
Donderdag 14 mei 1981 - 27ste jaar - Nr. 20 

MIaams Nationaal lA^eekblad 

Uit het dagblad „De FInancieel-Ekonomische Tijd" van 5 mei: „De kostprijs van de staalinter-
verities beoogt nu bijna 200 miljard franl(, of een rekening van 70.000 fr. per belastingbetaler. 
Elke Belg werkt m.a.w. twee maanden gratis, voor de financiering van de staalsektor". 

Wachten op Godot 
De vooruitzichten voor de onmiddelliike politieke 
toekomst zijn even onzeker als de weersvoorspellin
gen van Armand Pien aan de vooravond van een ver
lengd weekend. Verkiezingen nog vóór de zomer? Of 
een nieuwe Belgische koehandel? De cyclonen en an
ticyclonen liggen in de Wetstraat zo dicht bij me
kaar , dat een zinnige pronostiek onmogelijk blijkt. 
Zelfs de klassieke makers van het goede of slechte 
weer komen er nauwelijks bij te pas. De bureaus van 
de regeringspartijen roepen wel heel hard dat zij 
geen schrik hebben van verkiezingen. Maar dat 
behoort tot het pokerspel. Zij houden hun har t vast 
voor het onpeilbaar zwarte gat van een regeringslo-
ze zomer. Zij zijn ingewijd in de geheimen der 
opiniepeilingen en weten, hoe zwaar de rekening zal 
zijn die de kiezer van zins is hen te prezenteren. Maar 
anderzijds zijn zij geneigd ieder goed breekpunt 
vandaag te hanteren, omdat zij vrezen dat de elekto-
rale katastrofe in het najaar nog erger zou zijn. 
Kortom, zij zijn volkomen aan het eind van hun bo
bijn. En zij wachten op Godot. Die het zich deze keer 
niet kan permitteren om de dingen op de lange baan 
te schuiven. De vervaldatum ligt vlakbij. Over een 
paar dagen zal het onmogelijk geworden zijn om nog 
verkiezingen vóór de vakantie te organizeren. En 
dan moet so wie so de indruk verwekt worden dat 
men regeert. 
Een goed breekpunt om te gaan of een goed voor
wendsel om te blijven. Tot deze louter opportunisti
sche keuze, gestoeld op het allerbekrompenste partij
politieke eigenbelang, beperkt zich deze dagen het 
politiek schimmenspel dat opgevoerd wordt in en 
rond de regering-Eyskens. Om wezenlijke dingen 
gaat het daarbij al lang niet meer. Het CVP-schaap is 
al over de dam: de CVP-ministers stemden reeds vo
rige week in met een voorakkoord over de Waalse 
staalmiljarden. Wat hen en Tindemans in de eerste 
plaats bekommert, is het lospeuteren van een tegen
prestatie, waaruit zou moeten blijken dat de CVP 
.^ieihard" heeft onderhandeld. De wisselmunt moet 
van de Waalse socialisten komen, de grootmeesters 
in het chantagespel. Spitaels is weinig toeschietelijk. 
Achter zich heeft hij de revolutionaire dreiging van 
de vakbond. En vóór zich de illuzie van een Mitter-
rand-effekt bij verkiezingen. Dus is Eyskens bereid, 
hem a Ia carte te bedienen. Eender wat, als hij maar 
slikt. Zo zwaait de eerste minister met een waaier van 
index-varianten, waarvan de ene al krachtelozer 
wordt dan de andere. Want het regeringshoofd wil 
na nauwelijks enkele weken beleid niet reeds onder 
de guillotine. De allerlaatste die e raan denkt om zijn 
gabardine van de kapstok te nemen, is Eyskens-
junior. 
Dus blijft men wachten op Godot. Tot de allerlaatste 
minuut die snel nadertikt. Time is niet langer money. 
Waar het een maand geleden heette dat er geen dag, 
geen uur en zelfs geen sekonde meer mocht verloren 
worden, is de tijd voor de partijpolitieke maneuvers 
nu ruim bemeten. Tot aan de uiterste limiet. 
Inmiddels duikelen de staatsfinancies iedere dag 
verder omlaag. Het tekort op de balans moet in de 
buurt liggen van 500 miljard, niemand weet precies 
hoeveel. De stijgende statistiek van falingen en werk
loosheid wordt echter wél bijgehouden. Men moet 
trouwens niet eens tellen om, op het oog, de rijen aan 
de stempellokalen langer te zien worden. 
Verkiezingen zijn nooit populair en ze zouden van
daag weinig of niets oplossen, wel integendeel. In
dien echter een nieuwe Belgische koehandel Vlaan
deren duurder te staan komt dan de gevolgen van 
een regeringskrisis, dan wordt de Gordiaanse knoop 
best doorgehakt. De Volksunie hoeft er geen schrik 
voor te hebben! tvo 

Foto van de week 

Te Neerpede ving de Nederlandse aannemer Mdhoek uit Sleeuwijk bot In opdracht van Simonets Ander-
lechts gemeentebestuur moest hij beginnen met de graafwerken voor het omstreden sportcomplex in het 
landelijke en zuiver-Vlaamse Neerpede. De Vlaamse aktiegroep „Neerpede blijft' stak daar een stokje voor 
Reeds in de nacht van zondag op maandag hadden onbekenden er trouwens voor gezorgd, dat de 
graafmachine alle dienst weigerde-

Het web 
rond CVP en SP 

Wat de CVP en de SP vandaag ook mogen beweren: vorige week 
stemden hun ministers reeds in met het voorakkoord over de 
staalmiljarden. Indien Spitaels wat toeschietelijker wordt en de 
Vlaamse regeringspartijen ten minste het doekje gunt waarmee zij 
hun onderdanigheid kunnen omzwachelen, dan gaat de koehandel 
door. 
Maar ook wanneer het nu tot verkiezingen komt: welke waarborg 
bestaat er, dat de CVP en d« SP nadien het been wél stijf houden 
in de staalzaak? 

Voor de SP moet de vraag niet 
eens worden gesteld. Het is 
SP-minIster Willy Claes die zich 
het vuur uit de sloffen loopt om 
de Waalse staalbaronnen op hun 
wenken te bedienen. 
Maar de CVP? De woordkrame-
rij na het CVP-partijbureau van 
verleden maandag zal wel nie
mand zand in de ogen strooien. 
Tindemans en zijn partij zitten in 
nauwe schoentjes, omdat de 
staaldruk van de Volksunie de 
jongste weken sterker is gewor
den en steeds meer weerklank 
heeft gekregen bij de publieke 
opinie in Vlaanderen. 
In wezen echter blijft de CVP een 
partij met een unitaire refleks als 
puntje bij paaltje komt Deze re

fleks wordt nog versterkt door de 
strategische belangen en inzich
ten die zij deelt met de PSC. De 
partij van Van den Boeynants 
stelt een voor Wallonië voordeli
ge behandeling van het staaldos-
sier priontair, onder meer ook 
omwille van elektorale motieven. 
De CVP zal steeds haar uiterste 
best doen om de PSC niet met 
lege handen naar de kiezer te 
laten gaan. Want bij een rege
ringsvorming, bij het verdelen van 
portfeuilles en macht telt het glo
bale gezicht van de CVP-PSC 
Door de staalbelangen van de 
PSC te dienen, dient de CVP 
uiteindelijk zichzelf op het be
krompen terrein van het partijbe
lang. 

Sterk geïnteresseerd in de toe
komst van de Waalse staalnijver-
heid zijn de banken. Cockerill en 
de Driehoek van Charleroi staan 
voor miljarden in het krijt bij de 
Générale en bij Brussel-Lambert 
Vooral deze laatste heeft een 
kwetsbare flank langs de Waalse 
staalkant 

Aan de leiding van Générale en 
Brussel-Lambert staan de CVP-
ers Dequae en Albert Coppé, die 
een heel dikke vinger in de partij-
pap hebben. 
Het web van unitaire tielangen 
rond de CVP is zo groot en sterk, 
dat het verscheuren ervan nog 
lang niet in het zicht is. 
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m Brieven 

BOBBY SANDS (1) 

Zijn naam en heengaan is voldoende 
gekend, zodat wij aan de feiten kunnen 
voorbijgaan, maar zijn betekenis voor 
ons moet toch nog even belicht yvor-
den 
Niet zonder sterke emotie hebben wij 
allen de inzet van deze jonge man 
meegeleefd Wat er in deze Ierse strijd 
al kan meespelen, toch is de uiteindelij
ke doelstelling gans Ierland te ontwnn-
gen aan de Engelse wurggreep Men 
kan al dan met akkoord gaan met zijn 
metode, maar zijn inzet getuigt voor de 
„heilige" liefde die hij Ierland toedroeg 
Dit vuur IS onafgebroken blijven bran
den in zijn hart en ziel, met een boven
menselijke wilskracht heeft hij volge
houden tot zijn lichaam eraan be
zweek HIJ heeft op hard-realistische 
wijze gestreden voor zijn verheven en 
romantisch ideaal een eigen vader
land voor gans Ierland 
Boven alle beschouwingen over zijn 
politieke betekenis, stijgt zijn hoogste 
menselijke inzet boven alles uit Dat is 
dan ook de les voor ons de leren zijn 
steeds bereid geweest tot het hoogste 
offer in hun onafhankelijkheidsstnjd 
Dit element is ten andere bepalend 
voor het welslagen van een ontvoog
dingsbeweging de offervaardigheid 
en het idealisme van de militanten Ook 
daardoor is het Ierse nataonalisme ver
der gevorderd naar het doel toe elk 
offer was voor de leren goed 
Dit IS dan ook het probleem van het 
Vlaams-nationalisme in deze matena-
listische tijd blijft de persoonlijke inzet 
het bepalend gegeven in de opgang 
van Vlaanderen 
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Het IS onze taak bij de Vlaamse volks
massa het heilige vuur voor Vlaande
ren op te wekken en te stimuleren en 
de stnjdende Vlamingen op te roepen 
tot grotere inzet en offervaardigheid 

WIJ hoeven met noodzakelijk het voor-
beel van Bobby Sands letterlijk op te 
volgen, indien men met bereid is voor 
Vlaanderen te sterven kan men toch 
proberen er voor te leven Indien dat 
zou gebeuren zouden wij de politieke 
ontvoogding met reuzenstappen bena
deren 

WIJ zullen ongeveer 55 jaar na het 
ongeëvenaarde boek van Jozef Si
mons hem nazeggen en bevestigen 
dat het uur der volkeren met slechts 
eenmaal slaat Het uur van de opstan
ding slaat voor Vlaanderen ook nog 
eens Dat uur slaat nog „eer Vlaande
ren vergaat" 

J.D.T„ Tessenderio 

BOBBY SANDS (2) 

In verband met de Ierse situatie mag ik 
even opmerken dat de zes noordelijke 
graafschappen van Ierland, nu door de 
Engelsen Northern Ireland genoemd, 
speciaal zo uit het gehele Ierland tem-
tonaal uitgesneden werden om de 
loyalisten (de zogezegde protestan
ten) de meerderheid in het bestuur 
ervan te geven Met alle loense politiek 
werd die meerderheid ook verwezen
lijkt Nochtans van de zes graafschap
pen zijn er twee overwegend nabona-
iistisch (zogezegd katoliek) en een 
ervan is ong half nationalistisch en half 
loyalistisch Het zou volgens het En
gels begnp van „majority" al zover fair 
zijn dat dne van de zes onmiddellijk te
rug bij de Ierse Republiek zouden 
gevoegd worden 
Deze situabe is analoog met het pro
bleem Brussel Ook daar werd een 
stuk uit Vlaanderen gekerfd om een 
fransdolle en Belgichistische meerder
heid zogezegd demokrabsch het be
stuur toe te spelen Maar in een heel 
geografisch Vlaanderen hebben die 
geen meerderheid maar zijn een min-
dertieid Ook zo de ploeg van dominee 
Paisley in Noord-lerland, zij zijn in 
werkelijkheid een kleine minderheid in 
heel Ierland 
De parallel tussen Vlaamse en Ierse 
toestanden is dus wel te trekken en ie
dere Vlaming moet er zich van bewust 
zijn dat het met alleen om de Maze-ge-
vangems gaat en met alleen om de ge
vangenen Het gaat erom dat de Engel
sen die geen recht hebben in Ierland te 
zijn, hun ransels pakken en eruit trek
ken zoals ZIJ hun vele kolomen hebtjen 
verlaten De loyalisbsche zogezegde 
meerderheid in wiens naam Engeland 
duizenden soldaten stuurt om een 
gedeelte van de leren te verdrukken 
bestaat met Het is een protserige 
minderheid die er beter zou aan doen 
zich bij de feiten neer te leggen 

A.C^ Aalst 

BOBBY SANDS (3) 

Volgens mij bestaat er geen Noordiers 
vraagstuk, zeker met sinds 1922, toen 
Zuid-lerland na een eeuwenlange stnjd 
tegen Londen onafhankelijkheid kreeg, 
als Eire Er bestaat wel een Iers vraag

stuk De oplossing die in 1922 gevon
den werd, de slechts denkbare, was 
Ierland knjgt onafhankelijkheid, maar 
de 6 noordelijke graafschappen (Ul
ster) blijven onder Engeland Dit is 
even verstandig als van Vlaanderen 
een onafhankelijke staat te maken, 
maar West-Vlaanderen aan Panjs te 
geven Dat is vragen om zware moen 
lijkheden 
Na veel pogingen werd Hendnk VIII in 
1541 koning van Ierland Reeksen 
grondonteigeningen ten gunste van 
Engelse en Schotse kolonisten leidden 
tot hevig verzet o a opstand in Ulster 
Van nu af worden regelmatig Ierse 
gronden met geweld onteigend In de 
18de eeuw was 3/4de van de Ierse 
grond in handen van Engelse kolonis
ten Het Ierse volk werd slechter be
handeld dan een kolonie Verbod op 
uitvoer van wol en vee naar Engeland, 
verbod handel te drijven met de Engel
se kolome ondermijnden de Ierse eko-
nomie zodanig, dat velen hun heil 
zochten in uitwijking naar Amenka 
Kunstmabge hongersnoden joegen de 
leren het land uit In 1916 brak in de 
Ierse hoofdstad Dublin een opstand uit 
die door Duitsland financieel werd 
gesteund De opstand werd bloedig 
onderdrukt en alle deelnemers ter 
dood gebracht Na nog zware moeilijk
heden werd de Ierse vnjstaat Eire 
geboren De Ierse grondwet is in teorie 
ook van toepassing op Noord-lerland, 
waarop Eire nog albjd aanspraak 
maakt Na de onafhankelijkheid ver
zonk Eire in een jarenlange lamlendig
heid en passiviteit 

BIJ ons werd dikwijls de vergelijking 
gemaakt als Vlaanderen onafhankelijk 
wordt zal het ook in passiviteit verzin
ken Die vergelijking gaat met op 1 de 
meest akbeve Ierse elementen waren 
allang naar Amenka gevlucht, 2. tot op 
vandaag gaan 600 0(K) leren in Enge
land werken als misprezen gastarbiei-
ders die slechts 3 maal p>er jaar naar 
huis gaan, nl met nieuwjaar, Pasen en 
de grote vakanbe Eire is platgeslagen 
uit de strijd gekomen, zonder zware in-
dustne Nu is het te lamgeslagen om 
een vinger uit te steken om Noord-ler
land te bevnjden Daar wonen nu 1 mil
joen protestanten, afstammelingen van 
Engelse en Schotse kolonisten en hun 
t)ekeerlingen en een half miljoen kato-
lieken Tot voor een paar jaar hadden 
de katolieken zelfs geen stemrecht in 
Ulster, tenzij ze huiseigenaar waren 
Hoe zou dat ze zijn 1 /3de van de be
volking en de armsten, veelal zonder 
werk Noord-lerland is voor Londen 
wat Limburg en de arr Turnhout Veur-
ne, Diksmuide zijn voor Brussel win
gewesten, waar je meer belasbngen 
uithaalt dan je geld instopt 
Ik hou met van mooie vaagheden, noch 
van morele steun Het wordt tijd dat 
het rijke Vlaanderen stoffelijke en fi
nanciële steun stuurt naar Ierland (Wij 
geven toch 200 miljard ieder jaar aan 
Wallomei'') 

Wat IS de oplossing Er is er geen Het 
zal nog meer dan 100 jaar duren 
vooraleer de wonden van 400 jaar 
onderdrukking genezen zijn Een eer
ste voorwaarde is in elk geval dat 
Londen begint toegevend te zijn en de 
miljarden teruggeeft die het in heel 
Ierland gestolen heeft 
Maandag 4 mei sberf Bobby Sands 

IRA-officier en gekozen lid van het 
Brits parlement Er zullen nog veel 
Bobby Sands sterven voor een oplos
sing voor het Iers vraagstuk in het 
zicht IS 

Rd.N„ Nijlen 

BOBBY SANDS (4) 

Mag ik de redaktie gelukwensen met 
het artikel „In memoriam Bobby 
Sands" van verleden week' Het was 
in de voorbije week de enige kommen-
taar op het Ierse gebeuren de moeite 
waard om te lezen en ik heb er alle 
Belgische bladen op na gelezen Uw 
kommentaar was de enige troost bij 
deze indroeve zaak 

l\̂  B^ Wijgmaal 

WILL FERDY 
Als u kribek levert op bepaalde arbes-
ten (uw artikel „Waar is die Vlaamse 
kleinkunst gebleven" in „Wij" van 16 
apnl ID zou u er wel eerst voor moeten 
zorgen dat u op de hoogte blijft van 
het gebeuren 
Dat Will Ferdy, de Vaganten en Miei 
Cools her en der nog eens opduiken is 
helemaal met juist Als u de njkgevulde 
agenda van Will Ferdy moest zien, dan 
zou u wellicht mijn bnef begrijpen 
Will Ferdy treedt met alleen vaak op, 
maar heeft bovendien zijn radio- en 
televisiewerk en geeft daarbij nog les 
aan het Hoger Inshtuut voor Dramati
sche Kunst (studio H Teirlinck) 
Mogen wij u er ook attent op maken 
dat van Will Ferdy onlangs nog 2 LP's 
zijn verschenen met heel recente 
chansons „De lange weg (autobiogra
fisch 2) en „Will Ferdy zingt Guido 
Gezelle" 

E.S. Will Ferdy-show 

REKENKUNDE VOLGENS 
WILLY CLAES 

Hoe deze socialist O zijn gezicht in 
Limburg nog durft laten zien, is mij een 
raadsel Hij bedriegt zijn Vlaamse kie
zers als hij, zoals op de jongste 1 mei-
vienng, zegt dat Vlaanderen van nu tot 
1985 55 % procent van de staatshulp 
zal knjgen Zoiets kan hij om te begin
nen nu niet waarborgen, want ook zijn 
parbj — en terecht — zal bij de 
eerstkomende verkiezingen een afros
sing knjgen Maar, zelfs al zou hij op 
Ekonomische Zaken tot in 1985 mo
gen knoeien, dan zal hij er de knecht 

van de Walen blijven Hij zal de Waalse 
kapitalisten Frere en Charlier de han
den blijven volstoppen en de Luikse 
anti-Vlaamse Voer-betogers Gillon en 
konsoorten bevreesd blijven nalopen 
met zwijggeld 
De enige rekening die Claes aan zijn 
luisteraars moest voorleggen was 
deze die Maunts Van Haegendoren 
voor hem al had uitgerekend En dan 
kreeg Vlaanderen vele keren minder 
geldelijke steun dan Wallonië Wat 
Claes nu op 1 mei vertelde, doet me 
denken aan „Vandaag betalen, morgen 
scheren we grabs" 

L S,, Tongeren. 

PLURALISME 

Het IS mij de laatste hjd bij de Volks
unie opgevallen dat allen die met ui
terst rechts zijn, uit alle besturen wor
den geweerd Landelijk, arrondisse
menteel en gemeentelijk Ik dacht en 
denk het nog steeds dat de Volksunie 
wel degelijk pluralisbsch is Maar per
sonen die iets te veel naar links hellen 
moeten er uit of worden genegeerd 
Ik dacht dat pluralisme betekende ver
draagzaamheid tussen alle idiologieen 
en deze samen te bundelen tot een 
echte Vlaams nabonale partij En het 
respekt voor ieder zijn mening voorop
stelde Ook moeten deze meningen 
verdedigd worden wanneer ze voor 
het welzijn van het Vlaamse volk naar 
voor worden gebracht 
U mag met alleen de rechtse idealen 
aanvaarden er zijn ook nog andere 
idealen die goed zijn 
Maar die bij CVP of SP met genoeg 
Vlaams nationaal zijn De Volksunie 
moet noch links noch rechts zijn, maar 
moet wel beide aanvaarden 

RJ,, Ekeren 

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

De redaktie 

VLAANDEREN 
ROND 

BRUSSEL 

een reportagereeks over de 
6 Brusselse randgemeenten 

Linkebeek, Drogenbos, Kraainem, 
Wezembeek-Oppem, 
Sint-Genesius-Rode, 

Wemnnel 
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Mensen 

Het brevet van Eyskens 

m 
Na afloop van de vergadering 
van het CVP-bureau, verleden 
maandag, zegde Leo TIndemans 
dat zijn partij met een aantal 
vragen betreffende het staaldos-
sier blijft zitten. 

Spreekverbod 
voor Geens 
Verleden maandag kwam de 
Vlaamse deelregering, onder lei
ding van minister Gaston Geens, 
klaar met haar advies over het 

Tot verbazing van de aanwezige 
journalisten voegde Tindemans 
daar aan toe dat de CVP-minis-
ters niet in staat waren geweest 
tijdens de vergadering van het 
partijbureau een antwoord te ge
ven op konkrete vragen over de 
fusieplannen van Cockerill en 
Hainaut-Sambre. 
Nochtans waren op de vergade
ring niet minder dan drie CVP-
minlsters aanwezig die drie da
gen voordien de staalvergade-
ring van het kernkabinet hadden 
bijgewoond waarop, naar toen 
verluidde, een akkoord over het 
staal In het zicht was: Chabert, 
Swaelen en niemand minder dan 
eerste minister Eyskens in 
hoogsteigen persoon. 
Merkwaardige verklaring van de 
voorzitter van 's lands grootste 
partij, dat zijn partijgenoot-eer
ste minister het dossier niet kent 
dat nu al een paar weken de 
hoofdbrok van ieder regerings-
overleg is-

staalvoorakkoord dat drie dagen 
voordien in het kernkabinet was 
bereikt. 
Het lag in de bedoeling van Geens 
daarover een [jerskonferentie te 
houden. De uitnodigingen voor 
deze perskonferentie waren 
reeds verstuurd, maar op het laat
ste nippertje werd ze afgelast. 
Eerste minister Eyskens had aan 
de voorzitter van de Vlaamse re
gering verbod gegeven om het 
staaladvies bekend te maken. 
Censuur dus, „om de gespannen 
toestand niet nog te verergeren". 
Merkwaardige autonomie, waarbij 
de eerste minister van de nationa
le regering spreekverbod kan op
leggen aan de eerste minister van 
de Vlaamse deelregering. 
Naar verluidt werd ook de Waalse 
deelregering verzocht haar advies 
nog even tussen de tanden te 

A1ENSEN IN 
HET NIEUWS 

houden. Die nam het echter met 
zo nauw. Ze liet alvast weten dat 
ze ook in 1985 nog staatssteun 
verwacht voor de Waalse staalnij-
verheid, alhoewel zulks op dat 
ogenblik vanwege de EEG niet 
meer zal mogen... 

Deze week dit... 
Vóór een paar dagen kreeg ik 
het woord op een studiedag van 
het Brabants komitee van de 
Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen. Het gezinsbeleid van 
de gemeente werd in de kijker 
gesteld. Er is mij tijdens deze 
bijeenkomst heel wat opgevallen. 
Wij zijn als Vlaams-nationalisten 
erg betrokken bij deze gezins
beweging. 

De Bond is niet zo maar de 
eerste de beste organizatie. Met 
310.000 aangesloten Vlaamse 
gezinnen is zijn Invloed niet te 
onderschatten. Dat de Bond zich 
bijgevolg opstelt als een 
drukkingsgroep is normaal en 
toe te juichen. De overheid dient 
rekening te houden met de 
standpunten van een werkelijk 
representatieve vereniging. Dit 
geldt zowel voor de nationale 
als voor de lokale overheid. Wel 
loopt de Bond, zoals elke sterke 
drukkingsgroep, het gevaar te 
zeer korporatistisch te denken. 
In onze demokratie moet 
uiteindelijk de beslissing 
genomen worden op het 
politieke vlak. Heel het volk 
moet het beleid op geregelde 
tijdstippen kunnen beoordelen 
en zijn vertegenwoordigers ter 
verantwoording roepen. 
Vanuit de Vlaams-nationale 
ideologie en onze federalistische 
opvatting is en blijft het gezin de 
eerste kring waarin bijna 
iedereen leeft, waaruit men komt 

en waarheen men meestal gaat. 
De kern van de samenleving. 
Waar men geborgenheid, gene
genheid en tederheid kan 
vinden. Geen instituut maar een 
samenlevingsverband, dat 
harmonieus de persoonlijkheid 
van elk lid kan vormen. Er is 
echter geen uniform type van 
gezin. Er zijn verschillende 
„soorten": kleine en grote, waar 
al dan niet beide ouders buiten 
hui^ werken, plattelands- of 
stadsgezinnen, wonende in een 
residentiële of Industriële wijk, 
arme en rijke, middenstanders of 
werknemers enz... 

Bovendien is het gezin geen 
statisch gegeven. Het heeft in 
grote mate de evolutie van heel 
de maatschappij ondergaan. 
Vroeger waren de gezinnen 
open: grootouders leefden vaak 
samen met verschillende 
getrouwde zonen en dochters 
en hun kinderen. Nu is het gezin 
helaas biezonder gesloten. 
Geïsoleerd op een appartement. 
De professionallzenng an heel 
de welzijnszorg heeft de 
zelfzorg van de mensen erg 
afgezwakt. De zorg van de 
buurtgemeenschap, die als een 
liefdevolle mantel omheen de 
gezinnen lag. Is goed als 
verdwenen. De uitdaging van 
een te hoge eisen stellende, 
jachtige maatschappij treft elke 
man, vrouw en kind in hun 
gezinsrelatie. Het gezin dat een 

oord van rust en stilte zou 
dienen te zijn, te midden van 
een wereld vol lawaai, wordt het 
mikpunt van aanstormende 
behoeften en noden en heeft 
erg veel last die druk te 
weerstaan. De basiscel van onze 
volksgemeenschap beleeft een 
kritieke periode. 
Het IS de taak van de politieke 
overheid elk gezin, vooral het 
kansarme, alle ruimte en 
ontwikkelingsmogelijkheden te 
bieden. Niet alleen met financiële 
subsidies. Maar vooral door een 
algemeen maatschappelijk beleid: 
huisvesting, urbanizatie, 
onderwijs, gezondheidszorg, 
tewerkstelling, verkeersveiligheid 
enz... Met het doel onze 
Vlaamse gezinnen terug 
optimisme te bezorgen. 
Levensmoed! 
Dit is de opdracht van de 
Volksunie. Op het lokale vlak ligt 
het werkterrein open. Nationaal 
is ook In dit opzicht het Vlaams 
zelfbestuur onontbeerlijk! 

Mitterrand 
en de Waalse 
leiders 
De Franstalige partijvoorzitters 
hebben Mitterrands overwinning 
onmiddellijk voorzien van kom-
mentaar. Eigenaardig genoeg 
kwam ieder van hen daarbij tot 
hetzelfde resultaat, nL dat zijn 
eigen partij zou winnen, terwijl 
alle andere zouden verliezen. 
PS-voorzitter Spitaels was in 

Vic ANCIAUX 

hoogsteigen persoon naar Parijs 
getrokken om er de verkiezings
avond bij te wonen: „Voor de 
Belgische socialisten heeft deze 

overwinning een grote betekenis, 
want de Franse aangelegenhe
den hebben altijd een direkte en 
identieke weerslag op ons land." 
PSC-voorzitter Vanden Boey-
nants: „Bij ons zijn de socialisten 
aan de macht en het zullen zijzelf 
zijn die de weerslag daarvan bij 
verkiezingen zouden ondervin
den." 

PRLW-voorzitter Gol: „In Frank
rijk heeft Ie changement gewon
nen. En in België ben ik Ie chan
gement" 
RW-voorzitter Mordant hoopt 
„dat de nieuwe Franse president 
aandacht zal opbrengen voor het 
lot van Wallonië en van de gemi-
norizeerde Franstalige gemeen
schap in België"-

Het pleidooi 
van Wim 
Geldolf 
In „De Morgen" hield voorzitter 
Wim Geldolf van de SP-federatie 
Antwerpen verleden week een 
pleidooi voor solidariteit met Wal
lonië- „Van het staaldossier hangt 
veel af. Voor de werkende bevol
king in grote delen van het land. 
Maar ook voor de Antwerpse ha
ven. Indien het Luikse bekken zijn 
in- en uitvoer via Antwerpen zou 
stopzetten, zou dit een weerslag 
hebben met ongeveer een verlies 
van 7 miljoen ton." 
Wat Geldolf betreft, heette het 
dus dat de miljarden voor de 
Waalse staalnijverheid eigenlijk 
een beste besteding voor Vlaan
deren zijn Men moet het maar 
kunnen uitleggen! 
Op het ogenblik dat Geldolf dit 
schreef, was de verkiezingskoorts 
nog met zo hoog gestegen als 
deze week En had SP-voorzitter 
Van Miert nog niet zijn voorzichti
ge elektorale bocht genomen, iets 
verder weg van het Waalse staal... 
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mi Kommentaar 

Een op voorhand goed georchestreerd en georganizeerd staaltje van spontane volksvreugde: het bal 
populaire op de Place de la Bastille te Parijs, tijdens de nacht na de verkiezing van Mitterrand. Meteen de inzet 
van een nieuwe campanje: de tijd van de kersenbloemen zal immers ook de tijd zijn voor de verkiezing in juni 
van een nieuwe Franse Assemblee. De definitieve ronde. 

Jean Gol wil 
Waals front 
Nu verkiezingen in de maand juni 
niet meer onwaarschijnlijk zijn, 
zal PW-voorzitter Willy De 
Clercq het zijn vriend en kollega, 
PRLW-voorzitter Jean Gol, niet 
in dank afgenomen hebben dat 
deze laatste de eerste was om te 
pleiten voor een francofoon front 
van alle Waalse partijen tegen 
Vlaanderen. 

Het is immers niet zo best dat de 
Vlaamse kiezers eventjes herin
nerd worden aan de absolute 
onbetrouwbaarheid en de Waal
se arrogantie van de Franstalige 
liberalen, de „natuurlijke bondge
noten" van Willy De Clercq. 

Persoons 
overleden 

De 56-jarige volksvertegenwoor
diger van het FDF, Franpois Per
soons, is overleden. Daarmede 
verliest het FDF een van haar 
belangrijkste leidinggevende fi
guren. 

Zoals heel wat FDFers startte 
Persoons zijn politieke loopbaan 
bij de PSC. Aldus maakte hij deel 
uit van de kabinetten van Du-
vieusart en van vader Eyskens. In 
1968 werd hij verkozen tot ka

merlid voor de PSC, maar reeds 
enkele maanden later begaf hij 
zich op FDF-wegen. De voor
naamste aanleiding daartoe 
dient gezocht bij de toenmalige 
strijd rond Leuven-Vlaams. 

Zijn laatste politieke daad was 
de inrichting van een talentelling 
in zijn gemeente St-Pieters-Wo-
luwe, die ondertussen evenwel 
vernietigd werd door de Brussel
se deeiregering. 

Ferme 
afstraffing? 
Met het stijgen van de verkie
zingskoorts zijn ook de peilings
instituten aan het werk gescho
ten. In samenwerking met het 
dagblad „La Libre Belgique' 
heeft het ICSOP er reeds een 
eerste peiling opzitten, evenwel 
uitsluitend toegespitst op Wallo
nië en Brussel. 

Ophefmakend resultaat van deze 
peiling is dat één kiezer op vijf, 
zowel in Wallonië als in Brussel, 
overweegt om niet langer voor 
een traditionele partij te stem
men, maar op zoek is naar een al
ternatieve partij zoals UDRT en 
Ekologisten of zich gewoon zal 
onthouden. 

De traditionele partijen zouden 
dan ook zware klappen krijgen. 

Het FDF zou niet minder dan 10 
Lh. aanhangers verliezen te Brus
sel. De PSC mag vaarwel zeggen 
aan een vijfde van haar elekto-
raat, terwijl de Waalse liberalen 
onder de 15 t.h. zouden vallen en 
de socialisten het laagste naoor
logse percentage zouden scoren. 

Het besluit van „La Libre Belgi
que" laat aan duidelijkheid niets 
te wensen over: Wallonië is rijp 
voor een of andere Coluche-

Dolend FDF 
Dat het FDF zware elektorale 
klappen zal krijgen, daaraan twij
felt niemand, ook niet binnen de 
partij. Deze wetenschap heeft er 

evenwel toe geleid dat heel wat 
FDF-prominenten stilaan het zln-
Kend schip verlaten en trachten 
hun eigen vel te redden. 

Vooral burgemeester Nols van 
Schaarbeek laat zich niet onbe
tuigd. Zijn meerderheid is reeds 
lang uit mekaar gespat, inzoverre 
dat heel wat van zijn aanhangers 
reeds een scheurpartij hebben op
gericht: de Union pour la Defense 
des Francophones. 

Nols zelf is dan maar op zoek 
gegaan naar steun. Maar zowel bij 
de PSC als bij de UDRT werd hij 
netjes afgewimpeld. Vermits het 
FDF hem geenszins een overwin
ning kan waarborgen, zou hij er 
over denken om met een „lijst van 
de burgemeester" op te komen 
Nols is dan ook druk op zoek naar 
mensen om dergelijke lijst te vul
len... 

54ste IJzerbedevaart 
op 28 juni 1981 
Het tema van de 54ste IJzerbede
vaart luidt „Mef loslaten - Voeren -
Komen - Randgemeenten - Brus
sel". 
Met dit tema wordt hulde ge
bracht aan de trouw, de volhar
ding en de edelmoedigheid van de 
duizenden eenvoudige, ongeken
de Vlamingen, die, dikwijls in moei
lijke omstandigheden hebben vol
gehouden, de Vlaamse ontvoog-
dingsstrljd hebben gedragen en 
de werkelijke kracht vormden van 
onze Beweging. Met het tema-
„Mef loslaten,, wordt In de allereer
ste plaats onze onverbreekbare 
solidariteit onderlijnd met de strij
dende Vlaming In de noodgebie-
den: Voeren, Komen, de zg. rand
gemeenten, Brussel En wel omdat 
zij, die nog steeds belaagd en 
verdrukt worden om hun trouw 
aan volk en kuituur — ons volk en 
onze kuituur — op aangrijpende 
en levensechte wijze gestalte ge
ven aan de diepe morele en men
selijke zin van de Vlaamse Bewe
ging. 

Waar de komende IJzerbedevaart 
tot vernieuwde inzet zal aanspo
ren, is het duidelijk dat grote aan
dacht zal besteed worden aan de 
politieke aktualiteit: 
• de volstrekt onvoldoende en 
bedrieglijke staatshervorming; 
• het onaanvaardbaar onrecht 
van de financiële regelingen en de 
ekonomische steunverlening; 
• de onstuitbare doorbraak van 
de eis tot waarachtig zelfbestuur 
ook op financieel en ekonomisch 
vlak; 
• het Amnestie-schandaal; 
• de onduldbare politiek van 
twee maten en twee gewichten; 
• de wereldvrede. 

Eerlijk pacifisme 

Sedert enkele jaren hebben een 
aantal groepjes uit Frankrijk, Ne
derland, Duitsland, Engeland enz. 
de gewoonte aangenomen op de 
vooravond en de dag van de 
IJzerbedevaart te Diksmuide sa

men te komen ten einde er, mis
bruik makend van de toege
stroomde massa's, hun misplaats
te propaganda te voeren en op uit
dagende wijze te paraderen. 
De toegang tot de IJzerbedevaart-
weide werd aan die groepjes dan 
ook stelselmatig en radikaal ge
weigerd. 

Daarom wenst de Raad van Be
heer nogmaals duidelijk te 
onderstrepen: 
/. De neo-fascistlsche groepjes 
die bij gelegenheid van de IJzer
bedevaart naar Diksmuide trek
ken worden NIET uitgenodigd, 
doch integendeel als ongewenst 
beschouwd; 
2. Hun motieven en doelstellin
gen zijn niet in overeenstemming 
te brengen met deze van de 
Ijzerbede vaarten; 
3. De IJzerbedevaarten zijn fun
damenteel gericht op de integra
le bevrijding en het volwaardige 
bestaan in eiaen staatsinstellin
gen van onze volksgemeenschap 
— en van alle volkeren ter We
reld — en op de vestiging van 
een duurzame vrede tussen de 
volkeren en dit in een geest van 
waarachtige demokratie, oprecht 
pluralisme en eerlijk pacifisme. 

Eigenlijk zou je iedere Vlaming een abonnement op 
een paar franstalige kranten of tijdschriften cadeau 
moeten kunnen doen. Dan zou hij, beter dan nu, be
seffen hoe er aan de andere kant van het Kolen-
woud gedacht wordt, geleefd en geschreven. 
Neem nou de „Soir" van vorige week 6 mei. In een 
levensgrote reportage heeft deze Brusselse krant, 
die zich vaak tot spreekbuis maakt van de FDF-op-
vattingen, het verhaal verteld van het ellendig lot der 
francofone bewoners van de Vlaamse randgemeen
te St.-Genesius-Rode: vivre a Rhode quand on n'est 
pas flamand... 

De franstaligen leven er, zucht de „Soir", in een cou
loir-ghetto francophone. Die er al bij al, getuige de 
„Soir'-reportage zelve, niet al te belabberd uitziet: 
„De nieuwe, luxueuze woonzone ligt ingebed tussen 
de groene long van het Zoniënwoud en de spoor
weg die Rode in twee snijdt Het zijn er allemaal 
grote villa's, groene lanen, diskrete weelde, burgerlij
ke stilte en wellust, misschien." 

In zo'n dikke villa, met een hollywood-zwemdok en 
een gedeeltelijk onverzorgde grote tuin, woont 
Catherine. Die aan de „Soir" de narigheden van haar 
lot in Rode vertelt: „Ah! het karwei van het grasperk." 
Z e woont zegt ze, al negen jaar in Rode. Ze kent 
nauwelijks Nederlands, maar dat heeft haar nooit ge
hinderd. Ze doet zelden boodschappen, geeft ze toe, 
in Rode of Alsemberg: sis ze dat dan toch een keer
tje doet, spreken de handelaars haar aan in het 
Frans. Hetzelfde scenario trouwens op de post en bij 
de politie. 

Ze is nooit, zo erkent Catherine, het slachtoffer ge
weest van enige diskriminatie, zij niet en geen enkele 
van haar vriendinnen. Ze heeft overigens nooit 
kontakt met de Vlaamse inwoners van oud-Rode. 
Haar boodchappenwereld is Brussel of Waterloo. 
Voor haar kulturele behoeften wordt het ook altijd 
Brussel Rode is voor haar, zo schildert de „Soir"-
journalist, een op snee vergulde slaapzaal 
Maar ze beschouwen het daar allemaal als hun 
hoogstpersoonlijke eigendom: „een gang", zo verze
kert Catherine's welvarende echtgenoot, „tussen 
Brussel en Wallonië". 

Deze voorstadsidylle-in-het-groen wordt door geen 
enkel incident of geen enkele wanklank verstoord. 
De kinderen lopen school in een uitstekende fransta
lige instelling. De parochie is teoretisch ééntalig-
Vlaams, maar de pastoor is inschikkelijk. 
En nooit eens een incident? dringt de „Soir" verwon
derd aan. 

Toch wel, bekent Catherine. Ze herinnert zich dat de 
franstaligen zich enkele jaren geleden te beklagen 
hadden over de eentalig-Nederlandse opschriften 
van de gemeentelijke vuilniszakken... 
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Sociaal-ekonomisch m 
GeU voor mdustriële anheolome 
Wat werd er de jongste tijd in 
het nationaal politiek wereldje 
allemaal onderhand aan 
elkaar gekoppeld, om het 
nemen van 
beleidsbeslissingen hetzij uit 
te stellen of kompleet 
onmogelijk te maken-
Vandaag is er alweer zo'n 
fameuze koppeling: tientallen 
miljardensubsidies aan 
virtueel failliete Waalse 
staalbekkens worden 
gekoppeld aan een wijziging 
van het indexsysteem van 
lonen en wedden. Toevallig 
moet ook blijken dat de 
pakweg 50 miljard 
overheveling van 
gezinsinkomsten naar het 
bedrijfsleven grosso modo 
overeenstemt met het bedrag 
dat men nu eens te meer wil 
vergooien in de bodemloze 
Waalse staalbekkens^ En ook 
de krisislening zou 60 miljard 
moeten opbrengen. 
Wat intussen niet wordt 
gedaan is het stevig 
aanpakken van hete 
hangijzers. Vandaag wordt er 
t' allen kante gepredikt over 
broodnodige saneringen, maar 
de nationale regering blijkt 
dat voornemen hoegenaamd 
niet te koesteren als het om 
één van de meeste verziekte 
ekonomische sektoren gaat 
die het Waalse gewest 
momenteel kost-wat-kost in 
leven tracht te houden: het 
Waalse staal. 

Het ontbreekt de nationale rege
ring nochtans niet aan naar ver
luidt gedegen (Vlaamse) ekono-
men. Maar, zoals De Tijd 
schreef: „eens op het politiek 
niveau beland, halen politieke so
ciale of elektorale motieven het 
dikwijls op de ijzeren logika van 
de ekonomie." 
En dat bleek overduidelijk uit de 
wijze waarop de Leuvense mi
nisteriële rivalen, Gaston Geens 
en Mark Eyskens deelnamen 
aan het tweejaarlijks Weten
schappelijk Ekonomisch Kon-
gres dat eind vorige week in 
Leuven plaatsvond. 
Geen van beiden is gegaan om 
te luisteren. Wél om hoogdra
vende belerende toespraken te 
houden. Zeg maar om een num
mertje op te voeren. 

Alarm in klinieken 

Geens praatte de ekonomen 
naar de mond door te stellen dat 
de koopkracht van de bevolking 
bezwaarlijk op het huidige peil 
kan gehouden worden. 
Maar Eyskens stal de show met 
een zoveelste gemeenplaats: 
„ook heilige koeien kunnen een 
natuurlijke dood sterven". Die 
heilige koe is voor Eyskens de ri-
giede indexkoppeling. Maar er 
zijn in dit land, geachte heer 
premier, nog groter heilige koei
en. Zoals de zinloze miljardenin-
jekties in het Waalse staal bij
voorbeeld. En zoals de unitaire 
reflex van de huidige premier en 
de meesten van zijn partijgeno
ten... 

Op het kongres van de Vlaamse 
ekonomen werd evenwel de vin
ger op de zere (politieke) wonde 
gelegd. Maar nauwelijks een po
liticus volgde de kongreswerk-

zaamheden van dichtbij. 
In een trits rapporten werd er op 
gewezen dat het overheidsingrij
pen in de nationale ekonomie 
vooral geleid heeft tot ondoelma
tigheden. Dat konkurrentiever-
valsing in de hand werd gewerkt 
Dat veel gemeenschafjsgeld op 
blinde wijze over de balk werd 
gegooid. En dat uiteindelijk het 
broodnodige vernieuwde indus
trieel beleid zoek blijft. 
De overheid treedt slechts op 
als brandblusser. En zelfs bij dat 
optreden kunnen prangende 
vragen gesteld worden over de 
efficiënte tussenkomst. 
Een andere striemende ervaring 
van de Vlaamse ekonomen was 
de onverbloemde vaststelling 
dat de regeringsverantwoordelij
ken nauwelijks bekommerd blij
ken om de werkloosheid. Het 
blijkt politiek minder ondankbaar 

te zijn de werkloosheid te laten 
oplopen dan ze aan te pakken. 

De politieke neus blijkt overi
gens niet zo lang te zijn: „Als de 
middelen op zijn, zal de werk
loosheid een nog vreselijker pro
bleem worden. En daar gaan we 
zo stilaan maar vast en zeker 
naartoe..." 

Alweer wordt de weg van de 
minste weerstand bewandeld. 
En de veralgemeningen zijn in 
ministeriële bewoordingen bij
zonder goedkoop. Zo bijvoor
beeld de bewering dat dit land 
boven zijn stand leeft Grosso 
modo kan dit dan wel waar zijn, 
maar door blinde (fiskale) maat
regelen te treffen worden ook 
precies die bevolkingsgroepen 
getroffen en die sektoren en 
bedrijven die het in de voorbije 
jaren alles behalve breed heb-

Over „heilige koeien" 

Op welke wijze de regering een 
afwezig beleid voert blijkt uit tallo

ze feiten en klachten. Vandaag 
wordt alweer in de OCMW-zie-
kenhuizen de alarmklok geluid; 
zelfs zo hard dat naar verluidt 
sommige ziekenhuizen op het 
einde van de maand hun perso
neel niet zouden kunnen betalen... 
als gevolg van wanbetaling van
wege de mutualiteiten die op hun 
beurt beweren te wachten op 
schromelijk achterstallige betalin
gen van het Rijksinstituut voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzeke
ring. 

Colla Euroka... 
Luldens persberichten met gro
te opmaak heeft het socialis
tisch Euro-parlementslid Colla 
opmerkelijke initiatieven geno
men. Hij kondigde aan aktles te 
ondernemen voor bescherming 
van de talen van minderheden in 
Europa. Dit lovenswaardig ini

tiatief zou de heer Colla in juni 
nemen. Daarbij wordt door Colla 
en door de Euro-verslaggevers 
in alle talen gezwegen over twee 
eerder genomen wetgevende 
initiatieven van gewezen Euro
pees parlementslid, en fraktie-
ieider van de Vrije Europese 
Alliantie, Maurits Coppieters. 

... wakker 
geschoten 
Reeds verscheidene maanden 
geleden diende Coppieters een 
ontwerp-resolutie in voor be
scherming van de regionale talen, 
en het verslag van de kommissie 
Arfé werd dezer dagen in het 
Europees parlement rondge
deeld... 
Een tweede initiatief van Coppie
ters betreft het taalgebruik in het 
Europees parlement zelf, waarop 
het verslag-Patterson is gevolgd. 
Beide aangelegenheden werden 

ÏM 

op de agenda gezet van een 
bijeenkomst van het Europees 
parlement in juni. 

Colla is nogal wat laat wakkerge-
schoten in zijn Euro-zetel, en zijn 
goedkoop politiek nummertje is 
niet weinig doorzichtig. 

Toch 
krisislening 
Wat de regering-Eyskens junior 
hoedanook zal gerealizeerd 
hebben dat is het uitschrijven 
van een krisislening die in de 
wetteksten de zedige naam „bij
zondere lening" meekrijgt Vori
ge dinsdag keurde alvast de 
Senaat het ontwerp van wet 
goed „tot vrijstelling van belas
ting op een bijzondere lening, uit 
te geven in België'. Verslagge
ver CVP'er Gijs stelde daarbij 

ben gehad en die anderzijds nog 
getuigen van zin voor initiatief. 
Het overheidsgeld dat overdadig 
(verkeerd) werd besteed kwam 
vooral ten goede aan de mach
tigste lobby's en de hardst roe
penden. 

Er zijn terzake voorbeelden met 
de vleet maar de Waalse staal-
miserie blijkt toch (alweer) de 
meest prangende en aktuele. 
Ondanks een paar honderd mil
jarden overheidssteun van de 
voorbije jaren zieltoogt deze in
dustriële reus op lemen voeten. 

Aanmaningen van onder meer 
de Europese Kommissie voor 
dringende sanering en rekonver-
sie worden in de wind geslagen, 
omdat — nog vooraleer één 
beslissing werd genomen — de 
door de Waalse staalbarons op
gejutte syndikalisten dreigen 
met stakingsakties en straatge
weld. De regering bezondigt zich 
telkens aan een kortzichtig 
warm en koud blazen, maar doet 
hoegenaamd niets om ervoor te 
zorgen dat de Waalse arbeiders 
binnen enkele maanden niet nog 
meer redenen zullen hebben om 
aan de klaagmuur te gaan staan. 
Zelfs de ekonomen (op het jong
ste Vlaams wetenschappelijk 
kongres) spreken terzake zeer 
klare taal: „de hulp aan het Waal
se staal wordt verdedigd op ba
sis van irrationele criteria." Kan 
het duidelijker gesteld worden? 
De prijs voor dit wanbeleid 
(want dat is het) moet daarente
gen op de eerste plaats betaald 
worden door diegenen en die 
sektoren die nog getuigen van 
toekomstgerichte onderne

mingszin en hun werkmiddelen 
drastisch afgeroomd zien. Onder 
meer met de fataal-hoge rente
kosten. 
Bij de staatshervorming van 
1980 werd beloofd dat de 
Vlaamse deelregering volle be
voegdheid zou krijgen inzake 
ekonomische expansie. 
Terzake worden nauwelijks ini
tiatieven gemeld. Maar daar is 
ook een goede reden voor; de 
miljarden gemeenschapsgeld 
worden met krachtdadig neo-
unitaire ijver naar de industriële 
archeologie gedraineerd. En dat 
er dan geen frank meer over-
blijft_ 

dat de lening moet uitgeschre
ven worden vóór 15 juni, en 
„indien deze lening slechts 60 
miljard opbrengt dan moet van 
een mislukking worden gespro
ken. De regering streeft een op
brengst na van 100 tot 150 mil
jard'. 

Als de regering in haar voorne
men slaagt dan zien de Waalse 
staalbarons klaarblijkelijk roos
kleurige tijden tegemoet. 

Want, 
zelfs na dit senaatsdebat over 
de krisislening weet nauwelijks 
één politikus waarvoor dat bij-
een-gebedelde geld dan wel zal 
aangewend worden. 

Overigens, het ziet er naar uit 
dat dit een 200 procent krisisle
ning kan worden, aangezien de 
uitgifte-termijn van de geldinza
meling prachtig kan samenval
len met een zoveelste politieke 
krisis en een dit keer onvermij
delijke elektorale wedren. 
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Ontevreden 
ABVV-
Vlamingen 
Ook in het ABVV sluiten de mili
tanten niet langer de ogen voor de 
communautaire werkelijkheid. Dat 
kwam tot uiting op het jongste 
kongres van de Brusselse Interge-
westelijke van deze vakbond. 
De Vlaamse ABVV-militanten uit 
Brussel waren helemaal niet opge
togen over de kongresdokumen-
ten. Bij de voorbereiding ervan 
waren zij nauwelijks betrokken, 
zodat de teksten naar hun zeggen 
„geschreven zijn met een pen 
waar alleen Franse inkt in zit". 

Dat blijkt dan ook: de begrenzing 
van Brussel tot 19 gemeenten 
wordt als negatief afgeschilderd: 
Brussel moet de status krijgen van 
een derde gelijkwaardig gewest 
en de heersende klasse in Brussel 
is Vlaams! 

Deze eenzijdige francofone bena
dering nemen de Vlaamse militan
ten niet langer. Konkreet eisen zij 
een tweede gewestelijke perma
nente sekretaris, die als Vlaming 
de werking van de Vlaamse 
ABVV-militanten uit Brussel moet 
organ izeren. 

Advies 
voor Walen... 
De Universitaire Fakulteiten St-
Ignatlus hebben bij de Belgische 

ekonomen een enquête gehou
den over een reeks aktuele pro
blemen. Daaruit zijn enige merk
waardige resultaten te voor
schijn gekomen. 

Slechts 6 th. van de ondervraag
den vindt de overheidssteun aan 
de staalnijverheid ekonomisch 
verantwoord. Meer dan 64 Lh. 
spreekt zich kordaat tegen deze 
steunverlening uit 
Uiteraard is het grootste deel 
van deze tegenstanders in Vlaan
deren terug te vinden, toch stelt 
ongeveer de helft van de Frans
talige ekonomen zich eveneens 
negatief op en tekent 40 t.h. ern
stig voorbehoud aan. 
Het wordt tijd dat de Waalse 
partijen te rade gaan bij de eko
nomen van hun gewest! 

...en Vlamingen 
Communautair gekleurd is het ant
woord op de vraag of de gewes
ten zich met eigen middelen moe
ten financieren. 
Bij de Vlaamse ekonomen is een 
tweederde-meerderheid over
tuigd van een eigen Vlaams belas
tingstelsel. Bij de Walen ligt dat 
percentage beduidend lager. Nau
welijks 24 t h . wenst fiskaal op 
eigen benen te staan. 
Trouwens, in Vlaanderen is er 
slechts één ekonoom op 10 te 
vinden die zich afzet tegen de 
regionalizering. In Wallonië voelt 
40 th . weinig voor de regionalize
ring. 

Bij deze cijfergegevens zijn het de 
traditionele Vlaamse partijen en 
ekonoom Mark Eyskens die de 
besluiten moeten trekken. 

Naar Europa? 
De geruchten rondom Tinde-
mans en het voorzitterschap van 
het Europees Parlement zijn zo 
stilaan uitgegroeid tot een vaste 
maandelijkse rubriek in de kran
ten. 

Ditmaal lijkt het ernstig te zijn. 
De CVP-voorzitter heeft zijn kan
didatuur ingediend bij de parle
mentaire fraktie van de Europese 
Volkspartij. 

Daar moet hij het evenwel opne
men tegen de Westduitser 
Ktepsch. Wat niet helemaal 
strookt met de inzichten van Tin-
demans. De man is immers ge
woon om „gevraagd te worden'. 

Een tweede tegenslag is de ver
kiezing van Mitterrand tot presi
dent van Frankrijk. Daardoor 
komt een einde aan de spekula-
ties rond een voortijdig afscheid 
van de huidige voorzitster mevr. 

Veil, die bij een verkiezing van 
Giscard mogelijk een minister
portefeuille had gekregen. 

Afwachten dus hoe deze CVP-
strijd, weliswaar op Europees ni
veau, verloopt. 

PERSpektief 
Het staal en de index. De problemen zijn al bijna zo oud als de straat, 
maar toch durft de regering maar geen knopen doorhakken. En de 
CVP weet uit machteloosheid niet meer op welk been te dansen. Wat 
er dezer dagen in de Wetstraat wordt opgevoerd, is geen verheffend 
schouwspel. Iedereen weet dat er iets moet gebeuren, maar niemand 
durft het- Dat de politici dan ook elk krediet verliezen bij de bevol
king hoeft niet te verwonderen. Vooral bij de Vlamingen is de staalre-
kening hard aangekomen. Daarom proberen de (nog machtige) 
unitaire krachten het Vlaams protest in de kiem te smoren. En de CVP 
doet daaraan natuurlijk mee. 

T OCH lezen we in de ACV-
krant Het Volk enkele behar-

tenswaardige stukken. 
„De Vlaamse bevolking vreest al
leen maar dat de nieuwe miljar-
denstroom voor het staal achteraf 
toch weer zal blijken onvoldoende 
te zijn en dat er geen mogelijkhe
den zullen overblijven om nog 
leefbare bedrijven te redden en 
een herstel op gang te brengen. 
"Zij wil Wallonië wel helpen, maar 
zij wil niet meegesleurd worden in 
het ekonomisch moeras waar wij 
zonder ingrijpende maatregelen, 
naartoe getrokken worden." 

DE kommentaarschrijver van 
Het Volk weet ook wel dat 

de basis van het ACV er ook zo 
over denkt Daarom is het blad 
verplicht de Vlaamse kaart te sfje-
len, te meer daar de Walen met 
ongehoorde lef alle andere dos
siers hebben gekoppeld aan het 
staal. Van chantage gesproken! 
Daarover nog eens Het Volk: 
„ Voor Wallonië is het staaldossier 
ontegensprekelijk 'n pijnlijke aan
gelegenheid die niet op de lange 
baan mag worden geschoven. Ak
koord. Maar dat alle andere dos
siers en dringende maatregelen 
hiervoor opzij moeten worden ge
schoven en zelfs niet mogen be

handeld worden zolang het staal
dossier geen gunstige oplossing 
heeft gekregen, lijkt ons een on
aanvaardbaar ultimatum. Het is te
vens een onrechtstreeks pleidooi 
voor de regionalizatie van de „na
tionale sektoren" vermits het staal 
door één gewest als drukkings-
middel wordt aangewend om het 
ganse land politiek te verlammen." 

IN het verleden hebben we vaker 
de onzalige koppelingstaktie-

ken gekend, met als enig resultaat 
dat alles geblokkeerd was en er 
niets gebeurde... Eyskens was er 
vroeger altijd tegen, maar nu hij 
zelf eerste minister is, vergeet hij 
al zijn mooie woorden. 
Ook Het Laatste Nieuws wijst 
daarop: 
„Door dit immobilisme, waarin de 
regering vastzit nadat ze bij hoog
dringendheid weer op de tteen 
werd geholpen om de nodige be
slissingen te treffen, wordt de poli
tiek nog ongeloofwaardiger. Dit 
immobilisme is een gevolg van het 
diepe wantrouwen tussen de re
geringspartijen, die elkaar afdrei-
gen met hun vrees voor verkiezin
gen. Intussen blijven de noodzake
lijke beleidsmaatregelen uit Eys
kens draagt daar nu als eerste 
minister de verantwoordelijkheid 
voor" 

KORTOM, het is een volledige 
impasse en ontreddering in 

de Wetstraat Intussen is de afta
keling bij de CVP volop bezig. Na 
de nacht van de lange messen, 
waarin Martens gesneuvekl is, 
weet de CVP niet meer van welk 
hout pijlen maken. Elke (al dan 
niet) geheime opiniep)eiiing voor
spelt weinig goeds voor de CVP. 

En Tindemans denkt eraan het 
zinkend schip te verlaten.- Dat valt 
ook Manu Ruys in De Standaard 
op: 

„Niet iedereen betreurt de hukiige 
ontreddering. Bepaalde milieus 
denken aan revolutionaire veran
deringen en strukturen, die veron
derstellen dat eerst de tafel wordt 
schoongeveegd. Men ontkomt de 
indruk niet dat de kristen-demo-
kratie — toch wel de grootste 
politieke formatie — zich niet hele
maal rekenschap geeft van wat er 
staat te geb>euren, van wat ande
ren in stilte voorbereiden, en zich 
laat drijven op een vijver van 
lusteloze onzekerfieKl. Tindemans 
zwenkt langzaam af naar een vol
tijdse Europese betrekking. Eys
kens is onderworpen aan de slijta
ge van het premierschap. Martens 
heeft zich voor enkele maanden 
teruggetrokken voor t)ezinning en 
omschakeling. Maar intussen staat 
het leven niet stil en zakt dit 
zompige land stilletjes weg onder 
het waterpeil." 

DE Volksunie heeft door haar 
konsekwente houding in het 

staaldebat de CVP de stuipen op 
het lijf gejaagd. In de Tweekerken-
straat weten ze ook dat de Vla
ming erg gevoelig is voor zijn 

centen en ze beseffen dat ze niet 
zomaar zonder meer de tientallen 
miljarden aan het Waalse staal 
cadeau mogen doen. Dus zoekt 
de partij ijverig naar een doekje 
voor het bloeden, een zoethouder
tje. Maar tot nu toe hebben ze er 
nog geen gevonden. Voor Hugo 
(Damps in Het Belang van Lim
burg hoeft het allemaal niet meer. 
Voor hem mag het kabinet opstap
pen. 
„Martens ging heen en Eyskens 
kwam in de plaats, maar nog 
steeds komt er van overhekJswe-
ge geen reddende hand hs waar
aan het met de verdrinkingsdood 
bedreigde bedrijfsleven zich kan 
vasthaken. Tot wat dient dan het 
overeind houden van zo'n machte
loze koalitie? 

"Zelfs als Eyskens zich deze 
week weet te handhaven, blijft de 
toekomst een blinde vlek. Straks 
moet dan naar nieuwe besparin
gen en bezuinigingen gezocht 
worden bij de opmaak van de 
tyegroting 1982, die zich nu reeds 
aandient als een immense krater 
En van een regering die niet eens 
in staat blijkt op een wat ferme ma
nier de heilige, maar volstrekt af
tandse koe van de index te ringel
oren, valt geen moedig beleid 
meer te verwachten. Ze zou dan 
ook maar beter de plaats ruimen." 

DEZE regering mag inderdaad 
gaan. Maar uit de komende 

verkiezingen moet de VU ver
sterkt komen om de andere 
Vlaamse partijen te beletten dat 
de Vlaamse miljarden toch naar de 
bodemloze Waalse put zouden 
gaan. Er is dus voor elke VU'er 
werk op de plank... 
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Wetstraat 

„Waar werd oprechter trouw... wt 

„Waar werd oprechter trouw dan 
tussen man en vrouw ter wereld 
ooit gevonden-". Met dit prachti
ge vers van Joost Van den Von
del \e\dde Frans Baertde bespre-
l<ing in van het wetsontwerp tot 
wijziging van het erfrecht van de 
langstlevende echtgenoot 
Met de goedkeuring hiervan — 
meer dan 12 jaar na de indiening 
door minister van Justit ie 
Vranckx — wordt de langstle
vende echtgenoot eindelijk op
genomen in het gezin van de 

overleden echtgenoot Well icht 
de belangrijkste hervorming van 
deze eeuw op het vlak van het 
burgerlijk recht 

In met geringe mate heeft Frans 
Baert daartoe bijgedragen. Getui
ge daarvan de gelukwensen van
wege alle politieke frakties en het 
applaus „op alle banken". 
Als politicus heeft het VU-kamer-
lid nooit de liefde voor zijn vak — 
de rechtsgeleerdheid — onder 
stoelen of banken weggestoken. 
Bij grondwetsherzieningen, staats
hervorming, belangrijke juridische 
ontwerp)en, begrotingen van Justi

tie..., steeds vertolkte hij stevig 
gedokumenteerd en vanuit een 
jarenlange ervaring de wensen en 
de bezorgdheden van de magis
tratuur en de advokatuur, maar 
ook en vooral van de rechtzoe-
kenden. Over de politieke tegen
stellingen heen werd terdege ge
luisterd en rekening gehouden 
met zijn aan- en opmerkingen. Zijn 
adviezen, voorstellen en amende
menten wogen steeds zwaar 
door. 

Met het wetsontwerp betreffende 
het erfrecht van de langstlevende 
echtgenoot heeft verslaggever 
Frans Baert voortreffelijk en baan
brekend werk geleverd, dat naar 
zijn eigen zeggen „de solidariteit 
van de huwelijkspartners zal ver
sterken en in concreto bijdragen 
tot bewuster menselijk geluk". 

V ó ó r de s taa t ! 

In het Burgerlijk Wetboek staat 
de langstlevende echtgenoot ge
klasseerd bij de onregelmatige erf
genamen, juist vóór de staat op de 
twaalfde plaats van de erfgerech-
tigden. Een weinig benijdenswaar
dige positie, die voornamelijk 
voortspruit uit het belang dat de 
Naf)oleontische wetgeving toe
kende aan de „familie", eerder dan 
het gezin. 
Met de nieuwe wet worden de 
klemtonen verlegd in de richting 
van het gezin en klimt de langstle
vende echtgenoot op tot de lijst 
van de wettige erfgenamen, waar 
hij of zij onmiddellijk na de afstam
melingen komt Grosso modo 
kunnen drie gevallen onderschei
den worden: 

Indien er kinderen of afstammelin
gen van de overledene zijn, dan 
krijgt de overlevende echtgenoot 

het vruchtgebruik op de gehele 
nalatenschap. Indien er wel erfge
namen, maar geen afstammelin
gen zijn, dan gaan zowel de eigen
dom van het gemeenschapfielijk 
vermogen als het vruchtgebruik 
op alle andere goederen van de 
overledene naar de langstlevende. 
Tot slot indien de overlevende 
echtgenoot de enige erfgenaam is, 
dan komt de ganse nalatenschap 
hem in volle eigendom toe. 
Omdat het vruchtgebruik in zeke
re zin het onroerend goed immobi-
lizeert wordt in de nieuwe wetge
ving de omzetting ervan in de volle 
eigendom van een goed, in een ka
pitaal of gewaarborgde rente na
der gereglementeerd. 
De langstlevende echtgenoot 
wordt dus een volwaardig erfge
naam. Meer nog, hem of haar 

wordt ook „reserve" of „voorbe
houden gedeelte" gewaarborgd, 
dat bestaat uit het vruchtgebruik 
op ten minste de helft van de 
nalatenschap en in elk geval op de 
gezinswoning en het stofferend 
huisraad. 

Ongetwijfeld, aldus Frans Baert 
vertoont de wet lacunes en techni
sche onvolmaaktheden. Alles bij 
mekaar evenwel gaat het hier om 
een stuk degelijke en kreatieve 
wetgevende artjeid, waarbij ge
poogd wordt de belangen van 
echtgenoot afstammelingen, ge
zin en familie met mekaar te ver
zoenen en aan te passen aan de 
huidige werkelijkheid. 
De nieuwe wetgeving is van het al
lergrootste belang. Berekend 
werd dat ruim 2,5 miljoen mensen 
fXJtentieel langstlevende echtge

noot zijn, waarbij nog 550.000 we
duwen en 150.000 weduwnaars 
komen. Daarenboven belangt ze 
vooral de vrouwen aan: de gemkl-
delde levensduur bij de mannen is 
67,79 jaar, bij de vrouwen 7421 
jaar. 

Door de goedkeuring ervan heeft 
het Parlement m een pre-elektora-
le sfeer, wellicht de belangrijkste 
hervorming van deze eeuw op het 
gebied van het burgerlijk recht 
gerealizeerd. De langstlevende 
echtgenoot zal niet langer het vijf
de wiel aan de familiewagen zijn, 
zodat Baert zijn verslag mocht 
besluiten met een verwijzing naar 
de woorden die Dan te tot Beatri
ce sprak: „Weet ge dan niet dat 
hier (in het huwelijke de mens 
gelukkig ;s_" De wetgever heeft 
daartoe een steentje bijgedragen. 

P-Sprokkels 
• Aan Oswald Van Ooteghem 
deelde staatssekretaris R. De Ba
cker mede dat nog steeds 
gewerkt wordt aan de invoering 
van taalkaders bij de wetenschap>-
pelijke kulturele instellingen, zoals 
de Koninklijke Musea voor Scho
ne Kunsten, het Kongressenpa-
leis, de Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis en de Na
tionale Dienst voor Opgravingen. 
De wettelijke verplichting dateert 
reeds van 1966! 

• Naar aanleiding van een schrif
telijke vraag van Bob Maes heeft 
de minister van Binnenlandse Za
ken zich voorgenomen om bij de 
eerstvolgende verkiezingsonder-

Via de BDBH heeft het Waals bedrijf Donnay, dat te Couvin tennisraketten vervaardigt bekomen dat haar 
sponsering van Borg (links) medegefinancierd wordt door de Belgische overheid. Een gelijkaardig verzoek 
van het Vlaams bedrijf Snauwaert dat Gerulaitis (rechts)) sponsort werd afgewezen door dezelfde BDBH. 
Hierover ondervraagd door Wim Jorissen ontkende de minister van Buitenlandse Handel ten stelligste dat er 
sprake is van bevoordeling, ten gunste van welk bedrijf dan ook, naargelang het taalgebied: in gelijke omstan
digheden worden alle bedrijven op dezelfde voet behandeld. 

richtingen een aanbeveling op te 
nemen, waardoor eentalige voor
zitters van Brusselse stemopne
mingsbureaus zich zouden laten 
bijstaan door een anderstalige se-
kretaris. 

• Minister Claes bevestigde dat 
het bedrijf Sybetra moet afslan
ken van 450 arbeidsplaatsen tot 
155. Op de vraag van Jaak Ga
briels of de kapitaalinbreng van 
de staat (270 miljoen) dan wel 
verantwoord was, verwees hij 
naar het reeds geknakte Belgisch 
imago in de Arabische wereld ten 
gevolge van de Eurosystem-zaak 

• In het kader van de ekonomi-
sche expansie hebben de indus
triële bakkerijen tijdens de fjeriode 
1976-1980 iets meer dan 49 mil
joen frank steun ontvangen op 
een investeringsbedrag van 401 
miljoen frank. Voor de voorwaar
den per dossier werd Michel Ca-
poen verwezen naar de Gemeng
de Parlementaire Kommissie. 

• Peilend naar de overtievolking 
in onze gevangenissen vernam 
Paul Van Grembergen dat in 1970 
maandelijks gemiddeld 1.173 per
sonen in voorarrest zaten. In 1980 
is dit gemiddelde opgelopen tot 
1.490, wat een toename van 27 th . 
betekent 

• Via een vraag van Willy Kuij-
pers vernamen we dat de NMKN 
en het Gemeentekrediet door de 
minister van Financiën verzocht 
werden om op 11 juli hun dienst
gebouwen te bevlaggen met de 
vlag van de Nederlandse Kuituur-
gemeenschap. De weigering van 
de gemeente St-Katelijne-Waver 
om hieraan tegemoet te komen op 
de wettelijk voorziene dagen, zal 
op aangeven van Joos Somers 
onderzocht worden. 

• Dezelfde minister deelde aan 
Paul Van Grembergen mede dat 
in 1980 de aksijnsontvangsten 
voor lichte minerale olie 35,430 
miljard bedroegen en voor diesel-
gasolie 5,740 miljard. 

• In tegenstelling tot de bewe
ring van Joos Somers, maakte de 
minister van Openbare Werken 
zich sterk dat de toelagen voor 
buitengewone prestaties tijdens 
de winterperiode van 1979, meer 
bepaald voor het berijdbaar hou
den van de wegen, reeds uitbe
taald werden aan het personeel 

REL 
TJE 

D e heer Eyskens, eerste minis
ter: 
„ ( - ) Zee r be langr i j k is het be
houd van het v e r t r o u w e n tus 
sen de twee g ro te po l i t i eke 
fami l ies , d ie samen de zware 
ve ran twoo rde l i j khe i d op z ich 
nemen In deze moe i l i j ke t i j 
den het land te regeren." (Ge
lach op vele banken) ; 
„(_) De Be lg i sche e k o n o m i e 
en het gevoe rde be le id moe
ten le lden to t het b e h o u d van 
een s tab ie le en gezonde 
m u n t O m d i t te bere iken moe
ten de inspann ingen to t her
s te l w o r d e n ve rsne ld , o o k 
wanneer d i t o f fe rs zal v ragen 
d ie In so l idar i te i t en naar 
Ieders d raagve rmogen moe
ten w o r d e n g e b r a c h t " 
„(_) Gez ien de snel le ver
s lech te r ing van de ekono -
m lsche t oes tand zal de rege
r ing In de ko r t s t moge l i j ke t i j d 
een u rgen t i ep rog ramma uit
werken. " (Gelach). 

(Kamer van volksvertegenwoordigers, be
knopt verslag, gewone zitting 1980-1981, 
vergadering van dinsdag 7 april 1981, rege
ringsverklaring, biz. 631). 

14 MEI 1381 

file:///e/dde


8 

Een Europees 
Parlement 
zoals wij dat 
niet willen... 
STRAATSBURG — Het Europees Parlement heeft deze week weer 
getoond dat het een onwelvoegli jk behoudsgezind circus is, dat 
wordt gedomineerd door een koalitie van Britse konservatieven, libe
ralen, gaullisten en „kristen-demokraten" (what's in a name?). De 
Noord-lerse realiteit die aan de grondslag ligt van het geweld, wordt 
genegeerd, kernenergie wordt krit iekloos aanvaard, een oppervlakkig 
nummertje over de kanaaltunnel wordt opgevoerd, een realistisch be
grotingsvoorstel wordt het zwijgen opgelegd. 

Onze wereld 

•#i# 

Noord-lerland, een kwestie 
van eerlijkheid 
We hadden een vleugje hoop 
dinsdagavond II w/erd een drin
gende ontwerpresolutie in over
weging genomen De 21 onderte
kenaars wilden dat het EP aan 
Thatcher zou vragen haar stugge 
houding i.v.m. Noord-lerland op te 
geven De diskussie had plaats op 
donderdag, tot middernacht De 
Britse konservatieven waren al 
razend omdat het voorstel in over
weging werd genomen. Fraktielei-
der Scott-Hopkins verzamelde 
dan ook al zijn troepen, tot en met 
de 15 die in GB waren gebleven, 
om er de lokale verkiezingen voor 
te bereiden. 

De resolutie Blaney, Vandemeu-
lebroucke e.a. werd dan ook weg
gestemd. De Vlamingen die sa

men met de Britse konservatieven 
stemden waren: Croux (CVP), de 
afwezigen alle anderen, de vóór
stemmer- Colla (SP). 

Jaak Vandemeulebroucke was 
net terug uit Belfast, waar hij sa
men met 4 andere parlementsle
den de begrafenis van Bobby 
Sands bijwoonde Te noteren valt 
dat Dalsass (Zuid-Tirol - EVP) 
tegen stemde en Ewing (Schotse 
Natlonallste, aangesloten bij de 
Gaullisten) afwezig was... 

Het geweld in Noord-lerland zal 
meer dan ooit aanhouden, de wij
ze waarop dit volk wordt onder
drukt, de bezetting door speciaal 
getramde Britse troepen, het uit
zonderingsgerecht, de miskenning 
van de volkswil zijn wraakroepend 
en een aanfluiting van de demo-

„Konservatieve" bezinning 
in Groot-Brittannië 

RSA — De Britse konservatieven 
zitten sinds vrijdag jl. in zak en as. 
De nuchtere cijfers bewijzen im
mers dat ze die dag bij verkiezin
gen voor de provincieraden hon
derden zetels moesten prijsgeven 
aan de oppositionele Labourpartij 
die bovendien de meerderheid 
won in de raad van Groot-Londen. 
Toch zou het voorbarig zijn te 
geloven dat premier Thatcher 
voortaan haar oor gaat te luisteren 
leggen bij de gramstorige vox po-
puli die hierbij onmiskenbaar tot 
uiting is gekomen De Tories be
schikken in het Lagerhuis nog 
altijd over een meerderheid van 42 
zetels en de door tweedracht ver
scheurde Labourpartij is minder 
dan ooit in staat om de konserva
tieve ploeg tot kapitulatie en zijn 
premier tot aftreden te dwingen. 
Vasthoudendheid, koppigheid, on
buigzaamheid, het staat allemaal in 
de psychografie van Thatcher en 
haar beleid. Haar doel, de Bntse 
ekonomie door het indijken van de 
inflatie nieuw leven in te blazen 
heeft geen noemenswaardige ef-
fekten te zien gegeven. De inflatie 
werd weliswaar tot 12 % beperkt 
maar de Britse werkloosheid is 
met 10 % bijna de grootste van 
West-Europa, tienduizend kleine 
bedrijven gingen over de kop en 
de door de staat gedirigeerde in
dustrie verdrinkt in de rode cijfers 
Hier bovenop kreeg Thatcher 
Brixton te verteren, een rassen-
probleem onontwarbaar met 
werkloosheid en inflatie verstren
geld. Bij de met-blanke immigran
ten ligt het peil van de werkloos

heid nog 10 % hoger dan bij de 
autochtone Britten. 
Thatcher heeft een wet in de maak 
om de immigratie drastisch te be
perken. Volstrekt noodzakelijk, 
zeggen de Tones. Je reinste racis
me, zo beweert de oppositie That
cher zelf lijkt met aangeslagen 
door de gigantische moeilijkheden 
die telkens weer onpopulaire 
maatregelen noodzakelijk maken 
Haar bezongen onbuigzaamheid 
— the lady's not for turning! — 
kwam nog eens nadrukkelijk aan 
het licht m.bt Noord-lerland. Alsof 
toegeven aan Sands gezichtsver
lies ware geweest IJzeren konse-
kwentie en oprechtheid kunnen 
schoonmenselijke deugden zijn, 
maar zijn een schrale troost voor 
de Britse koopman die door bank
roet wordt bedreigd Allicht zijn de 
uitslagen van de jongste bestuurs-
verkiezingen stof tot „konservatie
ve" bezinning. Over drie jaar 
wordt immers opnieuw gekozen. 

kratie De Volksunie is pnncipleel 
voor geweldloosheid in de politie
ke aktie, maar laat deze situatie 
ons toe de wijze waarop deze 
mensen voor hun bevrijding strij
den zomaar te veroordelen op 
louter pnncipiële grond? Laat ons 
eerder stellen dat onze demokrati-
sche Instellingen dermate verfijnd 
moeten zijn dat zij geen aanleiding 
meer geven tot de ultieme keuze 
van het geweld. 

Kernenergie, zomaar . 
Destljds had Maurits Coppieters 
een aantal resoluties Ingediend 
waarin hij een grondige informatie 
van het publiek eiste over de 
gevaren van kernenergie, en 
waarin een moratonum voor kern
energie werd gevraagd om toe te 
laten naar de alternatieven te zoe
ken, en dus ook wetenschappelijk 
exacte Informatie te hebben. 
De Bntse konservatieven Selig-
man en Vanneck waren In hun 
rapport hierover negatief, zodat 
Jaak Vandemeulebroucke een 
reeks amendementen op deze 
verslagen Indiende. 

Het Is bewezen dat kernenergie 
niet zomaar gevaarloos Is, dat men 
met weet waarheen met de afval, 
dat er nochtans een hele reeks al
ternatieve energiebronnen kun
nen benut worden, dat er boven
dien op dit ogenblik onnoemelijk 
veel energie wordt verspild. 
Volgens de konservatieve lobby 
(Bntten, liberalen en „knsten-de-
mokraten") moet de bevolking niet 
speciaal ingelicht worden, mag 
men intussen klakkeloos verder 
bouwen, is het niet nodig speciaal 
te zoeken naar de alternatieven, 
en IS kernenergie (ondanks Harris-
burg en de opeenvolgende onge
vallen in La Hague, de lekken In 
Doel, het radloaktief water in Ja
pan enz...) met gevaarlijk. De klas
sieke machthebbers hebben weer 
eens getoond dat mensen alleen 
voor de fagade belangrijk zijn. 

Een realistische begroting 
weggecamoufleerd 
De begrotingskommissie had 
Jens-Peter Bonde (Deen van 
onze fraktie) aangeduid om rap
port uit te brengen over de begro
tingsvoorstellen 1982. Zijn voor
stel hield een nul-groei in (in feite -
7 % wanneer men de inflatie mee 
Inrekent), en was van aard serieus 
in te gaan tegen verspillingen de 
meerderheidspartijen (socialisten 
incluisO hebben hem belet dit 
voorstel in plenaire te doen, en 

stelden de voorzitter van de kom
missie, de heer Lange (Duits „so
cialist") aan om hun voorstellen 
(die voor sommige posten tot 
57 % vermeerdering van het bud
get Inhielden) In plenaire voor te 
brengen Nog nooit was een rap)-
porteur afgesteld en vervangen. 
Nou ja, iedereen Is voor bespa
ring... als het over de portemonnee 
van een ander gaat 

De kanaaltunnel-kiMcht 
Blijkbaar moet dit een pleziertje 
aan Berkhouwer (NI. - liberaal) 
geweest zijn, aangezien hij samen 
met De Keersmaecker (CVP) en 
de nest Britse konservatieven de 
enige was die dit zootje au sèneux 
nam. Op de perskonferentie, waar 
deze klucht In generale repetitie 
werd opgevoerd, kon men niet 
eens fatsoenlijk antwoorden op 
de vragen van de journalisten. Het 
ging er alleen over de zgn Europe
se droom Engeland met het vaste
land te verbinden, om zo de Euro
pese Idee physisch waar te ma
ken. Dit IS dan het soort dingen 
waar het Parlement zich druk om 
maakt Jaak Vandemeulebroucke 
diende dan ook een stel amende
menten in tegen het voorstel. Hij 
wees o.a. op de negatieve weer
slag voor de kust, op de hoge 

wijzen op de toestand In België, 
waar de staat al tot 150 miljard In 
een bodemloze put goot, met de 
zekerheid vanaf ten laatste 1985 
weer eens miljarden te moeten 
toesteken, zonder dat iets wezen
lijks struktureels verandert Ge
noeg argumenten om mevrouw 
Spaak bitsig persoonlijke aanval
len op Jaak te doen afvuren. Gear
gumenteerde aanvallen waren 
trouwens niet voorradig. 

MIcro-elektronIka 
Het Is ondenkbaar hoe een sa
menleving die toch gestruktureerd 
heet te zijn, zo onvoorbereid Is op 
de omwenteling die de micro-elek-
tronlka zal teweegbrengen Het 
enige waar de rapporten van Leo-
nardi (It - kommJ en Herman 
(PSC) aandacht aan besteedden, 
was aan de achterstand die Euro
pa opliep tegenover Japan en de 
VSA op dat gebied, dat wij bijge
volg verplicht zulten zijn technolo
gie in te voeren, l.p.v. uit te voeren. 
Wat dat zal teweegbrengen, die 
automatizering van het produktie-
proces (tot ver In de tertiaire sek-
tor), daar schijnt niemand zich 
serieus zorgen om te maken. En 
nochtans, Schiltz wees er al op 
dat 75 % van de aktieve bevolking 
onnodig zal zijn om het produktle-

HJROM 
kostprijs voor een tijdsbesparing 
van maximum 100 minuten, op de 
orde van pnonteiten waar de ka
naaltunnel zeker niet vooraan 
staat, temeer daar de Keersmae
cker voorstelde een deel van de 
kosten te laten dragen door het 
Regionaal Fonds, dat eigenlijk 
moet dienen om ekonomisch ach
tergestelde gebieden te helpen! 
En het meest dicht bij de uitgang 
van de tunnel achtergestelde ge
bied ligt nog op 200 kilometer. 
Kortom, aan deze aangelegenheid 
was het weer eens te zien dat het 
parlement zo maar gratis beslissin
gen kan nemen, zonder die zelf te 
moeten verzilveren. 

Spaak con t ra 
Vandemeu leb roucke 

Over de staalpolitiek van de EEG 
interpelleerde Jaak Vandemeule
broucke door eens duidelijk te 

apparaat In stand te houden. Ma
ken we er ontevredenen van, 
mensen die zich nutteloos voelen? 
Jaak Vandemeulebroucke pleitte 
voor een ernstige planning en een 
seneuze voorbereiding van de be
volking. 
En voor ts - hebben wij het bijzon
der genoegen gehad een zeer 
sympatieke groep uit Vlaanderen 
te mogen verwelkomen. Naast de 
rondleiding In het parlement en de 
kennismaking met een paar Euro-
parlementanèrs, hebben we ook 
een paar gezellige avonden door
gebracht Op één ervan mochten 
we Ferdinand Mosschenross 
verwelkomen, verantwoordelijke 
van de Elsass-Lotheringische 
Volksbund. Binnenkort zijn de 
dia's van Peter D'Huys klaar, en 
zullen we er een avond mee orga-
nizeren 

Herman VERHEIRSTRAETEN 
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Onze wereld 

Mitterrand 
naar het Elysée 
RSA / Vanouds wordt de Franse 
kiezer afgeschilderd als een gril
lig wezen dat in een eerste stem
ronde zijn linkse voorkeur mani
festeert, maar in de tweede, be
slissende, beurt terugkeert naar 
de vertrouwde zekerheden uit 
het verleden. Welnu, dit is zon
dag j l . niet gebeurd. Valéry Gis-
card d'Estaing verloor van Mit
terrand met meer dan 4 °/o, wat in 
Frankrijk, waar sinds jaar en dag 
een nek-aan-nek-race tussen 
links en rechts aan de gang is, 
opzienbarend mag heten. Ge
volg: een drieëntwintig jaar oud 
rechts bestuur verdwijnt in de 
mist. Voor minimum zeven jaar. 
Hebben de Franse kiezers de 
met de helm geboren Giscard 

willen straffen en Mitterrand, de 
geboren verliezer, voor zijn taaie 
volharding willen belonen? Het 
is vandaag nog te vroeg voor een 
elektorale autopsie. Het is trou
wens de Moriaan gewassen te 
willen nabomen over de bedoe
lingen van de soevereine kiezer 
die voor verandering heeft geko
zen en voor de begeleidende 
risico's, d.w.z. voor een onzekere 
toekomst 

In de Assemblee beschikken de 
socialisten niet eens over een 
vijfde van de zetels. Om een 
leefbare regering te maken moet 
Mitterrand bij de kommunisten 
gaan aankloppen of met de hoed 
in de hand bij de gaullisten om 
steun gaan bedelen. Welke prijs 

Nationalisten 
voor 
iVlitterrand 
Welke houding hebben de natio
nalistische bewegingen in Frank
rijk aangenomen tegenover de 
recente presidentsverkiezingen? 
Wij bedoelen de niet-Franse, om 
niet te zeggen de anti-Franse 
nationalistische bewegingen. 
Veel keuze hadden zij niet Voor
eerst beschikten zij uiteraard 
niet over een of meer eigen kan
didaten. Het ware ook zeer moei
lijk, een kandidaat te vinden die 
aanvaardbaar ware zowel voor 
Korsikanen als voor Vlamingen. 
Zi j moesten dus voor „het minste 
kwaad" kiezen. 

Enkele troeven 
voor links 
De rechterzijde Is in Frankrijk tra
ditioneel zeer Imperialistisch, 
staatsnatlonallstlsch, gekant tegen 
enige erkenning van volkse ver
scheidenheid. Een dergelijke gees
tesgesteldheid komt trouwens 
vaak voor bij rechtsen en zich 
rechts gedragende linksen in gro
te staten. 
Van de Franse rechterzijde heb
ben de met-Franse nationalisten 
echt niets te verwachten. 
De linkerzijde, met haar traditione
le onverschilligheid of zelfs misprij
zen voor alles wat heimat taal en 
volkseigenheld betreft Is in dit 
opzicht nauwelijks beter te noe
men. Toch moet men erkennen 
dat een aantal linkse Franse poli-
tiekers en intellektuelen zich af en 
toe gunstig uitlaten over het recht 
op verscheidenheid (Ie droit a la 
difference). 

De laatste jaren verschijnen In „Le 
Monde" artikelen die van enig be
grip getuigen voor het streven van 
Occitanen, Bretoenen en zelfs van 
Elzassers. Jean-Paul Sartre heeft 
aan deze denkwending waar
schijnlijk een duw gegeven toen 
hij zich in 1976 openlijk bekende 
tot het volksnationallsme, door 
hem „nationalisme éthique" ge
noemd In zijn boek „Situations 
polltlques et autobiographiques". 
Men vergete niet dat de boven
laag van de in Frankrijk levende 
nIet-Franse volksgroepen groten
deels verfranst werd of overgelo
pen Is en dat de weinige overigen 
meestal op de ene of andere 
manier verbrand, verbannen of an

derszins uitgeschakeld zijn. Nu is 
het wel zo dat rechts niet het 
monopolie is van een bovenlaag, 
doch waar weinig anderen dan de 
onderlaag en wat middenstand 
overblijft, bestaan vanzelf meer 
kansen voor links. 
Daarbij komt dat vanuit uiterst 
links bewuste pogingen onderno
men worden om In Europese 
volksnatlonale kringen vaste voet 
te krijgen. De strijd die dezen 
voeren Is immers radikaal (natio
naal én sociaal), het Is bevrijdlngs-
natlonalisme. 
Volksnatlonale bewegingen zijn. 

m 

hij hiervoor zal betalen staat van
daag nog niet in de sterren ge
schreven. Het gevaar van kom-
munlstische chantage is welis
waar afgenomen door de J i is to-
rische" opstopper die Marchais 
in de eerste stemronde geser
veerd kreeg, maar ook de gaullis
ten van Chirac zijn onbetrouwba
re en labiele p a r t n e r s ' 
Tijdens zijn campagne heeft Mit
terrand wijseli jk een domper ge
zet op de „kol lekt iv ist ische' 
maatregelen die in het fameuze 
„projet socialiste" liggen te slui
meren en nooit officieel werden 

afgewezen. Maar, voor de niet-
linkse Fransen — en dat zijn er 
nog alti jd 4 8 % — blijft waak
zaamheid geboden. Frankrijk, de 
bakermat van zoveel demokrati-
sche ideologie, was niet alti jd 
een lichtend voorbeeld van de-
mokratische praktijk. Het regime 
van de Gaulle kende veel geeste
lijke voorouders en veel demo-
kratische ideeën moesten door 
Franse emigranten in vri jheid
slievend Zwitseriand worden ge
schreven. Weerhouden door nog 
alti jd sterke, niet-linkse groepen 
zal Mitterrand — voortaan de 

president van alle Fransen — op 
binnenlands vlak wel niet tot in
grijpende (lees: kol lektivist i-
sche) wijzigingen overgaaa 
Maar op buitenlands vlak liggen 
de zaken anders: het zal nu uit 
zijn met de prestigieuze Afrika-
polit iek van Giscard. 
Ofschoon Mitterrand bekend 
staat als een Atlantist zal hij 
aansturen op gematigdheid in de 
Oost-West-betrekkingen. Of zijn 
voorkeur voor gematigdheid al
t i jd zal stroken met de streefdoe
len van Washington zal de toe
komst ui twi jzen-

Brachten de diamanten van Bokassa 
Giscard ten val? Hoe dan ook, ze 

hebben hun rol gespeeld. 

op hun nnanier, ook „bevrijdingsbe
wegingen". Het sukses van de 
infiltratie is duidelijk merkbaar in 
IRA en ETA. Tenminste gedeelten 
van deze gewapende opstandelirv 
gen hebben het zwaartepunt van 
hun doelstellingen van de nationei-
le naar de klassenstrijd verlegd. 
Overschouvrt men de pers van de 
Korsikaanse, Baskische, Bretoen
se, zeker de Occitaanse, zelfs de 
Duitse en Vlaamse nationalisten in 
Frankrijk, dan bemerkt men zeer 
duidelijk een socialistische, soms 
zelfs een marxistiscfie inslag. 
Tenstotte kunnen zij rrnjeilijk arv 
ders dan de bestamde toestand 
erbarmelijk vinden. Voor deze toe
stand zijn weliswaar alle voor
gaande presidenten verantwoor
delijk, dus ook Giscard. Tijdens 
zijn bewind zijn er geen noemens-
wardlge verbetenngen Ofjgetre-
den en men kan moeilijk beweren 
dat hij op dit stuk veelbelovend ge
weest Is. Waarom dan niet kiezen 
voor „verandering", zoals Mitter
rand het even vaag als visionair 
uitdrukt? 

Des te meer daar de Fransen aan 
de hebbelijkheid lijden, hun kern
centrales bij voorkeur langs hun 
grenzen te bouwen: de voordelen 
zijn voor hen, de nadelen voor de 
buren. 
Aan de Belgische grens zijn het 
Chooz (bij GiveO en Duinkerke. 
Maar er Is ook Le Hague (Norman-
dlë), Rogoff en Pellenn (Bretagne) 
en de Elzas. De omstandigfieid dat 
langs de Franse grenzen binnen 
Frankrijk tevens een aantal vreem
de volksgroepen wonen, heeft 
precies bij deze laatste een ver
hoogd leefmilieubesef verwekt 
Zo komt het xlat de natkxiale 
ontevredenheid vein die onder
drukte volksgroepen samenkx>pt 
met hun leefmilieu — angst en dat 
de ekologische en de nationéle 
bewogenheid er elkaar verster
ken. 

Die twee hebben trouwens ook uit 
zichzelf een onmiskenbaar onder
ling verband. 
Welnu, het is dukJelijk dat de weer
stand tegen kerncentrales niet 
door rechts gevoed wordt maar 
door links, om welke reden dan 
ook. 
Al deze redenen maken belangrijk 
dat de niet-Franse nationalistische 
kringen meer naar Mitterrand dan 
naar Giscard gingen overhellen. 

Een Bretoense stem 
Ter 9lustratie vertalen wij enkele 
uitttreksels uit een standpunt-ver
klaring van fiet „Centre des démo-
crates bretons" uit Rerwies, zoals 
die opgerKxnen werd door JDonar 
Breiz" van april II. 
„Bij deze presktentsverkiezingen 
steken twee dingen de ogen uit: 
1. De bouw van de kerncentrales 
van Ptogoff en van PeBerin mag 
niet doorgaan. Dit «s eerj eerste 
dringende rnxxJzaak CJ. 
Laten we die doorgaan, dan zullen 
we er ons nooit meer vein kunnen 
ontdoen; voor verschillende eeu
wen zullen we de geslachten na 
ons opgezadekJ hebben met 
doodsgevaar (er is de besmette 

menten kent: het Gewest bSjft de 
vijand! 

In de eerste ronde kan men nog 
hezen, maar in de tweede is Mit
terrand het enige aanvaardbare 
alternatief AKes wat hij te Brest de 
boeren bekxjfd heeft zal mts-
scfven niet vervukJ worden en het 
opkrukken van de ekonomie ziet 
er moeiS0( lA Maar men zal er niet 
van tussen wt kunnen, een stap te 
zetten in de richting van een zo 
vaak tieloofde gewestvorming. En 
de betofte de twee kerncentrales 
te Ptogoff en Pellerin niet te bou
wen zal zeker gehouden moeten 
worden: de gemeenteraad van 
Ptogoff en die van Nantes willen er 
niet van weten en zij zijn socialist 

omgeving en verder de afval 
wa^mee men geen weg weetJ. 
Staat de verkozen president gun
stig tegenover de bouw van de 
centr^es, dan bestaat er weinig 
kans op verzet ter plaatse tegen 
de Franse elektriciteitsmaatschap
pij: als de gemeentenaren weer
stand zouden bieden, zouden de 
mees ten van hen wel eens in de 
gevangenis kunnen belanden^ Al
leen een preskJent die het tiele 
kemenergiebeleKl op de heling 
zet biedt een kans om hieraan te 
ontsnappen. Dit sluit Giscard en 
Chirac radikaal u i t 
2. Sedert zeven jaren heeft de 
gevolgde politiek erin bestaan, niet 
alleen te weigeren om de wet van 
1972 op de gewestvorming te 
verbeteren, maar zelfs voortdu
rend onderduims, het weinige dat 
deze wet toekende terug te ne
men. 

Men zou wel natéf moeten zijn om 
te getoven dat hetzelfde persona
ge gedurende zijn tweede periode 
van zeven jaar, zal toekennen wat 
Nj tot nu toe geweigerd fieeft CJ. 
Wat Chirac betreft, zijn verklarin
gen zogenaamd ten gunste van de 
decentrahzabe gaan met verder 
dan de oude Jacobijnse formule 
die alleen gemeenten en departe-

Zulke betofte breken kan men tien 
niet aarKloen!' 

Volksnationaal is 
altijd sociaal 
Wij beweren niet dat dé Bretoen
se beweging akjus denkt: De Bre
toense beweging is een brede 
rivier met vele armen, met stroom
versnellingen en rustige zijarmen; 
net zoals de Vlaamse Beweging, 
en zoals om het even welke volk
se herwordingsbeweging. 
Er zullen wel Bretoense en andere 
natkxialisten zijn die er anders 
over denken, die boven alles bang 
zijn van een door kommunisten 
gelekJ Volksfront Wij beweren 
niet dat zij gelijk hebben of onge
lijk. Wij hebben alleen willen duide
lijk maken wat er aan de hand i& 
NadenkerKie volksnatkxialisten 
kunnen uiteindelijk niet getoven in 
de verzoenbaarheki van marxisme 
en natkxialisme. In een bijdrage, In 
deze rubriek verscfienen op 4 mei 
1978 Ceen poging tot Vlaams-
nationaal marxisme") hebben wij 
dit duidelijk gestekl 
Maar niet elk sociaiisme is marxis
me. 

En volksnationalisme fieeft altijd 
een sociale dimensie. 

Karel Jansegers 
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Milieuverenigingen 
uit Oost-Vlaanderen 
richten 
milieufederatie op 
Op maandag 4 mei 1981 kwamen in het Pand te Gent verscPiillende 
milieu-organizaties samen om een Oostvlaamse milieufederatie op te 
richten. Het Pand van de Onderbergen (niet dat van de Vrouwebroer
straat uit het Patershol) is een universitair centrum. In het prachtig 
herstelde kader van het vroegere Dominikanerklooster ontmoetten 
de vertegenwoordigers van zes verenigingen elkaar: de ABBLLO (ak-
tiekomitee ter beveiliging van het leefmilieu op de Linkeroever), de 
Durme v.z.w., de RALDES (regionale aktiegroep leefmilieu Dender en 
Schelde), de DAW (de Andere Weg), de FMG (de Federatie voor 
Mil ieubescherming in het Gewest Gent), de SOW (Stichting Omer 
Wattez) hadden hun bestuursleden afgevaardigd. 

Perslui waren komen opdagen, 
één parlementslid (senator De 
Rouck, VU), en twee provincie
raadsleden (Mark Stals en Hu-
guette De Bleecker, eveneens 
VU). Alhoewel de organizatoren 
(waaronder een aantal eminente 
en toch aktleve professoren van 
de RUG) ook de goevemeur, de 
leden van de Bestendige Deputa
tie van Oost-Vlaanderen, de pro
vinciale parlementsleden en de ge
meentelijke schepenen voor leef
milieu hadden uitgenodigd, kwam 
niemand van voornoemde groep, 
de vermelde VU-leden uitgezon
derd. Nochtans werd de Milieufe
deratie Oost-Vlaanderen (MFO) 
ofjgericht om „tegenover de pro
vincie een geldige gesprekspart
ner" te kunnen vormen, aldus pro
fessor Libbrecht, voor de Stichting 
Omer Wattez. 

Spreker beklemtoonde dat de 
„groene jongens" geen „negatieve 
jongens" zijn, maar dat ze die 
negatieve indruk soms hebben ge
wekt omdat zij zich moeten ont-
pKDppen tot werkers in aktiegroe-
pen, vermits een gesprek met de 
overheid moeilijk of onmogelijk 
bleek. De MFO zal trachten zo 
positief mogelijk de provinciale 
overheid te benaderen. 

Belangwekkend waren een aantal 
beschouwingen over de evolutie 
van milieugroep>eringen. „Vele lo
kale verenigingen zijn lokale veld
wachters geworden in de letterlij
ke betekenis van het woord" Vele 
verenigingen richten hun belang
stelling uitsluitend op problemen 
die de onmiddellijke leefwereld ra
ken, en daarom ook is een over
koepelende organizatie nuttig, als 
schakel tussen de „kleine" milieu
groep en de Bond Beter Leefmi
lieu Vlaanderen, waarvan ook ver

tegenwoordigers de vergadering 
bijwoonden. 

De MFO wil ook ruggesteun verle
nen aan wie niet bij machte blijkt 
alleen een plaatselijk milieupro
bleem aan te pakken, omdat de 
zaak te uitgebreid of te ingewik
keld is, zoals bijvoorbeeld in een 
streek met zware industrie. Niet 
alleen wil de MFO milieu-aktie blij
ven voeren zoals tot nu toe ge
beurde, maar streeft zij ernaar een 
stap verder in de milieuwerking te 
zetten: optreden om een bescha
digd milieu te herstellen tot een 
gave leefwereld. 

Spreker was van oordeel dat mi
lieuverenigingen zich zoveel mo
gelijk moeten dokumenteren, dat 
zij de geheim-gehouden gegevens 
die bij staatsdiensten, weten
schapslui en overheid berusten, 
moeten trachten te achterhalen. 

Dikwijls stoten ze tijdens speur
tochten naar gegevens op de 
„zwijgplicht van ambtenaren". „We 
moeten ijveren voor de spreek-
plicht van die mensen!" zei profes
sor Libbrecht. 

Uit de zaal vroegen sommigen 
naar de onafhankelijkheid van de 
vereniging. Organizatoren en luis
teraars waren de mening toege
daan dat milieugroeperingen poli-
tiek-onafhankelijk moeten blijven 
werken. 

Toen ondertekenden vertegen
woordigers van de genoemde ver
enigingen de stichtingsakte. Het 
ging er een tikkeltje plechtig aan 
toe. En als je rondkeek, dan waren 
er wel een stel jongelui, maar de 
meesten waren reeds gepolijste 
dertigers en veertigers, met een 
aantal grijzende wetenschapslui 
op kop. Milieuwerking is niet alleen 
meer „in", het is een aanvaard 
aspekt van ons maatschappelijk 
engagement geworden. Met de 
evolutie in ideeën en werking 
moet elke overheid rekening hou
den, meer nog, er is een alternatief 
gezag ontstaan dat met het geïn-
stitutionalizeerde op voet van ge
lijkheid onderhandelen kan. 

Huguette De Bleecker 

Mj Leefmilieu 

JA, NEERPEDE BLIJFT 
Het kon niet uitbli jven, het 

moest tot een konflikt komen in 
Neerpede. Maandag II. diende 
het Nederlandse aannemersbe
drijf Molhoek met de graafwer
ken te beginnen in de weiden van 
Neerpede waar een drietal Brus
selse gemeenten en het Brussels 

Gewest een rekreatiepark van 
80 ha willen bouwen. Tijdig ge
alarmeerd lieten de mensen van 
„Neerpede B l i j f t f niet begaan en 
verhinderden de aannemer uit te 
pakken. Het kwam daarbij tot een 
konflikt omdat de graafmachine 
in de nacht van zondag op maan

dag door onbekenden onklaar 
was gemaakt. Elke morgen trekt 
voorzitter Jozef van Waeyenber-
ge nu — vergezeld van aktiege-
noten — naar het bewuste ter
rein om de werken verder te 
beletten. 

Ook kamerlid Jef Valkeniers (op 
de foto in gesprek met de aktie-
groepvoorzitter) was bij de mani
festanten op maandagmorgen, 
samen met VU-raadslid Fons 
Prinsen. 

Voor zaterdag a.s. is een nationa
le betoging gepland. Wij doen 
een oproep tot onze lezers en 
simpatisanten om naar Neerpede 
(Anderlecht) af te zakken. Weg
wijzers „Neerpede blijft" zullen 
de weg aanduiden. 

Zoals wij het reeds maanden 
geleden in ons blad gesteld heb
ben en in ons TV-programma van 
woensdag II. herhaalden: van het 
groene en Vlaamse Neerpede 
houdt elke Brusselaar zijn poten 
af! (foto's Dann) 

16 mei a.s. te Brugge 

WM-studiedag „Omgevingszorg" 
Deze vierde VVM-studiedag van 
1981 belooft boeiend te worden 
omdat de omgevingszorg de 
laatste jaren niet uit de belang
stelling is verdwenen. Tal van 
officiële kampagnes werden er 
reeds aan gewijd (monumenten
zorg, Jaar van het Dorp, Stads-
vernieuwingskampagne '80-81). 
Waarom te Brugge? 
Brugge is in Vlaanderen dé toe
ristische trekpleister bij uitstek, 
niet enkel om zijn historisch ka
rakter maar ook omwille van zijn 
suksesvolle inspanningen de 
laatste jaren om een levende en 
leefbare stad naar mensenmaat 
te maken. 

Denken we maar aan het struk-
tuurplan, de stadsvernieuwing, 
verkeersplan, groenbeleid, mo
numentenzorg, sociale huisves
ting, renovatie. 
Zoals U wel weet is sinds de 
jongste gemeenteraadsverkie
zingen de VU in deze Vlaamse 
stad goed vertegenwoordigd in 
het kollege van burgemeester en 
schepenen. Dit heeft het de VU 

van Brugge mogelijk gemaakt 
een zeer duidelijke stempel op 
het beleid van de stad te drukken 
o.a. ook op het vlak van omge
vingszorg. Dat zal U ti jdens de 
studiedag duidelijk kunnen mer
ken. De keuze om de VVM-stu
diedag over „Omgevingszorg" in 
Brugge te laten doorgaan, lag 
dan ook voor de hand. 

Programma 
10 U.-10 u. 30: Verwelkoming 
deelnemers VVM-studiedag; ver
zamelen voor vervangend toens-
tisch programma en kinderboer
derij. 
Adres: Vlaams Huis Breydelhof, 
Jozef Suvéestraat 2 (aan de Vis
markt), 8000 Brugge, tel. 050-
33.50.67. 
10 u. 30 stipt: Vertrek + 6-
jarigen naar de kinderboerderij 
te Assebroek. 
Vervangend toeristisch program
ma voor hen die het voormiddag-
programma niet wensen bij te 
wonen. Stadsbezoek met gidsen. 
10 u. 30-11 u. 45: welkomstwoord 
door een VU-schepen van Brug
ge; toelichting van het program
ma door André De Beul, voorzit
ter van V V M ; korte toelichting 
door Johan De Mol, planoloog en 
gemeenteraadslid, over ruimtelij
ke ordening, BPA, APA, enz.; kor
te toelichting door Frans Adang, 
gemeenteraadslid, „Opvattingen 
over woonbeleid" en „Sociale 
huisvesting", toelichting van en
kele VU-voorstellen terzake, inge
diend door de leden van de 

Vlaamse Raad, Wim Jorissen, 
Joos Somers, André De Beul. 
11 u. 45-12 u. 30: Middagpauze 
(Breydelhof). 
13u. 30-14 u.: Vertrek kinderen 
naar kinderboerderij te Asse
broek; mogelijkheid tot kinderop
vang in de stedelijke kinderop-
vangdienst van 14 tot 18 u. 
NAMIDDAGPROGRAMMA IN 
HET STADHUIS OP DE BURG 
14- ± 16 u.: Film „Stad tussen 
stenen en mensen", waarin een 
beeld gegeven wordt van de 
stadsvernieuwing te Brugge in de 
jongste jaren; uiteenzetting 'door 
Brigitte Beernaert, kunsthistorica 
en ambtenaar van de Brugse 
Dienst voor Monumentenzorg, 
over alle elementen van omge
vingszorg zoals deze gereali-
zeerd werden en worden. 
16 u." 17 u. 45: Mevrouw Beern
aert en gespecializeerde stads-
gidsen begeleiden een studie-
wandeling door de Brugse bin
nenstad waar men in de praktijk 
kan ervaren wat en op welke 
manier gerealizeerd kan worden 
i.v.m. omgevingszorg (verkeers
arme en verkeersvrije straten, 
woonerf, geïntegreerd winkelcen
trum, monumentenzorg, stads
beeld, groenbeleid, enz.) 
18 U.-18 u. 30: Slotvergadering 
met konklusies en ideeën voor 
programma van gemeenteraads
verkiezingen 1982 
Voor meer inlichtingen en in-
schnjvingen; VUM, Barrlkaden-
plein 12 te 1000 Brussel, tel 02-
2194930 
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Zó hoorf hef 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

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

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

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

M m 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

uw specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m^ toonzalen 
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12 m\ Reportage 

Levende magie 
en werkelijkheid 

Geneeskunde is tegenwoordig syno
niem met artsen, ingewikkelde appa
ratuur, chemische geneesmiddelen, 
enz-
In een niet eens zó ver verleden ging 
het er vaak anders toe. Onze voorou
ders moesten de strijd tegen ziekte 
en dood aanbinden met als bondge
noten de talrijke kruiden uit bos en 
berm, de huismiddeltjes uit grootmoe

ders keuken, en vooral véél geloof. 
Vandaag is men tot de konklusie 
gekomen dat ook met ultramoderne 
snufjes het geloof in de genezing een 
onmisbaar element is om de zieke er 
weer bovenop te helpen. 
En vandaag blijkt men alweer in be
langrijke mate naar de kruidenmid
deltjes van de volksgeneeskunde te 
grijpen.-

Inderdaad, in de mate dat de 
vernieling van de aloude 
dorpskernen en de aantasting 
van de identiteit der lokale leef
gemeenschap in de hand werd 
gewerkt door de pletwals der 
anonieme verstedelijking, 
groeide gelijktijdig een sterke 
retrotrend naar de „waarden" 
van het dorp als leefbaar her
kenningspunt In dit opzicht 
was het „Jaar van het Dorp" 
niet alleen te herleiden tot 
goedbedoelde folklore. De her
nieuwde belangstelling voor de 
volksgeneeskunde en kruiden
leer wint ook veld naarmate 
onze geneeskunde hoe langer 
hoe meer onbegrijpelijk en on
vatbaar wordt voor het gewo
ne individu. Tussen de scanner 
van het akademisch ziekenhuis 
en de bedevaart naar een of 
andere wonderdoende heilige 
voor de meest uiteenlopende 
kwalen en noden ligt de uitda
ging van de menselijke geest 
in zijn permanente strijd om 
ziekte en dood te trotseren en 

om de vergankelijkheid van het 
menselijke wezen te overstij
gen. De „Faustische mens", de 
„Übermensch" die zich met de 
goden wil meten. 

B e d e v a a r t e n , magie 
en kwakza lve rs 
In de ASLK-Galerij is het feno
meen „volksgeneeskunde" in 
zijn meest verhelderende én 
pittoreske facetten samenge
bracht. Naast de eeuwenoude 
deugdelijkheid der kruiden te
gen alle soorten kwaaltjes en 
pijn (er is zelfs een heuse 
kruidentuin aangelegd) komt 
ook de invloed van de religie 
op de volksgeneeskunde aan 
bod. De „religie" in zijn auten-
tieke betekenis die komt van 
het Latijnse „religan", hetgeen 
betekent „verbonden zijn'met 
de aarde, met de kosmos. In
derdaad, de volksgeneeskun
de uit vroegere tijden is gewor
teld in de eigen manier van 
denken en leven van de volks
gemeenschap. Prof. Van Ha-

Momenteel loopt in de ASLK-Galerij te Brus
sel (nog tot 17 mei) een opmerkelijke ten
toonstelling rond de eeuwenoude volksge
neeskunde, zoals deze in onze kontreien 
werd beoefend en overgeleverd van genera
tie op generatie. Een tentoonstelling over de 
„taal der kruiden", magische geneesmiddelt-
jes, kwakzalvers, bezweerders, genezers, 
wonderdoktoors, zieners, pendelaars, bele-
zers, monnikale recepten, bedevaartritueel, 
een mengeling van de meest uiteenlopende 
ervaringen, gegroeid uit de „ziel van het 
volk". 
Deze tentoonstelling geeft uitzicht op een 
brok waarachtig en waardevol volksleven en 
ze is in die zin een merkwaardige bijdrage tot 
de kennis van de kuituur. Kuituur is immers 
meer dan de kreativiteit van begaafde en be
genadigde individuen, ze is evenzeer het 
leven en het denken van gewone maar 
meestal naamloze mensen", zo stelt prof. J. 
Van Haver, inleider en samensteller van de 
boeiende begeleidende kataloog. 
De huidige „revival" en hernieuwde belang
stelling voor geneeskrachtige kruiden, groot
moeders aloude recepten tegen platvoeten, 
jicht, geelzucht, maagzuur, nachtmerries, 
enz- is nog zo één van de schijnbare para-
doksen in deze „moderne t i jd" van verweten
schappelijkte computergeneeskunde. 

ver vermeldt in zijn inleiding 
een verhelderende toelichting 
omtrent deze „verbondenheid" 
en eigen aard van het volksle
ven: „Wie het volksleven be
studeert, kan niet voorbijgaan 
aan een aantal vaststellingen, 
waarvan ik er drie noem: 
• de eerste is het sterke 
ordebewustzijn (niets is lou
ter toeval, alles heeft een zin, 
ook het ogenschijnlijk onbe
grijpelijke) en het diepe ge
voel van de innerlijke verbon
denheid van alles wat in de 
leefwereld van de mens voor
komt (grond, bomen, planten, 
zon en maan, het woord); 
• de tweede is het vrijwel 
geheel ontbreken van ab-
strakt en transcendent den
ken: natuur en bovennatuur 
liggen in hetzelfde vlak; heili
gen en duivels hebben een 
konkrete gestalte; aan een 
ziekte of aan ziektesympto-
men wordt een eigen wezen 
toegekend, dat met zintuige-
lijk waarneembare middelen 
bestreden kan worden; 
• de derde is dat de ge
meenschap beslist voor het 
individu, dat slechts mag han
delen op een manier die past 
in het traditionele gedragspa
troon van de gemeenschap; 
zoals er een aantal vaste re
gels in acht werden genomen 
bij het optrekken van een 
huis, voor het in dienst gaan 
als meid of knecht, bij het 
opstellen van het graan in de 
oogstperiode, voor het rege
len van een begrafenis van 
een buurman, zo waren er ook 

volks-1 1 
geneeskunatj 

traditionele leefregels in ge
val van ziekte of nood.' 
Deze tentoonstelling biedt 
uiteraard een aantal unieke 
voorwerpen, prenten, recep
ten en merkwaardige doku-
menten, die enig licht werpen 
op de vroegere „geneeskundi
ge" praktijken. Sommige „ziek-
tebestrijdende" recepten doen 
ons vandaag uiteraard schater
lachen, of griezelen... 

Rel ig ieuze sfeer 
Winterhanden kunnen vlugger 
genezen door erop te wateren; 
heb je keelpijn, bind dan een 
bezwete kous om de hals of 
een verband met koedrek ge
mengd met azijn. Eiwit moet je 

De bakermat 
Dit IS een gevlochten rieten mand, zoals op de reproduktie van de 
Bruegel-gravure „De Magere Keuken" te zien is De bevalling en de 
verzorging van het kind gebeurden op dergelijke „matten", in de 
nabijheid van het vuur 

Strijken op insektebeten. Bij 
krampen of reuma bindt men 
een palingvel rond het zieke 
lk;haamscleel. Op zweren leg je 
een preiblad. Oorpijn wordt 
verholpen met vlierdamp. Te
gen zweten moet men okker
nootbladeren onder in de kou
sen leggen. Maagpijn wordt 
verzacht met een afkooksel 
van hondsgras of van hopbel-
len... 

De religieuze sfeer beïnvloed
de ook sterk de volksgenees
kunde. Bedevaarten naar alle 
soorten heiligen, relikwieën, 
merkwaardige „ex-voto's" of 
dankplaatjes die in het bede
vaartoord werden opgehan
gen als „dank voor genezing", 
medailles, bidprentjes of „sant-
jes", bezweringsformules met 
devote inslag, enz. Een gans 
arsenaal van religieus geïnspi
reerde, in het volk gegroeide 
tradities was er voorhanden. 
Nog een stapje verder verzeil
de men in de magie en de 
magische krachten, waarin de 
natuurelementen sterk mee
spelen. Om kraamvloed of an
dere bloedingen te stelpen, 
was er bv. het volgende „magi
sche recept": neem een be
vruchte haas, doop in zijn 
bloed een lijnwaden doek en 
laat die drogen. Schilfertjes of 
roos kan tegengegaan worden 
door handoplegging van ie
mand die in zijn hand een 
levend gevangen mol heeft la
ten doodbloeden en die zijn 
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bloed met dat bloed heeft ver
mengd. Ook het aanroepen 
van zon, maan en sterren en 
het maken van de meest over-
haakse bewegingen w/aren 
veel aangeprezen middeltjes, 
en dit niet alleen van de „duivel
bezweerders". 

In hetzelfde domein van de 
magie opereerden de kwak
zalvers of charlatans die hun 
middeltjes, flesjes en zalfjes 
rondreizend aan de man 
brachten op foren, markten en 
kermissen. De truuk van de 
kreupele die ineens zijn kruk
ken liet vallen, was zo'n veelge
zien spektakelstuk. De goed
gelovigheid van de goege
meente werd méér dan eens 
voor schut gezet. Je zou haast 
kunnen zeggen dat het volk wil 
bedrogen worden, als het maar 
goed gespeeld of verpakt is. 

Met een knipoog naar Moliè
res „Malade imaginaire" kan 
de geboeide bezoeker natuur
lijk vaststellen dat geneeskun
dige praktijken steeds iets „ri
tueels" over zich hébben. De 
magie van de huidige kraakwit-
te jas van het medisch „korps" 
en de glanzende, imposante 
apparatuur maakt nu toch ook 
een verbluffende indruk bij de 

patiënt, die nog steeds heil 
verwacht en genezing, van
daag van pilletjes en pikuren, 
vroeger van bedevaarten, krui
den en straffe recepten. 

De tentoonstelling is dus méér 
dan het bezoeken waard. Ze 
leert ons een belangrijk stuk 
van ons volksverleden, van de 
wortels en de teelbodem die 
hoe dan ook de sappen en 
impulsen gegeven hebben aan 
de huidige wetenschappelijke 
geneeskunde en de ongenees
lijke drang van de mens tot 
overleven, als groep en als 
individu, (gvdp) 

^A«^^nr 

TOT 17 MEI 1981. GRATIS toe
gankelijk, alle dagen (ook op 
zon- en feestdagen) van 10 tot 
18 uur. 

ASLK-GALERIJ, Kreupelen
straat 12 te 1000 Brussel (naast 
MartelarenpleinX 

Fraaie kataloog wordt te koop 
aangeboden (200 fr.). 
Rondleidingen voor groepen 
gratis voorzien (telefonisch 
aanvragen op ASLK 02-
213.71.18). 

^%%,^^uyUD Cs^A^S^ SóxésfL<rty 
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Doopspuit uit tin 

Dit is geen gewone „klisteerspuit". Dergelijke spuiten werden door de 
vroedvrouw gebruikt om aan het ongeboren kind het doopsel toe te die
nen, wanneer zij een slechte afkxjp van de bevalling verwachtte. 

.>*4. jC^S^y***^ 

Een bladzijde uit het „Livre des Simples Médecins" (uit de 15de eeuw, Codex Bruxellensis IV 1024, een 
werk gewijd aan geneeskrachtige kruiden. Het origineel werk wordt bewaard in de Koninklijke Biblioteek 

te Brussel. 

vf>/thv.^M^liifA^^^^ffJr,Ji^AiA^^^f^iff.v^^i^^^iJ|f^ti^^f^y^^AÏ^ '•^r..»?«ïW'>»>asa*v> 

Een parel op het oog 
Een vertelling van VIrginie Loveling, verschenen in 
1899, hier herschreven in enigszins gemoderni-
zeerde taal 
„Ik zat er fel mee in" zei Elodie, „een parel op mijn 
linker oog. Op zekere morgen was ik ermee opge
staan. Mijn oog liep en stak en er stond een wit 
maantje op, dat alle dagen zichtbaar vergrootte." 
En ze vertelde verder: „Ik deed een novene en ging 
naar 't klein begijnhof te Gent, ik dronk er uit het Go
delieveputje 't ene glas gewijd water na 't ander, 
maar 't was boter aan de galg." 
„Ga naar een dokter" zei nonkel Peet 
„Voor geen goed van de wereld", zei ik, „van 
doktoren wordt ge maar slechter. Maar ik was ten 
einde raad en deed niets dan wenen, en hoe meer ik 
weende, hoe groter mijn parel werd. Op een morgen 
dat ik zat te duvelen, kwam mijn vader thuis." 
„Kleed u als de weerlicht aan" zei hij 
„Waarom, vader?" vroeg ik, „ik moet gaan melken, de 
beesten voeren en dan voor ons eten zorgen." 
„Kleed u aan" zei hij nog eens. Hij was niet gewoon 
veel woorden vuil te maken en als hij iets van plan 
was, moest het er door 
„We gaan naar Erreken uit de bossen" zei hij. 
„Ik viel uit de lucht Ik had vaak van Erreken horen 
spreken en er werd vertekj dat die wat kon. Maar 
dat zo een ongelovige Thomas als vader naar hem 
toe zou gaan, ging mijn verstand te boven. 
„Nood zoekt troost" zei Gusta 
„Ja kind, zeker als het begint te nijpen." 
Ik en vader daar naartoe... Het was zo heet dat de 
kraaien naar adem snakten en we moesten door 't 

zand plamodderen tussen de korenvelden, waar de 
zon op ketterde. Tot we in de sparrenbossen 
kwamen, maar daar was 't glad van de naalden. 
Erreken woont daar van God en de wereld verlaten, 
in een huizeke van een voorschoot groot En hij 
houdt er nog winkel ook, samen met zijn vrouw. 
Vader had al uitgelegd waarom we gekomen waren 
maar Erreken deed zijn mond niet open. Hij trok het 
scheel van mijn oog omhoog en krulde het helemaal 
om, dat ik al de sterren van de hemel zag. 
„Ziet ge er u man over?" vroeg vader 
„ Wie niet riskeert heeft niet" zei Erreken. Hij haalde 
een lange, dunne kaars en een boekje, en ging recht 
voor mij zitten, knie tegen knie. Hij hield de kaars van 
onder vast en ik moest ze van tioven vasthouden, 
nadat ze brandde, wel te verstaan. Uit zijn tx>ekje las 
hij een gebedeke. 't Zal me heel mijn leven spijten 
dat ik het niet van buiten kon leren want ik moest het 
hem nazeggen, 't Was zo schoon, zo aandoenlijk. 
Ik zag dat vader ook aangedaan was. Hij zat op zijn 
knieèn en de vrouw ook en ze las mee dat haar 
tanden vlasten. 
Als het uit was, moest ik opstaan en Erreken trok 
weer mijn oogscheel omhoog en blies drie keren de 
vlam van de kaars erin, dat ik op mijn tanden moest 
bijten van de pijn. 
„Meiske'zei Erreken, „ge moet nu alle dagen komen, 
't zij voor zonsopgang, 't zij na zondondergang; tij
dens de dag helpen het getjed en de rest niet Van
daag was 't maar prdseren." 
Er werd afgesproken dat ik 's avonds zou komen 
want 's morgens was er te veel werk. 

En onze Vital kon dan meegaan want we moesten 
voorbij het kruis van Veronica en alleen en in het 
donker zou Ik dat nooit gedurfd hebben. 
Erreken deed telkens zijn gebed, wij hielden samen 
de kaars vast hij bfes dnemaal de vlam in mijn oog 
en mijn parel was de achtste dag zo goed als ver
dwenen. En iedere keer kocht ik er iets dat we thuis 
nodig hadden want ik had het van in het begin door, 
dat hij daarom winkel hield. 
De negende dag was het zwoel weer geweest en in 
de namiddag zaten er dondertorens. 
Onze Vital was niet thuis en ik moest van de nood 
een deugd maken. Ik moederziel alleen op gang. 't 
Begon te weedichten en te romm^en tx>ven mijn 
hoofd en voor ik aan de bossen was, goot het water 
met emmers. Ik stormde bij Erreken binnen, druipnat 
„Nu hebt ge me zeker niet verwacht" vroeg ik, „in zo 
een hondeweer?" 
„ 't te de negende dag" zei Erreken, „hadt ge het laten 
steken, de parel zou u weer parten gespeeld 
hebben." 
„ Wat is mijn schuld?" vroeg ik, als het laatste get>ed 
gelezen en de vlam driemaal in mijn oog geblazen 
was 
„Dat te fer ere Gods", zei Erreken. 
Maar ik ken mijn wereki en bestelde nog twee kik) 
meelsuiker 
„God beware u!" zei Erreken en met een „Danke"en 
„De gezondheidl" was ik weg. 
En mijn parel ook, weg voorgoed. 

(Uit de ASLK-Tentoonstellingsgids) 
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14 TV-programma's m 
Zaterdag 

BRT 1 
14.00 Bonjour la France (Open > 
chool). — 15.30 Dag aan dag. — 
16.00 Maigret en de zaak Saint-
Fiacre Cfilm). — 18.00 Mariolino 
(strip). — 18.05 Harnas en de pira
ten (jeugdfilm). - 18.50 Wie 
schrijft die blijft (Boekenmagazine). 
— 19.45 Nieuws. — 20.10 De 
Ropers (f). — 20.35 Terloops. -
2120 Heerlijke nieuwe wereld (TV-
film). — 22.25 Nieuws. 

NED. 1 

1530 Nieuws. — 15.32 Vara's film-
klub. — 18.36 Sesamstraat — 
19.00 Heidi. — 19.25 Avro's sport-
panorama. — 20.00 Mork en 
Mindy. — 20.25 Operatie Bartsa-
dos (film). — 21.37 Nieuws. -
21.55 Zendtijd politieke partijen. — 
22.05 Operatie Bartsados. — 23.00 
Avro's sportpanaroma — 2350 
Nieuws. 

NED. 2 

18.57 Nieuws. — 18.59 Hier is 
Boomer (O. — 19.25 De Muppet 
show. — 20.00 Nieuws. - 20.27 
Fair stood the wind for France (f). 
— 2120 Brandpunt - Verkiezings
debat — 22.20 Sport op zaterdag. 
— 22.50 Huisbezoek (f). - 23.45 
Politieke partijen. — 23.30 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin 
extraordinaire. — 20.30 La bataille 
pour Anzio (film). — 22.25 Inédits 
(onuitgezonden films). — 22.55 
Nieuws. Lotto en sportbladzijde. 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Der keu-
sche Lebemann (toneel). — 21.45 
Nieuws. — 22.05 Der Mann der 
tausend Eigenschaften. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.30 Die Strasse 
(f). - 20.15 Wetten, dass._? 
(show). — 21.55 Nieuws. — 2ZO0 
Das aktuelle Sport-studkj. — 23.15 
Das gold von Sam Cooper. — 0.55 
Nieuws. 

D3 
1955 (Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Musk: of 
Mana — 21.05 Henry V (toneel). 
— 0.05 Kunst-geschtehten. — 020 
Nieuws. 

LUX. 

19.00 Nieuws. — 19.30 La croisière 
s'amuse (O. — 20.30 Les murs ont 
des oreüles (film). — 2210 La vraie 
nature de Bemadette (film). 

F1 

20.00 Nieuws. — 20.30 Numero un 
(variété). - 21.35 Dallas (f). — 
22.30 Voetbalmagazine. — 23.30 
Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. — 20.35 Onq-mars 
(tv-film). — 2220 Suivez Lecoq 
(variété). — 23.15 Les camets de 
l'aventure (dokJ. — 23.45 Nieuws. 

F3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speO. 
— 20.30 Salome (toneel). - 22.10 
Nieuws. — 22.30 Luis Bunue (een 
portret). 

Zondag 
17 MEI 

BRT 

9.45Telegym. — 10.00 Eucharistie
viering vanuit Leuven. — 11.00 
Konfrontatie (debaO. — 12.00 
Nieuws voor gehoorgestoorden. 
— 14.50 Autorennen te Zolder 
(reportage). — 15.30 Sesamstraat 
— 15.55 Autorennen te Zolder. — 
17.00 Het verslagen verdriet (f J. — 
17.50 Romeinse vakantie in Duits-

Claudia Cardinale 
in de politie-klucht 
Een mooi stel 
(vrijdag, 20 u. 10, BRT 1) 

land (dok.) — 18.30 Mariolino. — 
18.35 Leven... en laten leven. — 
19.45 Nieuws. - 20.00 Sportweek
end. — 20.30 Paradijsvogels (f J. — 
2125 Hun stad (New York). -
22.10 Lied van mijn land. — 22.40 
Nieuws. 

NED 1 

19.00 Nieuws. — 19.05 Speedy 
Gonzales (strip). — 19.10 Holly
wood (dokJ. — 20.05 De ver van 
mijn bed show. — 20.50 Ontmoe
tingen (toneel). — 21.45 De recht
bank (dokJ. — 23.00 Nieuws. — 
23.10 EK judo. 

NED 2 

13.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 15.30 Nieuws. — 15.35 
Loretta Lynn zingt (country). — 
16.30 Oirschot in de Kempen (por-
treO. — 17.05 Studio sport 1. — 
18.45 Sesamstraat — 19.00 Studio 
sport 2. — 20.00 Nieuws. - 20.10 
Op zicht (kunstmagazine). — 20.40 
Humanistisch Verbond. — 20.55 
Nederiand nu — politiek. — 22.10 
Ripping yarns (f J. — 22.40 Rijnode 
(dok. over de Rijn). — 2320 
Nieuws. 

RTB 1 
12.00 Faire Ie point (debat). — 
13.00 Nieuws. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 Chantons Frangais. — 2055 
La danseuse du gai mouKn. — 
22.15 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuwa — 20.15 Lockende 
Versuchung (film). — 22.35 
Nieuws. — 2Z40 Faust-C3eschk:h-
ten (portret). — 2325 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 lm Schlaraf-
fenland (tv-spel). — 2120 Nieuwa 
— 21.35 Danzig: hoe mensen ge
schiedenis ondergaan (dokJ. — 
23.15 Nieuws. 

D 3 
1955 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Geheimnis-
volle Asien. — 21.00 Auslandsstu-
dio. - 21.45 Kontaktaköe. — 22.30 
Stefania Rototo & Co (show). — 
23.15 Nieuws. 

LUX. 
1930 Calimero. - 20.00 Kojak (f j . 
— 21.00 Les vainqueurs (oorlogs
film). — 22.50 Reis- en exploratie-
magazine^ 

F 1 
1925 Dierenmagazine. — 20.00 
Nieuws. — 20.30 La gifie (film). — 
22.10 Les biches (ballet). - 23.15 
Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. — 20.35 Oiristine 
(film). — 22.15 Peintres enchan-
teurs et d'ailleurs (Dimitar Kaza-
kov). — 23.10 Magazine (info). — 
23.40 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les comédiens s'amusent 
(humor). — 20.30 Des chercheurs 
pour qui? (dokJ. — 21.25 Nieuws. 
— 21.40 Pierre Dehaye (portreü. 
— 22.35 Cinéma de m(nuit (kort-
films van Hitchcock). 

Maandag 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ma-
riolino (strip). — 18.05 Maja de bij 
(strip). — 18.30 Bonjour la France 
(Open SchooD. — 19.00 Gezond-
heidsmagazine. — 19.30 Lacher
tjes. - 19.45 Nieuws. - 20.15 Het 
testament (f J. — 21.05 Sportshow. 
— 21.50 Wikken en wegen. — 
22.30 Nieuws. 

NED 1 

18.30 Jeugdjournaal. — 18.36 Se
samstraat — 19.00 De KRO komt 
langs in... Hellevoetsluis (show). — 
19.55 Voor een briefkaart op de 
eerste rang. — 20.45 Gunsmoke 
(fJ. - 21.37 Nieuws. - 21.55 
Zendtijd politieke partijen. — 22.05 
Rechtbank. — 2320 Nieuws. 

NED 2 

18.57 Nieuws. - 18.59 Star club 
(pop). - 20.00 Nieuws. - 2027 
Veel liefs van Ckjrrie. — 21.25 De 
groene keizerin (f J. — 22.30 Aktua 
TV. - 23.05 Soap (fJ. - 23.35 
Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 19.55 Je te tiens, 
tu me tiens. par la barbichette (film 
en debaO. — 23.00 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Exil (fJ. -
21.15 Wordt in de VS het Engels 
verdrongen door het Spaans? 
(dokJ. - 22.30 Tagesthemen. -
23.00 Die eine singt die andere 
nicht (film). — 1.(X) Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.30 Disco '81. 
— 20.15 Medisch magazine. — 
21.00 Heute-joumal. — 2120 Mo-
ritz, lieber Moritz (film). — 22.50 
Nieuws. 

D 1 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Montag-
abend im Dritten. — 22.00 Legen 
wir zusammen (toneel). — 2325 
Nieuws. 

LUX 

19.45 Dierenmagazine. — 20.00 
Médecins d'aujourd'hui (fJ. — 
21 .(X) Le bon et les méchants (fHm). 

F 1 

1920 (gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1 (speD. -
20.00 Nieuwa — 2030 La Zizanie 
(film). — 22.05 Medisch magazine. 
— 23.05 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 (?uestk)n 
de temps (info). — 2155 Histoires 
de families (dokJ. — 22.36 Muzi
kaal magazine (vkx>l). — 23.05 
Nieuwa 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Razzia sur la Chnouf 
(film). — 22.10 Nieuwa 

Dinsdag 
19 MEI 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 Ma
riolino (strip) — 18.05 Sesamstraat 
— 18.35 Lachertjes — 18.40 Pien-e 
Fabien en Ck) (O — 19.07 Uitzen
ding door derden. Het Vrije Woord. 
— 19.45 Nieuws. — 20.10 Sammy 
& Company (show). — 20.40 De 
mondelinge geschiedenis van de 
Gentse textielarbeiders. — 21.30 
I.Q (kwis). - 22.00 Tenuto (balleO. 
— 22.50 Nieuwa 

BRT 2 
20.10 Uitstel voor Aldabra (dok). -

20.35 Harold en Maude (film). — 
22.05 Bonjour Ia France (Open 
School). 

NED 1 
18.30 Jeugdjournaal. — 18.36 Se
samstraat — 19.00 Nieuws. — 
19.04 Kop en staart (dok). — 19.10 
Kinderi<rant — 19.30 Grizzly 
Adams. — 2020 Ronduit - temadag 
Zutphen. — 21.00 God wil wonen 
bij de mensen. — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Politieke partijen. — 22.05 
Den Haag vandaag. — 2220 Por
tret van Gidon Kremer violist — 
2325 Nieuwa 

NED 2 
18.57 Nieuws. — 18.59 Lucy en Mr. 
Mooney (f). — 19.25 Zweden, bij 
voorbeeld. — 20.00 Nieuws. — 
2027 De Gezusters Bennett (f). — 
21.20 Minivoetbalshow - finale. — 
22.15 Hier en nu. - 22.55 Kerken, 
wat doe je ermee? — 23.15 
Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. — 19.30 Nieuws. - 19.56 
Salut chamoion (f). — 20.50 Élé

mentaire mon cher Einstein. — 
22.20 Strip school (reportage). 

RTB 2 

21.10 La mémoire du peuple noir. 
(dok) — 22.15 Clap, la féte aux ima
ges (kortfilms). 

ARD 

20.15 Nieuws. - 20.30 ARD-sport 
extra. — 21.15 Report (aktua). — 
22.00 Nick Lewis, chief inspector 
(f). — 22.45 Tagesthemen. — 23.15 
Kultureel magazine. — 0.15 
Nieuws. 

ZDF 

21.00 Heute-Journal. - 21.20 Ge
handicapten en de arbeidswereld. 
(reportage). — 22.05 Alambrista! -
Die Rechtlosen. (film). — 23.50 
Nieuws. 

D3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Galerie. — 
21.00 Portrait — 21.15 Verkoop
sters - 21.45 Vor Ort - 22.30 

Keine Angst vorm fliegen 
23.00 Nieuwa 

LUX 
19.45 Dierenmagazine. 
RTL-flash (spel). - 20.00 
— 21.00 Philby, Burgess 
Lean (tv-film). 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktual 
19.45 Les paris de TF 1 
20.00 Nieuwa - 20.30 > 
tenprogramma. — 21.35 I 
des aventures de l'HimaU 
— 22.25 Wetenschappelij 
ne. — 23.25 Nieuwa 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.28 
pas d'accord. — 20.40 Le 
du diable (TV-film en d 
23.30 Nieuwa 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heui 
— 20.30 La maison de c 
(film). - 22.00 Nieuwa 

Z A T E R D A G Cie mei) - De BRT zorgt ervoor 
dat wij het Franse filmmonument Jean Gabin opnieuw 
op het scherm krijgen. In de Franse film Maigret en de 
zaak Saint-Fiacre (Maigret et l'affaire Saint-Fiacre) van 
Jean Delannoy (1959-zw/w), speelt Gabin de rol van de 
beroemde detektieve Maigret naar het gelijknamige 
boek van Simenon. Naast hem spelen ook nog: Michel 
Auclair, Valentine Tessier, Robert Hirsch, e.a. De inhoud 
van de spannende film gaat als volgt: De beroemde 
detektive Maigret wordt bij Gravin de Saint-Fiacre 
geroepen omdat zij in een anonieme brief met de dood 
werd bedreigd. Maigret belooft bij haar te zullen waken, 
maar hij valt in slaap. Wanneer hij ontwaakt is de gravin 
al In de kerk. Na de mis wordt zij dood op haar bidstoel 
gevonden... — De Weekendfilm op BRT 2 is het 2de 
deel van de bewerking van het opmerkelijkste science-
fictionboek van Aldous Huxley „Brave New World". In 
het boek wordt de toekomst van de mensheid erg pes
simistisch voorgesteld. In dit tweede deel zien wij hoe 
Linda's zoon John, die op natuurlijke wijze geboren is, 
opgroeit naast Bernard Marx die in een proefbuis werd 
uitgebroed. John en Linda mogen terug naar de „be
schaving". John walgt echter van wat hij hier ziet en 
begint te rebelleren. Is er dan toch toekomst voor de 
mensheid en voor... de beschaving? — Onder de titel 
Operatie Barbados vertoont de AVRO (Ned. 1) Edward 
Blakes film „The Tamarind Seed", een verhaal van 
spionage en liefde. Met Blakes echtgenote Julie An
drews en Omar Sharif in de hoofdrollen. 

Z O N D A G (17 mei) — Autorennen: Grote Prijs 
van België in Zolder. — De KRO prezenteert via Ned. 1 
een eigen bewerking van „Still Life", het werk van Noel 
Coward dat in 1945 als „Brief encounter" werd verfilmd 
met Celia Johnson en Trevor Howard. Deze Nederiand-
se tv-bewerking kreeg als titel Ontmoetingen en werd 
geregisseerd door Jan Keja, tot zonet huisregisseur van 
de Tros, waar hij nogal wat suksessen boekte met o.a.: 
de Roald Dahl-reeks, de reeks naar verhalen van Guy 
de Maupassant en het reuzenprojekt „Lessen in liefde". 
In het restaurant van het Leidense station, waar de molli
ge Dora Besseling (Marjan Berk) de plak zwaait, 
ontmoet Laura Beekman (MaHous Fluitsma), een aardi
ge getrouwde vrouw, de elegante dokter Frank Ver-
steylen (Lou Landré)... — Op Ned. 2 brengt de KRO 
eveneens een aantrekkelijk stukje bj-namiddagpro-
gramma: een show rond de Amerikaanse country-
zangeres Loretta Lynn. De nu 46-jarige Loretta, moeder 
van zes kinderen, zingt in Harrah's Casino in Reno (VS) 
de grootste suksessen uit haar toch wel opmerkelijke 
carrière die zelfs werd verfilmd in de film „Coal miner's 
daughter" en waarin Sissy Spacel de rol speelt van Lo
retta. — VPRO (Ned. 2) brengt de laatste aflevering van 
Ripping Yarns, een reeks programma's vol Angelsaksi
sche humor, van het genre van Monty Python's Flying 
Circus... 

M A A N D A G ( i a meO - in Wtkken en Wegen, 
het konsumentenmagazine van BRT, worden o.a. vol
gende onderwerpen behandeld: Problemen i.v.m. tex
tielreiniging; De werking van de Vertrouwenskommis-

sie; Rechten en plichten van de 
met de zg. „Bromkar'. — De fiimli* 
op nieuws uit de filmwereld en no< 
kwis erbij willen meepikken kuni 
(Ned. 1), waar Bob Bouma al jarei 
Voor een briefkaart op de eerste r 
Veel liefs van Corrie laat de Nede 
trice en zangeres zien hoe zij 
interpreteert Hierbij krijgt zij de 
Duin, Manfred de (jraaf e^a. (Tro 

DINSDAG (19 mei) -
Derden wordt verzorgd door h€ 
bond en gaat over de moeizame 
gastarbeiders aan onze kuituur 
Eertijds was Vlaanderen bekend o 
Wat er ondertussen gebeurd is m 
de Vlaamse ekonomie en welvaai 
kerxJ. De manier waarop alles z o ' 
is natuurlijk een ander paar mouwi 
het sociaal-maatschappelijk maga: 
dacht aan de mondelinge geschie 
textielarbeiders: Leven en werk va 
békiers in de eerste helft van de 
hand van interviews en mondeling 
nnedewerking van enkele „deskur 
vrijuit laraat en een kat een kat no« 
teressante gebeurtenis waarbij h< 
wat op zal kunnen steken. Maar oi 
ja, dat is een andere vraag. — Nel 
voor Vlaanderen uiterst aktueeMnl 
sen" op BRT 1 komt op BRT 2 de 
digde, maar uitgestelde merkwaa 
Maude, een Amerikaanse produ 
(1971) naar een scenario van Colin 
74-jarige Ruth Gordon (Maude) en 
speelt van de 20-jarige Harold. I 
vreemde jongeman uit een rijke f 
dingen uithaalt om zijn moeder dwj 
kennis met Maude, een kras damet 
tig. Er groeit een platonische liefde 
delijk wil Harold met haar trou 
Nederiandse toneelaktrice Mary I 
met een toneelbewerking van d( 
Dresselhuys in de rol van Maude, 
uit! 

WOENSDAG (20 mei)-
strijd van de finale om de UEFA-be 
Town (zeker op BRT 1, Ned. 
liefhebbers van ballet kunnen tere( 
phide, een ballet in een koreograi 
fuss naar August Bournonville, uitg 
don Festival Ballet En de liefhebb« 
bepaald dan de liefhebbers van i 
Sels moeten na het voetbal afstem 
een hulde wordt gebracht aan de 
cus Jack Sels (1ste deel van 
„Brussels Jazz Club". - VOO (Ned 
via FR 1 uitgezonden spannenc 
Westworld van Michael Crichtc 
Brynner in de hoofdrol. De film s 
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n TV-programma's 15 

vorm fliegen (dok). — 
s. 

nmagazme. — 19.55 
)el). - 20.00 Dallas (O. 
ilby, Burgess et Mac-
). 

itelljke aktualitelten. — 
iris de TF 1 (spel). — 
s. - 20.30 Aktualitel-
na. — 21.35 Les gran-
js de l'Himalaya (dok), 
tenschappelijk magazi-
Nieuws. 

's. — 20.28 D'accord, 
I. — 20.40 Les avocats 
rv-film en debaO. -
'S. 

jx de 20 heures (spel), 
maison de campagne 
.00 Nieuws. 

Woensdag 

BRT 1 

17.00 Op het Schildpadplein. Kin
dermagazine. — 18.(X) Klein, klein 
kleutertje. — 18.15Mariolino(f.). — 
18.20 Het magisch potlood (strip). 
- 18.30 Battlestar Galactica (SF-
f ) . — 19.17 Uitzending door der
den (PVV). - 19.45 Nieuws. -
20.10 Voetbal: A Z '67 A l k m a a r -
Ipswich. — 22.00 Fundamenten. E. 
Le Roy Ladurie, historicus. — 22.50 
Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Die goeie ouwe tijd (show). 
- 20.55 Ballet: La Sylphide. 

NED 1 

15.30 Bolke de Beer. - 15.40 
Kleine Isar. — 15.50 De grote klok 
(f.). — 16.35 Professor Balthazar 
(strip). — 16.40 De familie Knots 
(f3. - 17.05 Maggie en David (fJ. 
- 18.30 Jeugdjournaal. — 18.36 
Sesamstraat — 18.55 Toeristische 
tips. — 19.00 Van gewest tot ge

wes t — 19.50 Voorspel (strip). — 
20.10 Voetbal: A Z '67 - Ipsw ich 
Town. - 22.07 Nieuws. — 22.25 
Zendtijd politieke partijen. — 22.35 
Verkiezingsspecial. — 23.15 
Nieuws. 

NED 2 

18.57 Nieuws. - 19.59 De school
krant (info). — 19.25 Kenmerk 
(info). - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Socutera. - 20.32 Westworld (SF-
film). - 22.00 Muziekspecial. -
22.25 Info tv. - 23.02 Teleac. -
23.32 Politieke partijen. - 23.47 
Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. - 19.30 Nieuws. - 20.00 Le 
vieux fusil (film). — 21.40 La revolu
tion silencieuse (dokJ. — 22.10 
Jazz: Hommage a Jack Sels. 

RTB 1 
18.30 Chéri-Bibi 
Sports 2. 

(fJ. 19.55 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Pommi 
Stern (musical). - 22.00 Nacht der 
Medizin (dokJ. 

ten van de huurder ; P rob lemen 
— D e f i lml iefhebbers d ie tuk zi jn 
sreld en nog een spannende f i lm-
oikken kunnen te rech t bi j K R O 
uma aj jarenlang m e t sukses zi jn 
de eerste rang p r e z e n t e e r t — In 

lat d e Neder landse komische ak
en h o e zij he t w o o r d „ l iefde" 
r i jgt zij d e hulp van A n d r é van 
laf e a . (T ros /K led . 2). 

mei) — D e Uitzending voor 
gd door he t Humanis t i sch Ver -
i moe izame aanpass ing van d e 
ize kui tuur e n beschav ing . — 
(n bekend o m zi jn text ie l industr ie, 
sbeurd is me t d e steunpi laar van 

e n we l vaa r t is iedereen we lbe -
3p alles z o ve r is 1<unnen k o m e n , 
paar m o u w e n . S R T 1 bes teed t in 
jet i jk magazine Kijk mensen aan-
ige gesch iedenis van d e (Sentse 
e n w e r k van d e G e n t s e textielar-
lelft van d e 20ste eeuw , aan d e 
1 monde l inge getu igen issen. M e t 
ele „deskundigen" . A l s iedereen 
een kat noemt , w o r d t het e e n in-
3 waarbi j hee l V laanderen nogal 
(en. Maar o f he t zove r k o m t n o u 
aag. — Ne t ge l i j k lopend me t he t 
it ak tueeMnteressante „K i jk m e n -
p BRT 2 d e al ee rde r aangekon-
e merkwaard ige f i lm Harold en 
j n se p roduk t ie van Hal A s h b y 
i o van Col in Higgins. M e t d e t o e n 
(Maude) en B u d C o u r t d ie d e rol 
ie Harold. Haro ld is e e n ie twat 

een ri jke famil ie d ie d e raarste 
Tioeder d w a r s t e z i t ten. Hij maak t 
k ras damet je van tegen de tach-

ische l iefde tussen hen, en uitein-
haar t r ouw en . D e b e r o e m d e 

r i c e Mary Dresse lhuys is bez ig 
<ing van d e z e f i lm, met . . M a r y 
/an Maude. Daar k i j ken w i j naar 

(20 mei) — Voetbal: T e r u g w e d -
de UEFA-beker : A Z ' 6 7 - I p s w i c h 
r 1, Ned. 1 e n RTBF 2). D e 
unnen te recht o p BRT 2: La Syl-
n koreogra f ie van Peter Schau -
lonvil le, u i tgevoerd d o o r het Lon-
de l ie fhebbers van jazz, en mee r 
bbers van de muz iek van Jack 
ïtbal a fs temmen o p RTBF 1 waar 
icht aan de b e r o e m d e jazzmusi -

deel van e e n k o n c e r t in d e 
V O O (Ned. 2) draai t de on langs 
1 spannende science-f ic t ionf i lm 
ael Cr ich ton (1973), me t Yu l 
p|. D e film spee l t in het e n o r m e 

p re tpa rk De los waar toer is ten hun fantas ie naar belie
v e n uit k u n n e n leven. D e pas gesche iden j onge advo-
kaat Peter Mar t in en zi jn v r iend J o h n Blane roepen me t 
behu lp van c o m p u t e r s het W i l d e W e s t e n o p en wi l len er 
e e n lust ig o p los sch ie ten. V o o r da t doel lopen robo t s 
r o n d d ie nee rgescho ten k u n n e n w o r d e n . He t gaat 
ech te r f ou t me t enke le robots... 

D O N D E R D A G (21 meO - W e hebben er een 
g e w o o n t e van gemaak t o m weke l i j ks d e inhoud van he t 
j ongerenmagaz ine Een vinger in de pap te geven . In de 
ma te van he t mogel i jke gaan w i j daa rmee v o o r t D e z e 
w e e k zi t e r o.a. in : Por t re t van e e n fys iek gehand icap te 
j o n g e n ; G e s p r e k me t fami l ie leden van gehand icap te 
j o n g e r e n ; L ied je van W i m d e C r a e n e ; O p t r e d e n van 
Vu i le M o n g e n zi jn V ieze G a s t e n ; Pr ik feest in Leuven . 
— DALLAS: J.R. is d u s nee rgescho ten . Terwi j l e r in de 
r e e k s geheimzinn ig r o n d wrardt g e b r o d e e r d , w e e t d e 
he le w e r e l d al h o e d e zaak in elkaar is ge f i ks t : e e n 
v o o r b e e l d van het hypok r i e te g e d r a g van t v -makers e n 
tv -k i jkers , d ie zich maar al t e g raag laten b e d o t t e n 
(BRT) . — B R T 2 b reng t e e n Koncert m e t muz iek van 
hwee V laamse mees te r s d ie o n g e v e e r deze l fde pe r iode 
h e b b e n ge lee fd e n g e w e r k t ; A u g u s t B a y ens (1895-
1966) e n Renaat V e r e m a n s (1894-1969). D e Fi lharmo
nie van A n t w e r p e n o.l.v. Fr i ts (Delis en sol iste Ria Bol len 
b r e n g e n : 7de S imfon ie (Bayens ) e n Adagk> l iederen 
(Ve remans ) . 

V R I J D A G (22 mei) — Bi j e e n bezoek aan Vene t i ë 
bl i j f t het vaak bi j San M a r c o , w a t e r en gondels . Spi j t ig 
w o r d t te gemakke l i j k voorb i j gegaan aan d e haven en 
d e industr ië le w i j ken van d e s tad d ie Vene t i ë to t bloei 
h e b b e n g e b r a c h t BRT 1 zend t e e n dokumen ta i re uit 
waar in aandacht w o r d t bes teed aan st i j len van archi tek-
tuur en o u d e p roduk t ie techn ieken in het Vene t i ë van 
v roege r (.Industriële archeologie in Venetië). — D e res t 
van d e a v o n d o p BRT 1 is helemaal g e w i j d aan d e f i lm. 
N a he t joernaal is er d e Ital iaanse f i lm Een mooi stel van 
F rancesco Masel l i (1968), m e t Rock H u d s o n en Claudia 
Cardinale. In deze kom ische gangster f i lm kr i jgt d e 
Nev\ /yorkse pol i t ie- inspekteur M i k e H a r m o n (Rock Hud 
son) , he t bezoek van d e knappe Esmeralda Mar in i 
(Claudia Cardinale) . M i k e hee f t Esmeralda g e k e n d t o e n 
zi j n o g e e n j ong d ing was. N u versch i jn t zij v o o r hem als 
e e n aant rekke l i j ke vo lg roe ide j onge v r o u w die hem zi jn 
hu lp v raag t : uit e e n villa in Oos ten r i j k heef t zij j uwe len 
gesto len . Z i j heef t nu b e r o u w gek regen , en o f haar o u d e 
v r iend he t event jes kon rege len dat d ie j uwe len op
n ieuw in d e daar toe b e s t e m d e safe te rech t kunnen ko
m e n . He t s lanke rondbors t i ge w i ch t lokt me teen d e 
n ie t sve rmoedende inspek teur in een go l f s t room van 
l a c h w e k k e n d e pol i t ionele toestanden.. . Hierna vo lg t het 
f i lmmagazine van Roland L o m m é Première magazine. 
Roland L o m m é behandel t o.a.: B loody Mama , een f i lm 
m e t Shel ley W i n t e r s en Robe r to d e N i ro ; The Wi ld A n 
gel, me t Peter Fonda en B ruce D e r n ; Me teo r , me t Nata
lie W o o d en Sean C o n n e r y ; Dresse l t o kill, me t Michae l 
Ca le en Ang le D ick inson ; Ami tyv i l le hor ror , me t James 
Brol in (alle f i lms zi jn g e p r o d u c e d d o o r S a m Z. A r k o f f ) 
en daarnaast b reng t hij n o g een por t re t van A n n e Dupe -
rey (BRT 1). 

Z D F 

20.15 ZDF Magazin. - 21.00 Heu-
te-Joumal. - 21.20 Die Füchse (f J. 
- 22.10 Das Rot der frühen Jahre 
(dok.). - 22.55 Kotte (verhaal). -
00.35 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualitelten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Gesprek
ken en ontmoetingen. — 21.45 
Manhattan (dok.). - 22.15 Blutige 
Hande (film). — 2325 Nieuws. 

LUX. 

19.45 Dierenmagazine. — 19.55 
RTL-Flash (spel). - 20.00 Muzikaal 
programma. — 21.00 Le retour de 
Robin des Bois (film). - 22.40 
Energie. 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualitelten. — 
19.45 Les paris de TF 1 (spel). — 
20.00 Nieuws. - 20.35 Point de 
rencontre (TV-film). - 22.00 Boe-
kenmagazine. — 23.10 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. — 20.35 C^ollaro 
show (variété). — 21 40 Weten
schappelijk programma (ruimte
vaart). — 22.40 Modigliani (por-
treO. — 23.20 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speD. 
— 20.30 C'est dur pour tout le 
monde (film). — 22.15 Nieuws. 

Donderdag 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ma-
riolino (strip). — 18.05 Hucklet)erry 
Finn (f J. — 18.30 Een vinger in de 
pap. — 19.00 De avonturen van de 
hond Reksio (strip). — 19.10 Paar
den (dokJ. — 19.17 Uitzending 
door derden (SP). - 19.45 
Nieuws. — 20.10 Dubbel Dobbel 
(kwis). — 20.55 Panorama. — 
21.45 Dallas (fJ. - 22.30 Sporttri-
bune. — 23.00 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Loon naar werken? (Open 
School). — 20.35 Vlaamse muziek: 
„Van Benoit tot heden" (koncerO. 
— 2125 Première. 

NED. 1 
18.30 Jeugdjournaal. - 18.36 Se
samstraat — 19.00 Woody Wood
pecker. — 19.07 Op volte toeren. 
— 20.00 Kieskeurig. — 2020 Onze 
ouwe (fJ. — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Zendtijd politieke partijen. — 
22.05 Den Haag vandaag. — 22.30 
Panoramiek. — 22.55 Nieuws. 

NED. 2 
18.57 Nieuws. — 18.59 Scooby 
Doo (strips). - 1925 Jan J. de 
Bom v /h De Kindervriend. - 20.00 
Nieuws. — 20.25 De Lemmings (f J. 
— 21.20 Achter het nieuws. — 
21.55 Edelvrouw - Bedelvrouw (f J. 
— 22.55 Ombudsman - antwoord-
man rechtstreeks. — 23.40 Politie-
ke partijen. — 23.55 Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali
telten. — 19.55 Onkruidverdelger 
2.4.5.-T (enquête). - 20.20 Fedora 
(film). — 22.10 Carrousel aux ima
ges^— 2 3 1 0 N i e u w a 

RTB 2 

18.30 Cheri-Bibi (fJ. - 20.00 Les 
Belges en Chine (dokJ. - 2025 Le 
Héros. — 22.00 Follow-me. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 2015 Pro und 
Contra (debaü. - 21.00 Candid 
(Camera. — 21.45 Cafe in Takt 
(show). — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Rijke immigranten in Spanje 
(dok). - 23.45 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Dalli Dalli 
(spel). — 21.00 Heute-joumal. -

21.20 Wohin steuert die Gesell-
schaft den Staat? (gesprek). — 
22.35 Ein Fliegender Berg (tv-spel). 
— 0.05 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualitelten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Europa 51 
(film). — 21.40 Gehandicapt zijn. — 
22.25 Die Stunde des.- (diskussie). 
— 2325 Nieuws. 

LUX. 
19.45 Dierenmagazine. — 19.55 
RTL-Flash (spel). - 20.00 Super 
Jaimie (SF-fJ. — 21.00 Le dejeuner 
sur l'herbe (film). - 22.35 Spekta
kelmagazine. 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualitelten. — 
19.45 Politieke partijen. - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Salut Champion 
(f). — 21 25 Aktualiteitenmagazine. 
— 22.25 Pierre Soulages (portreO. 
— 23.25 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Jeudi Ciné
ma. — 20.40 Le charme discret de 
la bourgeoisie (film). — 23.40 
Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spet). 
- 20.30 Flic Story (politiefilm). — 
22.15 Nieuws. 

Vrijdag 
22 MEI ] 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 
Knikkie (stnp). — 18.15 Klein, klem 
kleutertje. — 18.30 Pierre Fabien 
en Ck) (fJ. — 18.55 Industriële 
archeologie in Venetië (dokJ — 
19.45 Nieuws. — 20.15 Een mooi 
stel (gangsterfilm). — 21.40 Pre
mière-magazine. — 22.25 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Wij, heren van Zichem (f J. — 
20.50 China, aspekten van een 
kuituur (reportage). 

NED 1 
18.30 Jeugdjournaal. — 18.36 Se
samstraat — 19.00 Love boat (f J. 
— 19.50 Sonja's goed nieuws 
show. — 20.49 Twee voor twaalf 
a<wis). - 21.37 Nieuws. - 21.55 
Politieke partijen. — 22.05 Je kunt 
er ook over meepraten als je op 
een middag in het tropenmuseum 
bent geweest — 22.35 Man over 
de vtoer (fJ. - 23.00 De B V 
Nederland (debaO. - 00.05 
Nieuws. 

NED 2 

18.57 Nieuws. - 18.59 Dr. Snug

gles. - 19.05 AVRO's Toppop. -
20.00 Nieuws - 2027 Dallas (f J. 
— 21 15 Neil Sedaka in koncert — 
22.50 Tjongejonge (fJ. - 2325 
Zendtijd (X)litieke partijen. — 23.40 
Nieuws. 

RTB 1 

19.(X) Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. - 19.30 Nieuws. - 19.55 A 
suivre (Info). — 21.15 Hans-Jürgen 
Syberberg (portreO. 

RTB 2 

1830 Chen-Bibi (fJ. - 19.55 Mai-
tres et valets (f.). — 20.45 Sportma-
gazine. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Kostas der 
Grieche (film). - 21.45 Die Kon-
zemherren (dokJ. — 22.30 Tages
themen. — 23.00 Draussen vor der 
Tur (tv-spel). — 0015 Nieuws. 

ZDF 

18 20 Westerns uit de oude doos. 
— 19.00 Nieuws. — 19.30 Aus-
landsjoumal. — 20.15 Die Falie des 
Monsieur Cabrol (film). — 21 41 
Hande hoch. der Meister kommt 
(kortfilm). — 22.00 Heute-Journal. 
— 2220 Kultureel magazine — 
22.50 Sport am Freitag. - 23.20 
Das Geheimnis der gelben Narzis-
sen (film). — 00.05 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualitelten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Kultur und 
Wissenschaft — 21.00 Nieuws uit 
Duitsland - 21 30 Gott und die 
We l t - 22.00 Wie es Gott gefallt 
(tv-film) - 2300 Hans-Hotto von 
Hentig (portreü. — 23.45 Nieuws. 

LUX. 
19.45 Dierenmagazine. — 19.55 
RTL-flash (speD. - 2000 Hunter 
(f.). — 21.00 L'indépendance ou la 
mort (film). — 22.40 Automagazine. 

F 1 
19.20 CSewestelijke aktualitelten. — 
1940 Les Paris de TF 1 (speD. -
20.00 Nieuws. - 20.30 Le bal 
masqué (opera van Verdü. — 
23.05 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Noires sont 
les Galaxies (f J. - 21 35 Apostro-
phes. — 23.05 La voie lactée (film). 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speO. 
— 20.30 Le nouveau vendredi (re
portage). — 21.30 Les écumeurs 
de Lilte (tv-film). - 2225 Nieuws. 

Bud Court en Ruth Gordon 
in d e g e v o e l i g e f i lm 
Harold en Maude 
( d i n s d a g , 20 u. 35, BRT 2) 

14 MEI 1981 
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Tentoonstelling Parijs 

De klassiek-mooie paarden 
van San Marco 
Al sedert mensenheugnis 
wellicht geldt het paard als 
zowat het edelste dier der 
schepping. Ongetwijfeld om
wille van zijn eeuwenlange 
dienstbaarheid aan de mens 
waarin het ondanks de mens 
toch zijn persoonlijkheid 
heeft kunnen handhaven, mar 
even zeker omwille van zijn 
trots plastisch allure. Het is 
dan ook normaal dat het 
paard van m de verste oud
heid tot op heden een inspira
tiebron voor vele kunste
naars, vooral beeldhouwers, 
geweest is Vier van de be-
faamdste paarden uit de 
kunstgeschiedenis zijn be
slist de bronzen beelden die 
zich tot voor kort op de loggia 
van de San Marco basiliek in 
Venetië bevonden. Omwille 
van hoogdringende restaura
tiewerken werden ze daar 
voorlopig verwijderd en ma
ken ze nu op initiatief van 
Olivetti een wereldtoernee. 
Nadat ze in Londen, New 
York en Mexico getoond wer
den, is nu Parijs aan de beurt. 
En het moet gezegd, de Fran
sen hebben van hun tentoon
stelling wel iets speciaals ge
maakt, door de oorspronkelij
ke expositie aan te vullen met 
materiaal uit de Franse mu-
seumkollekties (dus vooral 
deze van het Louvre) dat gaat 
van in de antieke Griekse 
tijden tot in de post-Napo-
leontische periode. Zo is de 
huidige tentoonstelling dan 
ook één grote ode aan het 
paard als een van de protago
nisten van de oud-klassieke 
tot en met de neo-klassieke 
kunst. Ze is tot 10 augustus 
nog te zien in het Qrand Pa
lais te Parijs 

Oorsprong 
en geschiedenis 
Naast hun overweldigende plasti
sche schoonheid berust de faam 
van de „paarden van San Marco" 
ook op het raadsel van hun engine 
en de bewogen geschiedenis die 
ze tot op heden beleefden Over 
de oorsprong en de schepper van 
het vierspan tast men nog steeds 
in het duister Omwille van hun 
uitzonderlijke schoonheid dichten 
sommigen hen toe aan Gnekse 
meesters als Phidias, Praxiteles of 
Lissipos of een van zijn leerlingen 
Enkele fouten in het smeedwerk 
en bepaalde vormaspekten laten 
trouwens ook een Romeinse pro-
duktie vermoeden Nochtans heb
ben zelfs metallografische analy
ses en andere technische detail-
studies geen beslissende argu
menten voor de ene of de andere 
oorsprong op)geleverd (persoon
lijk echter houd ik het als leek bij 
de Gneken, omdat de Romeinen 
zelden ,adel gepaard aan nedeng-
heid" afgeleverd hebben) 
Waar de nog met achterhaalde 
ongine een van de meest fascine
rende aspekten van het meester
werk IS, IS zijn geschiedenis er 
beslist ook een Het vierspan van 
verguld brons kwam in 1204 uit 
Konstantinopel te Venetië toe als 
oorlogsbuit van de vierde kruis

tocht, tijdens dewelke Byzantium 
in handen van de kruisvaarders 
gevallen was, wat meteen een 
periode van Venetaans meester
schap over het bekken van de 
Middellandse Zee en zijn commer
cieel hinterland inluidde Dat de 
rossen zo tnomfantelijk op de log
gia van de San Marco geplaatst 
werden, zal wel uit overwinnaars-
eufone gebeurd zijn Ze bleven er 
tot in 1797 toen ze door Napo
leons troepen, alweer als oorlogs
buit en ongetwijfeld uit eenzelfde 
euforie naar Parijs gevoerd wer
den Daar plaatste men ze eerst in 
de Invalides, dan voor het hekken 
van de Tuileneen en ten slotte op 
de voor Bonaparte opgenchte 
triomfboog van de Carrousel in de 
armen van het Louvre, waarop ze 
schijnbaar een zegewagen trok
ken (wat waarschijnlijk ook hun 
oorspronkelijke funktie was) 
Na de gebeurtenissen bij Water
loo werden de paarden terug aan 
het Venetiaanse adres bezorgd, 
waar ze met uitzondering van een 
penode tijdens de beide wereld
oorlogen, weer op hun vertrouw
de plaats stonden, tot een verge
vorderde aantasting van het brons 
en het verguldsel, door onze 
XXste eeuwse luchtbezoedeling, 
hun restauratie noodzakelijk 
maakte 

Weergaloze 
tentoonstelling 
Voor ze, waarschijnlijk met een 
polyestermanteltje aan, weer op 
de Venetiaanse kerk zullen gehe
sen worden staan de paarden dus 
nog enkele maanden in een stenel 
gemaakt inteneur in Parijs te kijk 
als een van de toppunten van de 
klassieke kunst Hun triomfale 
schoonheid is aangrijpend, hun 
skulpturaal koncept als vierspan 
overrompelend van harmonische 
visie, hun ambachtelijke verwe
zenlijking bijna vernederend voor 
ons huidig kunnen Maar het ont
roerendste daarbij is dat ze on
danks hun estetische vormgaaf-
heid en artistieke perfektie toch 
hun zuivere en nobele wezenlijk
heid als paard bewaard hebben In 
die zin vormen ze net als de 
befaamde beelden van Apollo, Po
seidon en Hermes die we kennen 
een wezensechte verpersoonlij
king van de klassieke idealen, waa-
nn geest, natuur en lichamelijkheid 
zo onafscheidelijk een waren 

Waar het vierspan uiteraard het 
pronkstuk van de expositie is, telt 
de tentoonstelling nog zowat 150 
andere nummers, waarbij we haar 
zowat de titel „Het paard in de 
klassieke kunst" kunnen meege

ven Aan een aantal werken met 
louter anekdotische of Frans 
chauvinistische waarde kunnen 
we vlug voorbijgaan Maar wat 
rest IS nog altijd genoeg om voor 
„Les chevaux de Saint-Marc" ten
minste een halve dag uit te trek
ken Zo zijn er de renaissance-
beelden, de magistrale schetsen 
van Da Vinci, de tekeningen Pisa-
nello, de reeksen vazen en mun
ten, de Romeinse kjeelden al dan 
niet naar Griekse inspiratie 

Vooral ook het nummer 67 van de 
tentoonstelling mag u met missen 
Het gaat om vier kleine (zowat 20 
X 27 cm) met inkt en penseel ver
hoogde potloodtekeningen van 
Jan van der Straat (1523-1603), 
die als Giovanni Stradano in de 
kunstgeschiedenis geboekstaafd 
staat, maar in feite een rasechte 
Antwerpenaar was, die alvorens 
zich in Florence te vestigen enige 
tijd in Venetië verbleef, waar hij 
het vierspan beslist gezien heeft 
Een dagje Panjs is deze zomer 
dus beslist een „must", ook al 
omwille van de Modigliani retro-
spektieve (waarover meer in een 
volgende „Wij") die gaat in Mu
seum voor Moderne Kunst (dat u 
met mag verwarren met het Cen
tre Pompidou) 

Nic van Bruggen 

Les Chevaux de Saint-Marc 
Grand Palais, Parijs 
Alle dagen, behalve dinsdag 
tot 10 augustus 

Hoofd van 
een paard, 

verguld brons, 
San Marco, Venetië 
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Met deze publikatie heeft An
dre Monteyne een merkwaar
dige bijdrage tot de kennis 
van de geschiedenis van 
Brussel geleverd. Dit werk is 
vooral interessant voor de 
doorsnee Vlaamse Brusse
laar, die daarin een massa 
biezonderheden verneemt die 
normaal niet vermeld worden 
in de gewone schoolse ge
schiedenisboeken. 
De Brusselaars waren en zijn 
nog Brabanders, en geen Vla
mingen: men beschouwe dit 
niet als muggenzifterij, maar 
het is wel zó dat het onder
scheid in de Middeleeuwen 
veel prangender aangevoeld 
werd dan heden ten dage. 
Wanneer Monteyne het Bra
bants karakter van zijn Brus
selaars beklemtoont, dan ligt 
daarbij ook de bedoeling 
voor te belichten dat Brussel 
nooit een franstalige stad 
was, hoezeer onze frankofo-
nen dit ook mogen betreuren 
en pogen te verdoezelen. Zi j 
kunnen zich wel veroorloven 
van ons Manneken Pis Ie Pe
tit Julien te maken, maar zij 
durven het potsierlijke niet zo 
ver drijven, het Ukkelse Crab-
begat in b.v. „Gratte-cu" om te 
zetten (vrije vertal ing). 
Het schijnt vast te staan dat Brus
sel zich reeds in de Xde eeuw als 
wegenknooppunt en handelscen
trum heeft ontwikkeld. Bij de keu
re van 1229 kreeg Brussel de titel 
van stad, en van Jan I, de grote 
hertog is geweten dat hij de oor
konden in het Nederlands deed 
opstellen, en dat de officiële taal 
van het hertogdom het Middelne
derlands of Diets was. Op dat 
tijdstip telde Brussel reeds 30.000 
inwoners. Een nevenverschijnsel 
van die groeiende verstedelijking 
was dat steeds meer patriciërs 
zich een buitenverblijf aanschaf
ten, waarna zij de aanhechting bij 
Brussel begonnen te eisen. Zo ziet 
men maar dat de geschiedenis 
een voortdurende herhaling is! In 
de loop van de Xlllde eeuw wer
den aldus Sint-Joost-ten-Node en 
een stuk van Eisene aangehecht. 
Later volgden Molenbeek en Op-
brussel (Sint-Gillis), en eindelijk 

'ook Anderlecht (1393) en Vorst 
(1394). 

Diets. 
Bij de aanvang van de Boergondi-
sche periode was de macht stevig 
in de handen van de patriciërs, 
zeer tot ongenoegen van de arbei
dersstand, en dit gaf aanleiding tot 
herhaalde opstanden met wisse
lende kansen voor de patriciërs en 
de ambachten. De stedelijke admi
nistratie maakte zoals voorheen 
gebruik van het Diets, en het is 
niet omdat bij uitzondering een 
officfeel dokument in het Frans 
was dat kan gesteld worden dat 
de verfransing van Brussel wortelt 
in het Boergondisch tiestuur. 
De daarop volgende Spaanse pe
riode was voor Brussel ook een 
woelige tijd; de stad was geleide
lijk uitgegroeid tot een Calvinis
tisch bolwerk en er bestond zelfs 
een Calvinistische republiek van 
1581 tot 1585. Die Spaanse perio
de heeft diepe sporen nagelaten; 
de hoftaal was natuurlijk het 
Spaans, maar de overgrote meer
derheid van de bevolking was zijn 
Brabantse aard trouw gebleven, 
en de ambtelijke taal was nog 
steeds het Nederlands. 
Aan de nutteloze en barbaarse 
beschieting van Brussel door de 
Franse maarschalk de Villeroy in 
1695 worden onze frankofonen 
niet graag herinnerd. Van op de 
hoogvlakte van Scheut werden 
4.2000 projektielen afgeschoten, 
met als gevolg ontelbare doden en 
gewonden en de vernieling van 
honderden huizen en openbare 
gekx)uwen. Tot de Zuidelijke Ne
derlanden die in 1713 onder de 
Oostenrijkse kroon kwamen be
hoorde ook het hertogdom Bra
bant, met de Voerstreek, die, het 
kan geen kwaad nogmaals daarop 
te wijzen, nooit tot het prinsbis
dom Luik heeft behoord. Brussel 
was wel de hoofdplaats van de 
Zuidelijke Nederlanden, maar een 
werkelijk nationaal gevoel bestond 
er niet: de Brusselaars voelden 
zich in de eerste plaats Braban
ders, en de bestuurs- en omgangs-
taal was vrijwel uitsluitend het 
Nederlands. De bevolking groeide 
wel van 40.000 tot 74.000 inwo
ners, maar niettegenstaande de 
ekonomische bloei bleef Brussel 
op intellektueel en politiek gebied 
onderontwikkeld. Ingevolge de op
eenvolgende buitenlandse bezet
tingen hadden de Brabanders het 
verleerd op eigen benen te staan, 
en waren zij niet voorbereid op 
zelfbestuur, zodat het uitroepen 

André Monteyne: 

„De Brusselaars, 
in een stad 

die anders is" 
van de onafhankelijkheid en later 
de proklamatie van de Verenigde 
Belgische Staten gefaald hebben 
bij gebrek aan bekwaam politiek 
personeel. 

Toen kwamen de Fransen. Voor 
de Luikenaars waren zij bevrij
ders, maar voor Brussel waren zij 
de zoveelste vreemde bezetters. 

Zeer spoedig werd het Neder
lands op het stadhuis verboden, 
en werd het Frans de ambtelijke 
taal; de Brusselaars werden Fran
se burgers. De denationalizering 
van de hogere standen maakte 
snelle vorderingen, en het Ver
enigd Koninkrijk onder Willem I 
heeft niet lang genoeg bestaan om 
daaraan een einde te maken. Wil
lem heeft de Fransen dte haast alle 
trappen van de administratie, het 
leger, het onderwijs, bezetten, in 
hun funkties gehandhaafd, terwijl 
de overgrote meerderheid van de 
Brusselaars hun moedertaal trouw 
bleven. De omwenteling van 1830 
was dan ook met de bekroning 
van een brede volksbeweging, 
maar wel het werk van groepjes 
Franse avonturiers, fransgezinde 
ontevredenen en misnoegde Lui
kenaars, die de aanhechting bij 
Frankrijk nastreefden. Geld, wa
pens en duizenden avonturiers 
werden over de Franse grens 
gesmokkeld, en de Franse drie
kleur werd aan de gevel van het 
Brusselse stadhuis uitgehangen. 

België werd op Franse leest ge
schoeid, en van de 2.700 officieren 
waren er slechts 150 Belgen. De 
volkstaal werd als officiële taal 
uitgeschakeld, en de nederlands-
talige ambtenaren werden vervan
gen door Fransen of Walen. Te 
Brussel ontstond een echte Waal
se kolonizatie. Zonder leiders, zon
der stemrecht was de Vlaams-
Brusselse bevolking onmondig en 
hulpeloos. De jaarlijkse massale 
aanvoer uit Vlaanderen heeft 
daaraan niets kunnen veranderen, 
omdat de nieuwkomers regelma
tig in de smeltkroes der verfran
sing werden opgeslokt. 

Witte merel Buis 

André Monteyne besluit zijn boek 
met een uitgebreid hoofdstuk 
over de Brusselse burgemeesters, 
doorspekt met tal van minder be
kende bijzonderheden en anekdo
ten, welk hoofdstuk met grote 
belangstelling zal gelezen worden 
door al wie zich interesseert voor 
de Brusselse stedelijke politiek 

Zo vernemen wij dat door burge
meester Buis de volkstaal in ere 
werd hersteld op het stadhuis, dat 
de ambtenaren tweetalig moesten 
zijn en dat het onderwijs in de ste
delijke lagere scholen in de moe
dertaal werd gegeven. Maar Buis 
was een witte merel in de rij der 
Brusselse burgemeesters, en na 
hem draaide de verfransingsma-
chine opnieuw op volle toeren. Dat 
zij nog altijd in werking is weten de 
Brusselse Vlamingen maar al te 
best. Maar wie weet bijvoorbeeld 
nog dat op 29 juni 1873 tiendui
zend Vlamingen hebben deelge

nomen aan de eerste mars op 
Brussel onder het zingen van de 
Vlaamse Leeuw? 

Splijtzwam 

Deze en ontelbare andere we
tenswaardigheden maken van „De 
Brusselaars" een uiterst boeiend 
werk, dat niet alleen de Brusselse 
maar ook alle andere Vlamingen 
sterk zal aanspreken Wij zijn 
Monteyne op de voet gevolgd in 
zijn wandeling doorheen het verle
den van Brussel om te kunnen 
aantonen hoe Brussel, van een 
uitsluitend Brabantse stad in de 
loop van de jongste twee eeuwen 
haast volkomen van Vlaanderen 
vervreemd is. Wij hebben het 
boek vooral gelezen met de ogen 
van een Brusselse Vlaming, die 
dank zij de belezenheid van de 
schrijver een sluier opgelicht krijgt 
van de geschiedenis van „een stad 

die anders is", die de grootste van 
Vlaanderen zou kunnen geweest 
zijn, die een bindteken tussen 
twee gemeenschappen had kun
nen worden, en die door de schuld 
van de franstaligen verworden is 
tot een splijtzwam. 

Aan de nogal tainjke taaischoon
heidsfoutjes willen we niet al te 
zwaar tillen; zij zullen wel het 
gevolg zijn van de spoed waarme
de het nogal omvangrijke werk is 
klaargestoomd. 

Alles bijeengenomen is „De Brus
selaars" een leerzaam en h)oeiend 
boek, dat niet mag ontbreken in de 
biblioteek van een Brusselaar die 
wat meer wil weten over zijn stad 
dan hem in de schoolboeken 
wordt voorgeschoteld. 

M.V.d.B. 
— De Brusselaars, door Andre Monteyne, 
uitg. Lannoo, 498 fr. 

Twintig eeuwen Vlaanderen 

Grote taalgebieden benijden ons een 
naslagwerk als dit en terecht, er is 
nooit een grotere encyclopedie reeks 
over Vlaanderen verschenen. 

Tientallen kompetente auteurs onder 
de hoofdredaktie van: Prof. Dr. Max 
Lamberty (t. Prof. Dr Rob van Roos-
broeck, Dr jur. Michiel Vandekerckhove. 
Prof. Dr. Karel van Isacker SJ.; Dr. jur 
Louis Roppe; Dr Ane W Willemsen. 

Groot albumformaat, glanzend luxepapier, 
goudopdruk, 400 biz. p)er deel. Onginele, 
boeiende en vaak unieke illustraties. 

Samenstelling van de reeks: 

Geschiedenis van Vlaanderen I 
Geschiedenis van Vlaanderen II 
Geschiedenis van Vlaanderen III 
De Vlaamse beweging I 
De Vlaamse beweging II 
De Vlaamse beweging III 
De Vlaamse gemeenschap I 
De Vlaamse gemeenschap II 
De Vlaamse gemeenschap III 
Kunst en wetenschap I 
Kunst en wetenschap II 
Kunst en wetenschap III 
Vlaamse figuren I 
Vlaamse figuren II 
Oude en nieuwe visies 

Prijs: 1.295 fr. per deel 
Losse delen verkrijgbaar tegen 1.500 fr. per deel. 

Deze unieke serie mag in geen enkele 
Vlaamse huisbibiioteek ontbreken! 

Terugzenden aan Heideland-Orbis, Torenplein 6. Bus 13. te 3500 Hasselt. 

Deel 
Deel 
Deel 
Deel 
Deel 
Deel 
Deel 
Deel 
Deel 
Deel 
Deel 
Deel 
Deel 
Deel 
Deel 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Ik ver lang vr i jb l i jvend in format ie over Twint ig Eeu
wen Vlaanderen 

Naam 

Woonp laa ts 

Leeft i jd Tel 

Adv.76 
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18 m sport 

Omkoperij 

Triomf van het 
gezond verstand 

Witgoor Dessel voetbalt volgend 
seizoen in de tvi/eede klasse. Het 
heeft dit recht afgedwongen op 
de groene rechthoek. Het hoeft 
dus niet te wachten op de uit
spraak van de voetbalrechtbank 
die moet oordelen of de klacht 
wegens poging tot omkoperij te
gen Patro Eisden — de direkte 
konkurrent van Witgoor — al dan 
niet gegrond is. 

Het is klassiek dat op het einde 
van het voetbalseizoen geruchten 
omtrent omkoperij de kop opste
ken. Geraadsbergen en Merch-

matigen. De beloningen daarvoor 
zijn niet onaanzienlijk. Aan minder 
spelers kan men immers méér 
betalen. Deze „handel-wijze" be
wees al vaak haar deugdelijkheid. 
Rijst nog enkel de vraag hoe men 
er kan tegen optreden. In de eer
ste klasse heeft men de desbe
treffende aanleidingen zoveel mo
gelijk proberen te verminderen. 
Voor veel klubs staan er tot het 
einde grote belangen op het spel: 
de titel, de kwalifikatie voor de 
Uefacup, de degradatie. In de ove
rige afdelingen ligt dat natuurlijk 

De Koninklijke Belgische Korfbal
bond bestaat zestig jaar. Het korf
bal heeft daarmee bewezen wel 
degelijk bestand te zijn tegen de 
erosie van de tijd Meer zelfs: in de 
voorbije tien jaar werd het aantal 
beoefenaars nagenoeg verdub
beld. Momenteel gooien in ons 
land, en dan inzonderheid in Ant
werpen en in mindere mate in 
Gent circa achtduizend mensen 
geregeld hun balletje naar en liefst 
door de mand. 
Naar aanleiding van het zestigjarig 
bestaan organizeerde de KBKB te 
Steenokkerzeel — tien jaar na het 
eerste — een tweede korfbalsym
posium. Daar werden de beleidslij
nen voor de toekomst uitgezet Bij 
deze bewezen de bestuurders 
van de korfbalbond andermaal 
over veel gezond verstand te be
schikken. Korfbal zal ook in de 
toekomst een echte — en in ons 
land misschien wel de enige — 
amateurssfXJrt blijven. Vernieu
wingen wil men wel overwegen 
maar zeker niet roekeloos door
voeren. Desbetreffend enige uit
leg. 
Ondanks de financiële moeilijkhe
den waarmee vele klubs en uiter
aard ook de bond worstelen, wil 
men de kommercializering van de 
korfbalsport vermijden. De zachte 
spKjnsoring zal mogelijk worden 
toegelaten. Shirtreklame wordt 
niet langer uitgesloten maar in 
geen geval zal men de spelers 
geldelijk vergoeden. Sponsors 
mogen bovendien geen invloed 
uitoefenen op het klub- of bonds-
beleid. De korfbalbond en haar 
klubs blijven baas in eigen huis. 
Deze stugge en prijzenswaardige 
gedragslijn wordt ongetwijfeld in
gegeven door de waarneming. In 
ons land zijn de meeste neven-
sporten (basket volley en in min
dere mate handbal) voor voortbe
staan op het huidig niveau vrijwel 
volledig afhankelijk van de good
will van sponsors. De klubs verlo
ren (meestal) hun eigenheid. en 
werden een post in de boekhou-

Kwik was in het voorbije seizoen 
's lands beste korfbalklub. Het 
werd kampioen en pakte ook de 

beker. 

ding van één of ander bedrijf 
(Sunair, Maes, Ibis, Hormann...) Dit 
wil men in de korfbalmiddens te al
len prijze voorkomen. 
Op het speltechnisch vlak over
weegt men de (geleidelijke) invoe
ring van het tweevakkenspel. Mo
menteel speelt men veldkorfbal in 
drie vakken. In het middenvak 
wordt het spelverloop bepaald 
maar dient men — ironisch ge
noeg — nadien toe te kijken hoe in 
het aanvalsvak over de uitslag 
wordt beslist In het tweevakken-
korfbal wordt het spel tot zijn. 
essentie teruggebracht de fysie--
ke eisen liggen aanzienlijk hoger 
en de spektakelwaarde wordt ge
voelig vermeerderd. Om deze re
denen mag men stellen dat de 
toekomst van deze sport in het 
tweevakkenspjel ligt 
Verder wil men veld- en zaalkorf
bal scherfjer van elkaar onder
scheiden en volwaardig naast el
kaar uitbouwen. In het zaalkorfbal 
hoopt men in de toekomst ook 
heen- en terugwedstrijden te spe
len en men wil beide kompetities 
duidelijker aflijnen. Zaalkorfbal is 
belangrijk omdat het het technisch 
vermogen OfXJrijft en het spelpeil 
aanzienlijk verbetert. 
Het aantrekken of kweken van 
bekwame trainer-coaches en het 
verbeteren van de akkommoda-
ties (sponsoring in de vorm van 
verhoogde „matenële" steun) blij
ven andere oogmerken. 
Ook wil de korfbalbond zijn „repu
tatie" wijzigen of tenminste aan
passen. Korfbal heet de familie-
sport bij uitstek te zijn. Een tijdver
drijf voor ouders en kinderen. Dit 
is slechts gedeeltelijk waar. Korf
bal IS vóór alles een ploegsport. 
Maar die beperkingen inhoudende 
reputatie is een gevolg van Belgi
sche en inzonderheid katolieke 
toestanden. Toen de korfbalsport 
uit Nederland naar Vlaanderen 
kwam gewaaid ondervond zij felle 
tegenkanting in katolieke middens. 

De klerus en de zoals steeds met 
ongeëvenaarde scherpzinnigheid 
oordelende CVP verzetten zich 
tegen deze „gemengde" ploeg
sport. Daar kon immers niets 
goeds uit voortkomen. Daarom, en 

dus om te kunnen overleven, was 
men in het katolieke Vlaanderen 
verplicht het familiale aspekt te 
beklemtonen. Maar korfbal is heus 
wel meer. Het wordt momenteel 
beoefend in Nederland {1(X).(XX) 
beoefenaars, overheidssteun en 
28 full-time betaalde werkkrach
ten), Duitsland, Spanje, de Ver
enigde Staten, Israël en sinds kor
te tijd zelfs in de Sovjetunie waar 
men bovendien van de popularize-
rlng werk wil maken. 

In Vlaanderen blijft de korfbal
sport nog streekgebonden (vooral 
Antwerpen, in mindere mate Gent 
en enige aanzet tot uitbreiding in 
Brabant en Limburg) maar dit 
hoeft niet noodzakelijk als een 
beperking te worden aangevoeld. 
Wanneer het basket het volley en 
zeker het handbal hun „landkaart 
met klubs" schetsen zal blijken dat 
ook deze sporten zich geenszins 
op algemene populariteit moge/i 
beroemen. Overigens floreert in 
Vlaanderen momenteel opnieuw 
de kaatssport en deze vorm van 
volksvermaak wordt slechts in 
een viertal provincies — en dan 
nog maar in bepaalde regio's daar
van — echt beoefend. En niemand 
voelt zich daar ongelukkig bij. 

Witgoor Dessel in feest of hoe je fiet ook noemen wilL. 

tem enerzijds en Putte en Bete-
kom anderzijds zijn ook al in on
verkwikkelijke affaires verwikkeld. 
Maar er is heus niets nieuws on
der de zon. Voor ons staat het bui
ten twijfel dat er uitslagen worden 
vervalst In de hoogste en de 
laagste afdelingen. Natuurlijk wor
den er geen ganse ploegen omge
kocht Dat zou al te gevaarlijk 
(loslippigheid) zijn. Meestal wor
den één of twee belangrijke pion
nen txnaderd. Een keeper en/of 
een centrale verdediger Een spel
maker of een puntspeler Zij wor
den verzocht hun inspanningen te 

Dielis biljarter 
van het seizoen 
Ludo Dielis is ongetwijfeld dé 
biljarter van het seizoen '80-'81. 
Na de wereldtitel driebanden te 
hebben veroverd (Raymond Ceu-
lemans bleef afwezig) haalde de 
Sinjoor in het Spaanse Murica nu 
ook de wereldkroon in het band
stoten binnen. In de ultieme 
kamp versloeg Ludo de tot dan 
toe nog ongeslagen Ceulemans 
met 200—112. Over het geheel 
van het kampioenschap biljartte 
Dielis (die eerder met 200—117 
van de Japanse boeman Kobay-
ashi had verloren) aan een aan
zienlijk beter gemiddelde dan de 
rest van het deelnemersveld. 
13,50 voor Dielis. 10^3 voor Ceu

lemans en 7,69 voor Vandersmls-
sen. Dielis was dus wel onom
streden de beste. 
Het is nu wel duidelijk: Dielis 
biljart momenteel op de piek van 
zijn mogelijkheden. Hij is tot vol
le ontplooiing gekomen en heeft 
het psychisch evenwicht van 
enorm belang in de aan de zenu
wen vretende kampioenschap
pen, gevonden dat onontbeerlijk 
is om grote triomfen te kunnen 
behalen. Ludo Dielis beleeft zijn 
topjaar. Hij is de biljarter van het 
seizoen. Blijft de vraag of de 
rondborstige professor uit Me-
chelen zich daar goedschiks zal 
bij neerleggen. 

anders. Zo worden er bij voor
beeld in de vierde klasse in de slot-
faze van de kompetitie geregeld 
hoogst merkwaardige, en dat is 
dan nog zacht uitgedrukt, uitsla
gen genoteerd. Maar daarom kan 
men nog niets bewijzen. Tenmin
ste niet zolang de betrokkenen de 
lippen stevig op elkaar houden. Jef 
jurion heeft destijds ondervonden 
dat het kan misgaan. Maar éér het 
zover was diende een betrokkene 
dubbel spel te spelen en ook deze 
„act" vonden wij maar weinig op
wekkend. Doen alsof men mee
speelt en er zo de andere laten in
lopen... 
Sport is heus wel de spiegel van 
de maatschappij Korruptie en om
koping zijn wijd en zijd verspreid. 
In het burgerleven en in de sport 
Het is te gek dit te willen ontken
nen. Zeden houden nu eenmaal 
verband met de waarde van een 
individu, met de morele normen 
die in het groepsgedrag liggen 
besloten of die door de gemeen
schap stilzwijgend (en vaak ook 
nog glimlachend) worden aan
vaard. Desbetreffend maken wij 
ons weinig of geen begoochelin
gen. 
Overigens vertoont de omkoperij 
in de voetbalsport nog een ander 
nrïerkwaardig „aspekt". De zoge
heten positieve omkoping. Het 
komt erop neer dat de spelers van 
een ploeg door een derde, niet bij 
de wedstrijd betrokken, klub met 
extrawinstpremies worden be
dacht 
Over die praktijken kraait nooit 
nog een haan maar het is voor ons 
zeer de vraag of dit niet als even 
verwerpelijk moet worden be
schouwd. Want hoeft het echt nog 
betoog dat handige spelers klubs 
in beide richtingen tegen elkaar 
opzetten om voor zichzelf de gun
stigste voorwaarden te bedingen: 
zoveel om te winnen en nog meer 
om te verliezen of omgekeerd. En 
de jongens zitten altijd safe. In 
afwachting kan de voetbalbond 
alleen maar streng straffen wan
neer omkoperij kan bewezen wor
den en dit IS slechts zelden het ge
val. In dit verband verwijzen wij 
nog naar een recent wedstrijdver
slag van Frangois Colin in „Het 
Nieuwsblad" over de wedstrijd 
Beerschot—AA Gent Het stond 
er zwart op wit in niet mis te 
verstane bewoordingen. Maar wie 
van de voetbalbestuurders laakte 
de zichtbare maar niet te bewijzen 
praktijken? 
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Taalklachtenbus niet werkloos 
Enkele weken geleden verscheen in 
„ W I J " een bnefje van een lezer die 
aanstoot nam aan viertalige aanduidin
gen in het St-Pietersstation te Gent, 
gelet op het toenstisch karakter 
Ik kan de reaktie van de lezer begrij
pen hoewel hij het verkeerd voor 
heeft Een toenst die op doorreis is 
heeft mets aan die viertalige aanduidin
gen Een toenst die evenwel naar Gent 
komt kan gebruik maken van viertalige 
aanduidingen, doch dan moet dit met in 
het station gedaan worden Indien de 
stad haar toeristische belangen wil 
vnjwaren en bevorderen dan doet ze 
er beter aan bij de uitgang van het sta-
bon een kiosk op te richten voor het 
verspreiden van viertalige propaganda 
en gelet op het feit dat Gent als 
toeristisch centrum aanvaard is, mag 
ze volgens de taalwet mededelingen 
doen aan het publiek en ook folders 
uitreiken Is het met doelmatiger een 
toenst op te vangen aan de uitgang 
van het s ta t ion ' 
De wetgever heeft er wijs aan gedaan 
de toenst alleen op te vangen in 

gemeentelijke diensten en met in plaat
selijke diensten zoals stations De lezer 
van „WIJ " zal dus opmerken dat mijn 
antwoord met zo kortzichtig is en 
tegemoet komt aan zijn eisen 

Verschillende lezers uit Tervuren ma
ken hun beklag over de firma Delhaize 
die daar tweetalige reklame maakt met 
het Frans vooraan Wij hebben de 
firma gewezen op hun handelsbelan
gen, hoewel hun handelwijze met in 
strijd is met de taalwet en het dekreet 
Vandezande, dat grondwettelijk de 
verhouding regelt tussen werkgever 
en werknemer, maar met tussen klant 
en firma 

Een lezer neemt er aanstoot aan dat 
men in de Spaarkas Atlanta (Bank 
Lambert) te Izegem als reklame lucifer
doosjes geeft aan klanten, met daarop 
eentalige vermeldingen Hoewel dit 

met in stnjd is met enige taalwetgeving 
hebben wij er bij de firma de aandacht 
op gevestigd dat dit in strijd is met hun 
handelsbelangen 

Een lezer klaagt aan dat op de Humani-
teitslaan te Vorst (Brussel) op de 
boogbrug van de spoorlijn Brussel-
Oostende ten geneve van de automo
bilisten die zich naar de Ring en de 
E 10 begeven een eentalig Frans bord 
werd geplaatst met de aanduiding 
„Toutes directions" De Vlamingen mo
gen dus verkeerd njden De lezer 
protesteerde herhaalde malen tever
geefs W I J hebben geprotesteerd bij 
de minister van Verkeerswezen en 
Openbare Werken Wij eisen dnngen-
de toepassing van de taalwet of moe
ten WIJ, in geval van slechte wil, het 
recht in eigen handen nemen en de 
plaat wegnemen ' 

BIJ de NMBS kent men geen grenzen 

meer Vroeger sprak men van grens-
overschnjdende treinen, waar de ma
chinist en treinpersoneel tweetalige 
formulieren moeten gebruiken Voor 
de anderen gelden eentalige formulie
ren Nu deelt de direkteur-generaal van 
de NMBS ons mee dat in beginsel de 
machinisten en het treinpersoneel op 
alle lijnen kunnen worden ingezet 
m a w eventueel zonder bewezen 
tweetaligheid Tot er zich eens een 
ongeval voordoet en de kwestie van 
de aansprakelijkheid zich s te l t ' Nog 
erger wordt het dat de direkteur-gene
raal twee adviezen van de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht inroept tot 
staving van zijn stelling, terwijl bij nader 
onderzoek deze adviezen precies het 
tegenovergestelde voorhouden 

Het is zo stilaan geweten dat na de 
Nols-affaire, nu de ASLK meedoet aan 
de verfransing van Vlaams-Brabant 
Zo werden wij in het bezit gesteld van 

labels met de namen van klanten in Dil-
beek, volledig opgesteld in het Frans, 
zelfs met vertaling van de straatna
men, hoewel dit in Dilbeek met toegela
ten IS 

W I J protesteren bij de ASLK en hou
den voor dat deze handelwijze in stnjd 
IS met de taalwet ongeacht of de labels 
werden opgemaakt door de centrale 
administratie of door het bijhuis in 
Dilbeek Nu de ASLK een staatsbank 
IS geworden vrezen wij dat we ook 
daar naar typische Belgische toestan
den gaan 

Rob Vandezande, 
senator 

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

Krisisberaad arr. Mecheien opgericht 

Manifest voor een hernieuwde 
ekonomische bloei 

ANTWERPEN 

In het arrondissement Mecheien werd een Krisisberaad pas opgericht Langs 
het driemaandelijks Vlaams-nationaal informatieblad dat zi|n tweede uitgave 
beleefde werd een „manifest voor een hernieuwde ekonomische bloei en een 
toekomstgericht tewerkstellingsbeleid in het arr Mecheien' bekendgemaakt 
Hieronder enkele fragmenten uit dit manifest dat in het arrondissement een 
nieuwe tijd kan inluiden 

Er zijn meer dan 11 000 werklozen in het arrondissement Mecheien, meer dan 
14 th van de beroepsbevolking, terwijl er jaarlijks iets minder dan 4000 
afgestudeerden het arbeidsaanbod vergroten Bovendien blijkt het arrondis
sement Mecheien in 1980 een koploper te zijn inzake de toename van de werk
loosheid Het verloren gaan van meer dan 6000 werkplaatsen in het 
arrondissement Mecheien op 1 jaar tijd is hier zeker niet vreemd aan 

Onloochenbaar beschikt het arrondis
sement Mecheien over belangnjke 
mogelijkheden om haar beroepsbevol
king werk te verschaffen en een her
nieuwde, ekonomiscfie bloei mogelijk 
te maken 

W e vermetóen enkele positieve ele
menten die daartoe kunnen bijdragen 

• de gunstige ligging op de traditio
neel ekorK)misch sterke as Antwer-
pervBrussel in het onmiddellijke hinter
land van een wereldhaven, 

• De aanwezigfieid van uitgeruste 
industrieterreinen, die verspreid liggen 
in het gehete arrondissement en die 
genieten van de ekonomiscfie exparv 
siewetgeving en zelfs de regionate 
expansiewetgeving wat het ontwikke
lingsgebied van Heist-op-dervBerg be
treft, 

• een aangepaste wegeninfrastruk-
tuur, die verbonden is met de grootste 
verkeersaders van Europa, met de 
nabijgelegen zee- en luchthavens, 
waarbij ook een geetektnficeerd 
spoorwegnet en bevaarbare waterwe
gen dienen vermeld 

• een overschot aan arbeidskrach
ten, waaronder geschoolde en hoog
geschoolde met de mogelijkheid de 
technologische kennis en de algemene 
en administratieve vorming op te dnj-
ven via tal van onderwijsinstellingen 
van beroepsniveau tot universitair-
technische opleiding, waarbij we even
eens de herscholingsmogelijkheden 
van de RVA moeten vermelden 

• de aanwezigheid van in hoofdzaak 
KMO's die een sterk dynamisch ka
rakter vertonen en de eigenschappen 
bezitten zich beter te kunnen handha
ven in ekonomisch moeilijke tijden en 
zich vlotter te kunnen aanpassen aan 
de eisen van de evoluerende produk-
tie- en uitvoermogelijkheden mits een 
juiste besteding van de ter beschikking 
staande of gestelde kapitalen en de 
juiste voorlichting over de gerichtheid 
van het bedrijfsbeleid dat dient ge
voerd te worden inzake aanpassings-, 
vemieuwings- en uitbreidingsinveste-
nngen 

De noodzaak van 
een krisisberaad 
1 De nadruk moet in het arrondisse
ment Mecheien zeker gelegd worden 
op een verhoogde tewerkstelling via 

Wie helpt? 
Volgende maand, 28 juni, is het 
weer Vlaanderens hoogdag 
Alle jaren ga ik, als trouwe 
Ijzerbedevaarder, naar Diks-
muide Vroeger met de trein, 
dan met de bus, maar sedert 
mijn ongeval, met de auto 
Dit jaar heb ik helaas nog nie
mand gevonden om me naar 
Diksmuide te voeren, daarom 
wend ik me tot de „Wij'-lezers 
om een gehandicapte mee te 
nemen. 
Gratis moet dit niet gebeuren, ik 
kom graag tussen in de ver-
voersonkosten. 
Hopende dat 28 juni voor mij 
ook dit jaar een echte feestdag 
zal worden dank ik u bij voor
baat 

Cami RAES 
Schijfwerpersstraat 3 

2020 Antwerpen 

de KMO's en de middenstandsbednj-
ven 

• De Belgiscfie dualiteit wordt thans 
op dit vlak scherper aangevoeld Dit 
blijkt o m uit het feit dat Wallonië heil 
ziet in een doorgedreven etatisatie van 
de ekonomie en steeds hogere staats-
tussenkomsten, terwijl Vlaanderen 
een beteid wenst dat in de eerste 
plaats de ondermmgszm en het pnvaat 
initiatief aanmoedigt 

Door gebrek aan inzicht trachten sonr»-
migen in het arrondissement Mecfie-
len de werkelijkheid te ontlopen Een 
ekonomische opbloei in het arrondis
sement Mecheien is slechts mogelijk 
door een beleid dat afgestemd is op de 
KMO's en een sfeer van samenwer
king tussen de werkgevers en de 
werknemers op te drijven in een po
ging de redding van de Vlaamse eko
nomie mogelijk te maken 
De rol van syndikaat en de jaositie van 
fiet patronaat is dan ook niet gediend 
door het opblazen van tegenstellingen 
Beter zal men overleg plegen om 
voorrechten en misbruiken af te bou
wen men zal alleen in samenwerking 
overleven of in onbegrip op basis van 
dogma's en nsmen ten ondergaan 

• Door plaatsgebonden onderzoek 
moet blijken of er vanuit het arrondis
sement Mecheien wetgevende initia
tieven dienen genomen om aanpas
sings- vemieuwings-, omschakelings-
en uitbreidingskredieten aan interes
sante voorwaarden te voorzien en dit 
op kleinschalig vlak, waarbij men kan 
bijdragen tot het vervaardigen van 
produkten die nog kunnen verkocht 
worden en die eventueel nog kunnen 
uitgevoerd worden 

2 Uit bekommernis om het eigen ge
west moet men komen tot een soort 
„knsisberaad" op arrondissementeel 
vlak waaraan alle verantwoordelijken 
uit de sociale, kulturele ekonomische 
financiële en politieke wereld uit onze 
gewesten deelnemen Dit beraad moet 
de wil tot uiting brengen dat de zelf-
standigheidsbetrachtingen van onze 
gemeenschap noodzakelijk dienen be
antwoord ook op financieel, fiskaal en 
ekonomisch vlak Het gemeenscha(> 
pelijk beraad zal bepalen welke stap
pen men dient te volgen om een eigen 
Vlaams sociaal-ekonomisch beleid af 
te dwingen 

3 Uit het voorgestelde krisisberaad 
moet ook de wil tot uiting komen om 
de verdere afbouw van ,nationaal" 
beheerde instellingen zoals de Centra
le Werkplaats ,>\rsenaar en het 
NMBS-toiagentschap te Mecheien te
gen te gaan Akties dienen zo nodig 
gepland We zijn de volksvreemde 
„nationale" betutteling beul 

4 In het kader van de zelfbestuurge-
dachte en de stelregel van de dekon-

zoeKQC]€ 
D Jonge huisvader, met toch al 
15 jaar ervanng in tyjxxJrukkenj, 
zoekt in zelfde richting werk met 
zekerder toekomst 
Inl bij dr volksvertegenwoordi
ger J Valkeniers, 02-5691604 

D 28 jange magazijnier zoekt 
ander werk wegens reorganiza-
be bekend grootwarenhuisketen 
Heeft A3-elektncien dipkjma 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksv dr J Valkeniers (tel 
5691604) 

centratie van de njksadministratie naar 
de deelstaten toe dient een eerste 
overplanting van deze diensten naar 
Mecheien toe verwezenlijkt te worden, 
terwijl een verdere opsplitsing van 
parastatalen en ministeriele diensten 
een noodzaak is om verder geldroven-
de overhevelingen naar het gebied ten 
zuiden van de taalgrens te voorkomen 

5 Wat speciaal Mechelen-Stad betreft 
mag men de gedachte met ontlojjen 
dat juist de overplanting van bednjven, 
die in de stadskern getegen zijn, naar 
de industneterreinen toe, niet alleen de 
gelegenheid kan bieden aan de KMO's 
om tot aangepaste vernieuwing over 
te gaan, tot modemizenng eventueel 
afgestemd op export maar dat dit in 
hoge mate kan bijdragen tot de sane-
nng van de binnenstad Het Krisisbe
raad moet hier zijn diensten bewijzen 
via een passende begeleiding en s t -
mulenng 

• * • 
Wie instemt met de voorgestelde 
beleidsvisie in het Manifest en wil 
medewerken om een Knsisberaad in 
het arrondissement Mecheien op 
deze basis tot stand te brengen en er 
eventueel aan deel te nemen, kan 
kontakt opnemen met het Vlaams-
Nationaal Centrum, D Bouchery-
straat 7, 2800 Mecheien (tel 015-
209514), waar het voorlopig sekreta-
riaat van het Knsisberaad arrondis
sement Mecheien (KAM) is geves
tigd 

Borgerhout: 
lukwensen aan. geh 

_ Katleen De Coninck, Marijke, de ou
dere zus van Katleen, Veerie De Co-
ninck-De Meyer moeder van Katleen 
en Manjke Énck De Coninck, vader 
van Katleen en Marijke Martha De 
Coninck-De Smet grootmoeder van 
Katleen en Marijke, bestuurslid van de 
VU-afdeling Borgerhout en voorzitster 
van FVV-Nele en Theo De Coninck, 
grootvader van Katleen en Marijke, 
VU-gemeenteraadslid in Borgerhout 
en lid raad O C M W Dit naar aanleiding 
van de geboorte op 20 apnl jl van Kat
leen W I J hopen en zijn er van over
tuigd dat kleine Katleen de familielijn 
zal volgen en de Vlaams-Nationale 
idee zal uitdragen 

MEI 

14 ZWIJNDRECHT-BURCHT Kursus „Gemeenteraadsbeleid" i s m 
Dosfelinstituut Eerste voordracht „Propaganda een veelheid van 
technieken" Om 20 u in Vlaams Huis Polderstraat te Zwijn-
drecht Inkom gratis 

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 V U Andre De 
Beul Met eveneens de deelnanne van CVP, P W en SP-Ekeren 

15 EKEREN Algemene vergadenng in het Ekershof Groot Hagel-
kruis 6 / 1 , over „Vlaanderen en de ekonomische krisis" en „Fusie 
Groot-Antwerpen" 
Gastspreker Andre De Beul Om 20 u 30 

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 in de 
( iondor 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, Dne Eiken Inr V U 

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

19 MORTSEL Gespreksavond met kamerlid Willy Kuijpers om 20 u 
in het ontspanningslokaal, Edegemstraat 
Organizatie VUJO-Mortsel 

21 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Kursus „Gemeenteraadsbeleid" i s m 
Dosfelinstituut Tweede voordracht „Sociaal dienstbetoon" Om 
20 u in Vlaaois Huis, PoWerstraat te Zwijndrecht Inkom gratis 

22 BORGERHOUT Maandelijkse VU-ledenvergadenng in zaal De 
Passer, Tumhoutsebaan 34, om 20 u 30 Kamerlid Paul van 
Gremt>ergen spreekt over „De buitenlandse politiek — verhou
ding VU-Zaire" 

Zo doen wij het in Borgerhout 
W M - A n t w e r p e n wil een kijkje gaan 
nemen in de Antwerj jse gemeenten 
waar de V U mee bestuursverantwoor-
delijkheid draagt De eerste gemeente 
die uitnodigt is Borgerhout In de eer
ste plaats IS deze uitnodiging bedoeld 
voor alle mandatanssen en arr-leden 
Verschillende verwezenlijkingen wor
den bekeken Verantwoordelijke amb
tenaren en mandatanssen zullen de 
deskundige leiding verzorgen. 

Programma 
Samenkomst op 23 mei om 9 u 15 
Algemene inleiding met diaprojekbe 
Stedebouwkundige aspekten en mi
lieubeleid Koffiepauze Studiebezoe
ken aan politie- en administratief 
centrum, St-Erasmussteeg, projekt 
Krugerpark, groenaanleg en pleinver-
fraaiing Jan Borluutplein Middagmaal 
in AZ-St-Erasmus Bejaardentehuis 
Gitschotelhof met referaat over soc 
welzijn en bejaardenzorg Studiebe

zoek aan scfKSlencomplex park te Boe-
laer, plein (Dollegelaan, bejaardenflats 
De Fontein & De Drossaert, technisch 
centrum, sjwrthal en zwembad Be
zoek aan gemeentehuis met slottoe
spraak door arr-voorzitter en ont
vangst door VU-burgemeester Dirk 
Stappaerts Einde rond 18 uur 

Inschrijvingen 

Verplicht bij José van Thillo, Kar-
melietenstr 77 te Berchem (496060) 
Deelname in de onkosten 250 fr (alles 
inbegrepen busverplaatsingen, mid
dagmaal, ontvangst, enzJ Bedrag 
over te schnjven op rekening 
402-9084741-09 van VU, arrondisse
ment Antwerpen, met melding deelna
me Borgerhout 

Opgeleti Deelname wordt beperkt tot 
85 deelnemers Bezoeken gebeuren in 
twee groepen die kruiselings het hele 
programma afwerken 

Hugo Schiltz sprak te Halle 
Een dynamische Hugo Schiltz sprak te Halle over de toekomst van Vlaanderen en zijn ekonomie en tewerkstelling in het 
biezonder Hij werd er verwelkomd door de voorzitster van het Halse politiek VU-kollege, Yvonne Hofmans-Turneer die 
stelde dat de Volksunie voor de knsis wel degelijk een uitweg biedt Daan Vervaet partijraadslid uit St-Pieters-Leeuw, maak
te er als moderator een boeiende avond van voor de zeer tainjke aanwezigen 

14 MEI 1981 



Wij in de Volksunie m 21 

PROMOTIEVERKOOf 
VAN SUPER DE l/ui 
HERENKÓStUUI^II 
ORAAITOP T 
VOLiE T ^ E N # 

lift/ii 

Nu Itunt !M ]V̂ ^̂  dè^é 
unieke, Jgjy|j|fen,hèid , | 
profiteférii 

2000 fiÉ-aGlItkéstuums 
TWi iD fe iOö f 
DéiEDELIG - dus met gilet 
met i én waarde van 

nu têgéh 

C OÖC -f 7 Oöcr f 
/ . * # ^ > / i» 

4.750 
Keuze uit de grootste merken 
\Mr afgebeeld een kos tuum 
0€rtekend 

J SUCtÉS KLEDING MEYERS 
I i l BÉINDEN ZICH STEEDS 
: # MÉèTER-KLEERMAKERS 
H l I I TOT UW DIENST! 

i ^ i i l l ^ l l i l l . gewoon beter en voordeliger 
en .dichterbij dan je denkt 
grote baan antwerpen-boonvbrussel 
autobuslijn 50 antwerpen-boom-méchelen 
stopt voor de deor, halte leugstraat 

Op vertoon van deze waardebon genieten alle 
Wij-lezers een korting van 1 0 % op al onze getekende 

prijzen uitgezonderd promotieartikelen en solden. 

Toon deze bon ENKEL aan uw verkoper of verkoopster en 
NIET aan de kassa 

_^ ^^ OPEN: elke werkdag van 

SUCCES KLEDING MEYERS 2!°ia,Vo"op,_„n« 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D T C B I A A D «>t 21 uu. 

TEL. 031-87.38.42 AARTSELAAR |a;e;<.aYr 
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Limburgs goede troeven: (2) 
Staal, Bouw, Autonijverheid, Kleding, Landbouw... 

Wij in de Volksunie 

„Prioritair Plan / / 

Vorige week lichtten we uit het 
door VU-Limburg onlangs ge
publiceerde „Prioritair Plan" de 
zwakke en sterke troeven van 
de Vlaamse steenkoolni/ver-

heid 
Deze week belichten we de VU-
visie op de Limburgse staalni/-
verbeid, bouw, textiel, autoni/-
verheid, landbouw-

Staalnijverheid 
De ALZ fabriek voor roestvrij staal in 
Genk was oorspronkelijk voorzien 
voor een kapaciteit van 360000 ton 
met een tewerkstelling van 3000 per
sonen Precies met het oog op deze di
mensie w/erden de nodige industrie 
gronden gereserveerd Het grootste 
gedeelte van dit terrein ligt nu al bijna 
twintig jaar werkeloos omdat door 
Wallonië de noodzakelijke expansie als 
een bedreiging voor de Luikse staalnij 
verheid wordt aangezien en dus met 
de medewerking van de traditionele 
partijen stelselmatig wordt verhinderd 
Erger een groot gedeelte van de in
stallaties wordt niet gebruikt De konti-
nu-gietinstallatie bij voorbeeld werkt 
slechts op 33 t h van de kapaciteit 
slechts een uur op drie is deze in 
werking 
Nu werden uiteindelijk na jarenlang 
VU-aandringen bepaalde investerin 
gen voorzien maar alles wijst erop dat 
de kontinue gietinstallatie zal afge
schreven zijn op het ogenblik dat zij 
uiteindelijk op volle toeren zal kunnen 
werken En ondanks deze ingebouwde 
Belgische" onefficientie is ALZ nog 

steeds rendabel in geen enkel jaar 
werd een verlies geleden 
Wat betreft het textiel werd uitdrukke
lijk gesteld dat enkel bednjven met 
reële toekomstkansen steun zullen 
ontvangen Moest men hetzelfde cnte-
num voor de staalnijverheid aanleggen 
dan zouden enkel Sidmar en ALZ voor 
steun in aanmerking komen Volgens 
de interpellatie van W Desaeyere op 
18-2-1981 biedt inderdaad enkel een 
Vlaamse staalas Sidmar-ALZ reële 
toekomstkansen voor de Belgische 
staalsektor in zijn geheel 
In plaats van echter de nodige fondsen 
ter beschikking te stellen hiervoor ver
kiest de nochtans Limburgse minister 
van Ekonomische Zaken honderden 
miljarden in de bodemloze Waalse put 
te storten 
Een afstemming van ALZ en Sidmar 
het verwezenlijken van een echte 
Vlaamse staalas zal met alleen belang
rijke transportbespanngen met zich 
meebrengen het zal ook de warm-

walskapaciteit van bidmar tot een opti
maal niveau brengen en het zal Lim
burg bevnjden van de Waalse chanta
ge die altijd de gerechtvaardigde ex 
pansie en diversifikatie van de Lim
burgse ekonomie in de weg heeft 
gestaan 
Mits de noodzakelijke investenngen 
kan tot 80 t h van de markt bestreken 
worden Op deze manier kan ALZ een 
vitale bijdrage leveren tot de expansie 
en vooral de diversifikatie van de Lim
burgse ekonomie In een tijd dat men 
om zo n zinvolle projekten verlegen zit 
zou het dwaas zijn om deze gelegen 
heid niet te gebruiken 

De auto-industrie 
West-Europa komt in de buurt van het 
verzadigingspunt inzake auto-bezit per 
inwoner De stijging van de brandstof-
pnjzen is hieraan niet vreemd 
België is als auto-assemblageland erg 
gevoelig voor de algemene krisis in de 
Europese voertuigen-produktie te 
meer daar het hoge exportpercentage 
van de eigen produktie van kapitaal 
belang is voor de handelsbalans 
De tewerkstelling in de auto-industne 
IS belangrijk te noemen 
Limburg heeft een ruim aandeel in 
deze tewerkstelling Ford Genk Volvo 
Sint-Truiden met 14790 arbeidsplaat 
sen 
Een aanzienlijk aantal Limburgers 
werkt ook nog in de Nederlandse 
Volvo-vestiging te Born 
De vooruitzichten qua tewerkstelling in 
deze sektor zijn eerder genng 
De laatste jaren is er een duidelijke da
ling van de werkgelegenheid opgetre
den 
De nieuwe belangnjke investenngen 
bij Ford Genk zullen vooral de automa-
tizatie ten goede komen Hoogstens 
een stagnatie van de huidige arbeids
plaatsen kan verhoopt worden 

De bouw 
De overwegend jonge samenstelling 
van de Limburgse bevolking en de 
moderne evolutie van gezinsverdun
ning zal de vraag naar eenvoudige en 
moderne woningen nog naar omhoog 
stuwen 

Volgens de gegevens van de G O M 
Limburg is er voor de penode 1981-
1985 een woningbehoefte in Limburg 
van gemiddeld 6 140 nieuwe wonin
gen per /aar 
Belangrijk in dit alles is ook de vraag 
naar kwaliteit in bouwen en wonen 
• Een eerste vereiste hiervoor is een 
kleinschalige aanpak 
Het fiasko van een zogenaamde so
ciale woonpolitiek die geleid heeft tot 
monsterprojekten van „zoveel moge
lijk en zo goedkoop mogelijke wonin
gen op een zo klein mogeli/ke opper
vlakte', wordt alom erkend 
• De gebrekkige kwaliteit van vele 
van deze projekten maakt hen dikwijls 
op zeer korte termijn tot moderne 
krottenbuurten 
• Het grootschalige ervan heeft een 
vervreemdingseffekt tot gevolg gehad 
voor de bewoners ervan 
Ondanks eventuele nationale initiatie
ven blijft er een belangrijke taak weg
gelegd voor de provinciale en ge-
meenteli/ke overheden in Limburg 
waar de inspanningen dnngend moe
ten verhoogd worden 
In tegenstelling tot de ovenge landsge
deelten en provincies blijft het stimule
ren van de bouw in Limburg voor de 
eerstkomende jaren, een dwingende 
noodzaak, gezien de belangnjke wo
ningbehoefte 
Wegens de grote vraag naar sociale 
woningen en de noodzaak aan kredie
ten zou naar Duits voorbeeld kunnen 
overwogen worden om boven een 
bepaalde inkomensgrens een koo|> 
verplichting voor de sociale woning in 
te voeren 

Kleding en konfektie 
Wat de specifieke situatie voor Lim
burg betreft 
— IS er een belangrijke daling van het 
aantal ondernemingen sinds 1973 (van 
192 tot 130) 
— met belangrijke weerslag op de 
werkgelegenheid (van 1974 tot en met 
1979 mm 3 300 arbeidsplaatsen of mm 
3 5 6 t h J 
— vooral de vrouwelijke werkneem
sters zijn het slachtoffer namelijk min 
3148 op 3304 of 9 5 t h vrouwen 
Op het Limburgse vlak kan gedacht 
worden aan een verbetering van het 
management en met steun op techno
logisch vlak via het Fonds voor Tech
nologisch Onderzoek 

Landbouw 
• België is met Japan rekordhouder 
wat betreft het laagste landbouw
areaal per inwoner Momenteel bezit
ten WIJ ongeveer 14 70 are per inwo
ner 
9 De landbouw komt steeds meer 
in handen van belangrijke hnanciele 
groepen (met als grote koploper de 
Belgische Boerenbond) die m plaats 
van het familiebednjf te verdedigen de 
boer in de rol duwen van stukwerker 
en loonslaaf 
• Men IS meer en meer geneigd om 
de landbouw als een restfunktie te 
zien 
Om deze naar ons oordeel nadelige 
evolutie tegen te gaan stelt de VU-
Limburg voor de handhaving van het 
familiaal landbouwbedrijf, zowel in de 
akkerbouw als in de veehoudenj 
Daartoe zijn volgende maatregelen 
nodig 
a) Instandhouding van kleine en mid
delgrote bednjven door zowel de ver
snippering als de opeenhoping van 
landbouwgronden tegen te gaan 
b) Aanpassing van de pachtwet 
— eigenaars van landbouwgronden 
mogen geen landbouwgronden meer 
aan hun bestemming onttrekken voor 
spekulatieve doeleinden 
— landbouwgronden moeten toever 
trouwd worden aan beroepslandbou 
wers 
c) Beperking van industriële vee
teeltbedrijven 
d) Inzake de panteitswet van 29 maart 
1963 moet de overheid mede wegens 
de slechte ekonomische toestand 
waarbij arbeidsplaatsen in de land
bouw en toeleveringsbedrijven be
langrijk zijn en blijven alle maatregelen 
aanwenden om tot een gelijkwaardig
heid te komen met de andere sekto
ren van het bedrijfsleven 

LIMBURG 
Mei 

15 

23 

30 

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) 

Met FVV-TessenderIo 
naar Toneel 
Het bestuur van FW-TessenderIo no
digt uit op een avondje toneel „Een 
plaatsje onder de zon", in het Kroon-
teater m Hasselt Het toneelstuk is een 
zonnige komedie Als pa. ma en hun 
flink uit de kluiten gewassen tiener
dochter hun zuurverdiende spaarcent
jes investeren in een strandvakantie 
ergens aan ons overbevolkt Noord
zeestrand, zijn allerhande verrassin
gen niet van de lucht 
Al geeft dit stuk een satansche kijk op 
het kuddetoensme, met een stevige 
veeg uit de pan voor de plastieken 
wegwerpmaatschappij, toch is het op 
de eerste plaats kolder, zeggen we 
maar zwarte kolder Er wordt dan ook 
veel en hartelijk gelachen_ Het stuk is 
van George Michel, een pupil van J P 
Sartre 

Na het optreden wordt een gezellig 

etentje aangeboden door de akteurs 
Er kan dan nog wat nagekaart worden 
over het stuk Let wel er zijn maar der
tig plaatsen beschikbaar De eersten 
die inschrijven kunnen mee Inschnj-
ven voor 17 mei bij Lily Pais 
(661845), Irene Rutten (332079) en 
Mia Nijs (662338) 
Op zaterdag 23 mei samenkomst op 
de markt om 19 u 30 (eigen wagen) 
Pnjs per persoon toneel 120 fr + 
eten 120 f r, samen 240 f r, ook de man
nen zijn welkom 

Klusjesavond 
Woensdag 3 juni om 20 u m de ge
meentelijke feestzaal, boven Deze 
avond wordt geleid door Jos Herkens 
De uitgestelde wandeling 
van 1 mei gaat door op zondag 23 au
gustus 

D 20-jarige sekretaresse mo
derne talen A6 /A2 zoekt gepas
te betrekking op as Brussel-
Asse Heeft juist stage achter de 
rug Inlichtingen dr Valkeniers 
5691604 

Q 19-jang meisje met diF)loma 
van steno-dactylo lagere secun
daire beroepsschoool zoekt een 
gepaste betrekking op de as 
Brussel-Ninove Zij heeft reeds 
zes maand als stagiaire gewerkt 
Inlichtingen bij volksvertegen
woordiger dr J Valkeniers 
5691604 

D 20-jange jongeman met diplo
ma van stukadoor plus verschil
lende jaren ervaring zoekt een 
betrekking nu zijn militaire dienst
plicht bijna beëindigd is Hij is 
bereid alle werk te doen Liefst in 
de dnehoek Nmove-Asse-Brus-
sel Inlichtingen bij dr Valkeniers 
5691604 

D 21-jarige gehuwde vrouw 
met diploma A3 technisch secun
dair onderwijs met steno-dactylo, 
zoekt een gepaste betrekking op 
de as Nmove-Brussel-Halle Zij 
had ervanng van 18 maand tot 
haar firma overkop ging Inlichtin
gen bij volksvertegenwoordiger 
dr J Valkeniers tel 5691604 

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

G r o o t - G e n t 

D Betrekking gezocht voor 
tweetalige dame van 44 jaar als 
verkoopster concierge gerante 
Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem senator Oud-
strijdersstraat 29 te 9219 Gent-
brugge tel 307287 

n Jonge man (21 jJ met een 
diploma van middelbaar onder
wijs (ekonomische) en een ge-
tuigschnft van daktylografie, 
zoekt een passende betrekking 
Naam en adres te bekomen bij 
Vic Anciaux Algemeen Sekreta
naat tel 02-2194930 

O Gezocht voor Brussel jong-
gepensioneerd rijkswachter voor 
deeltijdse betrekking bij v z w m 
sfeer van verkeersveiligheid Se-
kretanaatswerk moet kunnen 
tikken en vertalen NI-Fr en Fr-NI 
Zich wenden tot gemeenteraad 
Herman Thuraiux m Vorst, tel 
4268594 

lepel & vork... 
Café Het Vlaams Huis 
BIJ Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel 011-734945 
Kom es binnen waar Vlamin
gen thuis zijn 

Herberg 

„De 7 Zaligheden" 
Sleutelstraat 2 
hoek NationalestraaO 
Antwerpen 
Tel 031/340586 
Mogelijkheid tot kleine etentjes 

Café 't Leeuwke 

Peerderbaan 63 
WIJCHMAAL-PEER 
vu-lokaal 

M tftt C-cnl|oorn 
jL* ^ ^ ^ Restaurant 
B « j Feestzaal Café 

^^ JUitbating: 
r/^ m Erna Van Dóoren 
• É k i S Keierberg 25 
1700 Asse Tel. 02/452.95.15 

Maandag gesloten 
J 
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lepel & vork... 
EETHUIS 

FEESTZAAL INGRID 
C150 pD 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(Voortkapel) 

Tel. 014/2136.96 

Alle feesten. 
Specialiteiten 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/544007 

y/laandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

Restaurant 
DE MUTSAERT 

Eikenlei 61, 
2280 Grobbendonk 

Tel 014-512148 
Gesloten 

maandagavond en dinsdag. 
Zaal voor alle feesten. 

RESTAURANT 
DE SPAANSE 
BRABANDER 
Klem Begijnhof 22, 

3000 LEUVEN 
Tel 016-2366.71 

Europese volksgerechten 

Gesloten maandag en dinsdag 
Keuken 19 a tot 22 uur 

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

Boerenbrood - hiesp - Kaas 
Tel 55-499476 

Dinsd gesloten 
Vroeger uitbater Zwalmlandia 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091/695a74 

Specialiteit nbstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstaat 12, 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit 
dag. vers fruit en groenten 

Dubbele VakMs-zegels 
aan alle leden 

Industriële 
brood en banketbakker i j 

Roomijs 

Wi i f r i ed B L A N C Q U A E R T 

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

Tel 091 -67 57 12 

firt ^alómliutó 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O . famütozai* mettradilto. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052'423Z46 

JAARUJKS VERLOF 
DECEMBER 

„UILENSPIEGEL" 
Herberg en feestzaal 

Kerkstraat 24 
1742 TERNAT 
Tel 5821345 

Volksuniebkaal 

Café DEN KLAUWAERT 
Etienne en Paule 
Swaans-Pelkmans 

vu-lokaal 
Dasstraat 23 

2220 Wommelgem 

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

af 10 uur 

COR'mALS 
uw kOFFIEHUIS 
Hel Koffiehuis der 
Di-nderstrock 

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

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en USROOM 

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

Oude Graanmarkt 25 

1000 BRUSSEL 

Tel. 02-51325.64 

Waar Viaminuan THUIS ziin. 

FEESTZAAL 

« E D E L W E I S S .. 
Vossemberg 13 t981 VOSSEM 

Tel 02/767 45 76 

Al le feeste l i jkheden 
M o g e l i j k h e i d tot huren van 

b e s t e k k e n 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken 
{^llülUff} Demokratisclv prqzen 

Uitgelezeri dienstbetoon 

Kossc^lsteeoweg 3Ö 
?2G0 Ni|k>ii - Tel 031/8188 41 

Europ Supermarkt 
Winderickxplein 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

Café «'t Leeuwke» 
Kruittorenwa} 2 

3690 BREE 
TeL 011-463451 

Waar een Vlaming thuis is! 

Maandag gestoten 

Beauvoordse spetiairtert 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwetyn- Duquesne 

Wulveringemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel 058/2994 91 

G«sfoten vnidag, behalve in seizoen 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van Oe Per^elei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maurits GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053-2135 33 Tel 031-36 56 54 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elle van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-300653 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 
Menenstraat 376 

WEVELGEM 
Tel 056-412922 

056-41 81 68 
Invoer Bourgondie en Bordeauxwijnea 

AHe grote wijnen 
rechtstreeks uit de kastelen. 

Degustalies en verkoop 
elke vrijdag van 17 tot 19 u. 

elke zaterdag van 10 tot 13 u. 
en op afspraak. 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplem 5 Brakel 

Tel 055/424107 

Foestzai l voor alle 
qetegonheden 

'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 

Koffiebranderij 
SANO 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel 02 734.56.09 

Levert kwaliteKskoffIe bij u thuis! 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 
Anntiomc r v.in ,illc feesten 

Ook v< I hitring vnn tafelgcnef 

Schildcrstrn.it 33 
2000 Antwerpen 
T(l 031 37 45 72 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
« 2 0 OUDEGEfVl 
Tel. 052/21.16.06 

Algemene voeding bieren wijnen li
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen. 

Maak ook eens kennis trtet 
de gezellige sfeer in 

Restaurant 

5CtlUTTER§<HQF 
Dorpsstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Te l . 015-71 15,49 

DE OUDE KRING 

Cafe VU loknni 

DorpspU ir HpLisdtn Limburg 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Dne Egyptenlaan 11, 
Gooik 

Tel 054-334857 

Uw tweede thuis! 

FONTANA-BRONNEN 

Nijverheidsstraat 35 
TEMSE 

Tel 031-7101.73 

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 -I- spijskaart 
Ofjen alle dagen - maaltijdchecks 

Drank en eethuis 

« WALTRA -
Ardu.nkaai 2 (bi| KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De vier troeven v.in de Waltra 
1 Vhi.inis in l hart van Brussel 
2 Je k ifr er .illi/d parkeren 
3 Je kri/gt er nltifd wnt Ie eten 
4 De pnizen zi/n sociaal 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
TeJ. 02-53Z54.81 

Lokaal van de Volksunie 

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

Cotthem 5, 
9520 St-Lievens-Houtem 

(Oomt)ergen) 
Tel 091-605586 

Gastronomische eetmalen 
Matige pnjzen 

Sluiting zondagavond 
maandag 
woensdagavond 
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FILMTHEATERS! Kortnieuws uit Hoeilaart 
studio 
LEUVEN 1 

14 u KT 

KT 

KT 

KT 

KT 

3de week 
Wall Disney 

•SLEEPING BEAIJTY 
16 u 7de week KT 

Jane Fonda/Dolla Parton 
NINE TO FIVE 

18 u 
Op verzoek van velen 
DER GELBE STERN 

(De gele ster) 
van Dieter Hildebrandt 

20 u 
NINE TO FIVE 

van Colin Higgins 
22 u 9de week 

ORDINARY PEOPLE 
Van Robert Redford 

24 u 
DER GELBE STERN 

(De gele ster) 

LEUVEN 2 
13 u 45 KT 

Brooke Shields Chns Atkins 
THE BLUE LAGOON 

15 u 45 7de week KNT 
Robert de Niro 
RAGING BULL 

van Martin Scorsese 
18 u KT 
Geraldine Chaplin Edward Fox 

Tony Curtis Elisabeth Taylor 
THE MIRROR CRACKED 

van Guy Hamilton 
20 u KT 

THE BLUE LAGOON 
22 u 7de week KNT 

RAGING BULL 
24 u KT 

Angela Lansbury Kim Novak 
Rock Hudson 

THE MIRROR CRACKED 
naar Agatha Christie 

TERVUREN 
Zaterdag 20 u 
Zondag 14 en 20 u KT 
Yul Brynner Yvonne De Carlo 

Charlton Heston 
THE TEN COMMANDEMENTS 

van Cecil B De Mille 
Vrijdag 20 u 30 zondag 18 u 
Maandag dinsdag 20 u 30 KT 

Jackie Chan 
BATTLE CREEK BRAWL 

(De Chinees) 
Woensd dond 20 u 30 KT 

Gene Rowlands in een 
film van John Cassavetes 

GLORIA 
Gouden Leeuw Filmfestival 

Venetië 1980 

TIENEN 
KT Zondag 15 u 

Walt Disney 
THE UGLY DACHSHUND 

(De gekke dashond) 
Vrij zat zon 20 u 
Maandag 20 u 30 KT 

Richard Dreyfuss Amy Irvin 
THE COMPETITION 

van Joe Oliansky 
Vnj zaL 22 u 
Zond 17 en 22 u 
Dinsd 20 u 30 KT 

Enk Colin Bee Michelin 
RENDEZ-MOI MA PEAU 

(Geef me mijn geslacht terug) 
een film van Patrick Schulmann 
W o e , don 20 u 30 KT 

Jackie Chan 
BETTLE CREEK BRAWL 

(De Chinees) 

KURSAAL TURNHOUT 
Alle vertoningen hebben plaats in 
,De Warande wegens verbou
wingen in Kursaal 
Za t 20 u 15, zond 20 u 15 
maand 2 0 u 15 KNT 

NOVECENTO I 
(1900. deel I) 

Film van Bernardo Bertolucci 
Met Robert de Niro, 

Gerard Depardieu en Dominique 
Sanda 

Zond 15 u KT 
DE FLUIT MET DE 6 SMURFEN 

(Nederlandstalige versie) 
Zondag 17u 30 KT 

KES 
Film van Ken Loach 

VU-Hoeilaart dankL. 
iedereen die aanwezig was op haar 

trekijzerfuif van zaterdag 25 april II 
En volgende maal nog beter i 

Sociaal dienstbetoon 
ledere maandagavond van 19 tot 21 u 
bij afdelingsvoorzitter Renaat Vanstal
len Karel Coppensstraat 72b Ook 
telefonisch kan u er terecht op het 
nummer 657 37 29 Iedereen van harte 
welkom I 

VU-ombudsdienst 
BIJ de Volksunie-ombudsdienst kan u 
iedere maandagavond terecht op het 
nummer 657 37 29 of bij afdelingsvoor
zitter Renaat Vanstallen Karel Cop
pensstraat 72b Renaat Vanstallen 
houdt zich ter beschikking van de hele 
bevolking 

Zitdag Vic Anclaux 
te Hoeilaart 
Ja Het IS zoveri Vanaf de maand mei 
zal (behalve de vakantiemaanden) ie
dere maand een zitdag plaatsvinden 
van algemeen Volksunie-voorzitter Vic 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

etenüt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

Anciaux te Hoeilaart De eerste zitdag 
vindt plaats op maandag 18 mei vanaf 
20 u bij afdelingsvoorzitter Renaat 
Vanstallen Karel Coppensstraat 72b 
Men IS er welkom met om het even 
welk probleem I 

VU-Hoeilaart pakt 
uit met vijfde 
„Dossier H" 
VU-Hoeilaart is reeds toe aan haar 
vijfde nummer van haar informatieblad 
„Dossier H" 
, Dossier H' met een oplage van 3 400 
ex, verspreid over het hele Doenders-
land en geboren in de herfstperiode 
van 1979 kwam deze keer ook weer 
met haar opperbest kleedje naar bui
ten 
Een kijk op de huidige toestand in El 
Salvador, de situatie in de Hoeilaartse 
welzijnszorg 1981 of het jaar van de 
minder-valide de spuitkabines of het 
zoveelste Hoeilaarts leefmilieupro-
bleem en andere onderwerpen bewij
zen maar al te duidelijk dat VU-Hoei-
laart reeds het mooie zomerweer in 
het vizier heeft 

Halle-Vllvoorde 
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 i 

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 

-6% 

BRABANT 
MEI 
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 

21 BRUSSEL Viering tienjarig bestaan van Vlaams Verbond voor 
Gepensioneerden Agglomeratie Brussel Om 10 u 30 eucharis
tieviering in de kerk van de Goede Bijstand (hoek Kolenmarkt en 
Olivetenhof) Omstreeks 11 u 40 met het vaandel optocht door 
het Olivetenhof en de Anspachlaan tot nr 114 ingang Ancienne 
Belgique vaar tot ± 13 u een receptie plaatsvindt in de bar ameri-
cain met toespraak van de voorzitter van het VVVG-Brussel 

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-
bloem", Goudsbloemstraat 50, Leuven om 20 u „Index, koop
kracht Vlaams ekonomisch federalisme" door prof Karel Taver-
nier, ingeleid door Frans Van Nieuwenhove 

23 STEENOKKERZEEL. MELSBROEK, PERK Barbecue, schaap 
op zijn Balkans en varkensrug in de taveerne „De Punt', 
Driesstraat 15 te Perk Deelname in de onkosten 200 f r , kinderen 
100 fr 

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

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

schilderi jen 
lustrerie 

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 

kleinmeubeien 
geschenkart ikelen 

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

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

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-
strijdersstraat 29 te 9219 Gent
brugge, tel 091-307287 

Geselektioneerde Oosterse tapijten 
Oosterse kleding en 
geschenkartikelen 

SELECTORIENT 
HOEILAART 

^ 
^<>' Sr 

H e n n C a r o n s t r a a t 20-22, 
1990 HOEILAART 
Tel 02-657 39 39 

s-

tcAö^5Sm^«'**»»»««i««**'^ 
Tombola „ 
Uitslag tombolapnjzen ter 
van de voetbalwedstrijd 

Centrum voor 
gelegenheid 

brouweni 
Haacht Centrum voor Mensen met 
Vragen 

Hal-koffer 
6 flessen wijn 
6 flessen wijn 
1 skateboard 
1 skateboard 
1 fles whisky 
geplastificeerde landkaart 
dam- -1- schaakspel 

-1- speelkaarten 
schotel 

1552 
1285 
1523 
2091 
1520 
1507 
2508 

1793 
1948 

sportbroeivje 
sportbroekje 
sportbroekje 
sportbroekje 
sportbroekje 
sportbroekje 
sportbroekje 
sportbroekje 
sportbroekje 
sportbroekje 

Mensen met Vragen 

landkaart -l- langspeelplaat 
parker + agenda 
parker + agenda 
parker + agenda 
parker -1- langspeelplaat 

2785 
2045 
2746 
1087 
2502 
1689 
2959 
2147 
2274 
1985 
1516 
2093 
1838 
1885 
1965 

parker + langspeelplaat 
handdoek + handje -(- lotion 
fotoalbum -|- speelkaarten 
1 fles wijn + speelkaarten 
1 fotoalbum + speelkaarten 
map -1- speelkaarten 
map -1- speelkaarten 
sierschotel -1- speelkaarten 
brieventas + album 
een bal 
een bal 
een bal 
een bal 
een bal 
een bal 

I I 

2774 
2033 
2779 
2108 
2300 
2794 
2145 
2468 
1984 
2514 
1589 
1592 
1721 
2059 
1544 

een bal 2332 
een bal 1324 
een bal 1457 
een bal 2168 
drie cassettes 1950 

Dank voor uw sympatieke steun na-

Vragei i Wespelaarsebaan 238, 

Prijzen af te halen voor 15 juni 1981 bij 
Frans Vermeylen, Wespelaarsesteen-
weg 61 te 2840 Haacht of na afspraak 
op een van de bureaus van het Cen
trum voor Mensen met Vragen 

14 MEI 1981 
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OOST-VUIANDEREN 
MEI 

15 NINOVE: Ontmoetingsavond met de VU 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 „Denderhoe-
ve", Burchtstraat 

22 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 

23 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 

24 GENTBRUGGE: FVV in samenwerking met Goossenaertskring 
reizen naar de Voer Vertrek om 7 u 30 parking Dienstencen
trum, Kasteelstraat Prijs 300 fr, kind 200 fr tot 12 j Inschrijven 
uiterlijk 16/5 bij Robert, tel 31 1941 

Tweede verbroedering 
VUJO-Halle-Vilvoorde 
en VU-Assenede 

In mei 1979 brachten wij een bezoek 
aan de randgemeenten onder leiding 
van voorzitter Vic Anciaux Nu was het 
onze beurt om de VUJO van Halle-Vil-
voorde uit te nodigen De afspraak 
was voorzien om 9 u 30 op de parking 
van de Vlaamse staalreus Sidmar Het 
werd een onvergetelijke dagi 
In het staalbedrijf werd met behulp van 
enkele deskundigen van Sidmar zelf 
een rondgang gemaakt in de verschei
dene afdelingen en dit met een uitvoe
rige uitleg Rond de middag was dit be
zoek ten einde en kwamen allen naar 
Assenede om de lunch te gebruiken in 
een van onze vergaderlokalen Met 
een paar auto's en enkele gidsen werd 
hen een rondgang aangeboden in een 
stukje ongerepte natuur Omstreeks 
18 u 30 reed men dan naar Oosteekio, 

waar de gasten een mosselmaaltijd 
werd aangeboden Wat deze VUJÓ-
mensen kunnen verorberen is onge-
loofhjki 

Na de maaltijd deed Nelly Maes de be
roerde staalpolitiek uit de doeken Uit 
haar betoog bleek nogmaals dat de 
miljardenvloed steeds naar de Waalse, 
ten dode opgeschreven bedrijven gaat 
en dat men de Vlaamse met kruimels 
sust 

Als slot van de dag trokken allen naar 
het jaarlijks VU-bal van Ertvelde Daar 
werden wij hartelijk verwelkomd door 
volksvertegenwoordiger P Van Grem-
bergen Na enkele uurtjes vrolijke ont
spanning zijn onze Vlaamsbrabantse 
gasten naar hun heimat teruggekeerd 

Frans Verbeke 

UIORD OP EEn 
pREfTiGE mnniER 

miiJonniR \ 
a o <:> 

SP€H 

Belastingplichtigen: gewijzigde speciale zitdagen 
Het Centrum voor Dienstbetoon & 
Naschoolse Vorming in de Volksunie, 
arr Dendermonde, delen mee dat 
gezien dit jaar de formulieren voor 

belastingaangifte uitzonderlijk laat ver
zonden zijn, de jaarlijkse speciale zitda
gen zullen gehouden worden in vol
gende gemeenten 

W#l|l*«*'*****»»i«lMW^^ 

Informatiebezoek aan 

Zeebrugse havenwerken 
Op zaterdag 30 mei a.s^ met samenkomst om 10 u. aan het 
zeestation op de oude havenmuur, organlzeert Trefpunt-Brugge een 
informatieronde en bezoelt aan de Zeebrugse havenwerken. De uit
stap voorziet: uiteenzetting, film en tentoonstelling over de haven
werken, waarna per autobus, rondrit in het Zeebrugse havengebied. 
De uitstap eindigt rond 13 u., waarna mogelijkheid van maaltijd of 
aanspreken van de knapzak. 

Men dient in te schrijven vóór 16 mei a.s. bij vzw Trefpunt, 
Moerkerkestiaat 62a, te 8000 Brugge, mits opgave van het aantal 
personen dat de havenrondrit wil meemaken en van het aantal 
personen dat voor het middagmaal wenst in te schrijven. Bij het 
zeestation op de oude havenmuur is ruime parkeergelegenheid. 

émn 
REGIE T.T. 

DOC PUnat IN mi HANDOMDRAAI 

Schoonaarde- op zaterdag 16 en 30 
mei telkens van 9 tot 11 u 30 ten huize 
van OCMW-lid V d Abbeele H, Los-
weg 11 (091-423549) 

Berlare, Overmere, Uitbergen: op za
terdag 16 mei van 15 tot 16 u in de 
herberg ,Den Boerenknjg", Dorp-
Overmere (091-675220) 

Kalken, Laarne: op zaterdag 16 mei te 
Laarne van 11 tot 12 u ten huize van 
de h Van Acker. Kouterdreef 26 te 
Kalken van 17 tot 18 u in de herberg 
„De Ruim". Koffiestraat 

Wetteren (Overschelde) en (Ten 
Ede): op zaterdag 16 mei van 19 tot 
20 u in de herberg „Keizershof, Kap-
pellendries 90 (091-693552) 

Lebbeke, Wieze, Denderbelle op za
terdag 23 mei te Lebbeke van 9 tot 
11 u ten huize van gemeenteraadslid 
de h De Mol Johan. Brusselsesteen
weg 21 (052-21 01 48) te Wieze van 
11 u 30 tot 13 u in de hertjerg „Sport
centrum". Dorp (053-788639) 

Wichelen, Schellebelle, Bruinbeke, 
Serskamp: op zaterdag 23 mei te 
Wichelen van 16 tot 18 u in de zaal 
„Capn". Elsbrug 95 (053-700158). te 
Schellebelle van 18 u 30 tot 20 u in de 
hertjerg „Dne Koningen". Dorp 26 
(091-691661) 

Appels, Grembergen, Oudegem, SL-
Gillis, Dendermonde. op zondag 24 
en 31 mei telkens van 10 tot 12 u, de h 
M Verschelde in het „Vlaams Natio
naal Centrum". Oude Vest 129, Den
dermonde 

Op het sekretariaat v.h. CDNV vzw, 
Fortstraat 7 te Wetteren- elke zater
dag van 17 tot 19 u elke zondag van 9 
tot 12 u Elke dag na telefonische af
spraak met onze sekr Renaat Meer t 
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Vereniging Ontspanning en Volksontwikkeling-Oostende opgericht 

VOVO wil brede waaier 
van ontspanning en 
volksontwikkeling 

WEST-VLAANDEREN 

Bert Ruysschaert, voorzitter en ex-
bestuursl id van de Volksunie houdt 
zich nu bezig met VOVO (Vereniging 
Ontspanning en Volksontwikkel ing 
Oostende) en kwam dan ook deze 
nieuwbakken vereniging belichten. 
De vereniging heeft tot doel een 
brede waaier van ontspanning en 
volksontwikkel ing te stimuleren en te 
organizeren ten behoeve van de 
Oostendse gemeenschap en dit ver
trekkende vanuit de Vlaams-nationa-
le visie. 

Bert Ruysschaert: „De idee komt in 
feite van Bert Vergote Jaak Vande-
meulebroucke en iKzelf h ibben erop 
ingepikt Wij vonden dat het kulturele 
en het sociale gedeelte van de Vlaams-
nationale partij het best door een 
afzonderlijke groepering zou groeien 
Jaak Vandemeulebroucke heeft het 
ontwerp van de statuten uitgewerkt en 
op 13 november 1980 verscheen de 
erkenning in het Staatsblad De vzw 
werd opgericht met 17 leem en op 4 
februan werd er gestart met een eer
ste vergadering met een ontwerp van 
een programma Er werd gestemd 
over het huishoudelijk reglement dat 
voorzag in de zelfstandigheid van 
VOVO Ook de voorzitter mag zelf
standig werken en minstens eens per 
jaar moet de algemene vergadering 
samengeroepen worden waarin re
kenschap dient te worden afgelegd 
De ontwerpen zullen er besproken 
worden en elk plan wordt ter stem
ming voorgelegd" 

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 België gemach
tigd zijn, 

h) in het bezit zijn van een ge
tuigschrift van erkenning van 
geneesheer-specialist voor 
anaesthesiologie 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, eén 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, Karthuizennnen-
straat 4, 8000 Brugge 1 
De sekretaris, De voorzitter, 
(get) (get) 
H PARREIN F BOURDON 

(Adv. 77) 

Europa-
Een eerste aktiviteit is de medew/er-
king aan de busreizen naar Straats
burg Bert Ruysschaert fungeert er als 
mede-organizator en reisleider Een 
bezoek aan het Europees Parlement 
v^aar de kommissies zetelen is er 
voorzien Ook is een ontvangst ge
pland in het Europees Gerechtshof te 
Luxemburg Een bezoek en het bijwo
nen van de vergadenng van het Euro
pees Parlement is voorzien waarbij 
Straatsburg wordt bezocht en ook 
Colmar, en dit voor een volle dag Niet-
leden van de Volksunie die wensen 
mee te gaan met éen van de volgende 
reizen in september of november kun
nen zich in verbinding stellen met het 
kontaktadres van VOVO, Hofstede
straat 64, 8400 Oostende (059-
703679) 

_en Vlaanderen 
Als volgende aktiviteit is een tentoon
stelling gepland „150 jaar Vlaamse 
Beweging in de kustprovincie" Die 
heeft plaats in de benedenzaal van de 
Standaard-Boekhandel, Kapellestraat 
103 De toegang is gratis 

Deze tentoonstelling wordt geopend 
op vrijdag 15 mei om 19 u door volks
vertegenwoordiger Hugo Schiltz en 
loopt tot 30 juni De openingsuren zijn 
vastgesteld van 9 tot 12 en van 14 tot 
19 uur, elke dag, ook op zondagvoor
middag 

De klemtoon van deze tentoonstelling 
ligt speciaal op dne facetten de front
beweging, het aktivisme en de IJzerbe
devaarten Als begeleiding is er een 
bandmontage voorzien, de teksten zijn 
ook verkrijgbaar als folder tegen de 
pnjs van 30 fr 

Dezelfde dag, 15 mei, heeft er een 
tafelgesprek plaats met Hugo Schiltz 
om 20 u 30 in de hotelschool „Ter 
Duinen", Massartstraat 6 te Koksijde 
Het tema handelt over „De ekonomi-

sche knsis er is een uitweg" V O V O 
verkoos de formule van een tafelge
sprek dat meteen ruime kansen laat 
aan de deelnemers tot vraag en dis-
kussie in een gemoedelijke en aange
name sfeer De naam van volksverte
genwoordiger Hugo Schiltz staat borg 
voor een hoogstaande en verhelde
rende avond De deelnameprijs be
draagt 1 250 fr te storten op rekening 
nummer 384-0082062-84 Belangstel
lenden kunnen terecht op het kontakt
adres van VOVO, Hofstedestraat 64, 
Oostende, tel 059-7036.79 

In de marge van de tentoonstelling 
„150 jaar Vlaamse beweging in de 
kustprovincie" hebben nog minstens 
een viertal debatavonden plaats die 
telkens doorgaan in de Standaard-
Boekhandel om 20 uur 

De onderwerpen zijn „Naar een 
Vlaams havenbeleid" door gemeente
raadslid Mark Van Hecke, Jaak Van
demeulebroucke, lid van het Europees 
Parlement, zal het hebben over „Vlaan
deren in Europa", „De geschiedenis 
van de Vlaamse beweging" wordt ver
zorgd door Maunts Coppieters, erese-
nator en gewezen lid van het Europees 
Parlement, en dan krijgen we nog Willy 
Kuijpers, volksvertegenwoordiger-
kwestor met „Vlaanderen, een toe-
komstperspektief' 

Buiten deze avonden zijn er nog ande
re aktiviteiten in petto Vanaf septem
ber zijn er regelmatig zangstonden 
voorzien waar Rudy Weyne het 
Vlaamse lied terug komt aanleren Die 
zullen plaatshebben in de banketzaal 
van de Thierbrau De toegang zal 
gratis zijn 

V O V O pakt uit met tal van interessan
te aktiviteiten en door de begeestenng 
en het dynamisme van Bert Ruys
schaert zien we deze vereniging in de 
toekomst uitgroeien in éen nog brede
re waaier van ontspanning en volks
ontwikkeling 

Miet Cafmeyer 

MEI 

15 

15 

21 

KOKSIJDE: Tafelgesprek met Hugo Schiltz met als tema „De 
ekonomische krisis er is een uitweg" Om 20 u 30 in de 
Hotelschool „Ter Duinen", Massartstraat 6 
Organizatie Vereniging Ontspanning en Volksontwikkeling Oost
ende v z w 
BRUGGE: diploma-uitreiking en hukjezitting aan de jongst gebre-
vetteerden van de kursus-EHBO van het Vlaams-Kruis. Om 19 u 
in de Gotische zaal van het stadhuis. Burg. 
KORTEfVIARK-HANDZAME-ZARREN-WERKEN: Ledenverga-
denng in Casino te Handzame Gastspreker Paul Van Grember-
gen (fraktieleider VU-Kamerfraktie) Tema Aktuele politiek. Om 
20 u 

Met de Europese 
Volkshogeschool naar Korsika 
Sedert 'n jsaar jaar trachten we vanuit 
de Volksunie wat méér vormings- en 
ontspanningsontmoetingen met an
dere Westeuropese volkeren — in — 
ontvoogding 

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

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 
onderwijzersCessen) of regen-
ten(essen) 
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 tijdstipjjen te werken 
(bv 's avonds en in het week
end) 

De geïnteresseerden zenden 
hun curriculum vitae naar het 
VU-sekretariaat, Barrikaden-
plein 12 te 1000 Brussel, La.v. de 
heer Wil ly De Saeger, algemeen 
sekretaris. 

De reisgids hiervoor kan je gratis 
bekomen bij het Vormingscentrum 
Lod. Dosfel, Bennesteeg 4, 9000 
Gent, tel. 091-25.75.27. 

— (Bravone heet het plaatsje) en vlak 
ernaast mondt de Golo-bergrivier 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 

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

20 jaar 
lustrerie 
mare de vriese 
baron ruzettelaan 56 brugge 
baan brugge-kortrijk 
t e le foon 050 /35 .74 .04 

licht 
de hoeken rond 
meteen 
booglamp 
booglampen, leeslampen, 
burolampen, tafellampeh 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 
• Zeer sterke, degelijke en 

waterdichte konstruktie 

m Uitvoering in aluminium ' 
met kitloze beglazing ' 

• Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder
houd 

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

Vraag ons vrijblijvend folder en 
pnislijst 111 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
Gentseheerweg 120 

8700 IZEGEM 
Tel. 051/30.37.01 (4 1.) 

Aanbevolen huizen 
MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief • 
sti|lmeubelen en modern 

KUNSTGEBIHEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazaiiaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 0643 
Na 18 u 425 46 42 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

^ ; / . u | i i | i i ' t < i ^ ^ 
EN IROEKEN 

moeilijke maten,'' 
vakkundige retouche 

Vermees ^ 
UIJJ!l!l.lltUJJ.UliJ.^aWln.UIJ.IJJ.ll^l.lKfgM 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

V E C O V E N J o z e f 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel 5116133 

Prive 56903.18 

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

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

A a l s t e r s e G l a z e n w a s s e r l j 

G e b r A L L O O 
Raphae l en W i l l y 

Tel bureau 053-2172 12 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar. ruzettelddn 56c brugge 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 . 
baan brugge-kortr i jk 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweni 
Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053 2122 48 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken. 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemmgen 

Gentsesiraal 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 4125 89 

WIJ bouwen voor u sleutel op de deur 

MATRASSEN PLAHEAU 
Alle maten, alle soorten, ook medika-
le en anti-allergtsche matrassen 

Platteau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

BLOEMEN «ERIKA» 

Kerkstraat 25 
2650 BOOM 
Tel 031 880160 

Alle bloemen en planten 

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

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

G.-l!eri| (If G.ip.'ierl" 
Molenstraal 45. 9300 Aalst 
Tvi 053 70 32 19 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel 
Antwerpstraat 164 177 
Slijlmeubelen + kleinmeubelen 
Ed Claessenlaan 50 52 
alle moderne meubelen 
Tel 031 88 13 16 
Meer dan 3000m2 toonzalen 
's Maandags gesloten 

d 
I K g U K K N » I 

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

Valerius De Saedeleersiraal 99 
9300 Aalst 
tel 053/217138 

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

Preulegem 150-152, 9400 Ninove, 054/33.14.24 
H. Verrieststraat 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 031/216699 

Julius De Geyterstraat 204, Antwer
pen Tel 031/2907 87 

Dames en heren, m uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 1760 Roosdaal Strijtem 

Tel 054 33 37 56 

DE CRAEN ROM pvba 

Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstellingen 

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

Kleinlederwaren handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21 12 07 

KLEDING LENDERS 

Sint Domiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tet 031 53 70 39 

Dames- heren en kinderkleding 

P V B A D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haarden 

lel 053-6237 65 

WIJ bouwen voor u 

— sleutel op de deur 
— en zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRUF 

Van d. B randen pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 

Tel 052-4788.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

Heropmaken oude i/zeren poor
ten en balkons en allerlei smeed-

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis pri|*offert* 

OURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24 
9480 Deoderhoutem 
Tel 053 219325 

IDEL - Tel 011-534349 

Gelegciiheidsgr.ifieK Hiiwcli)k • Ge
boorte • Zelfklevende pl.ikb.ind L'H 
etiketten Houten drukletters - Rekl.i-
nie-kolenders 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenslock 

Herentalseboan 340 
DeurneZ Tel 210896 
Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 35 65 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken 

GEORGES GROENINCKX 

Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel 031-289314 

OOSTDUINKERKE 
VAKANTIE AAN ZEE! 
Grote keus bemeubelde villa's, appar 
tementen en studio's te huur 
Op aanvraag gratis kataloog met 
foto's 

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 212. 
8458 Oostduinkerke 
Telefoon 058 51 26 29 
(Woensdag gesloten) 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 
Alles voor land- en tuinbouw 

Tel. 091-62 5142. 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wommelgem 
Tel 031 5395 30 en 53 75 75 

B + M 
Bouwpromotoren en 

daktimnnerwerken. 
Gasthuisstraat 426 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87. 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
• DEN DUVEL-BANKELINOEWEG 11 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • C«rHral« 
verwarming • Houtkachols • Jnbouw 

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

Diepvriezers 
Fngo'j 

LUKOS p.v.b.a. 

Ringmappen • dokumenthouder -
pochetten - snelhechters - offerte
mappen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 35 07 

Gordijnen en overgordijnen 
Zetels en matrassen 
Alle herstellingen en maatwerk 
Prijsopgave op voorhand 

Marcel VAN den BULCKIE 

Wiirmstraal 7 
SLEIDINGE 
tel 091/573146 

DE KERAMIEKKELDER 

Plet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architekluur 
— Huweli|ksreporlages. 

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

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
Tel. 053/2LI9.21 

Fr. Craeybeckxlaan 
2200 DEURNE 
Tel. 031/24.53.30 

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
Tel. 02/251.81.66 

Om te sparen, te lenen of voor 
een verzekering, wendt u zich in 
vertrouwen tot 

Fons Prinsen 
Kantoorhouder van de 
groep ARGENTA 
Bettendrieslaan 22. 
1711 Itterbeek-Dilbeek. 

Kantooruren: alle werkdagen van 
9 tot 12 u en op afspraak. 
Tel. 02-569 11.17 

Waar de Vlaming zich thuis voelt. 

DROOGKUIS - WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-311376 

Firma EBO-LYBAERT 

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

Polenstraat 165, 9940 Sleidinge 
Tel. 091-57.33.33 

V 

ANTIEKZAAK 

Mevr. Julien SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 

8700 IZEGEM 
Tel 051-301537 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meuljelen en 
borden + kunstvoorwerpen 

legels 
Lindenstraat 30, Keerbergen 

Telefoon 015-5135.71 

Zelfimport = beste pnjs 

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

Maandag gesk>ten 

THEO BARBIER 
installatiematenaal -
huishoudtoestellen -
draad en kabel 
akkumulatie 

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
Tel 031-882531 

Boekhande l S tud i co 
Dr Vandeperrestraat 141 
2440 GEEL 
Tel. 014-5860.85 

Boeken 
schrijfmachines 

schoolgenef 

ESOX 

S T A N PHIL IPS 
Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 

Tel 02/4781933 
Innport — Export 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21.12.07 

Georges DE RAS pvba 
Autocars autobus, i 
ceremoniewagens / 

begrafenisonderneming 
Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-2136.36 
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Wat Brugge (nog) niet vermag... 

m Mensen van bij ons 

^Gregoriaans 
renouveau in Watou' 

& ^ ^ ^ ^-an fUi o'e Sch^ 

In een boek over de Westhoek 
(met zijn fotogenieke teksten en 
omfloersd met foto's van Paul 
Van den Abeele) geeft dichter 
Gwij Mandelinck terloops een 
prachtopname van het Schreve-
dorpje Watou. 
Een grensdorpje, nauwelijks nog 
een stukje bewoonde wereld, 
waar alleen de vlucht van jonge 
mensen opzien baart. En waar 
anderzijds om en rond de kerkto
ren het krisisgewoel langs geen 
kanten te bespeuren valt Want 
hie'' hoeft geen minister met 
staatsiewagen het marktplein op 
te rijden om de bevolking kond te 
doen dat dringend de tering naar 
de nering moet gezet worden. In 
Watou wordt sober, hardwer
kend en devoot geleefd zoals in 
het tijdvak toen Arabische sjeiks 
nog geen voorwendsel waren om 
de breedopen geslagen gaten in 
's lands schatkist met de vinger 
te wijzen. 

Watou, aan de Schreve. Dit rustig 
dorpje naast een godvergeten 
heuvellands gat wordt evenwel 
voortaan één keer per jaar uit zijn 
landelijk sluimeren gerukt., door 
toedoen van dichter Gwij Man
delinck die nu zowat vijf jaar 
geleden zi/n intrek heeft geno
men in de Kapelanij- Want zelfs 
Watou is geen kapelaan meer 
rijk.. 

Rustpunt 
Gwij Mandelinck. „Ik kom uit Tielt 
Leraar Nederlands geweest 
Nochtans een telg uit Wakken, het 
dorp van Joris Van Severen Maar 
ik ben dus aanbeland in het (kultu-
reel) niemandsland Poperinge 
Verderafgelegen gaan wonen in 
Vlaanderen kon nauwelijks Vrien
den van mij hebben me gewaar
schuwd voor vereenzaming, ver
schrompeling, gemis aan artistieke 
inspiratie Van al die kwalen heb ik 
hoegenaamd geen last 
Integendeel De sfeer, de omgang, 
en het Kapittel-bier smaken me 
hier opperbest Wel heb ik de 
gelegenheid in mijn dagelijks werk 
horizonten open te trekken Als 
stadsbibliotekaris van Poperinge 
En als konservator van een mu-
seum-in-opbouw En, ik heb mij 
inderdaad vorig jaar bezondigd 
aan nogal rustverstorende initiatie
ven, waarbij de 1000 inwoners 
van Watou op een dag overrom
peld werden door 15000 gasten 
Het was voor onze mensen hier 
even wennen Maar het meifesti-
val van het Gregoriaans aan de 
Schreve wordt tijdens het laatste 
weekend van mei in Watou een 
gemoedelijk festijn 
Wat men in Brugge klaarblijkelijk 
(nog) niet vermag, geschiedt in 
Watou 

— Een Gregoriaans festival? Een 
retro-gebeuren.. ? 
Gwij Mandelinck: „ Vorig jaar ge
noten we hier van een artiesten-
feest waar 135 kunstenaars en 
een tiental groepen aan meewerk
ten Dit uithoekje van de verafge
legen Westhoek kreeg een niet-
kleine kulturele shock Weet je, 
éen op de vier van de Watou-
inwoners werkte aktief mee aan 
dat festijn 
Gans het dorp werd omgetoverd 
in een groot feestalbum 
We konden nauwelijks alles ver
werken Al die vreemde mensen 
met hun vermoeide lenden her
ademden hier Ze verbraken wél 
de stille rust van Watou, maar daar 
hadden de Schreve-bewoners op 
hun beurt al minstens evenveel 
genoegen van 
Jammer genoeg is het niet moge
lijk elk jaar zon artiestenpodium 
op te timmeren, door dichters, 
volksmuzikanten, schilders en ani-
matiegroepen aan Watou grens
overschrijdende bekendheid te 
geven 

Trouwens, aan denderend feest
gedruis IS hier geen grote behoef
te Watou en de gehele streek wil 
een rustpunt blijven Door tal van 
festiviteiten willen we ons hoege
naamd met te buiten gaan aan 
platvloers toerisme 
Alleen toeristen met vingertoppen 
houden het hier een poos uit, en 
komen tot rust Zo moet het blij
ven 
Wat met wegneemt dat wij met 
vies zijn van een jaarlijks festival 
Integendeel Maar we pikken in op 
het rustige leven dat hier leeft 
Vandaar het Gregoriaans festival 
op zaterdag 23 en zondag 24 mei 
ek En het is hoegenaamd geen 
retrogebeuren 

— Watou steekt de meiboom 
voor het Gregoriaanse leven-
Gwij Mandelinck: „Tja, toevallig 
schrikt het geroutineerde Onze-
Lieve-Vrouwekoor van Watou er 
met voor terug, onder de begees
terende leiding van Bernard De-
heeger, om zich artistiek te vervol
maken in Franse abdijen Het Gre
goriaans IS in Watou geen retro-
gebeuren En zo kwamen we op 
de gedachte om een ambitieus 
festijn met dit soort gezangen te 
orgamzeren Ons initiatief sloeg 
meteen geestdriftig in bij groepe
ringen in Antwerpen, Leuven, Bre
da 
Het Gregoriaans heeft zeer zeker 
een krisis doorgemaakt, omdat het 
vereenzelvigd werd met konser-
vatisme in de kerk Maar die frus
tratie IS inmiddels voor de jonge 
zangers wel weggeëbd Het Gre
goriaans IS eén van de meest 
versoberde uitingen van kunst en 

ireve, 

•^f" groot en e2nif°'' "^^ar 

tT ^^^ 9atesiT''°'^'^ 
f?^e knoop r^J'^.^'^^kton,. 

^""den ^voroSf / t f ^ ^ ^ ^e^" 
Paal en de rT ^ ^^hand-
tee,poorto7-^;^nce-kZ 
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t araaf en J ^^^^^ ''99en 
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T de enige vo^^^^'^r, zijn 
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meditatie, maar tegelijkertijd ook 
een zeer strenge ingehouden 
kunstuiting Het is een soort muzi
kale akwarel van de eenvoud Gre
goriaanse gezangen hebben artis
tieke last gehad van zeg-maar 
kosters op het oksaal die net met 
konden zingen Aan dit soort ge
zangen IS evenwel een blijvende 
grote behoefte al was het nog 
maar, zoals Antoon Van Wildero-
de mij onlangs bekende „Omdat 
Gregoriaans zo beheerst is, zo af 
en zo zuiver dat het kan konkure-
ren met nogal wat andere verfi jn
de kunstvormen. Niet toevallig 
gebruiken biezonder veel kusn-
tenaars van allerlei slag Grego
riaanse muziek als achtergrond
decor bij hun kreatjef werk.-" 
Wat wordt dat Greogriaans 
hoogfesti jn in Watou dan uiteind-
leijk? Een vermoeiende kulturele 
happening allicht? Op één et
maal worden er niet minder dan 
zeven uur Greogriaans volgezon
gen-

Gwij Mandelinck: „Pik geef toe 
dat bijna het onmogelijke werd 
geprogrammeerd Maar een aan
talkoren uit Vlaanderen en Neder
land gaan als het ware onbewust 
een artistieke konfrontatie aan In
ternationale vergleijkingspunten 
voor zo'n koor-treffen vind ik met 
Gregoriaans zingen was voor ve
len gedurende de laatste decennia 
een taboe Gregoriaanse gezan
gen werden vereenzelvigd met 
triomfalistische reflexen Vandaag 
IS er het besef dat Gregoriaanse 
gezangen evenwel neit gegroeid 
zijn vault een barokgevel, op de 
Gregoriaanse notenbalk wordt 
eén van de zuiverste vormen van 
meditatie en artistieke gaafheid 
doorlopen De eenvoud van de 
oorspronkelijke monodische zang 
spreekt opnieuw zo sterk aan dat 
zich in Vlaanderen en in Neder
land een voelbaar renouveau van 
het Gregoriaans opdringt 
We verheugen ons in de hoog
staande koorbijdrage vanuit het 
Nederlandse Helmond Ook dit ge
beuren aan de Schreve heeft voor 
ons een zekere refleks van de 
heel-Nederlandse gedachte 
Vanuit Frans-Vlaanderen melden 
zich voor dit festijn talrijke bezoe

kers aan, we hebben trouwens 
een speciale affiche voor Frans-
Vlaanderen ontworpen En het 
Watou-koor is voor onze vrienden 
vanover de Schreve een grote 
gekende en beminde lokvogel 
Gwij Mandelinck en zijn vriend 
Bernard Deheeger zorgen in eht 
laatste weekend van mei voor 
een pracht van een heel-Neder
lands grensoverschrijdend volks 
en muzikaal festijn (volgende 
week meer konkrete uur- en 
plaatsinformatie in onze kultuur-
bladzijden). 
Niet minder dan acht koren los
sen mekaar af en vullen mekaars 
stem aan bij de Tertsen, de hoog
mis, de Sixten, de Vespers, Lau-
da en iaat-namiddag auditie met 
Gregoriaanse hoogtepunten uit 
de van Lichtmis tot Paasmorgen-
peridoe, en uiteindelijk met een 
opvoering van één van de vier te
ruggevonden Xllde eeuwse mis-
teriespelen. 's Avonds staan dan 
natuurlijk ook nog de Kompleten 

Gwij Mandelinck: 

op het (toch wel vermoeiende) 
programma. 
Vooral mag verwacht worden dat 
de namiddag-processie (even na 
15 uur) indrukwekkend zal zijn 
omwille van de mgetogenheid-
En wie desondanks vies blijft van 
Gregoriaans ver toon- Datzelfde 
weekend wordt een rustige dorp
swandeling in, om en rond Watou 
niet-plechtig ingewandeld- Ove
rigens, wie Watou aandoet wordt 
gemoedelijk-gezellig ontvangen. 
De gastvrouwe van de Kapelanij 
zwaaien we bij deze alle lof toe 
voor haar charmante gastvri j
heid. Een verdienste die mis
schien wel gans Watou toe
komst 

Hugo De Schuyteneer 

Geïnteresseerden voor het uniek 
Gregoriaans Watou-festlval kunnen 
kontakt opnemen met G Haerynck, 
Kapelaanstraat 2 te 8978 Watou, of 
op de Dienst voor Toerisme van 
Poperinge, Grote Markt 1, tel. 057-
334081 
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