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... Borms, op een stoel gebonden Lees biz. 4. 

Brixton en Brussel 

^ e t explosieve mengsel dat zopas te Brixton in het 
zuiden van Londen tot uitbarsting is gekomen^ts ook 
bij ons reeds aanwezig. Niet al de recente rellen in 
Europese steden zijn rassenrellen. Maar de aanwe
zigheid van een etnisch proletariaat vormt op zich
zelf een verhoogde kans op moeilijkheden. En Brix
ton heeft aangetoond, dat een konflikt rond minder
heidsgroepen onmiddellijk huizenhoog oplaait. 

België telt meer dan 1 miljoen vreemdelingen. Ze be
horen niet allemaal tot het etnisch proletariaat. Eén-
vierde zijn Fransen, Britten, Duitsers of Nederlan
ders. De helft zijn mensen uit de andere EGG-landen 
of uit Spanje, dat straks tot de EEG zal behoren. Dit 
zijn immigranten, op wie het woord gastarbeiders in 
zijn strikte betekenis niet eens meer van toepassing 
is. Ze behoren tot de Europese gemeenschap, waar
binnen er vrijheid is van verkeer en vestiging. Het 
laatste — en onderste — vierde wordt gevormd door 
gastarbeiders die behoren tot regelrechte probleem
groepen: Turken en Noord-Afrikanen, die uit een to
taal verschillend kultuurpatroon komen en die las
tig of helemaal niet te integreren zijn. 

Het vraagstuk stelt zich niet zo acuut in Vlaanderen. 
De probleemgroepen zijn er vrij klein: minder dan 
50.000 Turken en Noordafrikanen voor de vijf 
Vlaamse provincies. De moeilijkheden beperken zich 
dan ook tot een smalle bufferzone en de kleine 
ballingsgebieden waarin deze groepen wonen. 

Voor Brussel liggen de zaken echter totaal anders. 
De vreemdelingen wonen er in een verhouding van 
één op vier. In sommige gemeenten van de agglome
ratie zijn zij op weg een meerderheid te vormen. Hele 
wijken van de hoofdstad verkommeren tot regelrech
te getto's. De moeilijkheden nemen toe, vooral nu de 
tweede generatie — die de échte probleemgeneratie 
vormt — op weg is naa r een weinig hoopvolle 
volwassenheid. 

Tot nog toe is er weinig of niets aan dit probleem 
gedaan. De enige bewindsman die zich ooit over het 
vraagstuk te Brussel heeft gebogen, was staatssekre-
taris Vic Anciaux. Het toenmalig budget voor ont
haal en integratie bedroeg nauwelijks iets meer dan 
3 miljoen, hetzij 12 fr. per kop van de vreemde 
bevolking! Van aangepast onderwijs, specifieke ge
zondheidszorg of huisvesting komt niets in huis. De 
francofone Brusselse machthebbers gedragen zich 
tegenover het etnisch proletariaat met de arrogantie 
die hen kenmerkt. Ze profiteren schaamteloos van 
zijn werk en verschuilen hun eigen onbekwaamheid 
in het gemeentebeleid achter de vreemde aanwezig
heid. Terwijl in Limburg bewezen werd dat het 
anders kan, laat het officiële Brussel het vreemdelin
genprobleem gewoonweg rotten. De weinige initiatie
ven, bvb. voor geïntegreerd onderwijs, zijn door
gaans Vlaams-Brusselse initiatieven... 

Er zijn verschillende manieren om ten overstaan van 
het probleem struisvogel te spelen. Eén ervan is te 
eisen, dat de vreemdelingen buiten moeten en in af
wachting niets doen. Een ander is te eisen, dat de 
vreemdelingen stemrecht moeten hebben. 
Noch het een noch het ander is mogelijk of wenselijk 
of te verwezenlijken. Inmiddels echter dringt de tijd: 
in ons eigen belang én in het belang van de vreemde
lingen is een globale, menselijke aanpak nodig. 
Wij kunnen Brixton best missen! 
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m Brieven 

AMSTERDAMS HUISVUIL 

Tot onze grote verbijstering stellen wij 
vast dat de persmedia, zonder enige 
kontrole op de waarheid van de be-
nchtgeving, mededelingen van de Ak-
tiegroep Leefmilieu Rupelstreek opne
men in dewelke onmogelijke feiten 
verwerkt staan 
Zogezegd wordt beweerd dat op dit 
ogenblik Amsterdams huisvuil door 
onze firma verwerkt wordt op verbor
gen wijze Graag zou DTL op een 
regelmatige manier voor een belangrij
ke stad zoals Amsterdam een kontrakt 
uitvoeren voor verwerking van huis
vuil zoals dit nu gebeurt voor de stad 
Mechelen Dit zou leiden tot een ver
dubbelde tewerkstelling en een ver
snelde demping van de lege kleiputten 
Op dit ogenblik echter wordt er geen 
huisvuil van Amsterdam aangenomen 
omdat er met de minister van het 
Vlaamse Gewest, de heer M Galle, ter 
zake een afspraak bestaat dit met te 
doen tegen zijn zin De firma DTL 
houdt zich steeds aan haar afspraken 
en de hoeveelheid Amsterdams huis
vuil IS van die omvang dat het storten 
op sluikse wijze onmogelijk zou kun
nen gebeuren 

DTL verwerpt hiermede officieel elke 
mededeling ter zake van het ALR-
komitee als zijnde vals en van opruien
de aard 

HS„ Rumst 

KRISTELIJK? 

Het sterkste van heel de huidige rege-
nngsknsis is dat al de CVP-medespe-
lers — de belangrijkste pionnen — als 
knstenen werden grootgebracht en 
dat ze allen werden onderwezen over 
de zeven hoofdzonden en over de 
eraan verbonden gevaren Wat met 
deze knstenen gebeurde is ver van 
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knstelijk en nu wil het toevallig lukken 
dat een van hen — de genaamde Leo 
Tindemans — Europese kruisvaarten 
voor etische wederopleving durft pre
diken 
Erger dat hij zelfs nog een campagne 
voor de schone ziel van het kind (Wie 
hennnert zich 1958 met ' ) in reserve 
houdt Men beweert zelfs dat die 
hoogmoedige zondaars er met zouden 
voor terugschnkken om een vuile 
stnjd te voeren rond abortus 
Als ze zelfs daarvoor met zouden 
terugschnkken dan zouden ofwel van
uit hun hemel bliksemschichten moe
ten neerdalen om de menselijke waar
digheid te beveiligen ofwel zouden de 
bisschoppen van ons land, andere dan 
Mercier en Van Roey zaliger C) , hun 
kromstaf moeten gebruiken 
Mijn grote vraag blijft ten slotte of de 
knstelijke sociale organizaties — 
mochten de bisschoppen falen — de 
politieke kar van de hoogmoedigen 
zullen blijven voor t t rekken ' 

LG^ Brussel 

EEN AANBOD 

Naar schatting de helft van de dokters-
vrouwen of 5000 stempelen, voeg 
daar een aantal dames van notanssen 
(wiens inkomen in acht jaar met 300 % 
gestegen is), advokaten (wiens tane-
ven nog met vastliggen) en andere 

vrije beroepen, dan komt men op 
10000 stempelende dames Aan een 
gemiddelde van 20000 fr per maand 
geeft dit 200 miljoen of 2,4 miljard per 
jaar Daarna kan stelselmatig hetzelfde 
gedaan worden voor de rijke groepen 
Maar ja wat wil j e ' 1/4 van de 
parlementsleden zijn advokaten en 
1/5 zijn dokters, enz 
Om geloofwaardig te zijn, moet de 
regenng ook zelf bezuinigen De meer
derheid van de ministers heeft een 
inkomen van meer dan 6 miljoen per 
jaar, dus 500000 fr per maand Kan 
daar met meer dan 100 000 fr per 
maand a f ' Een minister krijgt als ka
merlid 1,5 miljoen vergoeding, plus 
gratis openbaar verboer, gratis bnef-
wisseling. gratis luxe-reizen naar het 
buitenland enz., als minister knjgt hij 
1,7 milj, een auto -I- chauffeur, ruime 
onkostenvergoeding, enz. (Veel top
ambtenaren, de 36 generaals, enz. 
krijgen gelijkwaardige voordelenj 
Veel ministers blijven daarbij profes
sor, advokaat geneesheer, enz Hun 
bloeiende praktijk staan ze soms af 
aan een plaatsvervanger dn loon
dienst ' ) Ik zeg wel, de praktjk staan 
ze af, met de mooie inkomsten Minis
ter Luk Dhoore deed een paar jaar ge
leden het sympatiek voorstel om een 
deel van zijn inkomsten af te staan Hij 
mocht met van zijn kollega's 
De volksmens zegt „Het moet aan de 

D Onderhoudsmecamaen, 41 
jaar, uit Mechelen, diploma A 3 
elektnciteit en B 2 mechanika, 
met ervanng, zoekt dnngend een 
passende betrekking in de omge
ving Mechelen-Brussel-Antwer-
pen Heeft handelsregister, is dus 
ook bereid karweien te pnvaten 
titel uit te voeren 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, Liersesteen-
weg 11, te 2580 Sint-Katelijne-
Waver (015-217900), ref nr 
2288 

D Dame met tien jtiar labo-erva-
nng in de industnele scheikunde, 
in bezit van diploma A2, zoekt 
werk in de streek van Aalst Voor 
inlichtingen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Jan 
Caudron, tel 053-21 1497 

D 17-jang meisje zoekt huishou
delijk of ander ongeschoold werk 
in omgeving Roeselare-lzegem-
Kortrijk Voor inlichtingen zich 
wenden tot gemeenteraadslid 
Geert Bourgeois te Izegem (051-
305287) 

n Jonge dame, beroep recep
tioniste, telefoniste, daktylo N -F -
E zoekt dringend passende be
trekking Voor inlichtingen zich 
wenden O Van Ooteghem, se
nator Oud-strijdersstraat 29, 
9219 Gentbrugge, tel 091-
307287 

G Vakantiewerk voor meisjes 
vanaf 17 jaar tijdens de maanden 
juli en/of augustus Inl Willy Alloo 
-053-218660 

D Er worden kandidaten ge
zocht voor enkele betrekkingen 
in een BTK-ploeg De kandidaten 
dienen een opleiding van regen-
t(es) of onderwijzer(es) te heb
ben gevolgd en op dit ogenblik 
werkloos en uitkenngsgerech-
tigd van de RVA te zijn 
De kandidaturen dienen gencht 
te worden aan het VNS, Barrika-
denplein 12, 1000 Brussel 

D Half-time boekhouder(ster) 
gevraagd te Hoeilaart (ten zuiden 
van Brussel) Zich wenden ka
merlid Jan Caudron 053-21 1497 
G Vakantiejob gevraagd voor 2 
jongens 16-18 jaar Maanden juli 
en/of augustus Neem a u b kon-
takt met OCMW-raadslid Her
man Van den Abbeele, tel 052-
423549 

G Dame, huisvrouw zonder al 
te veel kommernis, zoekt dnn
gend werk als onderhoudster 
full- of half-time in instellingen of 
pnve Liefst in de dnehoek Brus-
sel-Halle-Asse Voor inlichtingen 
zich wenden tot volksvert dr J 
Valkeniers, tel 5691604 

D Jong gezin (4 pers) zoekt 
huurwoning (max 10000 f r ) in 
de buurt Asse-Ternat-Dilbeek 
Graag badkamer kleine tuin, ga
rage 3 slaapkamers 
Inlichtingen redaktie „WIJ" 

Q Apoteker met ervaring zoekt 
vast provisonaat te Antwerpen 
of omgeving Tel 031/271989 

G 32-jarige moeder van twee 
kinderen, zoekt opnieuw werk op 
te nemen in voor haar zeer ge
kend domein keuken Inlichtin
gen volksvert Valkeniers, tel 
02-5691604 

top beginnen' en , Indien ik aan de pot 
zou zitten zou ik nog veel meer l ikken' 
De top zal met het voorbeeld geven 
Het zal van de basis moeten uitgaan 
Ovengens is het voor veel mensen 
een gelegenheid om hun ongenoegen 
te uiten over de gang van zaken De 
Vlamingen die 200 miljard per jaar aan 
de Walen moeten betalen de minder
bedeelden die zich benadeeld voelen 
door de vetgemeste rijken 

Begin mei verschijnt een brochure 
10 tips voor de Burgerlijke Ongehoor
zame Vlaming (64 biz, 120 f r ) Storten 
op 645-5030189-95 van R de Nolf 

R.dN. Nijlen 

PLUIM EN KRITIEK 

Een paar lezers van „Wij" nemen het 
de redaktie kwalijk dat hun gerechtig
de kritiek op sommige gebeurtenissen 
met tot uiting komt in ons blad 
Vergeet met dat de volledige redaktie 
van Wij ' l slechts uit dne (3) mensen 
bestaat en enkele losse medewerkers 
Ondergetekende heeft gedurende 
meerdere jaren een VU-streekblad uit
gegeven en was telkens uiterst tevre
den dat hij iedere maand aan zijn 
lezers iets kon aanbieden met alle 
kritiek erbij 
Het moet mij van het hart hier nog-
mc^ls de redakteurs van „Wij" geluk te 
wensen voor het onmogelijke werk, 
dat ZIJ iedere week klaarstomen om 
een zinnig en waardevol blad aan het 
Vlaams-nationaal publiek aan te bie
den 
Nog iets aan de mensen van de einde
loze kntiek hier in onze gemeente zijn 
er ruim over de honderd abonnees op 
„WIJ " Was dat overal zo, dan zou „Wij" 
beslist een paar redakteurs meer kun
nen betalen 
Kritiek is gemakkelijk, maar zelf doen is 
wat anders 

J V „ Erps-Kwerps 

VERDEELDHEID MOGELIJK?" 
Dat er binnen de VUJO gevaarlijke 
tendenz'en waar te nemen zijn, heb ik 
gemerkt aan haar vlaggen met de 
letters „Vlaams Sociaal VUJO" en hun 
kentekens, de Nero-voet 
Er zijn tussen deze jongeren gevaarlij
ke krachten aan het werk, die met de 
V U mets te maken hebben 
Wat hun embleem in hun vaandel 
betreft wil ik U na veel studie gemaakt 
te hebben over deze dingen het vol
gende schrijven Hun symbool is geen 
vredesteken 

In 1958 begon men in Engeland met de 
„Aldermaston Peace Marche' — Hugh 
Brock en Pat Arrowsmith Hun leuze 
was-de veldtocht tegen de atoom-
bom(-oorlog) en ban de bom-aktie 
(Hoeveel atoombommen heeft Rus
land') 
De leider, die achter dit alles stond is 
Bertrand Russell, de Engelse wiskundi
ge filozoof en stichter, een man met 
kommumstische doelstellingen 
Keizer Nero gebruikte dit, teken om 
joden en knstenen te vervolgen Mus
solini en Hitler, om dezelfde redenen 
Gok de El Fatha-beweging van Arafat 
draagt deze tekens, weer om dezelfde 
reden joden- en knstenvervolging De 
massa, die de Satan aanhangt met aan 
het roer in deze tijd een duivel-
aanbidder zoals Anton Lavay met zijn 
aanhang, gebruikt het kruis omge
keerd Ook hier in Vlaanderen spelen 
zich op het ogenblik deze feiten af 
Nog steeds (psychologisch) worden 
onze kinderen in de godsdienstleer-
gangen vergiftigd door leraren en lera
ressen, die totaal vrijzinnig denken 
Wanneer deze personen hun doelstel
lingen kunnen bereiken zal er van 
schoon-Vlaanderen met veel meer 
overblijven 

Wel een totale chaos, die uitmondt in 
diktatuur Is het dat wat wij als Vlamin
gen wi l len ' 

M.P„ Boom 

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

De redaktie 

Exclusief interview 
met Marie Eysicens 

..̂ '̂  
De,,nieuwe" regering 
van premier 
Mark Eyskens heeft 
in het parlennent 
een gehypotekeerd 
vertrouwen gekregen. 
De nieuwe premier 
heeft het over zijn 
regeringstroeven en 
de direkte toekomst 
van dit land 

Ook in Knack van deze week: 
„Veel geluk, professor", 

een portret van de nieuwe minister van Financiën, 
Prof. Em Robert Vandeputte. 
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Mensen 

Martens en de krisis 
De ontreddering in de CVP-gele-
deren naar aanleiding van de 
jongste regeringsl<risis is zo 
groot, dat er van het overigens 
gezapig ledenblaadje „Zeg" in
eens een bovenmaatse extra-edi
tie moest verschijnen. Met op de 
eerste bladzijde, uiteraard naast 
de gebruikelijke reuzengrote 
foto van Tindemans, een artikel 
waarin Wilfried Martens uitlegt 
dat er geen ruzie is in de CVP en 
dat niet de CVP maar de SP-PS 
de regering heeft doen vallen. 
Wat mocht men van Martens 
anders verwachten? Dat hij de 

waarheid uit de doeken zou doen 
en een onthullend verhaal vertel
len over de stokken die Tinde
mans hem in de wielen heeft 
gestoken? 

Martens is nog jong en zeer 
ambitieus: voor de come-back 
die hij vroeg of laat hoopt te 
maken, heeft hij de CVP nodig. 
En dus luidt het „right or wrong, 
my party". 

Of het partijvolk echter over
tuigd zal worden door deze dik 
besmeerde extra-editie van 
,^eg-? 

Gust Cool en 
de tweespalt 
Een oude syndikale glorie, gewe
zen ACV-voorzltter August Cool, 
heeft dezer dagen het stilzwijgen 
doorbroken waarin hij zich door
gaans pleegt te hullen. August 
Cool, die tevens minister van 
State Is, vroeg zich in een rede
voering voor het Limburgse 
VKW af, of de sociale partners — 
lees: de syndikaten — vandaag 
de dag niet al te zeer verstren
geld zitten in de politiek. Over de 

krisistoespraak van koning Bou-
dewijn zegde August Cool voor
zichtig, maar niet minder duide
lijk: „Het is bedroevend te horen 
spreken van Ie pays legal en Ie 
pays reel, want die tweespalt 
mag er niet zijn. Partlkuliere be
langen verdedigen is goed, maar 
dat moet blijven gebeuren bin
nen het algemeen belang." 
De mening van August Cool is 
alvast geen eresaluut aan de 
Houthuyzen en Debunnes, die 
beroepsverstrengelaars zijn. 
Ongewoon in de toespraak van 
Cool was, een gewezen syndi-
kaal leider een bijna hartstochte
lijke oproep te horen doen voor 
solidariteit en zelfs kameraad
schap tussen arbeiders en werk
gevers. 

Het zicht van 
Van der Zee 
Een buitenlarxJer met een goed 
zicht en een klare kijk op Belgi
sche toestanden is de Nederland
se journalist Sytze van der Zee, 
met standplaats te Brussel. In 
„NRC-Handelsblad" heeft.hij reeds 
menig indringend artikel over Bel
gische toestanden geschreven. 

m 

Verleden zaterdag wijdde hij in 
zijn krant, onder de titel „Verwar
ring in België is nu echt kompleet", 
een bijdrage aan de recente rege-
rlngskrisis. Zegt Van der Zee: 
„Opeens heette het dat Martens 
als staatshervormer geen ver
stand van ekonomie had en dat hij 
niet het vertrouwen van het be
drijfsleven genoot. Uiteraard wa
ren deze verwijten koren op de 
molen van partijgenoten die Mar

tens toch al nooit hadden zien 
zitten, zoals CVP-voorzitter en 
oud-premier Leo Tindemans. Deze 
had nog en paar oude rekeningen 
met hem te vereffenen." 
Daarbij valt aan te stippen dat 
Sytze van der Zee als buitenlands 
waarnemer ontsnapt aan de erf-
dienstbaarheden van de Belgische 
politiek en journalistiek: zijn pas
sieloos oordeel is er des te be
trouwbaarder om. 

minister wil worden. Uiteraard 
met de liberalen. En desnoods na 
een verkiezingsnederlaag van 
zijn partij. Want uiteindelijk is de 
mens Tindemans zelfs belangrij
ker dan de CVP-

,'^'h^ 

•tit^ 

Deze week dit... 
De beslissing van het Brussels 
schepenkollege om Mallemunt 
op het Muntplein te verbieden Is 
bij de Brusselse Vlamingen 
zwaar aangekomen. 

Ik weet dat een aantal trouwe 
en fijne vrienden in de Volksunie 
niet hoog oploopt met deze nog
al vreemd aandoende gebeurte
nis, die niet altijd de stijl vertoont 
die wij gewoon zijn. Men kan 
inderdaad redetwisten of sommi
ge buitenlandse showartiesten 
een Vlaams podium moeten be
klimmen. Zullen zij het aanschijn 
van een Vlaams initiatief versie
ren of eerder verminken? Zijn 
er niet genoeg echt Vlaamse 
kunstenaars die men voorrang 
kan verlenen? Nog andere vra
gen kan men stellen. 

Toch til ik zwaar aan die brutale 
weigering van het Brussels 
stadsbestuur. In de eerste plaats 
omdat het hoe dan ook, alweer 
een Vlaamse manifestatie is die 
het moet ontgelden. De feesten 
In de Vlaamse „Ancienne Belgl-
que" moesten ook ophouden 
omdat een aantal fanatieke 
Franstaligen klaagden over het 
lawaai. Ik kan er best inkomen 
dat de toegelaten decibels wel 
eens overschreden werden Zelf 
ben Ik hoegenaamd niet te spre
ken over de te lang uitgebleven 

beslissing van Nederlandse Kui
tuur om de nodige isolatiewer-
ken aan het oude gebouw uit te 
voeren. Maar wie een greintje 
eerlijkheid en objektiviteit aan de 
dag legt, moet erkennen dat er 
nooit opgetreden werd tegen 
het lawaai dat drong doorheen 
de versleten muren van de ja
renlang Franse .Ancienne Belgi-
que". Nooit is de Brusselse bur
gemeester of het schepenkolle
ge in het harnas gekropen om 
de vaak geweldige en alleszins 
lawaaierige Verhaegen-feesten 
van de ULB-studenten te verbie-
cjen. 

Nu IS het de beurt aan Malie-
munt Vóór 10 jaar is het initiatief 
daartoe ontsproten in de geest 
van enkele kreatieve Vlaamse 
jongelui, die trouwens ook aan 
de basis liggen van de opbloei 
van de Beursschouwburg. Ik ken 
die knapen. Misschien zijn ze 
wat extravagante buitenbeentjes. 
Ze zijn inderdaad geen traditio
nele meelopers. Ze houden van 
het experiment. Ze zijn bezeten 
van een onblusbare drang naar 
vernieuwing. Voor sommigen on
der ons lofjen ze al te snel 
vooruit. 

Dynamisch kunstzinnig. Ik heb 
ze van nabij bezig gezien. Ge
hoord hoe ze denken! Voor een 
stuk heb ik hun zorgen gedeeld. 

Ze hebben mijn hart gestolen. 
Zij wilden animatie brengen in 
het hart van het dode Brussels 
centrum. In die 10 jaren is hun 
bescheiden begonnen initiatief 
uitgegroeid tot een jaarlijkse 
hapfjening. Muziek, zang, kolder
circus, wapenspelen. Een ge
beurtenis die honderden Vlaam
se jongeren In de zomermaan
den naar Brussel lokt. Internatio
nale weerklank. Uit buitenlandse 
grootsteden kwam men een licht 
opsteken. Hoe men er ook over 
oordele, het is een Vlaamse ma
nifestatie Vooral de Franstaligen 
beseffen dit. Hun afgunst steeg. 
Hun verzet groeide. Dit jaar, het 
tweede lustrum, kwam het ver
bod 

Neen, dit nemen we met. Ik 
vraag me trouwens af wat de 
twee CVP-mandatarissen in het 
schepenkollege zitten te doen. 
Maar vandaag verneem ik dat 
bepaalde schepenen hun staart 
terugtrekken. De tijd moet voor
bij zijn dat de Vlamingen op hun 
kop laten zitten. 

Wil 
Van Rompuy 
verkiezingen? 
Als het van CVP-Jongerenvoor-

zitter Van Rompuy afhangt, ko
men er misschien toch nog ver
kiezingen op de valreep vóór de 
vakantie. Van Rompuy eist name
lijk een evaluatie van de resulta
ten der regering-Eyskens in de 
eerste helft van mei. Valt deze 
evaluatie tegen — en Van Rom
puy schijnt te voorspellen dat 
het in ieder geval zo zijn zal — 
dan moet er maar opnieuw een 
krisis komen, gevolgd door ver
kiezingen. 
Van Rompuy is doorgaans de 
man die zegt wat Tindemans 
denkt. En van Tindemans is ge
weten dat hij absoluut eerste 

VIc ANCIAUX 

Hinnekens 
leidt de BB 
De 54-jarige Westvlaming Jan Hin
nekens volgt Dries Dequae op als 
voorzitter van de Boerenbond. 
Daarmee blijft de Westvlaamse 
traditie aan de leiding van de BB 
gehandhaafd. 
Hinnekens is sedert 1976 regent 
van de Nationale Bank. Hij is ver
want met de koekjesfamilie Parein. 
Het voorzitterschap van de BB is 
geen onbelangrijke funktie. Het 
slinken van de landbouwbevolking 
tot 7 % van de totale kjevolking 
heeft de macht van de BB nauwe
lijks aangetast Meer dan ooit is de 
BB een grote onderneming die 
keihard zaken doet en die een 
flinke vinger in de pap heeft zowel 
bij de financiële als de politieke 
wereld. De BB-banden met het 
Kredietbank-imperium zijn al oud. 
Tussen de standen en belangen
groepen die de CVP vormen, is 
BB zeker met de minst belangrijke. 
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Terwijl zijn kollega's met paasvakantie zijn kondigde financiënminister Robert Vandeputte aan dat de geplande 
krisislening hoe dan ook vóór 15 juni zal uitgeschreven worden. Welke lokmiddelen zullen aangewend worden 
om miljarden bijeen te sprokkelen wou hij evenwel nog niet verduidelijken. Het ziet ernaar uit dat naar die kri
sislening veel volk zal komen kijken... 

Malle-Heizel... 
Ietwat onverwacht heeh het 
Brussels Kollege van Burge
meester en Schepenen beslist 
om het jaarlijks muziekfestival 
„Mallemunt" niet meer te laten 
plaatsvinden op het Muntplein. 
Volgens het Kollege kan dat fes
tival best op de Heizel ingericht 
worden. 
Mallemunt is dit jaar aan zijn 
tiende uitgave toe. De bedoeling 
ervan is het brengen van stads
animatie. Hoe dit op de Heizel 
moet geschieden, blijft een open 
vraag. 
De argumenten van het stads
bestuur zijn belachelijk: vervui
ling, geluidshinder en relletjes. 
De maatregel is een kaakslag en 
een publieke belediging voor de 
Vlamingen en in het biezonder 
voor de Brusselse Vlamingen. 
Door dergelijke stupide houding 
kan Brussel zich voor de meer
derheid van dit land onmogelijk 
opwerpen als hoofdstad. 

...of toch 
Mallemunt 
De vele en hevige reakties uit 
Vlaamse hoek hebben het Brus
sels kollege wat doen schrikken. 
Plots heet het dat bepaalde w/aar-
borgen van de inrichters de zaak 
opnieuw bespreekbaar maken. 
Volgens schepen Brouhon is de 
beslissing geenszins ingegeven 
door anti-Vlaamse gevoelens. 
Aanleiding is de klacht van de 
Munt-omwoners na de incidenten 
van vorig jaar. Bij ons weten heeft 
zich vorig jaar tijdens de vijf Malle-
munt-dagen slechts één Incident 
voorgedaan. 

In ieder geval heeft de schepen 
verzekerd dat de deur open blijft 

voor een gesprek. Wat voor de 
Brusselse Vlamingen ai heel wat 
is! 

Te 
alarmistisch 
Volgens het IRES, een onder
zoeksinstituut van de franstalige 
Leuvense universiteit, is het met 
de Belgische ekonomie niet zo 
slecht gesteld als algemeen 
wordt voorgehouden. Het insti
tuut gaat zelfs nog een stap 
verder: voor het najaar moet ge
rekend worden op een lichte ver
betering van de konjunktuur. 
Het IRES is ervan overtuigd dat 
het vooral de vele alarmistische 
berichten van doemdenkende 
politici zijn die het klimaat node
loos verzuren. 

Wel is het Instituut ervan over
tuigd dat dringend een aantal 
maatregelen moeten genomen 
worden om de precaire toestand 
van de handelsbalans te verbete
ren, om het struktureel karakter 
van de werkloosheid te verzach
ten en om het evenwicht tussen 
de konkurrentiële en de niet-
konkurrentiële sektor te bevor
deren. 

FDF telt mee 
Het FDF moet wel erg aan de 
grond zitten. Na de referendums 
grijpt deze partij nu de volkstelling 
aan om de gemeenteraadsverkie
zingen voor te bereiden. 

In de Brusselse gemeenten met 
een FDF-meerderheid, zoals Ou-
dergem en Sint-Pieters-Woluwe, 
wordt de volkstelling misbruikt als 
talentelling. Bij de officiële telfor-
mulieren van Ekonomische Zaken 

hebben de FDF-burgemeesters 
een drietal formulieren gevoegd 
waarin gepeild wordt naar het 
taalgebruik in het gezin. Er mag 
tussen acht talen gekozen wor
den: achteraan staat er ook het 
Nederlands bij. 
Dat deze talentelling strijdig is met 

de taalwet van 1963 en dat deze 
gemeenten nog maar eens hun 
bevoegdheid te buiten gaan, hoeft 
geen betoog. Voor het FDF komt 
het er enkel op aan het kommu-
nautaire dossier warm te houden 
met het oog op de gemeente
raadsverkiezingen. 

Lopende 
kaakslag 
Terwijl de regering Martens IV-
bis ontslagnemend was hebben 
minister Busquin van Binnen
landse Zaken en de goeverneur 
van Brabant de Vlamingen nog 
maar eens een kaakslag toege
diend. Een lopende zaak? 
In een schrijven van 1 april heeft 
goeverneur Roggen aan de ge
meentebesturen en O C M W s van 
de faciliteitengemeenten richtlij
nen verschaft over de toepas
sing van de taalwetgeving. 
Ondanks het advies van de Raad 
van State stelt de goeverneur dat 
tijdens de gemeenteraadszittin
gen en de OCMW-vergaderingen 
Frans mag gesproken worden. 
Het verslag moet wel in het Ne
derlands opgesteld worden. 
Daarmede wordt de taalwetge
ving nog maar eens op de helling 
gezet. Minister Busqoin is er 
evenwel van overtuigd dat met 
deze kaakslag een einde zal ko
men aan de kommunautaire twis
ten. 

Met een 1 april-brief? Vlaande
ren kent op deze wansmakelijke 
grap slechts één antwoord: de 
faciliteitengemeenten moeten 
definitief en integraal tot de 
Vlaamse gemeenschap behoren. 

Geen uur 
wachten 
„En wat blijft er van het noodplan 
Martens over? 
Eerst was dit voor de kristende-
mokraten een absolute noodzaak 
en kon geen uur meer worden 
verloren. Een week later daarente

gen wordt over de index in de re
geringsverklaring zelfs niet meer 
gesproken en heeft men ineens 
weken tijd om nog maar eens met 
de sociale partners rond de tafel 
te gaan zitten. Hoe kunnen politici 
verwachten dat de bevolking ge-
konfronteerd met een dergelijk 
schouwspel dat veel weg heeft 
van de vierde Franse republiek, 
nog vertrouwen heeft in de kapa-
citeit van de Wetstraat om de 
krisis ernstig aan te pakken?" (De 
Financieel-Ekonomische Tijd) 

Chabert 
bezuinigt 
Minister van Openbare Werken 
Chabert heeft een kte.ine stunt 
bedacht om als voorbeeldig mi
nister van bezuinigingen in het 
nieuws te komen. Hij vaardigde 
een maatregel uit die neerkomt 
op een behoorlijke bezuiniging 
bij de verlichting van autowegen. 
Jammer genoe'g is het alweer 
een halve maatregel, want een 
drastischer bezuiniging zou er 
bij voorbeeld in bestaan de af
stand tussen de verlichtingspij
lers op nieuwe autowegen te ver
dubbelen zodat maar half zoveel 
lichtmasten moeten aangekocht 
en onderhouden worden. 

Nog een andere suggestie voor 
Chabert: waarom niet bij aanleg 
van nieuwe autowegen lichtmas
ten gebruiken die nu in dichte 
bosjes op de huidige autowegen 
pronken? 

Verleden maandag was het 35 jaar geleden, dat Au
gust Borms werd neergeschoten op de koer van de 
rijkswachtkazerne te Etterbeek. Twee dagen later, 
op 14 april, zou hij 68 geworden zijn. De bijna-zeven-
tigjarige, die zich tengevolge van een ongeval niet 
zonder krukken kon voorüjewegen, werd naar de 
plaats van de executie gesleept en er op een stoel 
vastgebonden. 

Dat Borms de dood met de Belgische kogel als het 
logische slot van zijn bewogen leven zag, doet niets 
af aan het feit, dat deze terechtstelling een wraak-
roepende politieke moord was. Minder dan een 
maand voordat Borms stierf te Etterbeek, was 
honderd kilometer ten westen daarvan de IJzertoren 
tegen de vlakte gegaan. In de nacht van 16 op 17 
maart 1946 werd de tweede poging — ditmaal 
ondernomen door specialisten onder hoge en des
kundige bescherming — met sukses bekroond: van 
het torenhoge Heldenhuldekruis bleef niets dan een 
puinhoop, met twee stenen stompen die ten hemel 
schreiden. Toen Borms het nieuws in de gevangenis 
vernam, bad hij voor een goed einde. Hij gaf graag 
zijn leven, zegde hij opdat zijn dood samen met het 
puin van de IJzertoren in Vlaanderen de schok der 
heropstanding zou veroorzaken. Maar het Vlaande
ren van 1946 had nog vele jaren nodig... 

De terechtstelling van Borms was kille patriottische 
wraak. Sinds zijn vrijlating begin 1929, na tien jaar 
gevangenschap omwille van het aktivisme tijdens de 
eerste wereldoorlog, was Borms nooit meer politiek 
bedrijvig geweest in de echte zin van het woord. Hij 
had een hoog moreel gezag, dat hij gebruikte om 
menig Vlaams-nationaal initiatief te steunen. Hij was 
echter geen man voor de praktische politiek. Tijdens 
de tweede wereldoorlog bewoog hij zich aan de 
rand van wat gebeurde. 

De onvergeeflijke misdaad die hem uiteindelijk de 
kogel bezorgde, had hij reeds 18 jaar vroeger 
begaan. In 1928 had de Frontpartij hem te Antwer
pen aan het hoofd van de lijst geplaatst, tegen de li
berale franskiljon Baelde. De uitslag van deze verkie
zingen was een fanaal: de gekerkerde Borms haalde 
meer dan 83.000 stemmen tegen slechts 44.000 voor 
Baelde. De Kamer verklaarde de verkiezing onwet
tig. Baelde mocht zetelen en Borms zou nog enkele 
weken in de gevangenis blijven. De Bormsverkiezing 
was echter de beslissende gebeurtenis die de 
Vlaamse Beweging de kracht gaf in een snel tempo 
een aantal overwinningen af te dwingen, tot en met 
de vervlaamsing van de Gentse universiteit 

De gekerkerde Borms was door het Vlaamse volk 
naar de vrijheid gedragen. Vriend én vijand noem
den hem „de ongekroonde koning van Vlaanderen". 
De beroepspatriotten vergaten nooit de 83.000 
Antwerpse muilperen „in het gelaat van moeder 
België". Hun uur zou slaan op die twaalfde april acht
tien jaar later, toen de kreupele Borms in de prille 
ochtend op een stoel werd vastgebonden. 
En Willem Elsschot de humanist Elsschot schreef 
zijn onbarmhartig-menselijk Bormsgedicht, waarvan 
de opdracht de kracht had van de oude geuzenliede
ren: een oproep tot het lijdzaam volk om 't gruwelijk 
getij der oude tyrannie te keren... 
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Sociaal-ekonomisch m 
Tijd voor paasrust 

Koe dringend het allemaal was.., 

Er is nu een goede week 
voorbij. En nog werd er niets 
veranderd aan-het 
indexsysteem voor lonen en 
wedden dat naar verluidt een 
kleine twee weken 
hoogdringend diende 
aangepast te worden. En nog 
is de frank niet gedevalueerd. 
En nog is de huidige 
bewindsploeg er overduidelijk 
niet in geslaagd uit te pakken 
met fameuze 
bezuinigingsmaatregelen. 

Pas nu begint het er 
rampzalig uit te zien. Want 
van kordate aanpak getuigt 
de regering Eysken 
hoegenaamd niet 
Waar twee weken geleden 
nog tegen het uurwerk, ook 
tijdens weekends door de 
regering werd vergaderd, 
heeft de nieuwe premier nu 
met een zonnige glimlach zijn 
regeringsleden een goede 
paasvakantie toegewenst. En 
het land wordt achtergelaten 
met de onverminderde 
budgettaire kater. 

Nu pas wordt het inderdaad echt 
ernst, want het tekort van onge
veer 170 miljard frank op de 
lopende begroting blijft maar 
toenemen, terwijl duidelijk de mi
nimale besparing van een goede 
30 miljard op de „bijkredieten" — 
voor ekonomische waarnemers 
op zichzelf al een lachertje — 
evenmin behoorlijk wordt aange
pakt 

Wat na de jongste ministerraad 
wel overduidelijk vaststaat is dat 
de Staaldriehoek van Charleroi 
(een bednjf is inmiddels virtueel 
failliet) na het paasreces nog 
maar eens een paar tientallen 

miljarden frank toegewezen zal 
krijgen Er wordt nog wat gekib
beld over de grootte van het 
bedrag, maar zeker is vandaag 
dat hoe dan ook méér miljarden 
zullen gestort worden in de bo
demloze put van het Waals staal 
dan de bespanngen die Eyskens 
en Cie hofjen te kunnen realize-
ren met de aangekondigde to
verformules-

Negen 
maanden 
De voorzitters van Kamer en Se
naat lanceerden onlangs het voor
stel om een gemengde parlemen
taire kommissie op te nchten voor 
Brussel 
Nu blijkt evenwel dat men het 
enkel over het beginsel van een 
kommissie eens is Al de rest moet 
nog uitgevochten worden, vooral 
het aantal afgevaardigden per par
tij Volgens de getalsterkte in Ka
mer en Senaat"? of twee leden per 
fraktie"? Maar ook over procedure, 
werkmetode, verdeling over Ka
mer en Senaat, over dat alles 
bestaat met de geringste eensge
zindheid 
Het initiatief van de voorzitters 
komt dan ook als ondoordacht en 
onvoorbereid over Het enige wat 
Kamervoorzitter Michel met ze
kerheid kon stellen is dat de Kom
missie met te snel en met te traag 
mag werken Tegen het einde van 
het jaar, dit binnen een negental 
rtnaanden, verwacht hij resultaten 
Op negen maanden kan inder-

Magische lening 
Nu pas begint het er rampzalig 

uit te zien omdat van de bespa-
nngsmaatregelen die Mark Eys
kens zelf niet eens moest uitvin
den maar gewoon mocht over
nemen van de door de CVP 
afgeschoten premier Martens 
nauwelijks iets in huis blijkt te ko
men Het enige konkrete (maar 

daad heel wat opbouwend werk 
verricht worden Het zal evenwel 
zonder twijfel een moeilijke dracht 
worden' 

Prijs-
blokkering? 
In het kader van de sanerings
plannen kondigde de regering 
aan ook wat te zullen veranderen 
aan de gekke prijsschommelin-
gen van olieprodukten. De onder
handelingen terzake met de Bel
gische Petroleumfederatie, waar
van ex-minister van financiën 
Hatry bigboss is, zullen evenwel 
bikkelhard zijn, en als ze verlo
pen in de zin zoals het ministerie 
van Ekonomische Zaken in de 
voorbije jaren presteerde, dan 
kunnen we er inmiddels het onze 
van denken Inderdaad, een paar 
jaar geleden heette het dat we — 
voor een betere beveiliging van 
onze energiebevoorrading — 
dringend werk moesten maken 
van invoer van aardgas uit Alge-
rië. De methaantanker die voor 

dat heeft dan mets met besparin
gen te maken) is de bevestiging 
door de nieuwe minister van 
financiën Robert Vandeputte dat 
de magische krisislemng die zijn 
voorganger Mark Eyskens uit
vond hoe dan ook in jum zal 
uitgeschreven worden Nu blijkt 
dat de inschrijvers (een belang
rijk aantal met zwart geld hoopt 
Eyskens) met helemaal een gra
tie vanwege de fiskus zullen krij
gen zal naar die fameuze krisisle
mng zel<er veel volk komen kij
ken 
Maar die voorgenomen bespa
nngen dan 
Over de aftopping van de kin
derbijslagen voor de hoge inko
mens werd in de ministerraad 
verre van een eensgezindheid 
bereikt 
De omroepreklame zal ook nog 
met voor morgen zijn, en als het 
ooit zover komt dan zullen we 
zien welke klappen de geschre
ven pers zal krijgen 
De fiskalizering van de zogehe
ten vervangingsinkomens blijft 
evenzeer een biezonder heet 
hangijzer 
In het kader van de bespanngen 
werden eveneens een aantal be
langrijke hervormingen in het 
vooruitzicht gesteld 
Vandaag is er nog geen enkele 
konkrete afspraak voor de her
vorming (sanenng) van het 
openbaar ambt 
De fusie van de NMBS (spoor
wegen) met de NMVB (buurt
spoorwegen) IS al evenmin klaar 
voor uitvoering Bovendien kon 
nog geen sluitende waarborg 
gegeven worden dat deze enor
me operatie uiteindelijk niet 
meer aan extra-uitgaven zou 
kosten dan de verhoopte bespa
nngen 
In de overgenomen regeerver
klaring van Martens IV zat ook 
nog een passage betreffende de 
belasting op interkommunaleS 
voor elektnciteitsbedeling Deze 
maatregel blijkt volgens experts 
onuitvoetbaar te zijn 
Enzoverder, enzovoorts 
De enige bespanngsmaatrege-
len die een glimp van konkrete 
gestalte vertonen zijn deze 
waarvoor de kleine burgers, en 
vooral diegenen die reeds ge
troffen zijn door de ekonomi
sche knsis, zullen voor moeten 
opdraaien 

die karwei werd gebouwd ligt 
inmiddels al te verroesten in een 
Noorse fjord. 
En wat blijkt nu bovendien: de 
Belgische maatschappij Distri-
gaz waarin de kabinetschef van 
ekonomieminister Claes de ge
wichtigste man is, heeft zopas 
ingestemd met een verhoging 
van de basisprijs van het Alge-

Daarbij worden dan argumenten 
als dooddoeners gebruikt 
Zo moet de voorzichtig aange
kondigde verhoging van de 
BTW-taks meehelpen om het be-
dnjfsleven wat meer zuurstof te 
geven, samen met de verminde
ring van de belasting op het 
gedeelte van de bedrijfswinsten 
die opnieuw in het bednjf geïn
vesteerd worden 

BTW-verhoging 
Aón vindingnjkheid ontbreekt 
het de regenng-Eyskens klaar
blijkelijk met 

Men kondigt een krisislemng aan 
(dat heeft mets te maken met be
spanngen maar met binnenrijven 
van spaargelden) terwijl de kapi
taalkrachtigen die zwart geld in 
buitenlandse banken hebben ge
plaatst bij voorbaat verwittigd 
worden dat ze bij bewijs van 
burgerdeugd, bij het terugbren
gen van dat geld naar ons <and, 
met lichtjes zullen belast worden 
In het kader van de steun aan 
het bedrijfsleven werden alvast 
voor de bouwnijverheid een aan
tal restriktieve maatregelen ge
nomen, zoals rentetoelagen voor 
een beperkt aantal gegadigden 
en een beperkte teruggave van 
BTW bij womngbouw Maar 
door de algehele besluiteloos
heid in de regenng en door een 
uitgelokte [Xilitieke krisis wordt 
even later de rentevoet met met 
minder dan 3 procent verhoogd, 
en stelt ex-mimster van financiën 
en thans premier Eyskens een 
verhoging van de BTW-tarieven 
in het vooruitzicht 

We blijven ook met de nieuwe 
eersteminister Ofjgescheept zit
ten met kleine dagjespolitiek die 
onze ekonomie alleen maar van 
kwaad naar erger brengt 
Mark Eyskens tnomfeerde dat 
hij de spekulanten tegen de Bel
gische frank door zijn bewinds
overname heeft kunnen wande
len sturen en een devaluatie van 
de Belgische frank werd 
vermeden 

Zoals er nu aangemodderd 
wordt mogen we ons evenwel 
spoedig aan een tweede en dit 
keer fatale spekulatiegolf ver
wachten Na de Franse presi
dentsverkiezingen IS immers op 
monetair gebied een schokgolf 
te verwachten 

rijnse gas die een verdrievoudi
ging van de aanvankelijk afge
sproken basisprijs inhoudt. 

Italië en Frankrijk daarentegen 
hebben die prijsbewimpeling van 
de hand gewezen. Ons land is hët 
eerste dat zonder verpinken ja 
knikt; van bikkelharde onderhan
delingen gesproken. 
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Bruggen
bouwer 
Premier Mark Eyskens blijft tijd 
vrijmaken voor gespierde verkla
ringen. Zo deze week nog in een 
interview met het weekblad 
Knack: „In elk geval wil Ik vóór de 
grote vakantie een stoet van han^ 
gende dossiers bij de oplossing 
brengen. Ik wil een bruggenbou
wer zijn, maar van goede brug
gen op stevige pilaren. Ik wil mij 
niet als een aapachtige koord
danser voortslepen over een 
brug, gespannen over de rivier 
Kwal, terwijl ze op mij staan te 
schieten, vanuit het kreupelhout" 
Misschien dat Eyskens een stevi
ge brug kan bouwen, maar hoe
veel dergelijke onbruikbare kunst
werken IS dit land van bruggen
bouwers inmiddels niet rijk? Er 
staan onderhand al voldoende 
bruggen midden patattenvelden... 

Gebrek 
aan moed 
Over de kabinetsraad van vorige 
maandag velt de Financieel-Eko-
nomische Tijd een nauwelijks ver
huld vernietigend oordeel: „De ka
binetsraad betekende voor de 
regering-Eyskens ongetwijfeld 
een eerste proef om haar politie
ke slagvaardigheid te bewijzen. 

Erg schitterend is de regering uit 
deze eerste test niet te voor
schijn gekomen. Het ging noch
tans niet om een aantal nieuwe 
voorstellen, maar om voorstellen 
waarvoor, op uitzondering van 
een aantal fiskale maatregelen 
ten gunste van het bedrijfsleven, 
de weg politiek reeds werd geëf
fend door de vorige regering. (_) 
Een gevolg van dit gebrek aan 
moed is dat het begrotingsdefi-
ciet dit jaar verder uit de hand zal 
lopen." 

Wildgroei op de boom van de sociale zekerheid 
De noodzaak van een hervorming van de 
sociale zekerheid is overduidelijk. Het is 
onmogelijk voort te boeren met de ver
ouderde strukturen, de achterhaalde 
zienswijze en de scheefgetrokken gevol
gen. De oorspronkeli jke opvatting heeft 
ongetwijfeld grote sociale verworvenhe
den teweeggebracht 
Wi j menen dat er bij de oprichting van de 
RMZ twee doeleinden werden vooropge
steld. 

Ten eerste: bepaalde burgers te verzeke
ren voor perioden van inaktiviteit of 
moeili jkheden. 
Ten tweede: een stelsel uitbouwen waar 
de nationale solidariteit aan bod komt 
m.a.w. waar een herverdelende sociale 
rechtvaardigheid geldt Het eerste doel 
is well icht vervuld alhoewel ook onvol
maakt Het tweede doel is zeker niet 
voldoende gerealizeerd. Ongeveer alle 
gegevens wijzen erop dat de meerbegoe-
den meer bijdragen in het stelsel, maar er 
evenzeer meer uit ontvangen. 
Dit is trouwens een algemene vaststel
ling voor heel de welzijnszorg. De wel-
zijnssektor is een typisch middenklas-
verschijnsel. 

• In de loop der jaren werd de wer
kingssfeer uitgebreid over meer perso
nen die verplicht werden zich te bescher
men. Er zijn nog biezonder weinig werk
nemers In dienstverband, die niet volle
dig genieten van de sociale zekerheid. 
De zelfstandigen en vrije beroepen wer
den eveneens verplicht zich te bescher
men, onder een afzonderlijk stelsel en 
minder volledig. Sommige kategorieën 
kregen het sociaal statuut van de zelf
standigen. 
• Er is een belangrijk net gegroeid van 
andere stelsels, die ook sociale bescher
ming bieden, maar niet rechtstreeks be
horen tot de klassieke RSZ Ik noem 
vooreerst de twee groten, die reeds in 
één adem vermeid worden met de Socia
le Zekerheid, nl. de beroepsziekten en de 
arbeidsongevallen. Maar daarbij komen 
nog: de verschillende stelsels van be
staanszekerheid, de vele sociale fond
sen, de kredieturen voor sociale promo
tie, het gewaarborgd levensminimum, het 

gewaarborgd pensioen, de gewaarborg
de kinderbijslagen, drie soorten brug
pensioen, de stages, het biezonder tijde
lijk kader, de tewerkgestelde werklozen 
enz. 
De drie klassieke financieringsbronnen 
van de sociale zekerheid zijn de werkge
versbijdragen, de werknemersbijdragen 
en de tegemoetkoming van de staat 
• Het oorspronkeli jk evenwicht tussen 
deze drie bronnen ging uit van een 
koncept dat ongetwijfeld tot het verleden 
behoort Inderdaad, wij menen dat de 
verantwoordelijkheden van de onderne
mer, de werknemer en de Staat, die aan 
de basis lagen van het opgemaakt even
wicht, een andere betekenis en waarde 
hebben gekregen in vergelijking met de 
groeiperiode van de sociale zekerheid. 
• De ekonomische draagkracht is 
eveneens om meerdere redenen gewij
zigd. 

• Bovendien zijn er de ontegenspreke
lijke feiten die bewijzen dat het oor
spronkelijk evenwicht tussen de drie 
financieringsbronnen volledig is ge
stoord. Vooral de jongste jaren werden 
de modaliteiten van beroep op deze 
bronnen erg verscheiden: de bijdragen 
die de beschermde personen moeten 
leveren, zijn op diverse manieren toege
nomen en aangevuld; de overheidstege-
moetkomingen zijn nu eens opgeschort 
dan weer toegenomen, vooral betreffen
de de werkloosheid. Er ontstonden ook 
nieuwe vormen van staatstoelagen o.m. 
overheidsbijdragen in de administratieve 
uitgaven van de stelsels en uit taksen die 
geheven worden op produkten en dien
sten. 

Al deze financierings-wijzigingen ge
beurden erg fragmentair, ten gevolge van 
toevallige noden of om politieke redenen 
en hebben ongetwijfeld de harmonie ver
broken. 
In ti jden van ekonomische recessie lig
gen de zaken totaal anders. Dan is het 
probleem van de verdeling nijpend en 
precies. Dan wordt de financiering een 
groot vraagteken. Een krisisperiode 
heeft niet alleen nadelen. Het voordeel 
bestaat erin dat de verplichting tot eva

lueren, rationalizeren en harmonizeren 
zich opdr ingt 
• Hebben de „ondernemingsbijdragen" 
(wellicht een betere benaming dan de 
„werkgeversbijdragen") niet de grenzen 
van de mogelijkheden overschreden; ten 
minste als men de noodzaak van ekono
mische draagkracht voor ogen houdt? 
Overtreffen de eisen die gesteld worden 
aan de ondernemingen niet hun verant
woordeli jkheden? 
9 Het begrip „tewerkstelling'moei men 
veel breder gaan bekijken: de arbeid in 
de sociaal-kulturele sektor, het zoge
naamde derde arbeidscircuit; de interna
tionale arbeidsverdeling of schepping; 
de autonome arbeid; de thuis-arbeid; de 
deeltijdse arbeid enz. Heel deze evolutie 
heeft onvermijdelijk zijn konsekwenties 
op het vlak van de sociale zekerheid. 

• De maatschappij van morgen zal een 
werkloosheidsbeleid vergen dat meer 
inhoudt dan een vervangingsinkomen. 
Ik denk hier vooreerst aan de her-, om
en bijscholing. Deze zal meer en meer 
noodzakelijk zijn. De lineaire beroep
sloopbaan is tang niet meer gegaran
deerd. ^ 
• Het grote verschil tussen het gewaar
borgd pensioen voor de gewone werkne
mer en de hoge pensioenen voor hen die 
overigens tijdens hun aktief leven wel
licht rijkelijk gespaard hebben, is bijna 
ondraaglijk. Wij opteren voor een natio
naal basispensioen voor iedereen en een 
maximum pensioen (verworven langs het 

verplichte stelsel) waartussen een aan
vaardbare spanning mag bestaan. 
# Er mag zeker niet geraakt worden aan 
de gezinnen die uitsluitend leven van een 
vervangingsinkomen. 
Maar voor hen waar het een bijkomend 
inkomen betreft of waar" de samenge
voegde, vervangingsinkomens van het
zelfde gezin een bepaald bedrag over
schrijden, mag er inzake belasting geen 
discriminatie blijven bestaan ten aanzien 
van de inkomens die verworven worden 
door arbeid. 
# Om bij de belangrijkste onderdelen 
van de sociale zekerheid te blijven, me
nen wij dat de specifieke ondernemers-
verantwoordeli jkheid geldt voor de be
roepsziekten en de arbeidsongevallen. 
Wat de vervangingsinkomens betreft, die 
uitgekeerd worden omwille van werk
loosheid, ouderdom, ziekte of invaliditeit, 
moeten de ondernemers en de werkne
mers verantwoordeli jkheid dragen en is 
de nationale solidariteit eveneens aange
wezen voor de sektoren van de genees
kundige zorgen, de kinderbijslagen en 
allerhande sociale voorzieningen. 
# Daar waar de nationale solidariteit 
ge ld t lijkt het ons aangewezen de Staat-
stegemoetkoming als enige financie
ringsbron te behouden en de middelen te 
verwerven langs de fiskalizering. In deze 
aangelegenheden moet heel de gemeen
schap de verantwoordelijkheid dragen. 
Hier dient de overheidsadministratie het 
beheer waar te nemen. Het gewenste 
beleid, de opties en de prioriteiten, beho
ren tot het politieke domein. Zo hoort het 
in een parlenrentaire demokratie. 
# Naar onze mening is de federalize-
ring van de sociale zekerheid onontbeer
lijk. Niet alleen omdat hierdoor de Vlaam
se gemeenschap over meer middelen 
zou beschikken, maar vooral 'omdat ze 
dan haar eigen politiek zou kunnen voe
ren. 
Dit is voor ons absoluut noodzakelijk, 
vermits de mentaliteit en de inzichten 
over de maatschappelijke problemen 
aanzienlijke verschillen vertonen tussen 
Vlaanderen en Wallonië. 

Vic Anciaux, nat VU-voorzitter 
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Wetstraat 

Wie gelooft dit nog? 
De vijfde regering sedert de ver-
Itiezingen van december 1978 is 
geïnstalleerd. Na Martens I, II, III 
en IV, nu Eyskens jr. I. Zelfs de 
Italianen moeten bij deze opsom
ming verbaasd opkijken. 
'Het laat zrch nu reeds aanzien 
dat de nieuwe eerste minister 
met de oude regeringsploeg 
geen lang leven beschoren is. 
Zijn regeerprogramma staat bol 
met vaagheden, gemeenplaatsen 
en cliché's, die bij een eerste 
konfrontatie over de realizatie 
ervan als een kaartenhuisje in 
mekaar zullen storten. 

Centraal in het programma van 
Eyskens staat het begrip „vertrou-
wen". Het investituurdebat, zowel 
in Kamer als Senaat, heeft even
wel aangetoond hoever deze 
deugd te zoeken is. 
Twee dagen lang hebben CVP en 
soclaijsten een wansmakelijke en 
potsierlijke show opgevoerd, zo
als nooit tevoren in onze parle
mentaire geschiedenis beleefd. 
Niet zozeer over de nietszeggen
de intenties van de regering dan 
wel over de miezerige Interne-
politteke-keuken van de voorbije 
twee weken. 
Op een bepaald ogenblik leek het 
wel dat in het parlement geen 
meerderheid zetelde, slechts op
positie. In dergelijke mate dat het 
zelfs Wim Jorissen te gortig 
werd: „Ik protesteer. Wij zijn de 
oppositieP 
Waar blijven Tindemans, Tobback 
en hun kollega's het lef halen om 

tot in de kleinste leefgemeen
schap af te dalen.en te waarschu
wen voor de zo zware ekonomi-
sche krisis? Hoe kan hun bood
schap over matigen, saneren en 
solidariteit nog geloofwaardig 
overkomen? Vooral na hun laag-
bij-de-grondse messentrekkerij tij
dens het debat. De wijze waarop 
over en weer tussen CVP en 
socialisten beschuldigingen geuit 
werden — met over de weg naar 
het herstel, wel over: wie heeft nu 
wie afgeslacht? — tart elke ver
beelding. 

Voor Tindemans is het duidelijk: 
t ie socialisten hebben Martens 
doen struikelen. Zijn partij is im
mers solidair met de gewezen 
premier — cynischer kan moeilijk 
— maar geeft toch een voorwaar
delijk vertrouwen aan zijn opvol
ger. Voor Tobback is alles al even 
duidelijk. De CVP heeft vals ge
speeld en een situatie gekweekt 
om een interne vete te beslechten. 
Kortom, een waakzaam vertrou
wen. 

Dekadent 
Daar moest Eyskens het dan 
maar mee stellen. Hij kon moeilijk 
anders dan zich aandienen als 
bruggenbouwer van het vertrou
wen Maar bij het einde van het se
naatsdebat spatte ook deze mooie 
wens uit mekaar. Na de bitsige 
woordenwisseling tussen de frak-
tievoorzitters Gijs en Wijninckx 
gooide de CVP'er Van Herrewe-
ghe nog olie op het vuur door bij 

de stemming te verklaren dat hij 
zich solidair opstelt met zijn fraktie 
maar zijn vertrouwen reserveert 
voor de CVP- en PSC-ministers. 
Daarmede viel het doek over dit 
wansmakelijk debat 
Het viel de liberale woordvoerders 
helemaal niet lastig om de meer
derheid om de haverklap voor 
schut te zetten. De sluwe Willy De 
Clercq had er een duivels plezier 
in om een „oververmoeide" Blan-
ckaert tegen de socialisten uit te 
spelen. Maar vooral voor Vander-
poorten was deze situatie een 
kolf je naar zijn hand. Speels en iro

nisch veegde hij de vloer aan rriet 
de meerderheid. 
Allemaal gezellig — een potsierlij
ke meerderheid en een gretige 
liberale oppositie — maar er dien
de gewacht op de VU-woordvoer-
ders om dit schouwspel te veroor
delen als ergerlijk. Vic Anciaux 
aarzelde niet om Tindemans en 
Tobback terecht te wijzen voor 
hun scheldpartijen en politieke 
spelletjes, op een ogenblik dat de 
vangarmen van de ekonomische 
krisis meer en meer de bevolking 
omgorden. Voor Hugo Schiltz 
heeft de politieke dekadentie met 

dit debat en de voorafgaande keu-
kentwisten een nieuw dieptepunt 
bereikt 

Terecht stelde Paul Van Grem-
bergen dan ook de vraag: wie 
gelooft nog wat hier wordt ge
zegd? Alle deontologische regels 
van het politiek bednjf zijn over
boord gegooid. Eigen partijbelang 
en het afslachten van de tegen
stander staan centraal. Opiniepei
lingen bepalen het beleid. 

Wie kan er bij dit alles nog geloof 
hechten aan de pxjlitiek en haar 
dragers? 

P-Sprokkels 
• „Wie gelooft nog wat hier 
wordt gezegd?". Aldus leidde Paul 
Van Grembergen zijn tussen
komst in bij het debat over de re
geringsverklaring. Met holle zin
nen en loze beloften zal het ver
trouwen van de bevolking niet 
herwonnen worden, zeker niet 
wanneer binnen de regenng en de 
CVP slechts wantrouwen heerst. 
De onachtzaamheid waarmede de 
traditionele partijen onze welvaart 
behandelen, is volgens de fraktie-
voorzitter inciviek te noemen. 
CVP en socialisten hebben enkel 
oog voor het eigen partijbelang en 
het afslachten van de tegenstan
der. Slechts een herstel van de po-

lederéen die van ver of nabij wat met het politiek bedrijf te maken heeft, is het erover eens dat de wijze waarop 
het kabinet van Eyskens jr. van start gegaan is, uniek is in onze geschiedenis. 
Nooit was het wantrouwen tussen de regeringspartijen zo groot. De scheldpartijen tussen CVP en socialisten, 
tussen Tindemans en Tobback, tussen Gijs en Wijninckx voorspellen weinig goeds. In zoverre dat Mark 
Eyskens, reeds doctor in de rechten en in de ekonomie, schilder, politicus en litterator, zich nu ook diende aan 
te bieden als bruggenbouwer. 

litieke zeden kan het vertrouwen 
opwekken. 

# Algemeen voorzitter Vic An
ciaux betitelde het debat als wan
smakelijk: Op een ogenblik dat de 
hele bevolking wakker ligt van de 
ekonomische krisis, doden sommi
ge politici zoals Tindemans en 
Tobback de tijd met scheldpar
tijen en politieke spelletjes. 
De voorzitter bepleitte nogmaals 
de federahzering van de sociaal-
ekonomische politiek. De staats
hervorming van 1980 maakt een 
eigen beleid voor Vlaanderen en 
Wallonië onmogelijk. Nochtans is 
een eigen aanpak de noodzakelij
ke voorwaarde voor een herstel. 

# Het gaat niet op, aldus Willy 
Desaeyere, de Belgische krisis en
kel toe te schrijven aan de interna
tionale situatie. De voornaamste 
oorzaak moet gezocht worden in 
het deficitair beleid van de afgelo
pen jaren en daarvoor zijn de 
traditionele partijen verantwoor
delijk. Het zijn immers zij die de 
nulgroei van de overheidsuitgaven 
hebben opgegeven, die een tekort 
op de lopende begroting hebben 
gekweekt en die weigeren om aan 
de gemeenschappen financieel 
zelfbestuur toe te kennen. 

• Het machtsvacuüm waarvan 
sprake in de regeerverklaring, 
moet aan de traditionele partijen 
toegeschreven worden. Zowel de 
kommunautaire als de sociaal-eko-
nomische problemen hebben zij, 
aldus Hugo Schiltz in zijn tussen
komst, onopgelost gelaten. Erger 
nog, ZIJ hebben een politieke de-
stabilizatie en dekadentie in de 
hand gewerkt. 

De ondervoorzitter hekelde ook 
de verklanng van het Staatshoofd 
over en tot de macht „in rechte en 
in feite". Daarmede erkende hij de 
feitelijke macht van politiek onver
antwoordelijke drukkingsgroepen. 
En IS het niet zo dat macht zonder 
recht leidt naar onrecht? 

• In de Senaat verklaarde Os
wald Van Ooteghem dat hij nog 
nooit op 7 getypte vellen papier — 
het regeerakkoord — zoveel ge
meenplaatsen en cliché's samen-
gezien heeft Over de fundamen

tele problemen wordt met geen 
woord gerept. 

• De regenng moet dringend 
twee fundamentele problemen 
aanpakken: de sanering van de 
openbare financiën en het herstel 
van de kompetitiviteit van de eko
nomie. De regeerverklaring bevat 
daaromtrent slechts intenties, zo 
vaag dat iedereen er zich achter 
kan verschuilen en dat elke tegen
stelling verdoezeld word t 

Voor de eerste maal in zijn loop
baan liet stichter-voorzitter Frans 
Van der Eist zich dan ook fjessi-
mistisch uit over wat dit land en de 
bevolking te wachten staat De 
politieke onmacht is dermate 
merkbaar, dat de nieuwe eerste 
minister met de oude regenng 
daaraan mets zal kunnen verhel
pen. 

REL 
TJE 

De heer Vanderpoorten. „(_) Men 
zegt dat de heer Martens zijn val 
sportief heeft opgenomen. Tij
dens het topberaad van de vier 
partijvoorzitters volgde hij de 
Ronde van Vlaanderen en de 
eerste renner die hij zag vallen, 
heette ook Martens." (Gelach) 

„(_) Men zou de CVP'ers als 
„amico-fagisten" kunnen bestem
pelen, dat zijn mensen die hun el-
gen vrienden opeten." (Gelach) 

„(-) De eerste minister heeft eens 
geschreven: wie werkt als een 
paard, bewijst dat hij een ezel is. 
Martens werkte als een paard en 
ook de senatoren zijn harde wer
kers. Aan die ezels komt de eer
ste minister thans het vertrou
wen vragen. Ik wens hem er veel 
sukses mee." (Algemene vrolijk
heid - Applaus bij PVV-PRU 

CSenaat, Beknopt Verslag, Gewone zitting 
1980-1981, Vergadering van donderdag 9 
april, biz. 448) 
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Estland: 
Wat is 
daar aan 
de hand? 
RSA — Tussen WO I en II leidde 
Estland een onafhankelijk be
staan. Tot het in 1944 na een 
Russische ep een Duitse bezet
ting, samen met Letland en Litou
wen voorgoed bij de Sovjetunie 
werd ingelijfd. Na jaren van ver
drukking kwam die Sovjetrepu
bliek (een van de vijftien) even
tjes in het wereldnieuws toen 
eind januari 1981 twee nationa
listische leiders, Matle Niklus en 
Jüri Kukk (ontgoochelde, dissi
dente kommunisten, maar dat 
maakt hier geen verschil uit), 
resp. tot tien jaar dwangarbeid en 
twee jaar opsluiting werden ver
oordeeld. In een brief van 23 au
gustus 1979 aan het Westen — 
een tekst die zijzelf en vijfen
veertig mede-ondertekenaars als 
„Baltisch appèl" hadden om
schreven — hadden ze het in
trekken geëist van het veertigja
rige Duits-Russisch verdrag 
(1939) dat het einde van de onaf
hankelijke Balktische staten had 
ingeluid. De veroordeling van de 
twee leiders moet gezien worden 
tegen de achtergrond van de 
studentenonlusten van 22 sep
tember en van 1 en 3 oktober te 
Tallin (hoofdstad, vroeger Reval) 
en te Tartoe (vroeger Dorpat). In 
beide steden geraakten duizen
den studenten slaags met de 
politie n.a.v. een officieel verbod 
om in het sportstadion van de 
hoofdstad een muziekfestival te 
organizeren waarin ook Estland-
se strijdliederen waren gepro
grammeerd. Te Tartoe hadden de 
onlusten een bijkomende reden. 

Daar eisten, de studenten het 
ontslag van ene Elsa Gretsjkina, 
een Russin die op 22 juli 1980 de 
Estlandse minister van Nationale 
Opvoeding was opgevolgd. Die 
benoeming was een gewijs te 
meer van de Russische vastbera
denheid om de russifikatie van 
Estland onverbiddelijk door te 
drukken. Die russifikatie is een 
verhaal op zichzelf. Als toelich
ting een klein detail: bij de volks
telling van 1979 had slechts 
24 <Va van de bevolking (1,5 mil
joen) het Russisch als tweede 
taal vernoemd, tegen 29 "/o in 
1970. Dit verklaart het opvoeren 
van de russifikatie, maar is op 
zichzelf geen gunstige kentering. 
De Russen voeren immers een 
bewuste kolonisatiepolitiek. Van
daag leveren ze 31,9 Vo van de 
bevolking tegen slechts 5,6 % bij 
de annexatie van veertig jaar 
geleden. In de hoofdstad Tallin 
wonen vandaag 216.000 Russen, 
op een bevolking van 443.000. 
Binnenkort zijn de Estlanders mi-
noritair in hun eigen hoofdstad. 

En de Sovjets? Die proberen de 
spanningen en konflikten als 
„hooliganisme" (straatschende
rij) af te doen in plaats van ze 
open en vrijmoedig te benaderen. 

Wat de honderden gearresteerde 
studenten betreft, hun lot ligt in 
handen van dezelfde mogend
heid die door toedoen van Leo
nid Brezjnev de slotakte van Hel
sinki ondertekende! 

Portret 
vendien heeft Jodie wel andere 
kopzorgen. Daar te Yale ontvangt 
ze nog een 3.000 fanbneven per 
maand. Of hij Jodie vóór 9 oktober 
hpeft ontmoet staat niet vast. Die 
ddg v\/ordt John te Nashville gear
resteerd. HIj heeft drie revolvers 
op zak en dit terv\^ijl Jlmmy Carter 
in een parallelle straat zijn zoveel
ste verkiezingsrede houdt... Tegen 
een borgsom van 50 dollar is John 
weer vrij. De politie heeft zijn 
revolvers in beslag genomen. Om 
in die leemte te voorzien reist hij 
per bus naar Dallas, de stad van 
het „historisch" misdrijf, van Lee 
Harvey Oswald. Daar koopt hij 
twee RG-14-revolvers. 
Met Kerstmis is hij bij zijn ouders 
in Dallas. Moeder maakt kerstpa-
ketten voor vrienden en kennis
sen in alle uithoeken van Amerika. 
Ze is rood van opwinding. Vader 
staat er onwennig bij. John voelt 
zich daar niet thuis. Begin maart 
duikt hij weer op te Yale. Hij kan 
Jodie niet bereiken maar bestookt 
haar met liefdesbrieven waarvan 
het verontruste meisje er vier 
doorstuurt naar haar fakulteits-
voorzitter. In zijn laatste brief 

John Warnock Hinckley: 
een kwisvraag voor later 
RSA — Vandaag herinnert men zich nog de namen van de aanslag
plegers uit Amerika's recente geschiedenis. Ze heten Sirhan B. Sir-
han, Arthur Bremer, Sara Jane Moore en Lynette Alice Fromme. De 
eerste vermoordde Robert Kennedy 1^968), de tweede raakte George 
C. Wallace U972), de derde en vierde probeerden Gerald Ford uit de 
weg te ruimen (1975). Alle vier staan ze als „geestesziek" geboek
staafd. In weerwil daarvan werden ze tot levenslange opsluiting ver
oordeeld. Alle vier hadden ze een verkorte weg naar roem en „onster
felijkheid" gezocht Heeft John Warnock Hinckley 125) vanuit eenzelf
de aandrang gehandeld toen hij op 30 maart jl. zes revolverschoten 
loste op president Reagan en zijn gevolg? 

Toen John F. Kennedy in 1963 te 
Dallas werd omgebracht was 
John WInckley acht jaar jong. Met 
zijn ouders woonde hij toen in 
Highland Park, een selekte voor
stad van Dallas. Zijn moeder stond 
in het liefdadigheidswerk. Zijn va
der, een rijk oliemagnaat runde er 
de Vanderbilt Energy Corp. John 
leefde er in de schaduw van zijn 
oudere broer Scott, een zelfverze
kerde, met de helm geboren jon
geman. Scott wist alles, kende 
alles en kon alles aan. John daar
entegen was geen knip voor de 
neus waard, een naast het nest 
gevallen Hinckley voor wie nie
mand zich interesseert. Zo oor
deelde het hele gezin. Ook zijn 

beeldmooie zuster Diane. Die was 
zo mooi dat John op school al
gauw werd afgedaan als „het 
broertje van Diana Hinckley" — 
een „degradatie" waarvoor kleine 
John niet ongevoelig was. Vanuit 
die minderwaardigheidservaring 
zal hij later — uit reaktie — lid wor
den van de Amerikaanse Nazi
partij. 
Na middelmatige resultaten in het 
M.O. laat John zich inschrijven in 
de Technische Hogeschool van 
Lubbeck, niet ver van Dallas. Zijn 
ouders waren toen al naar Denver 
verhuisd. Hij zelf was in Dallas 
achtergebleven. Hij wilde toch be
wijzen dat hij het leven alleen 
aankon. In de afzondering van zijn 
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studeerkamer bouwt hij verder 
aan zijn depressief bestaan; een 
doolhof van gedachten, gevoelens 
en gewaarwordingen waarin hij 
reddeloos verdwaalt. Hij werkt er 
met tussenpozen aan een semlna-
riewerk over Adolf Hitlers „Mein 
Kampf". Het beste referaat dat hij 
ooit heeft geschreven. Zielsver
wantschap? 

In 1976 geeft vader Hinckley de 
aktieve leiding van zijn petroleum-
bedrijf uit handen Bevrijd van lou
ter materiële beslommeringen 
gaat hij zich meer aan het geeste
lijke wijden. Zo gaat hij zijn aan
deelhouders met stichtelijke brie
ven overstelpen. „Vertrouw op de 
Here",zo schrijf hij o.m., „Hij zal uw 
ondernemingen zegenen." Om zijn 
jongste zoon bekommert hij zich 
met zo direkt. Die is in 1976 in be
handeling bij een psychiater en 
slikt valium en surmontil tot de 
medikatie hem aan de oren uit
komt. En maar reizen, doelloos 
reizen, van de ene stad naar de an
dere. 

In 1980 krijgt John Warnock Hin
ckley de schok van zijn leven. Die 
schok komt uit Hollywood, meer 
bepaald uit „Taxi-Driver", een para
bel van vervreemding en Ameri
kaans geweld waarin een oud
gediende van Vietnam een Ameri
kaans presidentskandidaat pro
beert te vermoorden. Het wordt 
een mislukking en in zijn vertwijfe
ling zoekt de dader, een psycho
paat die door de pers tot „held" 
wordt opgeblazen, zijn toevlucht 
bij een minderjarige prostituee, in 
de prent vertolkt door Jodie Fos
ter. 

John Hinckley kan die Jodie niet 
vergeten. Hij heeft het raadselach
tige moment bereikt waarop een 
monomaan veriiefd wordt als het 
ware uit zelfverweer. 

Als Jodie Foster door Hinckley 
wordt „ontdekt" heeft ze al Holly
wood veriaten en studeert te Yale. 
Als de weeriicht vliegt John naar 
het universiteitsstadje maar kan 
zijn Dulcinea met kontakteren Bo-

échrijft John: „Als ik uw hart kan 
veroveren zal ik afzien van mijn 
plan om Reagan te doden." Het is 
zijn afscheidsbrief. Aangestoken 
door haar afwijzing keert hij naar 
Denver terug. Daar neemt hij zijn 
intrek in een afgetakeld motelletje. 

Om zich op te warmen gaat hij 
nog even „Taxi-Driver" zien. Na 
een doelloze heen- en terugreis 
naar Los Angeles — wat het 
vermoeden oproept dat hij in ex
tremis geaarzeld heeft — vertrekt 
hij op 26 maart per bus vanuit 
Denver naar Washington. Hot
send dwarsdoor het Amerikaanse 
kontinent. Dat heeft hij zijn leven 
lang gedaan. 

Te Washington pleegt hij zijn aan
slag op Ronald Reagan en de rest 

Om indruk te maken op een meis
je van achttien? Omdat hij er niet 
in geslaagd is vanuit zijn vereenza
ming een machteloze geldings
drang een duurzame relatie op te 
bouwen? Een would-be moorde
naar uit afgewezen liefde? Dat 
weten we niet Wie weet is de 
naam John Warnock Hinckley nog 
goed voor een kwisvraag later als 
de geschiedenis de hennnenng 
aan zijn wanhoopsdaad heeft ver
vaagd 

16 APRIL 1981 

• •̂  t- y^^^ e K^ 

•ttiüÉ 
-o-v' ->'fa;'* 

flM 



Onze wereld Mfr 
H a i g in h e t M . - O . : goed geld naar kwaad geld gooien 

(RSA) — Alexander Haig heeft 
zijn recente reis door het Midden-
Oosten als een Facts finding trip 
omschreven Hij is zich ter plaatse 
van de toestand gaan overtuigen 
Tegelijk heeft hij daar de kansen 

afgewogen voor een Amenkaan-
se strategie Die strategie wijkt 
grondig af van het door Carter op 
gang gebracht patroon Vier jaar 
lang heeft Jimmy Carter zich on
vermoeibaar ingezet voor de vre
de tussen Israel en de Arabische 
wereld Vandaag wil de Reagan-
administratie via Haig de regionale 
geschillen ondergeschikt maken 
aan de wedijver tussen Oost en 
West Washington wil nl de koor-
dinator worden van een veilig
heidssysteem dat zich uitstrekt 
van Pakistan tot Egypte, om bin
nen dit gebied de vitale belangen 
van het Westen voorgoed tegen 
Russische aspiraties te beveiligen 

Door die nieuwe koers is de Ame
rikaanse belangstelling voor de 
globale Israelisch-Arabische kon-
fliktsituatie op een laag pitje gaan 
branden Hete hangijzers als het 
statuut van Jeruzalem, de westelij
ke Jordaanoever de ontruiming 
van de Sinai e a m verdwijnen op 
de achtergrond 

Verder gevolg Israel blijft ruet 
langer alleen in de hoofdrol Ook 
vanwege Saoedi-Arabie verwacht 
Washington nu een weerbare in
zet Om zoveel water en vuur met 
elkaar te verenigen zal Haig in de 
toekomst meer diplomatiek Fin-
gerspitzengefuhl aan de dag moe
ten leggen dan hij tot dusver in 
Centraal-Amenka heeft gedemon
streerd 

Intussen is geld de boodschap 
Goed geld naar kwaad geld 
gooien is vanouds de tweede na
tuur van een doeltreffende diplo
matie Aan Saoedi-Arabie heeft 
Washington al forse beloften ge

daan voor nieuwe wapens van 
ultra-moderne makelij De vrees 
van Israel dat die geperfektioneer-
de apparatuur ooit in handen kon 
vallen van Palestijnse piloten en 
technici werd door de Amerika

nen weggeveegd met een bijko
mend krediet aan Israel van 600 
miljoen dollar voor de aankoop 
van nieuwe wapens Toch blijven 
de Arabieren skeptisch toekijken 
Ze zullen de, door Washington 

aanbevolen, anti-Russische toer 
met opgaan als ze daarvoor hun 
pnoriteit voor het Palestijnse 
vraagstuk moeten prijsgeven 
Voor Washington bestaat de na-
ngheid hienn dat de Palestijnse 

kwestie aan de orde blijft en alle 
andere problemen blijft vergifti
gen Zo zou het plan van Haig 
voor de verdediging van het Perzi-
sche-Golfbekken op de teken-
plank kunnen blijven' 

wanneer de 
grootste mantelspecialist van 
belgië zijn nieuwe 
lentekoUektie toont... dan zijn 
alle grote modemerken 
uit europa onder één dak 
verenigd! 

wanneer u van een degelijke 
kwaliteitskleding houdt... 

wanneer u graag uit de mooiste 
kollektles damesmantels kiest... 

wanneer u echt eksklusief 
wilt gekleed gaan... 

wanneer u uitziet naar de 
interessantste prijzen... 
dan komt u tiest naar 

OPEN: 
elke werl(dag van 
9 tot 19 uur 
vrijdag koopjesavond 
tot 21 uur 
zaterdag van 
9 tot 18 uur 

blijft het voordeligst! 
reeds een modieuze 

lentemantel vanaf 

3.995' 
en een prachtige 

blazer vanaf 

2.195' 
MODESHOW 

Tijdens de maanden maart en apnl 
presenteert succes kleding meyers 
praktisch elke dag van 14 u af een 
riante mode-show van de nieuwste 
creaties dames- en herenmode 

SUCCES KLEDING MEYERS 
'!T;;^)^^"- " AARTSELAAR 
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Wegbermen bergen 
een rijkdom, maar 
we weten het niet 
Een wegberm zou men kunnen omschrijven als een strook grond 
langs (of tussen) de ri jstroken, met natuurlijke of ingezaaide planten
groei, die voor de weggebruiker een afscheiding vormt tussen de 
baan en het omliggende landschap. 
Een wegberm is echter veel meer dan dat. Als overgangszone is het 
een belangrijk ecotoop, die een rijkgeschakeerde flora en even rijke 
fauna herbergt. 

Vooral langs de nog resterende 
onverharde of kalme wegen vin
den tainjke diersoorten beschut
ting, voedsel en broedgelegen-
heid. In totaal komen ongeveer 
450 plantensoorten op onze weg
bermen voor; dat is één derde van 
onze wilde flora. Bescherming van 

de wegbermen kan dan ook de 
steeds verder gaande biologische 
verarming tegengaan. In een ver
armd kultuurlandschap vormen ze 
een laatste steunpunt voor minder 
algemene en zeldzame planten en 
insektensoorten. Het betreft hier 
trouwens een behoorlijke geza-

Een campagne wil 
roofdieren besciiermen 
Roofdieren spelen in de natuur 
een belangrijke rol. Ze houden het 
muizen- en rattenbestand sterk 
binnen de perken. Vanuit dit oog
punt zijn ze dan ook zeer nuttig. 
Dat had men reeds lange tijd 
geleden ingezien toen men de 
uilen en de dagproolvogels be
schermde. Over bescherming van 
zoogdieren is in ons land echter 
nog geen sprake. Het merendeel 
van deze dieren wordt aktief ver
volgd, sommige zelfs tot op de 
rand van de uitroeiing. Om dit te 
voorkomen werd over het hele 
land een beschermingsaktie op 
het getouw gezet. 
Alle soorten vallen onder de jacht-
w e t De laatste jaren werd het 
jachtseizoen op otter, das, wilde 
ka t boom- en steenmarter echter 
niet gpopend, terwijl hermelijn en 
vos in Antwerpen, Oost- en West-
Vlaanderen eveneens niet moch
ten bejaagd worden. De wet staat 
echter speciale bestrijding toe van 
vos, bunzing, hermelijn en wezel. 
Een andere dubbelzinnigheid is 

het feit aat deze dieren te allen tij
de mogen vervoerd, verkocht of in 
gevangenschap gehouden wor
den. In het kader van de bestrij
ding van de hondsdolheid kan het 
ministerie van Landbouw boven
dien de verdelging bevelen van 
alle negen soorten. Het is echter 
aangetoond, behalve voor de vos, 
dat de rol van deze dieren bij de 
verspreiding van de ziekte van 
geen betekenis is. 
Door wetenschappelijk verant
woorde informatie en intensieve 
propaganda ten voordele van 
onze roofdieren, wil de Nationale 
Campagne een wettelijke aktieve 
bescherming van deze dieren be
komen. De verdelgingsmaatrege-
len moeten uit de wet verdwijnen. 
De aktie loopt gelijktijdig in Frank
rijk. Wie wil meewerken door bv. 
stikkerverkoop of wie meer inlich
tingen wenst, kan zich tot het 
volgende adres wenden: 
* Nationale Campagne Bescher
ming Roofdieren, Postbus 10 te 
9740 Gavere. 

m\ Leefmilieu 
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melijke oppervlakte: voor Neder
land wordt deze op ruim 30.000 ha 
geschat. 
Landschappelijk gezien zijn weg
bermen ook belangrijk. In het 
steeds meer monotoon wordende 
landschap zouden ze voor wat 
afwisseling kunnen zorgen. Ze zijn 

tevens het onmiddellijke, meest 
nabij kontaktpunt van de wegge
bruiker met de omringende natuur. 
Wegbermen moeten ook gewaar
deerd worden als broedzone voor 
diersoorten die landbouwplagen 
bestrijden: grauwe klauwier, pad
den, wezel, egel, mol en verschil-

Van fluitekruid tot 
harig wilgeroosje... 
Op zaterdag 28 maart l.l. hebben 
zich overal in het Vlaamse land 
leden van „Natuur 2000", de 
Vlaamse Jeugdbond voor Na
tuurstudie, met onze wegbermen 
beziggehouden. Maar ieder van 
ons zou zich zonder al te grote 
inspanningen over een stuk weg
berm in de buurt kunnen ontfer
men. 
De Jeugdraad helpt ons daarbij 
en geeft een aantal belangrijke 
tips. 

Om de wegbermen terug te her
stellen in hun natuurlijke staat of 
nieuwe wegbermen aan te leggen 
is de juiste hulp van de mens 
nodig: 
• Bestrijding van het storten van 
afval en meststoffen. Enkel indien 
de bermen volledig kaal zijn en 
wegeroderen kan een éénmalige 
aanbreng van mest (compost) nut
tig zijn. • 
• Bestrijding van gebruik van 
herbiciden. Het argument van 
sommige landbouwers gaat niet 
op ni dat de wilde plantensoorten 
zich vanuit de berm in het aan
grenzend bouwland gaan uitzaai
en. De op de bermen groeiende 
soorten zijn aangepast aan arme
re grond en het achterwege blij
ven van elke grondbewerking, 
• Bermen die reeds te veel be
mest werden moeten 1 a 2 maal 
per jaar gemaaid worden tot op 5 
a 10 cm van de grond. Dit kan ge
beuren in eind mei-begin juli, nadat 
de voorjaarsbloeiers de kans heb
ben gehad zaad te vormen; of in 
eind september-begin november 
waarna de najaarsbloeiers zich 
nog kunnen ontwikkelen. Het 
maalsel moet hierbij worden weg
genomen om verarming van de 
grond te krijgen. Het maalsel kan 
voor kompostbereiding dienen. 
Hierdoor zal langzaam een rijkere 
verscheidenheid aan wilde flora 
en dus ook fauna ontstaan. Dit 
beheersschema moet jaar na jaar 
gevolgd worden wat betreft tijd
stip, metode van maaien, enz. Na 
enkele jaren zal die overwoeke
ring door grassen afnemen en kan 

het maaien herleid worden tot 1 
maal per jaar, 1 maal om de 3 jaar.. 
• Op armere gronden kan men 
het maaien achterwege laten. Rui
gere bermen waar fluitekruid, ze-
venblad, engelwortel evenals moe
rasvegetaties met zeggesoorten, 
hang wilgeroosje, moerasspirea, 
valeriaan, enz. voorkomen mogen 
slechts 1 keer per jaar, best in de 
herfst, worden gemaaid. Distels en 
netels wijzen er echter op dat men 
toch af en toe moet maaien. Weg
bermen waar heide f^aats^jk 
overheerst dienen slechts om de 6 
of 8 jaar gemaaid worden, zodat 
de heide kan verjongen en om 
anderzijds dichtgroeien met gras
sen en struiken tegen te gaan. 
Heide-associaties zijn in het verle
den altijd ontstaan door regelmati
ge begrazing (zoals door schapen 
in de Kempen). 

• Struwelen van jonge bomen 
en struiken moeten we laten op
groeien als ze aanwezig zijn. Deze 
struwelen zijn landschappelijk en 
biologisch waardevol Bovendien 
beschaduwen ze de sloten en 
verhinderen ze het dichtgroeien 
ervan. Snoeien en kappen moet 
vermeden worden. Afgevallen bla
deren moeten blijven liggen, enz 

• Bij aanleg van nieuwe bermen 
kan men reeds van in het begin 
bepaalde problemen vermijden. 
Door geen voedselrijke bovenlaag 
aan te brengen, wordt de gras-
groei beperkt, een verscheiden 
fauna ontwikkelt Deze bermen 
zouden aan elke kant van de weg 
even breed als de weg zelf moe
ten zijn. 

Info 
Wie meer wil lezen over het 
leven rond en de bescherming 
van wegbermen 
„Natuur 2000", de Vlaamse 
Jeugdbond voor Natuurstudie 
en Milieubehoud (Bervoetstraat 
33 te 2000 Antwerpen - 031/ 
31.26.04) Is graag tot meer infor
matie bereid. 

lende spitsmuissoorten evenals 
parasiterende insekten. Zij vervul
len de natuurlijke rol in het milieu, 
die in de monoteelten moet wor
den vervangen door chemische 
bestrijdingsmiddelen. ^•-
Door ingrijpen van de mens wer
den de meeste wegbermen echter 
gekenmerkt door een eenzijdige, 
verarmde, inspiratieloze planten
groei. Vroeger maaiden de plaat
selijke landbouwers met hand
werk de bermen of werden de 
bermen verpacht aan veehouders. 
Dit paste echter niet meer in de 
geest van de „moderne landbou
wer". Vanaf het opkomen van de 
chemische bestnjdingsmiddelen 
werden herbiciden e.a. ingezet om 
de hoog opgroeiende kruiden te 
vernietigen. Door het toenemend 
verkeer kwam er ook meer en 
meer vervuiling door stof en vuil 
en giftige loodverbindingen op de 
wegbermen. Zo'n gras kon het 
vee niet meer begrazen. 
Door deze verstoringen van het 

'natuurlijk evenwicht worden de 
kruiden onderdrukt Dit heeft als 
gevolg dat het gras geen konkur-
rentie meer ondervindt, zodat men 
verplicht is steeds vaker te maai
en, wat de kosten voor het berm-
onderhoud aanzienlijk doet stij
gen. 

Om de afvoer van grote hoeveel
heid maalsel te beperken, maait 
men soms tot 10 maal per jaar en 
laat men dit kort maalsel liggen. 
Andere bermen worden systema
tisch afgebrand waardoor fauna 
en flora verwoest worden. 
De planten die in een dergelijke 
grasmat bloeien, krijgen hierdoor 
geen kans om te bloeien en zaden 
te vormen. Zoals past in deze 
evolutie worden deze wegbermen 
daarbij nog gezien als een steeds 
nabij open stortterrein: papier, 
plastiek en metalen verpakkingen 
(tot ijskasten) en andere verwor
venheden van onze maatschappij 
komen erop terecht 
Deze bermen werden op deze 
wijze herschapen tot saaie opper
vlakten, bezaaid met dè droevige 
sporen van onze konsumptiemaat-
schappij. Gebruik van onkruidbe
strijdingsmiddelen heeft het voor
komen van kruiden zoals boeren-
wormkruid, fluitekruid, wilde cicho
rei en kaardebol sterk beperkt 
Door uitspoeling van die chemi
sche middelen en afvalstoffen 
wordt een ander waardevol en 
kwetsbaar milieu getroffen, nl. slo
ten en watergangen. Naast vergif
tiging van bepaalde organismen 
treedt hierin besmetting van het 
water op waarbij het plantaardig 
materiaal ter plaatse begint te rot
ten. 
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De CVP heeft dus weer een van 
haar dubbelzinnigheid-hoogte-
punten bereikt: ten aanschouwe 
van gans Vlaanderen werd Wil-
fried Martens door zijn eigen 
„vrienden" afgeschoten en ver
vangen door het Leuvens won
derkind Mark de Eerste. De pu
blieke opinie kan niet anders dan 
walgen van de CVP. Ook enkele 
kommentatoren denken er zo 
over. 

ONDERMEER Frans Verleyen 
in Knack: „De jarenlange 

dubbelzinnigheid in de verhouding 
tussen de CVP en haar knapste 
kop is weinigen uiteraard ontgaan. 
Daar kwam nog-een komplikatie 
bij. De CVP is de dubbelheid zel
ve. Zij bevat regelrechte konser-
vatieven en evenveel of nog meer 
intelligente advokaten van de 
maatschappelijke verandering. 

Zodra de partij een leider naar de 
voorste linies van de Wetstraat 
stuurt, moet deze drie heren die
nen: zichzelf plus de twee achter 
hem opstappende CVP's. Daarom 
is het woord van staatsminister 
Frans Grootjans zo opvallend. Vo
rige zaterdag schreef hij dat, zo
lang de CVP bij ons de sleutel van 
de politieke macht in handen heeft, 
de Belgische staat per definitie 
van de ene knsis in de andere kan 
kantelen Want de ontwikkeling 
van alle Belgische dingen gebeurt 
nu eenmaal onder de hoede van 
een partij die, vooral in ekono-
misch slechte tijden, twee totaal 
verschillende kanten uit wil. Dat is 
wat de andere Belgische partijen 
„zo duizelig maakt", om het met de 
Waalse Guy Spitaels te zeggen". 

r ^ E geschiedschrijvers zullen 
• ^ hetlater wel mooi zeggen: de 
CVP, de partij die zichzelf graag 

uitgeeft als staatsbehoudend, als 
laatste pijler waarop België rust is 
in feite de doodgraver van België 
geweest, omdat ze ten onder gaat 
aan haar dubbelzinnigheid en de 
belangen van het land opoffert 
aan haar eigen elektoraal profijt. 
Daarbij komt nog dat Vlaanderen 
het eerste slachtoffer is van de 
CVP-machtspolitiek. De bevolking, 
en vooral onze Vlaamse mensen, 
voelen dat goed aan en zij krijgen 
een afkeer van de politiek, van 
elke politiek. Die ontwikkeling is 
erg gevaarlijk, maar dat zal de 
CVP een zorg wezen... In Het 
Belang van Limburg verwoordt 
Hugo Camps goed de vervreem
ding tussen de bevolking en de 
politiek: „Ook de bevolking wil dat 
het politiek teater nu maar een 
tijdje gesloten blijft. De mensen 
hebben hun weerzin nog niet ver
teerd voor het erbarmelijk toneel 
dat de voorbije weken werd opge
voerd. Ze zijn, allicht voor lang, 
uitgekeken op de politieke kaste. 

tn willen nu met rust gelaten 
worden door al die sjacheraars 
van halve waarheden, hele leu
gens en melaatse lamento's. De 
frank mag dan nog officieel over
eind staan aan de oude koers, het 
politieke milieu heeft zichzelf wél 
zwaar gedevalueerd. Bij de bur
ger, die de intrige-epidemie al lang 
doorhad, leeft nu nog alleen mede
lijden voor zoveel kwaadaardig 
onverstand. De vertrouwensrela
tie IS stilzwijgend opgezegd. 

Wie nog in een demokratie ge
looft, moet erg onrustig worden bij 
de ontstane vervreemding. Het 
gaat nu met meer om een gezond 
spanningsveld tussen burger en 
politiek, maar om een waarachtige 
kloof De^laatste „crisette"heeftbij 
iedereen het gevoel achtergelaten 
dat ze ons in de Wetstraat mooi 
voor het lapje hebben gehouden 
En zoiets pikken bange mensen 

niet meer Vandaar ook dat het re
gime zelf de grote verliezer is van 
de laatste politieke krisis. In een 
land waar de instellingen zelf al 
zo 'n verkrotte aanblik geven, mo
gen politieke partijen nog alleen 
uiterst behoedzaam bewegen. 

Wilde schokken of „oorlogje' spe
len " uit puur nihilistisch genot voor 
het krijgsgwoel kunnen daar kata-
strofale instortingen veroorzaken. 
Een onthutst volk dat rond puin 
verzameld ligt, is altijd vatbaar 
voor de lokroep van avonturiers'. 

EN weet u nog dat Tindemans 
—ten tijde van Egmont — zo 

fel de rol beklemtoonde van het 
parlement ten nadele van de partij
voorzitters? Herwaardenng van 
het parlement... Hebben we daar 

iets van gezien. Martens 4 ging en 
Eyskens 1 kwam zonder dat het 
parlement ook maar iets in de pap 
te brokken had. Bij de CVP rom
melde het even, maar uiteindelijk 
werden het weer brave ja-knik-
kers... 
Intussen hebben de CVP-kom-
mentatoren het erg moeilijk. Zij 
mogen niet schrijven over de ruzie 
binnen de CVP maar iedereen 
weet het toch... Dus kronkelt 
Manu Ruys zich in deze Stan
daard-bocht: „Zal Eyskens een 
vergelijk vinden tussen wat de 
twee grote politieke families voor
stellen? Tussen Tindemans en 
Tobback vielen gisteren harde 
woorden. De SP-fraktieleider liet 
duidelijk blijken dat hij met ver
vroegde verkiezingen rekening 
houdt Zijn bewering dat het nood

plan van de CVP op sociale af
braak aanstuurde, had een elekto-
rale klank. De kristen-demokraten 
hebben het althans zo begrepen. 
Zij sluiten de rangen. Wil f ried Mar
tens heeft dinsdag op de fraktie-
vergadering een grote indruk ge
maakt Ook op partijvoorzitter Tin
demans. Beide mannen zijn blijk
baar van zins om een poosje 
samen op te trekken". 

Dat laatste zinnetje van Manu 
Ruys is typisch. Martens ert Tinde
mans zullen nu samen gaan op
trekken, maar niet voor lang.. 

Dus Ruys geeft openlijk toe dat er 
een fikse ruzie was in het kristelij-
ke kamp en dat eigenlijk Martens 
en Tindemans helemaal geen 
vrienden zijn... Hun samengaan 
kan alleen maar tijdelijk zijn. 

Tobback (SP) weinig vriendelijk voor Tindemans (CVP) en omgekeerd... Mooie vooruitzichten! 
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Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-734 06 43 
Na 18 u 425 46 42 

ESOX 
S T A N PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 36 

1810 WEMMEL 
Tel 02/4781933 
Import — Export 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

^^rsSTïïïïjjïj^^^ E 3 
EN BROEKEN 

moeilijke maten, ̂  
fakkundige retouche 

ifermees k 
D 

LT 
,.^JJJ.||!l.llll.||J.ulJJ.^^I.-^^ln•ulJ:UJ.lifll•HcH M 
LUKOS p.vb.a. 
Rtngmappen - dokumenthouder -
pochetten • snelhechters • offerte-
fTiappen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 35 07 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel.: 5116133 

Privé. 569.0318 

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

Georges DE RAS pvba 
Autocars, autobus. 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-21 36 36 

GALERIJ DE KBZER 
Exclusiviteit: salons 

schilderijen 
lustrerie 

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

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

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

kleinmeubelen 
geschenlort ikelen 

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 
Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

Machines SMITS pvba 
Boshoek 7 
2260 NIJLEN 
Tel. 031-81.82.69 

014-51.35.33 

Hogedrukrelnigers FRANK 
Transportmateriaal 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr ALLOC 
Raphael en Willy 

Tel bureau 053-2)72 12 

lustrerie 

mare 
de vriesè 
bar. ruzetteiddn 56c brugge 
050/35 /4 04 . 
baan brugge-kortrijk 

B + M 
Bouwpromotoren en 

daktimmerwerken. 
Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87. 

D LIJKBAAR moet Manu Ruys 
^ ^ erg geschrokken zijn van zijn 
eigen schaduw, want de dag na
dien heeft hij het over de ver
deeldheid... BIJ de socialisten. 
„Evenmin als in de andere politieke 
groeperingen, is er ook in de so
cialistische familie geen eensge
zindheid Vroeger gaapte er een 
afgrond tussen de opvattingen 
van Jos Van Eynde en die van het 
weekblad Links, maar ook van
daag zijn er brede verschillen 
merkbaar tussen Willy Claes en 
Van Miert. Er heerst ook nu nog 
een grote verscheidenheid van 
denken en doen, zowel wat de 
doctrine en het programma als 
wat de verhouding van de partij 
tot het bewind en de regeringspar
ticipatie betreft Die verscheiden
heidkan een stimulans tot vernieu
wing zijn. Maar zij toont aan dat de 
verwijzing naar het bestaan van 
een centrum-links kabinet op zich
zelf weinig verhelderend is". 

l i i l ET die kommentaar heeft 
' " ' Ruys de balans weer in 
CVP-evenwicht gebracht Maar is 
het niet triest? Het land gaat de 
dieperik in. De twee grootste par
tijen gaan ten onder in dubbelzin
nigheid en ruzie. 

En Vlaanderen betaalt zoals 
steeds de rekening De uitweg uit 
het ekonomisch moeras bestaat 
erin Vlaanderen méér autonomie 
te geven, om zelf zijn problemen 
aan te pakken. Maar CVP, SP en 
ook de PVV zijn te verouderd en 
te verkalkt om die weg te kiezen. 
Alleen de VU kan dat! 
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12 m Reportage 

Paxpoort 

de Essex Farm, 

Passendak 
Spermaliehoeve, 

Mannekensvere. 

O p 28 juni komen alweer tienduizenden 
Vlamingen bijeen op de IJzervalkte in 
Diksmuide (Kaaskerke) voor de 54ste 
IJzerbedevaart. 
Het is een traditie geworden in de 
Vlaamse Beweging. Toch blijken nog te 
weinigen (en zeker de jongere genera
tie) een besef te hebben van de strijd 
van de Fronters in deze Westvlaamse 
uithoek. 
Godfried Vandenberghe heeft (overi
gens in samenspraak met Toeristen
diensten van Diksmuide, leper en 
Nieuwpoort) een originele frontroute 
uitgestippeld, die 125 km lang is, de 
frontlijn van de Eerste Wereldoorlog 
(van Nieuwpoort over Diksmuide tot 
leper) voor autotoeristen, fietsers en 
wandelaars met een gedegen (brochu-
re-)gids van kerktoren tot militair kerk
hof aanduidt, en die zowel goed is voor 
een eendagstocht (maar dan wel een 
vermoeiende uitstap!), als voor een 
meerdagen-uitstap. 

In tegenstelling tot de klassieke toeris
tenroutes is deze Frontroute niet be-
wegwijzerd, om verwarring met andere 
routes die het pad kruisen te vermijden. 

De reisgids die Vandenberghe opmaak
te is evenwel van die aard dat géén ver
kenner op de Frontourte kan verloren 
lopen en bovendien wordt voor de 
jongere generaties heel wat geschied
kundige informatie ter plekke meegege
ven. 

De reisgids van de Frountroute, een 
Frontkaart (in veelkleurendruk) en vier 
prentbriefkaarten met zestien beziens
waardigheden, zijn te verkrijgen bij de 
toeristische diensten van Diskmuide, 
leper en Nieuwpoor t Wie een leerrijke 
en rustige uitstap zoekt in het voorjaar 
of in de zomer kan alvast zijn licht op
steken bij voornoemde toeristische 
dianstan, of bij Kris Quaegebeur bij het 
stadsbastuur van Diksmuide ( te l . 0 5 1 -
50.1155X 

DE NIEUWE FRONTROUTE 
Vanaf de IJzertoren, zuidwaarts 
tot aan de Menenpoort In leper 
en noordwaarts tot aan het 
Albertmonument in Nieuwpoort 
zijn er in de streek nog heel 
wat herinneringen aan de 
Eerste Wereldoorlog 
overgebleven. Het Is de 
bedoeling dit voormalig 
oorlogslandschap te 
doorkruisen en zo deze 
tragische jaren op te roepen. 

De Paxpoort werd in 1949 opge
richt met het puin van de eerste 
IJzertoren die vernield werd door 
de dynamietaanslag van 1946. 

Aan de vier hoeken bevindt zich 
het Indrukwekkende en na ver
minking gerestaureerde beeld
houwwerk van Karel Aubroeck: 
aan de voorkant de gebroeders 
Van Raemdonck en Renaat de 
Rudder, aan de achterkant Joe 
English en de groep Lode de 
Boninge en Frans van der Linden. 
Dit waren jonge mensen die het 

tijdens deze wrede oorlog voor 
Vlaanderen wilden opnemen. 
Doorheen de poort krijg je toe
gang tot het Heldenhuldekruis. 

Hier werd vanaf 2 januari 1928 
tot 12 oktober 1929 de eerste 
IJzertoren gebouwd. Hij was 
50 m hoog en moest een hulde 
zijn aan de vele Vlaamse solda
ten die in deze streek het leven 
lieten. De jaarlijkse bedevaart 
liet deze toren stilaan uitgroeien 
tot het symbool van de strijd 
voor een ontvoogd Vlaanderen. 

Dit werd echter niet door Ieder
een in dank afgenomen. Op 16 
juni 1945 sloeg een springlading 
een bres In het monument en in 
de nacht van 15 op 16 maart 1946 
werd de toren door onbekenden 
helemaal opgeblazen. Tussen de 
betonnen stompen van de rume 
werd onmiddellijk een Kruis van 
Heldenhulde opgericht. Alleen 
de crypte kon in beperkte mate 
hersteld worden: ze bewaart nog 

enkele gave heldenkrulsen, en
kele van de vele die naar een ont
werp van Joe English voor de 
gesneuvelde Vlamingen vervaar
digd werden. 
Vanaf 1952 werd op de bede
vaartweide geleidelijk een nieuwe 
IJzertoren, groter dan de vorige, 
gebouwd Voltooid m 1962, getuigt 
hij opnieuw van de Vlaamse weer
baarheid Beneden kunnen we in 
het Vredesmuseum een vrij uit
voerig overzicht van zovele jaren 
Vlaamse strijd verwerven, hele
maal boven kunnen we dank zij 
een orientatietafel een goed beeld 
krijgen van wat ooit eens het 
iJzerfront is geweest 
Aan de andere oever van de IJzer 
stond de beruchte Minotene 
(Frans voor meelfabriek) die door 
de Duitsers tot bunkers werd om
gebouwd om van hieruit de IJzer-
vlakte en o m de Dodengang on
der vuur te nemen 
We naderen langzamerhand Sint-
Jacobskapelle 

35.000 frontpenningen 
Ter gelegenheid van het officieel inrijden van de Frontroute wordt in Nieuwpoort, Diksmuide en leper de front
penning in omloop gebracht Het is een gelegenheidsmunt, ook wel „token,, genoemd, met een waarde van 
50 fr (en waarin een BTW zit van 16 %) De omlooppenode van deze ruilpenning loopt van 4 april tot 
30 september 1961 Dat wil met zeggen dat de frontpenning daarna geen waarde meer zal hebben, al was het 
maar voor verzamelaars 
Wie in het bezit wil komen van dergelijke penningen, moet zich wenden tot de horecabedrijven en 
kleinhandelszaken van Nieuwpoort, Diksmuide en leper, die zich bevoorraden bij de financiële instellingen 
De bedoeling is in de eerste plaats het toerisme, de handel en de middenstandszaken te bevorderen Hoe 
meer dergelijke penningen in omloop worden gebracht des te beter de handel ermee gediend zal zijn 
De voorzijde van de frontpenning toont een vredesduif met als rondschnft „nooit meer oorlog" en „frontroute" 
Op de keerzijde staat een schets van de frontroute met de stadswapens van leper, Diksmuide en Nieuwpoort 
De gelegenheidsmunt is van simili-verguld metaal, heeft een diameter van 30 mm en de oplage is beperkt tot 
35000 

De „IJzerhoeve" wiat 
alle oorlogsherinneringen u i t l 
bevinden ons nu volop te i 
van de geneugten van het I 
daagse vakantietoerisme. Er is 
een jeugdherberg, een kampeer
terrein, visgelegenheid en 9a-
zinskamers. 
Zo bereik je dank zij deze .mili
taire'' weg het rustige dorpspiein 
van Sint-Jacobskapelle. Ook in 
het kleinste dorp van Diksmuide 
staat een monument ter ere van 
de eigen slachtoffers. 
We volgen de IJzer in zuidelifks 
richting. Aan de niet bedijkte 
overkant ligt het waterrijke ge
bied van de Broeken. De Broe
ken zelf waren oorspronkelijk 
een moerassig rietrijk gebied dat 
iedere winter onder liep en bijge
volg enkel als hooiland kon ge
bruikt worden. Waterbouwkundi
ge projekten zoals de oprichting 
van een bemallngsstation in 1952 
(het klein gebouw een kilometer 
verder langs de IJzer) en de 
beheerswerken bij de bouw van 
het spaarbekken hebben ervoor 
gezorgd dat de waterstand daal
de en het risico van overstromin
gen geringer werd. Zo evolueer
de het broekengebied geleidelijk 
naar weiland. 

Dit open weilandschap geeft je 
een mooi uitzicht op de streek, 
dat door de weidse horizonten 
enorm boeiend is. Dit uitzicht is 
thans voor een groot deel onmo
gelijk gemaakt door de inplan
ting van het bovenvermelde Wa-
terproductiecentrum (sinds 
1973). 
Nog meer naar links en op de 
achtergrond strekt zich het na
tuurreservaat De Blankaart uit De 
vijver (70 ha) met het omgevende 
rietland (10 ha) en het in hoofd
zaak aangeplant wilgenstruweel 
bezit een uitzonderlijk rijke biologi
sche en wetenschappelijke waar
de Vooral de hoge boomlaag van 
canadapopulieren spnngt in het 
oog 
Heel dit gebied was tijdens de 
Eerste Wereldoorlog een enorme 
waterplas Hier lagen de frontlijnen 
het verst van elkaar verwijderd 
Eenmaal je op het grondgebied 
van Zuidschote bent wordt je 
aandacht tenvolle gevestigd op 
de gebroeders Edward en Frans 
Van Raemdonck. De straat, intus
sen tweebaansweg geworden, 
heet nu Van Raemdonckstraat, 
de eerste hoeve rechts is de Van 
Raemdonckhoeve. En juist daar
achter staat het monument. We 
laten de Stampkotstraat (eerste 

verdedigingslinie) links 
Ml we volgen verder de 

Van Raemdonck-
n de voorrangsweg. 

af en we houden 
aan het monu-

le gebroeders Van 
rechts aan de ka

de Steen-
ir is er niet 

Waarom niet even 
maken? Zo

en weer langs 
is heus niet zo-

lument staat op de 
waar de gebroeders op 26 
1917 sneuvelden. Tijdens 

nacht hadden ze de 
gekregen over het Ie-

•I te trekken en de 
Daitse .Stampkotstellingen'' te 
bastormen. Rond hetzelfde uur 
vial daar ook soldaat Aimé Fié-
vaz. Hieraan herinnert een mooi 
an verzorgd monument te mid-
dan van het toenmalige nie
mandsland, levensgevaarlijk 
voor wie op verkenning moest 
In Boezinge gekomen vind je voor-
\yi\ de kerk, aan de ingang van het 
Icasteel, nog eens een demarcatie-
paal. Dergelijke palen duiden de 
meest westelijke punten aan die 
oort door de Duitse troepen wer
den bereikt De ingebeitelde tek
sten werden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog verwijderd In de 
onmiddellijke omgeving tref je ook 
een betonnen observatiepost aan 
met bovenop een Duitse „Minen-
werfer" (de kleine Bertha) 
De naam Boezinge betekent in 
Frankrijk, vooral in Bretagne heel 
wat De soldaten die er drie van de 
vier oorlogsjaren doorbrachten 
waren meestal Bretoenen en ze 
behoorden tot oudere lichtingen 
(ze noemden zich „les peperes, de 
papaatjes of oudjes) Ze werden 
slechts ingezet om het Belgische 
leger te steunen maar de strijd die 
ZIJ moesten voeren was er zeer 
hard en onmenselijk (gasaanval
len ) Boezinge werd na de oorlog 
dan ook een bedevaartsoord Zo 
ontstond het Bretons Monument, 
dat op zondag 15 september 1929 
werd ingehuldigd Het is een merk
waardig monument met in het 
centrum een 16de eeuws Bretons 
kalvanekruis afgestaan door het 
dorpje Plouagat en in de onmid
dellijke omgeving is er een echt 
Bretons landschap met dennen, 
brem en heidekruid en natuurlijk 
met verscheidene menhirs en een 
reusachtige dolmen, afkomstig uit 
Henanbiken De bronzen plaat 
toont de positie van de Bretonse 
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regimenten tijdens de gasaanval 
van 22 april 1915. 
Om dit monument te bereiken 
neem je de weg naar Langemark. 
Vanaf de Boezingebrug is het on
geveer een kilometer ver, links van 
de weg. 

Wij rijden terug naar de dorpskern 
van Boezinge in de richting van le
per. We komen nu terecht in de 
Britse sector, getuige de tientallen 
kerkhoven van het Britse Geme
nebest. 
Alleen al in België zijn er 640 Britse 
kerkhoven. Een prachtige verwe
zenlijking van de kommissie „Oor
logsgraven van het Gemenebest" 
(War Graves Commission). 
In ieder kerkhof vind je alle bo
vengenoemde elementen terug, 
maar telkens in een andere op
stelling, leder bezoek betekent 
dan ook weer een nieuwe erva
ring. 

Aan de rechterkant ontmoet je 
eerst het Bard Cottage Cemetery 
(meer dan 1.600 Britse soldaten). 
Wat verder vind je links het Es
sex Farm Cemetery (meer dan 
1.000 Britse soldaten). Daar kun 
je, langs de „stone of remem
brance" over een brugje lopen 
dat de leperlee overspant, in de 
Middeleeuwen de levensader 
van de lakenstad, nu nog amper 
een beek. Zo kun je opklimmen 
naar het gedenkteken van de 
49 th West-Riding Division 
(1915-1918) en krijg je een uit
zicht op het leperleekanaal. Tot 
voor enkele jaren kon je er kilo
meters ver kijken, o.a. tot aan de 
heuvelkam van Pilkem (met de 
vermaarde Duitse Frankenstel-
ling, heroverd tussen juli en no
vember 1917). De uitbreiding van 
de industriezone aan de overkant 

|De fameuze Dodengang. 

van het kanaal laat dit evenwel 
niet meer toe. In de nabijheid van 
dit gedenkteken schreef de Ca
nadese geneesheer Lt.-Kolonel 
John Mc Crae (gestorven op 
28.01.1918, graf te Wimereux in 
Frankrijk) het gedicht „In Flan
ders' fields the poppies blow" 
(„in de Vlaamse velden bloeien 
de klaprozen"). 
In de Hallen van leper is er een 
herinneringsmuseum onderge
bracht, het „Salient Museum", dat 
het oorlogsgebeuren in leper en 
omgeving op aangrijpende wijze 
weet voor te stellen. 

We kiezen de richting Passenda-
le en 600 m verder wijst ons een 
bord de weg aan naar Tyne Cot 
Cemetery. We blijven in deze 
zijstraat, Spilstraat geheten, 
steeds rechtdoor rijden tot we de 
voorzijde van het kerkhof berei
ken. Tyne Cot Cemetery is het 
meest aangrijpende en het groot
ste Britse militaire dodenveld 
(bijna 12.000 graven) langs onze 
route. Op de plaats waar nu het 
kerkhof ligt stond tijdens de oor
log een kleine schuur (zie dak 
van de ingangspoort), in het En
gels „cottage", en door de solda
ten afgekort tot „cot". Tyne is de 
naam van een rivier in Noord-
Engeiand. Zo heb je meteen de 
oorsprong van de naam „Tyne 
Cot". Het „Cross of Sacrifice" 
van deze begraafplaats werd op
gericht op de centraal gelegen 
Duitse bunker, een van de vijf, 
veroverd door de 2de Australi
sche Divisie (4 ok t 1917). Ten 
oosten van het kruis ligt het 
„Battle Cemetery", de begraaf
plaats ontstaan tijdens de ge
vechten zelf. De rest is het „Con
centration Cemetery", dat na de 

oorlog aangelegd werd. Achter
aan bemerk je de lange muur met 
de namen van degenen die vanaf 
16 augustus 1917 tot aan het 
einde van de oorlog vermist wer
den. Dit zijn in totaal bijna 34.000 
Britse soldaten en officieren en 
bijna 1.200 Nieuw-Zeelanders. 
Binnen de omheining bevinden 
zich nog een paar Duitse bun
kers. 
Bij het verlaten van het kerkhof 
word je aangenaam verrast door 
een prachtig panorama op leper 
en omgeving. 

üchore licht ons in over de ont
staansgeschiedenis van dit polder
land: schorren waren de stukken 
land die voor de inpoldering bij 
gewone hoogwaterstand nog juist 
boven het zeewater uitstaken. In 
het dorp zelf volgen we de weg 
richting Brugge tot we aan het 
kruispunt van de wijk Spermalie 
komen. 
Achter de huizen rechts verrijst 
de Grote Spermaliefioeve. De ge
schiedenis ervan gaat terug tot 
1200 toen er met pauselijke goed
keuring, onder de naam Nieuw-
land, een klooster voor vrouwen 
gesticht werd. 40 jaar later ver
huisde de abdij naar Sijsele op het 
erf Spermalie (vandaar de naam), 
waardoor Nieuwland degradeerde 
tot „uithof» van de abdij. Met de 
Franse Revolutie werd het een 
wereldlijk bezit De tegenwoordi- . 
ge hoeve en monumentale in
gangspoort dateren van 1920. 
Waar de hoeve in de eerste plaats 
een gemengd landbouwbedrijf is, 
staat ze tijdens de zomer ook 
open voor vakantiegangers. Er is 
gelegenheid tot vissen, paard- en 
koetsrijden en... handenarbeid. 
We kiezen de richting Nieuwpoort. 
Het eerstvolgende dorp draagt de 
mooie naam Mannekensvere. Die 
naam verwijst naar de tijd toen er 
hier over de IJzer nog geen brug
gen waren. Thans ligt daar de 
Uniebrug, een naam die nog da
teert uit de Franse Tijd. 

Naast de IJzer bevindt zich het 
Koning Albertmonument, de trots 
van de Nieuwpoortse gedenkte
kens. Het is een initiatief van de 
oudstrijdersverenigingen, naar 
het ontwerp van architekt Julien 
De Ridder. Het rulterstandbeeld 
werd door Karel Aubroeck ge
beeldhouwd. Op 7 augustus 1937 
werd de eerste steen gelegd en 
op 24 juli 1938 werd het monu
ment ingehuldigd, in tegenwoor
digheid van de toemalige Ko
ninklijke Familie. 

Je kan er met de lift of met de 
trap naar boven voor een heerlijk 
panorama over de IJzervlakte 
(oriëntatietafels) en over de stad 
Nieuwpoort met haar vissersha-
ven en nieuwe jachthaven. 

Ook vanop de Langebrug heb je 
links een duidelijke kijk op de be
roemde Ganzepoot van Nieuw
poort, waar drie scheepvaartka
nalen en drie afwateringskanalen 
samenkomen. Hier begon via de 
afwateringskanalen de overstro
ming van de frontstreek. Op 21 
oktober 1914 liet generaal Des
sin de Kreek van Nieuwendam-
me (derde van links) openen. 
Schippersknecht Hendrik Gee-
raert uit Nieuwpoort moest het 
karwei bij hoogtij en in de duis
ternis opknappen. Zo kwam het 
gebied tussen het kanaal van 
Plassendale en de rechtgetrok
ken IJzer geleidelijk onder water 
te staan en zo zouden op de duur 
ook de polders van Vladslo-am-
bacht ditzelfde lot ondergaan. 
Het geschiedde blijkbaar te 
traag en niet efficiënt genoeg om 
de Duitse druk op de IJzerlinie te 
weerstaan. 

In de nacht van 29 op 30 oktober 
stond voor Hendrik Geeraert het 
sein op groen. Samen met een le

gereenheid zorgde hij bij hoogtij 
weer voor de uitvoering. Dit ge
beurde uit veil igheidsoverwegin
gen telkens 's nachts. En deze 
keer werd het Duitse leger defi
nitief tot staan gebracht Het wa
ter won de Slag aan de IJzer. 
Een antiek nchtingbord wijst de 
weg naar Kaaskerke en naar de 
Dodengang. Dit netwerk van loop
graven en bunkers is in feite een 
getrouwe rekonstructie van een 
der gevaarlijkste stellingen van het 
Belgische leger, op amper 50 m 
van een Duitse bunker. In het 
toegangsgebouw zie je enkele 
oorlogsherinneringen tentoonge
steld. Vanaf de Dodengang bleef 
de IJzeroever in Belgische han
den. Uit het achterland liepen uiter
aard heel wat spoorlijntjes waar
langs munitie en ook soldaten ver
voerd werden naar de eerste ver
dedigingslinie... of terug naar het 
veldhospitaal. En allerlei loopplan-

13 

ken verbonden deze linie met de 
voorposten in het niemandsland. 

Ook Diksmuide bezit enkele merk
waardige oorlogsherinneringen uit 
de Eerste Wereldoorlog. Er is bij
voorbeeld op de Grote Markt het 
bronzen beeld ter ere van Gene
raal Baron Jacques die hier het be
vel voerde tijdens de oktoberda
gen 1914. Er is ook in het stedelijk 
park de herdenkingssteen als hul-
debetoon aan de Franse admiraal 
Ronare'h en zijn manne-fuseliers 
die op heldhaftige wijze Diksmui
de hebben verdedigd van 16 okto
ber tot 10 november 1914. En na 
het terugtrekken achter de IJzer 
bleven ze post vatten voor Diks
muide. En het stedelijk museum in 
de bovenzalen van het stadhuis 
laat ons o.a. enkele brokstukken 
zien van het eens zo unieke laat
gotische doksaal uit de Sint-Ni-
klaaskerk. 

^ W f l r V ^ B ^ * ^ ^ * ^ ^ 

&ROENEHOIJK , ,^JW*% l 

\ ^ . < i ; ^ 

f 

:t 

!> 

0 
Mtn V S | 

FRONTROUTE 

^üwvur BELÜ FRONTLUH 

• • • • • • DUITSE FROHTLIJN tS18< 

mmmm FRONTBOUTE WW 

16 APRIL 1981 



14 TV-programma's m 
Zaterdag 

18 APRIL 

D 3 

BRT 1 
16.00 Wij trekken naar Parijs (musi
cal). — 17.40 Doctor Snuggles. — 
17.45 De schat van het San Bosco-
rif (jeugdfilm). - 18.30 Missa Criol-
la (Creoolse mis). — 18.50 Wie 
schrijft die blijft (boekenmagazine). 
- 19.45 Nieuws. - 20.10 De 
Ropers (fJ. - 20.35 Terloops. -
21.20 Beulahland (f.). - 22.55 
Nieuws. 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 20.15 La Clemen-
za di Tito (opera van Mozarü. — 
22.35 The taming of the shrew 
(toneel). - 00.20 Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. - 19.30 Switch (fJ. 
— 20.30 Le cerf-volant du bout du 
monde (kinderfilm). - 22.00 La 
passion de Jeanne d'Arc (film). 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1 (speD. -
20.00 Nieuws. — 20.30 Numero Un 
(variété). - 21.40 Dallas (fJ. -
22.30 Tele-foot 1. - 23.30 Nieuws. 

15.43 De lawaaipapegaai prezen-
teert — 16.00 De 100ste stuif es 
inül - 17.55 W.K. ijshockey. — 
18.36 Sesamstraat. — 19.00 Heidi. 
— 19.25 AVRO's sportpanorama. 
— 20.00 Mork en Mindy (fJ. — 
20.25 AVRO's wie-kent-kwis. -
21.37 Nieuws. — 21.55 Tjongetjon-
ge (fJ. - 22.20 Tennis. - 23.25 
Nieuws. 

NED 2 

18.57 Nieuws. - 18.59 Hier is 
Boomer (f). — 19.25 De Muppet 
Show. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
10 jaar Ahoy. — 21.50 Sport op za
terdag. - 22.25 Nieuws. - 22.3 
Romero, bisschop van een volk dat 
gekruisigd wordt (dokj. - 23.20 
Paaswake. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin 
extraordinaire. — 20.30 La grande 
vadrouille (film). — 22.10 Face au 
public: Mane-Paule Belle (show) 
- 23.15 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Les Héri-
tiers (f.). - 22.05 Variété: Suivez 
Lecoq. — 23.00 102 dagen in de 
Amazone-hel (dokj. - 23.30 
Nieuws. 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 La Tosca (opera van 
Puccini). - 22.20 Nieuws. - 22.40 
De nieuwe Spaanse film. — 23.00 
Film de la semaine. 

Zondag 
19 APRIL 

BRT 1 

ARD 

20.00 Nieuws.' - 20.15 Kollege 
Generaldirektor (toneel). — 21.55 
Nieuws. — 2210 Verdammt in alle 
Ewigkeit (film). - 00.05 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Ringstras-
senpalais (fJ. — 20.15 Musik ist 
Trumpf (koncert) — 21.45 Nieuws. 
— 21 50 Das aktuelle Sport-Studio. 
- 23.05 11 Uhr 20 (film). - 00.10 
Nieuws. 

9.15Telegym. - 9.30 Protestantse 
eredienst voor de jeugd. — 10.30 
Eucharistievienng uit Rome. — 
12.00 Zegen „Urbi et Orbi". — 
12.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 14.00 Zagorsk (dok). -
14.50 Wielrennen: Luik-Basten-
aken-Luik (reportage). — 16.45 Se
samstraat. — 17.45 Toensme in 
Belgié, een nieuwe start. — 18.30 
Doctor Snuggles. — 18.35 Leven... 
en laten leven (kwis). — 19.45 

Andrea fVlc Ardie, de hoofdrol
speelster in Rainbow een 
Amerikaanse TV-film van Jac
kie Cooper over het leven van 
de legendarische filmdiva Judy 
Garland (Zondag, RTBF, 
21 u. 20). 

Nieuws. — 20.00 Sportweekend. 
— 20.30 Paradijsvogels (f.). — 
21.15 In het Witte Paard (operette). 
— 23.00 Nieuws. 

NEDJ 
15.00 Tennis (Grote Prijs van Mon-
te-Carlo). - 19.00 Nieuws. — 
19.05 Speedy Gonzales (strip). — 
19.15 Hollywood (dokj. - 20.10 
De ver van mijn bed show. — 20.55 
Falstaff (opera van Verdl). - 23.05 
Nieuws. 

NED. 2 
15.30 Nieuws. - 15.35 't Spant 
erom (kinderspelshow). — 16.25 
De rode ballon. — 17.05 Studio 
Sport 1. — 17.36 Wat is er met de 
stad? (dokJ. — 18.30 Sesamstraat 
- 18.45 Sprekershoek. - 19.00 
W.K. IJshockey. - 20.00 Nieuws. 
— 20.10 Dialyse (over de kunst
nier). — 20.40 Humanistisch Ver
bond. — 20.45 De weg naar het 
zuiden (reportage). — 21.40 Brutti, 
Sporchi e Cattivi (film). - 23.40 
Nieuws. 

RTB1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Chansons a 
la carte (show). — 21.20 Rainbouw 
(tv-film). - 22.50 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Das Millio-
nending (film). - 22.05 Nieuws. — 
22.10 Die Krónung der Poppea 
(opera van Monteverdi). — 00.55 
Nieuws. 

ZDF . ^ _ ^ _ ^ _ 
20.35 Ungeduld des Herzens (tv-
film). - 22.00 Nieuws. - 22.05 
Verdacht (thriller). - 23.40 Das 
Meisterwerk (van W.A. Mozart). — 
0010 Nieuws. 

D3 ^ _ ^ _ ^ _ _ 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Tussen 
Birma en Sunda (dokj. - 21.00 
Auslandsstudio. — 21.45 Kontakt-
atelier. — 22.30 Musikszene (Jim 
Morrison en Alan Stivell). — 23.15 
Nieuws. 

LUX^ 
• 20.00 Kojak (f J. - 21.00 Le roi des 
rois (film). - 23.45 Les sentiers de 
laventure (dok.). 

F1 
1925 Les animaux du monde 
(dok). - 20.00 Nieuws. - 20.30 
L<i charge héroique (film). — 22.00 
Chant grégorien (reportage). — 
2300 Nieuws. 

A2 
2000 Nieuws. — 20.35 La course 
dii lièvre a travers les champs 
(film) — 2210 Inuit (Eskimo's dok.). 
— 2310 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les comédiens s'amusent 
(satire). — 20 30 L'aventure de l'art 
moderne. — 21.25 Nieuws — 
21.40 Vive l'histone... et la peinture. 
— 22.35 La féte a Henriette (film). 

Maandag 

NED. 1 

20 APRIL 

BRT 1 

15.00 Lenteparade (musical). — 
16.40 Uitreiking van de Oscars 
1981. — 18.00 Doctor Snuggles. -
18.05 Maja de bij (strip). - 18.30 
Bonjour la France (Open school). 
- 19.00 Lachertjes. - 19.05 Ge-
zondheidsmagazine. — 19 45 
Nieuws — 20.10 Een heel dun 
laagje goud (TV-film). - 21.05 
Sportshow — 21.50 Wikken en 
wegen — 22.30 Nieuws. 

14.30 Nieuws. - 14.35 Coppelia 
(ballet). — 15.4Ö Sondermeldung 
Texel, opstand der Georgiërs 
(dokJ. — 18.40 Sesamstraat — 
19.00 Spjeedy Gonzales (strip). — 
19.10 De KRO komt langs in... 
Katwijk aan zee. — 20.10 Henk 
Elsink (show). — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Tussen haat en liefde (Por
tret van Jan Terlouw). — 22.40 
Voor een briefkaart op de eerste 
rang (Filmmagazine). — 23.40 
Nieuws. — 23.50 W.K. IJshockey. 

NED. 2 
18.57 Nieuws. - 18.59 Studio 
Sport - 20.00 Nieuws. - 20.17 
De fabriek (O. - 21.10 De grote 
sleutelshow. — 22.00 Aktua spe
cial. - 22.35 Soap (f). - 23.00 So-
cutera. — 23.15 Nieuws. 

film). - 23.05 W.K. tafeltennis. -
23.50 Nieuws. 

D3 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Volkstoneel 
in Otigheim. — 21.45 Die linkshan-
dige Frau (film). — 23.35 Nieuws. 

LUX. 

19.45 Dierenmagazine. — 20.00 
Médecins d'aujourd'hui (f). — 
21.00 Le viel homme et l'enfant 
(film). 

F1 

20.00 Nieuws. - 20.30 Folies d'a-
vril (film). — 22.00 (Sezondheids-
magazine. — 23.00 Nieuws. 

A2 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 La melodie 
du bonheur (film). — 22.40 Nieuws. 

RTB 2 

18.30 The Muppet show. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Tatort (O. 
- 21.45 W.K. Ijshockey. - 22.15 
Nieuws. - 22.20 Barabbas (film). 
- 0.30 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.15 De psal
mentraditie. - 19.30 El Dorado 
(western). — 21.30 Nieuws. — 
21.35 Ungeduld des Herzens (tv-

20.15 Nieuws. - 20.35 Aktualitei-
tenmagazine. — 21.55 Thibon Tho
mas, chef d'orchestre (dokJ. — 
22.50 Faust au village 0<ortfilm). — 
23.20 Nieuws. 

F3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speO. 
— 20.30 Le cavaleur (film). — 
22.15 Nieuws. 

BRT 1 

18.00 Doctor Snuggles. - 18.05 

Sesamstraat — 18.35 Pof 
18.40 Een kunstenaar en z 
Titiaan (dok). - 19.07 Uil 
door derden. Het Vrije Wi 
19.45 Nieuws - 20.10 Gr 
ren (over jazz-gitansten). 
Een wereld: De kleine vure 
— 21.30 I.Q. (kwis). -
Fiamminghi (koncerO. -
Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Het geheime leven 
ren (dokJ. - 20.35 Othd 
— 23.05 Bonjour La Franc 
School). 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke 
telten. — 19.25 Nieuws. 
Salut Champion! (f.) - 2i 
mentaire, mon cher Einst 
tenschappelijke info). -
Grands orchestres, granc 
— 23.10 Nieuws. 

RTB 2 
18.30 The Muppet Show. 
Chansons souvenir — 2lJ 
— 21.45 Oap, la fête au) 
(kortfllms). 

NED. 1 

18.55 Nieuws. - 19.00 
staart Dierenfilms voor I 
- 19.10 EO Kinderkrant 
Grizzly Adams (f). - 20.: 
uit (Info). - 21.00 God v\ 
bij de mensen. — 21 37 Ni 
21.55 Beeldspraak (film). 
W.K. Ushockey. - 23.25 

Z A T E R D A G CI8 aprll). - Het gaat er luchtig toe 
in de zaterdagnamiddagfilm op BRT. Wij trekken naar 
Parijs (Nous irons a Paris), een muzikale komedie van 
Jean Boyer (1949 - zw.-w.). Met Philippe Lemaire in de 
rol van de berooide zanger Jacques, die verbonden is 
aan de Franse radio en Frangoise Amoul als de dochter 
Micheline van de rijke eigenaar van de korsettenfabriek 
„Lotus". Jacques en Micheline zijn verliefd op elkaar 
maar Michelines vader moet van die armoedzaaier niet 
weten... De hoofdbrok op BRT is vanavond de eerste 
aflevering van een Amerikaanse mini-serie over het le
ven op een plantage in het Zuiden van de Verenigde 
Staten, voor, tijdens en na de Burgeroorlog: Beulah 
Land De familie Kendrick is eigenaar van de welvaren
de katoenplantage „Beulah Land". Het lot van de 
Kendricks is sterk verbonden met dat van de familie 
Davis, eigenaar van de naburige plantage. De periode 
loopt van 1827 tot 1872 en begint in een periode van 
hoge bloei. Vervolgens komt tijdens de Burgeroorlog 
het verval, gevolgd door de wederopbouw. Twee 
zusjes, Sarah en Lauretta komen samen met hun 
voogdes Penelope, de zuster van Deborah Kendrick, 
een weduwe die met ijzeren hand het bedrijf leidt, op 
bezoek op Beulah Land. Deborah zelf heeft een zoon, 
Leon en een dochter, Selma... — Op Ned. 1 (Avro) wor
den de jongeren verwend van 15 u. 32 tot 17 u. 30 met 
een sterk gevarieerd aanbod. Zowat een jaar geleden 
werd aartsbisschop Romero van San Salvador ver
moord. KRO brengt een uitgebreide reportage rond de 
persoon van Romero en rond de huidige situatie in San 
Salvador. (Ned. 2 - Stierf Romero tevergeefs?). Wie 
zich liever in een lachkuur w\ gooien moet afstemmen 
op RTBF, waar de burleske klucht La grande vadrouille 
van Gérard Oury (1966) wordt gedraaid. Met een 
onvergetelijk trio: Bourvil, de Funès en Terry Thomas... 

Z O N D A G (19 april). — Pasen. Vandaag wordt de 
wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik verreden. In Toe
risme in België, een nieuwe start, wordt nagegaan op 
welke manier België zichzelf op toeristisch gebied 
manifesteert en hoe de toeristische sektor zijn klanten 
opvangt (BRT). — De wereldberoemde operette In tiet 
Witte Paard (lm Weissen Röss'l) van Ralph Benatzky 
staat op het BRT-programma. Het verhaal is gebaseerd 
op een blijspel van Oscar Blumenthal en Gustav 
Kadelberg. Uiteraard draait alles rond amoureuze toe
standen die zich afspelen in het romantische hotelletje 
„lm weissen Röss'l"... KRO gaat eveneens de muzikale 
toer op: Falstaff, een opera van Verdl naar het toneel
stuk „De lustige vrouwtjes van Windsor" van William 
Shakespeare. De oubollige ridder Falstaff wil twee 
vrouwtjes tegelijkertijd het hof maken om zijn financiële 

situatie wat te verbeteren. De beic 
spelletje door en spelen hun sp 
(Ned. 1). - VPRO zet de Italiaans* 
meen (Brutti, sporchi e cattivi) vat 
op het programma. Het is een b 
afspeelt in een kinderrijke familie ir 
Rome. (Ned. 2). 

MAANDAG (20april) - c 
kers in het middagprogramma nog 
le film: Lenteparade (Easter Rarae 
ters (1948) met Judy Garland en 
Irving Berlin. Fred Astaire danst e 
beert van een derderangsdansei 
een beroemdheid te maken... ( 
konsumentenrubiek Wikken en V 
men met de elektrische akkumu 
beltelevisie en de converter; De r 
perzuinige carburator"; Informatie 
lastingaangifte-formulieren. — H 
KRO Voor een briefkaart op de 
graag meegenomen (Ned. 1). Er ; 
menten in, een filmkwis, een gast < 
matie. 

DINSDAG (21 april) - Li, 
muziek komen rijkelijk aan hun trel 
een Britse show aan rond drie Am 
jazzgitaristen: Charlie Byrd, Barne 
De show heet eenvoudigweg Gn 
tuurfilm De Opblaasbare olifant, w 
besteed aan een experiment me 
draait BRT 2 de Britse film Otfit 
(1965) naar het historische dran 
Laurence Olivier speelt de rol v 
Venetiaanse generaal Othello di 
trouwd is met de dochter van de 
De onbetrouwbare vaandrig Jag< 
Othello... In het populair-wétens 
Élémentaire, mon chier Einstein zit 
lijke en energiebesparende verwa 
pomp (RTBF1). 

WOENSDAG (22 april) -
strijden van de halve finales van d 
balbekers: Inter Milaan —Real N 
chen —Liverpool; Feyenoord —D 
Zeiss Jena —Benfica; FC Keu 
A Z 6 7 —Sochaux. Fundamenten 
wijd aan de invloed van de tv op d 
nes (BRT \). — La revolution si, 
een dokumentaire over het gebru 
het dagelijkse leven. 
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v& TV-programma's 15 

- 1 8 3 5 Popeye — 
istenaar en zijn stad 
— 1907 Uitzending 

Het Vrije Woord — 
— 2010 Grote gita-

j-gitansten) - 2040 
•e kleine vuren (dokJ 

(kwis) - 2200 I 
[koncerO - 2245 

heime leven der die-
2035 Othello (film) 

our La France (Open 

gevt/estelijke aktuali-
25 Nieuvi/s - 1956 
oni (f) - 2050 Ele-
n cher Einstein (.vue-
ke info) - 2210 
estres, grands chefs 
ÜWS 

jppetShovi/ - 1956 
uvenir - 21 00 Ballet 
p, la fête aux images 

8 - 1900 Kop en 
nfilms voor kinderen 
Kinderkrant - 1930 
is ( f ) - 2020 Rond-
21 00 God wil v\/onen 
n — 21 37 Nieuws — 
praak (film) - 2250 
.ey - 2325 Nieuws 

NED. 2 

1857 Nieuws - 1859 De kleine 
zwerver ( f ) — 19 25 Kerkbuurt -
2000 Nieuws — 2027 Zoon van 
het oude volk (tv-film) - 21 30 
Wat n kunst (kwis) - 2240 Hier 
en nu - 23 20 Tot besluit - 2 3 3 5 
Nieuws 

LUX. 

1145 La bonne franquette — 
1945 Dierenmagazine — 2000 
Dallas (fJ - 2100 Les temps 
difficiles (tv-film) 

F 1 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Nieuws - 2020 De Franse 
presidentsverkiezingen — 21 30 
Charles Trenet (variete) - 22 30 
Les grandes aventures de l'Hima-
taya (dokJ - 2330 Nieuws 

A 2 

21 05 Miroir miroir (tv-film en de
bat) - 2340 Nieuws 

F 3 

18 00 Ministère des universites — 
1830 Jeugdprogramma — 1855 
Scenes de la vie de province — 
1910 Nieuws — 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten en magazine — 
1955 Le chansonnier de papier 
tekenfilm — 2000 Les jeux de 20 
heures spel — 2030 Doucement 
Les Basses (Franse kluchtfilm) — 
2200 Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Bananas 
(show) — 21 00 Aktualiteitenpro-
gramma — 21 45 Quincy ( f ) 

ZDF 

19 00 Nieuws — 19 30 Vanationen 
(toneel) - 21 00 Heute-Journal -
21 20 .Sociale werkelijkheid in Eu
ropa' (reportage) - 2205 W K 
IJshockey — 22 50 Ann Margret 
(show) - 2335 Nieuws 

D 3 

19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 21 00 Portrait -
2115 Frauen-Studien - 2315 
Nieuws 

Woensdag 
22 APRIL 

BRT 1 

1530 Open school - 1700 Op 
het Schildpadplein - 1800 Klem, 
klem kleutertje — 1815 Manolino 
- 1820 Lachertjes - 1825 Het 
magisch potlood (stnp) — 1835 
Battlestar Galactica (SF-f) — 
19 22 Uitzending door derden (SP) 
- 1945 Nieuws — 20 00 Voetbal 
Halve finale Europabeker — 21 45 
Fundamenten De invloed van tv 
op verkiezingscampagnes — 
Nieuws 

ren De be ide d a m e s hebben het 
' len hun spel let je me t Falstaff 
de Italiaanse fi lm Lelijk, vuil en ge-
} cattivO van Et tore Sco la (1976) 
et IS een bi t ter verhaal dat z ich 
jke familie in e e n s loppenwi j k van 

) april) — D e BRT vergas t de ki j-
i ramma nogmaals o p een muzika-
Easter Parade) van Char les Wa l -
j a r l a n d en Fred As ta i re Muz iek 
aire danst er lust ig o p los en pro-
angsdanseres je ( Judy Gar land) 

maken O n d e r w e r p e n in d e 
/ikken en Wegen (BRT) Proble-
he akkumula t ie -verwarming, Ka-
/e r to r De rek lame rond een „su-
', Informatie ove r de n ieuwe be-
3ren — Het f i lmmagazine van 
:aart op de eerste rang, is alti jd 
Med 1) Er z i t ten talr i jke f i lmfrag-
s, een gast en a lgemene f i lminfor-

april) — L ie fhebbers van gitaar
aan hun t r ekken BRT 1 biedt hen 
)nd dne Amer i kaanse Wes t coas t -
3y rd , Barney Kesse l en-Herb Ellis 
id igweg Grote Gitaren Na de na
r e olifant, waar in aandacht w o r d t 
er iment met opb laasbare d ieren, 
e fi lm Othello van Stuar t Burge 
r ische drama van Shakespeare 
ï l t de rol van de naïeve zwar te 

Othel lo die in het gehe im ge-
nter van de raadsheer Brabant io 
jandng Jago komp lo t tee r t tegen 
ulair-wetenschappel i jk magazine 
- Einstein zit o a de mi l ieuvnende-
ende verwarming me t de wa rmte -

(22 april) — Voetbal t e r u g w e d -
inales van de d n e Europese voet-
an —Real M a d n d Bayern M u n -
'enoord — D y n a m o Tbil issi, Car l -
, F C Keulen —Ipsw i t ch T o w n , 
idamenten (BRT 1) is geheel ge-
n de tv op de verk iez ingscampag-
svolution silencieuse (RTBF 1) is 
ir het gebruik van de c o m p u t e r in 

D O N D E R D A G CZSapnO. - in het j onge ren 
magaz ine van BRT 1 Een vinger in de pap z i jn R u m en 
W i m D e C r a e n e d e gas ten . V e r d e r zi jn er Tino, een 
zoont je van gas tarbe iders in L imburg e n een gesp rek 
ove r k inde ren van gesche iden ouders , e a — D e 
h o o f d b r o k o p BRT 1 Uitzending door derden, v e r z o r g d 
d o o r d e V laams-Nat iona le Omroeps t i ch t i ng ( V U ) — 
Drie sterren De plaats van de vreemdeling gaat ove r 
het j o d e n d o m e n he t jood-z i jn — Het med isch magazi
ne Artsenij van de N O S ( N e d 1) is gehee l g e w i j d aan 
de V laard ingse huisar ts Ctomelis M o e r m a n die z ich 
s inds 1940 bez ighoud t m e t d e s t r i jd t egen de kanker en 
d ie zi jn pat iënten behandel t vo lgens een d o o r hem zelf 
u i tgedach te m e t o d e He t f r on t is in d e oor logsf i lms ver
legd naar V ie tnam D e Amer i kaanse oor logsf i lm Go teil 
the Spartans (Le Merd ie r ) van T e d Post (1978) speel t in 
Zu id -V ie tnam M a j o o r A s a Barke r (Bur t Lancaster ) 
kn jg t een aantal rek ru ten t o e g e w e z e n me t w ie hij een 
moei l i jke opd rach t moe t u i t voeren D e rek ru ten v o r m e n 
nogal een he te rogeen zoot je (RTBF 1) — O p n a m e n 
me t d e v e r b o r g e n camera ove rspoe len de W e s t e u r o -
pese s c h e r m e n A R D heef t al enke le ja ren zo 'n pro
g r a m m a lopen Verstehen Sie Spass"^ 

V R I J D A G (24 april) - D e af lever ing van de 
reeks „ O p zoek naar w e r k " van Open school gaat ove r 
„ w e r k e n in openbare d iens ten" (BRT 1) De overleven
den (The O m e g a Man) , een science-f ic t ionf i lm van B o n s 
Sagal is a lweer 10 jaar o u d Het scenar io is al vaker 
gebru ik t een bakter io log ische oor log heef t o m z e g g e n s 
alle levende w e z e n s van de aardk loo t doen ve rdw i j nen 
D e enke le ove r levenden zi jn ten gevo lge van allerlei 
st^-alen zodan ig ver- en m i s v o r m d dat zij nog s lechts van 
ve r re op mensel i jke w e z e n s l i jken Z i j hebben z ich ge
g r o e p e e r d en v e r w o e s t e n sys temat i sch alles wa t ge
tuigt van de mensel i jke beschav ing , de oorzaak van hun 
onge luk M e t Char l t on Hes ton , A n t h o n y Z e r b e Rosa
lind Cash e a — In he t f i lmmagaz ine Premiere-magazine 
van Roland L o m m e zi t ten o a f r agmen ten uit , S o m e 
w h e r e in t ime' van Jeanno t S w a r e , met Chr is topher 
Reeve en Jane S e y m o u r , ,Ces malades qui nous 
gouvernen t ' van C laude V a j d a , , Le Ch ino is" met Jack ie 
C h a n V e r d e r in te rv iews me t ak teurs en reg isseurs en 
bee lden van de opnamese ts In het l i teraire magazine 
van BRT 2 De vijfde windstreek p rezen te ren Jean-
M a n e De S m e t en Jack ie C laeys een d iepgaand por t re t 
van de Wes tdu i t se auteur M a x v o n der Carun die zi jn in
spirat ie haalt in de a rbe ide rswere ld en het industnele 
mil ieu Heel populair w a s zi jn boek „Die Vo rs tad t k roko -
dil le" waarnaar de gel i jknamige fi lm w e r d gedraa id die 
m o r g e n o p het BRT-scherm k o m t 

B R T 2 

2015 Die goeie ouwe tijd — 20 55 
Manon Lescaut (opera van Pucci
ni) 

NED. 1 
1530 De poppenkraam ( f ) — 
1600 Maja de bij (stnp) - 1625 
Kinderspel - 1650 KRO's we
reldcircus — 18 30 Jeugdjournaal 
— 1836 Sesamstraat - 1855 
Toenstische tips — 1900 Van ge
west tot gewest — 19 50 Politieke 
partijen (VVD) - 2000 Een nieuw 
leven (tv film) - 21 22 Alicia de 
Larrocha speelt Manuel de Falla 
- 21 37 Nieuws - 21 55 Panora-
miek - 2225 Studio sport — 
2330 Nieuws 

NED. 2 
1857 Nieuws — 1859 Ik g a m n e i -
gen baan (info) — 19 25 Kenmerk 
(info) - 2000 Nieuws - 2027 
Socutera — 20 32 Countdown — 
21 15 Tenspeed & Brownshoe ( f ) 
— 2200 De advokaten ( f ) — 
2225 Info tv - 2302 Nieuws 

RTB 1 
1430 Schooltelevisie - 1900 An-
tenne-soir Waalse gewestelijke ak-
tualiteiten — 1930 Nieuws — 
2000 Mado (film) - 2210 La 
revolution silencieuse — 22 40 Bi-
zarostyl Pierre Rapsat — 2310 
Nieuws en weerbericht 

RTB 2 
1830 The Muppet show - 1955 
Voetbal 

ARD 
20 00 Nieuws - 2015 Der Land-
vogt von Greifensee (tv-film) — 
22 00 Milieubescherming in Berlijn 

ZDF 
1000 Gezamenlijke programma's 
- 21 00 Heute-Journal - 21 20 
Die Fuchse (fJ — 2210 Literatuur-
kntiek - 2240 Sport Aktuell -
010 Nieuws 

D 3 
1945 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Mittwochs 
in — 21 45 Auslandsreporter (Tel 
Aviv) — 2215 Yakuza (gangster
film) - 000 Nieuws 

LUX. 
1945 Dierenmagazine — 2000 
Hit-parade — 21 00 New Mexico 
(film) - 2248 Turkije (dok) 

F 1 
1845 Avis de recherche Spelpro 
gramma — 1920 Gewestelijke ak 
tualiteiten — 1945 Nieuws — 
2020 De Franse presidentsverkie 
zingen — 21 30 Samantha (tv-film) 
— 23 00 Boekenmagazine — 010 
Nieuws 

A 2 
19 45 Nieuws - 20 20 De verkie
zingen - 2100 Voetbal (Uefa 
beker) — 2240 Tomi Ungerer 
(portret van een illustrator) — 
2330 Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Deux hommes dans 
I Ouest (western) — 22 40 Nieuws 

Donderdag 

BRT 
1800 Manolino (f) - 1805 Huck
leberry finn (f) - 1830 Een vinger 
in de pap (Info) — 1900Popey — 

1905 Het magische potlood — 
1917 Uitzending door derden 
(VNOS) - 19 45 Nieuws - 2010 
Dubbel Dobbel (kwis) - 2055 
Panorama - 21 45 Dallas (f) — 
2300 Nieuws 

BRT 2 
2010 Loon naar werken — 20 40 
De plaats van de vreemdeling (dok 
over joden) — 2215 Premiere 

NED. 1 
1830 Jeugdjournaal - 1836 Se-
samstraat — 19 00 Woody Wood
pecker — 1907 Op volle toeren 
- 2000 Onze ouwe (O - 21 00 
Kieskeurig — 21 37 Nieuws — 
21 55 Artsenij Cornells Moerman 
(dok) - 2245 W K ijshockey -
2330 Nieuws 

NED. 2 
1857 Nieuws - 1859 Scooby 
Doo - 19 25 Jan J De Bom V / H 
de kindervriend — 2000 Nieuws 
- 20 27 De Lemmings (f) - 21 20 
De ombudsman — 2150 Edel-
vrouw-bedelvrouw (f) — 2220 
Achter het nieuws — 2315 
Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 1955 
Autant savoir (wandelen) — 20 20 
Le merdier (film) - 22 10 Carrou
sel aux images — 2310 Nieuws en 
weerbericht 

RTB 2 
20 00 Concert Beethoven —2045 
Civilisation (dok) 

ARD 

ZDF 

D3 

LUX 

F1 

A2 

F3 

Vrijdag 

2000 Nieuws — 2015Rhina dorp 
met twee gezichten (dok) — 
21 15 Verborgen camera — 21 45 
Scheibenwischer (kabaret) — 
22 30 Tagesthemen - 23 00 ARD-
sport extra — 0000 Nieuws 

21 20 Bourges eine Stadt im 
Herzen Frankreichs (reportage) 
— 22 05 Die Einwanderer CTv film) 
- 2325 Nieuws 

19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Deutsch-
land im Jahre Null (film) - 21 25 
Ziek tijdens de vakantie — 22 10 
Hinter den Schlagzeilen — 2255 
Die Revolution im Saaie (reporta
ge) — 23 25 Nieuws 

1945 Dierenmagazine — 2000 
Super Jaimie (SF O - 21 00 Com
ment reussir en amour sans se 
fatiguer (film) - 22 30 Spektakel
magazine 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Nieuws - 20 20 De Franse 
presidentsverkiezingen — 21 30 
Salut champion (f) - 22 20 Kunst 
en kultuurmagazme — 2310 
Nieuws 

21 05 Electre (film) - 2240 Les vi-
traux (dok) 

2000 Les jeux de 20 heures (spel) 
- 20 30 Les belles de nuit (film) -
21 50 Nieuws 
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BRT 1 

18 00 Noddy (strip) - 18 15 Klein 
klem kleutertje — 1830 Op zoek 
naar werk (Open school) — 18 55 
Het magische potlood (strip) — 
19 07 Uitzending door derden (Pro
testants) — 1945 Nieuws — 
20 15 De overlevenden (SF-film) 
— 21 45 Premiere-magazine — 
22 35 Nieuws 

BRT 2 
20 25 W I J heren van Zichem ( f ) — 
21 00 Max von der Grun - 21 40 
Dag aan dag - 22 20 W K IJsho
ckey in Zweden 

NED. 1 

1830 Jeugdjournaal — 1836 Se
samstraat — 1900 Scooby Doo 
(strip) - 19 25 Sport 80 - 1950 
Sonjas goed nieuws show — 
2049 Twee voor twaalf (kwis) — 
21 37 Nieuws - 21 55 Latent ta
lent (verkiezingen) — 2235 Man 
over de vloer ( f ) - 23 00 De BV 
Nederland (verkiezingen) — 00 05 
Nieuws 

NED. 2 

1857 Nieuws - 1859 Dr Snug
gles (strip) — 19 05 Avro s toppop 
- 2000 Nieuws - 2027 Dallas 
( t ) — 21 15 Anne Murray in kon-
cert — 2205 Aktueel en informa
tie — 22 50 Avro s sportpanorama 
- 2345 Nieuws 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 19 30 Nieuws - 19 55 A 
suivre (info) — 21 35 Felicite (film) 
- 2310 Nieuws 

ARD 
20 15 Mein Leben im Luxus (film) 
— 21 45 De Duitse handels
scheepvaart (dok) — 22 30 Ta 
gesthemen — 23 00 Die Damonen 
( f ) - 00 35 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 19 30 Auslands-
Journal — 2015 Aktenzeichen 
XY ungelost — 21 15 Tegtmeier 
klart auf (show) - 2200 Heute-
Journal — 22 20 Kultureel magazi
ne — 2300 Sport am Freitag — 
2350 Thnller ( f ) - 0055 Nieuws 

D3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
20 00 Nieuws - 20 15 Kunstmati
ge mensen (dok) — 21 00 Nieuws 
uit Duitsland — 21 30 Gott und die 
Welt — 22 00 Tour de Ruhr (repor
tage) — 22 40 Zeugen des Jahr-
hunderts — 0000 Nieuws 

LUX. 
1945 Dierenmagazine — 2000 
Hunter ( f ) - 21 00 La soif du mal 
(film) — 22 35 Automagazine 

F1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Nieuws - 20 20 De Franse 
verkiezingen (reportage) — 21 30 
A cor et a en (toneel) — 23 30 
Nieuws 

A2 
21 05 Medecins de nuit ( f ) — 
22 00 Apostrophes - 2320 
Nieuws — 2330 La chair de I or
chidee (film) 

F3 
2000 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Le nouveau vendredi (re
portage) — 21 30 Treize (tv-spel) 
- 22 25 Nieuws 
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16 ^m Kritisch bekeken 

Waar is die Vlaamse kleinkunst gebleven? 
Het gouden decennium van de 
kleinkunst is voor velen al een 
verre herinnenng Tot rond 1975 
duurde het en vrij plots viel alles 
stil Tekens aan de wand waren de 
zangers die de opkomende 
reggae punk en ska gingen aan
kleven en zich van de ouder wor
dende kleinkunstgeneratie gingen 
distancieren 

Wat Kris de Bruyne, Wim de 
Craene en Raymond van het 
Groenewoud brachten werd door 
een vindingnjk journalist Polder
pop geheten Het tanende sukses 
van Johan Verminnen verplichtte 
deze de meer commerciële toer 
op te gaan om te overleven („Laat 
me nu toch met alleen' werd op 
elk vlak een meevaller) Johan 
kreeg dan weer krediet en bereik

te een jongere generatie luiste
raars Big Bill maakte met zijn 
trawanten het Leuvense en het 
Hageland onveilig met polder-
rock in het dialekt Twee singels en 
een elpee werden de materiele 
bekroning 

Van zingen een beroep maken 
betekent dat je genoeg moet ver
dienen om ervan te kunnen leven 
en als zelfstandige in te staan voor 
muzikanten en de bijdragen voor 
de RMZ kunnen dragen En deze 
zakelijke kant is voor velen van 
onze artiesten een nachtmerrie 
geworden Het opkomend Angel
saksisch punkgeweld verminder 
de intussen het aantal optredens 

De opkomende jonge generatie 
koos voor andere vormen en klan-

Willebroek, 800 jaar 
Vlaams gelaat 
Dat Willebroek gelegen aan de zuide 
lijke linkeroever van de Rupel zich 
steeds betuigd heeft als een Vlaams 
voelende gemeente wordt bewezen 
door Karel de Decker auteur van de 
brochure met bovenstaande titel nr 
265 in de Vlaamse Toenstische Biblio-
teek De auteur is wellicht bij de VTB 
V A B beter bekend als deskundige 
inzake kartoenkunst maar hier heeft 
hij het over eigen streek 
Het werkje begint met een aardnjks-
kundige situering en een bondige his 
tonek doorweven met anekdoten 

Willebroek, door Alfred 
Ost (tekenjng uit 1907) 

Daarna wordt meer uitgeweid over de 
19e en de 20e eeuw 
Tijdens wereldoorlog I werd aan het 
front een blaadje speciaal onder de 
Willebroekse soldaten verspreid 
Overal in Vlaanderen ook te Wille
broek begon het aktivisme te gisten 
August Borms wiens moeder een 
Willebroekse was hield er meetings 
Tweetalige straatnaamborden verdwe
nen De VTB was er van onmiddellijk 
na de tweede wereldoorlog vertegen
woordigd 
Vooraanstaanden als Petrus Troch 
Frans Drijvers Frans van Cauwelaert 
Arthur Boon en Karel Moeremans elk 
op hun terrein hebben het Vlaamse 
Willebroek grote diensten bewezen 
Die zes groten die zich met verbeten 
en misschien soms al te fanatieke 
moed voor de ontvoogding en de 
ontplooiing van Vlaanderen hebben 
ingezet hebben door hun aanwezig
heid of door hun toevallige verbonden
heid met Willebroek het Vlaams gelaat 
ervan onderstreept 

Kaftontwerp van Luk Verhavert uit 
Willebroek 
Losse nummers van de Vlaamse Toeristi
sche Biblioteek zi|n zolang de voorraad 
strekt te koop in al de VTB boekhandels te 
gen 30 fr per exemplaar 33 fr als over de 
post moet worden toegezonden Men kan 
daar ook mschri|ven op een abonnement 
voor twaalf achtereenvolgende nummers 
tegen 300 fr^ verzendmgskosten inbegre
pen Zulk abonnement kan op ieder ogen
blik ingaan 

ken Big Bill trok naar Texas en 
ook Kris de Bruyne besloot de 
grote plas over te steken en 
slechts sporadisch (en omwille 
van de vereiste Green Card-ver-
blijfsvergunning) terug te komen 
voor de opname van een plaat of 
een reeks optredens Ook het 
uiteenvallen van de oorspronkelij
ke RUM heeft deels met financiële 
problemen te maken, ondanks het 
internationaal sukses en Europese 
toernees Samen met Wannes 
van de Velde werd hun rondreis 
Wannes met Rum' vonge winter 

een sukses 

Voor de twee andere grote W's 
van de kleinkunst Willem Ver-
mandere en Walter De Buck 
werd het stilletjes verderdoen, te
rend op oudere suksessen en 
bekende liedjes Zich verder toe
leggend op hun andere bezighe
den beeldhouwen en de organiza-
tie van de .Gentsche Fieste" Jan 
De Wilde pakte vorige winter uit 
met een steengoede die het, net 
als de nieuwe Wim De Craene, 
enkel bij de ouwe getrouwen 
deed De Wilde werkt inmiddels al 
een paar jaar in de schaduw van 
Urbanus van Anus voor wie hij de 
muzikale en tekstuele arrange
menten bij de plaatopnamen ver
zorgt Wil! Ferdy, de Vaganten en 
Cools duiken her en der nog eens 
op, terwijl Zjef Van Uytsel (waar 
blijft zijn Duitse plaaf?) en Johan 
Verminnen met zes tot zeven op
tredens per maand blijven stand
houden Verminnen nam vorige 
week een twaalftal nummers op 
voor zijn nieuwe elpee die nog 
deze zomer verschijnt 

Ex-Pendulum gitans en zanger 
Enk van Neygen bracht de jong
ste jaren op solotoer singel na 
singel uit in een stijl tussen country 
en chanson hij hjkt het vnj goed te 
doen Enk van Neygen .Hetklein-
kunst-publiek blijft bestaan, hoe
wel het nu wat ouder geworden 
niet zoveel meer naar optredens 
gaat omwille van familiale en ande
re redenen Maar potentieel is het 
platenkopend, en dus is er nog 
hoop Het IS wel zo dat de vele 
groepjes die door de Rock-rallys 
80 en '81 een kans kregen de jon
geren omwille van ritme b v, meer 
aanspreken Maar kwalitatief heb
ben ze nog veel te leren, zij zijn 
meestal slechts een kopie van wat 

er in Engeland gebeurt Enkele 
tijdschriften en platenbazen wil
den met achterblijven en hebben 
ze dan ook overroepen Ikzelf was 
steeds wat afzijdig van het hele 
gebeuren en werk momenteel 
hard aan de afwerking van mijn 
nieuwe elpee die wellicht in sep
tember verschijnt en waaruit deze 
zomer nog een singel komt Ik blijf 
bezig, en bereid me voor op een 
kleine reeks optredens nog deze 
lente" 

De grote nieuwkomer dit seizoen 
IS ongetwijfeld Luc Van Laere die 
vorige week nog een eerste televi-
siekans kreeg in „Hitnng" en met 
een eerste elpee en het stevige 
visitekaartje „Waarheen ik ga" een 
gelsaagd debuut maakt 
Op de elektrische toer verschijnt 
bij WEA volgende maand de eer
ste elpee van de groep De Kreu-
ners die met vnj degelijke teksten 
en dito muziek (misschien met 
meteen kleinkunst te noemen) in 
het Vlaamse taalgebied zeker de 
moeite waard zijn Een nieuwe 
lente een nieuw gelu id ' 

Sergius 

A.M. De Jong in beeld 
Onder de titel „Kijk A M De Jong, 
de schrijver in beeld", verscheen 
bij de overbekende Querido-uitge-
versmaatschappij een kijkboek 
over de tijdens de bezetting in zijn 
woning neergeschoten populaire 
auteur wiens reeks „Merijntje Gij-
sen" (intussen al herhaaldelijk ver
filmd, met in de eerste versie de 
auteur als akteur in de pastoors-
rol) in beide lagen in Noord en 
Zuid werd gelezen en herlezen 
Intussen is de auteur de geschie
denis ingegaan en het zou ver
keerd zijn te veronderstellen dat 
De Jong nu nog steeds zo intens 
als vroeger gelezen wordt 
Dat ligt met alleen aan het werk 
zelf maar ook aan de wisselende 
opvattingen en vooral ook de 
technologische evolutie Omge
keerd raakt een „vergeten" schrij
ver weer in de belangstelling door 
de TV-bewerking van zijn oeuvre 

M A De Jong en Johan van der 
Bol brachten dokumentatie sa
men, en leidden het werk in met 
een beknopte biografie Dan vol
gen de meer dan honderd foto's 
over de familie De Jong (ouders) 
en de twee vrouwen, met wie de 
auteur gehuwd was (na het overlij
den van Co, zijn eerste en ook 
meest bekende echtgenote, trad 
hij opnieuw in het huwelijk) Over 
schnjvers, reizen, enz 
Achteraan volgt een beknopt 
overzicht van het werk van A M 
De Jong, een indrukwekkende lijst 
van titels van romans (bijna 30), 
novellen, essays, reisbeschrijvin
gen, schetsen, verhalen, reporta
ges, kinderboeken, toneelstukken 
en vertalingen (van Leon Frapie, 
Andreas Latzko, Panait Istrati, Ir
ving Stone, Emile Zola, Zsolt de 
Harsanyi, Honore de Balzac en 
Guy de Maupassant 

Brasser 
in Keulen 

De Vlaamse kartoenist Bras
ser (Paul De Valck) stelt in 
he t , Belgisch Huis" in de Ca-
cilienstrasse 4 te Keulen zijn 
kartoens ten toon 

De tentoonstelling kreeg de 
titel ,Humor-silbergrau bis 
schwarz" mee en is te bezich
tigen in het trappenhuis van 
het kultuurhuis 
Wie op doortocht is in Keulen 
of met vakantie wordt aange
spoord de kartoens van 
Brasser te gaan bekijken, het 
loont de moeite' 

Wim De Craene Kris de Bruyne 
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Op 31 mei a.s. is het zo ver 

Het Armand Preud'homme-monument 
komt te Hasselt 

De onthulling van het 2 m hoog 
bronzen monument „A. Preud-
'homme" zal doorgaan op zondag 
31 mei e.k. voor het Kultureel 
Centrum te Hasselt, 15 u 
Tijdens deze plechtigheid zal het 
woord worden gevoerd door de 
burgemeester van Hasselt, Dries 
Bogaert. Namens de mitiatiefne-
mers en staatssekretaris Rika 
Steyaert Het geheel zal opge
luisterd worden door muziek
maatschappijen, zangkoren en 
massazang. 

Huldekoncerten 
Om 19 u, diezelfde 31 mei heeft er 
in het Kultureel Centrum een 
groot huldekoncert Armand 
Preud'homme plaats Aan dit kon-
cert zullen zowel zangers van het 
klassieke als van het lichte genre 
hun medewerking verlenen en dit 
totaal kosteloos Verlenen hun me
dewerking het Hasselts A Capella 
Koor o l v Jan Rouwet 2 Neder
landse eregasten nml Pieter Vis 
en Mane-Cecile Moerdijk, Francis 
Guntler, Ingnani, Norma Hendy, 
Rita Evy en Eddy Romy Verder 
het Hasselts stnjkorkest o l v Va-
lentijn Ten Haaf en het Trio Stonne 
Wouters versterkt met de snaren-
groep Walter Vandersmissen 
Toegangsprijzen 250 f r Toe-
gangskaarten te bekomen bij het 
Kultureel Centrum Hasselt, Kuns
tlaan 5 te Hasselt (011-229931) 
Op maandag 1, di 2 en vrijdag 5 
juni gaat er in hetzelfde Kultureel 
Centrum telkens van 14 u 30 tot 
18 u een sociaal huldekoncert 
Armand Preud'homme door, spe
ciaal voor het verenigingsleven en 
onderwijsinrichtingen 65 fr inkom 
De toegangskaarten voor deze 
sociale namiddagen zijn uitsluitend 
te verknjgen bij de vzw Vlaamse 
Kulturele Produkties, Kapelses-

Door de leesbril bekeken 
Sir Walter Scott, die in 1815 kort na de veldslag van 
Waterloo ons land bezocht, werd met alleen getrof
fen door het goedkope en weelderige leven te 
Brussel, doch tevens door het welvarende en gerief
lijke uitzicht van de hoeven en landelijke woningen 
— de weerspiegeling van het krachtige en vrolijke 
voorkomen van onze voorouders 
Met enige weemoed stelt hij vast dat de Vlaamse 
bossen vroeger meer waard waren dan thans, 
omdat de voor de marine geschikte bomen groten
deels geveld werden op bevel van Buonaparte, die 
kost wat kost een vloot te Antwerpen wilde creëren 
In dit verband werd overigens zijn bewondering ge
wekt door de haast onbeperkte middelen die blijk
baar in werking werden gesteld voor de aanleg en 
de bouw van de Antwerpse dokken en vestingen 
Zijn waarderende verbazing werd echter met door 
iedereen gedeeld Zo stipt hij aan dat het volk van 
Antwerpen zonder veel ontzag over de ingenieurs-
talenten van Carnot spreekt, die als militair gouver
neur van de metropool blijkbaar heel wat ondoeltref
fende beslissingen trof, aldus Sir Walter Scott, die 
meteen een staaltje Antwerpse humor aanhaalt „Mij 
werden de overblijfselen getoond van een kleine 
batterij die naar men mij verzekerde slecht opge
steld werd en dus volstrekt nutteloos bleek dat was 
dan het enige aanvalstuig dat door de beroemde 
wiskundige werd ontworpen" 
Marnix Gijsen definieerde ooit de Antwerpse geest 
als een mengsel van stroeve gevoeligheid, van quasi-
cynisme, dat volkomen gebrek aan respekt voor 
macht en gezag Zelfs van bezetters verwacht de 
Antwerpenaar, als we Walter Scott mogen geloven, 
een minimum aan efficiency 
Zijn Belgische reis is voor de schepper van de histo

rische roman aanleiding tot een bezinning over de 
geschiedenis en de aktualiteit van toen 
HIJ waardeert het feit dat België of Vlaanderen sinds 
kort opnieuw een politiek bestaan heeft verworven 
als een van de belangrijkste delen van het koninkrijk 
der Nederlanden Nochtans verklaart hij geen voor
stander te zijn van onze moderne politieke gooche
laars die Staten bouwen met natuurlijke grenzen, 
een uitdrukking die door de Fransen werd uitgevon
den om hun onrechtmatige veroveringen te recht
vaardigen Overigens, aldus de Schotse bard, is het 
geen goede en gezonde doctrine de grenzen van 
een Staat te wijzigen Maar de unie van de Lage 
Landen met Holland moet beschouwd worden als 
een uitzondering op deze algemene regel Het gaat 
inderdaad om het herstel van de natuurlijke eenheid 
van voor Filips II waardoor misschien een einde kan 
worden gesteld aan de hachelijke toestand van 
Vlaanderen, slagveld van Europa Hij is zich echter 
scherp bewust van het feit dat de godsdienst het 
grootste probleem van de nieuwe Staat zal vormen 
Immers, de Vlamingen zijn zeer ijverige en zeer on
wetende katolieken over wie de clerus een met deze 
onwetendheid evenredige macht uitoefent Hij ver
wijst naar de aartsbisschop van Luik, een voormalige 
bondgenoot en partijgenoot van Buonaparte, die 
zich in duidelijke bewoordingen tegen de door de 
calvinistische vorst afgekondigde godsdienstige ver
draagzaamheid had verzet Het staat echter voor Sir 
Walter Scott buiten kijf dat door voorbeeld en 
geduld aan de grove praktijken van het bijgeloof een 
einde zal worden gesteld 

Henri-Floris Jespers 

teenweg 852 
(031-64 2600) 

te 2070 Ekeren 

Na storting van het bedrag (tot ui
terlijk 25 mei) -I- toevoeging van 2 
postzegels van 9 fr op nr 
407-3039881-84 van de Vlaamse 
Kulturele Produkties, worden de 
kaarten toegezonden Na 25 mei 
kunnen de kaarten nog verkregen 
worden de dag zelf van de voor
stelling aan de kassa en dit voor 
zover er nog plaatsen beschikbaar 
zijn 

De V Z W Vlaamse Kulturele Pro
dukties zijn nog altijd met aan het 
nodige bedrag om het monument 
te betalen Mogen wij U dnngend 
vragen nog een inspanning te 
doen en een bijdrage te storten op 
voormelde rekening nr 
407-3039881-84 en op uw storting 
te vermelden AP-monument 

Dubbel LP. 
en radiocassetten 
Het huldekoncert A P van 31 mei 
wordt op plaat opgenomen Deze 
zeer verzorgde langspeelplaat, 
met vele liederen tot op heden 
nog met op plaat gebracht zal met 
in de handel verknjgbaar zijn 
Voonnschnjvingen bij V Z W 
Vlaamse Kulturele Produkties en 
op uw inschrijving vermelden of
wel dubbel LP of Radiocassette 
Prijs tot 30 mei ek dubbel LP 
600 fr -J- 27 fr verzending, radio
cassette 550 fr -I- 27 fr verzen
ding Pnjs na 30 mei e k -(- 50 fr 

Literaire 

ontmoeting 

Nederland-

Vlaanderen 
Twee nieuwe gedichtenbundels 
werden op zaterdag 11 apnl 11 in 
.Artisjok' kultureel centrum te 
Soest nabij Hilversum, ten doop 
gehouden Offerande voor Or
pheus", bibliofiele uitgave, met ge
dichten van Raoul Maria de Puydt 
en Gie Luyten „Onderweg", een 
nieuwe poëziebundel van Andnes 
Bogaert, voorzitter van de \/\JHk 
(Vereniging voor Vlaams-nationa-
le auteurs) Raoul Mana de Puydt 
IS tevens sekretaris van de VVL 
(Vlaamse Vereniging van Letter
kundigen) 

Het literaire salon van „Artisjok" 
startte om 20 u 30 en werd gepre-
zenteerd door Nelleke Streefkerk 

Na afloop van lezing door de 
uitgevende dichters, overhandig
de ZIJ de gouden Artisjok-pen" 
aan de Vlaamse dichters Andnes 
Bogaert Raoul De Puydt en Gun
nar Riebs Deze sieraden werden 
vervaardigd door de Soester kun
stenares Milou Van Dam 

Het geheel was een orgamzatie 
van ,'t Kofschip", tijdschrift voor 
literatuur en beeldende kunsten 
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H I 

18 m 

De beste 
van zijn generatie 
Bernard Hinault heeft Parijs-Rou-
baix gewonnen Daarmee heeft hij 
de laatste twijfels omtrent zijn 
absoluut meesterschap weggeno
men HIJ zegevierde nu ook in de 
moeilijkste en meest prestigieuze 
van alle klassiekers Hij won bo
vendien in de spurt Tegen Roger 
De Vlaeminck en Francesco Mo-
ser, de kampioenen die in het 
genre als de absolute grootmees
ters worden aangezien 
Uit onze bijdrage van vorige week 
zal de lezer alvast hebben afgeleid 
dat WIJ geenszins verrast zijn ge
worden door de demonstratie van 
de kleine Bretoen Het toeval wilde 
immers dat wij hem vorig seizoen 
op hetzelfde parkoers met even
veel kunde en verve zagen triom
feren in de moeilijkste rit van de 
Ronde van Franknjk Wij wisten 
dat Bernard het talent en het 
karakter bezat om de kasseien die 
hem toch veel vreemder en on
vriendelijker moeten voorkomen 
dan onze Vlaame renners aan zijn 
wil te onderwerpen Vijfentwintig 
jaar na de legendansche Louison 
Bobet bezit Frankrijk weer een 
kampioen die alle soorten wed
strijden kan winnen Hij benadert 
Eddy Merckx dicht in kunnen en 
willen Inzonderheid dit jaar Want 
in tegenstelling met vroeger 
schijnt hij zijn suksessen over het 
ganse seizoen te willen spreiden 
Voorjaarsklassiekers grote ron
den en wellicht ook nog najaars-
wedstrijden Bernard Hinault is 
zonder enige twijfel de beste ren
ner van zijn generatie Hij is boven
dien een kompleet kampioen Hij 

heett nu al zijn plaats onder de 
groten in de wielergeschiedenis 
Daann hoort natuurlijk ook Roger 
De Vlaeminck thuis Hij heeft wel 
weer met gewonnen maar het 
grote idool van Toon Van Over-
straeten njdt onwaarschijnlijk 
sterk In vrijwel al de klassiekers 
eist hij de hoofdrol op Viermaal al 
werd hij tweede Ondanks zijn, 
voor een coureur, gezegende leef
tijd blijft hij 's lands beste klassieke 
wegrenner 

In Parijs-Roubaix, de wedstrijd die 
als het ware voor hem is ontwor
pen, werd hij bovendien door 
pech overmand Aan de zijde van 
Duclos-Lassalle (ook een erg goe
de coureur) reed hij de finale in Hij 
wilde een lange afmattende strijd 
Tegenslag belette hem zijn voor
nemen uit te voeren Maar hij was 
desondanks de enige die Hinault 
tot op de eindstreep kon bedrei
gen Dat hij in de beslissende 
meters kracht te kort kwam hield 
mogelijk verband met zijn leeftijd 
De „jump" IS nu eenmaal de jeugd 
eigen Roger zal dat wel met ont
kennen Maar hij botste op een Hi
nault die spurtte zoals Merckx in 
zijn beste dagen honderden me
ters lang op de pure macht Dat 
vermogen zelfs kampioenen enkel 
wanneer zij op de top van hun 
kunnen rijden Die top haal je 
hooguit enkele seizoenen lang En 
Roger was al een van 's werelds 
besten in de zestiger jaren Hij 
overtreft dan ook de allergroot
sten in de duur van zijn loopbaan 
Naast Roger De Vlaeminck heb
ben zich ook Mare De Meyer, 

Guido Van Calster en Ferdi Van 
den Haute in hoge mate onder
scheiden Eerstgenoemde is een 
geregelde uitblinker (en oud-win-
naar) in de martelgang over de 
kasseien van het Franse Noorden 

Guido Van Calster, voor een paar 
jaar aangezien als een grote belof
te, schijnt eindelijk tot ontplooiing 
te komen en ook Fons De Wolf 
door veel pech opgehouden gaf 
weer blijken van groot kunnen De 
ontgoocheling kwam andermaal 
van Daniel Willems Hij presteert 

onregelmatig, schuwt de strijd en 
mist duidelijk kracht 
De slotbalans is desondanks voor 
de Vlaamse renners positief Onze 
renners tellen weer volop mee Al 
bleek dit met altijd uit de uitslagen 

van de verreden klassiekers Mis
schien wordt op dit vlak een en an
der rechtgezet in de Ardense top-
koersen, die onze coureurs per 
definitie minder liggen Het hellend 
asfalt was nooit hun bondgenoot 

Zeven jaar later 
Sporting Anderlecht, de roemrijk
ste klub uit de Belgische voetbal
geschiedenis IS opnieuw lands
kampioen Het was zeven jaar 
geleden Een te lange tijd voor een 
klub die geregeld miljoenen inves
teert op de spelersmarkt De titel 
werd bovendien binnengehaald in 
het seizoen waarin dit voor onmo
gelijk werd gehouden Want de 
klubvoorzitter zegde in de zomer 
van '80 luidop „ We gaan naar een 
overgangsjaar Onze ploeg is min
der sterk dan gewoonlijk We am
biëren enkel een plaats in de Uefa-
cup Daarmee is dus nogmaals 
bewezen dat er in de voetbalsport 
geen waarheden of zekerheden 
bestaan Op- en neergang kunnen 
niet worden voorspeld Juist daar
om IS deze sport zo aantrekkelijk 
De bouwheer van het sukses heet 
Tomislav Ivic Een kleine bezeten 

Joegoslaaf Een trainer die altijd 
met pen en papier rondloopt Een 
uiterst korrekt en betrouwbaar 
man Je kunt hem met op tegen
spraak betrappen 
Voor hem geen onderscheid des 
persoons Hij heeft in het Astrid-
park waarden hersteld die de 
voetbalsport eigen zijn ploeg-
geest zegewil en overgave Ivic 
heeft de jarenlang met veel zorg 
en nog meer geld gekoesterde 
vedetten herschoold Hij heeft ze 
discipline en ijver bijgebracht In 
zoverre dat Bennie Nielsen voor 
enige tijd in een interview verklaar
de dat Ivic een levend verwijt was 
voor de vroegere (Goethals en 
Braems) Anderlecht-trainers „Ivic 
bewijst dat Anderlecht jaren na 
mekaar kampioen had kunnen en 
moeten worden" Duidelijker en 
juister kon het niet Waarmee wij 

Vijf miljoen min of meer 
AA Gent was in het naar zijn 
einde lopende voetbalseizoen 
een onmiskenbare verrijking 
(zowel letterlijk als figuurlijk) 
voor de eerste afdeling. De klub 
beschikt over een omvangrijk 
en trouw supporterslegioen 
AA Gent wordt geleid door een 
erg kleurrijke voorzitter. Een 
man die, gewild of ongewild, zijn 
stempel slaat op de klub 
Mijnheer Albert, ook wel eens 
meneer De Meester genoemd, 
spreekt een taal die door de 
diender direkt begrepen wordt 
Kernachtig Zonder beeld
spraak. Hij redeneert zoals een 
wegenbouwer- het moet voort
gaan, het moet opbrengen. In de 
loop van het seizoen wisselde 
hij van trainer Nollet werd ver
vangen door Grijzenhout. „Om
dat het zo met verder kon " Een 
wel zeer duidelijke' reden Nu 
weigert hij het kontrakt te ver
lengen van de vooralsnog erg 
suksesrijke trainer (van degra
datiekandidaat naar mogelijk 
Uefacupdeelnemer) Grijzen
hout. En om een reden die inder
daad duidelijk is! 
Grijzenhout, een Hollander van 
de beste soort, had zijn rekening 
vlug gemaakt. Het ging goed. De 
Meester had geld Hij zou zijn 
kontrakt wel verlengen Uit 

vrees voor de reaktie van de al 
weken in euforie levende sup-
portersschare Grijzenhout 
vroeg een pak geld De Meester 
bulderde overal rond dat dien 
Ollander hem vijf miljoen driehon

derdduizend zakken per jaar zou 
kosten en dat hij, De Meester, 
wel half zot was maar toch nog 
niet helemaal. Het weerwoord 
van Grijzenhout overtuigde met. 
„De Meester had de rekening 

Meneer De Meester 

toch wel te breed uitgemeten en 
zijn voorstel was toch bespreek
baar" Waarmee de intenties 
voor ons wel duidelijk waren 
Grijzenhout mag echter opkra-
men. Tegen de eigen verwach
tingen in en dat breekt de oud-
trainer van Ajax (assistent van 
Rinus Michels), Cercle Brugge, 
Lokeren en Club Brugge wel erg 
zuur op HIJ heeft zich glansrijk 
misrekend en 2it nu met een 
„geschonden aangezicht" dat 
zijn toekomst toch enigszins hy-
potekeert. 

Maar het was wel eens tijd dat 
er cijfers aan de openbaarheid 
werden prijsgegeven want de 
medicijnmannen van de voetbal
sport deinzen inderdaad voor 
niets terug. Zelfs niet voor de 
verwerpelijkste vormen van de
magogie Die bestaan erin na 
een overwinning naar de sup
porters toe te lopen om daar 
troost voor het onrecht (?) te 
zoeken. 

Maar voor één keer heeft de 
voorzitter gelijk. Overschot van 
gelijk zelfs. Vijf miljoen mm of 
meer Ofwel worden de trainers 
zot, ofwel de klubleiders Wij 
hopen de eerstgenoemden 
Want die vervang je nu eenmaal 
gemakkelijker 

de Joegoslaaf echt geen boven
menselijke gaven willen aanmeten 
Integendeel zelfs Hij doet het alle
maal zo eenvoudig (voetballers 
trainen met een bal, voetballers 
spelen een ploegspel en onder
werpen zich bijgevolg aan de 
ploeg tucht, de ploeg die de bal 
met in haar bezit heeft, kan geen 
doelpunt maken) datje je afvraagt 
waarom die mensen zo'n fortuinen 
verdienen 
De aanpak van Ivic heeft overi
gens wel ergernis gewekt Als een 
trainer meent te moeten verklaren 
dat iedereen moet aanvallen en 
moet verdedigen vereenvoudigt 
hij het spel zodanig datje nog am
per van „expertisme" kunt gewa
gen en daar heeft het voetbal 
blijkbaar behoefte aan 
De enige gegronde kritiek die 
werd geuit had betrekking op be
paalde vormen van spelverruwing 
In hun ve'-dedigende taak gingen 
enkele spelers al te ijverig te werk 
Maar de trainer had daarvoor ge
waarschuwd Tijdelijk kon dit met 
vermeden worden De herscho
ling, heette het Hij beloofde beter
schap en die is er met de tijd ook 
gekomen 

Ivic heeft het dus waar gemaakt 
Zodat Anderlecht (of beter de 
brouwerij) wel verplicht was de 
voorheen met trainer Happel afge
sloten overeenkomst (hij zou in de 
komende twee jaar de Brusselse 
klub hebben geleid maar zal nu 
eerst een ommetje langs Hamburg 
maken) op te zeggen Waarmee 
nogmaals de absurditeit in het 
huidige voetbalbednjf werd onder
streept 
Toch zal Ivic in de komende we
ken zijn bekwaamheid opnieuw 
moeten bewijzen Wanneer zijn 
klub zich op de spelersmarkt zal 
begeven In de seizoenaanhef stel
de hij dat hij geen inspraak had ge
had — gezien zijn laattijdige aan
werving — in het aan- en verkoop
beleid HIJ werkte met het beschik
bare materiaal Het resultaat was 
niet mis Wanneer het volgend 
seizoen minder gunstig moest ver
lopen, zal de kommentaar niet 
achterwege blijven en zal bewe
zen worden wat wij al jaren rots
vast geloven met de trainer maar 
het klubbestuur moet de spelers 
aankopen Zodat de trainer onbe
vangen en zonder bindingen zijn 
spelersgroep kan benaderen Of is 
het toevallig dat Anderlecht op
nieuw kampioen wordt nadat voor 
het eerst sinds jaren in soortgelij
ke omstandigheden kon worden 
getramd'^ 
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in de Volksunie 

Taalklachtenbus VUJO's posterwedstrijd 
Een lezer meldt ons dat een '.firma urt 
Antwerpen sociale dokumenten en 
technische rapporten in het Frans 
ingevuld op tweetalige formulieren ge
bruikt voor haar personeel Bovendien 
werft ZIJ Franstalig personeel aan, dat 
geen Nederlands kent zodat de ver
plichtingen opgelegd door het dekreet 
Vandezande met nageleefd kunnen 
worden Het nodige werd gedaan bij 
de firma en andere autonteiten 

Een lezer uit Antwerpen ontvangt van 
de firma Somati uit Aalst een tweetali
ge rekening evenals een tweetalige 
omslag Hij vraagt ons wat hij moet 
doen W I J hebben hem aanbevolen bij 
de firma te protesteren omdat de 
handelwijze in stnjd is met het dekreet 
Vandezande 

• 
Een lezer uit Wijgmaal-Leuven maakt 
er zijn beklag over dat de firma 
Clarck's Chewing Gum uit Bomem de 
verpakking en de samenstelling van 
haar produkten uitsluitend in het Frans 
verspreidt in Vlaanderen Wij vroegen 
om uitleg bij de firma omdat dit haar 
handelsbelangen schaadt Wij zijn be
nieuwd. 

Dezelfde lezer beklaagt er zich over 
dat Test-aankoop ook Franstalige pro
paganda en reklame maakt in Vlaande
ren Ook kan men vaststellen dat bij de 
Gnekse dienst voor Toensme geen 
folders en brochures in het Neder
lands te krijgen zijn en dat de reislusti-
gen zich daarvoor naar Nederland 
moeten wenden Hoewel wettelijk ge
zien deze praktijken toegelaten zijn, 
begrijpen wij met dat ze hun handels
belangen in Vlaanderen schade berok
kenen 

• 
Onze taalklachtenbus heeft zelfs suk-
ses tot in Nederland Een in Nederland 
wonende professor heeft een girore
kening in België, maar het Bestuur der 
Postchecks heeft hem sinds 1 januan 
1981 16 keer een uittreksel gestuurd 
met Franstalig afzendadres 31 keer 
met het Nederlands bovenaan en 17 
keer met het Frans vooraan maar 
geen eniéele maal met een eentalig 
Nederlands afzendadres zoals het 
hoort HIJ voegt bij zijn brief bewijzen 
BIJ de staatssekretaris van de PTT 
werd geprotesteerd 

• 
Een lezer uit Koksijde beklaagt er zich 
over dat Franstalige machinisten wor
den ingezet op Vlaamse lijnen hoewel 
ze in kontakt komen met Nederlands
talige seingevers, rangeerders, sjou
wers, enz Parlementaire vragen wer
den gesteld 

• 
Vroeger maakten wij ons beklag over 
het feit dat de GB-INNO in Roeselare 
tweetalige folders verspreidde De fir
ma antwoordt ons dat per vergissing 
een verkeerde toezending bestemd 
voor Brussel naar Roeselare werd 
gezonden en er verspreid De firma 
verzekert ons van haar goede trouw 
en verontschuldigt zich 

De Euroslagenjen, of liever „les bou-
cheries Euro" te Leuven zijn boos 
omdat WIJ gezegd hebben dat klanten 
aanstoot hebben genomen aan het feit 

dat ZIJ tweetalig inpakpapier gebruiken 
ZIJ dreigen met schadevergoeding te 
vragen indien wij dit publiceren 
Mogen feiten dan met gepubliceerd 
w o r d e n ' Wij hebben nooit het recht 
betwist van de Euroslagenjen om de 
tweetaligheid met hun klanten te hand
haven doch dan moeten zij er ook de 
gevolgen van dragen, wanneer klanten 
zich tot ons wenden en hun beklag ma
ken 

• 
Dezelfde lezer vraagt welk het taalge
bruik moet zijn tussen de werknemers 
onderling in het prive-bedrijfsleven vol
gens het dekreet Vandezande Indien 
het gaat om dienstbetrekkingen en de 
werknemers de ene aan de andere 
ondergeschikt is dan is het dekreet 
van toepassing vermits het dekreet 
ook slaat op de aangestelden van de 
werkgever 

Een lezer uit Kessel-Lo meldt ons dat 
Franstalige postkalenders voor ver
koop verspreid worden in Vlaamse 
postkantoren Waarschijnlijk zullen de 
Nederlandstalige postkalenders voor 
verkoop met beschikbaar zijn in de 
Franse postkantoren Wat er ook van 
ZIJ de houding is in stnjd met de 
taalwet er werd aan de minister een 
parlementaire vraag gesteld En nu 
maar wachten In elk geval de lezer 
wordt op de hoogte gehouden 

Rob Vandezande, 
senator 

Taal
klachtenbus 
Postbus 73 
9000 Gent 12 

1 mei: 8ste VVZ-kaderdag te Gent 

„De gezondheidszorg in 
Vlaanderen" 

De achtste kaderdag van de Vereni
ging van Vlaamse Ziekenfondsen 
(VVZ) gaat dit jaar opnieuw door op 
1 mei en te Gent Dit keer echter op de 
Beneluxboot die vertrekt aan de Re-

collettenlei te Gent (bij het Justitiepa
leis) om 9 u 30 stipt en terug aanlegt 
op dezelfde plaats om 18 u Er is 
parkeergelegenheid langs de Recollet-
tenlei 

Inschrijvingen tegen 23 april onder om
slag bij Vereniging Vlaamse Zieken
fondsen Graaf Gwijde van Namen-
straat 7 8b00 Kortrijk door storting 
van 450 fr (Leievaart en maaltijd inbe
grepen) voor volwassen en 275 fr 
Cvoor kinderen geboren in 1967 
of later) op rekeningnummer 
466-5520991-53 

Programma 
9 u 45 welkomstwoord door kader

dagvoorzitter Guido Öeroo 
lOu 30 referaten over De gezond
heidszorg in Vlaanderen een eigen 
Vlaamse visie Inleiding door de h J 
Galle beheerder Brugse Vrije Refe
raten en bespreking dokter M Debra-
banter sekretaris Algemeen Syndikaat 
der Geneesheren van België prof Y 
Nuyens medische sociologie KUL 

12u 15 aperitief en middagmaal 

14u 15 referaten en bespreking 
Standpunten van de verschillende 
Vlaamse partijen over de Gezond
heidszorg in Vlaanderen dokter Fr 
Devos voorzitter V V Z en E Van Lan-
gendonck beheerder Neutrale lands
bond 

16 u 30 slottoespraak door J De-
schaepmeester sekretaris VVZ 
Tot 18 u rondvaart 

Eerste Vlaams-natjonale 
boekenbeurs 

16 en 17 mei te Antwerpen 
D e VU-afde l ingen D e u r n e e n Antv i /erpen-Stad r ichten o p 16 
en 17 met e k een B o e k e n b e u r s in Z i j stel len me t genoegen 
vas t dat reeds heel wa t u i tgever i jen en schr i j vers inschreven 
zodat nu al van een sukses kan g e s p r o k e n w o r d e n 
Toch on tb reken er n o g enkele Z i j d o e n dan ook nogmaals e e n 
o p r o e p to t onze „schr i jvers en u i tgeven jen" kon tak t te wi l len 
nemen met hun sekretar iaat Graag zenden zij u de voorwaar 
d e n en inschr i jv ingsformul ieren 
Tevens voorz ien zij ook een antikwariaat D e g e n e n d ie 
hieraan wil len m e e w e r k e n zi jn o o k w e l k o m 
V o o r meer gegevens kan u s teeds te rech t o p ons sekre tan-
aat We ts t raa t 12, 2000 A n t w e r p e n , tel 3 6 8 4 6 5 
Noteer deze data alvast in uw agenda: 16-17 mei 1981 in zaal 
Trefpunt , Tu rnhou tsebaan 28, 2100 D e u r n e 

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

Men kan gerust op de kankaturale 
toer gaan (liefst) 
Alle binnengekomen ontwerpen ma
ken kans door VUJO te worden 
uitgegeven De drie beste inzendin
gen worden bekroond met geldprij
zen van 5000 3000 en 2000 fr 
Wie zich geroepen voelt tot het teke
nen van onze politieke omgeving 
talme dus niet langer 
De wedstrijd loopt tot eind mei 1981 
en de ontwerpen worden ingewacht 
op het VUJO sekretanaat Omwente-
lingstraat 13 te 1000 Brussel 

DANDUS 

Open 10-18 u. 
Ook zaterdag. 

Voor verantwoord 
ambachtelijk werk 

met betaalbare prijzen. 

— in Franse - Wi t te steen 
— Sierschouwen 
— Restauraties 
— Raam- en deuromli jst ingen 
— Beeldhouwwerken 

Kom en zie hoe de details verzorgd zijn. 

Boomsesteenweg 890 
2610 Wilri jk 
Tel. 031-87.51.07 

OOK V O O R 
Z E L F B O U W E R S 

(Adv 190) 

Lod. Dosfel-kursus: 

Brussel en zijn problemen 
Het Brabants Vormingscentrum Lode-
wijk Dosfel gelegen in de Kiekenstraat 
1 te Leuven 016-225254 richt in mei 
een kursus in over Brussel en zijn 
belangrijkste problemen in samenwer
king met de Brabantse Volkshoge 
school ( o a v de Stichting Lod De 
RaeO 
Brussel staat bij elke Vlaming bekend 
als een probleemstad Voor de enen is 
het vooral een onleefbare stad stede
bouwkundig verwoest Voor anderen 
IS het een pendelstad waar honderd
duizenden dagelijks naar gaan werken 
Weer anderen leggen vooral nadruk 
op de taalkundige miserie die de Frans-
taligen ons aandoen in Brussel Weini
gen weten echter hoe in Brussel de 
vork juist in de steel zit 
Deze kursus wordt opgezet voor Vla
mingen die eens met de Brusselse 
problemen van meer nabij willen ken
nis nemen Het is de bedoeling aan te 
tonen dat de vele problemen te Brus
sel door elkaar zijn verstrengeld en 
met te herleiden zijn tot Het is allemaal 
de schuld van het FDP of dat zijn nu 
eenmaal de problemen van de hoofd
stad herder willen we aantonen dat 
de taalmoeilijkheden onverbrekelijk sa

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

ge avonden wordt gewerkt met dias, 
diskussieteksten en sprekers Als 
sprekers komen onder andere Guido 
Fonteyn (journalist bij DS en auteur 
van diverse werkjes) Omer Mom-
maerts (KWB en specialist over de 
financieel ekonomische mcht van 
Brussel) Miek De Kepper (Welzijns-
raad Brussel) 
De avonden gaan door m De Bron te 
Leuven De deelnemerspnjs voor de 
kursus wordt aangepast naar uw inko
men en bedraagt alles inbegrepen tus
sen 630 en 1225 fr Voor meer inlichtin
gen kunt u terecht bij 016-225254 
(Brabants VC Lod DosfeO en 02-
24^8833 (Brabantse VHS) U kunt 
ons ook bereiken via ons bovenstaand 
adres 

Peter Thiers, 
regionaal verantwoordelijke 
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20 m Wij in de Volksunie 

Gemeenteraad Antwerpen 

fengeli Wasmachines zwengelen 
verdeeldheid nog wat aan 

ANTWERPEN 

Het wordt stilaan gewoonte dat de meederheidsparti jen elke raad wat nieuw 
vinden om elkaar de das om te doen Dit keer kwam het initiatief van de CVP 
Poeslief vroeg deze aan de SP-schepen voor onderwijs hoeveel wasmachines 
er wel in al de stadsscholen stonden Meteen was er een ongeschreven regel 
overtreden In Antwerpen praten CVP en SP met over het onderwijs De 
schepen maakte dan ook onmiddell i jk duideli jk dal hij (voor lop ig ' ) ook mets 
zei over het vri j onderwijs En hij ging vooral zijn personeel met inzetten om 
lijstjes van het een en het ander te maken Na een ingreep van de 
burgemeester werd het incident dan maar ges lo ten. 

Net zoals m de vorige raad was het 
kollege weer van plan geld uit te geven 
aan de wandelterrassen Ditmaal wil 
men er verlichtingspalen neerpoten 
Deze operatie zou maar 1 2 miljoen 
kosten en op 20 jaar afgeschreven 
worden Dit ontlokte bij Gerard Ber
gers (VU) een dubbele bemerking 
Allereerst waren de palen al neerge
poot zodat dit punt eigenlijk nog 
slechts pro forma op de agenda staat 
en dat een afschrijving op 20 jaar voor 
zo n klein bedrag zeer onredelijk is 
Op deze manier belast men de finan-
cies van de toekomstige kolleges zo
danig dat ze op den duur mets meer 
kunnen verwezenlijken en slechts 
vroeger gemaakte schulden kunnen 
afbetalen Dat mag m geen geval ge
woonte worden De schepen ant
woordde dat het wel degelijk een 
gewoonte was en trouwens kinder 
spel Dat die palen er al stonden was 
trouwens normaal De beslissing tot 
plaatsen was immers al lang genomen 
nu lag enkel de beslissing tot lening 
voor Bergers vroeg dan of het nor
maal was dat men pas geld ging 
zoeken nadat het geld was uitgegeven 
Ook dat bleek kinderspel 

B i j w e r k e n 

Willockx (VU) stelde enkele vragen 
omtrent de restauratie van de Augus 
tijnenkerk In 1971 besloot men die 
kerk te restaureren voor 15 miljoen en 
dit in 500 werkdagen Al spoedig ont
dekte men dat dat 38 miljoen ging 
kosten en 1 613 werkdagen Nu is dat 
ook weer niet genoeg De VU kan zich 
met zo n truuks niet eens verklaren 
De schepen antwoordde hierop dat 
die meerwerken het gevolg waren van 
de gewijzigde bestemming van de 

kerk Hierop liet Hugo Schiltz (VU) 
zich ontvallen dat het Rekenhof on
langs zeer nadrukkelijk gewaar
schuwd had tegen het gunnen van 
meerwerken wegens onvoorziene om-
standigbeden omdat zo al al te veel 
misbruiken waren gebeurd Wanneer 
de bijwerken groter zijn dan de hoofd
werken IS dit gevaar trouwens zeer 
reëel 

Fotokopieermachines 
Verleden week had Wil lockx een lijst
je van alle kopieermachines in de 
Stadsscholen gevraagd Vandaag 
kreeg hij de volledige lijst De schepen 

herhaalde echter nog eens dat de 
CVP haar .waslijstje' met zou krijgen, 
en vroeg dat deze partij zich in het ver
volg met meer zou laten inspireren 
door de VU Hij stelde tot slot dat de 
V U toch nog de vriendelijkheid had 
hem op voorhand te verwittigen terwijl 
de CVP hem blijkbaar liever op het on
verwachts nam De CVP reageerde 
echter met (meer) 
Vlaggetje wuiven 
Tot slot betreurde een CVP'er dat de 
burgemeester alle schoolkinderen met 
de straat had opgestuurd om het Ne
derlands vorstenpaar spontaan toe te 
juichen Bergers (VU) reageerde on
middellijk zeer scherp hierop Volgens 
hem is het gewoonweg onverant
woord massa s kinderen kunstmatig 
op te peppen om een of ander vor
stenpaar toe te waaien met de toevalli
ge kleuren van dat land Dat vond hij 
een evidente inbreuk op de rechten 
van die kinderen, hij wou zelfs nog met 
over het gevaar spreken De burge
meester trad hem bij 

Thor Bergers 

APRIL 
18 WOMMELGEM Paasfeest voor kinderen vanaf 14 uur in lokaal 

Den Klauwaert 
18 WOIVIMELGEM De Klauwaerts nemen deel aan het Paastor-

nooi op het sportterrein Het Scheersel Ook op 20/4 
22 E D E G E M A v o n d j e „ handwerk " ingencht d o o r het F V V in 

bovenzaa l „Dr ie Eiken" o m 20 u 1 5 
22 E D E G E M : Paasmaal van V laams V e r b o n d van Gepens io 

nee rden in lokaal Dr ie Eiken O m 13 u 
23 G R O O T R A N S T : G e s p r e k s a v o n d me t kamer l id H u g o 

Schi l tz ove r „V laanderen in de kr is is" O m 20 u 30 in de 
Wach tzaa l O - L - V r o u w s t r a a t te Ranst 

24 M O R T S E L : Jaar l i jks ledenfees t in zaal Mere lho f aan de 
E d m o n d Thier f f ry laan Inkom 200 fr 

25 HOVE- VU-Paasfeest voor de derde leeftijd in de Rodenbach-
school om 14 uur Onderwijsstraat 

26 A N T W E R P E N - TAK-vo l ksve rgade r i ng „30 jaar s t r i jd op 
d e ba rnkaden en het we l en w e e van d e militant v roege r 
e n nu in w o o r d en bee ld " O m 10 u 30 in zaal Harmonie , 
M e c h e l s e s t e e n w e g (bi j Albertp)£irk). Sprekers hist dr. 
Gu ido P rovoos t en de h Herman Waegemans 

28 W I J N E G E M : G e s p r e k s a v o n d over het e konom isch fede
ral isme met als gas tsp reker prof Maton. O m 20 u 30 in 
lokaal D e Schuur , Wommelgemsesteenweg 16a 

29 ST.-KATELIJNE-WAVER. Spreekbeurt door prof Paul Van 
Rompuy over Vlaanderen en de ekonomische knas Om 20 
uur in het parochiecentrum. Elzestraat 

30 WOMMELGEM VUJO's 2cte luisterflied)avorKl met medewer
king van ,De Larenaar" in k>kaai Den Klauwaert om 20 uur 
Inkom 20 fr 

De Kempen naa'r 
het Zangfeest 
Met de Geelse dingent-kompomst Raf 
Belmans en de Kempische Jeugdfan-
fare zal de Kempen massaal deelne
men aan het 44ste Vlaams Nationaal 
Zangfeest Door het Kempisch komi-
tee werden de vakken 2 en 3 volledig 
afgehuurd (1,00 zitplaatsen) Prijzen 
der zitplaatsen 2de rang 30 fr min 
50 fr korting = 250 fr in voorverkoop 
3de rang 250 fr min 50 fr korting = 
200 fr in voorverkoop 
Kaarten zijn vanaf heden te bestellen 
bij Andre Peeters Dr Vandeperre-
straat 2 Geel tel 014/5897 36 dage
lijks van 9 tot 19 uur Goorkens 9 Geel 
Tel 014/585879 dagelijks na 19 uur 
Telefonisch bestellen kan ook en in
dien mogelijk worden de kaarten de
zelfde week b j u thuis afgegeven En 
zoals overal de eerste hebben de 
beste plaatsen Ook nog verkrijgbaar 
affichen 

Het gemeentebestuur 
van Edegem 
werft aan: 

(manneli|k of vrouweli)k met aanleggen van weivingsreservesl 

— I bouwkundig tekenaar: 
Houder diploma HSTS (voorheen A2) oi LSTS -l- HSTL 
(voorheen A3 -i- B2) of gelijkwaardig 

— 2 opstellers: 
Houder diploma hoger secundair onderwijs of gelijk
waardig 

— 3 halfgeschoolde werklieden-karlader: 
Houder getuigschrift van ten minste lager onderwijs, 
afgeleverd na de derde graad 

— 1 geschoold werkman A-schrijnwerker: 
— 1 geschoold werkman A-metser: 
— 1 geschoold werkman A-dalleerder: 

Houder diploma of getuigschrift lagere secundaire 
beroepsschool of gelijkwaardig of 3 jaar praktijk in 
gevraagde specialiteit • 

— I tijdelijk schoonmaakster 1/2-dagtaak: 
Houder getuigschrift van ten minste lager onderwijs, 
afgeleverd na de derde graad 

Algemene voorwaarden voor alle kandidaten: 
Belg zijn van onberispelijk gedrag in regel met dienst
plichtwet, leeftijd min 18, max 40, lichamelijk geschikt 
slagen in aanwervingseksamen 
Huidige bruto-aanvangswedde per maand: 

Bouwkundig tekenaar 30704 
Opsteller 29601 
Geschoold werkman A 27 257 
Halfgeschoold werkman 27 257 
Schoonmaakster l/2-dagtaak 13 628 

Kandidaturen: 
Aangetekend met afschrift vereiste diploma, getuigschrift 
of bewijzen van vakpraktijk, aan kollege van burgemeester 
en schepenen van 2520 Edegem, ten laatste op 7 5 1981 op de 
post afgegeven 
Inlichtingen: 
Gemeentesekretanaat, tel 031-57 78 43, toestel 211 (Adv 67) 

Gemeenteraad Lint 

Ongelooflijke blunder... of moedwillig bedrog? 
Op de jongste gemeenteraad noteer
den WIJ als eerste punt het ontslag van 
eerste schepen Jozef Van Hoof Bur
gemeester Verheyen maakte van 
deze gelegenheid gebruik om zijn eer
ste schepen te danken voor het vele 
gepresteerde werk en hoopte op een 
vlugge verbetenng van zijn gezond
heid De h Wijckmans (OLV) sprak 
eveneens in een opmerkelijke toe
spraak zijn waardering voor schepen 
van Hoof uit en betreurde het te 
moeten vaststellen dat in de loop der 
jaren binnen de CVP-fraktie, met altijd 
de waardering die deze man eigenlijk 
wel verdiende bestaan heeft 
Bij monde van woordvoerder Hoets 
(VU) dankte de VU fraktie schepen 
Van Hoof voor de open menselijke en 
eerlijke aanpak die de VU van de 
ontslagnemende schepen mocht on
dervinden Als dank werd door kollega 
Van Deuren-Claessens (VU) een 
bloemstuk aan de schepen overhan
digd De SP dankte schepen Van Hoof 
met het afgeven van 10 rode rozen De 
SP er Lauwers zei De roos is het 
symbool van onze partij en dit geven 
WIJ zo maar met af gij hebt het evenwel 
verdiend en daarom 1 roos voor elk 
jaar schepen 
Vervolgens ging men over tot de 
stemming van een nieuwe schepen Er 
werd gestemd de burgemeester 
vroeg geen jongste raadsleden om de 
stemming te kontroleren en verklaar
de 8 stemmen voor Janssens (CVP) 
en 7 stemmen voor Wijckmans (oppo
sitiekandidaat) Vervolgens werd een
parig beslist de heer Van Hoof die 
blijft zetelen als gemeenteraadslid de 
titel van ere-schepen te verlenen Als 
laatste agendapunt werd dan eenparig 
beslist om te onderzoeken en de VU 
pleitte dat de inspraak van de betrok

ken t)ewoners van pnmordiaal belang 
moest zijn, of in de wijk Pastoor 
Eykenslaan Kapittellaan en Heidelaan. 
een vorm van woonerf kan gecreëerd 

F Van Rompaey werd namens de V U 
als met stemgerechtigd lid in de advies
raad van de biblioteek opgenomen En 
dan gebeurde het Raadslid Vertioe-
ven vroeg op het einde van de open
bare zitting, terwijl het publiek buiten 
ging, om even de stemmen van de 
schepenverkiezing te mogen nakijken 
Wat bleek"? 7 stemmen voor Janssens, 
7 stemmen voor Wijckmans die tevens 
de oudste kandidaat is en 1 stem 
ongeldig (öp 2 namen gestemd) Alge
mene konsternatie' De heer Janssens 
heeft ongeldig zijn eed als schepen 
afgelegd De burgemeester verklaarde 
dit met gezien te hebben en wou de 
zaak zo laten Iets wat noch sekretaris, 
noch oppositie konden aanvaarden Er 
ontspon zich dan een werkelijk on
waardige scheldpartij vanwege de bur
gemeester tegenover raadslid Verhoe
ven Waarop raadslid Van Dorselaer 
(CVP) woedend buiten liep, zeggende 
dat hij aan zulke smerige politiek met 
meer meedeed 

Het zal dus aan de goeverneur zijn om 
deze zaak op te lossen door de benoe
ming van Janssens ongeldig te verkla
ren De CVP-meerderheid wou de 
zaak vlug-vlug oplossen door reeds op 
7 april een nieuwe gemeenteraad te 
plannen met verkiezing van een sche
pen Op die datum zijn immers enkele 
oppositieleden met vakantie Bij het ter 
perse gaan vernemen we echter dat 
de raadszitting met doorgaat op 7 april 
maar wel op 11 mei De goeverneur wil 
deze zaak immers eerst ten gronde 
onderzoeken Bij nazicht van de stem-
bneven blijkt immers dat een vergis-

Nieuws uit Ekeren 
De Vlaamse Jongerenkring deelt mee 
dat er elke maandag van 19 u 30 tot 
20 u 30 gelegenheid is om te turnen 
onder degelijke leiding en elke Water
dag van 10 u 30 tot 11 u 30 gelegen
heid IS om te zwemmen 
De nodige inlichtingen kunnen verkre
gen worden bij Roger Lauryssen en 
Corry Dierickx, Leerhoekslaan 3 te 
Ekeren Tel 41 23 14 Hartelijk welkom 

Leden en abonnementen 
Het aantal leden en abonnementen op 
het weekblad Wij" vermeerdert in snel 
tempo Nieuwe leden en abonnemen
ten blijven steeds welkom Belangstel
lenden kunnen zich steeds wenden tot 
het sekretariaat Geestenspoor 72 te 

Ekeren Tel 410441 
Is uw echtgeno(o)t(e) zoon(s) of 
dochter(s) reeds lid of abonnent(e) ' 
Hoofdhd 200 fr bijlid 100fr 
Abonnement 750 fr per jaar 
Harteliik welkom 

D Jonge logopediste met spe-
cializatie van klinische revalidatie, 
zoekt een passende betrekking 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot Vic Anciaux, 02-2194930 

sing bij het nakijken van de stemmen 
weViaast onmogelijk was De ongeldi
ge stem bestond degelijk uit 2 uitge
brachte stemmen op 2 personen die 
vlak onder elkaar stonden Is dat een 
vergissing of moedwillig bed rog ' 

Jos Switsers 

OCMW-Antwerpen 
Plaatsen van boswachter-opziener 
De plaats van boswachter-op
ziener m de sektor Brasschaat/ 
Wuustwezel wordt open-
verklaard Enkel mannelijke 
kandidaten kunnen in aanmer
king komen 
Huidige bruto-a^nvangswedde 
35 525 f r of 36 538 f r per maand 
naargelang de kandidaat ge
rechtigd IS op standplaatsver
goeding of op haardtoelage 
De titularis moet woonachtig 
zijn in de gemeente Brasschaat 
of Wuustwezel of er zich vesti
gen binnen de termijn vaA 3 
maanden na zijn benoeming of 
bevordering 
De kandidaten moeten de Belgi
sche nationaliteit bezitten en 
een getuigschrift van goed ze
delijk gedrag, dienstig voor een 
openbaar bestuur en een mili-
tieattest inleveren Zij moeten 
tevens m het bezit zijn van een 
bekwaamheidsattest van bos-
bouwkunde afgeleverd door de 
minister van Landbouw Zij mo
gen noch zelf, noch doiBr een 
tussenpersoon enige handel 
drijven of een andere betrek
king bekleden Zij moeten de 
leeftijd van 25 jaar bereikt heb
ben en deze van 40 jaar niet 
overschreden hebben op 11 mei 
1981 Toepassing der wetten van 
381919 en 275 1947 
Vooraleer m dienst te treden 
moeten de kandidaten met gun
stige uitslag een onderzoek on
dergaan door de Bedrijfs
geneeskundige Dienst 
De benoemimg zal geschieden 
bij keuze 
Inschrijvingsformulier + volle
dige voorwaarden te bekomen 
op de 7de afdeling/Personeels
zaken van het Openbaar Cen
trum voor Maatschappelijk 
Welzijn van Antwerpen, Lange 
Gasthuisstraat 39, Antwerpen 
(tel 32 08 35 - 3109 70) 
Inschrijvingsrecht 120 f r 
De aanvragen dienen toegeko
men te zijn op het Sekretariaat, 
Lange Gasthuisstraat 33, Ant
werpen uiterlijk op 115 1981 

[Adv. 65) 
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ZAhoorfbef 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting. 
Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor uw belangstelling. 

P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al is 
uw bezoek overwaard. Tot kijk. 

Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186 - B-2520 Edegem 
Tel. 031/55.75.51 (10 I.) - Telex: 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag). 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

uw specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 

16 APRIL 198' 
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m Wij in de Volksunie 

studio 
WEEK VAN 17 TOT 23 APRIL 

LEUVEN 1 
13 u 45 5de week KT 

Beste film van het jaar 
ORDINARY PEOPLE 

Robert Redford 
16 u Tweede week KT 

THE COMPETITION 
van Joe Oliansky 

18 u 15 KNT 
Premiere België 

DER GELBE STERN 
19 u 45 5de week KT 

ORDINARY PEOPLE 
22 u KNT 

Robert de Niro 
RAGING BULL 

Oscar voor de beste akteur 
24 u 

Premiere België 
DER GELBE STERN 

LEUVEN 2 
14 u KT 

Walt Disney 
HERBIE GOES BANANAS 4> 

16 u KT 
HERBIE GOES BANANAS 

18 u 3de week KT 
Jane Fonda Lity Tomlin 

Dolly Parton 
NINE TO FIVE 

20 u ' KT 
HERBIE GOES BANANAS 

21 u 45 5de week KT 
Beste film van het jaar 
ORDINARY PEOPLE 

24 u KT 
THE EXTERMINATOR 

van James Glickenhaus 

TERVUREN 
Vrii zat 20 u 30 KT 
Zon en Paasmaandag 15 u 

Terence Hill Ernst Borgnine 
DANNY SUPERSNOOPER 

Zon en Paasmaandag 18 u KNT 
Afl Garfunkel 
BAD TIMING 

Zon Paasmaandag di 
woensdag 20 u 30 

Catherine Deneuve 
Gerard Depardieu 

LE DERNIER METRO 

KT 

KNT Donderdag 20 u 30 
NIVWF 

Geraldine Chaplin 
MAMA VIERT HAAR 100 JAAR 

TIENEN 
KT 

KT 

Zon .ma 13 u 30 
Walt Disney 

BAMBI 
Vrij, zat 20 u 
Zon en ma 15 u-20 u 

All McGraw, Ryan O'Neal 
LOVE STORY 

Vrij, zat 22 u KT 
Zon. ma 17u 30-22 u 
Dl. woe 20 u 30 

Monty Python 
LIFE OF BRIAN 

Dond 20 u 30 KT 
NIVWF 

Paul Newman. Robert Redford 
BUTCH CASSIDY AND THE 

SUNDANCE KID 

KURSAAL TURNHOUT 
Vrij, zat zon. ma 15 u 
Dinsdag 20 u 
Woensdag 15 u 
Vierde week 

THE BLUE LAGOON 
KT 

Vnj, zat, zon, ma 17 u 30 
Donderdag 20 u 30 
Tweede week KNT 

JAWS 2 
Met Roy Scheider. 
Murray Hamilton. 

Lorraine Bary 

Vrij. zat, zon, ma 20 u KT 
Woensdag 17 u 30 

FLASH GORDON 

Vrij, zat, zon, ma. di 22 u KT 
STARDUST MEMORIES 

Film van en met Woody Allen, 
Mane-Chnstine Barrault 

Woensdag 20 u 30 KNT 
NIVWF 

MAMA VIERT HAAR 100 JAAR 

vormingsavonden te Ukkel 
BRABANT 

In het kader van een tweede vor
mingscyclus sprak onze nationale 
voorzitter te Ukkel Onder de vele 
aanwezigen merkten we Jan Deber-
langer aggi schepen en gemeente
raadslid te Ukkel johan Hendriks op 
Inleider Walter Luyten wist door zijn 
vlotte, humoristische taal iedereen te 
boeien De jongeren danken V\/alter 
voor die andere avonden dat hij hen 
wegwijs maakte in de Vlaamse bewe
ging HIJ bevestigde dat .een volk zo 
sterk IS als het solidair is met zijn 
zwaksten' Denk hierbij aan Komen. 
Voeren en Brussel Te Brussel verdrin
ken de Vlamingen in de grote (onper
soonlijke) massa als gebrek aan aan
gepaste strukturen Brussel is onze 
Vlaamse hoofdstad Komen, Voeren 
en Brussel dat is de frontlinie Als we 
onze broeders daar opgeven, geven 
we onze flanken bloot en wordt Vlaan
deren (nog) kwetsbaarder 
Onze voorzitter Vic Anciaux beklem
toonde de noodzaak om tot een eigen 
Vlaamse aanpak van de sociaal-ekono-
mische problemen te komen Alleen 
een ruim zelfbestuur voor Vlaanderen 
kan een uitweg bieden uit de huidige 
knsis 
HIJ schetste hoe de Franstaligen een 
grondwetsherziening vroegen en be
kwamen Een kultureel en ekonomisch 
groeiend Vlaanderen knaagde aan hun 
politieke macht Door de grendel
grondwet van 1970 (alarmbel en 107-
quater) wisten ze hun politieke 
machtspositie (sedert 1930) te behou
den Door deze grendelgrondwet 
grendelden zij (door toegeving van de 
Vlamingen) de Vlaamse meerder-
heidspolitiek af Hun afdreigingspoli-
tiek. niettegenstaande hun minderheid, 
werd een dominantiepolitiek Door 
deze grendelgrondwet van 1970, en 
de povere staatshervorming dn augus
tus 1980, dank zij de traditionele partij
en door het parlement gejaagd) gaat 
de Vlaamse gemeenschap onherroe
pelijk naar de ondergang ledere maat
regel ten voordele van Vlaanderen zal 
stuiten op de afdreigingspolitiek (en 
alarmbel) van de Walen en Francofone 
Brusselaars Op deze wijze kan onmo
gelijk de weg naar herstel ingeslagen 
worden Ofwel gaat Vlaanderen ten 
onder met Wallonië, ofwel zorgt de 
Vlaamse volksvertegenwoordiging om 
in het parlement een ruim zelfbestuur 
goed te keuren De Franstaligen kun
nen dit met beletten Enkel de CVP. SP 
en PVV verhinderen thans dat Vlaan
deren zijn eigen sociaal en ekono
misch lot in handen neemt en een 
eigen beleid voert Een autonoom soci-
aal-ekonomisch beleid kan voor Vlaan
deren de cnsis aanpakken en oplos
sen Vlaanderen staat sterk en kan dan 
tevens zim solidanteit met Wallonië 

Herent naar 
het zangfeest 
Deelname in de kosten ± 140 f r (Bus
sen zullen ingelegd worden) 
Inschnjvingen bij Roger Castelein, 
Graafschapslaan 11 te Veltem 
(488989), Willy Kuijpers, Swertmolen-
straat 23 te Herent (22 96 42), Armand 
Van Laer, Dienksgroebe 3 te Winksele 
(488321) 

Nieuw leven te Berg 
Op 25 maart II werd te tVlechelen het 
eerste kindje van Walter De Greef en 
Gisele Hennis uit Berg geboren Het 
kreeg 'de 'naam Kurt mee 
Meter is mevrouw Hennes-De Krem, 
peter Jan De Greef. penningmeester 
van VU-Kampenhout Aan de ouders 
en al de familieleden van harte gefelici
teerd rfiet dit nieuwe leven 
Aan de nieuwe wereldburger welkomi 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

aernit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452,66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

bewijzen 
Natuurlijk kwam ook het probleem 
Brussel ter sprake Politiek hebben de 
frankofonen alles in handen Onze 
kulturele initiatieven ons dynamisme 
en scheppingskracht ?ijn wel een 
doorn in het frankofone oog Brussel 
moet eigen strukturen krijgen in optie 
van de gemeenschappelijke hoofd
plaats 

Op 15 mei spreeks Maunts Van 
Haegendoren te Ukkel over onze 
Vlaamse centen Waar gaan ze naar 
toe ' ' Ja in die bodemloze Waalse put 
Maar hoe dat kan verneemt u op die 
avond Hartelijk welkom CHJ) 

APRIL 
WOLVERTEM. Gemeenteraad om 20 uur in het gemeentehuis 
WOLVERTEM Spreekbeurt door Paul De Ridder over „Brus
sel" in het hotel „Smt-Maarten" (1 ste verd) op het Gemeente
plein Inkom gratis 
LEUVEN (Arr ) Gespreide arrondissementsraad om 20 uur in 
lokaal Goudsbloem, Goudsbloemstraat 50 Voor de kantons 
Leuven-Noord, Leuven-Zuid en Leuvense agglomeratie 
LEUVEN (Arr.): Gespreide arrondissementsraad om 20 u voor 
het kiesdistnkt Diest (kantons Aarschot, Diest en HaachÜ in 
lokaal „'t wit Toreke", Ter Heidelaan 97 te Aarschot 

LEUVEN (Arr.). Gespreide arrondissementsraad om 20 uur 
voor het kiesdistnkt Tienen (kantons Glabbeek, Landen, Tienen 
en Zoutleeuw) in het „Centrum voor Mensen met Vragen", 
Groot Begijnhof 59 te Tienen 

26 D I E G E M : 2de lentenanniddag o m 14 u in zaal Gi ldenhuis, 
Kos te rs t raa t 1 Pannekoeken , taart en d rank 
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Jef Valkeniers weerlegt 
aantijgingen met sterk dossier 

SCHEPDAAL — In zijn woning te 
Schepdaal. deelgemeente van het 
Vlaamsbrabantse Dilbeek, heeft VU-
kamerlid en gemeenteraadslid Jef 
Valkeniers dinsdag II. de pers ont
vangen Aan de hand van een hard 
dossier heeft onze mandataris de 
aantijgingen weerlegd als zou hij een 
poging tot het verdonkermanen van 
een belangrijke som geld hebben 
willen plegen 
Het verhaal begint wanneer het kolle
ge van burgemeester en schepenen 
van Schepdaal aan weduwe V.D.M, 
een verkavelingstoelaging gaf. (4 
april 1968). Daarvoor diende de aan-
vraagster een borgsom van 
375.000 f r , volgens de raming van 
een studiebureau, in bewaring te ge
ven. De dame geeft hiervoor haar 
toestemming. Langs haar notaris 
wordt het geld op een daartoe ge
opende bankrekening gestor t 

De ganse briefwisseling die tot 
deze transakties heeft geleid is volle
dig in te kijken en werd aan de pers 
overhandigd. 

Enkele weken geleden werd in een 
aantal naamloze brieven geinsinueerd 
als zou Jef Valkeniers en zijn toenmali
ge gemeentesekretaris met het ope
nen van de bankrekening de weinig 
fraaie bedoeling gehad hebben het 
geld. na de samenvoeging van Schep
daal met Dilbeek. te verdonkermanen 
In de brieven worden nog andere 
plaatselijke jnandatanssen zaken ten 
kwade gelegd Zo wordt burgemees
ter Vergels (CVP) zeer zwaar op de 
korrel genomen omdat hij de zaak 
stilzwijgend zou gedekt hebben On
langs kwam heel deze anonieme bnef-
schrijvenj op de gemeenteraad en 
ging de wagen helemaal aan het rollen 

In zijn sterk gedokumenteerd dos
sier geeft Jef Valkeniers een uitge
breid overzicht van de hele zaak, daar
uit blijkt duidelijk dat zowel de ex-
burgemeester als de ex-sekretans 
geen schuld treffen 

Uit het geheel der elementen blijkt 
dat door Jef Valkeniers geen enkele 
oniegelmatigheid werd begaan Zelfs 
ar t 121 van de gemeentewet (innen 
van geld) werd met overtreden_ Het 
betreft hier immers geen „ontvang
sten" van de gemeente, maar een 

bedrag in „consignatie" dat nooit in de 
gemeentekas moest komen 

De administratieve slordigfieid van 
de gementesekretaris en de ontvanger 
van Dilbeek is verregaand Alle inlich
tingen blijken duidelijk uit het dossier 
waarover zij beschikten De notulen 
van het schepenkollege vermelden 
duidelijk ieder stadium van de geschie
denis De slordigheid van de burge
meester IS eveneens vermeldens
waard waar deze op 1531977 weet 
over welk bedrag het gaat, en derhalve 
het dossier heeft gezien maar enkele 
dagen later blijkbaar alles vergeten is 

Om zuiver politieke redenen en uit 
dienstbetoon aan een partijlid begaat 
de, gemeente Dilbeek uiteindelijk zelf 
een zware onwettigheid door de ver-
kavelaar vnj te stellen van de verschul
digde bedragen der riolering, ondanks 
de voorwaarden van de vergunning, 
en deze kosten ten laste te leggen van 
de kopers Dit is een vorm van matht-
afwending of machtsoverschrijding, 
louter uit hoofde van ..vriendenpoli-
tiek" 

Uit het geheel der gegevens blijkt 
dat burgemeester Vergels de betich
ting van fraude tot de zijne maakt 
zoniet aktief, dan toch door een gewild 
gebrek aan informatie daar hij perfekt 
op de hoogte was van het hele verloop 
van de zaak of minstens perfekt op de 
hoogte had kunnen zijn Hij wist dat er 
zeker geen poging tot fraude kon zijn, 
geweest was of is, en dat zelfs geen 
administratieve onregelmatigheid 
werd begaan 

Om al deze redenen wil Jef Valke
niers een dubbel verhaal instellen 

Op administratief vlak tegen de be
slissing van de burgemeester de kos

ten van noler"ing ten laste te leggen van 
de kopers der percelen in weerwil van 
de verkavelingsvoorwaarden 

Op gerechtelijk vlak tegen de han
delswijze van burgemeester Vergels 
die door zijn houding, zijn woorden en 
gedraging, zich zou schuldig gemaakt 
hebben aan laster en eerroof ten nade
le van Jef Valkeniers 

W I J hopen dat deze onverkwikkelij
ke zaak van verdachtmakingen en 
scheldpartijen vlug achter de rug is 
Niemand heeft daar baat bij en het il
lustreert zo treffend hoe klein Vlaan
deren 6oms wel kan zijni 

Meise-Wolvertem-
Oppem op stap 

i 

Zangfeest 
VU-Meise-Wolvertem-Oppem gaat 
naar het Vlaams Nationaal Zangfeest 
te Antwerpen Vertrek te Meise (Kerk
plein) om 13 u 15 en te Wpivertem 
(Gemeenteplein) met enkele pnvewa-
gens Inschrijven bij Jan Van Campen-
hout Merchtemsesteenweg 75 te 
Wolvertem (tel 2692564) of bij Mau
nts Passchyn, Vilvoordsesteenweg 81 
te Meise (tel 2696935) 

Friesland 
Van 28 tot 30 mei (weekend O-L-H 
Hemelvaart) VU-Meise-Wolvertem-
Oppem gaat voor dne dagen naar 
Fnesland op uitstap en verkenning 
Inlichtingen en inschnjven bij Herwig 
Cornells, O-L-Vrouwweg 1 te Meise 
(tel 2692570) 

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

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

U WORDT 
VRIENDELIJK UITGENODIGD 
OP HET LUSTRUMBAL VAN 

VOLKSVERTEGENWOORDIGER 

JEF VALKENIERS 
OP ZATERDAG 25 APRIL OM 21 UUR v^- -AX, 

IN ZAAL SELECT - STATIE - SCHEPDAAL 

DANSORKEST: «TAKE FIVE» MET DE «BLUE DIAMONDS» ^ ' ^ y j ^ 
TEN VOORDELE VAN «VOLKSBELANGEN» « 

TOEGANG 120 F (VOORVERKOOP 100 F) ^ ê ^ 
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^ \ lepel & vork... ^ ^ 
E E T H U I S 

F E E S T Z A A L I N G R I D 
C150 pO 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(Voortkapel) 

Tel. 014/2136.96 > 

Alle feesten. 
Specialiteiten 

Res tau ran t 

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

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/5440.07 

Vlaandag gesloten - Rustieke 
sfeer. 

Restaurant 
DE MUTSAERT 

Eikenlei 6 1 , 
2280 G r o b b e n d o n k 

Tel. 014-51.21.48 
Gesloten 

maandagavond en dinsdag. 
Zaal voor alle feesten. 

Herberg 't STAMPKOT 
St-Maria-Latem, ZWALM 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel. 55-49.94.76 

Dinsd. gesloten 
Vroeger uitbater Zw/almlandia 

R E S T A U R A N T T U L 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091/69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten' 

V O E D I N G „ D E P O L D E R " 

Polderstaat 12, 
8458 Oostduinkerke 

Specialiteit: 
dag. vers fruit en groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden. 

Industriële 
brood- en banketbakkenj 

Roomijs 

Wiifried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel 091-67.57 12 

i^rt ^almglwtó 
WEKEUJKSE 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 
O* funlltozaak mei IradM.. 

9328 SCHOONAARDE 

Oude Brugstraat 16 
052-4232.46 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

„UILENSPIEGEL" 
Herberg en feestzaal 

Kerkstraat 24 
1742 TERNAT • 
Tel 582.13.45 

Voiksunielokaal 

Café DEN KLAUWAERT 
Etienne en Paule 
Swaans-PelkmanS':) 

VU-lokaal 
Dasstraat 23 

2220 Wommelgem 

Open: vrijdag vanaf 19 uur; za
terdag vanaf 13 uur; zondag van

af 10 uur. 

CORTÏIALS 
UW KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Denderstreek 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maur i ts GOSSYE 
Tel. 053-21.36.33 

Dr, Van De Per'-elei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 031-36 56.54 

R E S T A U R A N T 

DE SPAANSE 
BRABANDER 
Klein Beg i jnhof 22, 

3000 L E U V E N 
Tel. 016-23.66.71 

Europese volksgerechten. 

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

F E E S T Z A A L 

« E D E L W E I S S .. 

Vossemberg 13. 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

Alle feestelijkheden. 
Mogeli jkheid tot huren van 

bestekken. 

Lokaal <T SCHUURKE> 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel. 02-51325.64 

Waar Vlamingen THUIS ziin. 

SPECIALIST VOOR 

AL UW FEESTEN 

t . / ' Tv Verzorgde keuken 
ylUllllff] Demokrahsche prijzen 

Uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/8188,41 

Europ Supermarkt 
Winder i ckxp le in 

A l s e i n b e r g 

( H u l s v a n v e r t r o u w e n ) 

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

3690 BREE 
Tel. 011-46,34,51 

Waar een Vlaming thuis i s ! 

Maandag gegoten. 

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

DE S N O E C K 

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

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel. 091-30.06.53. 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-412922 
056-41,8168 

Invoer Bourgondië- en Bordeauxwijnen. 
Alle grote wijnen 

rechtstreeks uit de kastelen, 
Degustalies en verkoop: 

elke vrijdag van 17 tot )9 u. 
elke zaterdag van tO tol 13 u. 

en op afspraak. 

B«auvoordse spe«ialite(t 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

Pauwe tyn - D u q u e s n e 

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

Gestoten, vrijdag, behalve m seizoen 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondptein 5. Brakel 

Tel 055/42 41,07 

Fer-sl.!,'ial voet <tlie 
gelegenheden 

Koffiebranderij 
SANO 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

F E E S T Z A L E N - S A L O N S 

D E L A N D S K N E C H T 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgencf 

Schilderstraat 33 
2000 Aniwsrpen 
Tel 031 37 45 72 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
«•20 OUDEGEM 
Tel. 052/21.16.06 

Algemene voeding, bieren, wijnen, li
keuren. flechiBtreeks invoer Duitse 

en Frans* wijnen. 

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

Restaurant 

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

2922 R A M S D O N K 
Tel. : 015-71.15,49 

D E O U D E K R I N G 

Cafe VU-lokaal 

Dorpsplein Heusden Limburg 

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

K R E K E L H O F 

Drankhu is nnet s feer 

Dr ie Egypten laan 1 1 , 

Goo ik 
Tel, 054-33,4857 

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

Drank- en eetfiuis 

« W A L T R A » 
Arduinkiiai 2 (bi| KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/219 52 12 

Oe vier troeven vnn de W.iltra 
/ VJ.innis m 't hnri vnn Brussel 
2 Je kon er nltijd finrkeren 
3 Je knigi er nlliid wal te eten 
4 De fjrijien riin socinnl 

Welkom 

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

D o r p s s t r a a t 3 1 , 1686 G o o i k 
T e l 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

""^ 

c 

V 

V 

i 

ZOCKCKl 1 
3 42-jarige man, diploma mid-
lelbaar doch met grote ervaring 
n dienst fakturatie en sociale 
wetgeving zoekt een nieuwe 
werkkring wegens faillissement 
n bedrijf waar nu tewerkgesteld, 
^oor inlicfitingen zich wenden 
ot Volksvertegenwoordiger dr, 
J. Valkeniers, tel, 02-569.16.04. 

D Dame C31 jaar) uit Mechelen, 
zoekt dringend een passende 
part- of full-time betrekking in de 
omgeving van Mechelen, als ver
koopster. Belangstellenden kun
nen zich wenden tot volksverte
genwoordiger Joos Somers, 
Liersesteenweg 11 te 2580 Sint-
Katelijne-Waver, of telefonisch 
op het nummer 015-21.79,00, ref. 
nr. 2317 B. 

Dof ten (Tcnlioorn 

f 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a Van Dóoren 
KeierberK25 

1700 Asse TeL 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Herberg 

„ D e 7 Z a l i g h e d e n " 

Sleutelstraat 2 
hoek Nat ionalestraat) 
A n t w e r p e n 
Tel. 031/34.05.86 

Mogeli jkheid tot kleine etentjes 

Restaurant 
HOF TER COTTHEM 
Beerens-Van Grembergen 

Cotthem 5, 
9520 St-Lievens-Houtem 

(Oombergen) 
Tel, 091-6055,86 

Gastronomische eetmalen 
Matige pnjzen 

Sluiting, zondagavond 
maandag 
woensdagavond 
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Het IJzerbedevaartkomitee 
(kanton Maaseik) deelt mee 

LIMBURG 

De Vlaams-Nationale gedachte 
moet langzamerhand een werkelijk
heid wo rden , wanneer gaan vele 
„ lauwen" eens -wakker worden? 
Noteer alvast volgende aktiviteiten 
voor de komende maanden 

Algemeen Nederlands 
Zangfeest (26 april) 
Het IJzerbedevaartkomitee legt hier
voor geen bus in we moeten de tenng 
naar de nering zetten We organizeren 
w/el de verplaatsing met prive-wagens 
Laat daarom iets weten aan onder
staande leden van onze werkgroep en 
dan verneem je er meer over' Inschrij
ven tot en met paasmaandag 20 april 

8 mei: 
Renaat De Rudder-avond 
Lieve en Rom Duprez uit Evergem 
verzorgen deze enig mooie diamonta
ge in overvloeiing over het leven en de 
dood van Renaat De Rudder en de 
stnjd van de Vlaamse jongens aan en 
achter het front (oorlog 14-'18J Een 
enig ontroerend tijdsdokument dat we 
U alleen maar kunnen aanraden Hope
lijk laten de jongeren deze kans om 
wat Vlaamse geschiedenis op te doen, 
met voorbijgaan Plaats voordracht
zaal Kultureel Centrum Neeroeteren 
om 20 u 

28 juni: IJzerbedevaart. 
Meer dan ooit moet Limburg op deze 
54e IJzerbedevaart massaal vertegen
woordigd zijn Vooral omdat het tema 
Limburg aangaat Voeren niet loslaten i 
Het IJzerbedevaartkomitee zorgt voor 
vervoer — we maken er een mooie fa
miliedag van Zoals vorige jaren leggen 
we bussen in aan sterk verminderde 
prijs — de opbrengst van ons jaarlijks 
feest wordt integraal in de reis naar de 
IJzerbedevaart gestoken Vorig jaar 
waren we met meer dan tachtig bede
vaarders dit jaar willen we het dubbe
le halen I 
Noteer nu reeds deze datum van 28 
juni, en schnjf NU reeds in bij iemand 
van onze werkgroep' 

11 juli-viering 
Eindelijk na vele jaren is er terug een 
11 juli-vienng in onze samengevoegde 
gemeente De enorme inspanningen 
die LOUIS Brouwers en vrienden zolang 
hebben volgehouden moeten wij ver
derzetten De eerste uitgave — dit jaar 
op zaterdag 11 juli — zal bescheiden 
ziir- vVe houden een autokaravaan met 
zoveel mogelijk bevlagde auto's Aan 
het station te Maaseik vormen we de ' 
optocht doorheen de stad naar de 
markt waar enkele zinvolle toespraken 
zullen gehouden worden en we samen 
zingen I 

28 november: feestavond 
Wie de vorige uitgaven van onze feest
avond (m n op 28 november) mee
maakte, weet dat het een zeer gezelli
ge avond wordt Nu reeds zijn we 
bezig met de voorbereiding ervan 
orkest werd reeds vastgelegd' En nie
mand gaat die avond noch met een 
lege maag, noch met lege handen naar 

huis want er is lekker eten en een rau-
zetombola voorzien 
Deze enig mooie avond, waar Vlaamse 
vrienden zich treffen, mag je niet mis
sen Hoofdbedoeling van deze avond 
gezellig samen zijn + wat zaad in het 
bakske brengen kwestie van de kos
ten voor de busreis naar de IJzerbede
vaart te kunnen drukken' 

Kortnieuws 
We staan met een stand van het 
IJzerbedevaartkomitee op de jaar
markt te Maaseik in de maand mei en 
te Opoeteren op de bosbessenkermis, 
aanvang augustus 
Verder blijven we onze oproep herha
len om bij diverse gelegenheden te 
bevlaggen met een leeuwevlag Vlag
gen en ander materiaal zijn te verkrij
gen bij Leo De Clerck te Opoeteren 

De leden van 
onze werkgroep 
Claude Berghmans, Smoutweq 1,3671 

APRIL 
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HASSELT:_Bezoek van FVV-a fde l ing Hassel t aan het par
lement o l v vo l ksve r t egenwoo rd ige r W Desaeye re In-
schn j ven vóó r 15 apnl tel 22 3 6 8 8 
T E S S E N D E R L O : A r rond i ssemen tee l VU-ba l met bodega 
(Hassel t -St -Truiden) in het gemeente l i jk f ees tcen t rum op 
de V i smark t M e t o r kes t o m 20 u 30 

Dorne-Opoeteren, Jaklien Deben, 
Oude Ophoverbaan 88, 3680 Maaseik 
tel 011-564738, Leo De Clerck, Dor-
perberg 18, 3671 Opoeteren, tel 
011-863624 Enk Geusens, Hagedo-
renstraat 4, 3670 Neeroeteren tel 
011-8652 00 Mathieu Meuwis Neer-
oeterenstraat 67,3671 Opoeteren, Re
naat Nauwelaerts, Dorperberg 33, 
3671 Opoeteren, tel 011-8634 56, Piet 
Pieters Heppersteenweg 47, 3680 
Maaseik tel 011-5642 15, W.lfned Ro-
siers, Wijklaan 21, 3670 Neeroeteren, 
tel 011-863538, Miet Vanderstegen, 
Ridderpadstraat 42, 3671 Opoeteren 
tel 011-863108, Mathieu Vastmans, 
Henrylaan 89A, 3650 Rotem 

Met de Europese Volkshogeschool naar Korsika 
Vanuit Vlaanderen trekken cluizenden 
volksnationalisten jaarlijks de zon en 
de bergen zoekend op vakantie 

Sedert n paar jaar trachten we vanuit 
de Volksunie wat meer vormings- en 
ontspanningsontmoetingen met an
dere Westeuropese volkeren — in — 
ontvoogding , 

Beweging, zon n lied, 'n tocht — 
oversausd met informatie uit de eerste 
hand en nog zoveel meer trachten we 
te beleven, humorvol en kameraad-
schappelijk Dat is onze metode Of je 
jong of oud bent, telt met — je hele 
gezin kan mee Je kan gerust je per
soonlijk „accentje" leggen en beleven, 
binnen en rond de groepsgeest 

Zo trekken we dit jaar naar Basken
land, Frans-Vlaanderen Friesland, 
Duits-Oost-Belgie, Elzas, Zeeland en 
Korsika 

De reisgids hiervoor kan je gratis 
bekomen bij het Vormingscentrum 
Lod Dosfel, Bennesteeg 4, 9000 
Gent, tel 091-25.7527. 

Graag wat meer 
over Korsika 
1 We schrijven in tot 50 deelnemers, 
6en 15-tal plaatsen werden reeds ge
boekt 

2 Verplaatsing per vliegtuig — ver
trek Zaventem zondag 16 augustus 
1981 — terugkeer zondag 31 augus
tus 1981 

Reis-, kursus- en verblijfkosten 
21 000 fr 
Inschnjving kan gebeuren door stor
ting van een voorschot van 7 000 fr 
per persoon op bankgironummer 
068-0638900-85 van het Vormingscen
trum Lodewijk Dosfel, met duidelijke 
vermelding van uw naam en adres. 

eventueel uw telefoonnummer en kur
sus Korsika 

3 14 volle verbli j fsdagen in een zon
overgoten, bosrijk vakantiedorp aan 
een zandenge baai van de Oostkust 
— (Bravone heet het plaatsje) en vlak 
ernaast mondt de Golo-bergnvier uit in 
de Middellandse Zee We kunnen er 
gratis 't openluchtzwembad gebruiken 
en voor wie het wensen paardrijden, 
plankzeilen, varen, enz 
De vakantiehuisjes kan je per gezin of 
met een groepje bewonen Morgen
en hoofdmaaltijden vinden wij in het 
spijshuis, verder ben je aangewezen 
op pik-mk of op je „eigen huisje" 

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

VU-Heusden-Zolder 
naar Zangfeest 
Met de Volksunie naar het Vlaams 
Nationaal Zangfeest op zondag 26 
apnl om 14 u 30 Sportpaleis Antwer
pen Prijs 250 fr (busreis en plaatsbe
wijs van 250 fr inbegrepen) 
Vertrek 13 u aan „De Oude Kring", 
Heusden-Centrum Stopplaats Berin
gen Markt 13 u 10 Terug thuis 19 u 

Telefoneer „De Oude Knng", tel 
011/425617, Frans Vanstipelen, tel 
011/425995 

VUJO-Genk naar 
het Zangfeest 
Op zondag 26 apnl zullen de Volks-
uniejongeren vanuit Genk een bus 
inleggen naar het sportpaleis in Ant
werpen alwaar het 44ste Vlaams-Na
tionaal Zangfeest gehouden word t 
Er zijn 2 vertrekplaatsen voorzien — 
om 12 u 30 aan het parochiecentrum 
van Bret-Gelieren, — om 12 u 45 aan 
het station van Genk 
De deelname in de onkosten, inkom-
kaart inbegrepen, zal 300 fr bedragen. 
Voor verdere inlichtingen kunt u te
recht bij VUJO-Genk-voorzitter Jan 
Jambon, Richter 3. 3600 Genk, 
011-356028 
W e hopen op een massale opkomst' 

— Uitstappen: Bonifaziu, Calvi-Balag-
ne, de bergmeren van Grenu, Nino-
Capitellu, enz 
— Namiddagwandelingen: verbroe-

, dering met het bergdorp Ghju-Catogh-
ju, zang, enz 

5 Leiding Kamerlid Willy Kuijpers, 
Swertmolenstraat 23 te 3020 Herent, 
(tel 016-229642). 

Oostvlaams FVV hield denderende kaderdag OOST-VIMNDEREN 
Naar jaarlijkse gewoonte orgamzeert 
de FVV in iedere Vlaamse provincie 
een kaderdag Zo kwam op 29 maart 
Oost-Vlaanderen aan de beurt 

W e waren te gast in het vormingscen
trum , de Sirkel" te Drongen Het tema 
was — zoals in de andere provincies 
— „de stand van de vrouwenbewe
ging in Vlaanderen" , 

In de voormiddag schetste Nimia 
Reintjes-Van Veerssen de werking 
van de Nationale Vrouwenraad waar
na Huguette De Bleecker een bondig 

overzicht gaf van „de tweede emanci-
patiegolf" 
Deze beide onderwerpen lokten vele 
vragen uit Hieruit bleek duidelijk dat 
de werking van de Nationale Vrou
wenraad door velen nog te weinig 
bekend is 
In de namiddag werd eerst nog gedis
cussieerd over de onderwerpen die in 
de voormiddag behandeld werden 
Daarna ontstond een boeiend gesprek 
omtrent de plaats van de vrouw in 
onze maatschappij (politiek, sociaal, 
ekonomisch) 

AALST 
Openbaar Centrum 

voor Maatschappelijk 
Welzijn 

De Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappe
lijk Welzijn van de stad Aalst heeft bij het administratief en 
het werkliedenpersoneel respektievelijk volgende betrek
kingen opengesteld 

— 1 bestuurssekretaris (op de juridische dienst, universi
tair diploma vereist), 

— 3 schoonmaaksters 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief 

worden gestuurd aan de Voorzitter van het OCMW, Gas
thuisstraat 40, 9300 Aalst, en dienen met de bewijsstukken 
uiterlijk op dinsdag 21 apnl 1981 ter bestemming te zijn 

Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriëntering van 04 081978, genaamd anti-
knsiswet, zijn de opengestelde betrekkingen toegankelijk, 
voor mannen en vrouwen, tenzij het uitdrukkelijk anders is 
voorzien 

Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op 
de personeelsdienst Tel 053-2123.93, binnenpost 104 

(Adv. 60) 

De dag werd beskiten door een slot
woordje van Huguette De Bleecker 
We danken hierbij nogmaals de groep 
van Drongen voor het prachtige ont
haal, en de FVV-groep van Nevele 
voor het „taartig" gezelligheidselement 

Mieke en Ann 

Kruibeke kreeg 
nieuw P.K. 

Onder het voorzitterschap van Leo 
Van Hoeylandt, afgevaardigd door het 
arrondissementsbestuur, heeft de poli
tieke raad van de Volksunie uit Kruibe
ke een nieuw politiek kollege ( P K ) 
gekozen Dit gebeurt volgens de statu
ten telkens na de afdelingsbestuurs-
verkiezingen De politieke raad omvat 
alle bestuursleden en mandatanssen 
van alle afdelingen uit de fusiegemeen
te, aangevuld met minétens dne ge-
koopteerden Uit de dertien kandida
ten werden verkozen 

Voor de deelgemeente Bazel 
Karel Canfijn, Kris Claessens, Lieve 
De Jonghe, Herman De Graef en Dirk 
Ruymbeke, 
Voor de deelgemeente Kruibeke 
Albert De Volder, Patrick Helderweirt 
Alfons Van Raemdonck en Luk Ver
bist, 
Voor de deelgemeente Rupelmonde 
Alfons De Laet en Raymond De 
Roeck 

Herman De Graef werd verkozen tot 
voorzitter 

Het politiek kollege stelt zich tot doel 
het opbouwen van het kiesplatform 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
in 1982 

APRIL 

17 ST.-NIKLAAS: Kwis over de Vlaamse Beweging ingericht door 
de Wase Jonge Leeuwen Om 20 uur in lokaal Steenstrate, 
Nieuwstraat 86 

20 B A A R D E G E M : 2 d e Paasfeest en e ienworp -I- t ombo la 
o m 1 4 u . 30 bi j Maxens . 

24 MERELBEKE: D e b a t a v o n d ove r Zaï re me t kamer l id Paul 
V a n G r e m b e r g e n O m 20 u. in zaal Wi jnhu is , H u n d 
S t e e n w e g O r g • W e r k g r o e p V laanderen M o r g e n - V R B 

25 HERZELE: VU-dansavond in zaal Da Vinci, Ressegem Om 21 
uur Orkest „The Honey's" Inkom 80 fr 

26 K R U I B E K E : Dee lname van de afdel ing aan het V I Na t 
Z a n g f e e s t Kaar ten aan ve rm inde rde pr i jzen bij Ma rce l 
D e Paepe, Bazelst raat 8, tel. 7 4 1 7 0 7 

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

Vormingscentrum Lodewijk Dosfel vzw 

Kursus „Vlaamse Ardennen" 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel or
gamzeert een 3-daagse kursus op 8, 9, 
10 mei '81 rond de Vlaamse Ardennen, 
waarin aandacht wordt geschonken 
aan 
— het leefmilieu, genieten van het 

landschap, 
— de sociaal-ekonomische toestand, 
— taalproblematiek 
— kunstpatrimonium 
— kunsteducatie 
dit door een educatieve verkennings
tocht en geleide bezoeken, het aktief 
betrekken van de kursisten in de kur
sus 
Voor verdere inlichtingen kan je te
recht bij het 
VORMINGSCENTRUM 
LODEWIJK DOSFEL 
Bennesteeg 4, 9000 GENT 
091-257527 (tussen 8 u 30 en 17 u ) 

D Jongeheer uit omgeving Me-
chelen (Muizen), kwalifikafaege-
tuigschnft 4de leerjaar beroeps
secundair onderwijs - onderver
deling verkoop, zoekt dringend 
een betrekking in de omgeving 
Mechelen-Brussel-Antwerpen 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Bomers, Liersesteen-
weg 11 te 2580 Sint-Katelijne-
Waver, of telefonisch op het 
nummer 015-21 79.00, ref 2096 
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Wii in de Volksunie 

10 jaar VU 
te Zandbergen, 
Idegem, Grimminge, 
Smeerebbe, 
Vloerzegem 
Tien jaar Volksunie Op 30 apnl om 
20 u viert onze afdeling Tien jaar 
Volksunie Het bestuur nodigt dan ook 
al haar leden en sympatizanten uit naar 
de feestvergadering die doorgaat in de 
zaal Denderhof, Dorp, Zandberp' 

Een feestmaal wordt de aanwezigen 
aangeboden Een gastspreker geeft 
een uiteenzetting over „Er is een uit
weg" W I J zorgen voor muziek en 
vermaak Deelneming in de kosten 
leden 150fr , met-leden 200 fr 

Inschnjvingen voor dit feest dienen te 
gebeuren voor 25 april bij volgende 
bestuursleden Pierre Vanderpoorten, 
Rudy Luystermans, Willy Duffeleer, 
Andre De Borre, Achiel Ronsijn en 
Staf Van der Biest 

VU-Burst-Aalgem-
Bambrugge naar 
Zangfeest 
We rijden met de bus aan de prijs van 
350 VI Fanken, inbegrepen in deze 
prijs de tnbunezitplaats van 200 fr 
Wie een beetje kan rekenen ziet aan
stonds dat deze prijs veel goedkoper 
uitvalt dan de prijs van een eigen 
wagen naar Antwerpen ( ± 200 km 
afstap inbegrepen) 

W e rekenen op een volle bus, wees 
dan ook bij de pinken en wil zo tijdig 
mogelijk inschnjven bij een van de 
bestuursleden Betaling bij inschnjving 
De bus vertrekt aan de kerk te Burst 
om 13 u, de terugkeer is voorzien rond 
20 u (afstap inbegrepen) 

Inschnjven bij voorzitter Geert Malle-
froy, R Beerens, J Hendrickx, H Meu-
leman, Rudi Van Droogenbroeck, R 
Verhoeven, J Van Boxstel, Edm Rot-
tiers. Heet Van Hauwe, Juliaan Go-
vaerts, Urb De Graeve en Jan De 
Vuyst 

Sociaal dienstbetoon 
Frans Baert 
De zitdagen voorzien voor zaterdag 18 
apnl en zondag 19 apnl zullen uitzon
derlijk plaatsvinden op zaterdag 25 
apnl en zondag 26 apnl. 

Dus 

Zaterdag 25 april: 

- 9 u 30 Zulte, bij Elie Peirs, Olsene-
straat 51 
- 1 0 u 3 0 Olsene, bij René Van 
Hoecke, Oudenaardsestraat 3 

- 11 u Machelen, bij Eddy Dubois, 
Stationsstraat 

- 11 u 30 Aalter, bij Guido Vanden-
kerckhove, Ter Walle 22 

Zondag 26 april: 

- 11 u Landegem, bij Guido 
Schaeck, Vosselarestraat 16 

VUJO-RUG: 
Dringende oproep 

Het ligt in onze bedoeling de 
VUJO-w/erking aan de Rijks
universiteit Gent zo vlug mo
gelijk op gang te brengen 
Daartoe doen we een beroep 
op allen die in Gent studeren 
(met noodzakelijk aan de 
univJ. 

Willen allen die wensen mee 
te werken aan het opbouwen 
van een VUJO-kern bij de 
Gentse studenten hun naam 
opgeven aan het nationaal 
sekretanaat van VUJO, Barri-
kadenplein 12, 1000 Brussel 
Wij trachten dan zo vlug mo
gelijk een vergadering te be
leggen in Gent 

Hans Bracquené, Lid D.B., 
(Verantwoordeli jke 

Universitaire Werking) 

w& 25 

Beauvoorde nodigt uit 
op paasmaandag 
Op de 2de Pasen, 20 apnl, is het te 
Beauvoorde-Veurne-Ambacht verza
melen geblazen voor alle liefhebbers 
van gezonde natuur en van wandelen 
Het gaat er met om een of andere kom
petitie Elk kiest er zijn afstand 35, 30. 
25, 20, 15, 10 of 5 km Bovendien 
bepaalt iedereen zijn eigen tempo 
inschrijvingen nabij 't kasteel vanaf 
10 u en aankomst bij de Driekoningen-
schuur tussen 16 en 18 u Geen eer
sten dus Ook geen dure pronk-medail-
les, maar wel een brevet en speciaal te 
Beauvoorde voor een op de twee 
deelnemers een Veurne-Ambachts 
koekebrood Kan het gezonder ' 

Kruis of munt 
Op inschrijvingsformulieren staat een 
A of een Z Om 16 u wordt nabij de 
Dnekomngenschuur door een on
schuldig kind een plaat in de lucht 
gegooid Ze draagt aan de ene zijde de 
letter A, aan de andere zijde de Z De 
letter, die bovenaan ligt bepaalt wie 
een koekebrood ontvangt Tussen 
16 u en 18 u kunnen de winnaars in 
de Dnekomngenschuur hun koeke
brood afhalen Je kunt er ook een 
brevet krijgen 

Drie rustplaatsen 
Hoeve Sint-Gonzalve in 't hartje van 
De Moeren is de pickmckplaats voor 
de langere afstanden 35, 30 en 25 km 
Boer Urbain Bruynoghe verwelkomt 
er de moedigen Hij kan er vertellen 
over zijn streek De Moeren, over de 
derde drooglegging ervan na de laat
ste oorlog, over de Moerduivels. de 
smokkelaars 
De tweede rustplaats is de herberg 

Sint-Anton, precies enkele meters op 
Frans grondgebied De waardin 
spreekt er „'t Vlemse" van de streek 
Opgelet dat de picon er in je benen 
met zakti 
Een derde mogelijke rustplaats is ..In 
de vetten Os" op Leiseles marktplaats 
Een landelijk cafe nabij de mooie rode 
beuken van het kerkhof In de gelag
zaal hangen grote foto's met zovele 
hennnenngen aan de oorlog 1914-18 
De drie rustplaatsen zijn voorzien van 
een plakkaat „Rustplaats - Gezond-
heidsmarsen" Opgepast dat je tijdig 
— tussen 16 en 18 u — je koeke
brood komt ophalen 

Gezellig rustpunt 
Na de tochten kun je uitblazen in de 
fameuze Dnekomngenschuur Bij een 
glaasje, met een „boerestutje' er even 
op adem komen in een echte schuur 
Kan het romantischer? 
Die Vlaamse-Kruismeisjes verzorgen 
er voor de laatste keer de voetjes En 
nu moet je met meer bang zijn dat het 
gerstenat je naar de benen gaat 

Loopwedstrijden 
En voor wie zich toch eens meten wil, 
worden er vanaf 13 u 30 rondom de 
Wulveringemkerk loopwedstrijden in
gericht voor verschillende leeftijden 
verschillende afstanden Elke deelne
mer krijgt een prijs En de hoofdvogeP 
Om 16 u 30 start de Torreelen-loop-
tocht van 5 km voor de jongens vanaf 
16 jaari Het gaat om hetzelfde par
koers als de wandeling van 5 km, 
zodat vele wandelaars onderweg kun
nen supporteren! 

VSVK-lzegem in feest 

Izegem kent een bloeiende Vlaams-nationale kulturele vereniging, VSVK (Vlaam
se Studie- en Vormingsknng) Het sukses van deze vereniging gaat in stijgende 
lijn Voorzitter dr Niko Proesmans speelt daar een doorslaggevende rol in Dat 
was aanleiding voor de bestuursleden en hun echtgenoCo)t(en) om eens samen 
te tafelen m restaurant Royal en dr en mevr Proesmans in de bloemetjes te zet
ten 

VU-Wingene heeft eigen krantje 
Het Wingense Volksuniebestuur was 
er zich van bewust dat via de traditio
nele persmedia, te weinig Vlaams-Na-
tionale en Volksunie gerichte informa
tie tot bij het publiek doorkomt 
Daarenboven werd de noodzaak aan
gevoeld om een permanente band te 
leggen tussen het plaatseijke VU-be-
stuur en de partijleden Een en ander 
gaf aanleiding tot de geboorte van het 
Wingense Volksume-krantje getiteld 
„'t Klauwke" 

Voor het ogenblik is het blad voorbe
houden aan de partijleden, maar in de 
toekomst hoopt men het blad te kun
nen verspreiden in alle Wingense huis
gezinnen, voor zover dit financieel 
haalbaar is 

Het krantje geeft een vluchtige 
Vlaams-Nationale kijk op het huidige 
politieke gebeuren en schenkt even
eens ruim aandacht aan Vlaams-Natio
nale manifestaties en aan de werking 

van de VU-vertegenwoordiging in het 
gemeentebestuur 

W I J zijn de mening toegedaan dat wij 
op deze manier een leemte hebben 
weten aan te vullen en hopen dat 
't Klauwke de banden dichter mag 
toehalen 

De initiatiefnemers drukken alvast de 
wens uit dat 'f Klauwke het symbool 
mag zijn van de vernieuwde en entoe-
siaste werking van de Wingense VU 

Gilbert Hermie 

Taal-
klachtenbus 
Postbus 73 
9000 Gent 12 

WEST-VLMNDEREN 
17 BRUGGE SV Vlaamse Klub-Brugge organizeert een voor

drachtavond over Komen om 20 u 30 in het Breydelhof, 
Suveestraat 2 Spreker is de h Paul Sergier, voorz van de 
Komense Vnendenknng Inkom 20 fr 

21 BRUGGE Informatie-avond over de bestemming van Oude 
St-Jan om 20 uur in de bovenzaal van het „Hof van Gistel", 
Naaldenstraat 7 Sprekers architekt urbanist Jan Tanghe 
beheerder O C M W Jan Fraipont, moderator journalist Walter 
Baes Inkom 20 fr 

24 GROOT-ZWEVEGEM: VU-ledenfeest in cafe De Kaai, Ote-
gemstraat Gastspreker M Capoen 

25 STENE. Gezellig samenzijn „Op zen Ostens" met Roland 
Desnerck Om 20 u 30 in „Het Vossenhol" te Stene-Dorp 
Voor het typisch Oostends menu slechts 190 fr 

25 I C H T E G E M : VU- leden fees t in zaal „ D e Engel" S p r e k e r 
vo l ksve r t egenwoo rd i ge r Emiel Vans teenk is te Na de 
kaasplank d ia-montage ove r „Frans-V laanderen" Prezen-
tat ie H e r m a n M a r t e n s en Frans Dew i lde 

VOORAF VOLLEDIGE VOORLICHTING 
Wees met tevreden met wat algemene dokumentatie. daar schiet U in feite 
weinig mee op Wij kennen immers uw smaak, levenssti)! en ideeën niet en 
leveren niet uit voorraad Beter maken wij voor U — heel speciaal voor U' — een 
voorstudie U komt gewoon naar ons met uw wensen, uw moeilijkheden en uw 
mogelijkheden U mag uw inspiratie putten uit de fijnste bouwtijdschriften Wat in 
New York en Hollywood, Rio de Janeiro en Rome. Wenen en Versailles kan kan 
ook hier maar dan voor minder geld Vooraleer er van enige bouwovereenkomst 
sprake is. moet U een voorstudie laten maken Dat garandeert meer dan alleen 
maar een dak-boven-'t hoofd, meer dan een goede belegging, meer dan een 
prestigeobjekt, meer dan een gemakkelijk onderhoud en brandstofbesparing 
Het waarborgt U ook een behaaglijke en gezonde woning Dat garandeert ook_ 
geen moeilijkheden achteraf en geen onvoorziene prijsverhogingen Wij stellen 
U trouwens ook in de gelegenheid gratis fiskale en financiële experten te raad
plegen Indien U ons bouwopdrachten toevertrouwt dan knjgt U deze voorstudie 
gratis' Je weet dan op voorhand wat het zal kosten en hoe te financieren Kom 
even kijken i Het is de moeite overwaard Onze realizaties kan je komen bekijken 
ter plaatse of op plaatjes Je kan praten met de mensen die reeds met ons bouw
den Het kan allemaal zo vriendelijk en eenvoudig Een telefoontje volstaat om 
?en afspraak te maken waar en wanneer U wil U is helemaal met onze eerste 
klant en wij zorgen er wel voor dat U ook met de laatste zult zijn 

V r a a g g r a t i s a b o n n e m e n t 
« B o u w - e n i m m o t i j d i n g e n » 

'i/i. ^lilil''f-/A, 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
Wilrijk — Pnns Boudewijnlaan 323 tel 031-493900 
Brussel - Kolonienstraat 50 tel 02-21943 22 
Genk - Winterslagstraat 22 tel 011-354442 
Gent - Onderbergen 66a tel 091-25 19 23 
Leuven- Brusselsestraat 33 tel 016-233735 

WEEKDAGEN VAN 9-18 u ZATERDAG VAN 10-13 u. 
600 ARBEIDERS - 1001 MOGELUKHEDEN 

\ 
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26 m Wij in de Volksunie 

Volksunie drukt voorstel door in Izegem 
Het woord stadskernvernieuwjng duikt telkens opnieuw op. Sedert het 
grootschalige en betwistbare CVP-projekt „Marktcentrum" (dat trouwens 
maar niet van de grond komt), legt de Izegemse VU-oppositie nog meer als 
vroeger de nadruk op kleinschalige projekten en op een politiek van 
wooninbreiding Het is de VU die dit laatste begrip voor Izegem lanceerde, een 
begrip dat elders al in toepassing is. Hiermee is bedoeld dat men niet telkens 
opnieuw nieuwe woonwijken aan de rand moet kreëren, terwijl een woningen
pakket midden in de stad steeds meer in verval raakt. 
Op de GR van 6 oktober — dus meer 
dan een half jaar geleden — diende 
VU-woordvoerder Geert Bourgeois 
een voorstel in tot het verlenen van 
een toelage „voor het funktioneel ver
beteren van woningen" Met dit voor
stel wou de VU de woonfunktie van 
het centrum weer nieuw leven inbla
zen, de verbetering van het hele wo-
ningenpatnmonium nastreven en te
vens de bouwsektor een ruggesteun-
tje geven Een gelijkaardig reglement in 
Brugge had hiervoor model gestaan 
en was door Geert Bourgeois aange
past aan de lokale toestanden 
Het kant en klare voorstel van de VU-
man kon men niet zomaar opzij schui
ven Toch had men direkt al de geken
de dooddoener bij de hand van „Daar 
heeft het kollege van burgemeester en 
schepenen ook al aan gedacht" 
En daar zou het wellicht bij gebleven 
zijn 

Meerderheid werd 
verplicht te reageren 
De Izegemse VU liet het daar met bij 
Het VU-voorstel werd op een groot 
aantal uitgekozen adressen verspreid 
En ten slotte werd het ook voorgesteld 
in de lokale VU-periodiek „Wij" te 
Izegem, Emelgem, en Kachtem en 
daardoor kwam het in alle bnevenbus-
sen van de stad terecht 
De weerklank bij de publieke opinie 
was biezonder gunstig 
De meerderheid moest nu wel reage
ren 
Het werd geen bespreking van het 
VU-voorstel van Geert Bourgeois, 
maar de aanbreng van drie voorstellen 
Het eerste meerderheidsvoorstel is 
eigenlijk een heropnemen van het VU-
voorstel (toelage voor het funktioneel 
verbeteren van woningen), maar met 
enkele belangrijke wijzigingen 
Het tweede houdt een toelage in op 
het vestigen, modernizeren en vernieu
wen van winkels en handelshuizen 
En ten slotte een nieuwe belasting, op 
de verlaten en/of leegstaande wonin
gen en gebouwen, al dan met in verval
len toestand 

OCMW-Brugge 
Op donderdag 14 5 1981 om 

lOu 30 zal er ten zetel van het 
OCMW Karthuizennnenstraat 4 
te 8000 Brugge, ten overstaan van 
de heer F Bourdon, voorzitter of 
zijn afgevaardigde, overgegaan 
worden tot het openen van de 
inschrijvingen van de openbare 
aanbesteding van het LOT 1 
Verbouwingswerken voor in
richten van een dienstencen
trum in het Beluili Van Volden, 
Boevenestraat 50 te Brugge 

Erkenning kategorie D, klas 5 
Termijn 250 werkdagen Dossier 
ter inzage 

— In het kantoor van Inzage 
en Verkoop der bestekken, Jac
ques de Lalaingstraat 10 te 1040 
Brussel 

— In de burelen van het 
OCMW, Karthuizennnenstraat 
4, te 8000 Brugge, iedere werkdag 
van 9 tot 12 uur 

— Bij architekt Vierm, Lange 
rei 18 te 8000 Brugge Tel 050-
33.3991 iedere werkdag van 9 tot 
12 uur 

Het bestek en de plannen zijn 
te koop mits voorafgaandelijke 
storting van 2 204 fr inclusief 
BTW op rekening 000-0905603-11 
van de heer architekt Vienn, 
Lange rei 18, te 8000 Brugge 

De inschrijvingen, in gesloten 
omslag, mogen ter openbare zit
ting vóór de opening afgegeven 
worden of in een dubbele en 
gesloten omslag gestuurd wor
den aan het OCMW Brugge en 
dienen toe te komen binnen de 
termijn voorzien in art 26 van 
het KB van 22 4 1977 Op de bui
tenste omslag moet vermeld wor
den „Van Volden lot 1" 

(Adv. 63) 

Goed en minder goed 
De meerderheidsvoorstellen kwamen 
precies 6 maanden na het VU-voorstel 
klaar en werden behandeld op de GR 
van 6 april II 
Hoewel de SP ook enkele geimprovi-
zeerde tussenkomsten hield, was het 
alleen de VU die bij monde van Geert 
Bourgeois, gewicht in de schaal wierp 
en op een hoog niveau stond De VU-
woordvoerder had zijn tussenkomsten 
grondig voorbereid en trouwens alle 
punten eerst uitvoeng besproken met 
het hele plaatselijke VU-bestuur 
Daarom is het nuttig enkele punten 
daaruit aan te stippen 
Voorstel 1 draagt de goedkeuring van 
de VU weg, maar Geert Bourgeois 
legde 3 amendementen voor 1 invoe
gen van het begnp „verbeteren van de 
gevelstruktuur", 2 afschaffing van de 
inkomensgrens voor het bekomen van 
de toelage (het komt op het resultaat 
aan, aldus Geert Bourgeois), 3 de 
drempel van het minimum van 
150 000 fr voor de werken, verlagen 
tot 75000f r zodat ook doe-het-zel-
vers van de toelage kunnen genieten 
Een nukkige meerderheid stemde tel
kens neen, zij het dan met enkele 
verwarde onthoudingen 
BIJ het voorstel 2 waarschuwde Geert 
Bourgeois dat de toegepaste perime
ter zinloos was Hij diende ook een 
amendement in om het gebruik van 
korrekt Nederlands aan te moedigen 
(bv het gebruik van „Banketbakkenj" 
1 p V , Patisserie") Pijnlijke vaststelling 
er was geen meerderheid voor dit 
amendementi Zelfs de CVP wees dit 
afi 

Tegen nieuwe belasting 
De VU heeft zich verzet tegen deze 
nieuwe belasting 
Geert Bourgeois motiveerde als volgt 
men sluit de Nationale Landmaat
schappij en de Izegemse Bouwmaat
schappij uit, men gaat retro-aktiviteit 
invoeren, het is nog niemand bekend 
hoeveel huizen en panden onder deze 
belasting zullen vallen, sommigen zul
len met deze belasting onrechtvaardig 
gestraft worden, het effekt van deze 
belasting is twijfelachtig (er valt meer 
te verwachten van positieve maatre
gelen), en ten slotte is de belastingdruk 
al zo zwaar dat elke nieuwe belasting 
vermeden dient te worden 
De meerderheid keurde deze belas
ting goed, de SP onthield zich, en de 
V U stemde neen 

Besluit 
Het VU-voorstel heeft de meerderheid 
verplicht toch kleinschalige maatrege
len te treffen 

Dat tiewijst duidelijk de tref kracht van 
de VU-oppositiepolitiek 
W e mogen hier zonder overdnjven 
spreken van een kleine VU-overwin-
ning ,Kleine" inderdaad, omdat de 
meerderheid het voorstel 1 positiever 
en efficiënter had kunnen uitwerken 
En omdat er ook een schaduwzijde zit 
in de belasting waar de meerderheid 
kennelijk veel van verwacht Al of met 
om nieuwe luxepaardjes te installeren, 
zoals de nieuwe gemeenteraadszaal' 

Naar het Vlaams 
Nationaal Zangfeest 
Traditiegetrouw is Izegem flink verte
genwoordigd op het Vlaams Nationaal 
Zangfeest Voor de 44ste editie, op 
zondag 26 april zal dat ook weer het 
geval zijn Toegangskaarten zijn in Ize
gem te verknjgen bij Wilfned Lagae, 
Edw Dienckstraat 1 te Izegem (let op 
de adreswijziging zelfde huis, maar 
vroeger Neerhofstraat 11), tel 051-
304878 

VU-lzegem met Willy Kuijpers 

De Volksunie 
is... 
brochure te verknjgen door stor
ting op rekeningnummer 443-
8616381-74 van V U Gent-Eekio, 
Bennesteeg 2 9000 Gent met 
vermelding eks De Volksunie 
IS 

Prijs 40 fr per brochure Vanaf 
100 eks 35 fr Vanaf 500 eks 
30 fr 

eks 

De jaarlijkse ontmoeting met de VU in Izegem, in zaal Century, met Willy Kuijpers 
als gastspreker, begon met een korte blijk van waardenng voor enkele biezonder 
verdienstelijke bestuursleden Joris Verbeke, Raf Dujardin en Pierre Decoene 
Arrondissementeel voorzitter Jaak Pelgrims hield een korte toespraak waarin hij 
de verdienste van de gehuldigden en hun echtgenotes in het licht stelde Na de 
bloemen en een boek zorgde de Izegemse Lut Bogaert voor een „gesproken 
bloem" met het voordragen van drie passende gedichten Daarop volgden de uit
eenzettingen over de Corsikaanse autonomiestrijd door Willy Kuijpers en Jean-
Frangois Ferrandi Ook de mooie diamontage van Jan-Pieter Demarsin werd fel 
geapprecieerd 

Op de foto (van links naar rechts, zittend) mevr Annemie Dujardin-Willaert, Raf 
Dujardin Joris Verbeke, mevr Renate Verbeke-Blondeel, Pierre Decoene, mevr 
Rozaline Decoene-Daenens en .arrondissementeel voorzitter Jaak Pelgrims, met 
achter hen het Izcgems VU-bestuur 

Familie-autozoekrit te Ooigem/Wielsbeke 
De Vlaamse Vriendenkring Wielsbeke 
nodigt alle VU-sympatizanten uit op 
haar 4de Familie-autozoeknt op zon
dag 3 mei as 
Het wordt terug een gezellige ont
spannende uitstap van ca 50 km door
heen landelijke dorpjes en wegen 
Geen speciale kennis wordt vereist, 
alleen een goed humeur en een weinig 
interesse voor de schone natuur van 
Wielsbeke en omstreken 
Deze autozoekrit is begiftigd met ruim 
80 000 fr aan prijzen Deelname in de 
onkosten 150 fr per wagen (50 fr 
voor mede-inzittenden) 

D Wie heeft werk voor 30-jan-
ge dame, diploma handel A6-A2, 
boekhouding, met 12 jaar erva-
nng nu met zeer goede kwote-
nng om ekonomische reden ont
slagen Neem kontakt met Her
man Van Den Abbeele, Losweg 
11, 9328 Dendermonde Tel 
052-42 3549 
D 28 jarige magazijnier zoekt 
ander werk wegens reorgamza-
tie bekend grootwarenhuisketen 
Heeft A3-elektricien diploma 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksv dr J Valkeniers (tel 
5691604) 

Inschrijvingen en start vanaf 12 u. 30 
tot 14 u in café „De Klokke", Markt te 
Ooigem Aankomst voor 19 u in het 
kultureel centrum te Ooigem 
Een ontspannende namiddag en een 
perfekte orgamzatie wordt gegaran
deerd De VU-Wielsbeke rekent op uw 
aanwezigheid 

Zangfeestbus uit Marke 
Wij rijden met een autobus naar het 
Zangfeest 
Vertrek Markeplaats te Marke om 
12 uur stipt 
Voor mensen van buiten Marke kun
nen aangepaste schikkingen genomen 
worden 
Terug om 20 uur 
Prijs volwassenen 300 fr (inkomkaart 
140fr inbegrepen), kinderen L O 
260 fr (inkomkaart 150 fr inbegrepen) 
Indien U zelf kaarten hebt 185 fr voor 
de autobus 
Inschnjven bij Jaak Dornez, Preshoek-
straat 98, Marke, tel 219565, Luk 
Haghebaert, Vesaliusstraat 12, Marke, 
tel 212864, Alb Haghebaert, Rode 
dreef 21, Marke, tel 225969, Andre 
Vandenberghe, Casteleinstraat 9, Mar
ke, tel 223099, Guido Verreth, Olym-
piadeplein 14, Marke, tel 2257 03, Ma-
na Delagrange-De Smet, Devreese-
laan te Kortrijk 

D Kraanman uit Mechelen, 
zoekt dnngend een passende 
betrekking in de omgeving Me
chelen, Antwerpen, Brussel Be
langstellenden kunnen zich wen
den tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, Liersesteenweg 
11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver, 
of telefonisch op het nummer 
015-217900 ref nr 2317 A 

D 21-jarige kinderverzorgster 
met getuigschnften van daktylo 
en hulpboekhouden zoekt een 
gepaste betrekking ofwel in een 
sektor waar ze met kinderen 
hoeft te werken ofwel als bedien
de 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksv dr J Valkeniers (tel 
5691604) 
ü Jongeman (24 jaar) uit Me
chelen, met diploma Hoger Se
cundair, die vlot Nedelands, 
Frans, Engels en Duits spreekt 
en schrijft, diploma daktylo heeft, 
zoekt een bijkomende betrek
king Aanvaardt alle werk thuis of 
elders 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksv Joos Somers, 
Liersesteenweg 11, 2580 St -Ka-
telijne-Waver, of telefonisch op 
hetnr 015-21 79 00, ref nr 2323 

Kortnieuws 
uit 
Wervik-Geluwe 
Bruegelfestijn, een 
schot in de roos 
Het Bruegelfestijn dat een viertal we
ken geleden doorging in „'t Kapittel", 
werd een suksesi 's Namiddags waren 
er een vijftigtal kaarters plus dan nog 
ongeveer evenveel vrouwelijke „bow
lers" en het ijs was meteen gebroken 
Nadien waren er honderd vijftig smul-
papen om de lekkere schotels te ver
orberen en deze achteraf een beetje 
te bespoelen Er werd gezellig gepraat 
en konden dan luisteren naar een 
korte uiteenzetting door senator Ca-
poen die de nationale toestand schet
ste Tot besluit was er een filmverto
ning over de verschillende „Pecq-
Armentières, neen"-betogingen en de 
Voerbetoging en -wandeling Ook de 
taalgrenspadwandelingen kwamen 
aan bod Wij willen hier onze waarde
nng uitspreken voor degenen die dit 
initiatief mogelijk maakten, in het bie
zonder Herve Vandamme en Rosa 
Lernout-Martens die zorgden voor de 
fijne schotels Tot een volgende maal' 

Vlaams ziekenfonds 
West-Flandria 
Elke bewuste Vlaming zou moeten 
ervaren dat hij zijn lidgelden met meer 
moet afgeven aan de ons vijandige 
orgamzaties Het Vlaamse Zieken
fonds West-Flandna is er voor u' Ook 
te Wervik Indien u wat meer wilt 
weten, wendt u dan tot Marnik Rossel-
le, Gosseneslaan 5, 8670 Wervik En 
we zijn met alleen bij ons aktief Ook 
onze Vlaamse vrienden uit Komen 
vinden hun plaats bij ons' Ze beseffen 
daar nog beter wat ze te „danken" 
hebben aan de traditionele orgamza
ties Stilaan zal ook daar een Vlaamse 
sociale aktie tot stand komen Daarom 
moeten wij kunnen rekenen op uw 
solidariteit Wanneer we hier sterk 
staan, kunnen we des te beter onze 
Komense mensen steunen in hun da
gelijkse strijd Waarop wacht u n o g ' 

Busreis Voeren 
De- busreis naar Voeren die zou door
gaan op 26 april, wordt uitgesteld naar 
zondag 3 mei, dit wegens het Vlaams-
nationaal zangfeest in apnl Neem kon-
takt met het bestuur! 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 
• Zeer sterke, degelijke en 

waterdichte konstruktie 

• Uitvoering m aluminium 
met kitloze beglazing 

• Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder
houd 

• Vaste breedte van 2,80 m en 
variërend m lengte tot 
10,60 m 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
priishjst' I' 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
G e n t s e h e e r w e g 120 
8700 IZEGEM 
Tel. 051/30.3701 (4 1.) 

Vlaams Verbond 
voor 

Gepensioneerden 

NATIONAAL SEKRETARLAAT 
Kipdorp 21 (bus 33) 
2000 ANTWERPEN 

Tel. 031-33,50.72 
Waar alle VLAAMSE bejaarden, 
van welke ideologische of filozo-
f ische opvatting zij ook wezen, bi) 
aansluiten omdat zij zich als 
VLAMINGEN met elkaar ver

bonden weten (Adv. 45) 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwehi 

Bnistraat 41 
HAALTERT 
Tel 053 2122 48 _ 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 1441 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten. 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Genisestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tol 054 41 2589 

Wi| bouwen voor u sleutel op de deur 

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

Platteau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

BLOEMEN .ERIKA. 

Kerkstraat 25 
2650 B O O M 
Tel 031 880160 

Alle bloemen en planten 

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

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Gnierii .de Gnpnert-, 
Molenstraal 45, 9300 Aalst 
Tel 053 70 32 19 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niei 
Antwerpstroat 164 177 

Stijlmeubelen -f- kteinmeubelen 

Ed Claebsenlaan 50 52 

alle moderne meubelen 

Tel 031 88 13 16 

Meer dan 3000 m2 toonzalen 
s Maandags gestoten 

CENTRALE VERWARMING 
pvba ROOBROECK 
Ri'ed'ï 20 |.i,ir ervaring 
2 500 Icv ioden kl.i i i len 

Valerius De Saedeleerstraat 99 
9300 Aalst 
tel 053/217138 

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

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

Firma M. UYTDEWILGEN 
TV - HIFI - VIDEO . ELECTRO 

Wouter Haeckl.ian 6. 2100 Oeurne 
Tel 031/216699 

Julius De Geyterstraat 204. Antwer
pen Tel 031/290787 

Dames en heren, m uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

lo l mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8. 1760 Roosdaal Stri jtem 

Tel 054-3337 56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SGHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel 091-62.51.42. 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstell ingen 

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

Kleinlederwaren handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 5395 30 en 53 75 75 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21 1207 

KLEDING LENDERS 

Sint Dtimi.iOdbtroat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 70 39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

P V B A D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

O p e n haarden 

Iel 053-623765 

LEYS-VERACHTERT 

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

Tel. 014-30.90.74 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. B randen pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed
werk 

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 NIjlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis pri jsofferts 

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

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

I D E L - Tel 011 53 43 49 

Gelegciiheidsgrofiek Huweti)k - Ge
boorte - Zelfklevende pl.ikb.uid un 
etiketten Houten driiktetters • Rekln-
tne-kalenders. 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Mnrwitz 
Rodenstock 

Horent.ilseb.i.in 340 
Deuf n e Z Tel 2108 96 
KcrkbtrOJt 44 Antwerpen 
Tel 3565 75 

ALLE LAS- EN 
SfVIEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken. 
GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRUK 
Te! 031-2893.14. 

t 
> _<•- " 

9' 

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

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

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

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
«DEN DUVEL'BANKELINDEWEG t t 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens # Cervtrale 
verwarming # Houtkachels • Jnbouw 

openhaarden • Gas radiatoren • Af 
was- en wasautomaten • Fngo'e en 

Diepvriezers 
Fngo 

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

Piet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

B -H M 
Bouwpromotoren en 
daktimmerwerken. 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053-6689 73 

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

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

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

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

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

Waar de Vlaming zich thuis voelt. 

Gordijnen en overgordi)nen 
Zetels en matrassen 
Alle herstellingen en maatwerk 
Prijsopgave op voorhand 

Marcel VAN den BULCKE 

Wiirmstraat 7 
SLEIDINGE 
tel 091/57 3146 

Firma EBO-LYBAERT 

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

Polenstraat 165, 9940 Sleidinge 
TeL 091-57 33 33 

Th WILLEMS 
Schrijnwerk en meubilering 

Jan de Windtstraat 57 
9300 Aalst 

Tel 053-218390 

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

Gentsestr 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

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

Mechelse st r 59 
1800 VILVOORDE 
TeL 02/251.81.66 

legels 
Lindenstraat 30, Keerbergen 

Telefoon 015-51.35.71 
Zelfimport = beste prijs 

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

Maandag gesloten 

THEO BARBIER 

installatiemateriaal -
huishoudtoestellen -
draad en kabel 
akkumulatie 

H U W E L I J K S L I J S T E N 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
Tel 031-882531 

Firma 
VAN DOOREIM 

Hout 

eteriüt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thu i sbes t e l l i ng 
02/452.76.67 T o o n z a l e n 

r 
DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER 

Kollegestraat 33 2400 MOL 

014-31 13 76 

ANTIEKZAAK 
Mevr Julien SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 
8700 IZEGEM 
Tel 051-301537 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden + kunstvoorwerpen 

Boekhande l S tud ico 
Dr Vandeperrestraat 141 
2440 GEEL 
Tel 014-58.6085 

Boeken 
schrijfmachines 

schoolgerief 

Ook bedden, dekens, donsdekens en lattenbodems 
Met een koperskaart is alles zoveel goedkoper Vraag" irihchtingen 

Tel. 052-42 3400 Galgenberg 52, Berlare 
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28 m Mensen van bij ons 

Hugo de Greef: yHENSEN 
BU 

teater zelf herhaalde uiteindell|k 
zijn verzoek om konkrete steun 
van de stad Brussel te verkrij
gen, het antwoord was onwrik
baar negatief. En dat is het van
daag nog steeds, niettegenstaan
de geregeld aandringen om de 
subsidie-aanvraag te beoordelen 
op basis van de kwaliteit van dit 
teatergebeuren; vergeleken met 
merkwaardige teaterfestivals in 
andere landen. 

Uit een en ander blijkt duidelijk 
dat het Mallemunt-incident van 
vandaag (verbanning van dit mu-
ziek-evenement naar de verafge
legen Heizelvlakte) slechts een 
zoveelste bewijs is van de stel
selmatige boycot die het Brus
sels stadsbestuur — met mede
weten en medeplichtigheid van 
CVP-schepenen gretig blijft han
teren-

Het IS trouwens een klem schan
daal dat ook de „Ancienne Belgi-
que" vandaag nog immer in zijn 
goede werking belemmerd wordt 
Dat er in dit drukbezocht Vlaams 
kultureel centrum achter de Beurs, 
in het hartje van Brussel, onver
minderd een resem aktiviteiten 
plaatsgrijpt, neemt met weg dat 
officieel dit Vlaams kultureel tref-
centrum aan de Steenstraat geslo
ten is, in afwachting van de opge
legde verbouwingen Maar goed, 
de Ancienne Beigique lééft Malie-
munt zal ook wel een zoveelste 
boycot van de stadsmagistratuur 
trotseren En het Kaaiteater — 
derde editie — is alvast de unieke 
voorjaarsmanifestatie die interna
tionale weerklank en allure heeft. 

Internationaal Kaaiteater-festival 
zonder stadsmagistratuur 
BRUSSEL - De derde editie van 
het internationaal Kaaiteater-fes-
tival kost nagenoeg 7,5 miljoen 
frank. Het gebeuren blijft moge
lijk door de financiële steun van 
de NCC-kultuurkommissie en 
twee staatssekretariaten voor de 
Vlaamse gemeenschap. Staats-
sekretaris Vic Anciaux gaf een 
paar jaar geleden als eerste mi
nisteriele steun voor dit merk
waardig en vooral origineel-krea-
tief teatergebeuren 
Maar, de organizatoren lopen er 
vandaag niet zo bijster gelukkig 
bij: het Kaaiteater '81 zal on
danks financiële moeilijkheden 
alleszins plaatsgrijpen (er blijft 
voorlopig een geraamd tekort 
van om en bij de 1 miljoen frank), 
maar voor een festivaltraditie 
blijken de aangezochte Brussel
se overheden nauwelijks iets te 
voelen. De stad Brussel bijvoor
beeld, die nu eens te meer lastig 
doet inzake het Mallemunt-fes-
tijn, vindt het Vlaams Kaaiteater-
festival met onmiskenbare inter
nationale allures nauwelijks één 
frank waardig. 

De herhaalde keren ingediende 
dossiers met vraag voor subsi
die werden hooghartig van de 
hand gewezen. Om de stad Brus
sel van het nut van dergelijk 
teaterfestival te overtuigen no
digde het Kaaiteater de initiatief
nemers van het reeds één keer 
georganizeerde „Festival inter
national de Theatre de Bruxelles' 
uit om gezamenlijk een voorstel 
bij het stadsbestuur m te dienen. 
Het kwam hierop neer dat elk van 
beide organizaties zou instaan 
voor de organizatie van één fes
tival, om de twee jaar. Zodat 
Brussel elk jaar een teaterfesti
val zou hebben, dat onder meer 
dienstig zou zijn als bijkomende 
toeristische attraktie. Het voor
stel omvatte tevens de ambitie 
om een aantal technische en ad
ministratieve zaken gezamenlijk 
te verwezenlijken, zodat tegelij
kertijd én een efficiënte aanpak 
én een behoorlijke besparing zou 
kunnen geschieden. Ook op dit 
communautair-vriendelijk voor
stel antwoordde het Brussels 
stadsbestuur negatief. Het Kaai

en die tegelijkertijd nog een aantal 
frankofone politici de ogen uit
steekt 

In de kou 
Kaaiteater-direkteur Hugo de 
Greef „Ik meen dat wij een tea
terfestival voor de derde keer 
realizeren dat Internationale be
langstelling geniet omwille van 
de betrachte kwaliteit. We bren
gen niet zomaar teaterprodukties 
op onze scène die reeds zus-en-
zoveel festivals hebben afge-
dweild. We betrachten ook tel
kenmale bij het Kaaiteatergebeu-
ren een nieuwe Vlaamse produk-
tie voor het voetlicht te brengen. 
Een vergelijking maken tussen 
Kaaiteater en het teaterfestival-
gebeuren in het buitenland is niet 
zo gemakkelijk, omdat de pro-
grammatie sterk uiteenlopend is, 
en vooral omdat we een eigen 
aanpak blijven nastreven»" 

Het Kaaiteater heeft zijn naam te 
danken aan de eerste alternatieve 
teateropvoeringen in een garage, 
in de schaduw van de deftige 

Koninklijke Vlaamse Schouwburg 
Inmiddels is het de kinderschoe
nen ontgroeid 
Het Kaaiteater '81 biedt geduren
de tien dagen (vanaf vrijdag 24 
april) teaterspektakel in onder 
meer het Paleis voor Schone Kun
sten, in de Beursschouwburg, in 
de Hallen van Schaarbeek, in het 
feater 140, in de „Nieuwe Work
shop", in de KVS, in de Ancienne 
3elgique, in het Karel Bulsinstituut, 
n een auditonum van de VUB 
Hugo de Greef: „Het Kaaiteater 
lieeft een lange weg moeten be
wandelen om aan middelen te 
geraken (vooral financiële) om 
dit derde festival mogelijk te ma
ken. Ons voorstel om in Brussel 
om de beurt een Nederlands en 
een Frans festival te organizeren 
ketste af op politieke veto's. Dat 
is jammer voor ons, maar wij 
verzaken daarom niet aan onze 
festival-ambities, hoewel het 
enorme financiële risico's in
houdt. Wij hopen vooralsnog dat 
het provinciebestuur van Bra
bant een helpende hand toereikt, 
en behoudens de NOC- en ook 
de ministeriële steun is er de 
helpende hand van het Goethe-
instituut, de British Council en de 
Brabantse Toeristische Federa
tie. Ook kunnen we een eigen 
teaterproduktie aanbieden met 
de steun van het „Holland-Festi
val" Maar de toekomst van het 
tweejaarlijks Kaaiteater-gebeu-
ren blijft enorm onzeker." 
In plechtige toespraken en bij met 
van elektorale smet gespeende 
beleidsverklaringen hebben Brus
selse politici de mond vol met 
goede intenties inzake stadsream-
matie en dergelijke bastaardbelij
denissen Ook over de internatio
nale uitstraling van Brussel Maar, 
als er dan al eens een unieke 
gelegenheid geboden wordt om 
het internationaal imago op te 
poetsen, dan worden de (Vlaam
se) initiatiefnemers zonder verpin
ken in de kou gelaten Het teater
festival van Nancy in Franknjk 

geniet een verdienstelijker steun 
van de stadsmagistratuur En het 
Ro-teater uit Nederland heeft zo 
mogelijk nog betere ervanngen 
het stadsbestuur van Rotterdam 
schenkt middels de officieel geïn
stalleerde „Toneelraad Rotterdam" 
een biezondere aandacht aan tea-
tennitiatieven Bij ons, in Brussel, is 
er zo al met een agressieve boy
cot Czoals alweer met Mallemunt), 
maar steevast de passieve tegen
werking 

Tot spijt van... 
Ondanks al dit politiek weerbarstig 
gewnng en geleuter neemt het 
Kaaiteater '81 blijkens de pro
grammalle alweer een hoge inter
nationale vlucht Tot spijt van wie 
het benijdt We noteren onder 
meer de deelname van de merk
waardige Italiaanse expenmentele 
groep II Carrozzone Ook van 
Poolse en Tsjechoslovaakse tea-
termeesters de Divadio na Pro-
vazku met de Commedia dell'Arte, 
en de Akademie Ruchu die een in
terpretatie brengt van „Het dage
lijks leven na de Grote Franse 
Revolutie" 

En dan is er nog in première de 
unieke konfrontatie van de Ameri
kaanse Milford Graves (die ook 
opgeleid werd door een Indisch 
musicoloog) met de Japanse bal
let- en dansvirtuoos Min Tanaka 
Vanuit Groot-Brittanme komt ex-
piloot Mike Figgis overgevlogen 
Uit Amenka meldt zich bij het 
Kaaiteater de Wooster Group aan 
Uit Italië komt II Carrozzone Uit 
Oost-Duitsland komt het 
Bremer Tanztheater Reinhild 
Hoffmann en Greta Bahrmann 
zorgen voor een nog nooit ver
toonde Westduitse bijdrage Er 
zijn nog andere buitenlandse ar
tiesten die zich aanmelden 
BIJ dit alles zouden we de inzet 
van verdienstelijke inbreng van 
teaterartiesten van eigen bodem 
haast vergeten Maar dat wordt 
dan echt wel teveel om op te 
noemen Dit uniek teaterfestival, 
dat nauwelijks een handvol gelij
ken vindt in de wereld, blijkt even
wel met van aard te zijn om de 
Brusselse stadhouders tot sympa-
tie en zeker met tot aktieve steun 
te bewegen 

Wie evenwel geïnteresseerd is 
om een of meerdere van de pak
weg vijftig teatervoorstellingen 
bij te wonen die tijdens het tien
daags Kaaiteater-festival plaats
grijpen van 24 april tot 3 mei kan 
intussen terecht in de Ancienne 
Beigique, Anspachlaan 114 in 
Brussel (tel. 02-511.09.00). (hds) 

Een momentopname uit „Maria Magdalena", een zogeheten burgerlijk 
treurspel en vooral een spiksplinternieuwe Kaaiteaterproduktie, zal ook 
in de maand juni vertoond worden op het Holland Festival '81 Dit 
toneelstuk van Fnednch Hebbel (1843) stond op het repertoire van het 
eerste „ Vlaams Volkstoneel" in 1920 
Schrijven de organizatoren van Kaaiteater in hun brochure „Het is geen 
toeval dat Kaaiteater '81 met de programmatie van dit toneelstuk 
aansluit bij deze laatste georganizeerde glimp van kwaliteitstoneel 
hier ten lande." 
Het decor is van de Oostduitser Gero Troike en bij het „uitgelezen 
toneelgezelschap" noteren we de naam van o a Senne Rouffaer 
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