zelfde stilzwijgen op na
houden 

Die hele poeha rond Jotie T'Hooft 
IS een hypoknet gedoe waar wei
nig mensen baat bij hebben Het 
bewijst in geen geval een dienst 
aan zijn weduwe, noch aan zijn ou
ders of zijn vrienden Noch ten 
slotte aan Jotie T'Hooft zelve 
De rest is zwijgen 

Ko Thurn 

Frank van Bommel, 
SF en schilderkunst 

Frank van Bommel schilderijen uit de nabije ruimte 

Herineringen uit 
de toekomst 
In zijn openingstoespraakje sug
gereerde de inleider als titel van 
de tentoonstelling „Hennneringen 
uit de toekomst" Ondanks de 
schijnbare tegenspraak bleek die 
titel vrij juist, al zit er dan een 
science fiction geurtje aan Maar 
de schilderijen en etsen van Frank 
van Bommel ruiken daar ook naar 
en dit IS niet pejoratief bedoeld, in
tegendeel Immers, waar belangrij
ke auteurs als Clarke. Bradbury, 
Asimov e a de SF tot heuse litera
tuur opgetild hebben, mag Frank 
van Bommel best zoiets in de 
schilderkunst tr: chten waar te ma
ken Het zou troux 'ens verkeerd 
zijn om Van Bommel in de beper
kende zin als een SF-schilder te 
duiden Hij is in de eerste plaats 
een durvend schilder tout court 
met een adekwate kompositie en 
een verrassend persoonlijk kolo
riet Dat zijn tematiek de gebaande 
wegen te buiten gaat en aanslui
ting zoekt met een visionaire aktu-
aliteit illustreert zijn durf en ver
beeldingskracht des te meer Dit is 
verheugend in onze schilderkunst, 
vooral ook omdat de verhalen die 
Frank van Bommel ons voorschil-
dert de anekdotiek ver ontsnap
pen Zijn kosmische betrokken
heid opent zowel letterlijk als fi
guurlijk nieuwe vergezichten, nieu
we werelden zelfs hoe oud en 
verzand die soms ook lijken 

Drama 
De onwezenlijke tijdloosheid van 
de titel past inderdaad bij de be
vreemdende sfeer van de werken 
Frank van Bommel schildert geen 
gekende beelden maar visioenen 

die. hoe ver ze ook van ons aflig
gen, toch al iets vertrouwds heb
ben HIJ schildert de ruines van 
een toekomst, onze heilloze toe
komst misschien Hoe vreemd dit 
ook mag klinken, zij doen soms 
denken aan de ruines van antieke 
Griekse teaters Ook deze zijn 
leeg, versteend en verlaten, maar 
ZIJ dragen nog alle emotionaliteit in 
zich van de koningsdrama's die er 
zich afgespeeld hebben Zo zijn 
ook de ruimtelijke decors die 
Frank van Bommel ons voorzet 
roerloze berglandschappen, doffe 
vulkanen, starende, verweerde 
bouwwerken alles onder een 
strakke azuren hemel, soms in de 
bezwerende nabijheid van andere 
planeten Zo plaatst de schilder 
het vernietigende drama van de 
ondergang in een ruimtelijke on
eindigheid, in een uitzichtloze eeu
wigheid De „Star Wars" zijn voor
bij De landschappen die Frank 
van Bommel schildert lijken ogen
schijnlijk vredig en ongerept, maar 
in elke plooi ervan schuilt de drei
ging van het fatum dat zijn onaf
wendbaar beslag reeds gehad 
heeft De kunstenaar schildert ze 
koel en registrerend zonder enige 
sentimentaliteit enige hoop op 
een ontluikende bloem is er duide
lijk met meer Dit betekent even
wel met dat deze doeken en etsen 
zonder emoties of boodschap 
zouden zijn maar zij liggen bran
dend onderhuids en droef ver
zwegen, ZIJ worden hooguit als 
signalen gesuggereerd Zoals dat 
in echte kunst gaat 

Nic van Bruggen 

Frank van Bommel 
Galerij De Hen, 
Heirbaan 73 Melsele 
dagelijks vanaf 14 uur (maandag gesloten), 
tot 21 luni 
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Frans-Vlaanderen 
Er bestaat in Vlaanderen at een aardige traditie van 
aandacht voor Frans-Vlaanderen. Vooral de jongste 
veertig jaar hebben auteurs en uitgevers een onafge
broken stroom van boeken en brochures op gang ge
houden. 
Romantiek of resten van irredentisme? Misschien 
voor een klein deel. Maar het is vooral het besef dat 
over de grens onze taa! er een wanhopige strijd voor 
overleving strijdt. En dat terwijl de Vlaamse Beweging 
in Vlaanderen veet heeft kunnen behouden maar ten 
slotte maar een stuk halfwasautonomie heeft kunnen 
verwerven. Met echt zelfbestuur, hadden wij rustig 
met Frankrijk kunnen onderhandelen over een ernstig 
statuut voor het Nederlands in Frans-Vlaanderen 

^w,0O»(.>uw.vW..W*' 

Intussen heeft Vlaanderen dus 
boeken gepubliceerd Eerst was 
er Vital Celen die in talloze publika-
ties het vuur van de belangstelling 
brandend hield Daarna kwamen 
Luc Verbeke en Andre Demedts 
en Jozef Deleu Intussen kwam 
ook een en ander tot stand het 
Komitee voor Frans-Vlaanderen, 
de Stichting Ons Erfdeel, het ge
lijknamige tijdschrift, het Jaarboek 
De Franse Nederlanden, het 
Volkstoneel voor Frans-Vlaande
ren, de Biblioteek de Franse Ne
derlanden, en nog zo veel meer 
Genoeg dus voor een overzicht 
Het nieuwe boek „Frans-Vlaande
ren", o I v Jozef Deleu en uitgege
ven door Lannoo biedt daartoe 
ruimschoots de gelegenheid Ook 
om eens na te gaan wat in de 
voorbije decennia en ook heel 
recentelijk in Frans-Vlaanderen 
zelf gebeurd is en nog gebeurt 
De uitgeverij Lannoo kan ook al 
op een lange Frans-Vlaanderen-
traditie terugblikken In 1925 publi
ceerde vader Lannoo het in Rijsel 
uitgegeven „Pourquoi j'aima la 
Flandre" van Georges Blachon in 
een Nederlandse vertaling van 
Stijn Streuvels Drie jaar later 
bracht dezelfde uitgever het lijvige 
boek „Zannekin en de vrijheids-
stnjd van he: Kustland van 1323 

tot 1328" van ''leimion Naibh een 
pseudoniem voor Kamiel de Vlee-
schauwer 

Het jongste boek over Frans-
Vlaanderen bevat drie delen een 
algemeen kultuurhiistorischi over
zicht door Jozef Deleu Luc Ver-
haeghe. Jacques Fermaut en 
Francis Persyn schrijven in een 

Landschap in Artesie (foto Patrick 
Holderbeke) 

tweede deel over het regionalisme 
en het onderwijs van het Neder
lands, het derde deel, over steden 

VU-senator Michel Capoen en ko-
auteur Enk Vandewalle bij de 
voorstelling van het boek „Frans-
Vlaanderen" (foto Patrick Holder
beke) 

en landschappen is van de hand 
van Enk Vandewalle en geïllus
treerd met foto's van Paul van den 
Abeele en Patrick Holderbeke 

Een verhaal van 
vervreemding 
Onder deze titel brengt Jozef De
leu een algemeen overzicht van 
de Franse anneksatie, de oudste 
sporen van Nederlandse kuituur in 
Frans-Vlaanderen de rol van be
kende Frans-Vlamingen in de ge
schiedenis van de Nederlandse 
beschaving en kuituur, de ver-
v/reemding van Vlaanderen en het 
wel en wee van de Vlaamse en re-
gionalistische beweging 
Vanaf Petrus Pictor uit Sint-Om-
aars die in de 12de eeuw zijn 
,Laus Flandnae schreef (een 
Vlaams-nationale geloofsbelijde
nis avant la lettre O tot Gantois 
Hoe ik mijn taal en mijn volk 

terugvond' (1942) en deze tijd is 
hier nooit een Vlaams of Neder
lands bewustzijn afwezig ge
weest Wellicht precies door de 
nabijheid van het noordwaarts op
rukkende Frans dat altijd een stuk 
misprijzen voor onze taal heeft 
meegevoerd 

Dit uitgebreide en in een zeer 
levendige taal opgestelde hoofd
stuk aangevuld met de meest 
recente feiten en bevindingen is 
rijkelijk geïllustreerd Dit verhoogt 
de dokumentaire waarde net als 
trouwens het bijgevoegde over
zicht van belangrijke historische 
feiten en de 377 nummers tellende 
bibliografie 

Het samengaan van stadskernver
nieuwing en industriële archeolo
gie in Rijsel de tot nieuwe woon
kern omgebouwde textielfabriek 
Le Blan (foto Patrick Holderbeke) 

De toekomst 
is begonnen 
Luc Verhaeghe schrijft met over 
Frans-Vlaanderen maar schetst 
de ontwikkeling van het regionalis
me in het Franknjk van na de 
jongste wereldoorlog Het regio
nalisme heeft zijn hoogtepunt ge
kend in de tweede helft van de ja
ren zestig en in het begin van de 
jaren zeventig Het toenmalige be
wind heeft gereageerd met een 
hervorming die de auteur gevat 
evalueert Frankrijk heeft wel een 
regionalizenng in 22 regio's door
gevoerd.-maar het gaat hier om 
mets anders dan om een schijnma-
neuver die het jacobijns centralis
me alleen maar bevestigd heeft' 
De partij van president Mitterrand 
IS tot nog toe het meest tegemoet 
gekomen aan de regionalistische 
verzuchtingen De verwachtingen 
zijn (of waren?) hoog gespannen 
de vraag is wat er van terecht
komt 

De meest zakelijke tekst is onge
twijfeld die van Francis Persyn 
zelf Frans-Vlaming, tot voor kort 
leraar Nederlands in Frans-Vlaan
deren en thans kultureel ttache bij 
het Maison Descartes m Den 
Haag Hij brengt over de positie 
van het Nederlands een beknopte 
en genuanceerde tekst Er is voor 
het onderwijs van onze taal nog 
een hele weg af te leggen En dan 
spreken we nog niet over het 
voortbestaan van het Nederlands 
als volkstaal 
Een ander vlot Nederlands schrij
vend Frans-Vlaming is Jacques 
Fermaut Hij staat met beide voe
ten midden in de Vlaamse bewe
ging in Frans-Vlaanderen Zijn 15 
bladzijden tellende bijdrage ,Het 
Frans-Vlaamse regionalisme nu is 
een kleine goudmijn over dit on 
derwerp Hij schrijft met een warm 
hart en zonder voonngenomen-
heid over alles wat aan regionalis
me leeft rondom hem Hij laat toch 
ook even een kritische toon ho
ren De stroom van de hier ge
noemde namen wekt echter te
recht de indruk van versnippering 
Frans-Vlaanderen mist een bewe
ging van formaat (biz 125) 

Het land van de mensen 
Enk Vandewalle die het derde 
deel voor zijn rekening nam is 
geen onbekende voor onze lezers 
die hem als Wij -werver en VU-
gemeenteraadslid in Izegem ken
nen Vorig jaar publiceerde hij nog 
een VNS brochure over Frans-
Vlaanderen 
HIJ heeft gepoogd een beeld op te 
hangen van de veelzijdigheid van 
de regio en zijn mensen Het is sa 
mengebracht in korte en langere 
hoofdstukjes die zeer uiteenlo
pend zijn van inhoud Zo kan men 
lezen over Facetten van de indus
trie en tewerkstelling" en „De ha

vens" De auteur heeft ook enkele 
steden getipeerd Men kan de 
afwezigheid betreuren van Duin
kerke of Valencijn of het prachtige 
Atrecht Maar er drong zich ken
nelijk een keuze op voor deze zo 
verstedelijkte regio die Frans-
Vlaanderen toch IS Uiteindelijk 
heeft hij er drie weerhouden Do-
waai komt het eerst aan de beurt 
Vandewalle nam een roman uit 
1834 van Balzac als uitgangspunt 
„La recherche de l'Absolu", die 
zich in Dowaai afspeelt en waarin 
deze stad en de hoofdfiguren 
voortdurend als „Vlaams" geken
merkt worden De ruimste aan
dacht knjgt Rijsel Daarbij is vooral 
de sfeer van de oude stad opge
roepen en het nieuwe Rijsel is 
grotendeels buiten beschouwing 
gelaten Een van de weinige ste
den in Frans-Vlaanderen die de 
laatste decennia een onafgebro
ken expansie kende is Sint-Om-
aars De aandacht gaat hier naar 
de kleine oude ketn met zijn njk ar-
chitekturaal patrimonium 
Landschappen komen ook aan 
hun trekken in de hoofdstukjes 
Groen in Frans-Vlaanderer", „Het 

Houtland", Klommeres", „Artesie" 
en .Het Boonse" 
Er is ook nog aandacht voor de 
musea en ten slotte ook voor de 
industriële archeologie en stads
vernieuwing Uit dat laatste blijkt 
hoe na de ongebreidelde indus
triële groei de plaatselijke verant
woordelijken nu meer aandacht 
schenken aan de welzijnsaspek-
ten van de bevolking 

De fotografen 
Dit boek IS rijkelijk geïllustreerd 
De hoofdstukken van Jozef Deleu 
en Jacques Fermaut bevatten een 
schat aan dokumentair fotomaten-
aal Maar het fraaist is beslist het 
fotowerk dat Paul van den Abeele 
en Patrick Holderbeke leverden 
voor het derde deel Estetiek en 
zin voor het typische detail zijn 
hier schitterend verenigd Van bei
de fotografen zijn ongeveer even
veel foto's opgenomen Verras
send IS ook het werk van de 
wellicht nog minder bekende free
lance fotograaf Patrick Holderbe
ke Het bijna archeologisch nauw
keurig vastleggen van gebouwen 
en wijken is verlevendigd door de 
permanente aanwezigheid van de 
menselijke figuur 
Het o l v Jozef Deleu tot stand 
gekomen boek is ook vanwege de 
uitgever een prestatie geworden 
Het IS intussen wel duidelijk dat 
het niet om een reisgids gaat 
Maar aan wie naar Frans-Vlaande
ren trekt biedt het onmisbare ach
tergrondinformatie En ook als ge-
schenkboek zal het zijn weg vin
den 

J Deleu e a Frans-Vlaanderen" 1982. uit-
geveni Lannoo Tielt/Bussum geb 750 fr 
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20 m Sport 

Mundial heeft zowaar 
sportieve belangen... 
Zondag begint in de Katalaanse hoofdstad Barcelona het wereldkam
pioenschap voetbal. De Mundial is veel meer dan een sportieve on
derneming. Van het verloop, of beter van de uitslagen (want tussen 
beide kan nog een grote afstand liggen) hangt de „sociale vrede" af in 
een aantal Zuidamenkaanse staten Daarom werden de voetballers 
van Brazilië en Argen tinie al weken geleden in trainingskampen 
ondergebracht. Indien bedoelde teams vroegtijdig met nederlagen 
worden gekonfronteerd zou de verpauperde en onderdrukte bevol
king de armoede en het gelegalizeerde onrecht snel scherper 
aanvoelen.-

ook 

Czerniatinski en Van Moer, de 
vader en de zoon van de Rode 
Duivels (?)-

Maar niet enkel in Zud-Amerika 
worden aan het voetbal politieke 
belangen vastgekoppeld Ook in 
het door de ekonomische krisis 
geteisterde Westen willen de be
windvoerders graag nnet de voet
ballers op het plaatje en (natuur
lijk ook) op het televisiescherm 

Eerste minister Martens gaat eten 
bij de Rode Duivels en de koning 
ontvangt de verdedigers van 's 
lands eer ten paleize Wij hebben 
er heus geen bezwaar tegen — al
hoewel — maar kunnen een glim
lach toch niet onderdrukken Ook 
de bewindvoerders van de de-
mokratische landen zijn maar al te 
blij dat de aandacht even wordt af
geleid van de werkelijke proble
men En de televisie, die door de 
leiders van dit land zo vaak een 
gebrek aan objektiviteit wordt ver
weten, zal wel met op de afspraak 
(durven) ontbreken Voor Spanje 
liggen de zaken natuurlijk nog an
ders Het land en haar bevolking 
hebben zwaar geïnvesteerd in het 
vierjaarlijkse voetbalfeest De „on
derneming" moet nu ook financieel 
gaan renderen Een groot vraagte
ken uiteraard want de vele ge
ruchten over de gebrekkige orga-
nizatie en de „financiële uitbuiting 
van de voetballiefhebbers" schrik
ken veel twijfelaars af Spanje 
heeft (grof) gegokt en dreigt nu 
(zwaar) te verliezen 

Maar afgezien daarvan heeft de 
Mundial ook nog wel enig sportief 
belang In Spanje zullen de kracht
lijnen worden getrokken waarbin
nen het internationale topvoetbal 
zich in de komende jaren zal ont
wikkelen Zal de techniek opnieuw 
evenwaardig (kunnen) worden 

aan de fysiek"? Zal het kreatief 
talent opnieuw opwegen tegen de 
taktische t u c h f Zal de aanvallen
de speelsheid het opnieuw moe
ten afleggen tegen het defensief 
organizatievermogen"? Zullen de 
scheidsrechters in de kolkende 
arena's de echte voetballers in 
bescherming durven nemen"? 

Heus, er staan in Spanje ook 
sportief enkele belangen op hel 
spel Van het verloop van de Mun
dial zal afhangen of de voetbal
sport nog enige rekreatieve waar
de zal behouden We zijn met 
onverdeeld optimistisch Ook met 
over de mogelijkheden van onze 
Rode Duivels die normaliter toch 

in de tweede ronde zouden moe
ten geraken Wij verkiezen even
wel een sportief en vaardig optre
den van „onze" jongens boven 
een defensieve maar (misschien) 
suksesrijke speelwijze Wij bezit
ten betere aanvallers dan de 
meeste van de tegenstanders 
Welk land kan een Vandenbergh, 
een Ceulemans en een Czernia
tinski gelijktijdig opstellen"? 

Wij wachten benieuwd af Aan 
een voorspelling wagen wij ons 
met Al zou het ons verwonderen 
indien de op fysiek geweld geënte 
Europese speelwijze het in het 
warmere Zuiden moet halen van 
de speelse behendigheid van de 
Brazilianen Bovendien hebben de 
Westduitsers en de Engelsen pas 
een streep getrokken onder een 
aanslepend en vermoeiend sei
zoen Het kan natuurlijk allemaal 

Maar toch het wereldkampioen
schap in zijn nieuwe „vorm" duurt 
vier volle weken Het is gewoon 
met te voorzien wat zich tijdens zo 
'n (veel te) lange tijd allemaal kan 
voordoen 

Weldadige 
vernieuwing 
Matz Wilander heeft Roland Gar
ros gewonnen Meteen is ook het 
tennisseizoen voor een (flink) stuk 
gered Want de spelers top leed al 
enige tijd aan bloedarmoede Wel 
was er de machtsoverdracht van 
Borg dan McEnroe en de opkomst 
van de Tsjechoslovaak Lendimaar 
desondanks kon Europa zich na 
de neergang van de jarenlang 
ongenaakbare Zweed maar moei
lijk in een nieuw idool herkennen 
Die leemte is intussen opgevuld 
door de zeventienjarige Wilander 
die meer dan enige gelijkenis ver
toont met zijn gereputeerde land
genoot die om fiskale redenen 
onderdak zocht in Monte Carlo 
Wilander is wellicht een geboren 
kampioen Hij bezit de berede
neerde zelfzekerheid en de ijzige 
beheersing die ook Borg al van 
zijn tegenstanders onderscheid
den De jonge Wilander werd ook 
in zijn speelwijze sterk beïnvloed 
door het idool uit zijn kinderjaren 
Onwankelbaar baselinespel en 
een dubbelhandige backhand, een 
kurkdroge service en een afwach
tend wedstrijdkoncept Op het tra
ge gravel rendeerden die eigen
schappen maximaal 

Matz Wilander legde op F^oland 
Garros echter ook getuigenis af 
van grote sportiviteit Toen hij in 
de halve finale tegen Clerc een 
wedstrijdbal liet hernemen stelde 
hij het gecommerializeerde top-
tennis een imponerend voorbeeld 
Matz Wilander is inderdaad geen 
belofte als veel anderen Hij is het 

De beste ronderenner 
van zijn tijd 

Bernard Hinault heeft dus voor de tweede maal de 
ronde van Italië gewonnen. De Bretoen was niet 
onkwetsbaar maar toch onomstreden de beste 
renner van het veld. Hij kreeg één klap (van de felle 
Contini) maar deelde er veel meer uit. Bovendien 
bezit Hinault voldoende karakter om moeilijke 
momenten te boven te komen. Hij kan afzien, 
inkasseren en verwerken. Hij slaat nadien dubbel 
hard terug. Bernard Hinault is ongetwijfeld de 
beste ronderenner van zijn tijd. Dit jaar wil hij en 
de Tour en de Giro winnen. De helft van de 
opdracht is reeds volbracht... 
Uiteraard profiteert de voorzichtig en berede
neerd fietsende Hinault — hij bedankt voor de 
zware inspanningen die zijn gestel zouden kunnen 
ondermijnen — van het feit dat het peloton 
momenteel slechts weinig, om niet te zeggen geen, 
volwaardige tegenstanders bevat. De jongeren 
zijn nog te jong en er moet ook nog worden afge
wacht of zij het zware werk op lange termijn aan
kunnen. De ouderen zijn.^te oud. Van Impe is nog 
een zeer behoorlijk klimmer maar hij mist de 
weerstand en de veerkracht om nog een gooi naar 
een emdzege te kunnen doen. Het is normaal Lu-
cien is een stuk over de dertig maar toch nog altijd 
goed genoeg om de besten in het hooggebergte te 
doen afzien. Anders zou men niet zo koortsachtig 
naar een uitweg zoeken om hem alsnog in de Tour 
van start te laten gaan. Naast Van Impe onder
scheidden zich ook de Zweed Primm en de jonge 
Contini Renners met inhoud maar vooralsnog niet 
bekwaam Hinault „blijvend' te verontrusten. De 
Italiaanse „goden" Moser en Saronni kwamen 
nooit in aanmerking voor de eindzege. Zij konsoli-
deerden hun handelswaarde evenwel met ritover-
winningen die hun sponsor van grote waarde zijn. 
Want de Italiaanse wielrennerij is helemaal anders 
gestruktureerd dan de onze. Maar daarover een 
volgende keer meer 

•mt^ 

Matz Wilander, 17 en reeds aan 
de wereldtennistop! 

zoveelste produkt van de Scandi
navische „sportopvoeding" Voor 
een paar weken hebben wij er. 
naar aanleiding van de Europese 
voetbaltriomfen van de IFK Gote-
borg. al de aandacht op gevestigd 
Ze hebben ginder in het noorden 
iets méér dan elders De lichamelij
ke opvoeding op de scholen bij
voorbeeld IS ontwikkeld Kwantita
tief en kwalitatief In Zweden en 
Denemarken vormt men karakters 
langs de sport om In gelijk welke 
sportdiscipline onderscheiden de 
Scandinavische atleten zich door 
hun voortreffelijke mentaliteit, 
door hun voorbeeldige instelling 
Het kan nog amper verwondering 
wekken dat zij met regelmaat nieu
we toptalenten produceren Want 
de speelwijze van een Borg en 
een Wilander vergt minstens 
evenveel karaktersterkte als ta
lent Hun suksessen kunnen bijge
volg geen toeval zijn Wanttopten-
nissers mogen dan nog zo ver
wend worden, vooraleer zij bij de 
elite gerekend worden moeten zij 
proeven van bekwaamheid afleg
gen en vervolgens op geregelde 
tijdstippen de bevestiging bren
gen van hun ongewone mogelijk
heden Dat zal de jonge Wilander 
spoedig ondervinden In Wimble
don, dat qua deelneming bij Ro
land Garros zal onderliggen, zal 
men hem met ongewone belang
stelling bekijken Hij zal wellicht als 
reekshoofd van start gaan en in
dien hij voor de kwartfinales 
moest worden uitgeschakeld zal 
hij ontgoocheld hebben Zo ligt 
dat nu eenmaal in topsport Matz 
Wilander, de jonge topspeler die 
een traag en uitputtend wedstrijd
ritme verkiest, op het snellere 
gras Het wordt wellicht een van 
de grote attraktiepolen van de 
door de afwezigheid van Borg. 
LendI en de Argentijnen Clerc en 
Villas bijna onthoofde „British 
Open" 

10 JUNI 1982 



MIaams Nationaal t4/eekblad 

in de Volksunie 
Een dag op bezoek in een VU-gemeente 

„Mortsel, zoals het 
reilt en zeilt" 
Onder dit motto bracht de VVM van het arrondissement Antwerpen een be
zoek aan Mortsel, waar de Voll(sunie mee in de meerderheid zit met drie sche
penen. 
Oe gasten werden verweli<omend in het kabinet van schepen Van Hoofstad! 
(de rest van het gemeentehuis bleef hermetisch gesloten voor het gezelschap, 
omwille van een gril van de burgemeester) door afdelingsvoorzitter Jan An-
dries. Vanuit het gemeentehuis werd dan een kleine wandeling gemaakt langs 
de spooroverwelving, de Statielei, Winkelstraat en Verkeersstraat, het gloed
nieuwe woonerf van de Pieter Reypenslui, dan langs Oude-God Sport naar de 
nieuwe jeugdlokalen in aanbouw Hier gaf schepen De Ceuster reeds een 
beetje over haar jeugdbeleid, en dan meer bepaald rond de jeugdlokalen De 
deelnemers konden met eigen ogen aanschouwen hoe de verschillende 
jeugdbewegingen zelf hun steentje bijdragen, om er mooie lokalen van te 
maken. Slot van de wandeling was het Mark Liebrechtcentrum. 

Een blik in de zaal. Mark Liebrecht-centrum Vooraan merken we o a op 
volksvertegenwoordiger Oktaaf Meyntjens Verder ook nog arr be
stuurslid en partijraadslid Josee Van Thillo-Verbruggen, idem voor Wim 
van Haegendoren, afdelingsbestuurslid Michel Theunis, voorzitter van 
VU-Hove Willem Nollet, bestuursleden Irene Hendnckx en Roland 
Bollaerts, OCMW-lid mevr Vangramberen, bestuurslid Bob Walscharts, 
arr bestuursleden Bob Loete en Jozef Thijs en gemeenteraadslid Wim 

Claessens 

Na een koffiefjauze gaf schepen Bob 
Van Hoofstadt schepen van Financien 
en Betwfiste Zaken, een korte urtleg 
over zijn beleid, hoe hij enn geslaagd 
was in deze moeilijke tijden Mortsei 
toch nog steeds met deficitair te hou 
den In 1982 heeft men zelfs een kleine 
belastingsvermindering kunnen door 
voeren Om de vragen te beantwoor
den was er overigens een medewerk
ster van het financiebureau gekomen 

Oud-
Ingenieur Van den Broeck kwam ver
volgens een uitgetsreide uitleg geven 
over politiek die gevoerd werd in Mort
sel de laatste jaren m b t BPA s en de 
inspraakprocedure In Mortsel knjgt de 
bevolking zeer ruime inspraak, in ver
schillende stappen, bij de herziening 
van een BPA Op dit gebied is Mortsel 
reeds meerdere keren als voortjeeld 
gesteld in verschillende vaktijdschnf-
ten 

Na het middagmaal Ceen zeer fijn 
t>ereide koude schotel) werden de 
deelnemers even rondgeleid in het 
Mark Liebrechtcentrum om kennis te 
maken met het innerlijke, en de techni
sche mogelijkheden van deze ultra
moderne schouwburg In een korte 
diareeks werd vervolgens een beeld 
gegeven, eerst in enkele dia s van oud-
Mortsel dan van het huidige Mortsel, 
met duidelijke verschilaanduidingen 
tussen het vroegere beleid op gebied 
van openbare werken en het huidige 
beleid Schepen Jan Vandewalle sche
pen voor Onderwijs, gaf een korte 
toelichting bij een aantal nieuwigheden 
die hij had ingevoerd zoals het aanstel
len van een logopediste het organize-
ren van het scholenzangfeest het in-
nchten van lessen Nederlands voor 
vreemdelingen &nz 

Nieuw-
Tot slot was het de beurt aan schepen 
Lieve De Ceuster schep>en voor 
Jeugd S(X)rt Maatschappelijke Wer
ken en Feestelijkheden Op gebied van 
jeugdbeleid was er het voordien aan
gehaalde beleid i v m de nieuwe jeugd
lokalen, verder het organizeren van 
kampvervoer voor groepen die erom 
vragen, en het aanstellen van een 
jeugdkonsulent(e), waarvoor de exa-

Vujo's vredesfietseling 
naar de IJzerbedevaart 

V o o r de zesde keer t r ekken de 
Vo lksun ie jongeren ( V U J O ) naar 
de IJzerbedevaar t Elke V laamse 
j onge re is hierbi j u i tgenod igd een 
unieke belevenis i 

Progrannma 

Vr i j dag 2 juli ve r t rek vanui t Leu
ven of Tu rnhou t 

— Turnhou t o m u 30 o p de G r o t e 
M a r k t 

— Leuven o m 14 uur o p de O u d e 
M a r k t 

Aanslu i t ing mogel i jk in Herent , 
Ko r t enbe rg , Brussel , Asse , Aals t 
Ove rnach t i ng in een ko l lege in 
Me l le 

Za te rdag 3 juli- Me l le - Gen t -
D iksmu ide 

V e r t r e k o m 10 u 30, middagmaal 

in Gent , langs Detnze e n Tielt to t in 
D iksmu ide 
Bezinn ing o p de IJzerv lakte, 
avondmaal , v e r b r o e d e n n g en ont 
spann ing, ove rnach t ing in e e n 
s c h o o l g e b o u w 

Z o n d a g 4 juli ontb i j t 11 u IJzerbe
devaar t 13 u 30 terugre is per au
t obus ( f ie tsen per v rach twagen ) 
Prakt ika bezem-, bagage- en zie
k e n w a g e n vo lgen de ka ravaan , 
dee lnemers zi jn ve r zeke rd in
schr i j ven voo r 20 juni 300 fr voo r 
w ie vanaf vr i jdag meere is t 250 fr 
voo r w ie za te rdagvoo rm iddag 
aansluit 200 fr voor w ie in Gen t 
aansluit 

VUJO-nat ionaa l , B a m k a d e n p l e m 
12 te 1000 Brusse l , reken ingnum
mer 435-0256851-75 met vermel 
d ing „Vredesf ie tse l ing" 

De voorzitter van VU-Mortsel Jan Andnes verwelkomt de gasten Wij 
bemerken verder bestuurslid Michel Theunis schepen De Ceuster, 
schepen Vandewalle gemeenteraadslid Claessens en bestuurslid Bert 

Veron 

mens nu worden afgenomen Inzake 
s(X)rtbeleid werden aangehaald het 
aanstellen van een sportfunktionans 
aanleg van nieuwe sportterreinen het 
openstellen tijdens de vakantiemaan
den van sporthal voor het gewone 
publiek, met mogelijkheid tot aanleren 
van bepaalde sporttakken enz Ten 
slotte was er ook nog het beleid inzake 
Maatschappelijke Werken waarbij 
dan ook het CJCMW aan bod kwam 
Hier kunnen we vermelden de kinder
oppas voor zuigelingen en (jeuters 
tijdens de marktdag de enorme uit
breiding van het O C M W Zes jaar 
geleden had deze dienst vier perso
neelsleden Intussen zijn er o a een 25-
tal bejaardenhelpsters aangeworven 
Verder is er ook de bedeling van 
warme maaltijd voor oude en t>ehoefti-
ge mensen Over enkele maanden zal 

Arrondissementeel voorzitter 
Frans Kuijpers dankt de afdeling 
Mortsel Wij tiemerken ook nog de 
schepenen De Ceuster en Vande

walle 

ook een dienstencentrum geofjend 
worden en tien bejaardenflats Verder 
zijn er ook nog de jaren bestaande 
plannen voor een groots projekt met 
tjejaardenhuis bejaardenflats en dien
stencentrum Er schijnt echter nu toch 
een tjeetje schot in de zaak te komen, 
doordat het O C M W beslist van met 
leasing te bouwen 

B e l a n g r i j k e s c h a k e l 
Na elke uiteenzetting steWe hel zeer 
geïnteresseerde p»ubliek meer gespe-
cifieerde vragen over de behandelde 
onderwerpen In de namiddag was er 
nog een wandeling voorzien, maar 
wegens de gietende regen is dat er 
niet meer van gekomen Er werd dan 
dankbaar gebruik van gemaakt om 
nog een koffiefjauze in te lassen Als 
de regen wat geminderd was trokken 
we terug naar het gemeentehuis voor 
de slotreceptie waarvoor de burge
meester dan wel zijn goedkeuring had 
gegeven Hier ontmoetten we dan ook 
arrondissementeel voorzitter Frans 
Kuijpers die na de soep op het feest 
van Wim Jonssen was gaan lopen, om 
in Mortsel mee de dag te kunnen 
komen afronden Frans Kuijfjers dank
te in de eerste plaats het tjestuur en de 
mandatarissen mzonder onze drie 
scfiepenen voor het mooie werk dat 
ZIJ geleverd hadden Uit de eerste 
reakties had hij kunnen opmaken dat 
iedereen fiet een zeer goede dag 
vond Frans Kuijpers benadrukte dat 
de gemeente als kleinste bestuurlijke 
eenheid, eigenlijk de tselangnjkste 
scfiakel is in heel de maatschappij, 
vanurt de integraal-federalistische visie 
van de Volksunie In dat opzicht zitten 
we nu in een voor de Volksunie zeer 
belangrijke periode met de gemeente
raadsverkiezingen in fiet vooruitzicht 
ZIJ vragen ieders inzet 
Nadat de gelegenheidsmappen uitge-
deeki waren werd deze dag besloten 
met een fieildronk en nog veel andere 
dronken 

Wmfned Vangramlwren 
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22 Hq Wij in de Volksunie 

Gemeenteraad Antwerpen 

Meerderheid: 

„Toch jammer dat men aktie voert" 

ANTWERPEN 

Slechts veertien dagen na de vorige 
gemeenteraad was het terug ge
meenteraad. En het was er aan te 
merken Er was amper iets te bespre
ken Op een klein uurt|e was men dan 
al aan de interpellaties toe, zonder 
dat er eigenlijk al iets gezegd was 
Van de vijf interpellaties waren er 
dan wellicht ook enkele ingegeven 
door de hoop dat men eens via iets 
totaal onbelangrijks toch aan bod 
zou kunnen komen De interpellatie 
van Gerda De Ryck (VU) behoorde 
echter met tot dat ri|t|e. 

Pinpong-spel 
De Ryck betreurde dat sinds haar 

laatste interpellatie over de begrafenis 
van tram 11 in de metro nog niets ver
anderd was Toen had ze aangeklaagd 
dat een vakbondsaktie voor de MIVA 
een vokioende aanleiding was ge
weest om tram 11 tegen de wil van de 
bevolking uit de wijk te halen En nu zat 
de wijk zonder Ofjenbaar vervoer 

De Ryck haakte dan een bnef aan van 
de SP-fraktieleider dat ze er niets met 
te maken hadden, vemnits ze toch 
maar een minderheid van de MIVA 
waren, de fout zat bij de CVP Vervol
gens kwam er dan nog een bnef van 
de CVP waann gesteki werd dat ze 
wou dat de tram terug boven de grond 

Blaasvelds „Broek" 
toch gered 
In samenwerking met VU-schepen Wllfried Leemans van Willebroek heeft se
nator Wim Jorissen de bevoegde minister ondervraagd i v m het bescher-
mingsvoorstel betreffende het natuurpark „Het Broek" De VU-vraag luidde als 
volgt „In juli 1978 heeft het gemeentebestuur van Willebroek een bescher-
mingsvoorstel ingediend betreffende het natuurpark „Het Broek", overwegen
de „het uitzonderlijk belang van het natuurgebied „Het Broek" en omgeving, en 
dit op wetenschappelijk, biologisch en landschappelijk gebied" 

De Rijksdienst voor Monumenten en 
Landschapszorg heeft deze bescfier-
mingsaanvraag gunstig geadvizeerd. 
o m omwille van het feit ,dat het 
betrokken gebied verschillende homo
gene en oorspronkelijke landschaps-
gegevens bevat, die zowel landschap
pelijk als kultuur-historisch zeer be
langrijk zijn ' 

Via de pers vernamen wij nu evenwel 
dat deze beschermingsaanvraag des
ondanks zou worden geweigerd De 
vragen aan de minister behelsden de 
stand van zaken in verband met deze 
beschermingsaanvraag en de reden 
van het langdurig aanslepen ervan en 
of de minister akkoord kan gaan met 
het voorstel en zo spoedig mogelijk 
deze bescherming kan bekrachtigen 
De minister antwoordde hierop dat het 
voorstel voor rangschikking als land
schap van .Het Broek' te Blaasveld. 
ter advies was voorgelegd aan de 
Koninklijke Kommissie voor Monu
menten en Landschappen in haar ver
gadering van 16 april 1981 

Gunstig advies 
„De Koninklijke Kommissie besliste 
eenpang het voorstel gunstig te advi-
zeren Het rangschikkingsvoorstel 
wordt momenteel administratief uit
gewerkt 

Het IS de wettelijk te volgen adminis
tratieve weg die een .langdurig aansle
pen van de beschermingsaanvraag' 
tot gevolg heeft Het rangschikkings
voorstel omvat namelijk een zeer 
groot aantal eigenaars, waarvoor de 
nodige gegevens dienen opgezocht te 
worden Omwille van deze reden werd 
het dossier opgesplitst in twee fazen 
Het natuurgebied Het Broek ' zelf ligt 
binnen de afbakening van de eerste 
administratieve faze Deze laatst ge
noemde faze IS administratief bijna 
afgehandeld zodat het akkoord van de 
minister binnen afzienbare tijd zal aan
gevraagd worden door de Rijksdienst 
voor Monumenten- en Landschaps
zorg 

De geruchten van het weigeren van de 
beschermingsaanvraag zijn waar
schijnlijk het gevolg van een vraag van 
het Bestuur van Waters en Bossen 
die het natuurgebied .Het Broek' in 
beheer hebben om de erfdienstbaar-
heden voor het staatsdomein aan te 
passen Voorgesteld werd om het be-
drijfsregelingsplan daterend van 1977 
voor het gebied aan te nemen ate 
beheersplan 

De Koninklijke Kommissie was echter 
van mening dat dit bednjfsregelings-
plan eerst grondig diende onderzocht 
te worden enerzijds omdat het plan 
reeds enkele jaren oud is en ander
zijds om de invloed op de vegetatie na 
te gaan De Rijksdienst voor Monu

menten- en Landschapszorg heeft 
dienaangaande het Bestuur van Wa 
ters en Bossen verzocht een vegeta-
tieplan voor het gebied op te stellen en 
de kommissie voor Monumenten en 
Landschappen heeft onlangs een on-
derzoekskommissie ingesteld om fiet 
gewenste beheersplan samen te stel
len 

Deze problematiek zal echter zeker 
niet de bescherming van het land
schap .Het Broek ' in vraag stellen 
noch een vertraging van de be
schermingsprocedure tot gevolg heb
ben ' 
Tot daar het ministerieel antwoord 

Antwerpen naar 
Diksmuide 
Ook vanuit Antwerpen vertrekken er 
autobussen naar Diksmuide Net zoals 
vong jaar leggen de vrienden van het 
Vlaams lokaal .De 7 Zaligheden' een 
bus in Voor meer inlichtingen tel 
34 0586 

21 juli 
Rommelmarktdag 
te Antwerpen 
Wie heeft er nog oude belastingbrie-
ven verbleekte fo tos van vorstenhui
zen driekleurige linten enz voor onze 
rommelmark t Deze en nog andere 
materialen komen wij bij u ophalen op 
zaterdag 26 juni Bel ons wij komen 
langs u bent alleszins welkom op 
21 juli in het Oranjehuis van 10 tot 
17 u in de Hoogstraat te Antwerpen 

Openbaar Cen
trum voor Maat
schappelijk Wel

zijn Ekeren 
Bi| het OCMVA Ie Ekeren wordl 
overgegaan lol openxerklanng 
\an 1 liill-lime belrekking \an 
ge/ms-bejaardenhelpLstler \ooi 
de centrale administratie 
Inlichtingen en voorwaarden 
/ijn ie bekomen op het sekretan-
aat \an het OCMW Veltvvijck-
laan 130 
Aanvragen met de nodige be
wijsstukken te richten aan de 
heer voorzitter van het OCMW 
uiterlijk op 2206 1982 (Adv. 94) 

kwam De CVP stond daar zelfs pnncn 
pieel achter De tram bleef achter 
onder de grond ledereen wees naar 
iedereen 
Volgens Gerda De Ryck lag het pro
bleem echter ook op straat In de 
Ommeganckstraat parkeren de vak-
bondsbazen hun wagens immers der
mate dat ze regelmatig op de sporen 
staan Een een parkeerverbod zou hun 
waardigheid aantasten Hoe dan ook, 
de VU en ook WEVA (Werkgroep 
Ekonomisch Verkeer Antwerpen) had
den een min of meer vakbondsvrien-
delijk alternatief uitgewerkt Men zou 
de tramsporen via een andere straat 
kunnen omleggen voor een rijrichting 
Dat zou nogal wat parkeerplaatsen 
uitsfjaren Simpeler en goedkoper zou 
echter een algemeen parkeerverbod 
zijn 
Het schepenkollege reageerde merk
waardig positief op dit voorstel 

Liefst geen politiek 
De fraktieleider van de SP en de 
woordvoerder van de CVP vonden 
het echter wel nodig op te merken dat 
ze het jammer vonden dat er op hen 
druk uitgeoefend werd Heel de tram
kwestie IS toch maar een puur techni
sche zaak die best in alle stilte opge
lost wordt Daar moet je toch niet voor 
aan politiek doen De lokale aktiegroe-
pen beslisten echter wel verder druk 
te blijven uitoefenen op SP en CVP om 
hetzelfde standpunt te doen innemen 
als dat wat de VU ingenomen had En 
dan zal men wellicht ontdekken hoe 
drukgevoelig SP en CVP zijn voor 
onbelangrijke technische problemen 

Thor Bergers 

JUNI 

12 EDEGEM Eikenavond ingericht door VNSE 

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

15 EDEGEM VU-ledenvergadering in het lokaal om 20 u 15 Taakver
deling gemeenteraadsverkiezingen 

16 EDEGEM „We bakken brood" met de dames van het FVV Sa
menkomst om 19 u 30 bij Ebes (Kontich) 

17 MORTSEL Algemene VU-ledenvergadenng in het kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen in 't Centrum, Osylei 43 

18 WOMMELGEM: Topbiljart in één keer afi Om 20 u in Den Klau-
waert 

19 ANTWERPEN Info-beurs ingencht door de Kulturele Raad van 
de Stad Antwerjaen 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 

22 ANTWERPEN. .Zorgen om Antwerpen" (Vindt Antwerpen in 
Brussel gehoor ' ) Spreker Hugo Schiltz, gemeenschapsminister 
Om 20 u 30 in zaal Bristol. Frankrijklei 19 Gratis toegang 

24 HOBOKEN 11 juli-viering 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 368465 

VU-Geel naar Diksmuide 
Op zondag 4 juli gaat VU-afdeling Geel 
naar Diksmuide Vertrek Geel-Markt 
om 7 u stipt Pnjs volwassenen 

200 f r , kinderen tot 12 jaar lOOfr 
Inschnjven vanaf heden bij Andre 
Peeters, Goorkens 4, Geel Tel 014-

58 58 79 dagelijks na 19 u , Sporta De 
Waele, Dr Vandeperrestraat 2, Geel 

Tel 014-589736 dagelijks van 9 tot 
19 u Ofwel bij de bestuursleden van 
afdeling Geel 

• KONINKRIJK BELjGIÈ - MINISTERIE V A N FINANCIËN 

Uitgifte van 2 Staatsleningen 
LENING ZONDER TUSSENTIJDSE VERVALDAG 

140/0 LENING 1982-1990 

RENTE 1 4 . - % 'sjaars vanaf 23 juni 1982 
Betaalbaar op 23 juni van de jaren 1983 
tot 1990 

AFLOSSING — Uitsluitend door terugkoop 

TERUGBETALINGSPRIJS 
tegen het pan op de eindvervaldag van 
23 juni 1990 

LENING MET TUSSENTUDSE VERVALDAG 

LENING 1982-1986-1990 

RENTE - 1375 % 'sjaars vanaf 23juni 1982 
14. — % 's jaars vanaf 23 juni 1986 
Betaalbaar op 23 juni van de jaren 1983 
tot 1990 

AFLOSSING — Uitsluitend door terugkoop 

TERUGBETALINGSPRIJS 
tegen 101.50% op de eindvervaldag 
van 23 juni 1990 

VERVROEGDE TERUGBETALING - Mogelijkheid 
voor de houder de terugbetaling tegen 
het pan te bekomen op 23 juni 1986 

UITGIFTEPRIJS 98.75 % UITGIFTEPRIJS- 99,50 % 
De uitgiftepnjs is volledig te betalen bij de inschnjving, 

— hetzij in speciën 
— hetzij in obligaties van de 9 % lening 1974-1982 terugbetaalbaar op 7 juni 1982 en teruggenomen 

met een rentevergoeding van 62 fr per tranche van 10 000 fr neergelegd nominaal kapitaal voor alle 
belastingen op de inkomsten 

Beide leningen zijn vertegenwoordigd door toonderobligaties van 5000. 10000 25000, 5000 100000 en 
500000 frank 
De coupures van 5 000 frank worden slechts als bijpassing afgeleverd 

INSCHRIJVING op beide leningen 
van maandag 7 tot dinsdag 22 juni 1982 

Aan de inschnjving kan voor laatstvermelde datum een einde worden gesteld 

De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bij de Nationale Bank 
van België en bij de in België gevestigde banken, wisselagenten en de ertoe 
gemachtigde financiële instellingen van de openbare sektor en spaarkassen. 
OFFICIËLE NOTERING — De obligaties zullen officieel ter beurze worden genoteerd 

Brussel, 3 juni 1982. De Minister van Financien. 
W. DE CLERCQ 

(Adv 90 

10 JUNI 1982 
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lepel & vork... 
> ^ 

BANKETBAKKERIJ 

Neukermans-Blom 
Daalstraat 7 - 1780 Teralfene 
Tel 0 5 3 - 6 6 8 2 1 5 

Fijn gebak - suikerwaren -
ijstaarten 

Restaurant 

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

Kap>elstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/544007 

\/laandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuursevest 60, LEUVEN. Tel: 016-
22867i 
Kon Astndlaan 85. KONTtCH Tel: 
031-5730 J2. 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL Tel: 
02-21874^ 
Brugse Baan 1. Hulste. Tel- 056-
71 153R 
Grote parkeerterreinen, zalen vrij 
voor feesten, banketten e j . Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier van 
t vat. Levende Water Tönissteiner 
Sprudel. goed en goedkoop eten. 

HertMrg 

„De 7 Zaligheden" 
Sleutelstraat 2 
(hoek Nabonalestraat) 
Antwerpen 
Td 031/340586 
Mogelijkheid tot kleine etentjes 

Oafe-restaurant MUTSAERT 

Eikenlei 61 

2280 GROBBENDONK 

lel Ü14-5151 48 

Sluitingsdag maandagavond en 
i!>dag 

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 Vatois-zegels 
aan alle leden 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 

Roomijs 

Wiifried BLANCQUAERT 

Grole Kouier 47 
UITBERGEN 

Tel 091-67 57 12 

f̂ rt mm^i» 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
J A N P A U W E L S -
D E B R A U W E R 
1>* 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-4232.46 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

FEESTZAAL 
•EDELWEISS» 

Vossemberg 13, 1981 VOSSEM 

Tel 02-767.45.76 

Alle feestelijkheden 
Mogelijkfieid tot huren 

van t)estekken 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van aBe feesten 

Ook vertiurmg van tafelgenef 

Schiklerstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031-374572 

Koffiebranderij 
SANO 
Emiel Witmannstraat 36. 
Schaart>eek 
Tel 02 734 56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

Wijnmiport HERMAN 
Douane - stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-412922 
056-41B168 

Invoer Bourgondië- en Bordeauxwi|nen 
ANe grote wijnen 

rechtstreeks uit de kastelen. 
Degustaties en verkoop 

elke vrifdag van 17 tot 19 u. 
elke zaterdag van 10 tot 13 u. 

en op afspraak. 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
o p 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, standrtgkamers. ale komfort. 
Heideba»! 98. 1850 Gnmbergen Tel 02-25Z0Z40 
Ktest zondag gestoten - Hotel open 
Tijdens de week. suggesties van de chef -I- spijskaart 
Open ale dagen - maalti|d(^iecks. 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'-elei 51 
9300 AALST BOf^GERHOUT 
Maurits GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel. 053-21 35 33 Tel 031 36 56 54 

Café De Toekomst 
Kauwstraat 43, 
9560 Sint-Lievens-Esse 
Tel. 054-50.06.49 

Validenngscentrum L O T T O , 
aanneming tot donderdag
avond 24 uur 

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

DE S N O E C K 

Elie van Laere 
en Marce l la Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-3006.53 

Lokaal «T SCHUURKE> 

Oude Graanmaict 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02-51325.64 

Waar Vlamingen THUIS zija 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1970 H E K E L G E M 

Café, restaurant speeltuin, 
terras Woensdag en donder
dag gesloten Maandag, dins
dag, vnjdag vanaf 15 u Zater
dag en zondag vanaf 's mid
dags 

Tel. 053-66.87.40 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

'\]'{ ^\ Verzoigde keuken 
\X\aüMü\ DemokratiscN» prijzen 

Urtgetezen dienstbetoon 

Koss<̂ lslcenw(?<j 38 
?260 Niilfn - Tel 031/818841 

t Is een speaahteit 

zoek fiem op bij uw 

of toespijswmkel 

„De Beauvoordse pastei" 

't Is de bchtste verteerbare 

Café Het Vlaams Huis 
iJij Jef Meys-Cypers 

tcenweg op Wifchmaai 59 

t'EER 

Tel 011-79.7084 

Kom es tjinnen waar Vlamngen 
thuis zijn 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 
Verbertstraat 145-147 

2120 Schoten, 031-5&41.76 

W i j verzorgen al uw feestert 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
TeL 091-692&74 

Specialiteit ribstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gestoten 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel. 0 5 2 / 2 1 . 1 6 L 0 6 

Algemene voeding bieren wi|nen li
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen. 

Steeds welkom in 

K R E K E L H O F 

Drankhuis met sfeer 

D n e Egyptenlaan 11 , 

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

U w tweede thuis! 

Welkom 

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

Dorpsstraat 3 1 , 1686 Gooik 
Tel. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

zo^muqi 
• Jongeman, 18 jaar. zoekt 
werk als automechanicien in de 
omgeving Geel-Mol-Herentals 

• Man. 45 jaar sinds enige tijd 
werkloos gevallen, zoekt werk 
als vrachtvoerder binnenland 
Liefst provincie Antwerpen of 
Limburg 

Voor inlichbngen Centrum 
voor mensen met Vragen. Lucier 
Beyens Goorstraat 12. Meer 
hout 014/309879 

• Een aantal ongeschiookle 
mensen van rond de 45 jaar 
worden dagelijks slachtoffer van 
de knsis Wie heeft er voor hen 
een of ander werk ' Tel naar dr 
J Valkeniers, volksvert, op num
mer 02/5691604 

• Jongeman, 27 jaar, onge
huwd, dtpkMna fioger middel
baar, njbewijs D. zoekt dnngend 
werk als chauffeur (eventueel als 
convoyeur) Belangstellenden 
kunnen zich wenden tot Staf 
Dnesen. Punt 22, 2270 Herent-
hout tel 014/51 1963. of tot 
Kemjjens Sociaal Dienstencen
trum voor Mensen met Vragen 
vzw. Vonckstraat 39. 2270 He
renthout 

• Jonge laborant industnele 
scheikunde (21 jJ. dienstplicht 
volbracht zoekt t)etrekking t)ij 
voorkeur in West-Brabant of 
Brussel Praköscfie ervaring 6 
maand stage 
• Ervaren lasser-pijpenfitter 
(ca 45 jJ. werkkws ingevolge 
faling van werkgever, zoekt be
trekking bij voorkeur in Brussel 
of West-Brabant 
Kontaktadres Albrecht de 

Scfiryver. Nmoofsesteenweg 
515, 1711 Ittertjeek (tel 02 / 
5693458) 

• Technisch bediende (mann, 
51 jaar), werkkxis wegens slui
ting van bednjf. met ruime prak
tijkervaring inzake aankoopafde
ling en relaties met leveranaers. 
zoekt dnngend passend werk 
Zich wenden Bart Vandermoe-
re. Amenkalei 46. 2000 Antwer
pen (telefoon 031-160150) 

• Jongedame 18 jaar wonen
de te Mechelen zoekt dnngend 
werk als art>eidster Belangstel
lenden kunnen zich tijdens de 
kantooruren wenden tot volks
vertegenwoordiger Joos So-
mers op het Vlaams-Nationaal 
Centrum. Ontvoenngsplaats 1 te 
2800 Mecfielen. of telefonisch op 
het nummer 015-209514 (Gelie
ve steeds ref 3031/224 te ver-
meklen 

• 25-jange gehuwde vrouw 
met middeft>are studies zoekt 
werk m de omgeving van Asse 
Heeft ervarmg ais klerk-typiste 
Ini tel 5691604 Volksverte-
genw dr J Val<eniers 

• 28-jange jongeman, gehuwd, 
dijstoma technisch ingenieur, 
grondige kennis van Nederlands. 
Frans en Engels en praktische 
kermis van CXHIS zoekt een pas
sende betrekking Voor inlichtin
gen zich wenden O Van Oote-
gfiem. senator /V. Lonquestraat 
31. 9219 Gentbrugge, tel 
091-307287 

• 23-jange jonge man. paswer
ker van beroep met diploma A3 
mecfiamka zoekt een passende 
betrekking Voor inlichtingen zich 
wenden O Van Ootegfiem. Se
nator. Armand Lonquestraat 31. 
9219 (ïentbrugge. tel 
091-307287 

• Jonge man. 20 jaar. vnj v 
legerdienst zoekt betrek. Opto
ma A3 mechamka -l- kenms au-
tomecfiamka. ervarmg toerisme, 
3-talig. nobes v CXuts Me werk is 
wekom Verdere inlicht of kon
takten Hitoe De Wit J de Sade-
leerlaan 10. Edegem (tel 0 3 1 / 
491766 

• 48-jange man zoekt een job 
als arbeider-buitenwerk fiulp-tui-
mer of dergelijke 
Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem senator. 
A Lonquestraat 31 9219 (Sent
brugge, tel 091-307287 

• Regentes aardnjkskunde-we-
tenschappen. 22 jaar. zoekt drin
gend werk, al of met m het onder
wijs. Heeft goede kennis van 
de^tyto Voor mlichtingen (Seert 
Bourgeois. Vandent>ogaerdelaan 
47. Izegem, telefoon 3052.87 
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Dilbeekse „Gielis Vanden 
Bossche- werkgemeenschap" 
legt leerrijk bejaardenrapport voor 
De Dilbeekse werkgemeenschap „Gielis Vanden Bossche' en een groep 
Vlaams-nationalisten uit dezelfde Vlaamsbrabantse gemeente zetten begin 
1981 een projekt op stapel dat de titel .projekt derde leeft i |d ' meekreeg Zeven 
BTK'ers werden in dit verband aangeworven en na een grondige voorstudie op 
pad gestuurd 

Verleden week konden de verantwoordeli jken van de werkgemeenschap hun 
dossier aan pers en publiek voorstel len. 

hulpverlening ten huize, zowel lichame-Het spreekt vanzelf dat wij hier dit hele 
dossier, ± 40 biz. niet zullen samen
vatten Toch graag enkele besluiten 
omdat ze zo treffend de problemen 
van de bejaarde illustreren en de te
kortkomingen in het bejaardenbeleid. 

TV-ki)ken_ 
Er leven in Dilbeek ongeveer ± 35 000 
inwoners en een goede 4000 bejaar
den Zes bejaardenbezoeksters wer
den erop uitgestuurd om met een 
vragenlijst in de hand te Justeren, te 
noteren en te helpen 
Zo bereikte dit projekt 1 503 mensen 
Bejaarden, woonachtig in Groot-Dil-
beek en allen ouder dan 65 jaar 
Van deze groep leven er 491 alleen (A-
groep) en vomnen er 1 012 een gezm 
(G-groep) 

Hier enkele resultaten en bedenkin
gen 
• Op 1 503 bejaarden verklaart maxi
maal 90 % geen nood-aan-wat-dan-
ook te hebben 
• 10 % van de bezochten heeft 
geen weet van de voorzieningen die 
speciaal met het oog op bejaarden, zijn 
opgencht txjaardenhulp, warme maal
tijden, poetsdienst enz 
9 De beschikking over een hele 
reeks sociale diensten belet met dat de 
bejaarde vereenzaamt De bejaarde 
wordt namelijk niet opgespoord maar 
door de ,beroeps opgewacht In dit 
projekt beproefde men het net anders
om De bejaarde werd opgezocht met 
het gekende resultaat van de 1 503 
bezochte mensen gaf meer dan 10 % 
problemen die niet zomaar direkt op
gelost konden worden Een veertien
daagse werkvergadering had daarmee 
dan de fianden vol aanvragen aller
hande, hulpverlening problemen van 
administratieve en juridische aard enz 
• Er kon worden opgemaakt dat de 
bescfhkbare diensten om de vraag van 
de bejaarde te voldoen ontoereikend 
zijn Sociale en aangepaste woningen 

lijk als materieel aJs psychisclie bij
stand de vraag overtreft tiet aanbod' 
# Er blijkt tevens een gebrek aan 
koordinatie van de in werking gestelde 
middelen Zo kan de vraag gesteld of 
met beter afgestapt wordt van een 
massaal verspreide en dure gids, ten 
voordele van echt ,veki-werk" zoals 
met dit projekt schuchter aangetoond 
is' 
# Vele bejaarden hebben nood aan 
begeleiding bij hun oppensioenstelling 
# De bejaarde vult zijn tijd hoofdza
kelijk met huishoudelijk werk en opval
lend veel TV-kijken Misschien ligt hier 
een nieuwe kans om de bejaarde die 
nu naar de „Franse" netten kijkt beter 
te bereiken door doelgenchte pro
gramma's via kabel-tv'^ 

Drempelvrees 
Jan Raeymaeckers, die het dossier 
voorstelde „Het blijft onze overtuiging 
dat die bejaarden, die behoefte heb
ben aan iets, juist het gemakkelijkst in 
de kou blijven staan omwille van de 
drempelvrees voor officiële instanties 
(met hun lange wachttijd) en omwille 
van de afwachtende houding van de 
„beroeps" in de sociale instellingen 
Een initiatief zoals dit projekt lijkt ons 
dan ook een zeer nuttig en zinvol 
antwoord op de tekorten van het 
huidige bejaardenbeleid, zonder af
breuk te willen doen aan het onmisba
re werk dat op dit ogenblik al geleverd 
wordt 

De resultaten van dit projekt fiebben 
de onderzoekers en de initiatiefne
mers ook geleerd dat de toestand niet 
zo eenvoudig is Vragen en antwoor
den dringen zich dan ook op 
Er IS enerzijds gebrek aan globale 
planning en koordinatie Anderzijds 
zullen de budgettaire middelen van de 
gemeenten in de toekomst waarschijn
lijk nog meer beperkt worden terwijl 
gelijktijdig blijkt dat de aangeboden 

diensten ontoereikend zijn om de be
hoeften te dekken Wordt bijvoorbeeld 
door de infrastruktuur op te dnjven de 
financiële last om de bejaarden te 
helpen met te zwaar voor de aktieve 
bevolk ing' Om op deze vraag juist te 
kunnen antwoorden en de politieke 
keuze te oriënteren zal het nodig zijn 
zich te bezinnen over de sociale doel
treffendheid en de kostprijs van het 
huidige bejaardenbeleid, liever dan een 
politiek in 't blinde verder te zetten Er 
zal in ieder geval moeten geinnoveerd 
worden en selektief tewerk gegaan 
Daarenboven staat het ook vast dat 
door de bejaarde zelf plannen en 
voorstellen tot zelfredzaamfieid zullen 
moeten uitgewerkt worden, hierin ge
holpen, gesteund en gestimuleerd 
door de overheid en organizaties als 
door partikulieren 

Hanteerbaar 
De Volksbelangengroep in de Groot-
Dilbeekse gemeentepolitiek die aan de 
basis ligt van dit onderzoek zal natuur
lijk zijn voordeel halen uit het projekt 
Terwijl een gemeentebestuur (ook) 
het tiejaardenbeleid zonder veel ver-
beehdtng aanpakt kan de VOLKS-frak-
tie meteen bewijzen dat ook hier ver
nieuwing mogelijk moet zijn Daarbij 
moet de groep — zoals het rapport be
sluit — op alle geïnteresseerden kurv 
nen rekenen Dat j-ekenen op" 6 
natuurlijk niet zo vanzelfsprekend. 
Toen de werkgenneenschap zijn plan
nen bekend maakte reageerden bur
gemeester (Veugels), de verantwoor
delijke schiepene. de CVP- en SP-
frakties in het O C M W in pamfletten en 
bneven ongemeen afwijzend op fiet 
onderzoek. En dat belooft niet veel 
goeds 

Elke neutrale waarnemer zal echter 
moeten toegeven dat de werkgroep 
rond dr Jef Valkeniers en zijn mede
standers een dokument heeft voorge
legd dat merkwaardig is en hanteer
baar voor wie ogen en oren heeft naar 
de veelkantige problemen die bejaar
den (kunnen) hebben in een middel
grote entiteit waann zowel verstede
lijkte als landelijke gemeenten werden 
samengevoegd 
Wie interesse heeft voor dit rapport. Werk-
gemeensctiap Gielis Vanden Bossche, Ni-
noofsesteenweg 15 te 1710 Dilbeek (02-
522 4571) 

Dilbeeks Vlaams Sociaal Centrum 
opent infoteek 

In het Vlaams Sociaal Centrum .aan de nng" te Dilbeek 
(zie foto) werd onlangs een studie- en informatiecen
trum voor politieke maatschappelijke en kunstzinnige 
vorming opgericht Dit Dilbeeks Studie- en Informatie
centrum (gemakkelijkheidshalve DSIC) wil een infoteek 
zijn waar (jonge) mensen informatie en dokumentatie 
kunnen bekomen over een brede waaier van onder
werpen die op scholen en bij eksamens de opdrachten 
van studies, eindwerken of verhandelingen kunnen 
uitmaken Van „abortus" over „openbaar vervoer" tot 
,Zuid-Amenka", er is geen onderwerp of het DSIC weet 
er alles van De oprichting van deze info-dienstveriening 
was zo raak dat het gemeentelijk informatieblad liet we
ten dat de centrale biblioteek van het Westrand-

kultuurcentrum gauw-gauw een soortgelijke dienst 
.binnen afzienbare tijd" wil ojonchten 
Kamerlid Jef Valkeniers die als eerste zijn dokumenta
tie aan het DSIC ter beschikking stelde, verklaarde on
omwonden dat het centrum wat graag Westrand wou 
bijspnngen 
W I J benijden geen klein beetje de scholieren studenten 
en andere geïnteresseerden van Dilbeek en omgeving 
die nu in eigen gemeente een dergelijke informatiebron 
aan huis hebben i 

De infoteek is open op alle werkdagen van 10 tot 12 u 
en van 15 tot 18 u. Buiten deze uren op afspraak, 
Ninoofsesteenweg 15 te 1710 Dilbeek (02/522.45.71X 

BRABANT 
JUNI 

10 BRUSSEL (stad) Algemene ledenvergadenng 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 

13 KESTERBEEK Pannekoekerv en uitsmijterskermis vanaf 14 u 30 
in de zaal „Alcazar", Dworpsestraat 208 te Lot 

16 TIENEN. Gespreide arrondissementsraad voor het kiesdistnkt 
Tienen Om 20 u in het Centrum voor Mensen met vragen, Minder
broedersstraat 46 

17 AARSCHOT. Gespreide arrondissementsraad in 't Wit Toreke, ter 
Heideland 97 om 20 u 

18 LEUVEN: Gespreide arrondissementsraad voor kiesdistnkt Leu
ven Om 20 u in k)kaal 't Broeck, Broekstraat 37 

19 HERENT-WINKSELE-VELTEM-BEISEM: Kaas- en wijnavond om 
20 u in de turnzaal van de Gemeenteschool, Overstraat te Veltem-
Beisem Deelname 200 fr 

21 KESSEL-LO: Inspraakavond i v m de aanstaande gemeenteraads
verkiezingen van 10 oktober Voorstelling van verkiezingspro
gramma Om 20 u in de Cardijnzaal van „De Knng", J -Pierrestraat 
76 

25 GRIMBERGEN: VUJO-fuif met diskobar Vicious Music vanaf 20 u 
in zaal „Rubens" (Beigem) 

Zaterdag 12 juni 

bij VU-Diest 
Na een lange tijd zwoegen, zweten en 
werken heeft de VU-afdeling van Diest 
ergens in Schaffen een al wat oudere 
stal omgetoverd tot twee knusse k)ka-
len Deze hebben als doel onze druk
ker, Herman wat meer ruimte te geven 
Weetgierige zielen kunnen er alt jd 
dokumentatie omtrent politiek vinden 
en ook als vergaderzaal is deze ruimte 
zeer geschikt In de komende drukke 
vekiezingspenode is zo'n lokaal waar 
de naa^t ige Diestse bijtjes kunnen 
pkxjien, stempelen en zegels kleven, 
altijd welkom I 
Op vnjdag 11 juni a s om 20 u worden 
de kandidaten voor de gemeente
raadsverkiezingen, de vnjwillige hel
pers en fiet bestuur vergast op een 
korte receptie ter gelegenheid van de 
officiële opening Omstreeks 21 u 
gaan we naar cafe „De Lamme Gioed-
zak" om er eens gezellig samen te zijn 
Zaterdag 12 juni ojaendeurdag van 10 
tot 12 u en van 14 tot 18 u U kunt ko
men kennis maken met de kersverse 
bkalen en met de VU-kandidaten voor 
de gemeenteraadsverkiezingen in ok
tober Het Vlaams-Nationaal Boeken

fonds organizeert speciaal die dag een 
boekenbeurs Iedereen is van harte 
welkom en uiteraard is dit ook een ge
legenheid om ons mooie stadje „Diest" 
eens een bezoekje te brengen' 
(Selegenheidsadres Herman Brems. 
Kerkstraat 21 te 3295 Schaffen 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

lustrerie 

Openingsuren: 

Dinsdag, woensdag t n vri jdag TERN 
van 13 tot 20 u. Donderdag van Tel C 
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 

Diegem-Machelen 
naar Diksmuide 
Diegem Vertrek 7 uur kerk Diegem 
Inschnjvingen Rene Hinnekens, Blai-
ronstraat 47, tel 7517207 of Michel 
Van Neste Van den Steenstraat 17. 
tel 7207855 
Machelen Vertrek 7 u 15 kerk Ma-
chelen Inschnjvingen Simonne De-
muer-Gaens Tuinwijk De Heuve 13. 
tel 251 22 37 of Laurent Krokaert, C 
Peetersstraat 66 
Prijs Volwassenen 200 fr, kinderen 
tot 16 jaar lOOfr 
Na de bedevaart terug langs domein 
Puyenbroeck te Wachtebeke 
Terug rond 21 uur 

^of itn Crnlioorn 
Restaurant 
Feestzaal Café 

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

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Kritische 
stadswandeling 
door Leuven 
Op zondag 20 juni organizeert de 
Dosfelknng Leuven een geleide stads
wandeling te Leuven o l v Kns Bovin 
Tijdens deze wandeling zullen o a de 
(erg vervallerO St^akobskerk en de 
St-Geertrui-abdij dn restauratie) be
zocht worden De wandeling is koste
loos en staat open voor iedereen Na 
de wandeling kan er deelgenomen 
worden aan een typisch Leuvens eten
tje 
De wandeling vertrekt op zondag 20 
juni om 14 u stipt op de Oude Markt te 
Leuven Het einde is voorzien om 18 u 
Inschnjven voor de wandeling kan 
men schnftelijk bij Dosfelknng Leuven. 
Kiekenstraat 1 te 3000 Leuven (tel 
230482, vragen naar Pierre Bollion) 
Deelname aan het etentje is slechts 
mogelijk mits storting van 100 fr per 
persoon vóór 16 juni op rekening 979-
4594249-43 van Dosfelknng Leuven 
met vermeWing „wandeling 20 juni" 
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Wij in de Volksunie 

Optreden volksdansgroep „Den Uyl" 

„Top en basis VU 
samen te Diksmuide" 
Als Vlamingen In Vlaanderen mogen wij ons gelukkig achten dat er in 1982 nog 
heel wat folkloregroepen zijn die het als hun taak beschouwen de traditionele, 
Vlaamse volksgebruiken, liederen en dansen uit het verleden voor het 
nageslacht te bewaren 

Een van die groepen willen wij hier even beter voorstellen, en dit naar aanlei
ding van hun optredens op 3 juli 1982, ter gelegenheid van: „Top en basis VU 
samen te Diksmuide". 

m 25 

Volkskunstgroep 
„Den Uyf 
Al sinds oktober 1974 v\(eerklinken te 
Moerbrugge-Oostkamp weer oude 
deuntjes, woorden er weer oude dan
sen gedanst, ziet men er „volksfiguren" 
opduiken gehuld in een heus volks pak 
uit grootvaders of -moeders tijd, w/or
den er w/eer meibomen geplant en 
hoort men bij tijd en wijle een vergeten 
gewaand lied zingen 
De bekommernis voor onze eigen 
Vlaamse volkskultuur, de wetenschap 
dat die Vlaamse volkskultuur dreigt 
overwoekerd te worden door vreem
de kuituren, en de vaste overtuiging 
dat wie die Vlaamse volkskultuur wil le
ren kennen, zich werkelijk naar groot
vaders of -moeders bjd moet nchten, 
waar deze kuituur het zuiverst was 
dit alles heeft enkele mensen er ten 
jare 1974 toe aangezet een volks
kunstgroep op te nchten 
Het repertonum van de groep steunt 
enerzijds op de volksdansbundels van 
het Nationaal Dansarchief van Scho
ten (autentieke Kempische en Midden
brabantse dansen) en anderzijds op 
veldwerk en optekeningen door enke
le leden van de groep zelf Dankzij dit 
veldwerk kan de groep haar publiek — 
met zonder enige trots — ook authen
tieke dansen, liederen en get>ruiken uit 
het Ommeland van Brugge voorstel
len De dansers worden begeleid door 
het eigen volksorkest van de groep, 
dat bestaat uit traditionele instrumen
ten diatonische akkordeon, viool, hou
ten dwarsfluit, fijfer, contrabas en klan-
net (de kombinatie die meestal op 
optredens te horen is), aangevuld met 
zogenaamde bedelinstrumenten en in
strumenten uit de vroegere blikken-
muzieken moezelzak, epinette of spi-
nette (een instrument dat door de 
leden van de groep zelf gemaakt 
wordO, ocanna, lepels, bombardon 
(een ritme-instrument), flijt, rommelpot 
enz 

In de loop van de jaren, en naarmate 
het aantal leden van de groep groeide, 
werd het ook mogelijk meer en meer 
facetten van de Vlaamse folklore in de 
werking van „Den Uyl" op te nemen 
Naast het volkse dansen en zingen, 
naast het volksorkest het in stand 
houden van plaatselijke gebruiken, en 
het veldwerk, die van bij het begin tot 
de aktiviteiten van „Den Uyl" behoor
den, kon de groep beginnen met een 
kursus kantklossen, die een groot suk-
ses kende De jongens van hun kant 
lieten zich met onbetuigd en waagden 
zich, na lang en hard oefenen, op het 
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podium met een prachtige reeks ven-
delzwaaien 

De volkskunstgroep „Den Uyl", die nu 

al een honderdtal leden telt verheugt 
zich tevens over een entoesiaste be
langstelling vanwege haar kinder
groep Onder kundige leiding zetten de 
leden van deze groep hun eerste 
volkse danspasjes Met zulke entoe
siaste leden is de toekomst van „Den 
Uyl" verzekerd, immers in de kinder
groep wordt de basis gelegd voor 
opname in de hoofdgroep 

De tientallen optredens in binnen- en 
buitenland zijn de kroon op het lange, 
geduldige werk van opzoeken, aanle
ren inoefenen en repeteren en getui
gen van de bereidwilligheid van de 
leden van „Den Uyl" om het traditione
le. Vlaamse volksleven zelfs anno 1982 
nog gestalte te geven 

Het kontaktadres is Leliestraat 35 te 
8020 Oostkamp Tel 050-822051 

Hugo Schiltz 
sprak in Roeselare 
Op uitnodiging van FW-Roeselare 
en voor een talrijk publiek, onder wie 
het arrondissementele kader en men
sen van het Roeselaarse stadsbe
stuur, hield Gemeenschapsminister 
Hugo Schiltz een opmerkenswaardi
ge toespraak. 

Annie Pottie-Kindt verwelkomde de 
VU-Gemeenschapsminister. Ze be
sloot haar inleiding met de vraag: 
Kan een zelfstandig Vlaanderen de 
krisis aan? 

Vlaaneren is een klem land, zonder 
grondstoffen en nagenoeg zonder ba-
sisindustne (als we Sidmar en de 
chemie in het Antwerpse buiten be
schouwing laten) Momenteel zitten 
we met veel te hoge werkloosheidscij
fers En dat sombere geluid wordt nog 
versterkt door de mokerslagen van de 
recente faillissementen , 

Toch IS er geen reden om een soort 
doemdenken te kultiveren Vlaanderen 
heeft immers heel wat benijdenswaar
dige troeven Er zijn onze werkkracht 
en ons intellekt Er zijn onze unieke lig
ging en onze mantieme infrastruktuur, 
met liefst vier belangrijke havens Ant
werpen, Gent Zeebrugge en Oosten
de Er IS onze spoor-, wegverkeers- en 
waterweginfrastruktuur, onze open
heid ten overstaan van de ons omnn-
gende wereld, onze hoge exportquote, 
onze biezonder hoge produktiviteit 
Maar wij gebruiken te weinig onze 
troeven, aldus de Vlaamse Gemeen

schapsminister Vlaanderen moet 
spoedig erkenbaar en herkenbaar zijn 
in de wereld De spreker gaf terloops 
een veeg uit de pan aan die politici en 
persorganen die meenden hun afkeer 
te moeten uitspreken ten overstaan 
van de Quétiecreis van de voorzitter 
van de Vlaamse deelregenng Vlaan
deren moet immers alles zetten op een 
exportpolitiek Het is helaas zo dat de 
Vlaamse deelregenng permanent 
t>otst met de centrale regenng Onze 
deelregenng kreeg wel een industnele 
politiek als taak toegewezen, maar de 
centrale regenng houdt de middelen 
voor zich M a w Vlaanderen is voor de 
zoveelste maal blijgemaakt met een 
dooie mus 

Intussen moet de Vlaamse deelrege
nng roeien met de nemen die ze heeft 
Intussen dient iedereen er alles op te 
zetten in Vlaanderen om ons t)ednjfs-
leven dn Vlaanderen bijna uitsluitend 
KMO's, wat uniek is, met voor- en 
nadelen) maximaal te doen renderen 
Tegelijkertijd moeten wij enn slagen 
zinvolle maatschappelijke taken te 
creëren om hen op te vangen die geen 
arbeid vinden tn het normale produk-
tieproces 

Ten slotte, en daarmee besloot Hugo 
Schiltz. moet Vlaanderen zonder com
plexen of vertragingsmaneuvers, de 
weg zoeken en de weg opgaan naar 
een volwassen en weltsegrepen zelf
bestuur (ev) 

• Te koop gevraagd 
Encyclopedie VI Bew, 2de 
hands. F-J Verdoodt. Erembo-
degem 053-216826 

• Jongeman uit Brugge, bouw
kundig tekenaar, afgestudeerd in 
1975 met vier jaar ervaring werk 
in studiebureau, zoekt werk Zich 
wenden tot G Vanoverschelde, 
A Scheuremanspark 13, 8021 
Loppem-Zedelgem, tel 050-
825202 

• Jongedame. 20-21 jaar. diplo
ma HMO Mens-Wetenschappen 
Kennis van daktylo Talen Ne
derlands, Frans en Engels, zoekt 
dnngend een passende betrek
king 

• Jonge man. 23 jaar. onge
huwd, legerdienst volbracht 
zoekt een passende betrekking 
HIJ IS gegradueerde in de Gis-
tingsbednjven A l . kennis van 
Nederlands, Frans en Engels en 
noties van Duits Voor inlichtin
gen zich wenden O Van Oote-
ghem, senator, A Lonquestraat 
31, 9219 Gentbrugge (tel 091-
307287) 

• 22-jange jongeman, gedane 
studies hoger middelbaar en 
1 jaar regentaat kursus t)e-
kwaamheid voor bibliotekans 
zoekt een passende betrekking 
Dienstplicht volbracht Voor in
lichtingen zich wenden O Van 
Ooteghem - Senator - A Lonque
straat 31 - 9219 Gentbrugge - tel 
091-307297 

WEST-VU\ANDEREN 
JUNI 
12 IZEGEM Wandeling te Merkem o l v het echtpaar Herman 

Vandamme-Roza Decoene Vertrek om 13 u 30 aan het Vlaams 
Huis Organizatie Wandelklub Vlaams Huis 

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

19 BRUGGE-TORHOUT Vormings- en ontspanmngsdag aan het 
„Klem Strand" te Jabbeke Om 10 u 

26 DAMME VU-leden- en sympatizantenfeest met hanng en kazak-
ken Om 20 u m het Vissershuis te Damme Gastspreker senator 
Guido Van In 

27 IZEGEM Fietsrally en barbecue m het Vlaams Huis Vooraf 
inschrijven bij FVV- of VU-biestuursleden Organizatie FVV en VU 

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, AZ St-Jan 2de verdieping Ruddershove 10 te 
8000 Brugge, overgegaan worden tot de algemene offerte-
aanvraag voor het leveren en plaatsen van een 
SCINTILLATIECAMERA 
Het dossier \igt ter inzagei 
In het AZ St-Jan, Ruddershove 10 Brugge bi) de heer Ing 
Jan Hermans, Kernfysicus, Oncologisch Centrum 
Iedere werkdag van 9 tot 12 u Tel 050-320832 
Dossier te koop: 
In het AZ St-Jan PCR nr 000-0099581-59 
Aan te kopen tegen de prijs van 200 fr (port inbegrepen) 

Dankzij tussenkomst van Julien Desseyn: 

Zuivering van het 
kanaal Nieuwpoort-Duinkerke 
In onze uitgave van 8 apnl 1982 (Eko-
fronO publiceerden wij een noodkreet 
van de milieugroep ..Kanaal Nieuw-
poort-Duinkerke m Nood" Deze groep 
vreest de teloorgang van dit prachtig 
stuk natuurschoon m de Westhoek 

De jarenlange vervuilende lozingen 
veroorzaakten een enorme reukhinder 
en brachten een verloedenng van het 
kanaal met zich mee 

VU-volksvertegenwoordiger Julien 
Desseyn (Middelkerke) kwam hier
voor tussen bij de gemeenschapsmi
nister van het Leefmilieu Lenssens en 
bij de waterzuivenngsmaatschappij 
van het kustbekken Niet zonder resul-

Sierpleister 
op gevels? 

Alle vochtisolaties 

A T H O S pvba 

Eikens t raa t 212, Reet 
Tel 0 3 1 - 8 8 6 4 6 8 

O o k r u w b o u w & 
s leu te l o p de deur 

taat overigens In antwoord op zijn 
dringende vraag werd hem letterlijk 
het volgende meegedeeld „Voor het 
txHJwen van het zuivenngsstation heb 
ik (nvdr J Lenssens) de bevoegde 
diensten opdracht gegeven de studie 
en de realizatie van dit station tnj 
prionteit te behandelen " Ook de Wa
terzuivenngsmaatschappij sluit zich 
hierbij aan „De nodige voorzienir>gen 
te zullen treffen om tot een voorlopige 
zuivenng van de afvalwaters van het 
industneterrein en van de stad Veume 
te kunnen overgaan op het terrein van 
de toekomstige zuivenngsinstallabe in 
afwachting dat deze voltooid is Wij 
zullen deze ontwerpen zo spoedig 
mogelijk realizeren" Hofjelijk houden 
beiden woord en wordt eindelijk echt 
iets gedaan aan deze schandalige aan
tasting van ons milieu 

Het ga je goed 
Joost... 
Op woensdag 2 juni vertrok VU-sche-
pen van de stad Diksmuide Joost 
Tryhou met zijn gezin voorgoed naar 
Pretona Joost zal met Dina en hun vier 
kinderen een nieuw leven en een 
nieuwe toekomst opbouwen bij het 
Zuidafnkaans broedervolk waann hij 
een heilig geloof heeft We duimen 
voor je Joost het ga je goed 

Jef HENDRYCKX 

^ ^ 5 ^ ' S 5 VASTE RENTE 

PREMIE 

OP JE 
VERJA/U^DAG' 

(Adv. 81) 

privé tpflflrbs NV. ASPA spflfBO-kredieten 
» ^ NETTO 

• «|i de Mnf nel liisien 2 wrjtardajM 
ra«fl>eh«udeiitMJo(i]«reii MidMlIJMr 
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26 m ij in de Volksunie 

75 jaar na diens overlijden 

Priester Daensherdenking te Aalst OOST-VU\ANDEREN 
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat 
priester Adolf Daens te Aalst overleed 
Dat zal op een passende wijze her
dacht worden, m samenwerking met 
het stadst>estuur 

Deze herdenking vindt plaats op zon
dag 13 juni te Aalst 

Programma 

9 u 30 bloemenhulde op het kerkhof 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn Aalst 
De raad voor Maatschappelijk Welzijn van de stad Aalst 
heeft de funktie opengesteld van geneesheer specialist oto-
rhinolaryngoloog (neus-, lieel- en oorziektenh 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief 
worden gestuurd aan de voorzitter van het OCMW, Gast
huisstraat 40, 9300 AALST, en dienen met de bewijsstukken 
uiterlijk vóór zondag 20 juni 1982 ter bestemming te zijn 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriëntering van 4-8-1978, genaamd anti-
knsiswet, is de opengestelde funktie toegankelijk voor 
mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk anders is 
voorzien 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen Tel 
053-21 2393 - toestel 110 (Adv 93) 

10 u herdenkingsmis in de St-Marti-
nuskerk met optreden van het St-
Martinuskoor en homilie door deken 
De Vos 

11 u optocht naar het Daensmonu-
ment met de muziekmaatschappij „Tot 
Heil des Volks" Korte toespraak door 
Luc Delafortrie, voorzitter van het 
Fonds, met verklaring over de aktuele 
problemen 

11 u 45 tocht naar het hernieuwe bel
fort op de Grote Markt, voor de officië
le opening van het Daensmuseum en 
het Archief van de Vlaamse en sociale 
stnjd Verwelkoming door Suzy Le-
naerts, algemeen sekretans van het 
Fonds 

Toespraak door de burgemeester 

Na een dnnk (met broodjes) rondlei
ding in de tentoonstelling door R 
D'Haese, archivans van het D A V S 

Wase Jonge Leeuwen fietsen 
naar de IJzerbedevaart 
De fietsers van WJL Sint-Niklaas ko
men samen op zaterdag 3 juli om 
9 u 30 aan het stedelijk zwembad De 
snelle pedalen van WJL Belsele verza
melen om 10 uur aan het algemeen 
sekretariaat in de Isengrimlaan Tijdens 
de rit naar Diksmuide (ongeveer 
100 km) zijn enkele rustpauzes voor
zien De aankomst te Diksmuide wordt 
omstreeks 18 uur verwacht Daar wor
den dfc moedige trappers opgewacht 

aan de WJL-tenten bij de Uzerbrug 
door degenen die om 15 uur voor het 
stadhuis op de Markt te Sint-Niklaas 
met de wagen vertrokken zijn 
Zaterdagavond is er een geleid be
zoek aan het museum van de IJzerto-
ren de krypte van de oude toren en 
het IJzerbedevaartsekretanaat Daar
na worden de straten van Diksmuide 
verkend Voor het slapen gaan rond 
middernacht bezint WJL zich nog 

even over het tema van de IJzerbede
vaart Welvaart in eigen handen' 
WJL-leden en -sympatizanten die wen
sen deel te nemen aan het WJL-
IJzerbedevaartweekend worden ver
zocht voor 14juni in te schnjven bij 
Paul Van de Vijver Gladiolenstraat 67 
2700 Sint-Niklaas (tel 031-767441) of 
Kris Verguit Isengrimlaan 13, 9180 
Belsele (tel 031-72 3838) 

Lieven DEHANDSCHUTTER 

Zaterdag 19 juni '82 in „Klein Strand" Jabbeke 

Vormings- en ontspanningsdag -
arr. Brugge-Torhout 
In het kader van de voorbereidingen 
tot de gemeenteraadsverkiezingen or-

Kennismal(ing 
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 
Pri js. ± 7000 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 meubilenng 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 (Herent) 
en Walter Luyten (Berlaar) In een 
geest van studie humor en natuurbele-
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 strijd 
van het Tiroolse volk 
Kinderen onder de 2 jaar reizen gratis 
mee 
Inlichtingen en inschrijvingen Benne-
steeg 4 te 9000 Gent 

ganizeert het arr bestuur een „Vor
mings- en ontspanningsdag" voor alle 
leden, kaderleden en mandatanssen 
uit het arrondissement Voor de gele
genheid werd het „Klem Strand" te 
Jabbeke uitgekozen, bekend als re-
kreatie- en waterski-oord vlak naast de 
autostrade Oostende-Brussel 

Vorming 
W e starten om 10 u de morgenzitting 
die twee 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 Dries-
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 we volgende onderwer
pen 

— „De gemeenteraad" door schepen 
Omer Dombrecht 

— „Het gemeenteraadslid" door pro
vincie- en gemeenteraadslid Jean-Ma-
rie Bogaert 

— „De OCMW-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 

Plaats van gebeuren „Klem Strand", 
Varsenareweg 29 te 8220 Jabbeke, tel 
81 1440 of 81 1933 

Zaterdag 19 juni te Marke 

VU-arr. Kortrijk 

roept kader samen 
De Volksunie van het arrondissement 
Kortrijk richt op zaterdag 19 juni a s m 
het Ontmoetingscentrum, Hellestraat 6 
te 8510 Marke een arrondissementele 
kaderdag in Hier het programma voor 
deze belangnjke dag voor het Kortrijks 
vu-kader 

10 u ontvangst en koffie 
10 u 30 verwelkoming door de voor
zitter van de afdeling Marke J Dornez 
en de arrondissementele voorzitter S 
Taccoen 

10 u 45 referaat door senator Nelly 
Maes De gemeenteraadsverkiezin
gen partijpolitiek gezien 

11 u 30 referaat door de heer A 
Coucke medewerker stichting Lode-
wijk de Raet, De gemeenteraadsver
kiezingen en de Wakkere Burger' 

12 u 15 vragenkwartiertje 
12 u 30 lunch broodjes koffie soep 
14 u korte uitleg rond de namiddag
sessies door S Taccoen 

14 u 15 werkgroepen 
— O C M W o l v G Verreth Inleider 
D Thys voorzitter OCMW-Bree (ver
slaggever R Declercq) 
— Participatie o l v F Vansteenkiste 
Inleider J Gabriels, volksvertegen
woordiger burgemeester van Bree 
(verslaggever L Decaluwe) 
— Mijn stad mijn dorp, mijn erfgoed", 
o l v J Balduck Inleider R Reynaert, 
schepen van de stad Brugge (verslag
gever P Thiers) 

15 u 30 rapportering werkgroepen 

16 u 15 slottoespraak door Frans 
Baert VU-kamerfraktievoorzitter 

JUNI 

19 ST-GILLIS-WAAS VU-ledenfeest om 19 u bij „Broeder Isidoor" 
Akkervoordestraat 14 Inschrijven bij bestuursleden 

Sociaal dienstbetoon 
senator Nelly Maes 
Elke maand 
fs fe maandag, om 18 u te Belsele, bij 
raadslid Arnold Vandermeulen, Belse-

Kunstschilder 
Maurice 
Van Overwalle 
te Terjoden 
Tijdens de kermisdagen te Erembode-
gem-Terjoden zal in de plaatselijke 
parochiezaal een biezonder mooie ten
toonstelling van olieverf- en akwarel-
schildenjen plaatshebben Werken van 
kunstschilder Maurice Van Overwalle 
worden er ter bezichtiging gesteld 
Deze tentoonstelling, wordt officieel 
geopend op vrijdag 18 juni om 20 u In
leider is schepen Herman Roels 
De expositie is voor het publiek toe
gankelijk op zaterdag 19 juni van 15 tot 
21 u zondag en maandag van 10 tot 
21 u en donderdag van 14 tot 20 u 

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

LIMBURG 

VU en VUJÜ in het 
Land van Loon 
Dat de V U wind in de zeilen heeft te 
Borgloon blijkt uit enkele aktiviteiten 
die nu met sukses afgerond werden 
Vooreerst zal de VU voor de eerste 
maal deelnemen aan de volgende ge
meenteraadsverkiezingen in fiet alou
de stadje In samenwerking met de 
plaatselijke oppositie-partij VCD zullen 
de VU-kandidaten krachtdadig een 
kleinschalig, milieuvnendelijk, ver
draagzaam programma verdedigen 
Daarenk)Oven werden verleden week 
enkele jongeren tot VUJO's gedoopt 
Tijdens de stichtingsvergadering werd 
een kern van 4 jonge mensen opge-
ncht Bruno, Joris, Lode en Monique 
meenden dat hun VUJO-inzet vooral 
moet blijken uit akties ernstig of ludiek, 
rond programmapunten van de VUJO 
De provinciale vormingsverantwoor-
delijke Lieve Weetjens heeft de jonge
ren geïnformeerd over de interne 
VUJ<3-strukturen Johan Sauwens, ex-
VUJO voorzitter, kwam hen eveneens 
gelukwensen en steun verlenen en het 
voltallig VU-t)estuur was met weinig 
fier deze veelbelovende jongerenkern 
uit de startblokken te helpen 

ledorp 90 te 9180 Belsele (tel 
724060) 

1ste zaterdag Scheldekant, om 14 u 
te Temse, cafe Cambrinus, Markt te 
2690 Temse, tel 71 0555, om 15 u te 
Bazel, bij raadslid Antoine Denert Ru-
pelmondestraat 90 te 2768 Bazel, tel 
742017, om 16 u te Kruibeke, bij 
raadslid Kamiel Van Mieghem, Bazel-
straat 89 te 2760 Kruibeke, tel 
741647 

2de zaterdag, om l O u te Kieldrecht-
Verrebroek-Doel, bij raadlid Boudewijn 
Vlegels, Tragel 53, 2790 Kieldrecht tel 
7351 29, om 11 u te Melsele-Beveren, 
bij raadslid Ghisleen Van Vessel, Ga-
verlandstraat 16 2740 Melsele, tel 
759507 

3de zaterdag, om 15 u te Lokeren, De 
Groene Poorte Markt 72, Lokeren, tel 
091 -461718, om 16 u te Sinaai. Geor
ges Maes, Vleeshouwerstraat 24 te 
Sinaai 

4de woensdag, om 18 u te St-Gillis, bij 
Albert Van Wielen, Stationsstraat 159 
te St-Gillis, tel 706578 

4de zaterdag, om 15 u te Kemzeke-
Stekene-De Klinge, bij Walter Dru-
mont, Voorhout 5, 1782 Kemzeke, tel 
797707 

Op afspraak elke maandag-woens
dag- en vnjdagmorgen tijdens de kan
tooruren, Nelly Maes, Gentse Baan 50 
te St-Niklaas, tel 031-764974 

Krisiswandelingen 
met FW-TessenderIo 
Het werkjaar 1981'1982 van FVV-Tes-
senderlo loopt ten einde Traditiege
trouw besluiten we dit met een busuit-
stap en een stadsbezoek Dit jaar 
echter met, het is krisis We moeten 
besparen' Elke woensdagavond tij
dens de maand augustus organizeren 
we in Gerhagen „krisiswandelingen" 
voor het ganse gezin Hou dus alvast 
volgende data in augustus vnj 4,11,18 
en 25 telkens om 7 u 's avonds 
Samen met dit bericht ontvingen de 
FVV-leden een enquête-formulier om 
daann op- en aanmerkingen te formu
leren en suggesties te doen Vóór 15 
juni af te geven aan Lily Pais, Kerk
straat 23 te Tessenderio en Irene 
Camps, Sparrenweg 25 te Engsber-
gen 

zmmmii 
• Een 36-jarige gehuwde man 
die reeds sedert 1968 ononder
broken aan het werk was als 
handelsvertegenwoordiger, 
zoekt een nieuwe betrekking 
Voor ml tel kamerlid Valkeniers, 
02/5691604 

Gestaagd VU-voetbaitornooi te Peer 
(Grote Brogel) 
Het jaarlijkse voetbaltornooi kende 
ook dit jaar weer een reuze sukses 
Onder een stralende zon kon dankzij 
een voorbeeldige organizatie om 11 
uur stipt gestart worden met 10 spor
tieve deelnemende ploegen Volksver
tegenwoordiger Jaak Gabriels bond 
zelfs de shoes aan om samen met zijn 
maats zijn ploeg Bree 1 aan de over
winning te helpen 

Jammer voor Jaak maar de ploeg van 
Bree 11 werd winnaar van het tornooi 
door een 2 — 0 zege tegen Nijlen de 
ploeg van Frans Van Dessel die drie 

jaar tereke met een tweede plaats 
moest vrede nemen 
Het VU-bestuur dankt al diegenen die 
hun medewerking verleenden aan dit 
tornooi o a de scheidsrechters 
Daens Camps en Smeets die het met 
de sportieve spelers met moeilijk had
den ook de dames die in de keuken fel 
hebben gezweet en zeker Jacqueline 
de buffet-dame 

Vermelden wij nog dat de beker voor 
sportiviteit naar de ploeg van het 
Vlaams Kruis afdeling Hoeselt-Bilzen 
ging die tevens instond voor het ver
zorgen van kleine verwondingen 
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PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouwerij 

Bnistraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-2122.48 

Alle werken In marmer en natuur
steen. 
Open haarden. Grafzerken. 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-41 2589 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur 

GUIDO NUYHENS 
Longtinstraat 126, Jette 

Sanitair, dakbedekking, gas-
verwarming of regelen mazout-
branders. 

Tel 4261939 

Woensdag, zaterdag en zondag 
de ganse dag; maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag na 16 u. 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 
Rollebeekstraat 45. 1000 Brussel 
Tel 5116133 Prive 5690318 

Aankoop en verkoop van Hol
landse, Luikse en Vlaamse meu
belen van de 17de en 18de eeuw 
Kunstvoorwerpen. 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24. 
9480 Denderhoutem 
Tel 053-219325 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel 5821441 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 

MATRASSEN PLAHEAU 
Alle maten, alle soorten, ook 
medikale en anti-allergische 
matrassen. 

Platteau-Lievens, 

Portugeesstraat 9, 
1780 Teralfene 
Tel 053-66.7456 

TEL 014-21 1207 

FRAIKINSTRAAT 20, 
HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101. Ternat 

Tel 02-5821312 

IDEL-
Tel. 011-53.43.49 

Gelegenheidsgrafiek - Huwelijk -

Geboorte - Zelfklevende plak

band en etiketten - Houten druk-

letters - Reklame-kalenders. 

m ] VIDEO-MASTER 
1 PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIALIST 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

Tel 163416 

poggenpohl 
e.a. moderne of massieve 
KEUKENS 

Küchen-Zentrum 

Belgielei 66. 
2000 Antwerpen 
Tel 031-3007 72 

Wi j bouwen voor u_ 
— sleutel op de deur 
— en_ zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel 052-478809 

Gratis voorstudie en prijsofferte. 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 35.6575 

VERVOER-
VERHUIZINGEN 

VECOVEN Jozef 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

Haneveldlaan 47,1850 Grimbergen 
Tel 02-2681402 

DE CRAEN ROM pvba 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 

Tel 015-71 1240 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031-537039 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

B + M 

Bouwpromotoren 
en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 

Tel 054-330687 

Loodgieter i j , sanitair, zink, gas, 
roof ing, w a t e r v e r w a r m e r s , 
s c h o u w v e g e n en rege len 
mazou tb rande rs 

Guide NUYTTENS 
Longinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 
TERNAT 
Tel 5821055 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

Antiekhandel • .^^ 
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. 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief - Tijdschriften -
Dagbladen 
Verantwoord speelgoed! 

SCHALUIN 74, AARSCHOT 
Tel 016-569334 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 

PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Tel 091-625142 

Alle voor land- en tuinbouw. 

iy.'„i|ii.'.t* 
EN MOEKEN 

moeilijke maten,/^| 
rakkundige retouche > 

D 
Vermees 

I.Uil...l..l ILniL^IVIU .JH^I 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 

Import - Export 

lustrerie 

mare 
de vriesè 
bar. ruzet le ldan 56c brugge 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 . 
baan brugge-kor lr i jk 

GELD 

onmiddelli jk te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel 053-212911 en 053-212757 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8, 

1760 Roosdaal-Stnjtem 
Tel 054-333756 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 

VAN DER KLEUN 
Chazallaan 83 

1030 Brussel (Schaarbeek) 
02-7340643 

Na 18 u 4254642 

STUDIO 
DANN 

02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

BLANKENBERGE 

verzorgde app. en 
kamers te huur 
vakantieverhuring 

Restaurant Bearnaise 
De Smedt de Nayerlaan 86 
050-413070 

legels 
Lindenstraat 30, Keerbergen 

Telefoon 015-51 3571 
Zelfimport = beste prijs 

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

Maandag gesloten 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

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

, . < ? « ^ * 
^ ^ ' ' 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31 1376 

Huis MEYNTJENS 

Schilder- en Behangwerken 
Vloerbekleding 

Kruibeeksesteenweg 32 
2720 Burcht Tel 031-5274 72 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

West 
Littoral 

"V^ uitgebreide keus bemeubelde villa's-appart -en studio's 
in alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met toto's 

LEOPOLD H-LAAN 205 
ItSa OOSTDUINKERKE 
TEL 051/51 26.29 
VVOENSDAG GESLOTEN 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-213636 

P.V.B.A. ORGANI-COMP 

Boekhouding — 
Over het ganse 

Fiskaliteit 
and 

en 

Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel 02-251 11 36 

vennootschapsstichtingen. 
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Lieve 
Van den Bergh: 

15 jaar 

,,Natuur 2000" 

ANTWERPEN-AMSTERDAM -
Geruime tijd was er (midden vori
ge week) op het hoofdkwartier 
van Greenpeace niet het minste 
nieuws over het lot van de 28-
koppige bemanning (samenge
steld uit 8 nationaliteiten) op het 
schip de „Sirius" die in de Russi
sche havenstad Leningrad ge
meerd lag voor de zoveelste pro
testexpeditie. De „Greenpeace" 
opererend vanuit Amsterdam, is 
onderhand een welbekende in
ternationale milieu-organizatie 
die door geweldloze akties de 
aandacht wil vestigen, over ge
heel de wereld, op de gevaren 
waarmee de mens de natuur en 
zichzelf bedreigt. De belangrijk
ste gebieden waarop „Greenpea
ce" tot nog toe aktief is geweest 
zijn de nucleaire kernproeven, de 
jacht op de walvissen en zeehon
den en de talloze dumpingen van 
chemische en kernafval. Dit keer 
trok de „Sirius" naar Leningrad 
om, middels telegrambood-
schappen en uitdeling van pam
fletten, president Brezjnev aan te 
manen een verklaring te doen 
waarin de stopzetting van het 
Russisch atoomproeven-pro-

gramma zou aangekondigd wor
den net bij het begin van de 
bijzondere zitting van de Ver
enigde Naties die begon op 7 juni 
in New York over ontwapening. 
Daarbij werd er op gewezen dat 
„Greenpeace" ook al gelijkaardi
ge akties ondernam tegen de 
Franse atoomproeven in de Stille 
Oceaan, en eveneens op zachte 
wijze ageert tegen Amerikaanse 
en Britse proeven in de Nevada-
woestijn-

De Sinus-bemanning (die zich dit 
keer gelukkig kon prijzen dat het 
vredesschip in tegenstelling tot 
een jaar geleden niet werd geïm-
mobilizeerd als gevolg van mo-
torpech) legde allereerst aan in 
Helsinki, waar op dat moment 
een socialistische internationale 
bijeenkomst plaatsgreep waar 
onder andere Willy Brandt, Mi
chael Foot (Engeland) en Joop 
den Uyl aan deelnamen. Er werd 
door Greenpeace met een korte 
demonstratie gepleit voor een 
onmiddellijke stopzetting van 
alle militaire atoomproeven in af
wachting van de verwezenlijking 
van een gedegen kernstop-ver-
drag. 

De „Sirius" werd in Leningrad 
door de haven-autoriteiten welis
waar toegelaten, maar veraf ge
meerd van de kades die voor het 
publiek toegankelijk zijn in een 
„restriktieve zone". Allicht door 
het feit dat er alweer heel wat 
persmensen uit diverse landen 
aan boord waren kon Greenpea
ce rekenen op een vrij „heuse" 
behandeling. 

Toen evenwel, middels tal van 
kunstgrepen, toch pamfletten, in 
het Russisch opgesteld, konden 
uitgedeeld worden in de straten 
van Lenmgrad, en de opgepakte 
bemanning wat later ballonnen 
vanop het schip over de stad liet 
waaien met metershoge zinsne
den uit de boodschap aan Brez
jnev werd het de Russische auto
riteiten evenwel te machtig. 

Meer dan 48 uren werd de boord-
radio het zwijgen opgelegd, kon 
de Sirius-bemanning geen telex
berichten naar het hoofdkwartier 
meer versturen, en werden uit
eindelijk twee loodsen ingescha
keld om de „Sirius" manu militari 
uit de wateren van Leningrad te 
slepen en Greenpeace met zijn 
vredesboodschap de wind van 
achteren mee te geven-

invloed... 

Op hetzelfde moment van de Le-
ningrad-expeditie van de Sinus is 
aan de andere kant van de wereld
bol het schip de Rainbow van 
dezelfde organizatie op weg naar 
Port Sint-John in New Brunswick 
(Canada) om te protesteren tegen 
het transport van nucleaire splijt
stofstaven vanuit Canada naar Ar-

vMENSEN 
1SONS 

Mensen van bij ons 

gentinie Nog deze maand zullen 
vanuit Canada niet minder dan 
3 000 splijtstofbundels verscheept 
worden ten behoeve van een 
atoomreaktor in „Embalse" op het 
oorlogvoerende Argentijns vaste
land 

De aangehouden pnkakties van 
Greenpeace halen meer en meer 

mende inzet van „Natuur 2000", of 
het Vlaams Jeugdverbond voor 
natuurstudie en milieubehoud. 
Dat precies deze organizatie zich 
heeft geschaard achter de wereld
wijde „Greenpeace-akties" moet 
het politiek milieu van bij ons te 
denken geven 

„Natuur 2000" is immers in wezen 
een niet-traditionele jeugdorgani-
zatie die van langsom meer aan
hang krijgt Een „jeugdbeweging" 
die deelneemt aan protestmanifes
taties en -moties, maar die vooral 
werk maakt van sereen studie-
werk en werkkampen, uitstappen, 
reinigingswerken in natuurreser
vaten, opkuisen van wegenber
men, recyclage-inzamelingen van 
plastiek en ander milieubezwa-
rend afval, en zoveel meer . 
Lieve Van den Bergh: „Het initia
tief voor Natuur 2000 werd (in '67 
reeds) genomen door enkele 
Antwerpse jongeren. Ze waren 
onder meer aktief in „De Wiele-
waal". Maar, ze voelden grote 
behoefte om met jonge-mensen-
onder-mekaar samen te werken 

houtse heide, aan de Snepkens-
vijver (Antwerpen), 
Schiermonnikoog... 
Natuur 2000 is een open jonge-
renorganizatie. Elkeen die be
langstelling heeft voor de milieu
werking is welkom en de „hoog
ste geledingen" van de nationale 
organizatie staan immer open 
voor elk lid. 
Onze grote kracht blijkt van 
langsom meer dat wij op onge
kunstelde en ongeforceerde wij
ze honderden jonge mensen van 
bij ons samenbrengen die een 
verregaande milieubekommernis 
betonen-." 

als „Sirius"-komst 
wordt gemeld 
Door toedoen van de jongerenor-
ganizatie „Natuur 2000"wordt een 
almaar steviger band gesmeed 
tussen kleine lokale milieu-akties, 
nationale initiatieven en internatio
nale evenementen, waaronder de 
Greenpeace-akties 
Het zal wel geen toeval zijn dat 
precies een VU-volksvertegen-

Met Greenpeace wierpen wij 
wereldwijdse milieunetten uit 

aandacht dan de fait-divers-
benchtgeving in de wereldpers 
Ook blijkt stilaan duidelijk dat in de 
politieke salons de almaar uitdei-
nende invloed van Greenpeace 
begint onderkend te worden 
Ook bij ons zijn er geregeld akties 
tegen onder meer afvaldumpingen 
van radio-aktieve en andere zwaar 
bevuilende matenalen in zee Tal 
van milieugroepenngen treden ter
zake in het strijdveld 
Wanneer evenwel de „Sinus" van 
Greenpeace zich aanmeldt dan 
zijn de autoriteiten ook bij ons 
zeker van twee dingen tegelijk er 
hoeft van die kant uit met ge
vreesd te worden voor geweldda
dige akties, maar tegelijkertijd 
schaart Greenpeace ettelijke loka
le milieugroepen achter zich én 
vooral krijgt het gelaakte milieu-
ergerlijk feit een horizont- en konti-
nent-overschrijdende weerklank 

...vla internationale 
zenuwcel 
Er IS evenwel nog veel méér ge
groeid mettertijd werd ook bij ons 
een Greenpeace-sekretariaat ge
vestigd In Antwerpen En met „zo
maar een kommunikatieve zenuw
cel" waar\angs milieuakties die her 
en der in de wereld gevoerd wor
den ruime weerklank krijgen. Van
zelfsprekend worden wij via de 
Vlaamse Greenpeace-cel op de 
hoogte gehouden van de walvis-
moorden, de jongste slachtpar
tijen die zeehonden treffen en 
andere bedenkelijke akties en 
praktijken die de gemeenschappe
lijke noemer „verloedenng van de 
wereldzeeën" meesleuren Via 
Greenpeace zitten we in een inter
nationale informatie- en campa
gneketen die vanuit Amsterdam 
vaste schakels heeft gesmeed m 
Australië, Canada, Denemarken, 
West-Duitsland, Frankrijk, Groot-
Bnttannie, Nieuw-Zeeland, de Ver
enigde Staten, Zwitserland, India, 
Japan en diverse landen op het 
Afrikaans kontinent Onze Vlaam
se gemeenschap zit in die milieu-
informatie- en campagneketen 
door toedoen en door de toene

en zélf initiatieven te nemen die 
precies de jonge mensen aan
spreken. Op korte tijd zag de 
autonome jeugdbond „Natuur 
2000" het levenslicht; hierin bun
delden jongeren tussen twaalf en 
vijfentwintig jaar hun milieu
vriendelijke krachten. Op plaat
selijk vlak (eerst in het Antwerp
se, maar vrij spoedig in alle 
Vlaamse provincies) vonden de 
leden van onze jeugdbond me
kaar in afdelingen of kernen. Op 
natuurstudiegebied is de bond 
bedrijvig met het inrichten van 
exkursies in natuurgebieden (ge
kende en minderbekende), dia-
en filmavonden, studiedagen, 
kongressen enzomeer... Vooral 
groeide de interesse voor na-
tuurkampen die ondermeer 
reeds plaatsgrepen in het Veerse 
Meer, de provincie Namen, de 
Hoge Venen, de Ardennen, 
Schouwen-Duiveland, de Wad
deneilanden, de Argonnestreek 
in Noordoost-Frankrijk, de Ca-
margue, de Pyreneeën.. 
Werkkampen grepen en grijpen 
plaats in alle uithoeken van 
Vlaanderen en ver buiten de Bel
gische grenzen: in het Verdron
ken Land van Saeftinghe, de 
Vlaamse Ardennen, de Kalmt-

woordiger als eerste bepaalde 
verzuchtingen van deze jeugd
bond in parlementaire termen 
heeft vertaald. Zoals kamerlid 
Daan Vervaet onlangs deed met 
drie voorstellen van dekreet in de 
Vlaamse Raad die betrekking heb
ben op het gebruik van onkruid
verdelgers langsheen onze wegen 
en op de bescherming van groene 
wegbermen en holle wegen Na
tuur 2000 heeft er nu onderhand 
vijftien jaren milieuwerking opzit
ten Als op dezelfde weg energiek 
in de komende jaren gepresteerd 
wordt dan is het nu reeds een uit
gemaakte zaak dat de politieke 
beleidsmakers bij ons en elders in 
de komende jaren nog ernstiger 
rekening zullen moeten houden 
met het toegenomen milieube
wustzijn van de jonge generaties. 
Werd bijvoorbeeld tot voor kort 
nog door vergaderende politici 
de neus opgehaald voor Green
peace-akties dan zijn er vandaag 
vooral meer bedenkelijke trekjes 
te noteren als de komst van de 
„Sirius" wordt gemeld. Want, die 
bootmensen maken geen brok
ken, maar zorgen wel voor ophef 
via wereldwijde kommunikatie-
netten die zij hebben uitgewor
pen, (hds) 
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