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Gevaert wordt Duits Lees biz. 4 

Bijten 
in de hand 

Het staalplan dat thans door de regering wordt voorbereid 
rond de voorgenomen fusie tussen Cockerill en de Drie
hoek, overtreft alle vorige dimensies. Tot nog toe kon men 
spreken van tientallen miljarden, in het totaal zowat 150. 
Vanaf morgen worden dat er honderden. Willy Claes houdt 
het bij een raming van „slechts" 75 miljard. De vroegere 
ervaringen hebben echter geleerd, dat de uiteindelijke 
kostprijs eerder in de buurt van 200 miljard zal liggen. 
Deze astronomische bedragen hypotekeren definitief onze 
Vlaamse toekomst. Nadat de staalbaronnen Frère en Char-
lier op wens bediend zullen zijn, blijft geen rotte cent meer 
over voor het herstel en de versterking van de in wezen nog 
gezonde Vlaamse ekonomie. 

Ondanks toenemend Vlaams verzet lijkt het erop, dat de 
staalbaronnen en hun handlangers de slag thuis zullen ha
len. De Waalse ministers chanteren met de dreiging, geen 
enkel regeringsinitiatief te behandelen zolang het staaldos-
sier niet positief is afgesloten. De Vlaamse socialisten in de 
regering kikken niet eens. Wel integendeel heeft minister 
Willy Claes van de 1 mei-viering te Lommei gebruik 
gemaakt om aan de hand van vervalste cijfers te beweren, 
dat Vlaanderen zijn deel krijgt van de overheidssteun aan 
de nationale sektoren. Ongehoord schouwspel voor een 
Vlaams minister, voor een socialist. Die zich opgewerkt 
heeft tot hoofdkassier van de staalbaronnen. En die zich 
daarenboven nog eens gratis en voor niks tot woordvoerder 
maakt van de Waalse tesissenl 

De CVP doet vooral haar best om het gerommel in de ACV-
achterban onder kontrole te houden. En maakt zich klaar 
om, uit schrik voor verkiezingen en dus alleen uit bekrom
pen partijpolitiek eigenbelang, haar handtekening onder 
de miljardennota van Claes en de staalbaronnen te zetten. 
Inmiddels blijft de overheidssteun, en dus in hoofdzaak het 
geld uit Vlaanderen, dienen om in de Waalse staalfabrie
ken hogere lonen en kommissies uit te betalen dan in de 
Vlaamse. Inmiddels blijft de overheidssteun, en dus in 
hoofdzaak het geld uit Vlaanderen, dienen om de Waalse 
staalbaronnen toe te laten gezonde Vlaamse bedrijven op te 
kopen, uit te rangeren en in te schakelen bij de greep naar 
een Waals monopolie over de metaalhandel en de verwer
kende nijverheid. 

De Vlaamse ministers en de leiders van de Vlaamse rege
ringspartijen hebben blijkbaar allebei hun handen vol. Met 
de ene hand trachten zij het groeiend Vlaams verzet te smo
ren. Met de andere gooien zij ijverig het geld in de 
bodemloze Waalse putten. 

Worden zij voor dit laatste karwei tenminste bedankt? Wel 
integendeel: de Walen hebben nog het lef, de hand te bijten 
die hen op hun wensen bedient. 

Tegen de levensgrote achtergrond van Vlaamse ministerië
le onderdanigheid in de staalaffaire moet men de arrogan
tie zien van een Waalse minister Busquin. Voor wie Vlaams 
geld nog niet genoeg is. Die ook nog de Vlaamse grond van 
de zes randgemeenten rijp wil maken voor franstalige 
annexatie. Zo'n Waals ministertje-van-niks, die leeft van 
onze centen, kan op de tribune van het parlement zonder 
tegenspraak verklaren dat hij zijn francofone oekazen in 
verband met de randgemeenten afgekondigd heeft „na 
overleg met alle ministers," dus ook de Vlaamse... 

Het wordt hoog tijd dat de Vlamingen op hun beurt bijten. In 
de hand van de kleurpolitiekers, die het Vlaamse verzet wil
len smoren! 

In memoriam Bobby Sands 
De belangstelling voor Ierland 
en het meeleven met de nog 
alti jd onvoltooide Ierse 
onafhankeli jkheidsstri jd behoort 
tot onze traditie. Voor een 
Vlaams-nationalist is het 
overlijden van Bobby Sands 
veel meer dan een tragisch 
faits-divers. Ook wanneer hij 
het grondig verschil beseft 
tussen de Vlaamse en de Ierse 
situatie, ook wanneer hij zich 
rekenschap geeft van het 
hartverscheurend-moeilijke 
probleem Ulster, zal een 
Vlaams-nationalist geneigd zijn 
om parallelen te trekken. 
Tussen het Bormsplebisciet In 
1928, en de verkiezing van de 
hongerstaker Bobby Sands tot 
Lagerhuislid in 1981. Over alle 
verschil len heen, in t i jd én in 
mentaliteit, tussen de 
geweldloze Vlaamse duider en 
de gewelddadige maar 
eveneens tot de dood 

konsekwente Ier. Het eresaluut 
voor de mens Bobby Sands 
komt ons diep uit een hart, dat 
alti jd voor Ierland heeft 
meegeklopt 
Het zal voor de Britse regering 
een schande blijven dat zij de 
dood van Bobby Sands heeft ge
wild. Een mildering van het gevan
genisregime in de Maze zou haar 
niets gekost hebben, zelfs geen 
gezichtsverlies. Wel integendeel: 
thans heeft zij koudweg de tus
senkomsten genegeerd van zo 
verscheiden en hoge instanties als 
het Europees Hof voor de Men
senrechten, het pauselijk sekreta-
riaat de gewezen Amerikaanse 
minister Ramsey Clark, de Ierse 
president Haughey. 
Margaret Thatcher en haar rege
ring dragen dan ook een grote 
verantwoordelijkheid voor het feit, 
dat de Ierse situatie weer uitzicht-
lozer wordt. Men moet het geweld 
in Ulster betreuren van waar het 

ook komt En men kan betwijfelen 
of de IRA-Provisionals de goede 
weg naar de Ierse hereniging be
wandelen. De kille afwijzing van 
ieder menselijk gebaar door de 
Britse regering speelt echter uit
eindelijk in de kaart van de onver-
zoenlijken, die in Ulster in beide 
kampen aanwezig zijn. Dit is des 
te erger omdat enkele maanden 
geleden een oplossing zowel te 
Londen als te Dublin niet voor 
onmogelijk werd gehouden. 

De dood van Bobby Sands luidt 
een nieuwe periode in van ver
hoogde spanning en geweld en 
van verminderde kansen op een 
regeling. Het behoort tot de tra
giek van de hongerstakers in de 
Maze, dat hun einde nog altijd 
geen einde is en geen begin; geen 
uitzicht op ontsnapping uit de 
kring van lijdzaam of lijfelijk ge
weld waartoe Ierland sinds eeu
wen veroordeeld is. 
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DISCRIMINATIE? 

Het is de gewoonte van de gemeente 
St-Lambrechts-Woluwe alles In het 
Frans te doen, niet alleen in binnen
dienst maar ook In buitendienst 
Zo kregen wij enkele weken geleden 
een brief in handen van de schepen 
voor het gehandicaptenbeleid die aan 
alle burgers van St-Lambrechts-Wolu
we een brief stuurde met verzoek 
steun te verlenen aan het gehandicap
tenbeleid voor de Stad. 
Thans ontvang ik een bnef van een 
persoon uit St-Lambrechts-Woluwe 
die zich erover beklaagt dat wanneer 
hij telefoneert naar het gemeentebe
stuur van St-Lambrechts-Woluwe, hij 
steeds in het Frans ontvangen wordt 
en dat er geen mogelijkheid is om in 
het Nederlands te woord gestaan te 
worden. 
Wanneer men u toch doorverbindt dan 
gebeurt dit steeds met een verkeerde 
dienst 
Van rassendiscnminatie kan men hier 
zeker niet gewagen? 

R.V., Leuven 

SLOGANS 

Wie een beetje met politiek vertrouwd 
is weet dat het uitdokteren van slo
gans geen gemakkelijke taak is. Al te 
vaak moet vastgesteld worden dat 
mensen in alle partijen vaak slordig te 
werk gaan. Dat trof mij onlangs nog. 
Twee voorbeelden De P W blokletter-
de: „De PVV hield woord, ook mor
gen". Hier zit duidelijk iets mis met de 
tijden, dat voelt men zo aan Even erg 
klinkt de VUJO-affiche „België barst 
door het staal". Daar krijgt toch nie
mand kop aan. De andere versie „Bel
gië barst niet door de taal maar door 
het staal" is veel korrekter, alhoewel 
over de invloedwaarde van zo een 
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lange zin kan geredetwist worden. 
Hoe dan ook, wie met een slogan — al 
dan niet politiek — op straat komt mag 
niet over een nacht ijs lopen! 

M.P„ Lennik 

VAN DE PUTTE 

In de regering Mark Eyskens I werd na 
lang zoeken Robert Van de Putte 
C73 jJ tot minister van Financien be
noemd. Ik vernam uit goede bron dat 
mr. Robert Van de Putte voor de 
oorlog gekend was als een franskiljons 
advokaat Van 1948 tot '72 was hij 
voorzitter van de Nationale Maat
schappij voor Krediet aan de Nijver
heid. Van een ambtenaar van de 
NMKN vernam ik dat Van de Putte 
eentalig Franse nota's in zijn diensten 
rondstuurde, zodanig dat zelfs de Wa
len er hun verwondering over uitspra
ken. Mijn zegsman verklaarde; „Wij 
staan al ver, maar hadden alle Vlamin
gen hun plicht gedaan, dan stonden we 
'al 2 X zover". In 1972 werd Van de Put-
tes financiële loopbaan (vooHopig) be
kroond met zijn benoeming tot goever-
neur van de Nationale Bank van België, 
funktie die hij tot 1975 uitoefende. Het 
is op zijn minst verbazend in de Ence-
clopedie van de Vlaamse Beweging 
onder Van de Putte te lezen: „Bij de 
motieven die tot zijn benoeming tot 
goevemeur aanleiding gaven, is ook 
zijn Vlaannsgezindheid genoemd". Ie
mand die het vorige gelezen heeft zal 
daar wel een levensgroot vraagteken 
achter zetten. Het kapitaal is nog altijd 
niet volksgezind. Trouwens al wie de 
toestanden in deze staat kent weet dat 
„oprechte Vlaamsgezindheid" nooit 
een motief is tot benoeming. Daarente
gen staat het wel goed als „familielid 
van het zevende knoopsgat" wat 
schijn-Vlaamsgezindheid te kunnen 
ten toon spreiden. Dat helpt bij een be
noeming. Mijn zegsman merkte te
recht op; „Van de Putte schuift telkens 
op naar een funktie waar hij wat langer 
mag blijven". Inderdaad hij bleef voor
zitter van de NMKN tot zijn 65 jaar, zijn 
pensioenleeftijd, daarna goevemeur 
van de Nationale Bank waar hij op 68 
jaar op pensioen moest gaan. Nu is hij 
voorzitter van de Raad van Beheer 
van het Vlaamse multinationale koek
jesconcern, General Biscuits Com
pany (De Beuckelaer plus Parein), met 
overweldigende Franse meerderheids
deelneming, o.a. van de Franse holding 
TAIIment Essentiel. Zou Van de Putte 
ook voor dit laatste gezorgd hebben? 
Het weekblad Spectator van janurari 
1978 gaat verder: „General Biscuit 
(wil haar dochtervennootschap Gene
ral Chocolade- verkopen". En Specta
tor t)esluit: „De duizenden Belgische 
(lees Vlaamse) werknemers zullen 
reeds begref)en hebben dat Van de 
Putte hun verdediger is en zelfs een of
fensieve kracht wil op buitenlandse 
markten. Maar dan vanuit Herentals en 
Beveren". Indien de artjeiders wisten 
wie hun voorzitter is, zouden ze daar 
wel 3 vraagtekens achter plaatsen. 
Van de Putte heeft één specialiteit: het 
kumuleren, het opstapelen van funk-
ties. Door ruimtegebrek kan ik ze niet 
allemaal ofjsommen. Sinds 1;933 en tot 
1978 was hij professor aan de Leuven
se universiteit; kabinetschef van Gus-
taaf Sap, minister van Ekonomische 
Zaken (1939-40) en van diens opvol

ger August de Schrijver (1940)... Al 
van 1935 af was hij medewerker van 
De Standaard. Daar wordt hij als een 
„vaste Vlaamse waarde" t)eschouwd. 

Toen ik bij de hoofdredakteur een 
voorzichtige, technische opmerking 
maakte over Van de Puttes tekst nl. 
dat zijn stijl zo stroef is, dat ze moeilijk 
leesbaar is, kreeg ik daarop een felle 
negatieve reaktie. Zijn positie is onaan
tastbaar als flamingant Verschillende 
mensen merkten mij op; „Waarom 
geeft men die funktie niet aan een 
jongere", ja._ in plaats van aan iemand 
met slechts één specialiteit., kumule
ren. Wat moeten we van zo 'n man ver
wachten? 

Prof. Gaston Eyskens (3 x eerste mi
nister) zorgde voor de eenheidswet en 
de bijhorende Renard-stakingen 
(1961-'62) o.a. Brussels Zuidstation 
door parakommando's bezet De be
lastingen werden met 25 % verhoogd. 
Van de Putte en Mark Eyskens zullen 
zorgen voor een Super-Éenheidswet.. 
en de gevolgen...? afwachten. 

R.d.N.. Nijlen. 

LIMBURGS VOORBEELD 

Aangenaam verrast waren wij bij het 
lezen van de Inspanningen die VU-
ümburg doet om in eigen provincie 
aan de krisis te sleutelen. De VU-
leiders daar mogen als voorbeeld ge
steld worden van de andere provin
cies. Zou het niet goed zijn dat elke 
provincie zo zijn eigen problemen gaat 
bestuderen, alternatieven bedenkt en 
ze dan aan de man en vrouw brengt? 
Dat getuigt niet alleen van moed en 
verbeelding, maar ook hoe eeriijk men 
het meent met de mensen die ooit nog 
eens kiezers zijn. 
Na het Oostvlaams knsiskomitee heeft 
het Limburgs voorbeeld voor een aan
gename verrassing gezorgd. Voor 
wanneer eenzelfde bericht uit andere 
hoeken van het Vlaamse land' 

J.D.M. 

SPACE-SHUTTLE 

Het is toch godgeklaagd met ons 
Vlamingen! Een jonge Vlaamse techni
cus vindt een belangrijke zaak uit trekt 
ermee naar de VSA, behaalt daar 
suksessen en komt binnenkort onge
twijfeld in de ranglijst van de internatio
nale uitvinders. En wij, wij doen alsof 
het allemaal niets niks is. Wij hebben 
op uw weekblad moeten wachten om 
dat nieuws te vernemen. Zijn wij dan 
toch zo'n Lilliputters dat we onze kop
pen niet meer zien? Of zijn wij ge-

Brieven 

doemd om te eeuwigen dage klootjes
volk te blijven? M.C„ Kortrijk 

STICHTING 
VIC 
ANQAUX 
De Stichting Vic Anciaux werd op 
28 augustus 1979 te Brussel opge
richt met de bedoeling een besten
diging te geven aan het werk en 
de inspiratie van de toenmalige 
staatssekretaris, namelijk de aan
dacht voor de inschakeling van de 
kansarme, de marginale in onze 
samenleving. 
De werking van de Stichting is 
eenvoudig gehouden; ze heeft als 
hoofdaktiviteit de jaarlijkse uitrei
king van een prijs; deze is dit jaar 
vastgesteld op 50.000 fr. De prijs 
wordt toegekend aan de vereni
ging of de persoon die zich bie-
zonder heeft onderscheiden op 
dat vlak in de Nederlandstalige 
gemeenschap. 

Wij doen dan ook langs deze weg 
een oproep tot iedereen die een 
initiatief kent waarvan hij meent 
dat het in aanmerking kan komen 
of die meent dat hijzelf in aanmer
king kan komen. Deze kandidatu
ren dienen kenbaar gemaakt op 
het adres van de Stichting, Herto-
gendreef 68 te 1170 Brussel, en dit 
tot 1 juni 1981. 
De prijs wordt uitgereikt op 10 
oktolaer 1981 in de Ancienne Bel-
gique, Steenstraat te Brussel. 

DUO ? twee winstkansen 
DUO? maandelijks een speciale tranche 
DUO? een extra kans om het geluk 

aan uw kant te hebben 

het dubbele kansbiljet 
van de 

Nationale 
Loterij 
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Mensen 

Basecq: sprot en 
kompensaties 

Nu steeds meer Vlamingen niet 
langer wensen op te draaien voor 
de staalmiljarden, zijn de Walen 
ijverig aan het rekenen gegaan 
om te bewijzen dat Wallonië ei
genlijk nog niet genoeg krijgt De 
origineelste vondst in deze nieu
we Waalse wiskunde komt on
miskenbaar toe aan de socialist 
Basecq, die in de Senaat een 
rekwisitoor hield tegen de steun 
aan de zeevisserij, „waarvoor de 
Walen zelfs geen kompensatie 
krijgen". 
Op de keper beschouwd is de 
man niet eens onlogisch. De Wa-

Desmarets 
en Antwerpen 
PSC'er en vice-premier Desma
rets heeft in de „Libre Belgique" 
uiting gegeven aan zijn 
zogenaamde bezorgdheid voor 
de Antwerpse haven. De dood 
van de Waalse staalnijverheid. 

len zijn zo gewoon geraakt aan 
het bastaardsysteem der kom
pensaties, dat zij het helemaal 
niet onzinnig zouden vinden, en
kele miljarden te eisen omdat er 
geen sprot en geen haring in de 
Maas zitten-

zegde hij, zou voor Antwerpen 
het wegvallen betekenen van een 
miljardentrafiek. 
Het argument is de jongste tijd al 
vaker door Walen gehanteerd, 
hoe onzinnig het ook is. Want het 
zou natuurlijk onzin zijn miljarden 
in een bodemloze put te blijven 
gooien, alleen om de Antwerpse 
haven een goede kliënt te bezor
gen. Zuiver ekonomisch gezien 
zou het dan verstandiger en ren-
derender zijn, de subsidies recht
streeks aan Antwerpen te geven. 
Om zo de internationale konkur-
rentiepositie van de haven te ver
beteren en daarmee dan ten min
ste geld te verdienen. 

Het ontroerendste in heel deze 
geschiedenis is de plotse Waalse 

bekommernis om Antwerpen. De
zelfde Walen die gedurende bijna 
tien jaar het afsluiten van de wa
terverdragen met Nederland belet 
hebben en aldus grote kansen 
voor Antwerpen verloren laten 
gaan... 

Deze week dit... 
Op 1 mei hield de Vereniging 
van Vlaamse Ziekenfondsen 
haar jaarlijkse bijeenkomst Uit 
bewondering voor de 
promotoren en de vele 
propagandisten die reeds jaren 
gestadig bouwen aan de 
Vlaamse welzijnszorg, maar 
vooral omwille van het groot 
belang dat ik hecht aan deze 
specifieke werking, wil ik 
biezondere aandacht vragen 
voor dit deel van ons Vlaams
nationaal streven. 
Ik kan me voorstellen dat het 
bestuur van de V V Z niet zonder 
reden ieder jaar zijn kaderleden 
op 1 mei samenbrengt De dag 
van de arbeid is geen monopolie 
voor politieke en sociale 
organizaties die het marxisme in 
hun vlag dragen. Het Vlaams-
nationalisme kan heel wat 
adelbrieven voorleggen, die zijn 
sociale bewogenheid bewijzen. 
De verdelende rechtvaardigheid 
en de zorg voor de zwakken in 
onze samenleving zijn wezenlijke 
peilers waarop de 
samenhorigheid van ons volk 
steunt 

Dit verantwoordelijkheidsbesef 
heeft een aantal Vlaams
nationalisten gemotiveerd om 
hun energie te besteden aan de 
uitbouw van een eigen 
ziekenfondswezen. Het was 
pionierswerk. Ook vandaag nog 

vergt deze aktie een 
doorgedreven inzet veel 
overtuiging, takt geduld en 
moed. Ze moeten optornen 
tegen stevig gestruktureerde 
politiek gekleurde zuilen. Zij 
verdienen onze waardering en 
felicitaties. 

Dat hun organizatie aan belang 
wint blijkt uit het feit dat ze erin 
geslaagd zijn twee eminente 
persoonlijkheden als 
gastsprekers te ontvangen op 
hun jaarvergadering. Prof Ivo 
Nuyens verricht met zijn 
wetenschappelijk onderzoek en 
zijn vernieuwende ideeën 
baanbrekend werk. Dr. Marcel 
Debrabanter is weliswaar in het 
geneesherenwereldje geen 
omstreden figuur, maar groeide 
sedert meer dan twintig jaar uit 
tot een invloedrijk deskundige in 
de woelige en steeds 
bewegende diskussies over de 
gezondheidszorg en de ziekte
en invaliditeitsverzekering. 
Beiden hebben overigens aan 
de standpunten over de 
organizatie en de ontwikkeling 
van de volksgezondheid een 
eigen Vlaams gelaat gegeven. 
Hierin ligt het enorm belang van 
een Vlaams-nationale uitbouw 
van het ziekenfondswezen. Ik 
ben bijzonder blij dat de visie 
van een „eigen Vlaamse aanpak" 
zowel door de organizatoren als 

door de gastsprekers werd 
belicht en benadrukt op de 
algemene vergadering. 
Het Vlaams zelfbestuur over de 
sociale zekerheid en heel de 
volksgezondheid is onontbeerlijk. 
Omdat hierdoor ons volk over 
méér middelen zou beschikken. 
In het unitarisme moet onze 
gemeenschap, alleen in deze 
aangelegenheden, verschillende 
tientallen miljarden per jaar 
ontberen, die haar rechtmatig 
toekomen en die ze allerbest 
zou kunnen gebruiken. Ook 
omdat we dan de Vlaamse 
politiek zouden kunnen voeren, 
die absoluut noodzakelijk is. De 
mentaliteit en de inzichten over 
de maatschappelijke problemen 
in het algemeen en over de 
gezondheidszorg in het 
bijzonder, vertonen aanzienlijke 
verschillen tussen Vlaanderen en 
Wallonië. 

Steeds opnieuw blijkt hoe de 
traditionele Vlaamse politieke 
partijen en hun sociale 
nevenorganizaties hun plicht 
verzuimen en meer belang 
hechten aan hun machtsp)Ositie 
dan aan de harmonieuze 
toekomst van het eigen volk. 
Steeds opnieuw blijkt de unieke 
opdracht van het Vlaams-
nationalisme. 

Bert Hermans 
nieuwe tv-baas 
In de BRT-top is zopas een be
langrijke vernieuwing gekomen. 
Einde april is tv-direkteur-gene-
raal Nic Bal met pensioen ge
gaan. Bal was een innemend, 
ruimdenkend man met een angel-
saksische zin voor fair-play en 
met een hang naar volksverhef
fing die hem bijgebleven was uit 
zijn tijd in de socialistische 
jeugdbeweging. 

Gelijk de geplogenheden in dit 
verzuilde land het willen, wordt 
hij opgevolgd door een socialist 
Er is voor deze benoeming een 
nek-aan-nek-race geweest tus
sen ster-journalist Jan Ceuleers 
en Bert Hermans, die enkele ja
ren op verschillende kabinetten 
van socialistische ministers 
heeft gezeten. Uiteindelijk heeft 
de kandidatuur van Bert Her
mans het in het SP-bureau ge
haald. En dat is de beslissende 
Instantie voor deze benoeming-
Van de zeven topfunkties in de 
BRT worden er nu vier bekleed 
door mensen met socialistische 
steun, twee met CVP-steun en 
een met PW-steun. De SP-huis-

Vic ANCIAUX 

Nic Bal 

macht in de BRT is niet onaardig, 
vooral als men bedenkt dat ze uit 
de brand werd gesleept dank zij 
het permanente bondgenoot
schap tussen CVP en SP in BRT-
aangeiegenheden. 
Het maakt de CVP-klachlen over 
de slechte gang van zaken in de 
BRT er niet waarachtiger om-

Fruru 
stapje terug 
Het unitair tegenoffensief dat de 
jongste dagen ingezet werd om 
het stijgend Vlaams ongenoegen 
over de miljardentransfers naar 
Wallonië in te dijken, boekt kenne
lijk suksessen. De Vlaamse ACV-
vleugel, die de euvele moed had 
om de regionalizering van de na
tionale sektoren te eisen, wordt 
zwaar onder druk gezet 
Z o heeft ACV-textielbaas Lucien 
Fruru dezer dagen reeds flink in
gebonden. In tegenstelling met 
wat hij een fjaar dagen voordien 
voorhield, betoogde hij nu dat het 
van kwade wil zou getuigen om 
„met de textielnijverheid de kom-
munautaire toer op te gaan". Natio
naal of regionaal, voor Fruru hoeft 
het plots niet meer. 
De reden voor deze snelle beke
ring is niet ver te zoeken. Minister 
Claes heeft in zeven haasten toe
gezegd dat het textielplan nu ein
delijk toch in werking zal treden en 
dat het Instituut vanwaaruit het 
staatsmanna zal uitgedeeld wor
den, drieledig zal beheerd worden: 
werkgevers, werknemers (lees: 
syndikaten en dus Fruru) en over
heid. 

Een overtuiging wordt in dat mid
den wel zéér vlug op zak gesto
ken, van zodra men een dikke 
vinger in de overheidspap kn jg t . 
Wat de 70.000 werkloze textiel
werknemers daarover denken, zal 
wel niet de eerste kopzorg zijn. 
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Op de vooravond van het feest van de arbeid. TRT in Overijse werd door de Handelsrechtbank failliet 
verklaard. Zowat 1.500 mensen op straat De ekonomische krisis begint hard toe te slaan. En de regering kijkt 
maar gelaten toe hoe de „Société Générale" het ene bedrijf na het andere curateel laat uitverkopen. Behalve 
de Waalse staalbekkens natuurlijk. Daar worden nog immers miljarden frank ingepompt., om de lieve politieke 

vrede... 

Nieuwe 
FDF-stunt 
Het staaldossier, het rondschrij
ven van minister Busquin aan de 
faciliteitengemeenten, de FDF-
taienteiiingp. zetelen in deze re
gering wel Vlaamse ministers? 
Het FDF gaat rustig haar gange
tje. In de Brusselse gemeenten 
die zij bestuurt, mag zij onge
stoord bij de gewone formulieren 
van de volkstelling een aantal 
gemeentelijke talentellingsfor-
mulieren toevoegen. 
Een schorsing van de Brabantse 
vice-goeverneur heeft zij ge
woon naast zich neergelegd. In
tegendeel, voorzitster Spaak 
heeft aangekondigd dat de aktie, 
die startte in Etterbeek, Ouder-
gem en SL-Pieters-Woluwe, zal 
uitgebreid worden naar de ge
meenten St-Lambrechts-Wolu-
we en Watermaal-Bosvoorde. 
Daarmede is een tweede stunt a 
la referendum opgezet 

Met CVP-
en SP-steun 
Teoretisch is het nu de beurt aan 
de Brusselse deelregering om 
deze gemeentelijke beslissingen 
te vernietigen Dagen en weken 
gaan evenwel voorbij zonder dat 
deze deelregering aanstalten 
maakt om samen te komen. 
Ondertussen hebben een paar 
FDF-burgemeesters het zover ge
dreven dat ZIJ politieagenten mobi-
lizeren om de telformulieren op te 
halen Daarbij wordt vriendelijk 
aan de inwoners gevraagd ook de 
gemeentelijke formulieren inge
vuld terug te bezorgen De rege-
nng laat dit alles rustig begaan. 
Parlementaire vragen worden af
gedaan met een reeks beschou
wingen over bevoegdheden en 
dergelijke meer. Wiliy Claes ant
woordde zelfs lakoniek dat hij met 
op de hoogte is. Met de schuldige 
medeplichtigheid van de Vlaamse 
regeringspartijen worden de Brus
selse Vlamingen nog maar eens 
voor schut gezet. 

Geen 
nieuws?... 
Van het politieke front is er wei
nig nieuws te melden. De nieuwe 
eerste minister is van geen kan
ten te bespeuren. Ook aan zijn 
waterval van jammerklachten en 
onheilspellende boodschappen 
is plots een eind gekomen. 
Nauwelijks een paar weken gele
den stond dit land ekonomisch 
en financieel op stelten. Een de
valuatie leek onafwendbaar en 
voor de eerstvolgende jaren zou
den we een indexkoppeling mo
gen vergeten. 
Vandaag is het rustig en kalm. 
Nochtans heeft zich slechts één 
wijziging voorgedaan: Martens 
is heengegaan, Eyskens heeft 
hem vervangen. Het klinkt dan 
ook onbegrijpelijk dat al die aan
gekondigde (catastrofes en dras
tische maatregelen plots tot het 
verleden behoren! 

En toch... 
En toch is de ekonomische toe
stand er geen greintje op verbe
terd. 
Tijdens de maand maart steeg de 
rijksschuld met 63 miljard, zodat 
voor de eerste drie maanden van 
1981 de Belgische schuldenlast 
met ruim 180 miljard is toegeno
men. Netjes uitgerekend betekent 
dit een dagelijkse aangroei met 
zowat 2 miljard! 
Ook de fiskale ontvangsten blijven 
onder de verwachtingen liggen. In 
maart liefst 4 miljard Volgens 
schattingen hoopte de fiskus om 
tijdens het eerste trimester van 
1981 ruim 213 miljard te Innen. In 
de realiteit heeft hij nauwelijks iets 
meer dan 200 miljard geinkas-
seerd 

Volgens 
Martens... 
Ook gewezen eerste minister 
Martens volgt met meer dan ge
wone belangstelling het politieke 
forum. In een vraaggesprek met 

het dagblad „De Gentenaar" stel
de hij onverbloemd dat de huidi
ge situatie onhoudbaar is. 
Hij houdt dan ook zijn hart vast 
voor de komende gebeurtenis
sen, want ondanks alles blijft hij 
ervan overtuigd dat zijn nood
plan slechts een minimum mini-
morum was. 
Mocht Eyskens nu maar minister 
van Financiën zijn, dan kregen 
we tenminste de kans om mor
gen nog een dramatischer beeld 
van onze sociaal-ekonomische 
toestand te aanhoren. Vandaag 
evenwel zwijgt hij in alle talen en 
handelen doet hij evenmin. 
Het lijkt er dus op dat hij bezig is 
datgene te doen waarvoor Mar
tens tijdens het vraaggesprek 
waarschuwde: ons land op de 
weg zetten van een totaal unfaire 
zelfmoord. 

Koninklijke 
belangstelling 
Tijdens een koninklijk bezoek aan 
de Vlaamse Ardennen overhan
digde senator Germain De Rouck 
een open brief aan Zijne Majesteit. 
Daann formuleerde hij een aantal 
gedachten en verlangens, „die le
ven in het hart van de bewoners 
van de Vlaamse Ardennen". 
Tevens drukte de senator zijn 
verbazing uit over de eenzijdige 
belangstelling tijdens dit bezoek: 
„wat men U niet getoond heeft zijn 
de tientallen textielfabrieken die 
de voorbije jaren gesloten wer
den; de duizenden pendelaars die 
dagelijks 12 tot 14 uren van huis 
weg zijn om den brode; de tiendui
zenden die uitgeweken zijn omdat 
er voor hen in dit arrondissement 
geen werk was". 
Het gevolg hiervan is, aldus De 
Rouck, dat de Koning eigenlijk een 
bezoek gebracht heeft aan het 
„natuurreservaat" van Vlaanderen. 
Alleen., zelfs om van de mooie 
natuur te genieten is er weinig 
infrastruktuur. 

„La même 
chose" 

Minister Maystadt van Openbaar 
Ambt heeft het gekund om zijn 
handtekening te plaatsen onder 
een richtlijn die in het Frans net 
het tegengestelde is van het Ne
derlands. 

Aan het departement van Natio
nale Opvoeding liet hij weten dat 
alle tijdelijke beambten die na 
1972 toekwamen, aan de deur 
moeten gezet worden. En hij ver
volgt: „Zij ontvingen een kon-
trakt van bepaalde duur". 

Chabert, die ook enige tijdelijken 
in dienst heeft, vroeg om meer in
lichtingen. Als Vlaming deed hij 
dit uiteraard in de taal van Voltal-
re. In diezelfde taal kwam hij te 
weten dat al die tijdelijken een 
kontrakt bezitten van onbepaal
de duur, zodat zij niet moeten 
afgedankt worden. 

Reeds enige tijd hangt het 
zwaard van Damocles boven de 
6.310 niet-statutaire tijdelijke be
ambten. Maystadt heeft met zijn 

VNOS 
op tv 

Volgende week woensdag 
13 mei om 19 u. 17 is er een 
nieuwe Vlaams-nationale 
uitzending. Met als onder
werpen: 

• een reportage over 
„Neerpede"; 

• de VU-top beantwoordt 
vragen van kijkers; 

• politieke poppenkast 

Kijkers die nog wensen 
mede te werken aan dit pro
gramma, kunnen hun vragen 
sturen aan VNOS, Barrika-
denplein 12 te 1000 Brussel. 
In de studio zal een panel 
van VU-verantwoordelijken 
de meest prangende van 
deze vragen beantwoorden. 

taaivergissing hun situatie nog 
dramatischer gemaakt tenmin
ste voor de Vlamingen. Want 
voor hen geldt niet meer „la 
même chose". 

In het langademig VMO-proces is uiteindelijk het 
doek gevallen. Althans wat betreft het eerste bedrijf 
Want er wordt beroep aangetekend en de vertoning 
gaat straks verder... 
Een weinig opwekkende en belangrijke vertoning 
overigens, waan/oor verdacht veel belangstelling 
wordt geveinsd en opgeëist De minutenlange aan
dacht die bij voorbeeld de tv vroeg voor de 
uitspraak, staat niet in verhouding tot de marginaliteit 
van het VMO-verschijnsel in de Vlaamse samenle
ving. Er zijn rond de groep van Erikson een aantal le
genden hardnekkig in het leven gehouden. Als men 
sommige binnen- en buitenlandse media mocht 
geloven, dan stond Vlaanderen voortdurend aan de 
vooravond van een fascistische staatsgreep, uit te 
voeren door de toogklanten van stamkroeg Odai De 
twee dozijn buitenlandse uniformgekken en laarzen
stampers die in VMO-kielzog telkenjare Diksmuide 
afdweilen, verzonken in het niet bij de tienduizenden 
op de IJzervlakte. Zij ttepaalden echter het kwalijke 

beeld dat sommigen naïef en anderen bewust 
wensten gemaakt te zien van Vlaanderen anno 
derde kwartaal van deze eeuw. Het behoort niet tot 
de geringste vergrijpen van de zogenaamd stoere 
jongens-met-paravest-en-motorhelm dat ze zich met 
wellust lieten groot schrijven en filmen... 

De demokratie in Vlaanderen dus voorlopig gered 
zijnde en het fascistisch gevaar in Antwerpen en 
ommelanden bezworen door een gerechtelijke uit
spraak, wordt ons de tijd en de gelegenheid gebo
den om navraag te doen naar wat elders in den lande 
gebeurt 
Daar is echter weinig opwekkends te bespeuren. 
Niet één Waalse rechter is tot nog toe nieuwsgieng 
genoeg geweest om eens het potje te openen van 
de Action Fouronnaise. Of om de doopceel te lichten 
van de wel zéér militante en uiterst weinig demokrati-
sche José Happart 

De vnjschutters die vandaag de dag nog altijd 
ongemoeid en ongescheiden in de Voerstreek rond
lopen alsof daar nooit een schot werd gelost 
moeten zich wel een kriek lachen en de dijen blauw 
kletsen van plezier Als ze de kranteverslagen over 
het Antwerps proces lezen, 's morgens bij hun 
ochtendkoffie en hun eitje. Idem José Happart Voor 
zover hij thuis is natuurlijk En niet toevallig in 
vorstelijk gesprek of op receptie met een eerste mi
nister 

De vaststelling dat er in Vlaanderen weliswaar een 
Belgische wet en een Belgisch gerecht zijn doch in 
Wallonië slechts een Waalse wet en een Waals ge
recht IS voor de demokratische orde waarschijnlijk 
fataler dan alle fratsen van Erikson 
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Sociaal-ekonomisch m 
Nog geld over voor cadeaus 

Kijk, het 
wordt 
,,anders' 
1 mei is alweer een paar 
dagen voorbij. En dus schiet 
de regering weer aan het 
werk. Tenminste, zo werd ons 
beloofd. Om het feest van de 
arbeid vredig te laten 
verlopen werden voordien 
geen pijnlijke 
krisisbestrijdende 
maatregelen genomen. 
Nu zou dit dan wel spoedig 
gebeuren. .Zou", inderdaad 
want we kunnen slechts 
vaststellen dat het 
immobilisme troef is in de 
regeringspolitiek. De CVP 
heeft nogal wat premiers 
geleverd aan het land 
„waarmee alles anders zou 
worden". Dit keer werden er 
ook met het aantreden van 
Eyskens zware beloften 
gedaan. Waar Wilfried 
Martens faalde zou diens 
partijgenoot in de kortste 
keren het ontij doen keren. 
Eyskens liet zich daarom als 
minister van financiën 
opvolgen door de niet-
politicus en monetaire expert 
Robert Vandeputte. 
Deze redder in nood nam de 
idee van mooiprater Eyskens 
over om een paar tientallen 
miljarden bijeen te sprokkelen 
bij middel van een 
krisislening. In het 
wetsontwerp dat de 
parlementsleden vandaag ter 
goedkeuring voorgeschoteld 
kregen wordt evenwel zedig 
gewag gemaakt van „een 
bijzondere lening". Met het 
verdringen van het woordje 
krisis wil men de 
ekonomische koorts wat doen 
afnemen. Het past inderdaad 
niet in het huis van de 
gehangene over een koord te 
spreken. 

117 miljard schuld 
Maar met al die mooipraterij en 
die taalkundige spelletjes wordt 
er niets sanerends verwezenlijkt 
Integendeel. De hoofdbekom
mernis van de regerIng-Eyskens 
blijkt te zijn miljarden gemeen
schapsgeld in de Waalse staal-
putten te gooien om de socialisti
sche regeringspartners en de 
vakbonden terwille te zijn. 
Het geeft zwaar te denken dat er 
konkrete plannen zijn om de 
Waalse staalbarons spoedig in 
één keer méér miljarden cadeau 
te geven dan wat het gehele 
bedrijfsleven op één jaar tijd aan 
expansiekredieten toegewezen 
krijgt.. 

Deze vaststelling geeft te den
ken... Als de Waalse staalnijver-
heid, met goedkeuring van CVP 

en SP, zomaar 24 miljard en 
meer nog maar eens toegereikt 
kri jgt dan komt dit overeen met 
de totale som overheidshulp aan 
ondernemingen die nog behoor
lijke toekomstkansen hebben... 
Ware die miljarden-injektie van 
aard om het Waalse staal er 
weer bovenop te helpen dan zou 
de Vlaamse gemeenschap mis
schien nog begrijpend door de 
vingers kunnen kijken. 
Maar het is allemaal nog miezeri
ger gesteld met de staalnijver-
heid in Wallonië dan ons jaren
lang werd voorgehouden. 
In een nota van het ministerie 
van Ekonomische Zaken wordt 
zwart op wit gesteld dat de 
staalgroep Cockerill-Sambre (na 
de voorgenomen noodfusie) een 
tekort noteert van niet minder 
dan 117 miljard aan schulden» 
Of men in die gigantische com
merciële put nu 20,30,40 miljard 
of meer aan gemeenschapsgeld 
vergooit, het kan allemaal nau
welijks gezondmakend werken. 
Vandaag beweert minister Claes 
da t indien hem de gevraagde 
24 miljard f r. voor de Waalse 
staalbekkens wordt toegekend, 
deze sektor er definitief zou kun
nen bovenop geholpen worden... 
Zo'n utopische bewering zou
den we nog moeten geloven 
ook. 

Neo-unitair 
Als de Waalse gemeenschap er 
echt prijs op stelt om de zielto
gende staalnijverheid te redden, 
dan zou zij dat best ook door ei
gen goede voornemens én door 
opgedreven inspanningen kun
nen laten blijken. Tot nog toe 
werd alleen de bereidheid ge
toond om als een verwende fils-
a-papa aan de nationale vlees
potten te zitten. Door toedoen 
van de traditionele partijen zitten 
we nog immers met een sterk 
unitaire staat opgescheept Maar 
hoeft dat echt de Waalse deelre-
gering te beletten om een soort 
van regionale krisislening uit te 
schrijven voor redding van het 
Waalse staal...? 

Gelukkig begint het besef in 
Vlaanderen algemeen door te 
dringen dat om uit de krisis te ge
raken zo spoedig mogelijk de 
weg van het ekonomische fede
ralisme dient bewandeld te wor
den. De herrie in de Vlaamse 
vleugel van de ACV is in feite op 
termijn bemoedigend. Maar de 
Vlaamse ministers die de ekono
mische macht hebben, geven 
evenwel blijk van een strakke 
neo-unitaire reflex. Waardoor we 
slechts kunnen vrezen dat voor
lopig nog geen uitweg uit de 

krisis zal gevonden worden. 
Bij zijn aantreden als kersvers 
premier beloofde Mark Eyskens 
een kordate aanpak, maar na die 
enkele weken regering zit hij al 
even muurvast als zijn voorgan
ger Martens. 
Gewoonweg omdat hij de geld-
honger van de Waalse lobby's 
niet poogt te stillen. De enige 
bezorgdheid blijkt te zijn de ze-

kele cadeaus koest te houden, meemaken is evenwel jamnner 
telkens zij hun stem verheffen. genoeg niets minder dan een 
In lengte van jaren dreigt dit stilte voor de hevige storm. Want 
evenwel de ekonomie van gans onze kredietwaardigheid blijft al-
het land behoorlijk te ontwrich- maar afbrokkelen; het nationaal 
ten. Het schaarse overheidsgeld budget is vooral een zaak van 
kan immers niet straffeloos voor zwaarder wordende schuldbrie-
cadeaus bestemd blijven. ven aan het worden. 
Eyskens triomfeerde niet weinig 

niet poogt ie simen. wts emyc dat hij de spekulaties tegen de Maar dat belet de regering-Eys-
bezorgdheid blijkt te zijn de ze- Belgische frank met zijn verschij- kens, CVP en SP niet om de uni-
nuwachtige vakbondsmilitanten nen in de Wetstraat nr. 16 de pas taire verspillingspolitiek verder 
van Georges Debunne met en- kon afsnijden. Wat we vandaag te zetten. 
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Krisislening 
Eén van de belangrijkste, zoniet 
de enige verdienste van de rege-
ring-Eyskens blijkt de fameuze 
krisislening, pardon „biezondere 
lening" te worden. Maar zelfs 
daarmee vlot het niet al te best 

De parlementsleden hebben het 
desbetreffende wetsontwerp in 
hun brievenbus gekregen, maar 
het ziet ernaar uit dat een biezon
dere spoedprocedure zal moeten 
bedisseld worden om de aange
kondigde lening tegen de verval
dag van half juni uit te schrijven. 

Bankmiserie 
PTT-minister Willockx en de ban
ken zitten mekaar in het haar. De 
regeringsbeslissing om zeer spoe
dig de wedde van ambtenaren uit 
te betalen via de postcheck zet 
kwaad bloed bij de ambtenaren én 
bij de prive-bankiers. 

Deze laatsten zien inderdaad met
een een pak miljarden kastegoed 
van hun zichtrekeningen verdwij
nen. 

De ambtenaren zelf zijn er begrij
pelijk niet gerust in, gezien de 
slechte faam van de postcheck-
diensten. Bovendien worden de 
gezinnen van ambtenaren gekon-
fronteerd met extra-financiële pe
rikelen. Zo bijvoorbeeld dreigt er 
miserie met bestendige bankop
drachten, gezien de ambtenaren 
voortaan een paar dagen later dan 
gewoonlijk (al dan niet via over
schrijvingen) hun wedde op de 
bankrekening kunnen plaatsen. 

Overigens komen er ook nog een 
aantal verbintenissen in het ge
drang in verband met het verkrij
gen van hypotekaire leningen; de 
meeste banken vragen dat de 
klanten ook een zichtrekening 
openen en er hun wedde op stor
ten... Al die bankmiserie is naar 
schatting goed voor 5 miljard ren
tebesparing ten gunste van de 
overheid. 

„Besloten 
jacht" 
Bij de Europese Gemeenschap 
zijn er een 25-tal Directoraten of 
diensten waarin ook de Belgi
sche Staat ambtenaren afvaar
digt Dat is ook het geval voor 
een vijftiental andere internatio
nale organizaties. 
Via een aantal parlementaire vra
gen aan de minister van Buiten
landse Zaken wou senator Van-
dezande vernemen hoeveel van 
deze hoge ambtenaren Neder
landstalig of Franstalig zijn. De 
achtbare minister antwoordde 
dat hij dat niet weet Ofwel is het 
ministerie van Buitenlandse Za
ken niet op de hoogte van wie 
her en der België vertegenwoor
digt, ofwel (en dat zal wel het ge
val zijn) is de minister be
schaamd om te bekennen dat 
onze buitenlandse afvaardiging 
in deze diensten een „besloten 
jacht' is voor frankofonen. 
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Zware 
hypoteek 
In een persmededeling pleit het 
Uzerbedevaartkomitee voor de 
onmiddellijke stopzetting van de 
miljarden verspillingen aan het 
Waalse staal en voor een regiona-
lizering van de zogenaamde natio
nale materies. 
Het komitee betitelt dit als een 
zaak van elementaire nationale 
waardigheid voor de ganse 
Vlaamse gemeenschap en van so
ciale rechtvaardigheid ten aanzien 
van de Vlaamse werknemers. 
Een toegeving van de Vlaamse 
ministers zou de Vlaamse ge
meenschap onnoemelijke schade 
toebrengen en een zware hypo
teek leggen op een eerlijke oplos
sing van het kommunautair kon-
fl ikt 

...Toch 
toegeven 
Minister Claes doet alleszins zijn 
opperste best om het staaldos-

sier voor de Vlamingen aan
vaardbaar te maken. Daarvoor 
zijn trouwens alle middelen goed. 
De wijze waarop hij onlangs de 
financiële transferten voorstelde, 
is op z'n zachtst uitgedrukt mis
leidend. 
De 55 Lh. voor Vlaanderen en de 
45 t h . voor Wallonië moeten nog 
gerealizeerd worden. Ze spelen 
zich af in de verre toekomst, 
waarbij ditmaal alleszins het 
spreekwoord van toepassing is 
„eerst zien en dan geloven". 
Over het verleden zwijgt Wil ly 
Claes echter! 

En tweemaal 

De CVP zou hiermede kunnen 
instemmen, gezien de nefaste re
sultaten van de jongste opiniepei
lingen voor deze partij! 

Bij koninklijk besluit van 24 de
cember 1980 is vernietigd de be
slissing van het kollege van burge
meester en schepenen van S\r\t-
Pieters-Woluwe dd. 14 oktober 
1980 houdende een aanstelling tot 
klerk-typiste, omdat ze niet strookt 
met de wetten op het gebruik van 
de talen in bestuurszaken. 

Bij koninklijk besluit van 22 de
cember 1980 is vernietigd de be
slissing van het kollege van burge
meester en schepenen van Vorst 
dd. 15 juli 1980 houdende de we-
der-indienstneming van een be
jaardenhelpster, een klerk, een 0(> 
steller en een halftijdse klerk, om
dat ze niet strookt met de wetten 
op het gebruik van de talen in 
bestuurszaken. 

Op 31 december 1980 en 20 ja
nuari 1981 werden gelijkaardige 
beslissingen van dezelfde ge
meente om dezelfde reden vernie
tigd. 

Bij koninklijk besluit dd. 6 maart 
1981 is vernietigd de beslissing 
van 3 november 1980 van het 
kollege van burgemeester en 
schepenen van Watermaal-Bos
voorde houdende een aanstelling 
tot interimair bibliotekaris, omdat 
ze niet strookt met de wetten op 
het gebruik van de talen in be
stuurszaken. 

Bovenstaande berichten verschij
nen in het Belgisch Staatsblad met 
een betekenisvolle regelmaat. Zij 
illustreren de onwil van de politie
ke machthebbers in de agglome
ratie Brussel om de Vlamingen op 
voet van gelijkheid te behandelen 

met de Walen. Zij leggen één van 
de talrijke verfransingsmekanis-
men bloot. 

Zij tonen ook aan dat de bescher
ming van de Vlamingen te Brussel 
alleen van een hogere overheid 
kan komen en maken meteen dui
delijk waarom bewuste Vlamingen 
nooit vrede zullen nemen met een 
„gewest Brussel" in welke vorm 
ook; en waarom de Walen (en het 
verfranste allegaartje dat zich 
„franstalig" wil doen noemen) dit 
precies wel willen. 

Harder werken 
Om meer te verdienen moet er 
harder gewerkt worden. Meestal 
is dat wel zo. Deze waarheid als 
een koe heeft voorzitter Delmot-
te van de Belgische Vereniging 
van Banken ti jdens een krisis-
lunch in Antwerpen op tafel ge
gooid. 

Maar hij gaf er wel zijn eigen in
terpretatie b i j : „Arbeid is geen 
koek die men zomaar over een 
groter aantal arbeiders kan ver
delen. Integendeel, als men dat 
doet, stijgen de loonkosten en 
het gevolg daarvan is onvermij
delijk dat de koek kleiner wordt" 

De heer Delmotte heeft er even
wel niet bijgevoegd dat behalve 
loonkost er ook nog zoiets is als 
werkloosheidskost; deze laatste 
blijkt hij alvast niet voor zijn 
rekening te willen nemen. 

Gevaert wordt Duits 

betalen 
De jongste geruchten die in de 
Wetstraat de ronde doen, stem
men voor Vlaanderen alleszins 
niet hoopvol. De uitvoering van 
het staaidossier zou gekoppeld 
worden aan een regeling voor de 
index. 
Vlaanderen zal dus vriendelijk ver
zocht worden om enkele tientallen 
miljarden aan Wallonië te schen
ken en zelf de broeksriem wat 
nauwer toe te halen. 

Voor de ingewijden niet zo onverwacht, kwam de 
voorbije week het bericht dat de Gevaertfabrieken 
volledig eigendom worden van het Duitse Bayer-
koncern. Hiermede valt het doek over het Gevaert-
epos, een van de enige en laatst overbli jvende 
Vlaamse grootindustrieën. 
De hele geschiedenis laat een bittere nasmaak 
achter. Temeer daar steeds duidelijker blijkt dat de 
Vlaamse vleugel van Agfa-Gevaert wél winstge
vend was en de (grote) verliezen in Duitsland ge
boekt werden. 
Wat nu gebeurt is eigenlijk het bijna onvermijdeli j
ke gevolg van de beslissing die verleden jaar ge
nomen werd, toen de 50-50-verhouding tussen de 
Vlaamse en de Duitse groep verbroken werd ten 
voordele van de Duitsers. Het werd dan ook 
uiterst riskant, als minderheidsgroep afhankelijk 
te zijn van Bayer, dan wanneer de volgende jaren 
voor vele miljarden risico's moeten genomen 
worden om de Duitse fabrieken van de Agfa-
Gevaertgroep er terug bovenop te helpen. 
Het heeft dan ook niet veel zin nu over de ver
antwoordeli jkheden te gaan bomen. Deze werden 
verleden jaar genomen, onder meer door het ACV 
(aandeelhouder via BAC) én door de Boerenbond 
én door de groep van de Kredietbank, samen met 
IBEL-VIBEM de voornaamste aandeelhouders van 
Gevaert 

„De Standaard" was er als de kippen bij om in dit 
verband te signaleren dat o.m. Ibel, waarvan de 
Raad van Beheer sinds een aantal maanden wordt 
voorgezeten door Hugo Schiltz, thans met de 
verkoop aan Bayer zou hebben ingestemd. Dan 
wanneer de VU-ondervoorzitter, schreef het blad, 
verleden jaar een scherpe interpellatie had gehou
den tégen de toenmalige beslissing om aan de 
Duitsers de meerderheid in Gevaert te geven. 
Beide feiten zijn ju is t Maar „De Standaard" ver
geet daarbij te zeggen dat, wat nu gebeurt, het 
gevolg is van de hele voorgeschiedenis waarin 
Hugo Schiltz niet betrokken was. Maar waarin bij 
voorbeeld wél betrokken was o.m. de heer André 
Leysen, top-manager van Gevaert en voorzitter 
van het direktiekomitee van „De Standaard"! En 

die volgens ingewijden, o.m. in verband met de 
Bayer-operatie waarvan hij een felle verdediger 
was, in konflikt was geraakt met de toenmalige 
voorzitter van Ibel wijlen Fernand Nedée. 
De zaak zelve is evenwel te belangrijk om haar 
verder te laten ontsieren door dergelijke spelde-
prikken tegen VU-vooraanstaanden, dan wanneer 
de werkelijke verantwoordelijken elders moeten 
gezocht worden. 
Nu Gevaert aan de Duitsers verkocht werd, rijst 
immers de dringende vraag naar een vooruitstre
vend Vlaams industriebeleid. 
Zullen de vrijkomende kapitalen gebruikt worden 
om toekomstgerichte initiatieven voor de Vlaamse 
ekonomie mogelijk te maken? 
Of zal Vlaanderen een internationaal industrieel 
wingewest worden? 
Om op deze uitdaging te antwoorden is een 
krachtdadig beleid nodig en een nieuw breed 
maatschappelijk akkoord tussen arbeid, kapitaal 
en overheid. Maar dat is zonder Vlaams zelfbe
stuur onmogelijk, zoals de trieste dagelijkse Belgi
sche werkelijkheid bewi jst 

S.D. 

Een krisislening voor de Cockerill-portefeuille van Frère en Charlier?... 
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Wetstraat 

Er heerst de jongste dagen in de 
Wetstraat een opvallende stilte. 
Een haast onbegrijpelijke stilte. 
Slechts een paar weken geleden 
leek het erop dat ons land aan de 
rand van een ekonomische en 
financiële afgrond stond. Erger 
nog, volgens de onheilspellende 
verklaringen van onder meerTin-
demans en de huidige eerste 
minister leek een katastrofale 
tuimeling onvermijdbaar-
_Of Martens en zijn ministers 
zouden hoogdringend — liever 
nu, dan binnen een uur — een 
reeks drastische en pijnlijke 
maatregelen moeten treffen. 
Sedertdien is Martens gegaan en 
heeft Eyskens jr. het roer overge
nomen. 

Plots rinkelt de alarmbel niet meer. 
De devaluatie lijkt definitief tot het 
verleden te behoren. Aan de on
derhandelingstafel wordt met de 
sociale partners rustig gekeuveld 
over de indexering en het nieuw 
industrieel beleid. Zelfs het nijpen
de staaldossier wordt in een sfeer 
van hernieuwd unitair geloof in alle 
stilte gerijpt 
Het klinkt onbegrijpelijk, maar Eys
kens en zijn ministers hebben in
eens tijd zat Of is de regering zo 
onmachtig dat ze niet eens tot één 
beslissing komt? 
In afwachting dat die stilte ver
scheurd wordt — door een elekto-
raal warm gehouden dossier zoals 

Twee gezichten-politiek 
onderwijs of door de aanslepende, 
onhoudbare onmacht? — hebben 
Kamer en Senaat tijdens de voor
bije week een aantal begrotingen 
afgehandeld. Veel btelangstelling 
bestond daarvoor niet Trouwens, 
het grootste deel van die begrotin
gen is reeds verbruikt 

„Neutralizeren" 
Belangstelling en sfeer heerste er 
wel rond de interpellaties over het 
wansmakelijk rondschrijven van 
minister Busquin aan de facilitei
tengemeenten. In de Kamer werd 
deze „1 april-kaakslag aan Vlaan
deren" aangeklaagd door Willy 
Kuijpers en Jef Valkeniers; in de 
Senaat zorgden Rob Vandezande 
en Bob Maes daarvoor. 

Het is naar aanleiding van een 
meningsverschil met Willy Kuij
pers dat de toenmalige minister 
van Binnenlandse Zaken Gramme 
de Raad van State om een advies 
verzocht over het taalgebruik in 
de gemeenteraden van de facilitei
tengemeenten. Een gunstige wind 
deed dat advies op het bureau van 
datzelfde kamerlid belanden: de 
Raad van State stelde ondubbel
zinnig dat de gemeenteraadsle
den voor hun bestuurshandelin
gen het Nederlands moeten ge
bruiken. Een logisch advies, ver
mits de faciliteiten uitzonderingen 
zijn die het bestuur verplichten af 
te wijken van het Nederlands op 

uitdrukkelijk aanvraag van de be
stuurden en in hun voordeel. 
Geenszins in het voordeel van de 
bestuurders! 
Busquin oordeelde daarover an
ders. Op zijn verzoek stuurde de 
goeverneur een rondschnjven 
naar de randgemeenten waarin 
wordt gesteld dat bij debatten en 
stemmingen het taalgebruik vrij is 
en dat er in de notulen geen 
onderscheid mag worden ge
maakt tussen de in het Neder
lands en in het Frans uitgebrachte 
stemmen. 
Daarmee zette Busquin de poort 
naar een definitieve en algehele 
verfransing wagenwijd open. Met 
miskenning van grondwet en taal
wetgeving! 
De tussenkomsten van de VU-
woordvoerders waren bitter en 
scherp. Of zoals Jef Valkeniers 
stelde: „Op een ogenblik dat 

Vlaanderen dient uit te maken of 
het nog langer solidariteit wil 
betonen tegenover Wallonië, pre
cies dan dient de Franse ge
meenschap Vlaanderen weer een 
stoot onder de gordel toe. In de 
randgemeenten vragen en ver
krijgen de Franstaligen steeds 
meer faciliteiten; terwijl de Brus
selse Vlamingen van hun ele
mentaire rechten beroofd wor
den". 
Het rondschrijven van de goever
neur moet dan ook volledig inge
trokken worden. Het openbaar le
ven in Vlaanderen kan en mag 
slechts in het Nederlands geschie
den! Het antwoord van Busquin 
om in afwachting van een onder
zoek een paar punten van het 
rondschrijven te „neutralizeren" 
volstaat dan ook geenszins. 
Ergerniswekkend bij dit alles is dat 
de houding van de minister ge

steund wordt door de voltallige 
regeringsploeg, met inbegrip dus 
van de Vlaamse CVP- en SP-
ministers! Dat de voltallige CVP-
en SP-fraktie, op een paar uitzon
deringen na, in de Kamer de be
groting van de minister goedkeur
den! Meer dan waarschijnlijk zal 
ook de motie in de Senaat tot 
intrekking van het rondschrijven, 
door de Vlaamse partijen wegge
stemd worden. 

Deze dubbelzinnige houding van 
de CVP en SP leidde in de Kamer 
tot een zware uitval van voorzitter 
Vic Anciaux, die onverbloemd de 
Vlaamse regeringspartijen van hy-
pokrisie beschuldigde: „In vele 
aangelegenheden moeten de 
Vlamingen maar de gebeurtenis
sen ondergaan ingevolge de 
tweegezichten-politiek van de 
traditionele partijen". 

P-Sprokkels 
• Tijdens de behandeling van de 
begroting van Binnenlandse Za
ken herinnerde André De Beul de 
regering aan haar belofte om de 
schaalvergroting van de gemeen
tefusies tegen te gaan met allerlei 
schaalverkleiningen. In dat ver
band verwees hij naar zijn voor-

Het FDF IS druk doende met de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Na de zgn. referendums 
over liet statuut van Brussel wordt momenteel een talentelling georganizeerd. In de gemeenten waar FDF-
mandatarissen aan het roer staan, worden bij de gewone formulieren van de volkstelling talentellingsformulie-
ren gevoegd. 
Dat dit strijdig is met de taalwetgeving en met de wetten op de volkstelling, hoeft geen betoog. Maar het 
schorsingsbesluit van vice-gouverneur Van Lent deert het FDF niet terwijl de regering rustig laat begaan. 
Trouwens, op een vraag van Michel Capoen antwoordde minister Claes lakoniek dat hij geen weet heeft van 
eventuele talentellingen. 

stel tot oprichting van deelge
meenteraden. Ook pleitte hij voor 
een herziening van de wet op de 
interkommunales en een regeling 
voor de gemeentelijke v iw . ' s . 
Het meest prangende probleem 
van de gemeenten op dit ogenblik 
is waarschijnlijk hun benarde fi
nanciële toestand. Het VU-kamer-
lid verzocht om de snelle oprich
ting van een interparlementaire 
werkgroep om na te gaan hoe de 
gemeenten van dit zorgenkind 
kunnen verlost worden. 
• Het verkeer rondom Hasselt 
verloopt stroef. O m daaraan te 
verhelpen doktert het gemeente
bestuur aan een projekt dat even
wel onaanvaardbaar is: de oost
tangent van Hasselt Volgens 
Willy Desaeyere gaat het Has
selts gemeentebestuur daarmede 
haar boekje te buiten en negeert 
ze volkomen het gewestplan. Tot 
besluit van zijn interpellatie sprak 
de Limburgse parlementair de 
hoop uit dat de regering niet een 
tweede keer met de A24 een 
vergissing zal begaan. Geruststel
lend klonk het antwoord van Cha-
bert niet: het onderzoek is bezig. 

• De landbouwbedrijvigheid in 
ons land boert verder en verder 
achteruit in zoverre dat — aldus 
Michel Capoen — dringend een 
inspanning moet gedaan worden 
om tenminste voor de levensvat
bare bedrijven de opvolging veilig 
te stellen. Maar dan moet de rege
ring tevens een aantal zware hy-
poteken lichten, die momenteel op 
de landbouw rusten. Vooral de 
sociale achterstand van de land
bouwer ten opzichte van andere 
beroepskategorieën moet wegge
werkt worden. Tot slot kjetreurde 
de VU-senator dat het landbouw
beleid niet geregionalizeerd is. 

• De Senaat keurde eindelijk de 
internationale overeenkomst van 
Washington goed „inzake de inter
nationale handel in bedreigde in 
het wild levende dier- en plante-

soorten". Daarbij vroeg Hektor De 
Bruyne aandacht voor de ivoor-
markt, die niet zomaar aangezien 
mag worden als een sektor die 
zich met laakbare praktijken bezig
houdt Opgetreden moet worden 
tegen organizaties die illegale we
gen volgen, niet tegen bonafide 
handelaars en maatschappijen. 

• Via een parlementaire vraag 
van Willy Kuijpers vernemen we 
dat de kostprijs van de zgn. volks
raadpleging te Linkebeek ruim 
100.000 fr. bedraagt 

REL 
TJE 

De heer Deconinck: „CJ Ik be
treur dat de heer Neuray hier 
ernstig komt verklaren dat de 
Vlaamse koe een monopoliepo
sitie heeft inzake hormonen. Ge
lukkig zei hij niet dat de Vlaamse 
leeuw door mixomatose is aan
getast en dat de Waalse haan 
zonder hormonen wordt gevoed.' 
(Gelach) 
„Honderden Vlaamse landbou
wers hebben zich destijds in 
Wallonië gevestigd; anders wa
ren talrijke Waalse hoeven thans 
een woestijn. Mijn streek is de 
mooiste van het land en daar 
wordt het mooiste dialekt ge
sproken. De boeren voeren er 
Waalse en Franse koeien in, 
maar op de Vlaamse weiden 
spreken ze allemaal dezelfde 
koeientaal.' (Gelach). 

(Senaat, Beknopt Verslag, Gewone zitting 
1980-1981. vergadering van dinsdag 28 
april. biz. 480). 
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8 mj Onze wereld 

Jeane Kirkpatrick: 
zinvol en misverstand 
RSA — Jeane Kirkpatrick is de 
nieuwe Amerikaanse vertegen
woordigster bij de UNO. Ze is 
vierenvijftig en doceerde voor
heen politieke wetenschappen 
aan de universiteit Georgetown 
(Washington), meer bepaald in 
het Centrum voor internationale 
betrekkingen ooit door Richard 
Allen, Reagans topadvizeur voor 
de veiligheid, gesticht Jeane 
heeft lange voortanden waar
door haar mond een beetje open
staat, een neus die zich bijna 
even expressief aan je opdringt 
als haar ogen, een gezicht dat je 
eeuwen geleden zou hebben ver
wacht op huifkarren van pioniers, 
een erg blank gezicht waarop 
kalmte, eerlijkheid en een tikje 
verwondering te lezen staat De 
bewering dat Jeane Kirkpatrick 
bij het ontbijt het liefst een Rus 
oppeuzelt moge overtrokken 
zijn, maar dat ze een overtuigde, 
geëngageerde antikommuniste 
is, blijkt uit elke zin die ze debi
teert Dat ze vijf jaar geleden nog 
in de rangen van de demokraten 
militeerde is bij nader toezien 
niet minder logisch dan dat ze in 
1980 de verkiezingscampagne 
van Reagan heeft gesteund. Van
ouds behoort ze immers tot de 
neo-konservatieve trend, een 
groep liberalen die algauw terug-

Portret 
schrok voor de konsekwenties 
van haar eigen stoutmoedige 
hervormingsplannen. De om
zwaai gebeurde niet in een kat
zwijm, maar via wegen van gelei-' 
delijkheid. De afkeer van de neo-
konservatieve groep voor de de-
mokratische partij kwam pas on
weerstaanbaar opzetten toen de 
demokraten in 1972 ene George 
McGovern tot presidentskandi
daat verkozen. 

McGovern stelde zich op als een 
messias van de nieuwe tijd, zette 
de beuk in een stel traditionele 
waarden en ging koketteren met 
radikale jongeren "an diverse plui
mage, etnische minderheidsgroe
pen, feministen, homofielen, groe
ne rakkers, linkse extremisten en 
noem maar op. Dit was te veel 
voor Jeane Kirkpatrick. Een tijd
lang speelde ze met de gedachte 
de demokratische partij te verla
ten, aarzelde maar stelde de be
slissing weer uit In 1976 ging ze 
zelfs achter de kompleet onbe
kende Jimmy Carter staan. Maar, 
haar geestdrift voor de verkozen 
kandidaat koelde gauw af. Wat 
haar in Carter niet beviel was zijn 

Bettino Craxi: 
man van morgen? 

Craxi 

(RSA) De verkiezing van Bettino 
Craxi (47) tot voorzitter van de 
Italiaanse socialisten is binnen 
en buiten Italië niet onopgemerkt 
voorbijgegaan. Het gebeurde 
tien dagen geleden te Palermo 
tijdens het 42ste nationaal partij-
kongres van de PSI. Craxi be
haalde met 267 op de 350 uitge
brachte stemmen een meerder
heid van meer dan 70 "/o — een 
resultaat dat in de geschiedenis 
van zijn honderdjarige partij 
nooit eerder te noteren viel. Inge
sloten tussen de Democrazia 
Cristiana en de KR! is de socia
listische partij bij nationale ver
kiezingen nooit boven de 15 "/o 
uitgestegen, maar zonder haar 
hulp kunnen de kristen-demokra-
ten de meerderheid niet tot een 
stevige koalitie samensmeden. 
Zonder socialistische steun 
staan ook de kommunisten die 
het van obstruktie moeten heb
ben vereenzaamd in de kou. Van
uit die centrale positie maakt de 

PSI zich nu op om haar politieke 
betekenis maximaal te verzilve
ren via haar voorzitter Bettino 
Craxi. Vijf jaar geleden zo goed 
als onbekend is de Homo Novus 
er te Palermo in geslaagd de vele 
stromingen en anti-stromingen 
achter zich te verenigen: van 
maximalisten en reformisten, van 
onafhankelijke socialisten en mi
nimalisten, van neutralisten en 
atlantisten. Alleen de uiterst link
se vleugel, een groep verkapte 
kommunisten weigerde hem te 
steunen. Craxi is een uitgespro
ken reformist en maakt vandaag 
al aanspraken op het premier
schap. Toch kan ook hij moeilijk 
verhelen hoe klein de speelruim
te van zijn PSI eigen wel is. 
Achter zijn aankondiging bij een 
volgende gelegenheid (lees: kri-
sis!) het leiderschap van de rege
ring op te eisen grijnst de kwasi-
onmogelijkheid om de „grote 
hervormingen" door te voeren 
die zijn partij zo hoog op haar 
agenda heeft staan. Hoe kan men 
in Italië „grote hervormingen" 
doordrukken zonder de welwil
lende medewerking van Berlin-
guer en zijn kommunisten? Bo
vendien valt het sterk te betwijfe
len of die kommunisten op het 
ogenblik dat ze, erg langzaam, 
losweken uit het doktrinair leni
nisme hun vertrouwen zullen 
schenken aan een Craxi die on
genuanceerd voor reformisti-
sche experimenten heeft geop
teerd. Craxi droomt van een so-
ciaal-demokratie naar Bondsre-
publikeins model, maar hij ver
geet dat Schmidt en zijn liberale 
bondgenoten geen last hebben 
van kommunistische aanwezig
heid. En dat is geen klein ver
schil! 

goedgelovigheid, zijn naïviteit te
genover de expansiedrang van de 
Sovjet Daarom en om redenen 
die al jaren aanwezig waren stapte 
ze in het voorjaar van '80 resoluut 
naar de republikeinen over. Door 
die stap heeft ze Reagans partij 
het aureool van intellektuele eer
biedwaardigheid toegespeeld dat 
de OOP ten tijde van Barry Gold
water zo pijnlijk moest ontberen. 
Het spreekt vanzelf dat Jeane 
onmiddellijk in het elektoraal ad-
vieskomitee van de republikeinse 
partij werd opgenomen. Reagan 
en Ed Meese kenden trouwens 
haar naam via een reeks opge
merkte artikelen die Kirkpatrick in 
het selekte maandelijks tijdschrift 
„Commentary" had gepubliceerd. 
Jeane Kirkpatrick barst van 
ideeën en strooit ze als confetti 
om zich heen. In „Commentary" 
heeft ze grondig afgerekend met 
de politiek van Carter inzake men
senrechten. Volgens Kirkpatrick 
werd die politiek te Moskou op 
spot en hoongelach onthaald. Car
ter, zo meent ze, heeft gewoon be
reikt dat antidemokratische syste
men vervangen worden door au-
tokraten die nog minder van de 
demokratische kaas hebben gege
ten. Voorts verdedigt Kirkpatrick 
in „Commentary" een dubbele mo
raal. Naar haar gevoel moeten de 
diktaturen van links hard en kom-
promisloos bestreden worden, ter
wijl totalitaire systemen van rechts 
op toegevendheid mogen reke
nen. Dit distinguo motiveert ze niet 
met de vooropstelling dat de re
pressie in China en Noord-Korea 
intenser en genadelozer is ge
weest dan b.v. in Taiwan of Zuid-
Korea. Kirkpatrick gaat uit van 
andere overwegingen. Ze meent 
nl. te mogen vaststellen ,dat de 
rechtse diktaturen het bestaande 
arbeidsritme en de familiebanden 
ongemoeid hebben gelaten, terwijl 
linkse autoritaire regimes door hun 
bemoeiziek ingrijpen in het pro-
duktieproces de overgeleverde 
werk- en leefgewoonten hebben 
verstoord. Daardoor, zo schrijft 
Jeane, hebben ze de massa ver
vreemd en een stroom vluchtelin

gen op gang gebracht die in de ge
schiedenis zijn weerga niet vindt 
Haar besluit: waar rechtse diktatu
ren heersen is de kleine man sinds 
eeuwen met ellende en beperkin
gen vertrouwd en wacht in berus
ting de onontkoombare evolutie 
af. Het kommunisme daarentegen 
heeft vooral in de ontwikkelings
wereld onvervulbare aspiraties 
gewekt en konfliktsituaties ge
schapen die een gezonde evolutie 
onmogelijk maken. 

Wat de konservatieven rond Rea
gan vaag en onbewust aanvoelen 
heeft Jeane Kirkpatrick vlijm
scherp geformuleerd. Kirkpatrick 
levert a.h.w. de ideologische en 
apologetische bovenbouw voor 
het her-denken van de situatie in 
Latijns-Amerika en de hele ontwik
kelingswereld. Een deel van haar 
ideeën zal vooreerst in El Salvador 
worden uitgetest Voor haar 
standpunt dat de autoritaire regi
mes van rechts beter voort)erei-

den op de overschakeling naar 
demokratie dan diktatonale syste
men van links, voert ze terecht het 
voorbeeld aan van post-franquis-
tisch Spanje. Wat haar visie tegen • 
spreekt — de Praagse lente en d€) 
hervormingsbeweging in Polen — 
laat ze onvermeld. 
Dit is Jeane Kirkpatrick. Voor mij 
nauwelijks een vrouw, maar een 
staketsel van ideeën, zinvolheden 
en misverstanden. Men vraagt 
zich af waar de mens die onuitroei
bare neiging vandaan haalt om 
zich almaar in ideeënblokken te 
laten inlijven, waarvan hij niet eens 
weet of ze hem gelukkiger zullen 
maken. Aan dit geteoriseer over 
rechts en links, niet weg te denken 
uit de publikaties van Jeane Kirk
patrick, kleeft de menselijke onvol
komenheid. Wat ze voor de toe
komst waard zijn, is onzeker. De 
ironie is immers een van de voor
naamste karaktertrekken van de 
voorzienigheid. 

Verkiezingen in Zuid-Afriica 
RSA — Sinds de „algemene" 
d.w^. blanl<e verkiezingen van 29 
april jl. beschikt de Nationale Partij 
van premier Pieter Botha met 
79 % de zetels over een komfor-
tat>ele meerderheid. Toch heeft 
Botha's partij 8 zetels verloren. Die 
gingen naar de oppositie, nl naar 
dse PFP (progressieve federal 
party) van de veertigjarige Van 
Zyl-Slabbert. De nationale konser-
vatieve partij van Connie Mulder 
(in 1979 uit de nationale partij 
gezet) en de HNP (de Herstigte 
Nationale Partij) van Joop Marais 
die zich extreem-rechts opstellen, 
hebben geen zetel veroverd. Toch 
behaalde de HNP niet minder dan 
191.249 stemmen tegen slechts 
34.000 in 1977. 

Het zijn die verschuivingen die de 
uitslag van de Zuidafrikaanse ver
kiezingen interessant maken. Zo 
zal het sukses van de rechtsradi-
kale HNP beslist met bijdragen tot 
de gemoedsrust van Botha en zijn 
volgelingen. De enorme stemmen
winst van de HNP-ers (ofschoon 
niet door zetels bevestigd) wijst 

op groeiend blank verzet tegen de 
hervormingsplannen door premier 
Botha bij het begin van zijn investi
tuur aangekondigd, maar achteraf 
weer in de diepvries gestopt toen 
bleek dat een meerderheid binnen 

^^-.N^Q- -iv-v, •S^'-ï^^fSft 

Botha 

zijn fraktie niet bereid was hem te 
volgen. Door vrijblijvende verkla
ringen is Botha er voorlopig in 

geslaagd de eenheid in zijn natio
nale partij te handhaven, maar 
voor de eerste keer zijn barsten 
merkbaar in het tot dusver monoli-
tische Afrikanerdom. Met in zijn 
rug een onverzoenlijke formatie 
die aan radikalistisch opbod doet 
en hem ervan beschuldigt de blan
ken te verraden zou Botha zijn 
houding kunnen verstrakken en 
afzien van zijn initiale bedoeling 
enkele aspekten van de apartheid 
te versoepelen. Het uitstellen van 
de voorgenomen, maar nu be
dreigde, versoepeling zou voor de 
blanken zelf een bar slechte zaak 
zijn. In wezen gaat het minder om 
ras(sen) dan om macht En die 
macht zullen de blanken binnen 
afzienbare tijd, goedschiks of 
kwaadschiks, met de zwarten 
moeten delen. In integrale gelijkbe
rechtiging. Die niet te stuiten ont
wikkeling zal sterker zijn dan de 
oude dogma's van de apartheid. 
De complexiteit van de problemen 
moge nog zo duizelingwekkend 
zijn, zeker is dat ze morgen of 
overmorgen niet zal afnemen. 
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start nu 
een groots 

KLEEDJES 
FESTIVAL 

biedt je nu 
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modeicleedjes 
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en ... 
buiten de riante 
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vind je ook de 
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9 tot 19 uur 
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tot 21 uur 
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10 Mi Reportage 

Hoog Komitee 
van Toezicht 

Ninove 
NINOVE - Er wordt nog 
immer met ons leefmilieu op 
kwalijke pollitieke wijze 
geknoeid. Dat blijkt jammer 
genoeg (en eens te meer) 
uit een dossier „Het BPA-
Burchtdam-Ninove. 
Struktuurplannen, 
gewestplan en de Groep 1" 
dat vóór een paar dagen 

werd gepubliceerd door de 
lokale Werkgroep 
Leefmilieu. 
Sinds januari van vorig jaar 
voert de Werkgroep 
Leefmilieu van Groot-Ninove 
een strijd tegen het 
voornoemde Biezonder Plan 
van Aanleg, tegen een 
kontrakt van het 

stadsbestuur met de 
Groep I, en tegen 
schromelijke 
onregelmatigheden inzake 
toepassing van het 
gewestplan. 
Er werd een uitgebreid 
bezwaarschrift ingediend 
tegen het BPA-Burchtdam. 
Later werd een scherpe 

analyse gepubliceerd van 
het kontrakt met de Groep I. 
In de zomer van vorig jaar 
werd aan het 
Staatssekretariaat een 
principieel standpunt 
gevraagd betreffende 
onregelmatigheden met het 
gewestplan. De vraag moest 
tot twee keer herhaald 
worden om ministeriële 
reaktie los te weken. 
Perspublikaties hebben het 
dossier opgewarmd en ook 
hard gemaakt. 
Ondanks zekere 
bedreigingen heeft de 
werkgroep Leefmilieu van 
Ninove steeds één rechte 
weg gevolgd: het op een 
rijtje zetten van de feiten. 
Het is in feite allemaal, en 
vooral de verwikkelingen 
omtrent het BPA-Burchtdam, 
een duistere en 
ingewikkelde zaak. Na de 
perskonferentie van de 
leefmilieu-groep Ninove, 
vorige week, is gebleken dat 
er stedebouwkundig nogal 
wat werd geknoeid in de 
Denderstreek. 
De opzoekingen en akties 
hebben evenwel geen klein 
resultaat opgeleverd: de 
Burchtdam zal niet door 
bulldozers worden 
opengereten; naar verluidt 
werd een procedurefout 
ontdekt om zulks te 
verhinderen. 
We kunnen hier bezwaarlijk 

VU-Ninove wint de strijd tegen korruptie 
en schandalen van de traditionelen 

Na een paar „leerjaren'is VU-Ninove, alhoewel de kleinste, 
de aktiefste partij in het Ninoofse halfrond geworden. 
De VU-fraktieleden Georgette De Kegel en André Baro heb
ben de strijd aangebonden tegen de SP(6)-PW(13)-koalitie 
waarin de SP overwegend kollektivistische behandelingen 
van alle problemen opdringt aan de grote 13-ledige PW-
fraktie. 
De middenstanders, zelfstandigen en KMO'ers werden 
ingelicht over het voor hen noodlottige beleid. 
Maar er is nog méér, misleiding en korruptie viert hoogtij bij 
de SP. Dank zij de VU-oppositie werd ook deze gevonden 
en openbaar gemaakt, zoals bij voorbeeld het onredelijk be
sluit van de afschaffing van de helft van de begraafplaatsen, 
en dit met een onwettig besluit, het gebruiken van goedkope 
ongeschikte steen bij de Abdijpoortrestauratie ondanks het 
bestek, de politieke infiltratie en verloedering van het 
schependepartement van kuituur- enz. Daarbij kwam het 
benzineschandaal van Openbare Werken aan het licht en of 
het nog niet genoeg was: sedert maanden wordt de 
nationale pers beroerd door het schandaal van het BPA 
Burchtdam te Ninove (rechteroever). 
# Ruimtelijke Ordening, Ekonomische Ontwikkeling en 
Algemene Formulering Struktuurplan, wezen overduidelijk 
aan dat de rechteroever best geschikt was voor uitbreiding 
als koopcentrum. Dit is van in het begin het VU-standpunt 
geweest en gebleven. De bestuursmeerderheid had andere 
doeleinden-
# Als overmaat van ramp voor dat plan aan het gewestplan 
moest geprutst worden- och ja- een schandaaltje min of 
meer In afwachting dat het Hoog Komitee van Toezicht uit
spraak doet, blijven de SP en CVP, die hierin zouden betrok
ken zijn, hun handen in onschuld wassen. Zij die dachten dat 
daarmee de scheve gang van dit plan ten einde was, hebben 
het mis voor, want na dagen raadpleging van het Burcht-
damdossier door VU-fraktieleider André Baro werden er 
nieuwe zware feiten aan het licht gebracht over het BPA 
Burchtdam. 
/. In 1977 reeds, buiten weten van de gemeente heeft de 
Groep I een „struktuurplan Burchtdam'gemaakt dat als offi
cieel dokument naar Brussel is doorgestuurd. 

2 In januari 1978 heeft de Groep I, alweer zonder opdracht 
van de gemeenteraad, een ontwerpplan „BPA Burchtdam' 
opgesteld. 
3. Op 25 mei 1978 werd door Timmermans en Waltniel een 
verkeerde kontrakttekst van de Groep I aan de gemeente
raad ter stemming voorgelegd. 
4. Op 29 mei 1978 i/erd het gewestplan onwettelijk gewij
zigd waardoor het Bui htdamplan van Groep I op dat vlak 
mogelijk werd. 
5. Op 19 juli 1978 heeft Timmermans, buiten weten van de 
gemeenteraad gewijzigde kontrakten naar de Goevemeur 
gestuurd. 
6. Op 11 oktober 1979 hebben Timmermans en Waltniel sa
men met Groep I beslist tot de uitvoering van de werken te
gen april 1980 en aldus de gemeenteraad belachelijk 
gemaakt die op dezelfde dag voor het eerst uitgenodigd 
werd zich uit te spreken over het voorontwerp-Van Acker 
7. Op 14 augustus 1980 hebben Timmermans en Waltniel 
hun mislukte poging herhaald en opnieuw beslist om de 
werken toch te laten starten in april 1981, alhoewel met het 
BPA Burchtdam wettelijk niets in orde was. 
Op 6 februari 1981 blies de Goeverneur het BPA Burchtdam 
als een kaartenhuisje ineen, toen hij het dossier naar de stad 
terugzond met de vermelding „onaanvaardbaar dossier' en 
met de aanmaning dat de stad zich naar de wettelijke proce
dure diende te schikken. 
Op 25 mei 1978 stond de VU alleen in de oppositie tegen dit 
rampspoedig plan: 
• de CVP onthield zich bij de stemming en zweeg; 
• de willoze ja-knikkers van de PW lieten andermaal hun 
stemmen dienen voor een kollektivistisch plan onwettelijk 
goed te keuren tegen het vrij initiatief, tegen onze eigen 
Vlaamse bouwnijverheid en tegen het algemeen Ninoofs be
lang. 
Alleen de VU zag en ziet klaar in de mist van het BPA 
Burchtdam. 

Georgette Oe Kegel en André Baro, 
gemeenteraadsleden. 

het verhaal uitgebreid uit de 
doeken doen. Het gaat hem 
eenvoudigweg om de 
oprichting van een paar 
honderd woningen, waar een 
belangrijke immobiliëngroep 
(dezelfde van de bekende 
Hobokense Polderstad) niet 
weinig bergen voor verzette 
om het projekt verwezenlijkt 
te zien. Er werden niet 
weinig vergaderingen in 
Ninove, Brussel en elders 
voor belegd. Er werden niet 
weinig plannen gemaakt 
Geheime plannen ook, zo 
blijkt vandaag. 
De werkgroep Leefmilieu, 
onder leiding van Dirk 
Vande Perre, heeft dit 
immobiliëndossier 
uitgeplozen en is tot de 
konklusie gekomen dat er 
omtrent de Burchtdam nogal 
wat valse waarheden 
werden verkondigd; in de 
gemeenteraad en op andere 
politieke podiums. 
Daarbij wordt de 
socialistische schepen 
Timmermans door de 
leefmilieugroepering nogal 
zwaar op de korrel 
genomen. De beschuldiging 
luidt ronduit: knoeien met 
gewestplan en met 
biezonder plan van aanleg. 
Ook een CVP-schepen van 
Geraardsbergen, destijds 
kabinetsmedewerker van 
staatssekretaris Mark 
Eyskens, was bij de zaak 
betrokken en wordt nu met 
de vinger gewezen. Uit een 
en ander blijkt duidelijk dat 
het fameuze Burchtdam-
projekt van de Ninoofse ^f 
schepen Timmermans en 
van de Groep I reeds 
juridisch onmogelijk was 
sinds het ministerieel 
besluit van mei 78 
betreffende het vastleggen 
van het gewestplan. 
Dat belette de schepen en 
de immobiliëngroep niet om 
hun Burchtdam-projekt 

stiekem, maar vooral met 
invloedrijke kracht te blijven 
verdedigen. Men heeft 
evenwel buiten de waard (in 
dit geval de 
milieugroepering van 
Ninove) gerekend. Het 
verhaal van het BPA-
Burchtdam geeft diegenen 
moed die nog geloof 
hechten aan mogelijk 
positief resultaat van akties 
die ingaan tegen milieu-
afbrekende plannen en 
projekten van zekere politici 
en studiebureaus die doen 
alsof urbanistische planning 
alleen voor de gewone 
burger en niet voor hen telt. 
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Knoeiv\/erk BPA-
Burchtdam verijdeld 
Het Burchtdamdossier puilt uit van 
het geknoei van laag tot hoog, van 
het begin tot het einde. 
Er is geknoeid met het struktuur-
plan, er is geknoeid met het kon-
trakt tussen Icasa en de Stad 
Ninove, er is geknoeid met het 
gewestplan en dit blijkbaar tot op 
het hoogste vlak. De drijvende 
maar zich in de anonimiteit ver
schuilende macht achter het 
Burchtdamprojekt is de Groep I 
en haar dochterondernemingen. 
Dit werd tot op heden zoveel 
mogelijk verborgen gehouden. De 
handlangers van Groep I te Nino
ve zijn Timmermans en Waltniel. 
Ternauwernood is de brutale uit
verkoop van Ninoves toekomst 
verijdeld. 
De middelen waren af te keuren. 
Maar was het doel nobel? In het 
Burchtdamprojekt zouden 300 
koopwoningen gebouwd worden, 
bestemd voor de middenklasse 
van de bevolking en niet bestemd 
voor diegenen die in aanmerking 
komen voor de sociale woning. 
Bestaat aan dergelijk projekt een 
behoefte en is het de taak van de 
overheid als bouwpromotor op de 
vrije woningmarkt op te treden? 
Het Burchtdamprojekt zou alleen 

al qua infrastruktuur (grond en 
wegen) 60 a 80 miljoen kosten. Bij 
een mislukl<ing van het projekt is 
alle schuld voor de stad. Het geval 
Polderstad-Hoboken bewijst dat 
er geen behoefte bestaat aan der
gelijke projekten, tenzij in de hoof
den van promotoren en politici. 
Bovendien is ook de „realiatiefor-
mule" verwerpelijk omdat ze leidt 
tot konkurrentievervalsing in de 
bouwnijverheid. Planologisch is 
het BPA-Burchtdam ten zeerste 
betwistbaar 

Beter zouden de tientallen miljoe
nen die bestemd waren voor aan
koop van gronden en wegenwer-
ken gebruikt worden voor een 
ernstig beleid van „sociale" stads-
kemhernieuwing. Daar is een gro
te behoefte voor. Ninove zou be
ter werk maken van een echt 
struktuurplan en een echte en 
wettelijke gemeentelijke advies
kommissie voor ruimtelijke orde
ning, zodat los van politieke wen
sen gericht op onmiddelijk resul
taat, los van de financiële druk van 
belanghebbende firma's, de dis-
kussie over de toekomst van de 
rechteroever van Ninove zou ge
opend worden. 

x i geneïïne Ipeoplannen 
Op 19 januari 1978 keurde de 
Ninoofse gemeenteraad een ont
werpplan BPA-Burchtdam goed. 
In artikel 1 van het besluit staat: 
„Het ontwerp van biezonder plan 
van aanleg voor het omschreven 
stadsgedeelte (begrensd door de 
steenweg Brussel-Ninove, de 
Brusselstraat en de Dender), 
wordt goedgekeurd". Luidens het 
motiverende gedeelte werd „Ipeo, 
maatschappij voor Projektontwik-
keling" gelast een studie te maken 
over dat gedeelte der stad en 
werd „kennis genomen van het 
ontwerp ingediend door voor
noemde maatschappij Ipeo". Wan
neer werd aan Ipeo deze op)dracht 
gegeven en door wie? Dit is ner
gens terug te vinden. 
Ipeo maakte op 28 oktober 1977 
een „Struktuurplan Burchtdam" 
op. Dit plan draagt het dossier
nummer 479/3. Op 16 december 
1977 werden aan dit plan wijzigin
gen aangebracht en werd door 
Ipeo een „overeenkomst" opge
steld, die op 19 december 1977 
moet zijn besproken. Waarschijn
lijk heef Timmermans op de ge
meenteraad van 17 november 
1977 zijn „struktuurplan Burcht-
dam" zonder de dingen bij hun 
naam te noemen, laten goedkeu
ren. Dat plan 479/3 is op 1 decem
ber 1977 naar het Staatssekreta-
riaat voor Streekekonomie opge-
tuurd, met de vraag het op het ge
westplan „door te drukken". De 
overeenkomst die de juridische 
basis diende te zijn voor de sa
menwerking tussen de „Groep 1" 
en de Stad is evenwel niet voor de 
gemeenteraad gekomen. Toch 
moet er een officieus akkoord zijn 
geweest, want het is Ipeo die de 
ontwerper is van het „Ontwerp 
van Biezonder Ran van Aanleg 
Burchtdam"! Nochtans bepaalt de 

wet dat de gemeenteraad de ont
werper van een BPA-plan moet 
aanstellen. Dit BPA-plan van Ipeo 
kwam dus op 19 januari 1978 voor 
de gemeenteraad. Waarschijnlijk 
droeg dit BPA-plan Burchtdam 
eveneens het dossiernummer 
479/3 en ging het om hetzelfde 
plan als het „struktuurplan Burcht
dam". Het Ipeoplan 479/3 blijkt de 
basis te zijn, zowel aan de ge
meenteraadsbeslissing van 17 no
vember 1977 als van 19 januari 
1978, als van de brief van 1 de
cember 1977 naar Streekekono
mie, als van de „Overeenkomst

tekst" van 16 december 1977. 
Welke redenen had men toen om 
het aandeel van de Groep I in de 
Burchtdamzaak geheim te hou
den, alhoewel de opdracht bleef 
verder lopen? 
Op 1 maart 1978 werd het BPA 
Burchtdam naar de regionale ad
vieskommissie doorgestuurd. 
Schepen Timmermans zat zelf in 
deze kommissie en kon dus eigen 
plannen advizerenl 
Het dossier werd teruggestuurd 
en er werd om een „Liggingsplan" 
gevraagd en om een uitgebreide 
„Memorie van Toelichting". Deze 

dokumenten zijn waarschijnlijk op 
13 mei 1978 door de Stad opge
stuurd. Het Liggingsplan is terug
gevonden en het blijkt door Ipeo 
te zijn opgesteld. 
In haar zittingen van 10 juli 1978 en 
28 september 1978 keurde de 
RCA het BPA Burchtdam goed 
( = preadvies). Wel vroeg men 
wijzigingen aan te brengen „ten
einde het plan een duidelijk BPA-
karakter te geven". 
Dat het BPA-plan op twee punten 
afweek van het gewestplan (am
bachtelijke zone Moeremans en 
park- en sportzone) is in de RCA 

Wie is de Groep I, Ipeo, Icasa?... 
De Groep I of Belgische 
Immobiliëngroep werd op
gericht in 1965. De Bank van 
Parijs en de Nederlanden, 
alle belangrijke Belgische 
verzekeringsmaatschap
pijen (waaronder PS, DW, 
ABB) horen tot de aandeel
houders, alsook Nederland
se en Frans immobiliëngroe-
pen. 
Afgevaardigd-beheerder 
van I is Frans Vreys uit 
Brasschaat Vreys is ook 
verbonden met Mercator, 
Copeba, Codegim. Hij is 
vanaf de oprichting tot op 
heden de sleutelfiguur van 
de Groep I. 
I telt thans 8 dochteronder
nemingen. Praktisch van al 
die ondernemingen is Vreys 
afgevaardigd-beheerder. 

Deze ondernemingen zijn: 
Ipeo, ITH, Iboc, Icopi, Ishop, 
Icasa, Imosa, Igem. 
Kontraktueel was Nlnove 
met drie maatschappijen 
verbonden: Ipeo, ITH, Icasa. 
Maar gezien personen van 
de ene maatschappij ook 
funkties uitoefenen in de an
dere maatschappij moeten 
ZEVEN van de acht onder
nemingen (uitgezonderd 
Imosa) met Ninove in ver
band worden gebracht 
Ipeo is opgericht in 1965 en 
het is de sleutelmaatschap
pij van de Groep. Afgevaar
digd-beheerder is Vreys en 
sinds 1974 is Jan Leys er di-
rekteur. Aandeelhouders 
van Ipeo zijn de volgende 
vier Nederlandse maat
schappijen: Verenigde Be

drijven Bredero, Bredero's 
Bouwbedrijf Nederland, 
Bredero Internationaal, 
Maatschappij voor Projekt-
ontwikkeling Empeo. Verder 
in Groep I, Sodepa en de 
heer Vreys. 
De Raad van Beheer is 
voorgezeten door van Bre
dero, Feddes. Icasa is opge
richt in 1976. Afgevaardigd-
beheerder is Vreys. Direk-
teurs zijn Robert van der 
Wateren en vanaf 1980 Pier
re Moerman. 

Icasa heeft dezelfde aan
deelhouders als Ipeo en de
zelfde mensen vormen de 
Raad van Beheer. Eigenlijk 
is Icasa een aanhangsel van 
Ipeo. En Ipeo een aanhang
sel van Empeo en Bredero. 

niet opgemerkt. Op 3 oktotjer 
1978 schreef Timmermans naar 
Ipeo (Van der Ras): „Hierbij ver
zoek ik U dringend om opmaak 
van voormeld BPA, volgens bij
gaande opmerkingen". 
Waarom dan op 15 maart 1979 het 
architektenbureau Van Acker be
last werd met het opmaken van 
een ontwerpplan is duister. Op de 
gemeenteraad toen is met geen 
woord verwezen naar het reeds 
bestaande Ipeoplan! Maar Ipeo 
werkte anoniem verder en stelde 
in 1979 en 1980 „Verkavelings-
plannen" op. Een plan verscheen 
in Het Laatste Nieuws van 25 
januari 1980. Een ander plan, het 
definitief verkavelingsplan, werd 
op een vergadering van 14 augus
tus 1980 besproken. Dat de zone
ring van het Ipeo-verkavelingsplan 

niet klopt met de zonering van het 
Van Ackerplan, is typerend voor 
de chaos en improvizatie waar
mee het BPA-Burchtdam werd af
gehandeld. 
Nergens is er een spoor van juridi
sche basis terug te vinden die de 
verhouding tussen de Stad Nino
ve en Ifjeo regelt en nochtans 
heeft deze maatschappij geduren
de vier jaar plannen en ontwerpen 
voor de stad uitgevoerd. 
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12 TV-programma's W 
Zaterdag 

BRT 1 
1530 Kaas (dok j - 1540 Voet-
bal reportage Cup Final uit Wem
bley Tot 1750 - 1800 Manolino 
(stnp) — 1805 Te klem in een 
grote wereld Het Jaar der Gehan
dicapten — 1855 Dit leuke lan<^ 
(reportage) — 1945 Nieuws — 
2010 De Ropers (O — 20 35 Gas
ton en Leo (sketches) — 21 30 
Heerlijke nieuwe wereld Week-
endfilm — 2305 Nieuws 

NED. 1 

1530 Nieuws — 15 32 Studio vnj 
— 1615 Maja, de bij (strip) — 
1640 Klassewerk (speO - 1836 
Sesamstraat — 1900 Popeye — 
1905 Popkrant — 1930 De dan
sende pnnsessen (sprookje) — 
2025 Sonja's goed nieuws show 
- 21 37 Nieuws - 21 55 Zendtijd 
politieke partajen — 2205 Mike 
Burstyn show — 2255 Voetbal 
'80 — 2345 Simon (Darmiggelt — 
0000 Nieuws 

NED. 2 

1857 Nieuws - 1959 Hier is 
Boomer (O — 1925 De Muppet 
show — 2000 Nieuws - 2027 
Fair stood the wind for France (O 
- 21 25 Huisbezoek (f) - 21 50 
Sport op zaterdag - 22 20 Brand
punt-verkiezingen — 2320 Zend
tijd politeke partijen — 2335 
Nieuws 

RTB 1 

19 30 Nieuws — 2015 Le pont de 
mon pere CTV-film) — 21 00 A 
croche coeur (show) — 2300 
Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Auf los 
geht's los (spel) — 22 00 Nieuws 
- 2220 El Cid (film) - 055 

Nieuwa 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Ringstras-
senpalais (O — 2015 Flucht ins 23 
Jahrhundert (SF-film) - 2210 
Nieuws — 2215 Das aktuelle 
Sport-studio - 2330 Der Kom-
missar (f) — 030 Nieuws 

D 3 
19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Heropbloei 
van de harmonie — 21 10 Entste-
hung einer Mahizeit (film) — 2300 
Tips fur Leser 

LUX. 

1900 Nieuws - 1930 Switch (f) 
— 2030 Operation Hongkong 
(film) — 2217 Le droit du plus fort 
(film) 

F 1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les pans de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws — 2030 Numero un 
des numero un (vanete) — 21 40 
Dallas (f) - 22 30 Voetbalmagazi-
ne - 2330 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws — 2035 Les cinq 
demieres minutes (O — 22 05 Va
nete — 2300 De beklimming van 
de Scotoni (dok) — 2330 Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 La Penchole (opera van 
Offenbach), — 2230 Nieuws — 
2300 Cine-regards (kind-sterren) 

BRT 1 
945Te legym - 1000 Protestant
se eredienst uit Leuven — 11 00 
Konfrontatie (debaü - 1200 
Nieuws voor gehoorgestoorden 

— 1500 Sesamstraat — 1525 
Blauwvogel — 1800 Jonger dan je 
denkt-klub — 1830 Manolino 
(stnp) - 1835 Van Pool tot Eve
naar (kwis) — 1945 Nieuws — 
2000 Sportweekend — 2030 Pa-
radijsvogels — 21 15 Mezza Musi-
c a — 2220 Extra Panorama — 
2225 Nieuws 

NED 1 

1900 Nieuws — 1905 Woody 
Woodpecker — 1912 Bassie en 
Adnaan (f) — 19 35 Kieskeung — 
2005 Marco Bakker prezenteert. 
— 21 00 Een minister is ook maar 
een mens — 21 25 Uit de wereld 
van Guy de Maupassant — 22 30 
De mens en zijn muziek (dok) 

NED 2 

1430 Open school/Teleac — 
1530 Requiem van Mozart — 
1640 De verliezers (Religieus-his-
tonsche sene) — 1707 Studio 
Sport 1 — 1845 Sesamstraat — 
1900 Studio Sport 2 - 2000 
Nieuws — 2010 Muziek voor ons 
plezier — 20 40 Humanistisch Ver
bond - 2045 Koot & Bie - 21 30 
Himalaya (Info) — 2230 De schrij
vers (debat) — 2315 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws - 2010 A croche 
coeur (show) — 2045 Les che-
veux courts de Berenice (tv-film) 
— 21 30 Franse presidentsverkie
zingen — 2305 Nieuws 

ARD 

20 00 Auf vollen Touren(tv-film) — 
2200 Nieuws — 2210 Giscard of 
Mi t te r rand ' — 2230 Muziekmaga-
zine — 2315 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 2030 Ein sturer 
Bock (korte verhalen) — 21 35 
Nieuws — 22 00 De Franse presi
dentsverkiezingen — 2245 „Von 
Mungersdorfer Stadion zur Musik-
hohschule (film) — 23 35 Nieuws 

D 3 
19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Boeddha's 
(dok) - 21 00 Auslandsstudio -
2145 10 Oder weniger (spel) — 
2315 Nieuws 

LUX. 
2030 Kojak (f) - 2130 Presi
dentsverkiezingen in Franknjk 

F 1 
1930 Nieuwa — 1950 Presidents
verkiezingen (tweede ronde) — 
1 30 Nieuws 

A 2 
1845 Nieuws — 1945 Nieuws — 
20 00 Presidentsverkiezingen 
(tweede ronde) 

F 3 
1000 Mosaique (tot 1200) -
1630 Prelude a l'apres-midi — 
2000 Les comediens s'amusent 
(humor) — 2030 La nonne san-
glante (tv-film) — 2200 Presi
dentsverkiezingen — 2230 Hitch
cock a la television 

Maandag 

BRT 1 
14 00 Schooltelevisie - 1800 Ma
nolino (stnp) — 18 05 Maja de bij 
(stnp) — 18 30 Bonjour la France 
(open school) — 19 00 De glasma
kers van Herat (dok) — 19 25 Het 
magisch potlood (stnp) — 1945 
Nieuws - 2015 Het testament (f J 
- 21 05 Sportshow - 21 50 Rap
port '81 (VI jeugdherbergcentrale) 
- 2230 Nieuws 

NED. 1 
1830 Jeugdjournaal — 1836 Se
samstraat — 18 50 Het vossenhol 
(dok) — 1900 De nacht van het 
hart (show) — 1950 Heartland 

(film) - 2137 Nieuws - 2155 
Zendtijd politieke partijen — 22 05 
Twee voor Twaalf (kwis) — 22 45 
Kop op (dokJ — 2320 Nieuws 

NED. 2 

1857 Nieuws — 1859 Mickey 
Mouse en Woody Woodpecker 
— 1914 Zoo IS de dierentuin — 
2000 Nieuws — 2027 Andre Van 
Duin solo (show) — 2120 De 
groene keizenn (f J — 2210 Aktua 
TV - 2245 Tros Sport Extra 
(tennis) — 2335 Zendtijd voor 
politieke partijen — 2350 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws — 1955 L'evene-
ment le plus important depuis 
qu'on a marche sur la lune (film en 
debaü — 2300 Nieuws 

RTB 2 

1830 Cheri-Bibi (fJ - 1955 U 
peine capitale (Waalse tv-film) — 
2205 Spectacle magazine 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Exil (fJ -
21 15 Kontraste - 21 45 Expeditie 
in de Himalaya (dokJ — 2230 
Tagesthemen — 2300 Das Berg-
werk (film) — 030 Nieuws 

ZDF 
2015 De Berlijnse verkiezingen — 
21 00 Heute^ournal — 21 20 Vom 
einem Tag zum anderen (tv-spel) 
— 2250 Route 66 (show) - 005 
Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws - 2015 Montag-
abend im Dntten (dokJ — 2200 
Franziskus, der Gaukler Gottes 
(film) — 2320 Nieuws 

LUX 

1945 Dierenmagazine — 2000 
Medecins d'aujourd'hui (fJ — 
21 00 L'homme presse (fiInO 

TF 1 
1945 Les paris de TF 1 (speO — 
2000 Nieuws - 21 00 Le baron de 
l'Ecluse — 2240 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Aktualitei-
tenmagazine — 2155 Premier 
mouvement (pianokoncerO — 
2255 Jazz — 2330 Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
- 20 30 Erotissimo (film) - 21 55 
Nieuws 

Dinsdag 

[ 12 MEI 

BRT 1 
14 00 Schooltelevisie - 1800 Ma
nolino (strip) — 1805 Sesam
straat — 1835 Lachertjes — 
1840 Pien-e Fabioan & O ) (f J -
19 07 Uitzending door derden (Het 
vnje Woord) — 19 45 Nieuvt/s — 
2010 Hitnng (show) - 21 05 Ver
over de aarde de lijkwade van 
Turijn (2) 21 55 I Q (kwis) - 2220 
Nieuws 

BRT 2 
2010 Allemaal beestjes — 2040 
Het vergelijk (film) — 22 40 Bon
jour la France (Open school) tot 
2310 

NED 1 
1830 Jeugdjournaal - 1836 Se
samstraat — 1900 Nieuws — 
19 05 D'r kan nog meer bij — 1915 
Tijdsein — 2030 Van u wil ik 
zingen (liederen) — 21 00 God wil 
wonen bij de mensen — 21 25 EO-
aktief — 21 37 Nieuws - 21 55 
Zendtijd Politieke partijen — 22 05 
Den Haag vandaag — 2220 Het 
Oriando-kwartet speelt Mendels
sohn — 2250 Gelet op Europa 
(Info) — 2310 Nieuws 

NED 2 
1857 Nieuws - 1859 Chubby 
Checker (show) — 1925 Cum 

Laude (kwis) — 20 00 Nieuws — 
2027 De gezusters Bennett (f J — 
121 20 Willen wij weten (Info) — 
2210 Hier en nu - 2250 Kerken 
wat doe je e r m e e ' — 23 05 Zend 
tijd voor politieke partijen — 23 2( 
Nieuws 

RTB 1 

1400 Schooltelevisie - 1745 LE 
botte aux images — 1815 Zigzag 
- 1830 A l'ombre du Volcar 
Hekla (dokJ - 1900 Waalse ge 
westelijke aktualiteiten — 193C 
Nieuws — 19 56 Salut Champion 
(fJ - 2050 TVF-magazine (da 
mesrubnek) — 21 50 Tout la vie 
son image (muziekkamp) — 22 35 
Nieuws 

RTB 2 

18 30 Cheri-Bibi (f J - 19 56 Chan-
sons souvenirs — 21 00 De Jamai-
caanse stem (dokJ 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Was bin 
i c h ' (kwis) - 21 00 Aktuahteiten-
magazine — 21 45 Nick Lewis -
Chief Inspector (f J - 2230 Ta
gesthemen — 23 00 Schade, dass 
sie gekommen sind (humor) — 
0015 Nieuws 

ZDF 
19 00 Nieuws - 19 30 Der Frosch 
mit der Maske (film) — 2100 
Heute-joumal — 21 20 Kinder Kin
der (dok J — 22 05 Het boek en de 
macht — 0000 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Landes-
spiegel — 21 00 Mark t - 21 15 
Nachf rage (debat) — 22 30 Keine 
angst vom Reigen (dokJ — 2300 
Nieuws 

LUX 

1945 Dierenmagazine — 2000 
Dallas (f J - 21 00 Ohanian (tv-
film) 

F 1 

19 45 Les paris de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws - 2035 Les gran-
des aventures de l'Himalaya — 
2125 Kundnkova (enquête) — 
2225 Alexandre Hay, president 
van het Rode Kruis (portret) — 
2330 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws — 2028 D'accord, 

pasd'accord — 204( 
en or massif (film e 
2330 Nieuws 

F 3 

20 00 Les jeux de 201 
- 2030 La belle A i 
2220 Nieuws 

Woens 

BRT 1 
1700 Op het schild 
1800 Klem, klem kl 
1815 Manolino (stnp) 
avonturen van de h 
(stnp) - 1830 Battle 
ca(SF-f ) - 1917 U i t 
derden (VNOS) - 1 
- 2010 Voetbal Dyr 
Z C Jena - 2210 
weerbencht (tot 22 2E 

BRT 2 

2015 Studio vrije tij 
Weg naar de top (filr 

M A A N D A G e n mei) - Neder land zo rg t v o o r 
he t mees t aant rekke l i j ke p a k k e t D e d o o r R ichard 
Pearce in 1979 gemaak te f i lm Heartland is gebasee rd 
o p w a a r g e b e u r d e fe i ten de e rvar ingen van t w e e 
p ion ie rs d ie r o n d d e eeuwwisse l i ng in d e buur t van d e 
plaats B u r n t f o r k in d e Amer i kaanse s taat W y o m i n g leef
d e n El inore Randal l leidt me t haar 7-jarig doch te r t j e een 
u i tz icht loos bes taan Z i j g r i jp t d e kans o m bij e e n 
z w i j g z a m e b o e r in het ve r re W y o m i n g als hu ishouds ter 
te gaan w e r k e n Heimel i jk koes te r t zi j he t ver langen o m 
m e t e e n e igen bedr i j f te beg innen (Vara , N e d 1) — D e 
veelz i jd ige ak teu r T o n van D u i n h o v e n b reng t z i jn e igen 
in terpre ta t ie van d e e k o n o m i s c h e misère in Kop op 
(Vara , N e d 1) — T ros s tar t v a n a v o n d me t een n ieuwe 
reeks De Groene Keizerin CThe Last Conver t ib le ) naar 
he t ge l i j knamige boek van A n t o n M y r e r He t gaat ove r 
vi j f v n e n d e n in A m e n k a r o n d het u i tb reken van W O U 
H u n jonge l ingen leven draai t r o n d de luxueuze au to van 
een van hen, d ie ze d e G r o e n e Ke izenn g e d o o p t 
hebben , hun s tud ies en de meis jes, me t o p k o p de 
aant rekke l i j ke C h n s o p w i e zi j alle vi j f ver l ie fd zi jn 
( N e d 2) 

D I N S D A G (12 mei) - B R T 2 zend t de uit 1969 
da te rende ro lp ren t Het vergelijk CThe ar rangemenO van 
Elia Kazan u i t Kazan is naast d e reg isseur o o k de au teur 
v a n he t verhaa l D e f i lm spee l t r o n d een t r io da t ve r to l k t 
w o r d t d o o r d n e eers tek lasak teurs Eddie A n d e r s o n 
(K i rk Doug las ) e e n suksesvo l le pub l ic i te i tsontwerper , 
aanvankel i jk ge lukk ig g e t r o u w d me t d e aant rekke l i j ke 
F lo rence ( D e b o r a h Ke r r ) en G w e n (Faye D u n a w a y ) , d e 
v n j g e v o c h t e n vnend in Een d w a a s ve rkeersonge luk , 
waarb i j Eddie g e w o n d geraakt , ve rande r t alles Hij 
w o r d t zw i jgzaam, en gaat mee r en meer d e n k e n aan 
G w e n , een vnend in uit z i jn j eugd ja ren O p e e n dag reist 
hij naar N e w Y o r k en b e z o e k t er z i jn vader in het 
z iekenhu is T i jdens deze re is o n t m o e t hij o p n i e u w 
G w e n — V r e u g d e a lom bij de l ie fhebbers van nostalgi
s c h e tw is t - en rockmuz iek uit d e ja ren zest ig N C R V 
heef t he t w i j ze initiatief g e n o m e n o m d e gep lande 
a f lever ing van de Lucil le Bal l - reeks w e g te laten val len 
en d ie t e v e r v a n g e n d o o r e e n s h o w van d e in d e ja ren 
zest ig f u r o r e m a k e n d e tw is t -zanger Chubby Checker 
( N e d 2) — O n d e r de t i tel Kinder, Kinder ( Z D F ) gaat 
een p r o g r a m m a schui l o v e r o p v o e d i n g to t mil ieube-
w u s t h e i d 

W O E N S D A G (13 mei) - Een d r u k k e a v o n d o p 
B R T 1 v o o r e e r s t is er d e Uitzending door Derden Gas-
t o m r o e p De Vlaams-Nationale Omroepstichting Na het 
journaal vo lg t voetbal D y n a m o Tbilissi — Car l Ze iss 
Jena , f inale van d e Europese B e k e r v o o r B e k e r h o u d e r s 
in Dusse ldo r f ( O o k via ande re zenders ) — Het vr i je-
t i jdsmagazine van BRT 2 he rbe rg t nogal w a t in teressan
te o n d e r w e r p e n een s t r eekge rech t uit Oos t -V laande-
r e n , bad- en s t r a n d m o d e , b l oemsch i kken , t oe r i sme , 
aktual i te i t d e dag van d e pos tzege ls . Big Band Festival 
in G e e l , e e n toens t i sch initiatief in M e c h e l e n (.Studio 
Vnje Tijd) BRT 2 begin t een reeks f i lms „Engels realis
m e " me t d e ro lp ren t Weg naar de top ( R o o m at t he 
Top) , een Engelse f i lm van Jack C lay ton (1959, z w - w ) 
M e t Lau rence Harvey , S i m o n e S ignore t e a J o e Lamp-

t o n (Laurence Harvey ) is een . 
e e n baan kr i jg t in het Noord i 
Daar leer t hij Susan , de doch te 
k e n n e n V ia haar wi l hij door 
famil ie van het meis je heeft ni€ 
ne k lerk V o o r haar rol in dez« 
S igno re t een O s c a r Dit betel< 
a k t n c e v o o r d e eers te maal ee 
d ing in d e w a c h t w is t te s lepe 
he t zu ivere avon tuu r kunnen te 
ca) O p d e f i lm „ D e Dne Mus 
Musketiers (The Four Muskete 
lady), e e n Amer i kaanse p r o d i 
uit 1973 M e t Ol iver Reed, Ricl 
Finlay, M ichae l York , Geraldine 
Raquel W e l c h en nog vele and( 
bezet t ing m e t nogal w a t klinker 
ke t ie rs s taan in d ienst van Kc 
h e b b e n zij mee r me t de koninc 
d e v rouwe l i j ke personeels led* 

DONDERDAG (i4m( 
z ine Een vinger in de pap hrenc. 
Kids , een s k e t c h ove r het uitei 
b o e k e n w u r m , aktual i tei ten — I 
g e n van w e r k e n van Wil l iam '• 
zet BRT 2 v a n a v o n d Richard I 
b e k e n d e Bn tse ak teurs Sir J o h 
J o n Finch e a w e r d e n aangetr 
gep roduk t i e D o o r zi jn ar rogar 
R ichard II d e adel van zich A l s 
v loedr i j ke neef Bo l ingbroke o n 
bij Bo l i ngbroke en zi jn aanhang 
naar Engeland o m zijn rechter 
( N C R V ) b reng t e e n Poolse filn-
b leem w o r d t behande ld dat bes 
v inden In de f i lm Een tegen s 
(1979) dre ig t d e mijndirekt ie, < 
huis jes w a a n n mi jnwerkersc 
w o o n d , af te b reken en o p di 
mode rne , „aangepaste" huizer 
D e gepens ionee rde mi jnwerke 
zi jn gez in w o o n t in het huis v\ 
g r o o t v a d e r h e b b e n g e w o o n d , I 
d e d i rekt ie o m in het huisje te l< 
bi j z i jn d o o d 

VRIJDAG (15 mei)-Ro 
g ioen heef t alt i jd al een z w e e m 
van n ieuwsg ier ighe id en geh 
D ick Richards ' p ren t Er was ee 
gioen ( M a r c h or die) is een nu 
o m het leg ioen to t bij de k i jke 
w a s er de s te r ke rolbezett ing 
en ige d imens ie kr i jyt , zoniet v 
opgegaan Een g r o e p soldaten 
leg ioen kr i jg t t egen het einde Vi 
log de opd rach t o m een expedi l 
zoek gaat naar een g ra f tombe 
ge lukk ig m e t d e opdracht , w. 
w e r d bi jna voltal l ig u i tgemoord 
Te rence Hill, Ca ther ine Deneu \ 
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Mi TV-prog ram ma's 13 

:ord. - 20.40 Une cadillac 
lassif (film en debat). — 
suws. 

3 jeux de 20 heures (spel). 
La belle Amérlcalne. — 

3UWS. 

oensdag 
13 MEI 

3 het schlldpadpleln. — 
ein, klein kleutertje. — 
riolino (strip). - 18.20 De 
T van de hond Reksio 

18.30 Battlestar Galacti-
— 19.17 Uitzending door 

/NOS). - 19.45 Nieuws. 
Voetbal: Dynamo Tiflis — 
a. — 22.10 Nieuws en 
:ht (tot 22.25). 

jdio vrije tijd. — 21.15 
r de top (film). 

NED 1 
15.30 Ballontocht boven de woes
tijn (dok.). - 16.20 Dieren van het 
groene woud (strip). — 16.45 Ren 
je rot — 18.30 Jeugdjournaal. — 
18.36 Sesamstraat — 18.55 Toe
ristische tips. — 19.00 Van gewest 
tot gewest — 19.50 Klem (info). — 
20.00 Socutera. - 20.05 Voetbal 
(reportage). — 22.17 Nieuws. — 
22.35 Zendtijd politieke partijen. — 
22.45 Verkiezingsspecial. — 23.25 
Nieuws. 

NED 2 
18.57 Nieuws. - 18.59 Ik ga mijn 
eigen baan. — 19.25 Kenmerk 
(info). - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Socutera. — 20.32 The four mus
keteers (film). - 22.20 Verdwaald 
op het binnenhof. — 22.45 Muzi
kaal intermezzo. — 22.55 Veroni
ca's agenda. — 23.02 Teleac. — 
23.32 Zendtijd politieke partijen. — 
23.47 Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. - 19.30 Nieuws. - 20.00 Le 
train (film). — 21.45 La revolution 
silencieuse (voor zelfstandigen). — 

22.15 Haynard Ferguson Big Band 
(jazz). - 23.00 Nieuws. 

RTB 2 

18.30 Chéri-Bibi 
Sport 2. 

(fj. 19.55 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.10 Voetbal 
(reportage). — 22.00 De eerste 
zonne-energiecentrale van Europa 
(dok). — 22.30 Tagesthemen (tot 
23.00). 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Het land 
van de reuzenbloemen (dok.). — 
21.00 Heute-journal. - 21.20 Ve
gas (f J. — 22.05 Het jaar van de 
gehandicapten. — 22.10 lona in 
Schotland (reportage). — 22.40 
Cautio criminalis oder der Hexen-
anwalt CTV-spel). — 0.15 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Gesprek
ken en ontmoetingen. — 21.45 
Alaska (dokJ. — 22.15 Die Macht 
und ihr Preis (film). — 0.10 Nieuwa 

'ey) is een ambitieuze jongeman die 
het Noordengelse stadje Warnley. 
I, de dochter van een rijke industrieel 
wil hij doorstoten naar de top. De 
5je heeft niet hoog op met de gewo-
r rol in deze prent behaalde Simone 
ir. Dit betekende dat een Europese 
ste maal een dergelijke onderschei-
ist te slepen. — De liefhebbers van 
jr kunnen terecht op Ned. 2 (Veronl-
e Drie Musketiers" volgde De Vier 
lur Musketeers - The revenge of Mi-
anse produktie van Richard Lester 
r Reed, Richard Chamberlain, Frank 
<, Geraldine Chaplin, Faye Dunaway, 
Dg vele anderen. Een uitgebreide rol-
I wat klinkende namen. De Vier Mus-
inst van Koning Louis XIII. Eigenlijk 
3t de koningin en de haar omringen-
soneelsleden te maken... 

\G (14 mei) — Het jongerenmaga-
'e pap brengt: een optreden van The 
/er het uiterlijk; een portret van een 
iliteiten. — In de reeks TV-bewerkin-
an William Shakespeare door BBC 
d Richard II op het programma. De 
ïurs Sir John Gielgud, Derek Jacobi, 
ien aangetrokken voor deze presti-
zijn arrogante willekeur vervreemdt 
an zich. Als hij ook nog zijn eigen in-
ngbroke onterft, zet hij kwaad bloed 
ijn aanhang. Bolingbroke keert terug 
zijn rechten op te eisen. — Ned. 1 
I Poolse film waarin een aktueel pro-
deld dat best hier plaats zou kunnen 
:en tegen allen van Kazimierz Kutz 
ijndirektie, de eigenares van een rij 
ijnwerkersgeneraties hebben ge-
sn en op de vrijgekomen terreinen 
iste" huizenblokken op te trekken, 
ï mijnwerker Karol Habryka die met 
het huis waarin ook zijn vader en 
gewoond, bindt de strijd aan tegen 

it huisje te kunnen blijven wonen tot 

mei) — Rond het Vreemdelingenle-
3en zweem van afschuw en meteen 
3id en geheimzinigheid gehangen. 
it Er was eens het vreemdelingenle-
3) is een niet erg geslaagde poging 
bij de kijkers te brengen. Gelukkig 
rolbezetting waardoor de film nog 
yt, zoniet was ie totaal in de mist 
sp soldaten van het Vreemdelingen-
het einde van de Eerste Wereldoor-
een expeditie te beschermen die op 
graftombe. Majoor Foster is niet erg 
pdracht, want de vorige expeditie 
uitgemoord... (Met Gene Hackman, 
-ine Deneuve, lan Holm e.a. (BRT 1) 

— Rond diezelfde tijd loopt op Ned. 1 CTros) een harde 
politiefilm waarin John Wayne nu eens niet de bikkelhar
de, sympatieke cowboy speelt In Brannigan speelt hij 
de rol van een politiedetective die achter de beruchte 
gangster Larkin (John Vernon) aanzit en hem volgt tot 
in Londen, waar de politie er heel andere metoden op 
nahoudt dan Brannigan en zijn kollega's uit Chicago. — 
Panem et circenses is een poging van Luc De Smet en 
Jay Geary om via pantomime de bezitsdrang van de 
mens aan de kaak te stellen. (BRT 2) 

Z A T E R D A G o mei) - De finale van de Engelse 
voetbalbeker is dé gebeurtenis van het sportjaar in En
geland. De dag van de finale is het zowat een Nationale 
Feestdag in Engeland. Dit jaar wordt de 100ste finale 
gespeeld tussen Tottenham Hotspurs en Manchester 
City. Ook in andere landen is er belangstelling voor dat 
sportgebeuren. BRT en RTBF 2 besteden er ook aan
dacht aan. — „A brave new world" is de titel van een 
science-fictlonroman van Aldous Huxley die nogal wat 
ophef heeft gemaakt De Amerikaanse regisseur Bert 
Brinckerhoff maakte er een film van (1979), BRT brengt 
die in twee delen, waarvan het eerste deel vanavond 
uitgezonden word t In Huxley's toekomstige wereld 
heeft de kille wetenschappelijke geest alle menselijk
heid kapotgemaakt De wereld is bewoond door altijd 
jonge, gezonde en tevreden mensen, die in vijf kasten 
zijn onderverdeeld, van de super-intelligenten tot de 
domoren. De natuur, het gezin, de liefde, kunst enz. zijn 
uit den boze. Ergens in een wildreservaat verblijven nog 
enkele eksemplaren uit de vorige beschaving, die in hun 
min of meer natuurlijke staat te bewonderen zijn. Een 
man en een vrouw krijgen van de wereldheerser 
toelating om een bezoek te brengen aan deze wilden. 
(.Weekendfilm: Heerlijke, nieuwe wereld). — De TV-film 
Dansende prinsessen (Dancing princesses) is een 
muzikaal sprookje gebaseerd op een verhaal van de 
gebroeders Grimm. De regie is van Derek Marlowe en 
de muziek van Laurie Holloway (klassiek, modern en 
disco) wordt gespeeld door Jack Parnell en zijn orkest. 
Een koning met zes dochters waakt zorgvuldig over zijn 
schatteboutjes. 's Avonds sluit hij hen op in hun kamer 
Maar 's morgens zijn hun lieve kleine muiltjes telkens 
weer afgetrapt en versleten. Wat zouden zijn dochter
tjes 's nachts ondernemen terwijl zij horen te slapen?... 
(Vara, Ned. 1). 

Z O N D A G (10 mei) — In het ouderenmagazine 
Jonger dan je denkt zitten o.a. twee interessante 
onderwerpen die rechtstreeks de ouderen aanbelan
gen: info over het brugpensioen; gesprek met een nota
ris over het maken van een testament (BRT) — RTBF 
zorgt voor de liefhebbers van een dolle klucht: Louis de 
Funès in L'homme orchestre, een dolkomische film van 
Serge Korber (1970). Louis de Funès speelt de leider 
van een groepje danseressen die op nogal rigoureuze 
wijze zijn pupillen onder de knoet probeert te houden. 
— Later op de avond draait RTBF nog een film die 't be
kijken waard is: Les cheveux courts de Berenice die al 
eerder op het Nederlandse scherm te zien was (Bernice 
bobs her hair). Shelley Duval speelt de rol van Berenice, 
een verlegen tienermeisje dat onder invloed van haar 
ondernemende nicht Marjorie in een suksesvolle vamp 
verandert... 

LUX 

19.45 Dierenmagazine. — 20.00 
Muzikaal programma — 21.00 Le 
temple de l'éléphant blanc (film). — 
22.40 Voetbal. 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les paris de TF 1 (spel). — 
20.00 Nieuws. - 20.35 Julien Fon-
tanes, magistrat (f J. — 22.05 Maga
zine over literatuur — 23.15 
Nieuws. 

A 2 

19.45 Nieuws. — 20.10 Voetbal 
(reportage). — 22.10 Grand stade. 
— 23.10 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speO. 
— 20.30 Les centurions (ooriogs-
film). — 22.30 Nieuws. 

Donderdag 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ma-
riolino (strip). — 18.05 Huckleberry 
Finn (f J. — 18.30 Een vinger in de 
pap. — 19.00 Op zoek naar., (dok. 
over arcfieologie). — 1922 Uitzen
ding door derden (CVP). - 19.45 
Nieuws. — 20.10 Micro-Macro 
(kwis). — 20.45 Panorama — 
21.35 Dallas (f). - 22.30 Sporttri-
bune. — 22.50 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Richard II (toneel). - 22.45 
Première. 

NED. 1 
18.30 Jeugdjournaal. — 18.36 Se
samstraat — 19.00 Wollies wereld 
(fJ. - 19.05 Vogel vrij. - 19.30 
Een tegen allen (film). — 21.14 
Muzikaal intermezzo met het Pools 
kamerorkest — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Zendtijd politieke partijen. — 
22.05 Den Haag vandaag. — 22.20 
Panoramiek. — 22.55 Nieuws. 

NED. 2 
18.57 Nieuws. — 1859 Scooby 
Doo. — 19.25 Jan J. De Bom v/h 
de kindervriend. — 20.00 Nieuws. 
- 2027 De Lemmings (f.). - 21.20 
Koning klant — 21.55 Edelvrouw -
Bedelvrouw (fJ. - 22.25 Achter 
het nieuws. — 23.15 Zendtijd voor 
politieke partijen. — 23.30 Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. — 19.55 
Gehandicapten (reportage). — 
20.20 La Zizanie (film). - 21.55 Le 
carrousel aux images. — 22.45 
Nieuws en weerbericht 

RTB 2 
20.00 Eugene Oneguine (opera). 
— 21 10 Het heroïsch materialisme 
(dok). 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Experimen
ten met dieren (dokj. — 21.15 Eine 
kleine Schlachtmusik (kabareO. — 
22.30 Tagesthemen. — 23.00 Mis-
gift (tv-film). — 0.40 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Leute wie 
Du und Ich (korte verhalen). — 
20.30 Erben will gelernt sein (f J. — 
21.00 Heute-journal. - 21.20 
Nieuws uit Oost en West — 22.05 
Jetzt siehst du mal die Welt (tv-
spel). — 23.15 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Der Mor
gen, als Ginger kam (film). — 21.45 
Filmmagazine. — 22.30 Hinter den 
Schlagzeilen. — 23.15 Nieuws. 

LUX. 

19.45 Dierenmagazine. — 20.00 
Super Jaimie (Sf.-fJ. - 21.00 La 
grande illusion (ooriogsfilm). — 
22.55 Artistiek magazine. 

F 1 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1 (spel). -
20.00 Nieuws. - 20.30 Salut 
Champion (fJ. - 21.30 Aktualitei-
tenmagazine. — 22.30 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Sept hom
mes en enfer (tv-film). — 21.50 
Coups de theatre (magazine). — 
22.50 Chefs d'oeuvre en peril. — 
2325 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Le boulanger de Valorgue 
(film). — 22.00 Nieuws. 

BRT 1 
17.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Knikkie (f.) - 18.15 Klem, klein 
kleutertje. — 18.30 De wegen naar 
het zuiden (toerisme) — 19.07 Ma
ria troont in Limburg (KTRO) — 
19.45 Nieuws. — 20.15 Er was 
eens het vreemdelingenlegioen 
(avonturenfilm) — 21.55 Puur kui
tuur., over derden (Lorenzo da 
Ponte, librettist van o.m. W A Mo-
zarO — 22.25 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Wij, heren van Zichem (fJ — 
21.15 Panem en circenses (panto-
mimespel) — 22.10 Dag aan dag. 

NED 1 
18.30 Jeugdjournaal. - 18.36 Se
samstraat — 19.00 Banana Split 
(vertxjrgen camera) — 19.40 Bran
nigan (politiefilm) — 21.37 Nieuws. 
— 21 55 Zendtijd politieke partijen. 
— 22.05 Aan ons de keus (f J — 
2300 Latent talent (vrouwen en 
politiek) — 23.45 Nieuws. 

NED 2 
18.57 Nieuws. - 18.59 Dr Snug
gles. — 19.05 Avro's toppop. — 
20.00 Nieuws. - 20.27 Dallas (fJ 
— 21.15 De gouden roos van 
Montreux. — 2215 Aktueel en 
informatief — 2300 Tjongejonge 
(f.) — 23.25 Verkiezingsprogram
ma. — 23.40 Nieuws. 

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

suivre Onfo) — 21.15 Au nom du 
pape Roi (film) ~ 23.00 NIeuvw. 

RTB 2 

18.30 Chéri-Bibi (fJ - 19.55 Mai-
tres et valets (f J - 20.45 Sportak-
tualiteiten. 

üüx! 
19.45 Dierenmagazine. — 20.00 
Hunter (f J — 21.00 Les égouts de 
l'or (tv-film). 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Kohihiesels 
Töchter (film) — 21.50 Ekonomi-
sche rubriek. — 22.30 Tagesthe
men. — 23.00 Die Spwrtschau. — 
2325 Ein Sheriff in New York (f J 
— 00.40 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Auslands-
journal. - 20.15 Der Alte (fJ -
21 15 Dierenmagazine. — 22.00 
Tele-joumal. — 22.20 Kultureel ma 
gazine. — 23.05 Action Man -
Banraub fast perfekt (politiefilm) — 
00.35 Nieuws. 

D 3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Kultur und 
Wissenschaft — 21.00 Nieuws uit 
Duitsland. - 21.30 Gott und die 
Welt - 22.00 Wie es Gott gefallt 
(f.) - 23.00 Kultur und Wissen
schaft - 23.20 Nieuws. 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les pans de TF 1 (speO — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Silence on 
aime (toneel) — 22.30 Opéra pre
mière. — 23.30 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Noires sont 
les Galaxies (fJ — 21.35 Apostro
phes. — 22.55 Nieuws. - 23.05 
Animal Crackers (film). 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (speD 
— 20.30 Le nouveau vendredi (re
portage) — 21.30 De streek van 
Uzes (dok.) — 22.25 Nieuws. -
22.45 Thalassa: magazine over de 
zee. 

Simone Signoret en Laurence 
Harvey in Weg naar de top 
(Room at the Top) van Jack 
Clayton (1958), een realisti
sche film waarin voor het eerst 
een onderwerp als seks op 
een ernstige manier werd be
handeld en het triestige Noord
engelse industriegebied op 
realistische manier getoond 
werd. 
(Woensdag, BRT 2, 21 u. 15). 
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Boeken over het leven... 

De uitgeverijen Kosmos, Amster
dam en Heideland-Orbis, Hasselt 
publiceren momenteel een eerste 
reeks geïllustreerde boeken over 

psychologie, vooral met de bedoe
ling dit onderdeel van de menswe
tenschappen voor velen toegan
kelijk te maken Deze werken zijn 
geschreven door vakmensen 

Door zijn gedegenheid als door 
zijn vlotte taal is deze reeks zowel 
geschikt voor de academicus als 
voor elke belangstellende leek 

Elk deel vormt een afgeronde stu
die De reeks geeft een volledig 
beeld van onze huidige leefsitua
tie, tot en met de recente ontwik
kelingen en ontdekkingen 

„De middelbare leeftijd" is een 
werk van Marjone Fiske, dat uit 
het Engels werd vertaald door 
Paul van den Hout Er zijn weinig 
boeken, die een heel nieuw gebied 
behandelen 

„De middelbare leeftijd" is zo eén 
van die uitzondenngen op de alge
mene regel Over de middelbare 
leeftijd werd nog met veel gepubli
ceerd, maar het ziet er naar uit dat 
daarin verandering komt vooral 
aangezien zeer velen vroeger dan 
verwacht op pensioen gezet wor
den en meteen in de zgn derde 

Aforismen blijven in 
André Geritte is een jong auteur 
(Antwerpen ° 12 november 1953) 
die een aforismenbundel publi
ceerde (Suffered Thoughts) en 
ruim vier jaar werkte aan de sa
menstelling van een afonsmen-
antologie die in 1980 verscheen 
onder de titel „Kerndenkers,, 

Zijn keuze en de verantwoording 
getuigen van grote ernst bij de 
auteur die haast op wetenschap
pelijke wijze het afonsme en zijn 
auteurs ontleedt en beschrijft 

HIJ heeft zich beperkt tot 37 au
teurs waarvan de meerderheid uit 
Frankrijk komt Engeland, Duits
land en de Verenigde Staten zijn 
maar schaars vertegenwoordigd, 
het Oosten helemaal met Het is 
trouwens met de bedoeling van de 
auteur een wereldantologie sa
men te stellen, hoewel hier voor 
hem een aantrekkelijk vervolgt ligt 
uit een vreemde maar ook verlei
delijke gedachtenwereld 

Bijvoorbeeld zou hij een aankno
pingspunt kunnen vinden in de 
haiku Intussen legde de auteur 

zichzelf beperkingen op, waarbij 
bekende schrijvers sneuvelden 
In een uitvoerige inleiding licht de 
auteur zijn metode en zijn appre
ciatie toe Achteraan volgen een 
beknopte biografie en een waar
deoordeel, dit alles alfabetisch ge
rangschikt dus volgens de auteur 
en niet volgens het onderwerp 
Wie van aforismen houdt — en 
wie doet dit met? — zal hier echt 
zijn gading vinden, ook al leest 
men een dergelijk boek met in een 
adem uit De meeste afonsmen 
moet men herlezen en over de 
inhoud ervan nadenken, anders 
wordt het een al te oppervlakkige 
Spielerei En voor Spielerei is het 
speelse aforisme te ernstig, om 
met een eigen aforisme te eindi
gen 

Uit een waardeklassement blijkt 
dat de auteur Laroche Foucauld 
als de beste aforisme-auteur be
schouwt terwijl zware kalibers als 
Nietsche, Hugo, Balzac en Joubert 
achteraan hengelen 

Karndenkers, André Garitte, Uitgevent Wal
ter Soethoudt, Antwerpen, 311 biz. 

leeftijd belanden Waar deze ver
andering plots, onverwacht ge
beurt, ontstaat stress en de auteur 
gaat dus uitvoerig op dit verschijn
sel in Niet iedereen heeft een 
hobby, waarin hij of zij zich kan uit
leven Anderzijds schept pensio
nering voor de betrokkene een 
hoop tijd, waardoor hij dingen kan 
doen, die hij tijdens zijn aktieve te
werkstelling met kon doen Het is 
een uitdaging, waaraan nog ver
rassend veel vijftigers en zesti
gers een positief antwoord kun
nen geven Daarom is dit boek een 
steun voor wie van zijn leven op 
middelbare leeftijd nog iets wil 
maken Het boek is tevens uitvoe-

ng geïllustreerd, van pittige tek
sten voorzien waaruit blijkt dat 
ook de auteur zichzelf relativeert, 
een prettige vaststelling, die we 
jammer genoeg nogal te vaak mis
sen in andere gelijkaardige boe
ken 

Angsten en 
spanningen 

In dezelfde reeks verscheen „Ang
sten en Spanningen" door Charles 
Spielberger Dit boek handelt over 
spanningen, hun aard, oorzaak en 
gevolgen Uit de lezing van dit 
boek valt te besluiten dat angst 

Internationaal 
volksmuziektreffen 
Van 6 tot en met 8juni a s heeft te Herzele (O-VI) op het Hof ter Goten 
het internationaal volksmuzikantentreffen plaats Achter dit gebeuren 
staan de Vlaams-Brabantse Geuzen, een steengoed groepje autentieke 
volksmuzikanten De band wordt gevormd door Dries Buité, Frans 
Claes, Miei Fossé, Kris Geysens en Claudine Goche Wat biedt dit 
internationale treffen'^ Drie dagen en drie nachten non-stop doedelzak
ken, draailieren, schalmeien, vlieren en aanverwante instrumenten 
Overnachting ter plaatse op een grote kampeerweide en in de schuur 
van het Hof (60 p/J Eten en drinken ter plekke Herzele ligt bezijden de 
E5, uitrit N 11 op de weg naar Zottegem Wie meer wil weten over dit 
groots muzikaal gebeuren kan terecht op het nr 90 van de Dr Jacobs-
straat 90 te 1070 Anderlecht 

een normaal verschijnsel is bij de 
mens waar hij zich moet aanpas
sen en leren te leven met de angst 
De angst veroorzaakt o m agres
siviteit leidt tot overspanning, die 
men moet leren passend te lijf te 
gaan (zonder kalmerende midde
len) 
Een man die ontslag dreigt te 
krijgen heeft angst evenveel als 
de man, die in het circus uit een 
kanon wordt geschoten Beiden 

ondergaan een verhoogde druk, 
de ene psychisch, de andere fy
sisch, maar beiden zijn aan stress 
toe 
Nederlandse vertaling van Paul 
Vandenhout Uitgebreide biblio
grafie, een overzicht van aanbevo
len literatuur en een foto-verant
woording sluiten dit 125 bIz tellen
de boek af 
Uitgeverij Heideland-Orbis, Has
selt 385 fr 

Breugel 

te koop 

Tussen 11 en 16 juni a s wordt het 
prachtige kasteel van Groot-Bij-
gaarden (14de-17de eeuw) samen 
met kunstwerken openbaar ver
kocht Dit IS het gevolg van de 
bankroet van de platenfirma's van 
Eugene Pelgrims de Bigard, eige
naar van onder meer La Maison 
Bleue Het befaamde Londense 
veilingshuis Christie's zal in juni 
een aantal werken van Rubens en 
Breugel, houtsnijwerk, wandtapij
ten, kostbare meubelen, enz, on
der de hamer brengen Aan staats-
sekretans Rika De Backer vroeg 
VU-kamerlid Jef Valkeniers wat 
de overheid van plan is om dit rijke 
patrimonium te behouden voor de 
Vlaamse gemeenschap Zelf stelt 
Valkeniers voor een deel van de 
honderden miljoenen bestemd 
voor de Brakke Grond te Amster
dam te gebruiken voor de aan
koop van het slot van Groot-Bij-
gaarden waarvan de waarde vong 
jaar op 60 miljoen fr geschat 
werd 

Meubelen «TER SCHOOTE» 
TONY V^ATERSCHOOT 

• 

Ambachtelijke reprodukties van oude .......----.,...,.,.,_...,„.,. ,,,, 
stijlmeubelen uit eigen atelier recht- ';;.;' "l.^;;-- f r 
streeks naar verbruiker. '̂  i 'ï?xj<''; l|i/^^;^ 
Verdeling Jean Roche, De Sede, Poltrona ' '̂ ' 
Frau, Gordovil, Constable, Geerebaerdt, • i 
e.a. 1': 

Asserendries 89 i 
9328 SCHOONAARDE (Dendermonde) 
(steenweg Dendermonde-Wetteren) -•• 
Sluitingsdag: donderdag. 
Tel. 053-21.62.35. 

j 

: 

Mallemunt blijft 

(op het Muntplein) 
De aprilse grillen van het Brus
selse schepenkollege zijn blijk
baar (voorlopig) achter de rug, in 
een recente zitting is besloten 
dan toch toestemming te geven 
om het festival Mallemunt op het 
Muntplein te laten doorgaan. 

Deze tiende en meteen ook jubi
leum-uitgave IS mogelijk ge
maakt nadat een afvaardiging 
van de raad van beheer van de 
inrichtende Beursschouwburg 
de dag voordien een onderhoud 
had met burgemeester Van Hal
teren en het projekt-programma 
had toegelicht Tijdens de ge
meenteraad beschuldigde VU-
voorzltter Vic Ancieux fransdolle 
kringen ervan klachten te heb

ben geronseld bij handelaars op 
het Muntplein, en wees erop dat 
de problemen en incidenten van 
vorig jaar op de Grote Markt de 

hetze rond de „Ancienne Belgi-
que" en de inval in de lokalen van 
agglomeratieraad van de Vlaam
se jeugd met Mallemunt niks te 
maken hebben. Het wordt hoog
ti jd dat de anti-Vlaamse onder-
kruipenj een einde neemt en 
plaats wordt gemaakt om de 
hoofdstad in een ander daglicht 
te plaatsen Maar de afwezigheid 
van de Brusselse notabelen op 
het anders uitermate suksesvol-
le „Kaaiteater'-festival is weer 
maar eens een teken aan de 
wand en toont overduidelijk wie 
van goede wil is ! 
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Monika Abicht: 

Verdomme, 't is weer een meid! WW 

Êi 

Dit werk van Monika Abicht dat 
de (misleidende) ondertitel „vrou
wen en werk in Belgié, Nederland 
en de Verenigde Staten" mee
kreeg, bestaat uit drie reeksen 
interviews met een tiental wille
keurig gekozen vrouwen uit de 
vernoemde Westerse industrie
landen. 
Wie geïnteresseerd is in het ver
haal van „gewone vrouwen" — en 
nooit de kans kreeg ze zelf te 
ontmoeten — zal misschien zijn 
gading vinden in dit boek. De lezer 
in kwestie doet er dan echter best 

aan de ondertitel te negeren en de 
inleiding gewoon over te slaan. 
Het voorwoord, de enige tekst in 
dit boek waarvoor Monika Abicht 
op haar eigen inspiratie beroep 
moest doen, getuigt immers van 
een verbluffende oppervlakkig
heid en een storend gemakzuchti
ge tendens tot veralgemening. Zo 
wordt er bijv. zelfzeker ge
schermd met inhoudsloos gewor
den begrippen als de „normale 
mensen", de „algemene opvattin
gen", de „kleine man"... Vaagheden 
die allemaal de doelstelling van dit 

werk moeten ondersteunen, nl. 
bewijzen dat „meiden, verdomme, 
wat kunnen"! 

De auteur die een interview defi
nieert als „de allenndividueelste 
expressie van een allerkollektief-
ste ervaring", trekt haar konklusies 
ten behoeve van de kollektiviteit 
bijgevolg uit één (uit de kontekst 
gerukO citaat van één geïnter
viewde. Een gevaarlijke werkwijze 
die de indruk wekt dat de auteur 
de haar toevertrouwde woorden 
bewust verdraait in funktie van 

MACHIAVEL: 4de keer goud! 

n ^ d gaat met zij die aan het gras blijven vasthouden blijkt nog maar eens uit het palmares van de 
groep Machiavel, een vijftal van bij ons, dat niet enkel enn slaagt 4.000 man naar Vorst-nationaal te lokken en 
dus in het rijtje naast de internationale artiesten prijkt maar van haar elpee 25.000 eksemplaren verkocht Dit 
ondanks het feit dat zij afstapte van de Genesis-getinte „symfonische popklanken" om met hun „New lines"-
elpee op de meer hedendaagse rocktoer te gaan. Proficiat 

Tentoonstelling „geweld" te Brugge 
Van 8 tot 28 mei 1981 organizeert 
het stadsbestuur een tentoonstel
ling over geweld. De bedoeling is 
de jeugdige en volwassen bezoe

kers te wijzen op de nefaste ge
volgen van geweld en agressie. 
De tentoonstelling werd opgezet 
door „Scheppende Handen", er-
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kende dienst voor volksontwikke
ling. Ze bestaat uit een reeks 
kunstwerken: schilden jen, beeld
houwwerk, keramiek, grafiek, car
toons en foto's met geweld als 
tema. 

Benevens deze kijk-tentoonstel-
ling staan de mensen van „Schep)-
pende Handen" ook in voor anima
tie en begeleiding van het publiek 

De animatiedagen werden vastge
steld op 11,12,14, 18,19.21,25 en 
26 mei van 9 tot 12 uur en van 
1 3 u 3 0 tot 1 6 u 3 0 Ook van 
20 uur tot 21 u 30 op verzoek van 
de socio-kulturele verenigingen 

Deze tentoonstelling en animatie 
biedt ruime mogelijkheden tot al
gemeen menselijke vorming en 
staatsburgerlijke opvoeding We 
hopen dan ook dat talrijke scho
len, jeugdbewegingen en kulturele 
verenigingen deze tentoonstelling 
tegen alle vormen van geweld 
zullen komen bezoeken 

De opening werd vastgesteld op 
vnjdag 8 mei (einde Wereldoorlog 
II) om 20 uur in het Koncertge-
bouw, Sint-Jacobsstraat 36, Brug
ge De vernissage zal origineel 
zijni 12 jonge mensen deklame-
ren gedichten tegen geweld 

haar eigen individueelste overtui
ging-
Hoewel dit een werk is over de 
vrouwen geschreven door een 
vrouw, mag het jammer genoemd 
worden dat — om in de terminolo
gie van de auteur te blijven — het 
„collectivum mens" werd ofjge-
splitst in man en vrouw. 
Wanneer Monika Abicht bijv. over 
de geïnterviewde vrouwen schrijft 
dat „het uitzondenngen zijn die 
zeggen: ik weet wie ik ben, ik weet 
wat ik wil", dan geldt dit evenzeer 
voor mannen als voor vrouwen. 
Wanneer zij de woorden van één 
der geïnterviewden citeert en 
schrijft dat diens leven zich be
perkt tot „slapen en werken, wer
ken en slap)en", wanneer een 
Amerikaanse arbeidster zegt dat 
ze haar werk graag doet maar er 
niets aan heeft wanneer een an
dere klaagt dat ze haar hoofd 
voortdurend bij haar werk moet 
houden en toch niets meer bij
leert, dan kan men zich immers te
recht de vraag stellen of dit mis
schien niet evenzeer opgaat voor 
het merendeel der werkende man
nen... 
Aan de verwachte konfrontatie 
van de werksituatie van vrouwen 
in eigen land, Nederland en de 
Verenigde Staten wordt boven
dien amfjer aandacht besteed. 
De auteur laat het aan de lezer 
over zelf te vergelijken, zelf beslui
ten te trekken. 
Of deze besluiten, gebaseerd op 
het geleverde matenaal, über
haupt relevant kunnen zijn, is ech
ter een andere zaak... 

Lieve Schoofs 

— „Verdomme, t is weer een meid f — van 
Monika Abicht — uitg. bij Kritak, 365 fr. 

Aankoop 
beeld 
George Minne 
„De Vnenden van de Stedelijke 
Musea" hebben een beeld van 
George Minne aangekocht nl. de 
kommpakte figurengroep: „Drie 
heilige vrouwen bij het graf' van 
1896. 

G. Minne (1866 -1941) is een der 
grondleggers van de moderne 
beeldhouwkunst in Vlaanderen en 
zelfs in West-Europa. Het beeld 
van Minne betekent dan ook een 
biezonder fraaie aanwinst voor 
het Groeningemuseum. Het kunst
werk IS reeds te bewonderen in de 
zaai van symbolisme, naast en 
tussen het werk van Delville, 
Khnapff en Le Sidaner De vzw 
Vrienden van Stedelijke Musea 
werd o.m gesticht met de bedoe
ling kunstwerken te verwerven 
voor de stedelijke musea De ver
eniging is in haar opzet zeker 
geslaagd 

Op 20 maart II werd het beeld van 
G Minne aan het stadsbestuur 
overhandigd tijdens een gemoe
delijke plechtigheid in het Groenin
gemuseum Het stadsbestuur was 
vertegenwoordigd door de sche
penen Leys, Reynaert en Omer 
Dombrecht 

De schepen van kuituur dankte de 
Vnenden van de Stedelijke Musea 
voor de belangstelling en de soe
pele samenwerking met het stads
bestuur 
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Het pijnlijk 
ontwaken 

Berciiem en Tongeren: 
de lange weg 
In een voorgaand nummer hebben 
wij gewezen op de uiteenlopende 
ervaringen van Stade Leuven en 
Union. Twee klubs met een „verle
den". Opzettelijk zwegen wij over 
SK Tongeren. Om vandaag uitvoe
riger op de nieuwe (de zevende in 
de geschiedenis) Limburgse eer-
steklasseklub te kunnen terugko
men. Want het is dus eindelijk 
zover: na jarenlang ijveren aan de 
top van de tweede klasse verwier
ven de nakomelingen van Ambio-
rix dan toch het recht in de hoog
ste klasse te mogen voetballen. 

Twaalf jaar na de fusie tussen 
Cercle en Patria is een oude 
droom werkelijkheid geworden. 
Want Tongeren heeft in ons voet
bal altijd „meegeteld". Het Luikse 
voetbal teert al decennia lang op 
Limburgs talent. Tongeren leverde 
destijds twee „rekordtransfers" af: 
Willy Saerens ging naar Club Luik 
en Jef Vliers geraakte langs een 
omweg naar Brussel CRacing) en 
Antwerpen (Beerschot) uiteinde
lijk bij Standard, waar hij nog 
mooie jaren beleefde Vorig sei
zoen nog legde Standard miljoe
nen op tafel om Daerden naar 
Sclessin te halen. 

Tongeren heeft altijd erg ge
kreund onder de nvaliteit. Volgend 
seizoen sjjeelt het misschien zes 
derby's: tegen Winterslag, Water
schei en Beringen (één van beiden 
zal wellicht zakken), Standard, 
Club Luik en mogelijk Seraing of 
Hasselt, indien een van deze klubs 
de eindronde in tweede klasse 
wint. De lezer begrijpt dat Tonge
ren In de gegeven omstandighe
den in de hoogste afdeling „moet" 
spelen om te kunnen overleven. 

Daar zijn de bestuurders zich ove
rigens van bewust. Zij wierven Jos 
Vliers aan om de op)gang naar 
eerste te realizeren De flamboy
ante oud-speler van Patria promo
veerde eerder al met Beringen en 
Waterschei. Hij is dus een sukses-
trainer Enigszins omstreden we
gens zijn transferpolitiek (hij heeft 
een voorliefde voor Duitse „aan
winsten") maar desondanks een 
bezielende figuur. 

Tongeren, dat in het zopas afgelo
pen seizoen toch nog met een 
tekort van twee miljoen werd ge-
konfronteerd (zo verklaarde ten
minste voorzitter-ornitoloog Chris-
tiaens in een interview) moet in de 
komende transferperiode zwaar 
investeren. Men wil een ervaren 
en gedegen eersteklassespeler bij 
in élke lijn: achteraan, middenin, 
vooraan. Vliers speelt in de ko
mende weken dus eigenlijk met de 
toekomst van de klub. Want het 
verschil tussen eerste en tweede 
klasse was wellicht nooit groter 
dan momenteel. Het beroepsvoet
bal slaat diepe kloven tussen de 
rijke, minder rijke en... (overtalrij-
ke) arme klubs. Met de huidige 
gang van zaken — een behoorlij
ke speler kost op de binnenlandse 
markt (want die is inderdaad 
waanzinnig duur en jaagt de kandi
daat-kopers bijgevolg naar het bui
tenland) minstens tien miljoen. Eén 
vergissing kan dus dodelijke ge
volgen hebben voor een klub. Ook 
voor Tongeren dat na jarenlang 
vagevuur (de klub nam vijfmaal in 
zes jaar deel aan de nakompetitie 
en was bijgevolg de eeuwige titel
kandidaat) in tweede toch echt 
dubbel zal moeten oppassen. Al 
heeft die klub toch ai een Ivan 
Hoste. Een kleine geblokte punt-
speler die jarenlang door topklas-
sers werd begeerd, maar uiteinde
lijk toch altijd koos voor de eigen 
klub. Voor hem is de promotie dan 
ook méér dan een beloning. 

Voor Berchem Sport is er dit 
seizoen geen beloning weggelegd. 
Deze traditierijke klub verdwijnt 
(nog maar eens een keer) uit de 

De Fransen hebben de Belgische 
nationale ploeg dus in de vernie
ling getrapt. De lezer zal weten dat 
wij ons daar geenszins konden 
over verwonderen. Wij hebben in 
het verleden vaak gesteld dat 
onze „Rode Duivels" werden over
schat. De som aan intrinsiek talent 
van onze vertegenwoordigende 
ploeg ligt heus niet ongewoon 
hoog. Maar daar was men, de 

hoogste klasse. Berchem bezit 
een stevige reputatie als „llft-
ploeg". Vaak net iets te sterk voor 
tweede. Meestal net iets te zwak 
voor eerste. Berchem knokt altijd. 
Voor promotie of tegen degrada
tie. Het was dit seizoen niet an
ders. Het zal volgend seizoen ook 
wel zo zijn. Berchem volgt een 
bestaanslijn zonder veel variatie. 
De klub kon zich nooit dure aanko
pen veroorloven. Het betrouwde 
altijd op de eigen jeugd en moest 
doorgaans nog de beste elemen
ten verkopen om de „betalingsba
lans" in evenwicht te brengen. 
Berchem Sport zal dus wel niet in 
paniek verkeren. Al ondergroef 
het in de voorbije maanden goed
deels de eigen (al zo wankele) 
stellingen door trainer Coppens 
— die het werken in degradatiege
vaar al wel gewoon was gewor
den — voortijdig te ontslaan. Maar 
dat Is nu allemaal voltooid verle
den tijd. Berchem begint nog maar 
eens opnieuw. 

Van Moer 

bondscoach inkluis, blijkbaar blind 
voor geworden. 
Wij hebben Guy Thijs als trainer 
nooit erg hoog aangeslagen. De 
man kan het wel goed uitleggen, 
hij maakt moeiteloos wijde bogen 
wanneer problemen rijzen, hij is 
een onverbeterlijke gladstrijker 
De nonchalance waarmee hij 
Ludo Coeck, een zuivere rasvoet-
baller die in de voorbije maanden 
één der pijlers was waarop Ander-
lecht zijn meesterschap uitbouw
de, uit de selektie bande was 
ronduit ergerlijk. Niet dat Coeck 
het „speltechnisch" debacle van 
het Prinsenpark had kunnen af
wentelen. Dat zeker niet Maar de 
stijlrijke Sinjoor had met zijn aan
geboren klasse en zijn scherp 
inzicht mogelijk meer rust en zelf
vertrouwen in een, inzender in zijn 
centrale as, wanhopige verdedi
ging kunnen brengen. Want de 
3—2-cijfers zegden heus niet al
les. 

De Belgen kwamen immers erg 
goedkoop weg. Zij werden de 

hele wedstrijd door op het indivi
duele en kollektieve vlak door de 
„gehandicapte" tegenstander 
overtroefd. Het had voor hetzelf
de geld best 5—1 kunnen worden 
en wij hadden de „uitleg" van de fi-
lozoof uit Antwerpen dan wel 
eens graag willen horen. 
Het Belgisch voetbal is bijgevolg 
ontwaakt uit een maandenlange 
droom. Wij zijn heus niet sterker 
dan de anderen. Maar ook niet 
zwakker Uit die vaststelling moe
ten de Rode Duivels dan maar de 
kracht putten om er in de nazomer 
tegen dezelfde Fransen eens flink 
tegenaan te gaan. Mogelijk zonder 
Van Moer Want de „eminence 
grise" van ons voetbal heeft beslo
ten een streep te trekken onder 
zijn loopbaan in de nationale ploeg. 
Men kan inderdaad niet „eeuwig" 
op hem blijven rekenen. Het is zo 
al mooi genoeg geweest 
Juan Lozano moet de nieuwe 
spelbepaler worden. Een uitdaging 
voor de kleine Spanjaard, eksku-
seer de (toekomstige) kleine Belg. 
Het moet nog worden afgewacht 
of Lozano genoeg persoonlijkheid 
bezit om het én in een groot 
klubelftal én in de nationale ploeg 
blijvend te kunnen waarmaken. 
Maar het is intussen wel kenschet
send dat men de technische vir
tuositeit van de watervlugge Sin
joor als vernieuwend hoopt te 
ervaren. Misschien wordt het de 
hoogste tijd dat onze bondsinstan
ties en klubleiders zich eens terde
ge gaan bezinnen. In plaats van de 
kleinere klubs af te schuimen — 
men zou zowaar ,preminiemen" 
durven transfereren — zou men 
het jonge talent best in de eigen, 
vertrouwde, rustige omgeving la
ten gedijen. De zo geprezen oplei
ding van jong talent in grote klubs 
heeft ons tot nog toe méér maar 
zeker nog geen bétere spelers 
afgeleverd. Want de ziekte van 
het „resultaat", de „taktiek" en de 
„konditie" heeft ook ons jeugd
voetbal al besmet 
Daardoor presteren we best in 
internationale jeugdkompetities. 
Maar dat belet de Denen en de 
Fransen, om twee typische voor
beelden aan te halen, met om „aan 
de eindstreep" meer en betere 
topspelers af te leveren. 

Breu is wei 
echt wielrenner 
Het voorbije weekend leverde 
enkele verwachte en minder ver
wachte winnaars op. Niemand 
was verbaasd dat Bernard Bol-
leau in de finale van het Ware-
gemse satelliettornool ten onder 
ging tegen de Fransman De Bli-
cker. Twee tennissers die al eer
der gekonfronteerd werden met 
hun beperkingen. 

Dat werd ook de Zuidafrikaan 
Krieck In de finale van het WCT 
kampioenschap te Dallas. Hl] 
was geen partij voor de Ijzerster
ke John McEnroe. 

Wij verwonderen ons evenmin 
over de eerste — en zeker niet 
de laatste — nipte onverdiende 
nederlaag van de nationale bas-
ketbalploeg In de „Challenge 
Round" van het Europese kam
pioenschap. 
Tussendoor won korfbalklub 

Kwik na de beker ook de landsti
tel. 
De enige grote verrassing kwam 
uit het buitenland. Meer bepaald 
uit Zwitserland. Ene Beat Breu, 
Zwitser én wielrenner, won het 
68ste kampioenschap van Zu
rich. Een belangrijke internatio
nale wedstrijd die in aanmerking 
komt voor de Superprestige en 
bijgevolg als seml-klassleker 
wordt aangezien. Breu won voor 
éne Henry RInklin, een Westduit
ser die nu ook niet bepaald onder 
de vedetten wordt gerekend. Die 
bolden overigens 35 sekonden 
nadien over de eindstreep: Wil-
lems. De Wolf, Schepers, Knete-
mann en Sean Kelly. 
Drie dagen eerder had Jos Ja
cobs voor DIdi Thurau de Grote 
Prijs van Frankfurt (de Henninger 
Turm) gewonnen. Maar deze 
twee wedstrijden bewezen wat 

we al eerder wisten: met Lulk-
Bastenaken-Lulk eindigt het 
„echte" klassieke voorseizoen. 
Intussen Is ook het autosport- (?) 
seizoen op gang gekomen. De 
ruzie om het geld is gaan luwen. 
Doodeenvoudig omdat de tijd 
van „ontvangen" is aangebroken. 
Nelson Piquet won de Grote 
Prijs van Italië. In de stand om 
het wereldkampioenschap ligt hij 
drie punten achter op Carlos 
Reutemann. Dat in deze bizarre 
wereld alles In geld vertaald 
wordt blijkt uit het feit dat Ken 
Ryrrell eventueel bereid is een 
wagen aan Thierry Boutsen uit te 
lenen opdat deze zou kunnen 
aanzetten in de Grote Prijs van 
België. Dat moet dan wel 1,4 
miljoen kosten. Wie zei dat weer 
dat de duurdere olieprijzen de 
ekonomische krisis veroorzaak
ten? 
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Achtste kaderdag van de Vereniging van Vlaamse Ziekenfondsen 

„Autonomie voor Vlaamse 

gezondheidszorg!" 
GENT — De Vereniging van Vlaamse 
Ziekenfondsen hield haar achtste ka
derdag op 1 mei II. De referaathou
ders behandelden het thema „De 
Gezondheidszorg in Vlaanderen, een 
eigen Vlaamse visie' . 

Na de verwelkoming door de kader-
dag-voorzitter, Guido Deroo, vwerd het 
tema ingeleid door Jaak Galle, beheer
der van het Vlaamse ziekenfonds 
„'t Brugse Vrije" Hi] gaf een overzicht 
van v\/at de vonge kaderdagen reeds 
werd besproken en van de gegevens 
die in het verleden reeds zijn verza
meld Naast de kennis van de struktu-
ren, dient thans ook inzicht verworven 
in het funktioneren van de gezond
heidszorg in Vlaanderen, teneinde een 
eigen Vlaamse visie te kunnen uitljou-
wen Dokter Marcel Debrabanter, al
gemeen sekretans van het ASGB en 
prof Yvo Nuyens van de KUL gaven 
hieromtrent hun respektievelijke ziens
wijze weer 

Dr De Brabanter stelde vooreerst de 
vraag naar de doelstellingen van de 
Vlaamse ziekenfondsen Benadrukt 
men de verzekeringsfunktie van de 
mutualiteiten (zoals de traditionele par

tijen en de overheid), of gaat men uit 
van een totaalbeeld van de gezond
heidszorg, een begeleiden van de pa
t ien t ' BIJ gebruik en eventueel mis
bruik van de gezondheidszorgen zijn 
met alleen de verstrekkers en de ge
bruikers met hun respektievelijke or-
ganizaties, maar ook de overheid ver
antwoordelijk 

Het grote probleem van de overheid 
bestaat enn middelen te vinden tot 
uitgavenbeheersing, probleem dat zich 
nochtans heel wat scherper stelt in het 
franstalig landsgedeelte Dit oneven
wicht stelt zich zowel op het vlak van 
het aantal zorgenverstrekkers als op 
het vlak van de prestaties (b v latx>ra-
tonumprestaties liggen veel hoger in 
het franstalig landsgedeelte) 
Deze beheersing is slechts mogelijk 
door organizatie van de gezondheids
zorg Cin 3 lijnen of echelons) waarbij de 
verzekerde, ziekenfondsen en genees
heren hun morele en financiële verant
woordelijkheden opnemen in het ka
der van een regionale en subregionale 
organizatie 

Kan dit in een unitair Belg ië ' of zou 
dit beter kunnen in een gefederali-
zeerd systeem waarbij men in Vlaan-

Ledenhernieuwing Vujo 
Sinds januan is het tiendelig 
Volksuniejongerenbestuur met 
vereende kracht aan het werk 
geschoten Wij willen er werk 
van maken In gemeenschappe
lijk overleg met de Volksunie 
werd het huidige ledenverwer-
vingssysteem aanvaard 
Spijtig genoeg want^e\e VU-
lidkaarten reeds verdeeld eer de 
Vujo-kaarten verspreid werden 
Ook bestaat er enige verwarnng 
over het lidgeld dat moet betaald 
worden Daarom vragen wij aan 
de VU-leden (tot 35 jaar) aan wie 

nog geen Vujo-lidkaart werd be-
deeld en die nochtans wensen 
deel uit te maken van Vujo hun 
lidgeld (50 f r ) te storten op PCR 
435-0256851-75 van Vujo-natio-
naal, Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel met vermelding „Lidgeld 
1981" Men kan eveneens schrif
telijk of telefonisch aanvragen 
(tel 02-2194930) Door lid te 
worden ontvangt men tevens 
gratis het Vujo-tijdschnft „Wij-
Jongeren" (8 ex per jaar) 
Ivo Coninx, 
Admin is t ra t ie f sekretar is. 

deren mogelijks sneller tot opties zou 
komen dan in het franstalig landsge
deelte 

Op de hem kenmerkende sappige en 
humoristische wijze behandelde prof 
Nuyens de gezondheidszorg in België 
waarbij hij o a het pluralistisch karak
ter, de dominantie van de ziekteverze-
kenng, de machtsgroepen en de afwe
zigheid van planning besprak 
In verband met opties van de Wereld-
gezondheidsorganizatie belichtte hij 
de behoeftengenchtheid en de ge
meenschapsparticipatie, naast efficiën
te effektiviteit en integratie van de 
gezondheidszorg 

Als mogelijke opties voor een eigen 
Vlaamse visie op de gezondheidszorg 
zag hij vermaatschappelijking (huisart
sen) aan de basis, in associatie met kol
lega's en in samenwerking met andere 
funkties op de 1ste lijn (thuiszorg, 
maatschappelijk werk, gezins- en be
jaardenhulp), beschouwde hij hiervoor 
als een mogelijke test-case De huis
arts moet leverancier zijn naar de 2de 
en 3de lijn (specialisten en ziekenhui
zen) en omgekeerd 
Uit het vragenuurtje onthouden we dat 
van regionalizenng van het gezond
heidsbeleid thans geen sprake is, al
hoewel het Vlaams geneesherenver-
bond het initiatief neemt de mensen 
samen te brengen in een eigen orgaan, 
teneinde een eigen beleid te formule
ren 

In de gezondheidszorg komt de zelf
redzaamheid — de zogenaamde nullijn 
— weinig aan bod en vindt weinig 
ondersteuning in de gemeenschap, 
terwijl de eigenlijke gezondheidszorg 
en -opvoeding onvoldoende is 
In de namiddag werd door de voorzit
ter van de V V Z F Devos en door Wal
ter Deconinck, tieheerder van het 
Vlaamse ziekenfonds West-Flandna 
Kortnjk, een overzicht gegeven over 
de standpunten van de verschillende 
Vlaamse politieke partijen over de ge
zondheidszorg in Vlaanderen Hierbij 
werd vastgesteld dat zowel de sociale 
zekerheid als de organizatie van de 
gezondheidszorg voor de Vlaamse po
litieke partijen, met uitzondering van de 
Volksunie, nog steeds vanuit een uni
tair standpunt behandeld worden 
De V V Z opteert voor een totale 
Vlaamse autonomie van de sociale 
sektor en van de organizatie van de 
gezondheidszorg in Vlaanderen en dit 
zowel struktureel als financieel Een 
motie hieromtrent werd eenpang 
goedgekeurd 

De slottoespraak werd gehouden 
door J De Schaepmeester. sekretans 
van de VVZ, waann hij opnep tot 
onderlinge solidanteit tussen alle 
Vlaamse ziekenfondsen om te komen 
tot een specifieke aanpak van de 
ziekteverzekenng en van de gezond
heidszorg in Vlaanderen 

Met het zingen van de „Vlaamse 
Leeuw" besloot deze achtste VVZ-
kaderdag 

Brugge 16 mei a.s. 

VVM-studiedag Omgevingszorg 
Op 16 mei 1981 gaat te Brugge een 
VVM-studiedag over „Omgevings
zorg" (stadsvernieuwing, monumen
tenzorg, struktuurplanning enzJ door 

Deze studiedag richt zich tot alle VU-
mandatanssen en alle, ongetwijfekd tal-
njke, geïnteresseerden. 

De studiedag gaat door van 10 u 30 
tot 18 u 30 in een aantrekkelijke for
mule met een verscheiden programma 
(teoretische uiteenzettingen, film, stu-
dierondleiding in de binnenstad, moge
lijkheid tot gezamenlijk middagmaal) 
Ook de familie van de mandatans is 
welkom 

Er IS voorzien in kinderopvang en dit 
voor kinderen vanaf 3 maanden tot 6 
jaar Animatie en begeleiding op de 

kindertx>erdenj te Assebroek voor kin
deren boven de 6 jaar 
Voor echtgenoten/echtgenotes van 
de mandatanssen die niet wensen deel 
te nemen aan het voormiddagpro
gramma IS er mogelijkheid tot een 
vervangend toeristisch programma 
Uitnodigingen met gedetailleerd pro
gramma en inschnjvingsformulieren 
worden zeer binnenkort verstuurd 
naar alle mandatanssen, arrondisse-
mentele voorzitters, plaatselijke bestu
ren Hou alvast deze datum vnj 
Inlichtingen over het programma zijn 
nu reeds te bekomen op het Vlaams 
Nationaal Studiecentrum, Barrikaden
plein 12,1000 Brussel, tel 02-219 49 30 
Frank Bomt)eke en Lutgart de Beul 
staan U graag te woord voor aüe 
gewenste inlichtingen 

De Taalklachtenbus 
in de Voerstreek 

Voor de kabeltelevisie is de Voer
streek aangesloten bij de SA Ckxlitel 
de üege en wat de toepassing van de 
taalwet betreft moet men besluiten dat 
de SA Coditel een dienst is die de per
ken van het pnvaat bednjf te buiten 
gaat en die in het nut van het algemeen 
wordt toegekend 

In dat geval is de taalwet van toe
passing 

De maatschappelijke zetel van deze 
firma is gevestigd in Luik, doch aange
zien de firma een koncessiehouder is 
moet ze zich onderwerpen aan de 
taalwet en dient zij aan de nederlands-
talige abonnees de vervalbenchten in 
de taal van de abonnee te sturen 

De SA Coditel deed dit in de twee 
talen in de Voerstreek Zij heeft er zich 
toe verbonden om voortaan rekening 
te houden met de taal van de aange

slotenen en zal dan ook vervalt)ench-
ten in die taal versturen 

Een ander probleem is dat wanneer 
er fouten zijn aan de toestellen of aan 
de installatie men mensen moet kun
nen sturen die hetzij het Nederlands, 
hetzij het Frans machtig zijn ofwel 
beiden De firma Coditel heeft zich 
ertoe verbonden om daaraan te vol
doen en indien zij dit niet zou kunnen 
dan zal zij een tolk meesturen met de 
[jersoon die de herstellingen kan uit
voeren 

Taal
klachtenbus 
Postbus 73 
9000 Gent 12 
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18 m Wij in de Volksunie 

Edegems metser naar Raad van State 

Ontslagen om vermeend gebrek! 
In de Antwerpse randgemeente Edegem en ver daarbuiten is heel wat 
deining ontstaan n.a.v de afdanking van metselaar Boudewijn 
Schoonvliet door het Edegems schepenkollege Niet zo verwonderlijk 
als je de motivatie van het ontslag kent. „manifest overgewicht". Zo 
staat het inderdaad zwart op wit te lezen m het medisch rapport van 
een kollege van drie geneesheren. In de ontslagbrief van het 
schepenkollege staat het meer omzwachteld: „om statuutsverplich-
tingen". 

Een vaste job 
Het „gewichtig" verhaal van Bou
dewijn Schoonvliet begon eigen
lijk in 1978 De toen 35-jange nnet-
ser solliciteerde namelijk einde 7 8 
voor een baan als metselaar bij de 
gemeente Edegem omdat de 
overheid ten slotte bestaansze
kerheid biedt Een niet te verwaar
lozen voordeel in deze krisistijd, zo 
oordeelde Schoonvliet Hij slaag
de voor het aanwervingseksamen 
en werd op proef aangeworven, 
met ingang van 1 maart 1979 
In uitvoering van het gemeentelijk 
personeelsstatuut diende onze 
metser een attest van arbeidsge-

Paasfeest 
te Wommelgem 
Met zpjn 48 waren ze gekomen om 
mee te smullen van koeken en choco
lademelk te zingen, enkele filmpjes te 
bekijken en vooral om hun paaspakket 
aangeboden voor VU-Wommelgem in 
ontvangst te nemen Een drukte van 
belang was het in de „Klauwaert" maar 
al die blijde kinderogen lieten ons 
duidelijk verstaan dat ieder kind tevre
den was bij het naar huis gaan Ook 
dat kan voor ouderen een stimulans 
zijn om verder te werken Prachtig 
werk van alle vrouwelijke en mannelij
ke helpers 

Paastornooi voetbal 
Klauwaerts O 
Crollet-Hoes 5 
Voor de eerste maal namen de „Klau
waerts" deel aan het tornooi Het aan
werven van een te duur betaalde 
trainer en drie zware trainingsavonden 
(niet aan de toog) konden niet beletten 
dat de eerste wedstrijd verloren werd 
Nochtans werd er met leeuwemoed 
gespeeld en met een beetje geluk had 
het even goed een 3 —5-stand ge
weest in plaats van de zware O—5-ne-
derlaag 

Klauwaerts 2 
Vasas O 
De tweede wedstrijd was voor onze 
spelers maar vooral voor onze talrijke 
supporters een ware triomf Duidelijk 
zag men nu hoe onze spelers elkaar 
beter wisten staan Met vloeiend en 
genietbaar voetbal werden er uiteinde
lijk twee paaseieren in het net van 
onze tegenstrevers gelegd Onvoor
stelbare taferelen rond en op het veld, 
bij het eindsignaal 

Klauwaerts 1 
Tr. Wouters 1 
Deze beslissende wedstrijd voor de 
5de of 6de plaats werd zoals de vorige 
op zeer sportieve wijze betwist Noch
tans was het aan de kalme en sportie
ve Klauwaerts te danken dat er geen 
handtastelijkheden op de scheidsrech
ter gepleegd werden bij het afkeuren 
van een echt doelpunt Een onbetwist
bare strafschop echter werd op een 
sublieme wijze door onze doelwachter 
gestopt Uiteindelijk billijk gelijk spel 
maar er moest een winnaar zijn Straf
schoppen zouden tieslissen Door ver
moeidheid overmand moesten onze 
spelers onder luide jammerklachten 
van supporters en trainer het onder
spit delven nadat er, schnk met 9 maal 
naar het doel was getrapt Voor de 
Klauwaerts een mooi resultaat en ze 
verdienden zeker de beker van sporti-
viteit als die er was geweest Proficiat 
aan alle spelers en supporters 

Ward Herbosch 

schiktheid voor te leggen aan de 
Edegemse vroede vaderen Hij 
toog daarom — m opdracht van 
het gemeentebestuur — naar het 
Provinciaal Instituut voor Hygiene 
te Antwerpen Daar werd hij door 
ene Dr Tritsmans gewogen en te 
zwaar bevonden om te werken 
Nu ja, Boudewijn deed op dat 
ogenblik de weegschaal ook door
slaan tot 120 kg 

A f s l anken Is 
de b o o d s c h a p 

Om het bewijs van arbeidsge
schiktheid te bemachtigen begon 
Schoonvliet dan — onder toezicht 
van zijn huisarts — te vermage
ren En het lukte Na enkele maan
den wees de naald op de weeg
schaal nog slechts 97 kg aan Vol 
goede moed dus een tweede on
derzoek bij Dr Tritsmans aange
vraagd Deze bleef echter onver
biddelijk te zwaarlijvig om ar
beidsgeschikt te zijn 
Het Edegems schepenkollege 
toonde enig begnp en verlengde 
Schoonvliets proeftijd op 1 maart 
1980 met een jaar, met de eis voor 
maart '81 het fameuze attest te be
zorgen Opnieuw was het in het 
gezin Schoonvliet dieten gebla
zen Toen Boudewijn zich op 19 ja-
nuan II voor de derde maal liet we
gen door Dr Tntsmans, haalde hij 
amper 94 kg Dit was volgens de 
gestrenge arts nog 7,2 kg te veel 
voor een attest van arbeidsge
schiktheid 

Met de naderende vervaldatum 
voor ogen, heeft mevrouw 
Schoonvliet dan haar paniek uitge
schreeuwd in het populaire BRT-2-
programma „Service-Telefoon" 
Zo werd de zaak-Schoonvliet met
een frontpaginanieuws in niet-
CVP-kranten Zo ook kreeg B 
Schoonvliet het voorstel zich te 
laten onderzoeken door Prof Dr 
Beckaert, endocrinoloog aan U I A 
Deze prof vond hem — na gron
dig onderzoek — wel arbeidsge
schikt 

Tegenonderzoek 

Schoonvliet tekende op grond van 
het personeelsstatuut beroep aan 
en eiste een tegenonderzoek Een 
kollege van 3 geneesheren (Dr 
Tritsmans, Prof Beckaert voor 
Boudewijn S en Dr Van Hee voor 
het schepenkollege) besliste bij 
gewone meerderheid dat 94 kg 
voor iemand van 1,74 m een „ma
nifest overgewicht" betekent De 
gemeente Edegem moest dus de 
knoop van al of niet benoemen 
zelf doorhakken 
Op 16 april verscheen metser 
Schoonvliet voor het Edegems 

Gemeente Ekeren 
Voor de maanden juli en augus
tus 1981 zijn plaatsen van tijde
lijk toezicht(st)er vacant op de 
Ekerse speelparken 
Aanvragen vergezeld van de no
dige bewijsstukken, zoals ge
tuigschrift van gedane studies 
en bewijs van goed zedelijk ge
drag, dienen toe te komen bij het 
Kollege van Burgemeester en 
Schepenen, uiterlijk op 15 mei 
1981. Inlichtingen zijn te beko
men op het gemeentehuis, 
dienst Maatschappelijke Wer
ken (Adv. 78) 

Plaats-
aanbleding 
D Omgeving Aalst - bediende 
met vorming Hoger Technisch 
sekretariaat Schnftelijke sollicita
ties p/a Senator O Van Oote-
ghem Oud-stnjdersstraat 29 te 
9219 Gentbrugge, tel 
091-307287 

ANTWERPEN 

schepenkollege, bijgestaan door 
raadsman Mr Hugo Coveliers, die 
stelde dat de geneesheer m kwes
tie zijn bevoegdheid overschreed 
door het attest van arbeidsge
schiktheid te weigeren op basis 
van een louter subjektieve nor-
menschaal 

Naar Raad 
van Sta te 

Op 24 april ontsloeg het Edegems 
schepenkollege Boudewijn 
Schoonvliet wegens „statuutsver-
plichtingen" Nog dezelfde dag be
sloot de arbeider een procedure 
op gang te brengen tegen de 
gemeentelijke beslissing bij de 
Raad van State 
Ondertussen werd te Edegem 
een solidariteitsfonds-B Schoon
vliet gevormd om deze werkman 
moreel en financieel te steunen in 
zijn strijd tegen de willekeur van 
overheidsdiensten en om het ge
zin Schoonvliet (4 kinderen en een 
5de op komst) bij te staan met 
raad en daad 
Wie zijn steentje wil bijdragen kan 
kontakt opnemen met Magda Mo
rel, Ten Bogaerdeplein 11 te 2520 
Edegem (031-493269) 
Dit verhaal van tergende willekeur 
en van inbreuk op de fysische 
integriteit hebben wij op een pers-
konferentie aan de vooravond van 
het Feest van de Arbeid publiek 
gemaakt Wij zijn vast besloten om 
door te gaan met de strijd, met al
leen om wille van Boudewijn 
Schoonvliet maar ook en vooral 
om wille van al die andere naamlo
ze slachtoffers Arbeid is toch een 
onvervreemdbaar recht Of met 
soms? 

Karel Van Reeth, 
gemeenteraadslid 
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7 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Kursus „Vlaamse figuren en hun tijd" 
ism Dosfelinstituut „August Borms en de politiek" Spreker 
Walter Luyten Om 19 u 30 in jeugdklub ,Barst", Kaai te Burcht 

7 GROOT-MECHELEN Gespreksavond van de Berthoudersknng 
„Geloof en politiek" Gastspreker Prof Kan Herman Mertens 
Om 20 u 30 in de konferentiezaal van de Stedelijke feestzaal 
Botermarkt 

8 EDEGEM Optreden Groep Pocket om 20 u 30 in lokaal Dne 
Eiken 

9 WESTERLO-VOORTKAPEL: Gespreksavond met Piet De Pauw 
over „Vlaamse beweging en Republiek Vlaanderen" Om 19 uur in 
lokaal Bngand 

9 EDEGEM Eikenavond om 21 u in ons lokaal Dne Eiken Inr 
VNSE 

9 ZWIJNDRECHT-BURCHT Vlaamse Kring Scheldemeeuw jaar
lijkse fietszoektocht Vertrek om 12 u 30 aan het Vlaams Huis, 
Polderstraat te Zwijndrecht 60 fr Tot afstand 20 km 

12 RIJKEVORSEL Informatie-avond over ons Vlaams Ziekenfonds 
Om 20 u in Breugelhof te Merksplas 

13 EDEGEM Spreekbeurt door Freddy Seghers „De rol van de jon
geren in de politiek Om 20 u 30 in biovenzaal Dne Eiken Inr VU 

14 ZWIJNDRECHT-BURCHT Kursus „Gemeenteraadsbeleid" ism 
Dosfelinstituut Eerste voordracht „Propaganda een veelheid van 
technieken" Om 20 u in Vlaams Huis, Polderstraat te Zwijn
drecht Inkom grabs 

15 EKEREN Debatavond in het Ekershof, Groot Hagelhuis 6 Om 
20 uur Onderwerp „De sociale toestand en de ekonomische 
problemen in Vlaanderen" Gastspreker voor de VU Andre De 
Beul Met eveneens de deelname van CVP, P W en SP-Ekeren 

16 DUFFEL Arrondissementeel bal te Putte in zaal „De Ster", Me-
chelbaan 433 Om 21 u Om 19 u 30 inhuldiging afdelingsvlag 
Putte met optocht door de gemeente 

18 RIJKEVORSEL Invullen van belastingformulieren vanaf 9 u inde 
Condor te St-Jozef Rijkevorsel 

18 EDEGEM: Spreekbeurt door Andre De Beul „Er is een uitweg uit 
de krisis" Om 20 u 30 in de bovenzaal. Drie Eiken Inr VU 

19 RIJKEVORSEL- Zitdag van Jo Belmans op de diverse plaatsen 
Tevens uitbetaling van ons ziekenfonds te St-Jozef Rijkevorsel 

21 2rWIJNDRECHT-BURCHTKursus „Gemeenteraadsbeleid" ism 
Dosfelinstituut Tweede voordracht „Sociaal dienstbetoon" Om 
20 u in Vlaams Huis, Polderstraat te Zwijndrecht Inkom gratis 

Het Volksunie standpunt 

Betwiste benoemingen 
te Merksem 
De laatste weken kon de Merksemse bevolking getuige zijn van persversla
gen en een polemiek in de streekpers aangaande de benoemingspolitiek in 
onze gemeente in het algemeen en de benoeming van een direktrice-nursmg 
voor het Jan Palfijnziekenhuis in het biezonder 
De Volksunie heeft zich tot nu toe onthouden van elke kommentaar omdat zij 
meent dat geruzie in de schoot van de CVP, geen VU-probleem is 

De Merksemse Volksunie wil echter 
wel duidelijk maken dat zij steeds en 
konsekwent een benoemingspolitiek 
heeft verdedigd en toegepast die ge
baseerd IS op objektieve cnteria zoals 
dienstjaren, eksamenuitslagen en be
wezen bekwaamheid 
Het afdelingsbestuur van de Merk-

Yvo Peeters sprak voor de 
Berthouderskring-Mecheien 

Als tweede aktiviteit in zijn vor
mingscyclus bracht de Berthouders
knng Mechelen-Stad op donderdag 23 
apnl jongstleden Yvo Peeters specia
list inzake minderheidsproblemen, naar 
de Dijlestad 

Yvo Peeters belichtte de totstand
koming van de verschillende Europese 
instellingen voornamelijk dan van het 
Europees parlement en de daarin ver
tegenwoordigde politieke frakties 
Hierbij beklemtoonde hij vooral de rol 
die de kleinere volksnationale partijen 
gespeeld hebben, alsook de invloed 
die ZIJ heden ten dage uitoefenen bij de 
besluitvorming in dit Europees parle
ment 

Voor een uitermate geïnteresseerd 
publiek toonde hij aan hoe de idee van 
het ,Europa der Volkeren" vandaag 
opnieuw meer en meer opgang maakt 
dit spijts allerhande pogingen van de 
staatsnationale politieke bureaukratie 
na de tweede wereldoorlog maar ook 
vandaag de dag nog om elk volksna-
tionaal aspekt in een verenigd Europa 

uit te sluiten Als een der grondleggers 
van de zgn koordinatiefraktie" in het 
Europees Parlement was niemand tie-
ter geplaatst om de werking en de 
impact van de volksnationale partijen 
in dit orgaan te beschrijven en toe te 
lichten 

Na de pauze kregen de toehoorders 
zoals gebruikelijk de kans om aanvul
lende vragen te stellen Men mag wel 
zeggen dat deze gelegenheid ruim
schoots benut werd om allerlei onder
werpen aan te snijden als bij voor
beeld, de verschillende Europese fede
ralistische bewegingen, de rol van de 
Euro-kommunisten in Europa, de 
werking en de hechtheid van de politie
ke frakties in het Europees parlement 
de samenwerking tussen Vlaamse en 
Nederlandse parlementairen, enz 

Op een verhelderende manier wist 
Yvo Peeters de toehoorders in deze 
moeilijke en verwarde matene een 
basisinzicht te verschaffen, noodzake
lijk om de werking van de Europese in
stellingen te kunnen volgen en begnj-
pen Een werkelijk geslaagde avond i 

semse VU had dan ook, in verband 
met de nakende aanstelling van een di-
rektnce-nursing, haar OCMW-manda-
tarissen opdracht gegeven de benoe
ming te steunen van Zuster Vincentia 
Het VU-bestuur baseerde zich hierbij 
op de eksamenuitslag en op de enor
me staat van dienst der Zuster in 
vergelijking met de kandidate die nu de 
benoeming kreeg 
Via de pers reeds bekendgemaakt dat 
op de jongste OCMW-raad de benoe
ming van de best geplaatste kandidate 
slechts door twee raadsleden werd 
gesteund 
Er waren tien raadsleden bij de stem
ming aanwezig (5 CVP, 3 SP en 2 VU) 
Het IS, gezien de VU-houding, wel 
duidelijk dat geen enkele CVP'er de 
kandidatuur van Zuster Vincentia 
heeft gesteund Ook met de echtge
noot van „MvL' de felle verdedigster 
van Zuster Vincentia in „Keener" 
Woorden zijn blijkbaar belangrijker 
dan daden 
Dat mensen belangrijk zijn vergeet de 
CVP voor de zoveelste maal 

Gezellig paasfeest 
te Herentals 

Op Pasen werd door de Vlaamse 
Vrouwenknng van Herentals een zeer 
geslaagd familiaal paasfeest georgani-
zeerd Meer dan 80 personen zaten 
samen aan de paasdis in de Boskan-
tien s Avonds werd het feest opge
luisterd öljÊ^een optreden van de 
groep „Wel? die een aantal aange
paste liedjes ten beste gaf Ook ka
merlid Somers kwam even langs voor 
een bezoekje aan de Boskantien Wij 
zijn ervan overtuigd dat alle aanwezi
gen een zeer prettige Pasen doorge
bracht hebben 
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^ \ lepel & vork... ^ % 
Herberg 

„De 7 Z a l i g h e d e n " 
Sleutelstraat 2 
hoek Nationalestraat) 
Antwerpen 
Tel 031/340586 
Mogelijkheid tot kleine etentje* 

EETHUIS 
FEESTZAAL INGRID 

(150 pU 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(Voortkapel) 

Tel. 014/2U6.96 

Alle feesten. 
Specialiteiten 

Herbe rg 't S T A M P K O T 
St-Mana-Latem, ZWALM 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel 55-499476 

Dinsd gesloten 
Vroeger uitbater Zwalmlandia 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstaat 12, 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit 
dag vers fruit en groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden 

„UILENSPIEGEL" 
Herberg en feestzaal 

Kerkstraat 24 
1742 TERNAT 
Tel 5821345 

Volksunielokaal 

Ca fé D E N K L A U W A E R T 
Etienne en Paule 
Swaans-Pelkmans 

vu-lokaal 
Dasstraat 23 

2220 Wommelgenri 

Open vnjdag vanaf 19 uur, za
terdag vanaf 13 uur, zondag van

af 10 uur 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/544007 

\/laandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091/69.28.74 

Specialiteit nbstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

Industriële 
brood en banketbaKkerij 
Roomijs 

W i i f n e d B L A N C Q U A E R T 

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

Te l 091-67 57 12 

COR'J.liIALS 
UW KOmiHUIS 
Het Koffiehuis der 
Dt'nderstrock 

Ka t tes t raa t 20, A A L S T 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

Restaurant 
DE MUTSAERT 

Eikenlei 61, 
2280 Grobbendonk 

Tel 014-51 21 48 
Gesloten 

maandagavond en dinsdag. 
Zaal voor alle feesten. 

?|rt ^alttislmtó 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
'JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O * familiezaak met traditie. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

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

Dr Van De Per>-elei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 031-36 56 54 

RESTAURANT 

DE SPAANSE 
BRABANDER 
Klem Begijnhof 22, 

3000 LEUVEN 
TeL 016-236671 

Europese volksgerechten 

Gesloten maandag en dinsdag 
Keuken 19 u tot 22 uur 

FEESTZAAL 

« E D E L W E I S S » 
Vossemberg 13 1981 VOSSEM 

Tel 02/767 45 76 

A l l e f e e s t e l i j k h e d e n 
M o g e l i j k h e i d to t h u r e n v a n 

b e s t e k k e n 

Café «'t Leeuwke» 
Kruittorenwa! 2 

3690 BR£E 
Tel 011-463451 

Waar een Vlaming thuis is! 

Maandag gesloten 

CAPE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elle van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
TeL 091-300653 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 
Menenstraaf 376 

WEVELGEM 
Tel 056-412922 

056-41 81 68 
Invoer Bourgondie- en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijnen 
rechtstreeks uit de kastelen 

Oegustaties en verkoop 
elke vri jdag van 17 tol 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Lokaal <T S C H U U R K E > 

Oude Graanmarkt 25 

1000 BRUSSEL 

Tel. 02-51325.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECiALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzoigd? keuken 
^llUlllff] Demokratische pnjzen 

Uitgelezen dienstbeioon 

Kosspktoenweg 38 
22Ö0 Niilen - Tel 031/8188 41 

Beauvoordse speciatttett 
Panne koeken en wafels 

Mevrouw 

Pauvi^etyn- Duquesne 

Wulvermgemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tet 058/2994 91 

Gesfoterï vnjdag behalve m seizoen 

Maak ook eens kennis met 
de gezellige sfeer in 

Restaurant 

SEtiUTTERStlQF 
Dorpsstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015-7115.49 

Europ Supermarkt 
Windenckxplein 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

FEESTZALEN - S A L O N S 

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

Annnomc r v.in alle feesten 
Ook vcr ln inng \ji)n tofcigoricf 

Schildcrstrnnt 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 3745 72 

DE O U D E K R I N G 

C tfe VU loknal 

Dorps[)k ir' Housden Limburg 

Dr.ink en eethuis 

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

1000 Brussel 
Tel 02/219 52 12 

De vier troeven v.in de W.lltrn 
/ Vl.i.tnis in t hart van Brussel 
2 Je k m er nlti/d parkeren 
3 Je kn/gl er ilti/d wal Ie eten 
4 De tirijzen zijn sociml 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplein 5 Brakel 

Tel 055/42-Il 07 

Fi 1 St7 n l vooi llir> 
fjetpqpnheden 

K o f f i e b r a n d e r i j 

S A N O 

Etniel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel 02-734 56 09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
9120 OUDEGEM 
TeL 052/21.1606 

Algemene voeding, bieren wijnen, li
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egypteniaan 11, 
Gooik 

Tel 054-334857 

Uw tweede thuis! 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
Tei. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

't Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„De B e a u v o o r d s e pas te i " 

't Is de lichtst verteerbare 

F O N T A N A - B R O N N E N 

Nijverheidsstraat 35 
TEMSE 

Tel 031-710173 

Waters en limonaden 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98, 1850 Gnmbergen Tel 02-2520240 

Menu op zondag van 450 tot 650 fr 
Tijdens de week, suggesties van de chef -t- spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

Restaurant 
H O F TER C O T T H E M 
Beerens-Van Grembergen 

Cotthem 5 
9520 St-Lievens-Houtem 

(Oombergen) 
Tel 091-605586 

Gastronomische eetmalen 
Matige pnjzen 

Sluiting zondagavond 
maandag 
woensdagavond 
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Studio 
BRABANT 

WEEK V A N 8 TOT 14 MEI 

LEUVEN 1 
1 4 u KT 

KNT 

3de week 
STIR CRAZY 

1 6 u 

THE DOGS OF WAR 
18 u 2de week KT 

SEEMS LIKE OLD TIMES 
20 u 8ste week KT 

ORDINARY PEOPLE 
van Robert Redford 

22 u 15 KNT 
THE DOGS OF WAR 

24 u KNT 
ESCAPE FROM ALCATRAZ 

van Don Siegel 

LEUVEN 2 
14 u 2de week 

Walt Disney 
SLEEPING BEAUTY 

16 u 2de week 
SLEEPING BEAUTY 

18 u 2de week 

MONSTER 
van Barbara Peeters 

20 u 6de week 

Jane Fonda. Lily Tomfin 
NINE TO FIVE 

22 u 6de week 

RAGING BULL 
Robert de Niro 

24 u 

Maunzio Nichetti 
RATATAPLAN 

TERVUREN 

KT 

KT 

KNT 

KT 

KNT 

KT 

KT Zondag, 15 u 
SLEEPING BEAUTY 

Vnjdag. zaterdag, 20 u 30 KT 
Zondag 18 u 

Ryon O'Neal, Ah Mac Graw 
Ray Milland 

LOVE STORY 

Zond , maand, dinsd, 
woensd, dond. 2 0 u 30 KNT 

Betsy Palmer. Harry Crosby 
FRIDAY THE 13TH 
(Vnjdag de 13de) 

TIENEN 
Vn jd . 20 u . zond 13u 30. 
donderd 20 u 30 KT 

Peter OToole, Anthony Quayle 
DE VAL VAN MASADA 

Zaterdag, 20 u KT 
Zond , 16 u en 20 u , 
maand, dinsd, woensd 20 u 30 

Jackie Chan 
DE CHINEES 

In het rijk der gangsters stelt 
„de Chinees" zijn w e t 

Vn jd , zat 22 u KNT 
Zond 17 u 45 en 22 u 

CLOCKWORK ORANGE 

KURSAAL TURNHOUT 

Het Kursaal wordi omgebouwd tot 
een complex met drie nieuwe zalen 
die ongeveer 1000 komfortabele zit
plaatsen zullen tellen Voor de duur 
van de werken zullen de vertoningen 
plaatsvinden in het Kuituur- en Ont
moetingscentrum „de Warande", Wa
randestraat 42 te 2300 Turnhout 

Zondag, 15 u KT 

THE LORD OF THE RINGS 
Film van Ralph Bakshi 

met John Hur t Simon Chandler 

Zond , maand, 

dinsd, 20 u 15 KT 

BARRY LYNDON 
Film van Stanley Kubrick 

met Ryon O'Neal, M Berenson 

Zond 17 u 30, woensdag, 
donderd 2 0 u 15 KNT 

ONE FLEW OVER THE 
CUCKOO'S NEST 

Film van Milos Forman 
met Jack Nicholson 

VU-Vossem begroet met vreugde de 
komst van Jonathan in het gezin van 
Fanny Sergeant en Robert Stroobants 
Hartelijk proficiat aan de ouders en 
welkom Jonathan i 

VU-Vossem is verheugd en blij met de 
geboorte van kleine llbert ten huize 
van Vvette Stroobants en Roger Rans 
Steven heeft er nu een speelkame
raadje bij Proficiat Yvette en Roger' 
Tom IS mijn naami De eerste spruit in 
het gezin van Soma Van Essche en 
Alain Sommerijns Niet versagen. So
ma en Alain op de ingeslagen weg 
voort ' 

En ook de bestuursploeg werd ver
jongd Met de komst van Leentje 

weten Ingnd Ronsmans en Mark Trap-
peniers nu ook hoe vreugdevol het is 
een klein „bleiterke" in huis te hebben 
Moed Ingnd en Mark en vlug terug aan 
de slag 

Fons 

Halle-Vilvoorde 
nodigt uit 
Het arr Bestuur van VU-Halle-
Vilvoorde nodigt uit voor zijn 
jaarlijks dansfeest Het gaat door 
op zaterdag 16 mei as in de 
gemeentelijke feestzaal van We-
zenbeek-Oppem Welkom' 

N i e u w b o u w e r s 
V e r b o u w e r s 
A a n n e m e r s van b o u w w e r k e n 

V e r h u u r en v e r k o o p van 

Bouwl i f ten - s c h o r e n - sch ragen - tr i lp laten - tege lkn ippers 

Levenng uit voo r raad indien g e w e n s t d o e n wi j d e mon tage en 

levenng 

p.v.b.a. 

DE ROOVER-VANWESEMAEL 
Dijlestraat 13, 2850 Keerbergen Tel. 015-51.45.40. 

16 en 17 mei te Deurne 

De eerste Vlaams-
nationale boekenbeurs 

Op 16 en 17mei as organizeren de 
Volksunieafdelingen van Antwerpen 
en Deume een „eerste Vlaams-natio-
nale boekentjeurs" Tijdens de officiële 
opening op vnjdag 15 mei as. zal E 
Verstraete een bondige gescfiiedenis 
schetsen van f)et „Boek in onze 
Vlaams-Nationale strijd" Senator H de 
Bruyne zal de beurs officieel openen 
Na de opening is er een rondgang en 
een korte receptie 

Deze boekenbeurs wil een heraan-
knopen zijn met de brede waaier van 
visies en standpunten die allemaal te 
zamen, ieder op zich onmiskenbaar 
van de Vlaamse beweging een ware 
volksstrijd maken Het ligt immers in de 
bedoeling van de organizatoren alle 
strekkingen en tendensen vertegen
woordigd te zien, die ieder op hun 
eigen specifieke wijze en met de hun 
ter beschikking staande middelen, ons 

ene grote ideaal verwezenlijkt willen 
zien een onafhankelijk en zelfstandig 
Vlaanderen, waarbinnen iedere burger 
de grootst mogelijke vnjheid geniet, 
ondergeschikt aan het algemeen be-
lang van het ganse volk. 

Het IS daarom ook zinvol deze ver
bondenheid door middel van het boek 
te beklemtonen en te propageren 
Sinds Hendrik Conscience zijn volk 
leerde lezen <s en blijft ftet boek fiet 
wapen bij uitstek om ons gedachten-
goed te verspreiden en ons in ons 
volksbewustzijn te verdiepen 

Praktische richtlijnen de boeken
beurs heeft plaats in zaal TREFf^NT, 
Tumhoutsebaan 28, 2100 Deurne 
Openingsuren zaterdag 16 mei 1981 
van 10 u tot 19 u, zondag 17mei 1981 
van 10 u tot 17 u 

O Nieuw opgenchte v,zw 
't Moleken te Moerzeke zoekt 
meubels, kasten, zetels om 
Vlaams-Nationaal lokaal m te 
nchten Kontakt Karel Vereist 
tel 052-4715 87, Tuinbouwlaan te 
Moerzeke-Kastel 

D Gezocht voor Brussel jong-
gepensioneerd njkswachter voor 
deeltijdse betrekking bij v jzw in 
sfeer van verkeersveiligheid Se-
kretanaatswerk moet kunnen 
tikken en vertalen NI-Fr en Fr-NI 
Zich wenden tot gemeenteraad 
Herman Thuralux in Vo rs t tel 
4268594 

Er worden dringend kandidaten 
gezocht voor een BTK-projekt 
van het Vlaams-nationaal Studie
centrum Komen in aanmerking 
voor de vakante betrekking 
werkloze en stempelgerechtigde 
onderwijzers(essen) of regen-
tenCessen) 
De kandidaten beschikken over 
een ruime algemene kennis en 
zijn Vlaams-nationaal geënga
geerd ZIJ zijn bij voorbaat reeds 
vertrouwd met het werk in VU-
afdelingen en zijn bereid op onre
gelmatige tijdstippen te werken 
(bv 's avonds en in het week
end) 
De geïnteresseerden zenden 
hun curriculum vitae naar het 
VU-sekretanaat Barnkaden-
plein 12 te 1000 Brussel, Lav de 

heer Wil ly De Saeger, algemeen 
sekretaris. 

D Jonge man, 29 jaar, zoekt 
dringend werk, om het even 
welk ook ploegwerk of continu-
werk 
Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem, senator, Oud-
stnjdersstraat 29 te 9219 Gent
brugge, tel 091-307287 

D Jonge huisvader, met toch al 
15 jaar ervanng in typo-drukkerij, 
zoekt in zelfde nchting werk met 
zekerder toekomst 
Inl bij dr volksvertegenwoordi
ger J Valkeniers, 02-5691604 

D 28 jange magazijnier zoekt 
ander werk wegens reorganiza-
tie Ijekend grootwarenhuisketen 
Heeft A3-elektricien diploma 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksv dr J Valkeniers (tel 
5691604) 

D Jongeheer uit de omgeving 
van Mechelen (Hombeek), diplo
ma LMO, zoekt dnngend een 
betrekking in de omgeving van 
Mechelen-Brussel-Antwerpen 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, Liersesteen-
weg 11 te 2580 Sint-Katelijne-
Waver, of telefonisch op het nr 
015-217900, ref nr 2275 

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

MEI 

9 ST.-AGATHA-BERCHEM Vlaams bal van Karel Bulsfonds en 
Tenmsklub Wijmemer Om 20 u 30 in Gemeentelijke Feestzaal, K 
Albertlaan 33 Orkest De Gensters Toegang 120fr Voorver
koop lOOfr 

15 AARSCHOT Vlaamse Vredesavond „De Knoet" met o m „Aan 
de kleine nvier". korte film over ontstaan van IJzerbedevaarten 
Kamerlid Willy Kuijpers legt de band tussen de Vlaamse 
Beweging en de vredesbeweging tussen België en de wereldpro
blematiek Jan Rutgeerts (vaka) behandelt de huidige problemen 
van (atoom)bewapening en ontwapening 

22 ANDERLECHT Debatavond over Neerpede om 20 u in de 
Breugelzaal (nabij de kerk van Neerpede) Gastspreker kamerlid 
Jef Valkeniers Inr Karel Bulsfonds 

22 LEUVEN: Open arrondissementsraad arr Leuven, zaal „Goud-
bk)em". Goudsbloemstraat 50, Leuven om 20 u „Index, koop
kracht Vlaams ekonomisch federalisme" door prof Karel Taver-
nier, ingeleid door Frans Van Nieuwenhove 

30 VOSSEM 9de VU-bal in zaal Edelweis om 20 u 30 

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 

GALERIJ DE KEIZER 
Exc lus i v i t e i t : sa l ons 

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

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

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

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

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

Met 
de Europese Volkshogeschool 
naar Korsika 

Vanuit Vlaanderen trekken duizenden 
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, Fnesland, 
Duits-Oost-Belgie, Elzas, Zeeland en 
Korsika. 
De reisgids hiervoor kan je gratis 

Graag wat meer 
over Korsika 
1 We schrijven in tot 50 deelnemers, 
een 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 

t)ekomen bij het Vormingscentrum 
Lod. Dosfel, Bennesteeg 4, 9000 
Gen t tel. 091-25.7527. 

— (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-nik of op je „eigen huisje" 
4 „ Ons werkprogramma voorziet o a 
— Uiteenzetting „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 

De pannekoeken van 
VU-St.-Martens-
Bodegem 
De relatief kleine afdeling St-Martens-
Bodegem (deelgemeente van Dil-
beek), schoot uit de sloffen en organi-
zeerde een pannekoekennamiddag op 
zondag 12 apnl II Groot vraagteken na
tuurlijk over de afloop Het werd een 
onverwacht sukses De bestendige 
toeloop maakte de gemeenschapslo
kalen bijwijlen te eng, maar zorgde 
voor een warme stemming Buiten 
wapperde de leeuw en binnen klonken 
de Vlaamse liederen tot na midder
nacht Niemand had gedacht dat het 
zo laat zou aflopen 
Daarmee werd met alleen bewezen 
dat de pannekoeken van prima kwali
teit waren, maar dat VU-Bodegem veel 
vrienden telt' 
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Limburg heeft goede troeven: 
Steenkool, Kooksfabriek, 

Elektrische steenkoolcentrale... 

„Prioritair Plan I I 

Het „P r i o r i t a i r P lan L i m 
bu rg " , waarvan we vorige 
week in „WIJ" uitgebreid ge
wag maakten, is een zo om
vattend en zo deskundig 
toekomstgericht VU-dos-
sier, waardoor het meer dan 
verantwoord is in detail de 
krachtlijnen ervan in de verf 
te zetten. Zoals deze week 
hierbij het sociaal-ekono-

misch luik belicht wordt, en 
meer bepaald de zwakke en 
sterke troeven van de 
Vlaamse steenkoolnijver-
heid. 

Dit dossier heeft de signa
tuur van de eindredakteur 
Rik Vandekerckhove, gewe
zen minister voor Weten
schapsbeleid. 

De ekonomjsche struktuur van Limburg is uiterst zwak en dus kwetsbaar 
voornameli jk om wille van twee faktoren: de mono-kulturen steenkool en 
auto's en het gebrek aan een tertiaire sektor 
• Zo is bij voorbeeld de steenkool relatief bekeken meer dan tienmaal zo be
langrijk voor Limburg dan voor België. Méér dan 10 t h . van de werknemers van 
Limburg werkt in de mijn tegen minder dan 1 Lh. voor België. De metaalverwer
king (Ford Genk voornamelijk) meer dan 16 t h . van de tewerkstell ing in 
Limburg situeert zich in de metaalverwerking tegen slechts 10 t h . voor het 
land. 
• Anderzi jds is de tertiaire sektor weinig ontwikkeld, met als gevolg dat er 
geen „opvangsektor ' bestaat in geval van een ekonomische depressie zoals 
nu: de ganse last van de werkloosheid treedt onmiddell i jk aan het l i ch t Daar 
waar voor België in 't geheel de diensten 57 t h . van de tewerkgestelden 
vertegenwoordigen, betekent dit voor Limburg slechts 43 t h . 
Beide strukturele zwakten vergen een aangepast ekonomisch beleid en 
„overkompenserende" maatregelen, doch nergens vindt men hiervan in de na
tionale overheidspolit iek een spoor terug. 

De VU-ümburg is van mening dat de duktie nastreven, 
Limburgse mijnen onmisbaar zijn voor minstens 7 miljoen 
de ekonomie en dat de steenkoolpro- ton per jaar 
duktie zelfs moet opgedreven woorden 
Hierbij moet vooraf verwezen w/orden 
naar vroegere werknota's van VU-
ümburg en naar uitgebreid studiew/erk 
van de Dienst voor Nijverheidsbevor-
denng 
Er IS het onmisbaar karakter van de 
mijnen voor de Limburgse ekonomie 
Eerst en vooral werken 1 op de 10 Lim
burgers in de mijnen voor het arron
dissement Hasselt is dit zelfs 1 op 7. 
Het drastisch beperken van deze sek
tor zou het welvaartsniveau in Limburg 
dus met één vijfde verminderen Het is 
ondenkbaar dat op een ogenblik dat 
reeds één vijfde van de beroepsbevol
king zonder werk zi t nog eens één vijf
de van de tewerkstelling in het ge
drang zou komen 
Gezien de lange termijn-trend van 
steeds maar stijgende energieprijzen 
zal de ekonomie zich opnieuw meer en 
meer tot de steenkool wenden zoda
nig dat WIJ een nieuw steenkooltijdperk 
tegemoet gaan waardoor op termijn 
gezien de Limburgse mijnen terug ren
dabel zullen worden, op voorwaarde 
dat deze knsispenode wordt over
leefd 
De regenng beperkt zich inmiddels tot 
vrome intentieverklaringen en beweert 
dat er gestreefd wordt naar een pro-
duktie van 7 miljoen ton De VU-
ümburg stelt vast dat m tegenstelling 
tot de verbale beloften van de minister 
van ekonomische zaken de produktie 
stelselmatig ieder jaar verminderd 
word t Blijkbaar streeft de regenng 
naar een geleidelijke afbouw van de 
Limburgse mijnen zonder dit in het 
openbaar te durven zeggen onder 
meer via een ondergrondse verbinding 
Winterslag-Waterschei, een afschaf
fing van de kolenwasserij in Winterslag 
enzomeer 
De VU-ümburg klaagt met klem de 
hypoknsie aan waarmee op regionaal 
Limburgs vlak door de traditionele 
partijen ten voordele van de mijnen 
wordt gesproken, in schrille tegenstel
ling met wat op nationaal vlak „de 
facto gebeurt aangezien bij voor
beeld in het energiedebat door dezelf
de partijen absoluut geen prioriteit 
wordt gegeven aan de steenkool 
Door VU-Nationaal worden volgende 
eisen geformuleerd 
• De Limburgse steenkoolmijnen 
moeten een zo hoog mogelijke pro-

De VU-ümburg vraagt „de prioritaire 
afzet van Belgische steenkolen in de 
staalnijverheid te verzekeren tegen 
baremaprijs en deze indirekte subsi
diering te vervangen door een direkte 
subsidiering van de staalnijverheid 
Hierbij moet getracht worden het Duit
se prijspeil van 3 542 fr te bereiken, 
dat dus ongeveer 522 fr per ton hoger 
ligt dan de huidige baremapnjs" 
Het tegenargument dat de Luikse 
staalnijverheid bij een dergelijke pnjs-
verhoging met zou kunnen overleven, 
snijdt geen hout Subsidies moeten 
daar gegeven worden waar zij nodig 
zijn Door de subsidie te lokalizeren in 
Vlaanderen bij de KS, wordt de schuld 
aan Limburg gegeven In werkelijkheid 
gaat het om een indirekte subsidie en 
fungeert de KS enkel als doorgeefluik 
naar Wallonië De VU-Limburg eist 
daarom dat de verkoopprijs van de 
kookskolen wordt opgetrokken min
stens tot de baremapnjs en zo moge
lijk tot het Duitse pnjspeil Zo nodig zal 
Vlaanderen los van Wallonië volledig 
zijn eigen steenkool- en staalbeleid in 
handen nemen en lange-termijn-kon-
trakten sluiten met Sidmar, Duitsland 
of zelfs Japan Het deficit kan aldus 
met 4 tot 6 mid verminderen 

De diefstal ten gunste van 
de elektriciteitssektor 
De pnjs van de levenngen aan de 
elektnsche centrales wordt bepaald 

door middel van een gewogen 
som te maken van de pnjzen 

van de verschillende 
energiedragers in de 

kaloriepool, 

• Een studie met een kosten-baten 
analyse moet aangevat worden i v m 
de vraag of een nieuwe moderne mijn 
moet geopend worden in de nog niet 
ontginde reservegebieden, ten einde 
na te gaan in hoeverre hierdoor wel
licht betere konkurrentiele voorwaar
den kunnen ontstaan 
Telkens opnieuw moet de VU vaststel
len dat de Kempische Steenkoolmij
nen een veel te lage pnjs moeten 
aanrekenen voor de Limburgse kooks
kolen Reeds jarenlang ieder jaar op
nieuw, eerst via volksvertegenwoordi
ger Jef Olaerts daarna via volksverte
genwoordiger Willy Desaeyere wordt 
door de Volksunie geprotesteerd te
gen deze indirekte subsidienng van de 
Luikse staalnijverheid Het laatste jaar 
loopt het echter de spuigaten uit Op 
de officiële baremapnjs wordt een 
steeds grotere korting toegestaan de 
subsidie aan Luik steeg dus op tien 
maanden met 281 fr 

LIMBURG 

Manifest en meeting 

Limburger. 

vecht voor uw recht! 
O p zaterdag 9 mei a s . houdt Volksunie Limburg een 
meeting waarop alle leden en sympatizanten dringend 
verzocht worden massaal aanwezig te zijn. 
Tijdens deze meeting wordt door onze parlementsleden het 
manifest „Limburger, vecht voor uw recht ' voorgesteld. 
Geen ijdele woorden, maar een programma, waarin voor 
Limburg werk en welzi jn wordt geëist ! 
Volksunie Limburg stelt daar een waar alternatief voor. 
M e t deze m e e t i n g en andere g e p l a n d e akties wil Volksunie 
L i m b u r g een d u i d e l i j k e v u i s t m a k e n ! D u s : m a s s a l e opkomst 
verwacht op zaterdag 9 mei om 14 uur in het kultureel 
centrum van Kuringen. 

dus zowel de prijs van petroleum als 
van steenkool Hierbij wordt ook met 
de prijs van de ingevoerde steenkool 
rekening gehouden 
Hieruit volgt dat de elektriciens er alle 
belang bij hebben om zoveel mogelijk 
kolen in te voeren De regering geeft 
dus absoluut geen prionteit aan Lim
burgse kolen integendeel de invoer 
steeg in 1979 met 3 miljoen ton, de pro
duktie daalde met 1 miljoen ton Daar
door verhoogt onze energetische af
hankelijkheid en verslechtert onze 
handelsbalans VU-ümburg eist dan 
ook dat de pnjs van de importkolen uit 
de kalonepool wordt gehaald Alleen 
op die manier zal men petroleum ver
vangen door eigen steenkool en kan 
onze rampzalige t>etalingbalans min of 
meer terug in evenwicht komen 

Kooksfabriek 
In de 2de werknota van VU-ümburg in 
mei '78 werd met aandrang gepleit 
voor een Limburgse kooksfabnek On
danks de klaarblijkelijke nood hieraan 
volgens het McKinsey rapport en de 
talrijke overheidsbeloften bleef het tot 
nu toe bij woorden ümburg wacht nog 
steeds op de beloofde kooksfabnek 
De vestiging van een steenkoolver-
werkende nijverheid, de kookssektor, 
dichtbij de mijnen is een minimumeis, 
die trouwens van vitaal t>elang is om 
het voortbestaan van de KS te verze
keren Met \2 miljoen ton kan en zal 
ümburg geen genoegen nemen De 
VU-ümburg stelt dan ook voor Er 
moet een kooksfabriek komen in üm
burg van 2,4 miljoen ton om ten volle 
van de schaalvoordelen te genieten en 
de karbochemische valonzade een 
kans te geven 

Elektrische centrale 
op steenkool 
Een van de andere sprookjes waarme
de de ümburgers reeds jaren zoet 
worden gehouden, is de elektnsche 
steenkoolcentrale Naarmate echter 
de regenngen zich opvolgen, wordt de 
toon almaar „koeler" In de eerste 
regenngsverklanng hieromtrent werd 
onder druk van de V U de uitdrukkelij
ke belofte opgenomen dat steenkool-
centrale(s) in Limburg zouden op)ge-
ncht worden De laatste regenng 
houdt zich eenvoudig op de vlakte 

Mei 
7 

10 

10 

15 

23 

30 

's-GRAVENVOEREN Gespreksavond over , Vlaanderen Mor
gen' Om 20 uur in lokaal Bij Milo" Inleiding door Piet De Pauw 
Daarna debat 

HERDEREN (Riemst) Feestvergadenng van de „Vlaamse Vnen-
denknng om 20 uur in Hove Malpertuus te Herderen 

LOMMEL' Eerste Vlaamse autozoektocht Inschrijven en start 
om 13 uur aan zaal Edelweiss 

GENK. Vergadenng VUJO-ümburg om 10 uur in de Slagmolen 

PEER Vnj Podium in cafe t Leeuwke. Peerderbaan 63 Wijch-
maal-Peer Inr IJzerbedevaartkomitee 
PEER Voetbaltornooi terreinen FC Breugel om 11 u Org VU-
Peer 
PEER Meinachtbal in zaal Rembrandt te Wijchmaal om 20 u In 
kom 60 fr (Gratis tombola) 

door met geen woord nog hierover te 
reppen 
De regenngspolitiek kan als volgt wor
den samengevat 
9 als er werkelijk centrales moeten 
gebouwd worden dan is kernenergie 
voordeliger en dan beslist men ook om 
er te bouwen 
• als er geen centrales nodig zijn dan 
zijn steenkoolcentrales voordeliger, 
maar deze moeten dus niet getxiuwd 
worden 
Het vergt nochtans met veel doorzicht 
om te zien dat de strategie van de nu-
kleaire sektor zeer eenvoudig ia Deze 
sektor zorgt ervoor om extra lage 
pnjzen te vragen als er nieuwe centra
les moeten gebouwd worden Eens de 
markt gesatureerd worden de pnjzen 
verhoogd en wordt op een monopolis
tische manier de markt afgeroomd Wij 
mogen er ons dus aan verwachten dat 
binnen enkele jaren als de beslissing 
om een nieuwe elektnateitscentrale te 
bouwen „njp" zal zijn de nucleaire 
energie terug het goedkoopst zal zijn 
De VU-ümburg stelt voor De t)ouw 
van een steenkoolcentrale van 600 
MW, op basis van een gefluidizeerd 
bed, eventueel te verdelen over kleine
re centrales met stadsverwarming, 
moet nog in 1981 beginnen 

Karbochemie: de noodzaak 
van piloot-fabrieken 
Reeds jarenlang spreekt men van de 
valonzatie van steenkool „stroomaf
waarts" via de opbouw van een steen-
koolverwerkende nijverheid Telken
male blijven deze gesprekken steken 
in het „researchstadium" Ook nu weer 
spreekt de regenngsresolute enkel 
van „het bevorderen van het onder
zoek" In feite komt dit opnieuw neer 
op het op de lange baan schuiven van 
dit (jrobleem De VU-Limburg stelt dan 
ook voor om eindelijk hiermee gedaan 
te maken door onmiddellijk te beslis
sen voor minstens éen proeffabnek. 
Het nieuwe steenkoolti jd
perk: gebruik van eigen én 
van ingevoerde steenkool 
De VU geeft volgend perspektief De 
Vlaamse en de ümburgse ekonomie 
wordt afgestemd op een nieuw steen
kooltijdperk waarbij een zo groot mo
gelijke energie-onafhankelijkheid 
wordt nagestreefd Daarom wordt een 
verplicht , mengingspercentage" per 
sektor ingesteld waarbij een bepaakl 
gedeelte van de aankopen uit Limburg
se steenkool moet b>estaan Te dien 
einde wordt de administratie der mij
nen naar Limburg overgebracht 
De elektnciteitssektor en de staalsek-
tor worden genationalizeerd Voor het 
transport wordt om wille van milieure
denen zoveel mogelijk op binnenland
se waterwegen een beroep gedaan 
via de kolenhaven van Genk De in
voer van steenkool wordt in stand 
gehouden door eventueel kontrakten 
op lange termijn te sluiten met de 
producerende landen en zelfs door 
deel te nemen aan exploitatieprojekten 
in het buitenland Gelet op onze erva-
nng op het gebied van de mijntechno-
logie, zouden projekten van die aard 
het mogelijk maken onze „know how" 
te valonzeren en de uitvoer van onze 
technische hoogwaardige uitrusting 
aan te moedigen 
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OOST-VUANDEREN 
MEI 

7 

15 

22 

23 

TEMSE: Gespreksavond om 20 u in feestzaal rond het tema: „De 
ekonomische knsis in Vlaanderen" door prof J. Maton Inleiding 
door Walter Peeters. Inkom gratis 

NINOVE; Ontmoetingsavond met de V U onder het motto: „Er is 
een uitzeg, een nieuwe opdracht voor de VU" Gastspreker- alge
meen VU-voorzitter Vic Anciaux Om 20 uur in de „Denderhioe-
ve", Burchtstraat 

DENDERWINDEKE: Informatie-avond over „Ziekenfonds Pries
ter Daens en sociaal dienstbetoon" met Georgette De Kegel en 
Mark de Moor Gratis koffietafel aangeboden aan geïnteresseer
den Om 20 u in het Parochiaal Centrum (kleine zaal) Denderwin-
deke 
OUTER: Speciale zitdag invullen belastingen bij gemeenteraads
lid Georgette De Kegel, Aardeweg 36, Outer Van 8 u. 30 tot 12 u 
en van 13 u tot 17 u 

Bericht aan belastingplichtigen 
van Groot-Hamme 
Speciale zitdagen voor het invullen van 
aangiften in de personenbelasting 
voor loontrekkenden, werklozen en 
gepensioneerden op 

— zaterdag 9 mei van 9 tot 12 uur ten 
huize van senator Peeters, Nijver
heidsstraat 64, 
— zondag 17 mei van 10 tot 12 uur ten 
huize van Marcel Verschelden, Hebbe 
6a, Moerzeke, 
— vnjdag 22 mei van 20 tot 21 u. 30 in 
café Capn, St-Annastraat te Hamme 
St-Anna, 
— zaterdag 23 mei van 10 tot 12 uur in 

Vic Anciaux 
spreekt te Gent 
Uitgebreide arrondissementsraad van 
Gent-Eekio in samenwerking met 
VUJO-Gent op vrijdag 8 mei om 20 
uur stipt in Vlaams Huis Roeland, Korte 
Kruisstraat te Gent 
Vic Anciaux praat daar over: „De 
Volksunie en de politeke toestand in 
1980". 

OCMW-BRUGGE 
Voltijdse betrekking van 

GENEESHEER-SPECIALIST 
te begeven in het 

departement Anaesthesie 
en Kritische Zorgen van 
het Algemeen Ziekenhuis 

SINT-JAN 
van het OCMW-BRUGGE 
VEREISTE VOORWAARDEN: 

a) Belg zijn; 
b) de burgerlijke en politieke 

rechten genieten, 
c) voldoen aan de militiewetten, 
d) van onberispelijk gedrag zijn; 
e) lichamelijk geschikt zijn voor 

de uit te oefenen funktie, 
f) houder zijn van het diploma 

van doctor in de genees-, heel-
en verloskunde; 

g) tot de uitoefening van de ge
neeskunde in Belgié gemach
tigd zijn; 

h) in het bezit zijn van een ge
tuigschrift van erkenning van 
geneesheer-specialist voor 
anaesthesiologle en bewijzen 
van speciale bekwaamheid in 
de reanimatie; 

i) de voor de gesolliciteerde 
funktie bepaalde bijzondere 
voorwaarden vervullen (spe
cialisme, ervaring, erkenning 
als geneesheer-specialist te
gen uiterlijk de sluitingsda
tum van de kandidaturen, er
kenning bij indiensttreding 
door het Rijksinstituut voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverze
kering); 

j) verplichting te Brugge geves
tigd te zijn, één jaar na het 
einde van de proefperiode. 

De aanvragen samen met de 
bewijsstukken en curriculum vi-
tae moeten ingediend worden 
uiterlijk op 15 mei 1981 bij de 
heer voorzitter van het Open
baar Centrum voor Maatschap
pelijk Welzijn, Karthuizerinnen-
straat 4, 8000 Brugge 1. 
De sekretaris, De voorzitter, 
(get.) (get.) 
H. PARREIN F. BOURDON 

(Adv. 77) 

café De Paardeslachter, Heirbaan 231 
te Hamme-Zogge 
Gelieve zeker mee te brengen, trouw
boekje, aanslagbiljet onroerende goe
deren, loon-, wedde- of pensioenfi-
chen, strookjes verlofgeld, bewijs kapi-
taalsaflossing en intresten op leningen 
woonhuis, polissen levensverzekering 

Staan gratis te uwer beschikking 
Walter Peeters, VU-senator, Marcel 
Verschelden, belastingkonsulent en 
hun sociale medewerkers Geheim
houding verzekerd 

Vakantie 
Te koop: 
Vakantiewoning (Skandinavisch 
blokhuis) in de Ardennen, streek 
Bastogne. Alle komfort Geheel 
of gedeeltelijk afgewerkt. Rustige 
ligging Goede verhuurmogelijk-

Inl.- tel 050-82.27.42. 

Te koop: 
App. en studio aan Belgische 
Kust Alle komfort Recente 
bouw. Inl.: tel 050-82.27.42. 

Vakantie (of „toerisme") 
binnenland: 
Te huur voor weekeind, of per 
week of per 2 weken, rustig 
gelegen chdiet in de Ardennen. 
Streek Bastogne-Houffalize. Alle 
komfor t 6 pers Vnj tot 15/7 en 
na 15/8. Inl. tel. 050-82.2742 na 
20 u. 

Vakantie (of „toerisme") 
buitenland: 
Te huur vr. mei, juni, aug., sept, 
o k t ruime woning in de Proven
ce. Streek Gordes, Apt , Vauclu-
se Alle komfort 6-8 pers. Inl.. tel. 
0508227.42 na 20 u. 

(Adv. 69) 

VUJO (arr.Roeselare-Tielt) tegen 
inbeslagname vrije radio's 

De Volksuniejongeren van het ar
rondissement Roeselare Tielt proteste
ren tegen de inbeslagname van de 
vnje radio's UFO, Neptunus, Intercity, 
Vnje Radio Tielt Mandel, en Carat op 
zondag 3 5.'81. 

VUJO konstateert eens te meer dat 
het Belgische gerecht twee maten en 
twee gewichten hanteert Vrije radio's 
in Brussel en Wallonië kunnen immers 
ongestoord hun gang gaan 

VUJO-Roeselare-Tielt vraagt een zo 
snel mogelijke aanpassing van de wet

geving Vrije radio's vormen immers 
voor niet-gestruktureerde of niet-ver-
zuilde organizaties het enige middel 
om in de eter te komen 

Vooral nu de BRT voor een belang
rijk deel werd ingepalmd door de zend
gemachtigde verenigingen is het zeer 
onwaarschijnlijk dat zij binnen haar 
eigen zendtijd plaats vrij zal maken 
voor lokale initiatieven. 

VUJO-Roeselare-Tielt hoopt dan 
ook spoedig alle vrije radio's opnieuw 
te kunnen horen. 

WEST-VLAANDEREN 
Mei 

15 

21 

ST.-KRUIS-BRUGGE: om 20 u. in zaal „De Zorge", gemeente
plein, voordrachtavond over „Vlamingen te Brussel" door Louis 
De Lentdecker Org. FW-Xant ippe. 

BRUGGE: diploma-uitreiking en huidezitting aan de jongst gebre-
vetteerden van de kursus-EHBO van het Vlaams-Kruis. Om 19 u.-
in de Gotische zaal van het stadhuis. Burg. 

KORTEMARK-HANDZAME-ZARREN-WERKEN: Ledenverga-
denng in Casino te Handzame. Gastspreker Paul Van Grember-
gen (fraktieleider VU-Kamerfraktie) Tema- Aktuele politiek. Om 
20 u 

Informatiebezoek aan 
Zeebrugse havenwerken 
Op zaterdag 30 mei a.s^ met samenkomst om 10 u. aan het 
zeestatlon op de oude havenmuur, organizeert Trefpunt-Brugge een 
informatieronde en bezoek aan de Zeebrugse havenwerlien. De uit
stap voorziet: uiteenzetting, film en tentoonstell ing over de haven
werken, waarna per autobus, rondrit in het Zeebrugse havengebied. 
De uitstap eindigt rond 13 u,, waarna mogeli jkheid van maalti jd of 
aanspreken van de knapzak. 
Men dient in te schrijven vóór 16 mei a.s. bij vzw Trefpunt, 
Moerkerkesttaat 62a, te 8000 Brugge, mits opgave van het aantal 
personen dat de havenrondrit wi l meemaken en van het aantal 
personen dat voor het middagmaal wenst in te schrijven. Bij het 
zeestation op de oude havenmuur is ruime parkeergelegenheid. 

voerd door hun gemeentemandataris Jef Hendryck op het Zangfeest te 
Antwerpen. Proficiat! 
De foto. voor de afreis even tijd voor de gevoelige plaat.. 

Aanbevolen huizen 
MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 58210 55 

Specialist primitief • 
stij lmeubelen en modern 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELtINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazall&an 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 4254642 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 36 

1810 WEMMEL 
Tel. 02/478.1933 
Import — Export 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Temat 

Tel 02-58213.12 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

ITTÏTÏT 
EN IROEKEN 

moeilijke maten, r 
vakkundige retouche 

Vermees k 
i .^ij j; i i i . i i [. ' i j ., i imi.wiH.Tij."j j"i; i i.mi' 

i I 

LUKOS p.vb.a. 
Ringmappen - dokumenthouder -
pochetlen • snelhechters - offerte-
mappen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 35 07 

^of ten (f-cnljoorn 

f Restaurant 
Feestzaal Café 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n D o o r e n 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
M a a n d a g ges lo ten 

Industriële fotografie 
Mode/archi tektuur 
Huweli jksreportages. 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

VERVOERVERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 lot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel.: 511.6133 

Privé. 5690318 

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 2136 36 

Machines SMITS pvba 
Boshoek 7 
2260 NIJLEN 
TeL 031-81.82.69 

014-5135.33 

Hogedrukreinigers FRANK 
Transportmateriaal 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserlj 

Gebr. ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel bureau 053-2172 12 

lustrerje 

mare 
devriese 
bar. r u z e t t e l a a n .56c b r u g g e 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 
b a a n b r u g g e - k o r t r i j k 

B + M 
Bouwpromotoren en 

daktimmerwerken. 
Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87. 
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Aanbevolen huizen 
m^. -ïî ??̂  

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweri j 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel. 053-21.22.48 

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

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 4125 89 

Wij 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 Vtaams-nationale groepe
ringen. 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Golenj ..de G.ipnerr.>. 
Molenstraat 45. 9300 Aalst 
Tel 053 70 32 19 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel. 
Antwerpsiroat 164-177 

Stijlmeubeten -f kleinmeubelen. 

Ed Claessenlaan 50-52 

alle moderne meubelen. 

Tel 03188 13 16 

Meer dan 3.000 m2 toonzalen. 
's Maandags gesloten. 

CENTRALE VERWARMING 
pvba ROOBROECK 
Reeds 20 jaar ervaring 
2 500 tevreden klanten 

Valerius Oe Saedeleerstraat 99 
9300 Aalst 
lel. 053/21.71.38 

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. Verriestsfraat 64, 9470 Denderleeuw, 053/66.41.40 

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

Wouter Haecklaan 6, 2100 Oeurne 
Tel 031/2166.99. 

Julius Oe Geyterstraat 204, Antwer
pen. Tel. 031/29.07.87. 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8. 1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel. 054-33.37.56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel. 091-62.51.42. 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel. 015-71 12 40 

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. 

Wijnagemttraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 539530 en 53 75 75 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21.12.07 

KLEDING LENDERS 

Sint DamioanStraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031-53 70 39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

O p e n haarden 

Iel. 053-62.37.65 

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 BOUWBEDRUF 
Van d. B randen pvba 

Wultenslaan 39. 9160 Hamme 
Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

DURASON-KEUKENS 

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

I D E L - Tel 011-534349 

Gelegenlicidsgr.if iek Hin^eliik • Ge 
boorte - Z*.'llklevetide pLikb.md e 
etiketten Houten dmkletters RekLi 
ine-koietiders 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouett* 
Marwitz 
Rodenstock 

Hereiitalsebaan 340 
Deurne Z Tel 210896 
Kerkstraat 44 • Antwerpen 
Te) 3565 75 

^ ^ 
Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed-

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
TeL 031-81.77.06 

Gratis prijsofferte 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Spec iaa l hers te l l ing van k i p b a k k e n 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244 2610 WILRIJK 
Tel, 031-289314. 

grat is ka ta loog met 

OOSTDUINKERKE 
VAKANTIE AAN ZEE! 
Grote keus b e m e u b e l d e v i l la 's , appar
t emen ten en s tud io ' s te t iuur. 
Op aanvraag 
fo to ' s 

WEST-LITTORAL 
Leopo ld l l - laan 212, 
8458 Oos tdu inkerke . 
Te le foon 058 51 26 29. 
( W o e n s d a g ges lo ten) . 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
• DEN DUVEL-BANKELINOEWEG 11 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers # Keukens # C«r>tral« 
verwarming • Houtkachels • Jnbouw 

ooenhaarden • Gasradiatoren • Af 
was- en wasautomaten # Frigo's en 

Diepvriezers. 
Frigo's 

DE KERAMIEKKELDER 

Plet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
MALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

B | + M 
Bouwpromotoren en 
daktimmerwerken. 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053-66 89.73 

O m te s p a r e n , Ie l enen of 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 to t 

Fons Prinsen 
K a n t o o r h o u d e r van 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 i l b e e k . 

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

Waar de Vlaming zich thuis voelt. 

Gordtjnen en overgordi jnen 
Zetels en matrassen 
Alle herstellingen en maatwerk 
Prijsopgave op voorhand 

Marcel VAN den BULCKE 

Wiirmstraat 7 
SLEIDINGE 
tel. 091/57.31.46 

Th. WILLEMS 
Schrijnwerk en meubilering 

Jan de WIndtstraat 57 
9300 Aalst 

Tel. 053-21.83.90 

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 str. 59 
1800 VILVOORDE 
TeL 02/251.81.66 

Firma EBO-LYBAERT 

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

Polenstraat 165, 9940 Sleidinge 
Tel. 091-57.33.33 

r 
DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST.PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 M O L 

014.31.13.76 

V, 

ANTIEKZAAK 
Mevr. Jullen SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 

8700 IZEGEM 
Tel. 051-30.15.37 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meutjelen en 
borden + kunstvoorwerpen. 

legels 
LIndensIraat 30, Keerbargen 

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. 

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
Tel. 031-8825.31 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel. 014/21.12.07 

Boekhande l S tud i co 
Dr. Vandeperrestraat 141 
2440 GEEL 
Tel. 014-58.60.85 

Boeken 
schrijfmachines 

schoolgerief 

jNONMt DERL 
ATRASSENI 

Ook bedden, dekens, donsdekens en lattenbodems. 
Met een koperskaart is alles zöveëf góédkoper. Vraag inlichtingen. 

Tel 052-42.34.00 Qalgenberg 52. Bërlare J 
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24 m lyiensen van bij ons 

Eén vrouw 
in het 
partijbestuur 

Roos 

Lernout-Martens 

Ik ben geen Dolle Mina 
in het VU-bestuur" 

GELUWE (Tussen Kortri jk en 
Komen) — En ook elke 
dinsdag In Brussel. Op het VU-
partijbestuur. Rosa van Geluwe 
kent zeer goed het klappen van 
de politieke zweep. 
Misschien is ze toevallig in het 
VU-parti jbestuur 
terechtgekomen, maar voor 
haarzelf was het zeer zeker 
een bewuste keuze van polit iek 
engagement. Niet om er zomaar 
ais vrouw bij te zijn als de 
heren hun Vlaamsnationale 
proklamaties ten beste geven. 
Nee, gewoonweg omdat Rosa 
Lernout-Martens het de moeite 
vindt vanuit het verre Geluwe 
minstens één keer per week 
naar Brussel te togen om aan 
polit iek te doen. En ze doet het 
in de eerste maanden van haar 
ambtstermijn klaarblijkelijk zeer 
getrouw. 

Tijdens de top-vergaderingen 
van het VU-bestuur blijkt het 
mannelijk gezelschap 
vooralsnog niet vies te zijn van 
haar tussenkomsten. 
Rosa Lernout, één vrouw in het 
VU-partijbestuur. Met dit 
interview tillen we een niet-
feministe op het polit iek paard-
Dat heeft ze hoegenaamd niet 
zelf gewild. 

Roos Lernout stamt uit een 
Vlaamsnationale familie, maar 
zelf heeft ze „na de oorlog" de 
draad van het engagement her
opgenomen. 

Roos Lernout: „Ik ben sinds 
'57-58 VU-militant. De echte partij
werking begon wat later, maar in 
de retorika was politiek reeds een 
kleine hobby van mij. In feite zit ik 
nauwelijks een goede vijf jaar in 
de echte dag-op-dag-partijwer-
king. Terwijl ik me immer geïnte
resseerd heb aan politiek was ik in 
de voorbije jaren evenwel vooral 
aktief in de middenstandsbewe
ging. In dit vak heb ik geleerd 
ambitieus te zijn zonder een dikke 
nek te zetten, en vooral om de 
puntjes op de i's te zetten." 

Andere stem 
Roos Lernout is een vrouw in de 
nationale politiek. Ze staat haar 
mannetje wel, zonder op de femi
nistische toer te gaan. Dat wil ze 
bewust niet doen. 
Roos Lernout: „Ik ben inderdaad 
geen militante feministe: geen Dol
le Mina. Ik zit in het VU-partijbe-
stuur niet als vrouw; ik zou ervoor 
bedanken. Neen, ik doe gewoon
weg aan politiek omdat ik het een 
té belangrijke aangelegenheid 
vind om er mij niet mee te be
moeien. 

Uiteraard laat ik een vrouwenstem 
horen, maar het is er mij hoege
naamd niet om te doen krampach
tig feministisch op te treden. 
Wat niet wegneemt dat een vrouw 
duidelijk zelfs over nationale eko-

nomische faktoren een andere op
tiek kan laten gelden. 

Zo bij voorbeeld zeker wat betreft 
het KMO-beleid." 
Roos Lernout was reeds een 
poos geleden in de midden
standsvereniging NAVEM (Na
tionaal Verbond van Meubelhan-
delaars)de enige bestuursvrouw. 
Vandaag is ze, „door een samen
loop van toevallige omstandig
heden' in het nationaal VU-be
stuur opgenomen. Zeker niet tot 
ongenoegen van haar mannelijke 
kollega's. 

Roos Lernout: „Ik ben stilaan ge
woon geworden met mannen aan 
de vergadertafel te zitten. En ze 
behandelen mij daarbij zeker met 
als muurbloempje. Maar kijk, dat 
hangt in feite van jezelf af 
Ze moeten niet luisteren naar al 
wat ik zeg. Maar het is toch ook 
wel prettig als je de ervaring hebt 

dat er eens naar je ideeën geluis
terd wordt En daar heb ik geen 
klagen van. 

Ik ben tegen een aparte vrouwen
stem in de politiek. Maar ik laat 
mijn visie op de gang-van-zaken 
wel horen en zien. 

Ik heb geen behoefte aan vrou
wenemancipatie. Ik het vak waar ik 
in sta (met mijn man) leer je 
noodgedwongen jezelf te zijn en 
te presteren. Je leert ook de goe
de knepen om aan bod te komen 
en je niet in een verdomhoekje te 
laten duwen. 

Uiteraard neem ik ook in het VU-
partijbestuur het woord als er 
over zoiets als „vrouwenaangele-
genheden" wordt gepraat Maar, 
zelf ben ik er hoegenaamd niet op 
uit om zulks te doen. Natuurlijk kan 
onder meer de Federatie van 
Vlaamse Vrouwengroeperingen 
(FVV) op mijn stem rekenen. 

Maar het is niet mijn laatste be
trachting om in Brussel op de 
feministische bamkaden te gaan 
staan. 
Een vrouw in de politiek kan méér 
bereiken door gewoonweg ge
woon te doen" 

Elke dinsdag vat Rosa Lernout 
de tocht aan naar het verre Brus
sel Die dag ook wordt manlief 
aangemaand de permanentie in 
de winkel te verzekeren. En de 
kinderen (Petra 17 en Jurka 15) 
werken ook niet tegen-
Roos Lernout: „Ik heb inderdaad 
het geluk en de gelegenheid in het 
politiek bedrijf werkzaam te kun
nen zijn. De KMO-bednjvigheid en 
de politiek vallen te kombineren, 
hoewel het soms hoegenaamd 
geen gemakkelijk klusje is. 
Maar ik heb hoe dan ook de 
gelegenheid om mijn klein steentje 
bij te dragen voor de verwezenlij
king van het ekonomisch federalis
me. En dat tracht ik dan ook te 
doen. Het is er mij niet om te doen 
ten koste van wat dan ook lid van 
het partijbestuur te zijn of te blij
ven. Bij voorbeeld om krampach
tig de vrouwelijke sekse te verte
genwoordigen. Neen, ik vertegen
woordig niet graag iets; ik wil 
mezelf zijn en mijn stem laten 
horen. Dat is al." 

Bij hevige diskussies in het par
tijbestuur, blijft Rosa Lernout 
voor haar (mannelijke) kollega's 
een getrouw rustpunt Naar haar 
wordt — voor of achter de scher
men — geluisterd. Want Roos is 
niet de mooiprater, zoals veel 
van haar kollega's in de politiek. 
Als ze iets zegt, dan heeft ze zelf 
ook iets te vertellen en praat ze 
niemand naar de mond. 
Roos Lernout: „Ik ben gewoon 
geen blad voor de mond te nemen. 
Maar ik heb dan ook weer hoege
naamd geen behoefte om op het 
politieke forum of elders een Dolle 
Mina te spelen. 

Mag een vrouw niet ambitieus zijn 
zonder daarom agressief feminis
te te moeten spelen? 
Ik zou het — én in de partij én in 
de middenstandsbeweging — 
zeer naar vinden mocht men mij 
immer in het hokje vrouwenpro
blemen duwen. Maar, gelukkig, 
daar heb ik geen last van. 
Mannelijke kollega's in het partij
bestuur hebben meer kaas gege
ten van bij voorbeeld het staalpro-
bleem, maar als ik ter zake iets 
zeg, dan wordt er wel naar mij ge
luisterd hoor In de vergadering, of 
erbuiten. En als er over de midden
stand wordt gesproken dan sta ik 
mijn mannetje. 

Daarbij heb ik vooral het prettig 
gevoel geen vaste job te moeten 
verdedigen." 
In de VU-kringen van Geluwe en 
Wervik wordt nu heel wat werk 
van Roos Lernout-Martens door 
anderen overgenomen. Men gunt 
Roos de tijd om in de nationale 
politiek bedrijvig te zijn. Voor het 
VU-partijbestuur is haar aanwe
zigheid alvast een verrijking. 

(hds) 
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