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PS-voorzitter Guy Spitaels in „Le Peuple" van 18 mei: „Ik wil dat iedereen weet, dat wij de 
overwinning hebben behaald. Wat de staalnijverheid betreft, is er een definitieve beslissing. Ze 
omvat alles wat we hebben gevraagd: 25 miljard voor de cash drain, 17 voor de investeringen, een 
trekkingsrecht van ongeveer 20 miljard voor de komende cash drians, 6 miljard voor de afvloeiin
gen. Kortom, een verbintenis van de Staat tussen 70 en 100 miljard". 

CVP „niet ontevreden"! 
Eyskens heeft zijn gabardine niet van de kapstok ge
haald, maar Vlaanderen is van de regen in de drop 
gekomen. Het zogenaamde kompromis, waardoor hij 
zichzelf en zijn schertsregering een vakantie-met
portefeuille heeft verzekerd. Is een regelrechte kapi-
tulatie van de CVP en een nederlaag voor Vlaande
ren. De triomfkreten in het Waalse kamp liegen er 
niet om. 
PS-ministers zijn direkt na het akkoord ijlings naar 
Luik en Charleroi getrokken, om er hun kiezers de 
zegebulletins voor te leggen. Ze konden er terecht 
verklaren, méér uit de wacht te hebben gesleept dan 
wat de staalbaronnen Frére en Charlier in hun 
nochtans schaamteloze brandbrieven hadden dur
ven eisen. 
Na de vergadering van zijn partijbureau deze week 
zegde Tindemans, dat zijn partij over het gesloten ak
koord ,Aiiet ontevreden" wasi 
Er worden opnieuw tientallen en tientallen miljar
den in de Waalse staalbedrijven gepompt A fonds 
perdu: deze overdosis financieel krachtvoer zal Co-
ckerill en de Driehoek niet overeind helpen. Aan de 
einder duikt reeds een nieuwe vervaldatum op — zo 
rond 1985 — voor het zoveelste miljardentransfer. 
Maar de CVP is „niet ontevreden"... 
In tegenstelling met wat men de Vlaamse goege
meente wil wijsmaken, voorziet het akkoord niets 
over loonmatiging in de Waalse staalnijverheid. 
Minister Claes heeft weliswaar gezegd, dat de renda
biliteit in de voorgenomen fusie een loonsverminde-
ring van 10% te Luik en van 5% te Charleroi 
onderstelt, maar méér dan een persoonlijke verkla
ring is dat niet. Het regeerakkoord bouwt geen 
enkele rem in: met goed Vlaams geld kunnen de Wa
len ongestoord voortgaan, zichzelf de hoogste lonen 
niet alleen van gans het land, maar van heel de we
reld uit te betalen. 
Doch vermits de CVP „niet ontevreden" is... 
Lood om oud ijzer! Wat Vlaanderen zogezegd in ruil 
krijgt, is wisselmunt die al lang uit de omloop werd 
getrokken. De waterverdragen en het textielplan 
doen nu al voor de derde of de vierde keer dienst als 
ruilobjekt. De steim aan de Vlaamse staalbedrijven 
treedt maar in voege indien deze bedrijven verliesla
tend zouden zijn. Doch vermits zij nog altijd de euvele 
moed hebben om — in tegenstelling tot de Waalse 
schroothopen — winstgevend te blijven... De voortzet
ting van de werken te Zeebrugge en de bouw van de 
sluis te Berendrecht zijn slechts de logische uitvloei
sels van vroegere — en trouwens met hoge kompen-
saties door Vlaanderen betaalde — afspraken. 
En de CVP zegt ,jiiet ontevreden" te zijn... 
De twee Waalse staalbedrijven krijgen méér zuur
stof toegediend dan gans het nationale bedrijfsleven. 
De dertig miljard die vrijgemaakt heten te worden 
door vermindering van de sociale lasten, zullen voor 
het grootste deel opgevreten worden door BTW-
stijgingen, zodat er voor het bedrijfsleven uiteinde
lijk nauwelijks een schamele tien miljard dreigt over 
te blijven. Terwijl heel Vlaanderen hogere BTW-
tarieven zal betalen ten behoeve van Frére, Charlier 
en de Waalse syndikaten. 
Dit terwijl de CVP „niet ontevreden" is... 
Wat belet er de Walen om verder te gaan op hun 
élan, nu zijzelf zo goed op dreef en de anderen tóch 
„niet ontevreden" blijken te zijn? Spitaels heeft aan 
zijn eerste reeds ingewilligde eis dadelijk een tweede 
toegevoegd: de centen moeten onmiddellijk op tafel, 
het staaldossier moet tegen einde mei afgehandeld 
zijn. Boter bij de vis! wo 

Foto van de week 

De Grote Prijs Formule 1 te Zolder: een dode en een voor zijn leven kreupele monteur Een paar minuten be
roering in de overvolle en te smalle pitsstraat van het circuit, tot wanneer het gehuil van de rodekruissirenes 
weggestorven was. Maar the ^ow must go on: de reklameboodschap van de sandwichwagens moet in ieder 
geval voorrang krijgen. Sport? Wanneer wordt er een stokje voor gestoken? 

Een schizofrene partij 
De koning is naar China vertrokken („derde keer, goede keer"), de re
gering heeft een zogenaamd kompromis gesloten, verkiezingen nog 
vóór de zomer zitten er niet meer in: Eyskens heeft een viertal 
maanden respijt gekregen. Om wat te doen? Het zogenaamde 
kompromis heeft de spanningen in de meerderheid niet weggenomen, 
wel integendeel! De eerste minister, die het nochtans zo goed kon uit
leggen vooraleer hij de hoogste trede besteeg, zit reeds moddervast 
in het drijfzand. De maanden die hij zogezegd gewonnen heeft, zullen 
later verloren maanden voor het land blijken te zijn. Er zal niets 
gebeuren, tenzij het verder wegzinken in het krisismoeras. 

Bij het aantreden van de rege-
rlng-Eyskens werd algemeen 
voorspeld dat zij het zou trekken 
niet langer dan tot de herfst De 
voorspelling werd ei zo na gelo
genstraft: verleden week zag het 
er naar uit dat verkiezingen nog 
vóór de zomer onvermijdelijk wer
den. Dat het niet zo ver kwam in 
hoofdzakelijk te wijten aan de 
vrees. Vrees bij de cVP in de 
allereerste plaats. Vrees voor de 
kiezer, alhoewel Tindemans dit 
heeft tegengesproken. Inderdaad 
schreef men de CVP-voorzitter de 
neiging toe, naar verkiezingen te 
willen gaan ondanks een te voor
ziene nederlaag. In de hoop dat uit 
CVP-verlies en PVV-winst een an

dere formule zou ontstaan. Hij is 
op het allerlaatste ogenblik toch 
weer teruggeschrokken. Hijzelf 
legde het uit, op zijn manier, tijdens 
een CVP-vergadering te Ruisele-
de: „De oplossing voor het Waalse 
staal gold als een ultimatum voor 
de ploeg-Eyskens, zoniet zouden 
de socialisten in Wallonië een alge
mene staking ontketenen, die de 
ekonomie zou verlammen". 

Vrees dus voor de Walen. De 
openbare bekentenis van de voor
zitter van Vlaanderens grootste 
partij, niet opgewassen te zijn te
gen Waalse chantage. 

Terwijl de CVP-top aldus zwicht 
voor Waalse chantage, verwijdert 
hij zich steeds verder van zijn 

basis in Vlaanderen. Na de Vlaam
se ACV-vleugel heeft nu ook de 
Landelijke Bediendencentrale een 
standpunt ingenomen vóór de re-
gionalizering van de ekonomie. 

Het normale politieke spel wil, 
dat een oppositiepartij de fouten 
en tekortkomingen van een rege
ringspartij met welgevallen volgt 
Dit pleziertje is, wat ons betreft er 
al lang niet meer bij: de krachte
loosheid, de ruggegraatloosheid, 
het gebrek aan de meest elemen
taire moed en het meest elemen
taire fatsoen bij de CVP hebben 
voor Vlaanderen dergelijke fatale 
gevolgen, dat men er slechts kan 
bij huiveren... 

Methania 
1 miljoen per 
dag verspild 
Leesbiz. 12-13 
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KOERSWIJZIGINGEN 
Van groot belang is zeker deze die het 
Vlaamse A C V heeft doorgevoerd, 
door na tientallen jaren unitaire opstel
ling, nu op te komen voor de federali-
zering van de ekonomie. Dat dit duide
lijk onder druk van de basis gebeurde, 
geeft dit totaal gewijzigde standpunt 
nog veel meer gew/icht Zeker is dat de 
huidige en zich nog steeds doorzetten
de krisis een aantal ACV-militanten 
gevoelig heeft gemaakt voor het reeds 
15 jaar lang voorgehouden Volksunie
standpunt dat een eigen Vlaamse aan
pak, ook van de ekonomie inhoudt. Dat 
niet iedereen dit graag vaststelt laat 
staan toegeeft, bleek reeds 2 dagen na 
het hier bedoelde ACV-kongres, toen 
De Standaard letterlijk schreef dat 
onder meer de Volksunie zich bij het 
ACV-standpunt had aangesloten, ter
wijl in werkelijkheid het omgekeerde is 
gebeurd. Waarom de feiten niet weer
gegeven zoals ze zijn, op termijn zou 
niemand zich daardoor kunnen bedro
gen achten? 

Belangrijk bij dit alles is, dat ook een 
minder grote partij, door een lange, 
volgehouden, vaak loodzware inspan
ning er kan in slagen haar gedachten 
ingang te doen vinden. Dat werd nu 
weer bewezen. 
Dat het trekpaard daarom niet het 
verdiende haver kri jgt is dienaangaan
de niet de meest belangrijke vaststel
ling. 

H.V.D.A„ Schoonaarde 

IRMA LAPLASSE 

Op 30 mei 1945 viel Irma Laplasse, 
de Vlaamse volksvrouw uit Brugge, 
onder de kogels van een peloton vrij
willigers van de Belgische Rijkswacht 
Een lugubere biezonderheid: bij de 
opgraving van haar lijk in 1952 bleek 
dat niet het hart maar het hoofd 
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volledig door de slechtgerichte vuur-
schoten was verbrijzeld. 
En nu kan men zich de vraag stellen: 
waar blijft de herziening van het pro
ces van deze onschuldige vrouw? 
Tien jaar geleden schreef prof. em. K. 
Van Isacker in zijn boek „Het dossier 
Irma Laplasse" (uitg. Nederlandse 
Boekhandel 1971 Antwerpen - nog in 
de handel verkrijgbaar): „De achter
grond van deze zaak is zo ontstellend 
dat een herziening zich opdringt Om 
deze herziening mogelijk te maken 
moet echter iedere politieke druk of 
beïnvloeding beslist worden geweerd." 
Of dit de goeie taktiek was, moet de 
professor zelf uitmaken. Nu 10 jaar 
later schijnt er in ieder geval nog geen 
schot te komen in de ingeleide herzie-
ningsvraag. 
En voor de Vlaamse jeugd, die nog be
lang stelt in een der zwartste bladzij
den uit onze geschiedenis: 
Over Irma Laplasse verschenen vol
gende boeken: 
— Het dagboek Irma Laplasse - met in
leiding door Louis de Lentdecker 1959 
— Uitgeverij Luctor te Antwerpen; 
— K. Van Isacker „De zaak Irma 
Laplasse" Stukken van een dossier -
1970 - De Nederlandse Boekhandel 
Antwerpen (niet meer in de handel). 
Ook in de Kinderkruisweg van de 
kunstschilderes Vovaneska, werd het 
tragische lot van Irma Laplasse her
dacht 
De vierde statie van die kruisweg 
„Jezus ontmoet zijn Moeder" beeldt 
niets anders uit dan Moeder Laplasse 
achter prikkeldraad, die haar jonge 
dochter ontmoet 
De kinderkruisweg van Vovaneska 
kan bezichtigd worden in het kerkje 
van Baaigem. Een verkleinde kopie 
ervan berust in de IJzertoren. 

V.D., St-Martens-lJtem 

BOBBY SANDS 

Je kunt het al of niet oneens zijn over 
de door de IRA gebruikt metodes. Je 
kunt twijfels hebben over de kansen 
op hereniging van Noord-lerland met 
de Ierse Republiek. Wat vast staat is 
dat de Britse regering een eeuwenou
de achterstelling van de leren voortzet 
in Noord-lerland. Wat vast staat is dat 
hongerstaker Bobby Sands tot Lager-
huislid verkozen is en dus de Ierse pu
blieke opinie achter zich heeft 
Dat een Britse regering dan zo onmen
selijk is om hongerstaker Sands te 
laten sterven, zonder maar een schijn 
van toegeving te willen doen, is weer
zinwekkend. Ze begeeft zich daarmee 
op het niveau van de wreedste dikta-
tor of de meest achterlijke potentaat 
Het is ook bedroevend dat Vlaanderen 
met zijn „traditionele Ierse sympatieén" 
nauwelijks gereageerd heeft. En het is 
helemaal beschamend dat wij behoren 
tot een Europa van de 10 waarin zoiets 
mogelijk is. De „grote" politieke families 
die in Straatsburg vertegenwoordigd 
zijn (socialisten, kristen-demokraten, li
beralen) hebben natuurlijk niet gerea
geerd. 

E.V., Izegem 

SCHANDE GEVAERT 
Zaterdag 2 mei vernam ik langs radio 
en TV dat de Raad van Beheer van 
Gevaert-Fotoprodukten zijn aandelen 

hoogste tijd dat de machtsblokken 
verdwijnen. Als een afspraak in mini
male verkoopprijzen met toegelaten 
word t waarom mag een afspraak in 
minimale uurlonen dan wel plaatsheb
ben? 
Het liberalisme van de 19de eeuw is 
gelukkig verdwenen, laten we hopen 
dat het socialisme van de 20ste eeuw 
eveneens snel verdwijnt, om plaats te 
maken voor een gezond nationalisme, 
waar de kleinschaligheid de boven
hand mag halen t av . het verwerpelijk 
korporatisme. 

S.D„ Herenthout 

WAAR ZIJN ZIJ GEBLEVEN? 

in Agfa-Gevaert verkocht heeft aan 
het Duitse Bayer in Leverkusen. In ruil 
voor hun vele miljarden kregen ze 7 % 
van de Bayer-aandelen. Wat is dat 
waard: een kleine minderheidspartici
patie in een vreemd bedrijf. Nu wordt 
Gevaert-Fotoprodukten een holding. 
Laat ons lachen. 
Daar geven ze voor weg: het toezicht 
op een bloeiend bedrijf in Mortsel door 
Lieven Gevaert gesticht ook het toe
zicht over de tewerkstelling van dui
zenden Vlamingen. Ze kunnen zich nu 
vetmesten met hun miljarden. 
In 1968 werd het bloeiend bedrijf van 
landbouwmachines in Zedelgem in 
West-Vlaanderen Claeys, verkocht 
aan de Amerikaanse maatschappij, 
New Holland, nu Clayson. Kort nadien 
vaardigde Washington een volledig 
embargo uit tegen Cuba voor alle 
Amerikaanse firma's. De 2000 Arma
da's (grote maaidorsmachines) door 
Cuba besteld mochten dus door Ze
delgem niet geleverd worden. (Ze wer
den uiteindelijk toch geleverd langs 
Italië om). De Amerikaanse professor 
Morris gaf als advies: nationalizeren! Is 
de grote uitverkoop begonnen? 
Wanneer volgt Bekaert, ons laatste 
multi-nationaal bedrijf in Vlaanderen, 
met enkele „mooie" filiaalbedrijven in 
Chili, tot steun aan dictator Pinochet? 

R.d.N. Nij len 

MONOPOLIEPOSITIES 
Het verdrag van Rome stelt dat de in
dustrieel zich moet houden aan een 
vrije marktekonomie waardoor de prijs 
bepaald wordt volgens vraag en aan
bod, m.a.w. prijsafspraken kunnen al
vast niet geduld worden. 
Wij voelen zeer goed de achtergrond 
aan van dit verdrag. Enkele financiële 
machtsgroepen zouden bepaalde pro-
dukten met uitzonderlijke winsten kun
nen verkopen. 
Die optie brengt echter mee dat in de 
huidige krisisperiode vele bedrijven 
tegen minimale prijzen gaan verkopen. 
Bij de minste onderproduktie zullen 
echter de kosten per eenheid stijgen 
en snel werkt de industrieel met ver
lies, wat tot faillissement leidt en de kri
sis aanwakkert 

Als het verdrag van Rome bepaalt dat 
er geen prijsafspraken mogen worden 
gemaakt, hoe is het dan mogelijk dat 
een minister de prijzen blokkeert onaf-
gezien van kostenstijgingen veroor
zaakt door b.v.: onderproduktie we
gens onvoorziene omstandigheden, 
seizoenschommelingen, schaarste van 
bepaalde produkten, afremming van 
export door landen buiten de EEG, 
enz... Dat is beslist tegen ieder wetma
tigheid van vraag en aanbod. 
Als machtsposities uit den boze zijn, 
hoe is het dan mogelijk dat vakbonds
monopolie geduld wordt? Hier doet 
men wel aan prijsafspraak (uurioon), 
desnoods met geweld. Het is voldoen
de dat in èén schoenfabriek gestaakt 
word t het bedrijf kan dan niet anders 
dan toegeven, en het uurloon zal in die 
hele sektor de hoogte in gaan. Deze 
praktijken waren schering en inslag in 
de jaren '65/'70. 
Hiermede wil ik geenszins bedoelen 
dat de vakbonden met noodzakelijk 
zijn, ze moeten echter anders gestruk-
tureerd worden. Maar het publiek 
moet inzien dat een antitrustbeleid en 
een vakbondsmonopolie met mekaar 
in tegenspraak zijn. Het wordt de 

Drie jaar geleden stonden onze kran
ten vol met protesten, uitgaande van 
wel vijftig Vlaamse kuituur- en strijd-
veremgingen. Dat was in die tijd dat de 
V U in de regering was gesukkeld, 
want het grootste deel van haar leiders 
begon ernstig te vrezen dat de Vlaam
se weerbaarheid volledig vastgelopen 
was. Dat „verraad" moest gestraft wor
den en als men de gazetten las, werd 
door heel Vlaanderen „Houd den dief' 
geroepen. Het ergst nog wel door 
mannen als bv. Houben van de CVP, 
hij die zelfs het verschil niet kent 
tussen Vlaams-gezind en unitarist Of, 
zoals iemand als De Clerck die, door in 
1970 de grondwetsherziening goed te 
keuren — wat ook flamingant Verro
ken had gedaan —, de VU verplicht 
had het eens mee in de regering te 
proberen. 

In die dagen scheen het in Vlaanderen 
over te lopen van strijdlustigheki en re
zen al die ondergrondse — want vijftig 
verenigingen leek me toch veel — 
strijders in het licht om, haast onmid
dellijk nadat Martens zijn verraad had 
gepleegd (april 1979), weer te verdwij
nen. Want verdwenen zijn ze allemaal, 
behalve V V B en Davidsfonds. De vu
righeid van Ret Van Brabant lijkt vdte-
dig afgekoeld. De CVP-jongeren we
ten zelfs niet meer dat Vlaancleren nog 
bestaat 

Zoals zeer dikwijls sedert haar ont
staan moet de VU het haast alleen 
doen, hopend dat er vooral een einde 
komt aan het gehakketak tussen en 
onder de kleine groepjes overtuigde 
nationalisten. Als zij meewillen, kunnen 
we volgend jaar onze stok achter de 
deur (republiek) eens dreigend boven
halen. Ze zullen er dan niet meer mee 
lachen, want dan zal een dergelijke, 
desnoods slechts taktische bedreiging 
met die stok, de machtigen doen na
denken en hertialen, zoals na de 

Borms-verkiezingen, „11 faut que la 
Flandre se sente aimée". 

L G . , Brussel. 

EENHEID 
Met de verkiezingen voor de deur 
(21 juni"?) is de verdeeldheid onder de 
Vlaams-nationalisten pijnlijker dan ooit 
Juist nu, terwijl eenheid broodnodig is 
om front te kunnen vormen tegen het 
heroptredende unitarisme en tegen 
het Waalse ekonomische parasiteren, 
is men in Vlaamse kringen druk bezig 
zich in te graven in zijn eigen stellingen. 
Te veel van de energie gaat verloren in 
schermutselingen over clichés en in 
rancuneuze vitterijen over detailkwes
ties. 
De Vlaamse beweging is als een brede 
rivier met vele armen, met stroomver
snellingen en rustige zijarmen („Wij" 
14 mei 1981), laat iedereen dan aan
vaarden dat er nu eenmaal Provu'ers 
en VMO'ers zijn, dat zou écht pluralis
me zijn. 
Hebben zij niet allemaal het beste met 
Vlaanderen voor? Zijn wij niet allemaal 
gewonnen voor zelfbestuur, voor am
nestie, voor werk in eigens treek, voor 
ekonomische eeriijkheid. voor een 
sterk Europa? Zijn er niet veel meer 
dingen die ons binden dan dingen die 
ons scheiden? 
Laten wij voor eenmaal onze verschil
len en geschillen vergeten en een 
verkiezingsplatform opbouwen waar 
alle Vlaamsgezinden eensgezind kun
nen achter staan, al was het maar om 
de verspilling van energie en stemmen 
te vermijden. 
Of is zelfs een tijdelijke, eenmalige 
kartelvorming niet meer mogelijk? La
ten wij tegenover de zwakheid, de 
toegevendheid, het kompromisberei-
de, tegenover de lafheid van de CVP, 
SP en PVV eindelijk eens een sterk, ra-
dikaal eensgezind Vlaams Front vor-

A.V,, Ninove 

Wij ontvangen graag brieven van' 
onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheld- en smaad-
brieven. Oe andere publiceren wij. 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
Wij behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen. 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief. 
is niet noodzakelijk de onze. 

De redaktie 

Vlaanderen rond Brussel 
Een reportage over de zes Brusselse randgemeenten. 

Deze week: Wezembeek-Oppem. 

Dood In Hessen 
Over het gevaar van flessenvoeding, 

vooral in ontwikkelingslanden. 
Hongerstaking, 

het laatste wapen... 
Dissidenten van oost en west 

Günter Grass en Frank-Wolf Matthies 
in een eksklusief interview. 

Het biblloteekdekreet 
reeds op de helling, 

nog voor de uitvoering. 

en verder... 
Politie versus Rijkswacht, reportage vanuit het 

filmfestival van Cannes, verkiezingen in Nederland, 
In memoriam Bob Marley, enz... 

knack NU TE KOOP: 40 FR. 
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Nieuwe eis van Spitaels 

Na afloop van de vergadering 
van zijn partijbureau verieden 
maandag stak PS-voorzitter Guy 
Spitaels zijn glunderende tevre
denheid niet onder stoelen of 
banken. Hij en zijn bureau waren 
vooral hoogst voldaan, zegde hij, 
over de beslissingen in verband 
met de Waalse staalnijverheid, 
zowel wat de financiële middelen 
als wat de produktiekapaciteit 
be t rea 
„Wij stellen eveneens met vol
doening vast ' , vervolgde Spi
taels, „dat er niet aan de index 
werd geraakt ' 
Na er aan herinnerd te hebben 
dat de staalbeslissingen defini
tief en onherroepelijk zijn, wees 
de PS-voorzitter er op dat zulks 
niet het geval is met de maatre
gelen ten bate van het bedrijfsle
ven en met de overige beschik
kingen van het regeringsak
koord: „Het zijn slechts voorstel
len, die grotendeels nog voorge
legd moeten worden aan en 
goedgekeurd door de betrokken 
instanties en de sociale part
ners." 

De PS-voorzitter rondde zijn ze
gebulletin af met een nieuw ulti
matum. Zi jn partij en hijzelf, be
loofde hij, zuilen waakzaam toe
kijken op de tijdige tenuitvoer
legging van de staalakkoorden. 
Over de betekenis van het woord 
„ t i jd ig ' liet hij geen twijfel be
staan: „Het volledige dossier 
moet afgehandeld zijn tegen ein
de mei." 

Minister 
Maystadt 
te Charleroi 
Alhoewel vrij jong en nog maar 
pas in het politiek bedrijf, kent 
PSC-minister Maystadt reeds het 
klappen van de zweep. Onmiddel
lijk na het afsluiten van het rege
ringsakkoord Is hij naar Charleroi 
getrokken om er zijn kiezers vla 
een perskonferentie op de hoogte 
te stellen van de bereikte resulta
ten. 
Die zijn inderdaad niet gering! 
„Wat kon bekomen wordbn, Is 
gunstiger voor de toekomst van 
de Driehoek dan de eerder door 
de heren Frère en Charfier hier
over gedane voorstellen. Er Is een 
tweede gieterij gepland voor Thy-
MarcJnelle et Providence, daar 
waar oorspronkelijk sprake was 
van de sluiting van de staalfabriek 
van het westelijk deel van de 
sektor." 
Maystadt stelde zijn aanhang ook 
gerust betreffende de 5 %-loons-
vermlndering In de staalbedrijven 
te Charierol: „Dat staat niet In het 
regeringsakkoord." 
Deze laatste verklaring werd voor
al met voWoening genoteerd door 

de krlsteKjke sirKÜkalisten van 
Charleroi, die kort voordien reeds 
hadden ^ z e g d „dat niemand 
sterk genoeg zal zijn om ons die 
loonsvermindering op te leggen_" 

Deze week dit... 
Ik heb me tijdens het vorig 
weekend erg wrevelig gevoeld. 
Vooreerst het fameuze ak
koord van de regeringspartijen: 
één grove misleiding van het 
volk; één grote Vlaamse toege
ving aan de Waalse chantage. 
Enkele dagen voordien leek het 
erop dat eindelijk, voor de eer
ste keer, de beroering die bij het 
volk leeft, was doorgedrongen 
tot in de cenakels van de tradi
tionele politieke partijen. Dat de 
CVP en de SP het been zouden 
stijfhouden. Mirakel? Maar neen, 
eens te meer gingen ze door de 
knieën. Niet eens driemaal hoef
de de Waalse haan te kraaien... 
Bovendien kon ik ervaren hoe 
weinig het naar de zin van be
paalde Vlaamse partijvoorzitters 
is, het ergerlijke staaldossier 
open te leggen tijdens een TV-
debat. Wie ervoor terugschrok, 
weet ik niet met zekerheid. Het 
is echter onloochenbaar dat de 
TV-redaktie tweemaal een af
spraak met mij vastlegde en 
tweemaal diende af te bellen. 
Duidelijk staaltje — het woord is 
goed gekozen — van gebrek 
aan moed. Ze voelen zich blijk
baar met erg zeker in hun 
schoenen. Hoe is het in gods
naam mogelijk dat alle drie de 
voorzitters van de traditionele 
Vlaamse (?) partijen blijven zwe
ren bij de Belgisch-nationale poli
tiek op ekonomisch terre in ' Ter
wijl Vlaanderen letterlijk meege
sleurd wordt in de ondergang en 

beroofd van vele miljarden. Een 
steeds groter wordend deel van 
ons volk Is zich bewust van 
deze noodlottige evolutie. Het is 
ver gekomen dat ik niet alleen 
de fxjlitleke woordvoerder ben 
van de Volksunie, maar tevens 
van de hele LBC en de basis 
van het ACV. 

Wat me vorige zaterdag ech
ter vooral trof was de manifesta
tie van de gehandicapten. Spijtig 
genoeg viel deze tussen de 
plooien van het politiek gebeu
ren. Met enkele duizenden wa
ren ze naar Brussel gekomen. 
Op hun manier. Met hun midde
len. Zij betoogden rustig, eerder 
bescheiden. Maar met duidelijke 
eisen, die regelrecht op je af
stormen. Eén bikkelharde aan
klacht tegen een zelfgenoegza
me maatschappij, die wel veel 
woorden verspilt aan de minder
bedeelden — maar erg in gebre
ke blijft wanneer het op daden 
aankomt 

We kennen al de gerechtvaar
digde klachten, iedereen kent ze. 
Wie doet er wat aan? Waar 
blijft de werkelijke integratie als 
een doodgewone, normale van
zelfsprekendheid? Waarom is 
een menselijke administratieve 
behandeling nog altijd zoek? Is 
de instelling van het éne dossier 
dan organizatörisch zo onbereik
baar? Kan het prutserig gepeu-
ter aan de reeds al te kleine 
financiële tegemoetkomingen 
nog sociale rechtvaardigheid he

ten? Het Is godgeklaagd dat er, 
omwille van een aantal misbrui
ken, zo gierig met kleine ge-
wlchtjes gewogen word t De 
grootheid van een volk kan men 
meten aan de zorg die besteed 
wordt aan de zwaksten! 
Hun betoging in Brussel ver
liep als het ware in de schaduw 
van een andere betoging: deze 
van de syndikaten van het open
baar ambt Met al mijn respekt 
voor de ambtenaren, moet het 
mij toch van het hart dat mijn 
eerbied heel wat groter zou zijn 
als ik eens een vakbondsaktie 
voor de gehandicapten zag ge
beuren. 

Vorig jaar heeft de Volksunie 
haar beleidsvisie voor de gehan
dicapten geformuleerd in een 
nota onder de sprekende titel 
„Samen zwemmen". 
In een persoonlijke brief vroeg 
ik alle besturen en mandataris
sen, deze standpunten om te 
zetten in politieke initiatieven op 
het wetgevende en het lokale 
vlak. Hoever staat het hiermee? 
Het IS alvast nog niet te laat 
Ook dit is wezenlijk Vlaams-na-
tionalisme. 

Busquin: 
„Grote 
overwinning" 
PS-mInIster Philippe Busquin is 
geboortig van Féluy, de gelukki
ge Henegouwse gemeente die 
een levensgrote petroleumraffi-
naderij temidden van de bieten
velden cadeau kreeg. Hij is dus 
zo te zeggen van huize uit ver
trouwd met het financieel een
richtingsverkeer naar Wallonië. 
In een interview met de socialis
tische krant „Le Peuple" verleden 
maandag wilde hij zijn vreugde 
wel kwijt: „Ik ben inderdaad ge
lukkig dat er een akkoord geko
men Is en wel om talloze rede
nen. Ten eerste Is dit akkoord de 
vrucht van de hardnekkigheid en 
de vastberadenheid van de so
cialisten. Het is voor ons een 
grote overwinning." 
Om zijn streekgenoot maar poli
tiek tegenstander PSC-minister 
Maystadt de wind uit de zeilen te 
nemen herhaalde Busquin na
drukkeli jk: „Een grote overwin
ning, zelfs als vandaag sommi-
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gen ze voor zich willen opeisend 
Het is de PS die de beslissing 
heeft afgedwongen. Zonder onze 
afdreigingen zou er niets ge
beurd zijn." 
Over de door minister Claes in 
het vooruitzicht gestelde loons
vermindering met 5 *Vo in het bek
ken van Charleroi deed Busquin 
luchtig: „Het is volkomen voor
barig te spreken van loonsver
mindering. In feite gaat het om 
een vermindering van het geheel 
der loonmassa. Dit hangt af van 
de werkduur en het aantal te-
werkgestelden.' 
Wedden dat ze ook morgen te 
Luik en Charleroi zullen door
gaan met het uitbetalen van de 
hoogste lonen, niet alleen van 
het land, maar van de gehele 
wereld? 

Georges 
Staquet: 
zonder staking 
Georges Staquet socialistisch 
vakbondssekretaris van de staal
nijverheid te Charierol, verheugde 
zich er over dat er met eens 
hoefde gestaakt te worden en dat 
de dreiging met staking ruim
schoots volstond. „We nemen er 
akte van dat aan onze twee be
langrijke eisen, waarvoor we deze 
week in staking zouden zijn ge
gaan, tegemoet werd gekomen 
door het regeerakkoord." 
Staquet bevestigde het verzet van 
zijn vakbond tegen iedere loons
vermindering. Hij noemde kollek-
tieve afdankingen onaanvaard
baar en eiste voor de eventuele af
vloeiing een regeling via het brug
pensioen of tewerkstelling in 
nieuw op te richten bedrijven. 
Ook daarvoor nog Vlaamse cen
ten nodig? 
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In de rand van een overladen politieke aktualiteit: de stille betoging van duizenden gehandicapten verleden za
terdag te Brussel Zal de kalme ernst van deze demonstratie de politieke wereld txroeren? Of zijn de 
gehandicapten te braaf en te weinig talrijk om interessant te zijn? 

bestuur vanuit alle lagen van de 
bevolking verwoordt De CVP en 
SP hebben pas treffelijk blijk ge
geven van hun onliegrip. Of van 
hun elektorale ingesteldheid? 

Niet zonder 
of tegen! 
Vanuit datzelfde verlangen naar 
een ruim Vlaams zelfbestuur 
heeft het Egmontkomitee in de 
19 Brusselse gemeenten een ak-
tie opgezet met als leuze „Brus
sel, zonder of tegen Vlaanderen 
kan het niet' 

De aktie beoogt voornamelijk 
een massale sensibilizering van 
de Brusselaars. Gedurende een 
vijftal dagen zal een reklame-
stoet doorheen de hoofdstedelij
ke gemeenten trekken, vergezeld 
van een honderdtal vrijwilligers 
die stickers en pamfletten uitde
len. 

Deze aktie komt, aldus het Eg
montkomitee, op een geschikt 
ogenblik. In Brusselse middens 
geraakt men er stilaan van door
drongen dat de Vlamingen als 
volwaardige partners moeten be
handeld worden. De Brusselaars 
kunnen immers goed rekenen, en 
beseffen dus direkt waar de cen
ten zitten! 

mitee ook een visie op de huidige 
politieke toestand. Aldus stelt het 
dat aan de echte problemen niets 
van belang gedaan is. Een rege
ring is al gestruikeld en een twee
de hangt aan een zijden draadje. 

Elke dag klopt Wallonië brutaler 
aan bij de centrale staatskas voor 
tientallen miljarden, die Vlaande
ren zomaar zou moeten toeken
nen. 

Het Egmontkomitee vervolgt: 
„Kortzichtige en brave Vlamingen 
schijnen ook nu Ijereid om voor 
hogere landsbelangen en natuur
lijk weer voor de aller, allerlaatste 
keer door de knieën te gaan voor 
de Waalse pokerspelers." 

Dat toekomstbeeld is ondertussen 
werkelijkheid geworden. De brave 
en kortzichtige CVP en SP zijn 
door de knieën gegaan! 
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Nee toch... 
De Vlaamse deelregering heeft 
bekendgemaakt dat het geen be
lang zal hechten aan het referen
dum dat door het FDF in de wijk 
„Het Voor" van Vilvoorde inge
richt werd. Deze wijk is vooral de 
thuishaven van FDF-verkozene 
mevr. Mathleu-Mohin. In navol
ging van het referendum in de 
Brusselse gemeenten oordeelde 
zij het nuttig om ook bij haar 
buren een raadpleging in te rich
ten. De Vlaamse deelregering 
heeft Vlaanderen evenwel ge
rustgesteld: er zal geen rekening 
mee gehouden worden! 
Om de machteloosheid van die 
deelregering te doorbreken heb
ben een aantal parlementairen, 
waaronder flob Vandezande, het 
opportuun geoordeeld zelf een 
initiatief te nemen. Bij de Vlaam
se Raad dienden zij een voorstel 
van dekreet In waardoor de taal
homogeniteit van het territoriale 
ambtsgebied van de Vlaamse 
Raad duidelijk omschreven 
wordt 

Erik, een 
papieren tijger 
Erik Van Rompuy, de jongeren-
voorzitter van de CVP, heeft de 
hebbelijke gewoonte zijn gedach-
tenkronkels op papier te zetten en 
regelmatig te publiceren. 
Zijn jongste vrije tribune in het 
dagblad „De Nieuwe Gids" is een 
zoveelste papieren tijger. Voor 
hem is het duidelijk dat de CVP in 

geen geval mag zwichten voor de 
Waalse chantage. En hij vervolgt: 
„Toegeven op het Waalse staal 
zou voor de CVP in Vlaanderen 
katastrofale elektorale gevolgen 
hebben. De jonge Vlamingen en 
de Vlaamse arbeiders verwachten 
op dit vlak van de grootste partij 
van Vlaanderen een kordate hou
ding." 

Dat de jongerenvoorzrtter zijn 
waarschuwing vooral elektoraal 
ziet tot daar toe. Zijn oudere 
partijgenoten oordeeklen evenwel 
het tijdelijk voortbestaan van deze 
regering belangrijker dan de wel-
vaarts- en toekomstkansen van de 
Vlamingen. Om diezelfde elektora
le redenen? 

Neerpede 
blijft 
Het Anderlechts schepenkollege 
staat op z'n kop. Dat het aktleko-
mltee „Neerpede blijft' verhin
derd heeft dat de graafwerken 
konden aanvatten. Is bij deze 
notabelen In het verkeerde keel
gat geschoten. Het kollege heeft 
dan ook beslist een gerechtelijke 
vervolging In te stellen tegen het 
komitee wegens schending van 
openbaar eigendom, plundering 
en vernieling, schending van het 
recht op arbeid, lichamelijke be
dreigingen en zelfs doodsbedrei
gingen. 

Het schenden, plunderen en ver
nielen van een geheel landelijk 
en Vlaams dorp is waarschijnlijk 
niet strafbaar! 

Ook de 
academici 
Na het ACV en het LBC hebben 
nu ook de academici hun onge
noegen geuit over de huidige gang 
van zaken in dit land. In een mede
deling aan de pers vraagt het 
Verbond van Vlaamse Academici 
aan alle verantwoordelijken in de 
Vlaamse beweging, zowel parle

mentaire als niet-parlementaire, „of 
het nog langer verantwoord is het 
b>ehoud van de Belgische solidari
teit te stellen tx)ven de toekomst
mogelijkheden van het eigen 
Vlaamse volk." 
Onbegrijpelijk daarbij is dat enkel 
de Volksunie deze zucht naar zelf-

Kortzichtig 
en braaf! 
Tijdens de voorstelling van deze 
Brusselse aktie gaf het Egmontko-

De lange arm 
De Leefmilieu-mensen van Ninove en de Volksunie
afdeling van dezelfde stad hebben een sneeuwbal 
aan het rollen gebracht, die wel eens een politieke 
lawine zou kunnen veroorzaken. Ze haden zich 
vastgebeten in de affaire van de Burchtdam, een Ni-
noofse groene zone die plots omgetoverd werd in 
bouwzone. Het blufferig Burchtdamprojekt was van 
meet af aan gehuld in de vieze stank van bedrog en 
politieke korruptie. Het zag er niet onmiddellijk naar 
uit, dat de Leefmilieu-mensen en de VU-afdeling suk-
ses zouden txjeken met hun aktie tegen de Burcht-
dam. Ons weekblad „Wij" was lange tijd het enige 
persorgaan dat ruchüyaarheid gaf aan het verzet Er 
moest gevreesd worden dat, bij gebrek aan sluitend 
bewijs van de korruptie en het t>edrog, de plaatselij
ke potentaten en de Burchtdam-betonklossers hun 
slag thuis zouden halen: het veelal klassieke einde 
van bijna ieder verzet tegen de lange arm. 
Ditmaal liep het echter anders: het bewijs kon 
worden geleverd, dat de Burchtdam van kleur was 
veranderd. Toen het Gewestplan Ninove door de 
toenmalige staatssekretaris Mark Eyskens werd 
ondertekend, zou de Burchtdam nog in het groen 
gestaan hebt>en. Bij aankomst te Ninove bleek hij 
rood geworden te zijn. 
Het verschil tussen groen en rood, dat al niet gering 
is wanneer het om verkeerslichten gaat, wordt pas 
reuzegroot wanneer het om Gewestplannen gaat 
Groen betekent groene zone en de grondprijzen zijn 

er navenant Rood echter b>etekent tx)uwzone. En 
dat is een hemelsbreed verschil met groen. Een ver
schil waar af en toe ook wel eens een kleine man ge
lukkig van werd, maar waar vooral de professionals 
van grondspekulatie en betonklosserij garen bij 
spinnen. 
De verleiding om van groen rood te maken, is niet 
gering. Wie het Vlaamse platteland bereist en er ge
troffen wordt door menig fraai ttouwsel middenin het 
groen, en wie ter plekke dan het oor te luisteren legt 
naar de volksverhalen over de lage arm, vindt om de 
haverklap sterke aanwijzingen dat aan deze veriei-
ding geen weerstand geboden werd. Aanwijzingen, 
maar geen bewijs 
Te Ninove werd het t>ewijs wél geleverd. En een tipje 
gelicht van de sluier, waarachter de profijtelijke 
kleurverandering geschiedt Een inventaris opge
maakt van de technieken. Kleurwijziging in de druk
kerijen. Chemisch wegwerken van het groen en 
oververven met rood. Wegsnijden van het groen 
met een vliem of een scheermesje en opvullen van 
het gaatje met een snipper rood. 
Een uiterst lukratieve bezigheid. Waarvan thans — 
op z'n zachtst gezegd — mag verondersteld worden 
dat ze uitgevoerd werd ten kabinette van de betrok
ken ministers. Maar laat ons, gelijk het beschaafde lui 
past, niet vooruitlopen op de toesluiten van het 
onderzoek of op de zachte dreun van het dichtklap
pen van de doofpot.. 

Inmiddels wordt het stilaan toch ongezellig veel 
veelal uit dezelfde hoek. Burgemeesters-duinverka-
velaars, mysterieuze Bloso-potjes die uiteindelijk 
toch maar gedekt bijven, geluidloze annexaties en 
transakties in het socio-kulturele circuit en nu de lu
kratieve huis- of kabinetsvlijt met scheermesjes en 
rode snippers. Het moge dan al juist heten, blijkens 
een overbekende CVP-slogan, dat mensen belang
rijk zijn. Overtrokken blijft in ieder geval dat sommige 
mensen ttelangrijker zijn dan anderen en zelfs dan 
de wet 
Die, zoals een gewezen eerste-minister en huidige 
partij-voorzitter tot vervelens toe stelde, geen vodje 
papier is... 
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Sociaal-ekonomisch m 
De rekening is voor ons 

O p het eerste gezicht ligt 
er geen politiek verband 
tussen het vermoede 
geknoei met 
gewestplannen, de 
miljarden onzinnige 
kunstwerken van openbare 
werken (bruggen en 
wegen), de Methaniatanker 
(bouwprijs 5 miljard) die in 
een Noorse Fjord ligt te 
niksen, de 

miljardenrekeningen ten 
bate van de Waalse 
staalbaronnen. Maar, als 
je alles zo op een rijtje zet 
(en er zijn ettelijke vellen 
papier nodig om peperdure 
staaltjes van de 
verspillingspolitiek op neer 
te pennen), dan dringt zich 
de trieste vaststelling op 
dat de onderhand tot in 
den treure tot versobering 
aangenaamde burger door 
de opeenvolgende 
kernkabinetten bij de neus 
genomen word t 
De tribulaties orfitrent het 
staalplan zijn grotesk. De 
regering is net niet 
gestruikeld doordat er een 
akkoord in schu i f jes op de 
valreep kon afgesloten 
worden. 

Nog geen vierentwintig 
uren later blijkt al dat er 
volgens sommige 
regeringsleden geen 
sluitend staalplan werd 
overeengekomen, maar dat 
alleen maar opties werden 
genomen. En op hetzelfde 
moment dan blijkt de 
voorvechter van de 
Waalse socialisten in 
verband met 
miljardeninjekties in de 
Waalse staakbekkens 
alweer een nieuw 
ultimatum te stellen. 
En de regering, ze blijft 
vergaderen. Regeren is 
natuurlijk wat anders. 

De politieke moraliteit begint ver 
zoek te geraken. 
Alleszins zeker wat de bestedi-
gen van gemeenschapsgeld in 
het staal betreft Er worden kon-
traktuele verbintenissen aange
gaan terwijl even later blijkt dat 
er geen planning is opgemaakt 
In dezelfde periode worden tus
sendoor — bij interviews, toe
spraken en debatten — nog 
onverminderd pleidooien gehou
den voor versobering en solidan-
teit tussen de bevolkingsgroe
pen en de gemeenschappen in 
dit land. 

Men gooit inmiddels miljarden in 
staalputten die onderhand al op 
korte termijn geen goede toe
komstkansen meer hebben, 
maar waarbij de betrokken 
werknemers toch meer blijken te 
kunnen verdienen dan in andere 
(Vlaamse) bedrijven die nog de 
toekomst voor zich hebben. 
Het gaat dus om solidariteit die 
gevraagd wordt van de minder-
betaalde om het werk van de 
stukken beter betaalde in lengte 
van jaren te verzekeren... 

Wachten op Godot 
Met menigvuldige ministeriële 
pennetrek wordt ondertussen 
ook nog onverminderd, het sein 
op groen gezet voor verkwisten
de projekten. De minister van 
Ekonomische Zaken is er niet 
vies van dat zijn kabinetschef bij 
het overheidsb)ednjf Distrigaz 
goede sier maakt met onder 
meer peperdure kontrakten met 
de Algerijnse staatsmaatschap-
pij Sonatrach voor levering van 
aardgas vanaf oktot)er volgend 
jaar. 

Dat aardgas zal inderdaad gele
verd worden, maar tegen prijzen 
die vanaf de eerste maand de 
pan zullen uitvliegen. 

Ekonomie-minister Claes ziet 
daar geen ekonomische graten 
in, en op welke Godot wacht hij 
nu nog om het tot in de den treu
re beloofde parlementair ener
giedebat op gang te brengen...? 
Een ander departement dat 
zwaar doorweegt op 's lands 
begroting is dat van Op)enbare 
Werken; mandaathouder Cha-
bert IS trouwens ook lid van het 
kernkabinet 

De minister bazuint het uit dat hij, 
onder meer bij de aanleg van 
wegen en bij de verlichting, van
af heden drastisch zal k)ezuini-
gen. We zullen binnen een goed 
jaar de rekening kunnen nakij
ken, maar vandaag is alvast ze
ker — nog hangende studies ten 
spijt — dat bij voort)eeld de 
gigantische stormstuw in Oos
terweel (goed voor 50 miljard 
frank) eind dit jaar in aanb»este-
ding zal gegeven worden. De 
kredieten voor dijkverhogigen 
daarentegen (ter grootte van mil-

Fiskus... 
Luidens ministeriële mededelin
gen is het één van de grootste 
zorgen van de regering-Eyskens 
de belastingdruk op de onderne
mingen zo haast en zo goed 
mogelijk te verlichten. Inmiddels 
kampen evenwel nog meer dan 
ooit tal van kleine ondernemingen 
en zelfstandigen met hopeloze 
paperasserij waarmee de fiskus 
hun overrompelt. 
Een paar jaar geleden werd een 
nieuw dwingend systeem uitge
vonden om de overheid ver
vroegd belastingontvangsten te 
laten innen: het systeem van de 
voorafbetalingen. Niemand is ver
plicht dit te doen, maar wie niet 
meespeelt wordt met weinig afge
straft met belastingverhogingen. 

Alleen maar opties 

Het komt in feite gewoonweg 
hierop neer dat de gelden van de 
voorafbetalingen door de over
heid met zelden maanden- en 
jarenlang worden gebruikt als 
pasmunt voor verschuldigde be
dragen van andere aanslagjaren, 
zodat kleine bedrijven en zelf
standigen niet weinig in penarie 
geraken door het feit dat zij nieu
we fiskusrekeningen dienen te 
betalen terwijl de overheid inmid
dels overdreven lang bij hen in 
het knjt staat betreffende terug
gave van teveel betaalde vooraf
betalingen... 

... in het krijt 
Wie een dag telaat een vooraf
betaling doet wordt administra
tief en ook ook in zijn geldbeu

gel gestraft, maar de overheid 
meet zich alle t i jd van de wereld 
toe om teveel geïnde gelden 
ti jdig terug te betalen. 

Zodoende steken de belasting
plichtigen zich bij banken in 
schulden met peperdure intres
ten om aan de geldhonger van 
de overheid tegemoet te komen, 
terwijl zij in feite op hetzelfde 
moment meer geld van de staat 
dienen terug te krijgen dan het 
bedrag van de noodgedwongen 
aangegane lening. 

Het is begrijpelijk dat gewezen 
financieminister Eyskens aan
kondigde meer fiskus-ambtena-
ren in dienst te nemen: de admi
nistratie kan de berg paperasse
rij van bezwaarschriften en an
dere reklamaties nauwelijks nog 
bijbenen. 

Bij deze miskleum is er alvast 
een positief punt: de tewerkstel
ling in de ambtenarij wordt er
mee bevorderd. 

Maar de zelfstandige arbeid 
wordt er niet weinig door ont
moedigd. 

Goed nieuws 
In het vakbondswereldje is er de 
jongste ti jd een verheugende 
communautaire verschuiving aan 

joenen) werden verminderd... 
Op nog een ander belangwek
kend departement werd de jong
ste tijd al evenzeer behoorlijk 
bezuinigd; dat van staatssekre-
taris Akkermans van ruimtelijke 
ordening. 

Luidens een mededeling van 
CVP-er Akkermans werd door 
bijkleuring van gewestplannen in 
Vlaanderen voorkomen dat de 
staat enorme bedragen aan 
schadevergoeding van eige
naars zou moeten uitbetalen. 

Vandaar de ten onrechte ver
denking door het Hoog Komitee 
van Toezicht dat er in de ofjeen-
volgende kabinetten van ruimte
lijke ordening (met telkens een 
CVP-mandaathouder) zou ge
knoeid zijn met de gewestplan
nen ten voordele van invloedrij
ke en niet-onbemiddelde speku-
lanten. Er wordt dus duidelijk 
't allen kante bespaard. 
En de burger moet dat nog gelo
ven ook. 

De p>olitieke leugens kennen 
geen grenzen meer. Politieke af
spraken en akkoorden waren 
vroeger al van bedenkelijk allooi 
maar vandaag is er v4n beleid 
hoegenaamd geen sprake meer. 
Elke minister interpreteert af
spraken in besloten kernkabinet 
aangegaan naar goeddunken. Er 
wordt maar wat aangemodderd. 
Wie de .zwaarste stok achter de 
deur staan heeft haalt zijn slag 
thuis. De afwezige staatsburger 
tjetaalt er het gelag voor. In die 
omstandigheden wordt tijdens 
de zomermaanden de begroting 
voor volgend jaar opgemaakt 
Het zullen vooral veel rode cij
fers worden. En de rekening, die 
is voor ons, hoe dan ook. 

gang. Het heeft allemaal nog veel 
weg van een Echternach-proces-
sie, maar er is beweging. Vorig 
weekend kwam de Landelijke 
Bediendencentrale (LBO in kon-
gres bijeen en werd door de LBC 
nogal ondubbelzinnig geopteerd 
voor een regionalizering van het 
beleid ten aanzien van de huidige 
nog nationaal beheerde ekono
mische sektoren. Het Is een goed 
nieuws vanuit de LBC-hoek 

Kleur-
syndikaten 
Op diezelfde bijeenkomst werd 
evenwel ook nog een vinger op 
een andere zere plek gelegd; na
melijk de politizering van de syndi-
katen De kanker van de „kleur-
syndikaten". Het werd allemaal na
tuurlijk met met zoveel woorden 
gezegd. Maar in de feiten was er 
wel dat pijnlijke syndikale feit. 

Reeds vroeger dan vandaag is de 
vraag opgeworpen of de huidige 
politieke monopolizenng van het 
syndikaal leven geen zware hinder 
blijft op het gebied van vrijheid van 
vereniging wat toch ook in de 
syndikale wereld zou moeten kun
nen... 
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Mitterrand en 
Uilenspiegel 
In Frankrijk is het proces begon
nen tegen de initiatiefnemers van 
de vereniging „Menschen lyk 
Wyder" uit Frans-Vlaanderen. De 
voornaamste aanklacht betreft 
het uitzenden via Radio Uilen
spiegel van kulturele.en folklo
ristische programma's in de 
Vlaamse taal. Het proces kende 
evenwel een onverwachte wen
ding: het werd verdaagd tot be
gin december. 
Gewacht wordt immers op het 
ogenblik dat Mitterrand de 
macht in Frankrijk overneemt en 
de wetgeving op de vrije radio's 
her en der aanpast De pas ver
kozen president heeft immers 
zelf tegen deze wetgeving ge
zondigd. Daarenboven hopen de 
Frans-Vlamingen erop dat Mit
terrand zijn verkiezingsbeloften 
zal nakomen: meer autonomie 
voor de regio's. 

Geen 
toegeving 
Al was het een aktieve bijeen
komst aldus eerste minister Eys-
kens, van enige toenadering van 
de standpunten is er geen sprake. 
Daarmede zijn we terecht bij de 
zoveelste Rondetafel-konferentie 
over het industrieel beleid tussen 
de regering en de sociale partners. 
Eyskens gaat trouwens nog een 
stap verder: vermits er geen con
sensus is, wordt daar dan ook niet 
langer naar gezocht Begrijpe wie 
begrijfjen kan. 
Het parlement zal het waarschijrv 
lijk nooit begrijpen, want volgens 
de premier zal het urgentiepro
gramma van de regering met stuk
jes en brokjes naar Kamer en 
Senaat gebracht worden. De op

standige traktievoorzitters van de 
meerderheid worden verzocht 
vriendelijk en gedwee ja te stem
men. 

NMBS-
rechtbank 
De Raad van Beheer van de 
NMBS is na de tweede wereld
oorlog opgetreden als scherp re
pressie-apparaat als een uitzon
deringsrechtbank die perso
neelsleden in hun broodwinning 
trof wanneer hun gedrag tijdens 
de oorlog onverenigbaar was 
met de unitaire Belgische opvat
tingen. Althans volgens de in
zichten van de leden van de Raad 
van Beheer, die op dat ogenblik 
hoofdzakelijk franstaKg was. 
Dat alles blijkt uit een parlemen
taire vraag van volksvertegen

woordiger Joos Somers. Wegens 
hun „staatsvijandig" gedrag wer
den 501 bedienden tijdelijk ge
schorst en 711 bedienden uitein
delijk afgezet Daaronder bevin
den zich mensen die geen enkele 
gerechtelijke veroordeling oplie
pen. 
Tot vandaag dragen deze men
sen in hun pensioenen de gevol
gen van de willekeur van de 
toenmalige Raad van Beheer. 
Slechts een algemene amnestie 
kan hieraan tegemoet komen! 

Pensioen „genieten # # 

In de overgang van een aktief\ewen naar 
oppensioenstelling, zit het aspekt inko
men verweven. In de meeste gevallen 
wordt vanaf dit belangrijke ogenblik de 
pensioenuitkering de belangrijkste in
komstenbron. De problematiek van het 
bejaardeninkomen kan ongetwijfeld van
uit verschillende gezichtshoeken worden 
benaderd. Essentieel zijn een drietal 
deelaspekten waartegen wij, vanuit een 
volksnationaal standpunt reeds herhaal
delijk in het parlement onze bezwaren 
hebben geuit 

Eerst en vooral is er de nagenoeg on
doorzichtige ingewikkeldheid van de 
pensioenwetgeving. In de bestaande 
technische doolhof vindt de betrokkene 
zeer moeilijk een antwoord op de vragen: 
wat?, wanneer?, hoe en hoeveel? Van de 
voorstellen tot barmonizering van de 
Kommissie belast met de studie van de 
verschillende pensioenregelingen van 
november 1977 kwam tot nog toe niets in 
huis. 
Zo werden er in de werknemerssektor de 
laatste jaren meerdere vormen van brug
pensioen ingevoerd. Daarnaast bestaan 
in de pensioenwetgeving voor werkne
mers niet minder dan 7 verschillende 
vormen, hoe op vervroegde leeftijd het 
pensioen kan worden bekomen. Hierdoor 
wordt het voor de aanvragers nagenoeg 
onmogelijk een eigen keuze te doen. 
De berekening van het werknemerspen
sioen met o.m. de werkelijke, fiktieve en 
forfaitaire bezoldiging, met index- en 
welvaartskoëfficiënten, is zo ingewikkeld 
dat enkel een hooggespeciaiizeerde ad
ministratie in staat is ze uit te voeren. Het 
hoeft dan ook geen verwondering te 

wekken dat sommige mensen, zelfs na 
vele raadplegingen, blijven twijfelen of 
zij wel dat pensioen hebben bekomen 
waarop zij recht menen te hebben. 
Bovendien doet de wijze van vaststelling 
van het aantal jaren die in aanmerking 
komen voor het pensioen van de zelf
standige, zeker in het geval van gemeng
de loopbaan, werkelijk de haren ten 
berge rijzea De pensioenwetgevingen 
zijn in hoofdzaak gebaseerd op de door
gemaakte beroepsloopbaan. De bewijs
last daarvan berust geheel bij de betrok
kene, wat de werknemers in grote bedrij
ven doorgaans voor geen problemen 
stelt maar wat de kleinere man, die van 
het ene failliete naar het andere slabak
kende bedrijfje zeulde, nagenoeg onver
anderlijk in onoverkomelijke moeilijkhe
den brengt Om het maar bij enkele 
pregnante voorbeelden te houden. 
Een tweede aspekt is de onrechtvaardi
ge discriminatie voortvloeiend uit de 
grote onderlinge verschillen inzake pen
sioenwetgeving. Het onderscheid inzake 
filozofie tussen het pensioenstelsel van 
de overheidsdiensten, het werknemers
stelsel en het stelsel der zelfstandigen 
onderling maakt een algemene of een 
meer genuanceerde vergelijking tussen 
deze verschillende pensioenstelsels 
haast onmogelijk. Het verschil inzake 
eindresultaat onder de vorm van de 
respektieve pensioenbijdragen, is er des 
te treffender om. Zo wordt het overheids-
pensioen zowel als het werknemers
pensioen berekend in funktie van loop
baan en bezoldiging. 
De toepassing van deze twee princiepen 
in beide stelsels loopt evenwel zo sterk 

uiteen dat het eindresultaat niet verge
lijkbaar is. Voor de overheidssektor 
geldt immers de gemiddelde bezoldiging 
van de vijf laatste jaren, voor de werkne
mers het gemiddelde over een volledige 
loopbaan, wat uiteraard heel wat minder 
voordelig uitvalt 
Gans onderaan de ladder hangen de 
pensioenbedragen voor zelfstandigen. 
Vertrekkend van een vastgesteld pen
sioenbedrag geldt voor hen enkel de 
belangrijkheid van de beroepsloopbaan 
om te bepalen of dit forfaitaire bedrag 
geheel of slechts gedeeltelijk kan wor
den toegekend. In de openbare sektor 
vormt een nieuw aangegaan huwelijk 
voor een weduwe geen beletsel om haar 
overlevingspensioen verder uitbetaald 
te krijgen. Voor de weduwen van werkne
mers en zelfstandigen daarentegen ver
valt na de uitkering van een zgn. aanpas
singsvergoeding, het recht op overle
vingspensioen. Een bijkomende faktor 

van ongenoegen zijn de sterk uiteenlo
pende financieringsmetodes. In de over
heidssektor volledig ten laste van de 
Staatskas, in de werknemerssektor door 
een bijdrage van 14 th. op het brutoloon, 
voor de zelfstandigen van 7 th. tot een 
geïndexeerd plafond en een kleiner pro
cent op de schijf hoger gelegen belast
bare inkomsten. Hiermee hebben we 
slechts een paar van de meest in het oog 
springende discriminaties in het licht 
gesteld. 

Een derde belangrijk deelaspekt van 
onze pensioenwetgeving is het feit van 
de mensonwaardige uitkeringsbedragen 
in sommige letsels. Enkel het pensioen
stelsel van de overheidssektor kent een 
gewaarborgd pensioenbedrag. Voor die
genen uit de werknemerssektor geldt als 
enige garantie het recht op het gewaar
borgd inkomen. Dat geldt eveneens voor 
zelfstandigen, terwijl voor hen de bijko
mende bemerking geldt dat hun voorzie
ne pensioentje zelf reeds praktisch gelijk 
is aan het gewaarborgd inkomen. Boven
dien geldt dat het in België vastgestelde 
bedrag van het gewaarborgd inkomen 
momenteel ver van een socio-vitaal mini
mum verwijderd blijft 
Het hoeft ons dan ook niet te verwonde
ren dat een recent sociologisch onder
zoek uitwees dat nagenoeg 40 th. van 
onze bejaarden bestaansonzeker zijn, 
dus niet eens over het minimuminkomen 
beschikken om op een fatsoenlijke wijze 
te kunnen leven. Zij worden bij het so
ciaal overleg door geen sociale partners 
vertegenwoordigd-

Walter Peeters 
VU-senator 
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Wetstraat 

Een Chinees schimmenspel 
Donderdagnamiddag, op een 
ogenblik dat de regering-fys-
kens jr. nog in het luchtledige 
zweefde, kreeg de eerste minis
ter onverwacht het bezoek van 
de fraktievoorzitters van de 
meerderheid. 
Zi) kwamen hem er lakoniek aan 
herinneren dat het parlement hoe 
dan ook nog steeds bestaat 
„Reeds jaren' aldus de fraktie
voorzitters van CVP, SP, PSC en 
PS, „hebben wij de dialoog tus
sen regering en parlement iets 
moeilijker zien verlopen en wij 
uiten de wens dat op een institu
tionele wijze de fundamentele 
vragen, ook de konfliktpunten, 
uiteindelijk in het parlement hun 
beslag zouden krijgen om tot een 
besluitvorming te komen.' 
De fraktievoorzitters tiebben ge
lijk: de parlementairen lopen er 
maar bij als het „vijfde wiel" weten 
van niets en begrijpen hoe langer 
hoe minder van het heimelijk ge-
konkelfoes achter de schermen. 
Dat werd trouwens tijdens de 
voorbije week ook bevestigd door 
minister Nothomb. Op een ont
moeting met de pers, naar aanlei
ding van zijn twintigjarige politieke 
loopbaan, verklaarde hij dat de 
macht van het parlement dringend 
aan herwaardering toe is, vooral 
dan ten opzichte van de regering, 
de sociale partners en de partijen. 
Een stelling die reeds sinds jaar en 
dag door de Volksunie voorge

houden wordt: met stukjes en 
beetjes wordt de partementaire 
demokratie aangevreten. De bru
tale wijze waarop in augustus 
1980 bij de behandeling van de 
staatshervorming, het pariement 
door de regering onder de voet 
werd gelopen, is daarvan een tref
fend voorbeeld. De gehele sociale 
en ekonomische bevoegdheids
sfeer komt nog nauwelijks ter 
sprake in het parlement In ieder 
geval, de beslissingen worden el
ders genomen, aan rondetafels 
met de sociale partners. 
Aktueler dan ooit is het gespleten 
optreden van sommige p)artijen: 
de ministers en hun partijbureau 
zijn niet noodzakelijk twee handen 
op één bulk. De partlkratie heeft in 
een belangrijke mate 's lands be
leid overwoekerd. 
Bij de fraktievoorzitters rijst daar
bij een bijkomende frustratie. Het 
is niet louter symbolisch dat zij net 
voor hun partijvoorzitters de pre
mier vereerden met een bezoek. 
Reeds enige tijd trachten zij de ei
gen funktie wat op te frissen en 
stilletjes begeren zij het aureool 
van de partijvoorzitters, zich daar
bij spiegelend aan het voorbeeld 
van Nederiand. 

Stemrmichine 
Hadden de fraktievoorzitters met 
hun kleine revolte het recht aan 
hun kant — in hun Ijver vergaten 

(?) zij evenwel hun kollega's van 
de oppositie — ook dit keer heeft 
de medaille een keerzijde. Het 
volstaat niet dat de heren fraktie
voorzitters wat gaan janken bij de 
eerste minister over hun onder
waardering. De ommekeer moet in 
het pariement zelf plaats vinden. 
In het Paleis der Natie hebben de 
fraktieleiders een prachtig spreek
gestoelte. Waarom daarvan niet 
meer gebruik maken? Uit gemak
zucht? Omdat zij door hun partij
bureau gemullband zijn? 
Deze week bood daartoe een 
enige gelegenheid met de behan
deling van de biezondere krisisle-

nlng. Iedereen ging met Hugo 
Schiltz akkoord dat het pariement 
in feiten „een slecht Chinees shim-
menspel opvoerde, terwijl de ei
genlijke beslissingen elders in het 
geheim genomen worden." 
Maar de meerderheid, ook hun 
fraktievoorzitters zwegen. De Ofj-
positle voerde het woord, maar 
slechts over een sp>eldeprik van 
wat een gans ekonomisch herop-
levlngsbeleid zou moeten zijn. Iet
wat cynisch merkte Hektor de 
Bruyne daarbij op dat volgens de 
CVP-voorzitter zelfs de feigen mi
nisters geen antwoord konden ge
ven op vragen met betrekking tot 

essentiële punten van het rege
ringsbeleid. Hoe kan de oppositie 
dan die speldeprik goedkeuren? 

Of hoe is het mogelijk, aldus Hugo 
Schiltz dat een minister het als 
architekt aandurft om enkel het 
plan te tonen van de schoorsteen, 
zonder zelf te weten hoe het 
verdere huls zal gebouwd worden. 

Blanckaert Brouhon, Tobback en 
hun kollega's maakten op dat 
ogenblik evenwel geen gebruik 
van het spreekgestoelte! Zij de
den zoals steeds: ja knikken., het 
pariement devalueren tot een 
stemmachine. 

P-Sprokkeis 
• Tijdens het senaatsdebat over 
de b»grotlng van - Binnenlandse 
Zaken bracht Wim Jorissen de 
omzendbrief van minister Busquin 
opnieuw ter sprake. 

Stelselmatig hebben de drie ach
tereenvolgende Waalse ministers 
van Binnenlandse Zaken het ad
vies van de Raad van State ver
donkeremaand. Hierin Is ondub
belzinnig gesteld dat de gemeen
teraadsleden van de zes randge
meenten het Nederiands moeten 

Het dossier van Bob Maes over de verspillingen van het departement van Openbare Werken neemt ondanks 
de vele beloften van minister Chabert, niet af Integendeel ook in de huidige begroting treft men heel wat 
onverantwoorde bestedingen en andere kunst- en vliegwerken aan. Blijkbaar volstaat een les zoals de tx>uw 
van de Rupeltunnel te Boom, voor dit departement niet Reeds in februari 1976 had dit werk moeten voltooid 
zijn. De kostprijs zou dan volgens de oorspronkelijke raming 1,7 miljard bedragen hebben. De werken zijn ech
ter nog steeds bezig en de uiteindelijke kostprijs zal wellicht het drievoudige bedragen. Komt daarbij dat onder

tussen aan de aannemer reeds een schadevergoeding van 945 miljoen toegewezen werd. 

gebruiken voor hun bestuurshan
delingen. 
Volgens Wim Jorissen is het „grof, 
vervalsend en beledigendr dat de 
huidige minister het tegenoverge
stelde durft te beweren. Wat hij 
via de goevemeur van Brabant liet 
opleggen Is een fragrante wets-
verkrachting en een poging om de 
faciliteitengemeenten gelijk te stel
len met het tweetalig gebied Brus-
sel-hoofdstad. Na een dergelijke 
provokatie moet de minister ont
slag nemen en wanneer hij dat zelf 
niet Inziet dan Is het volgens de 
VU-senator duidelijk dat de CVP-
en SP-senatoren hem dat door 
hun negatieve stem aan het ver
stand moeten brengen. 

• CVP en SP keurden evenwel 
„en bloc" de begroting van Binnen
landse Zaken goed. Bij de stem
ming over de motie naar aanlei
ding van de interpellaties van Rob 
Vandezande, Bob Maes, Bascour 
(PVV) en mevr. Staels-Dompas 
werden slechts drie CVP-ers be
reid gevonden hyn vertrouwen In 
het beleid van minister Busquin 
op te zeggen. 

• Even later, bij een interpellatie 
van Humblet over de weigering 
tot homologatie van getuigschrif
ten van het secundair onderwijs, 
motiveerde diezelfde Busquin zijn 
houding door te verwijzen naar 
een arrest van de Raad van State. 
Wat Rob Vandezande deed uit
roepen dat de minister weinig kon-
sekwent optreedt en de arresten 
en adviezen van de Raad al dan 
niet hanteert wanneer het in zijn 
politiek kraam past 

• Eindelijk kon Bob Maes zijn 
tussenkomst bij de begroting van 
Openbare Werken Inzetten met 
een optimistische noot: zijn jaren
lang aandringen tot besparingen 
op de veriichting van de autowe
gen heeft sukses afgeworpen. 
Voor het overige evenwel moet hij 
vaststellen dat de wantoestanden 
blijven bestan. Deze zijn voorna
melijk het gevolg van het feit dat 
men sedert jaren tracht om In het 

kader van deze begroting een 
kunstmatig evenwicht te bewerk
stelligen tussen Vlaanderen en 
Wallonië. Het is toch niet de 
schuld van Vlaanderen dat daar 
de meeste havens en dijken liggen 
en dat men er de grootste ver
keersdichtheid kent! Het streven 
naar een kunstmatig evenwicht 
leidt tot onverantwoorde bestedin
gen in Wallonië, zoals de bouw 
van de nieuwe scheepslift op het 
Centrumkanaal. 

REL 
TJE 

De heer Gijs: „De minister van 
Binnenlandse Zaken heeft 
verantwoordelijkheidszin ge
toond door in te gaan op ons 
voorstel om de punten 5 en 6 
uit de omzendbrief van 1 april 
van de gouverneur van Bra
bant op te schorten". 

De heer Vanderpoorten: „Dat 
heeft de minister niet gezegd; 
hij gebruikt het woord „neu-
trallzeren", en niemand weet 
wat dit betekent" 

De heer Gijs: „Het synoniem 
voor „neutrailzeren" Is vol
gens het administratief lexi
con „opschorten". 

De heer Jorissen: „Men zou 
beter de minister neutrailze
ren". (Vrolijkheid) 

(Senaat Beknopt verslag. Gewone zitting 
1980-1981, Vergadering van donderdag 14 
mei 1981, biz. 529) 
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Jesse Helms: 
Aartsdiaken van Amerika's 
konservatieven 

Jesse Helms is republikeins senator voor Noord-Carolina. In de 
Amerikaanse'senaat noemt men hem mr Right. Helms is zowat de 
aartsdiaken van oer-konservatief rechts. Zoals een aartsdiaken voor 
zijn wijdelingen de toelating vraagt tot het priesterschap, zo bepleit 
Jesse Helms bij de kommissie voor Buitenlandse Zaken de benoe
ming (op hoog niveau) van kandidaten met een vlekkeloos republi-
keins-konservatief verleden. De anderen, liberalen of hoe ze mogen 
heten verwijst hij onverbiddelijk naar de grijze anonomiteit. Hij Is een 
soort Savonarola van de Great Old Party. Als hij het voor het zeggen 
had zou hij te Washington een teokratische republiek installeren! 

mi Onze wereld 

Jesse Helms heeft al veel tegen
slagen en mislukkingen moeten 
inkasseren. Zo heeft hij de benoe
ming niet kunnen verhinderen van 
een paar verkapte liberalen zoals 
Holdridge (Azië), en Enders voor 
inter-Amerikaanse zaken. Op de 
koop toe heeft hij zich moeten 
neerleggen bij de benoeming van 
defensieminister Casper Weinber
ger en van Larry Eagleburger, ver
antwoordelijk voor Europese za
ken. Kerels zonder konservatieve 
ruggegraat zo zegt Jesse. Ten 
slotte glipte recentelijk ook Ches
ter-Crocker, door Alexander Haig 
aangewezen als onderstaatsse-
kretaris voor Afrikaanse zaken, 
door de mazen van het net. Tegen 
die Chester-Crocker hield Helms 
een heftige strafrede klaar. Tijdens 
zijn Afrika-reis van een. paar we
ken geleden had de vermetele 
Chester-Crocker het bestaan 
„een trouwe bondgenoot van de 
VSA" - Zuid-Afrika nl. — te 
beledigen door in de vastgelopen 
Namibië-kwestie achter het stand
punt van de frontlijnstaten te staan 
en achter hun oproep tot scherpe
re ekonomische boycot van Preto
ria. Maar op het ogenblik dat de di
plomaat pal voor de Kommissie 
van buitenlandse zaken op de 
getuigenstoel zat, moest Helms de 
kommissie van landbouw voorzit
ten. Voor die „fatale timing" heeft 
Helms kommissievoorzitter Percy, 
zijn vriend en partijgenoot al 
duchtig de mantel uitgeveegd. 

Wie is de oer-konservatieve pro
seliet? Tijdens de eerste acht jaar 
van zijn mandaat (1972-1980) is 
Helms nooit met opgemerkte ini
tiatieven voor de dag gekomen. Hij 
stemde volgens de richtlijnen van 
zijn partij: tegen de Salt-akkoor-
den, tegen de verdragen over het 
Panamakanaal (the Panama Canal 
is still ours!), tegen het gezamenlijk 
busvervoer van blanke en zwarte 
schoolkinderen (No white kids in 
the busl), tegen de zwanger
schapsonderbreking. Vandaag 
echter heeft de voormalige back
bencher die passieve houding van 
zich afgeschud en is hij de spreek
buis geworden van de ultra-kon-
servatieve rechtervleugel, van de 
„morele meerderheid", van allen 
die de verkiezing van Ronald Rea
gan voor hun „zaak" opeisen. Hij is 
onverzettelijk in zijn konservatieve 
en baptistische ijver. 

Helms werd in 1922 te l\/lonroe, 
Noord-Carolina uit bescheiden ne
ringdoeners geboren. Na W O II 
ging hij in de journalistiek, later 
werd hij tv-kommentator. Van 
daaruit stapte hij over naar de 
politiek. Als tegenstander van de 
Beweging voor Burgerrechten 
wist hij onder de blanke tabakplan
ters algauw een vaste kiezers-
kliënteel te rekruteren dat hem in 
1972 naar de senaat stuurde. In de 
senaar moge hij een outsider zijn 
(veel republikeinse senatoren den
ken en voelen zoals hij, maar 
kijken voorlopig de kat uit de 
boom) maar daarom staat hij met 
alleen Sinds 1972 nl. runt Jesse 
een financiële instelling die als 

„Congressional Club of North-Ca
rolina" de zaak van de konserva
tieven tot ver buiten de staats
grenzen steunt. Tijdens de campa
gne voor het presidentschap zou 
hij erin geslaagd zijn een slordige 8 
miljoen dollar naar de republikein
se partijkas te versassen. Helms is 
gewiekster dan zijn uilebrilletje laat 
vermoeden. Bovendien tapt hij 
nog uit een ander vaatje: het „Insti
tute of American Relations", een 
rechtse stichting van zijn even 
rijke vriend en medewerker John 
E. Carbough. 

Is met Jesse Helms een nieuwe 
McCarthy in de maak? Geenszins. 
Helms jaagt niet op kommunisten 
maar op eigen partijgenoten die 
naar zijn gevoel van het konserva-
tief-republikeins ideeëngoed afwij
ken. Tolerantie is niet zijn eerste 
deugd, maar zelfs liberale republi
keinen kunnen best met de overi
gens charmante bankier opschie
ten, vooropgezet dat hij niet onge
zellig uit zijn hoekje komt met 
bijbelse banbliksems en eschato
logische griezel. Als de man uit 
Monroe oud-testamentisch gaat 
donderen over de verdorvenheid 
van de Amerikaanse samenleving 
stormen zijn kollega's de zaal uit 
Ed. Meese, Reagans topadviseur, 
is woest op de cavalier seul, maar 
zwijgt krampachtig: het zou niet 
mooi wezen als Jesse Helm in een 
kwade bui de dollarkraan zou 
dichtdraaien. Inmiddels gaat Jesse 
ongestoord zijn gangetje. Zijn roe
ping? Er scherp op letten dat 
Reagan... Reagan blijft Niet zo 
gemakkelijk als op het eerste ge
zicht wel lijkt. 

Met de aanslag van de Turkse extremist All Agca 
op paus Johannes Paulus II heeft de golf van ideo
logische aanslagen een weerzinwekkend hoogte
punt bereikt 
De aanslagpleger heeft alleszins zijn publicitair 
doel niet gemist: de paus werd neergeschoten op 
het St-Pietersplein pal voor de ogen van de hele 
geschokte wereld. Zowel binnen als bulten de 
katolieke gemeenschap was de verontwaardiging 
algemeen. 
Door zijn persoonlijk charisma en de universele 
uitstraling die van zijn ambt uitgaan is Joannes 
Paulus II uitgegroeid tot een geestelijke autoriteit 
van meer dan gewone dimensie. Door zijn hang om 
in alles de mens te ontdekken, door zijn oprecht 
medevoelen met armen en verdrukten, door de 

warme genegenheid voor zijn bedreigde Poolse 
vaderland — een piëtas die hij met zijn universele 
zending wist te verzoenen — heeft hij een aureool 
van onyervangbaarheid verworven. In een wereld 
waarin de verdwazing zich kennelijk in wanhoops
daden ontlaadt is meer dan ooit behoefte aan een 
nieuwe en etische instelling tegen het zinloos 
geweld, aan een nieuwe geestelijke en fysieke 
weerbaarheid tegen politieke moordenaars die al 
zoveel — ook minder bekende — onschuldigen 
hebben omgebracht De paus heeft geen divisies. 

Hij heeft alleen zijn geestelijk gezag, zijn humani
taire bewogenheid en zijn boodschap van vrede en 
verstandhouding onder volken en mensen, waar--
voor hij ei zo na met zijn leven heeft betaald. 

Begin moet inbinden 
RSA — Het is vandaag nog altijd 
gissen naar de positieve resulta
ten van de diplomatieke drukte 
rond Libanon. Met de Amerikaan
se afgezant Ph. Habib in het M-O 
en de Russische minister Georgey 
Korniyenko te Damascus kan al
vast geen twijfel bestaan over de 
belangstelling van de supergroten 
voor de recente ontwikkeling in 
het land van de ceder. Die ontwik
keling verloopt met hoogten en 
laagten. Eerst leek een gematigd 
optimisme gerechtvaardigd maar 
het vleugje hoop ging <ie lucht in 
toen op 14 april een Israëlisch 

spionagevliegtuig door Syrische 
Sam-raketten werd neergehaald. 
Als gevolg hiervan nam de span
ning onrustwekkend toe. Zater
dag jl. kregen Amerikaanse bur
gers de raad Libanon te verlaten. 
Russische en Amerikaanse oor
logsschepen patrouilleerden voor 
de Libanese kust Maar, een dag 
later nam de spanning weer af 
toen premier Begin van Israël ver
kondigde dat hij niet van zins was 
de vredesakte van Philip Habib 
door voortijolge aanvallen op de 
Syrische Sam-raketten te verijde
len. Eerst had Begin ermee ge-

Is een leefbare regering in West-Berlijn nog mogelijk? 
RSA — Bij de Westberlijnse ver
kiezingen van 10 mei jl heeft zelfs 
een ervaren en gewiekst politicus 
als Hans-Jochen Vogel de neder
laag van zijn SPD niet kunnen 
afwenden. De CDU (47,9 pet, 
65 zetels) haalde weliswaar de 
absolute meerderheid niet maar 
de SPD (38,4 pet, 52 zetels) en de 
FDP (5,6 pet, 7 zetels) kunnen 
samen niet eens een regering vor
men. Bedenkelijk fenomeen: de 
alternatieven (7,2 pet, 9 zetels) 
kunnen elke meerderheid blokke
ren. Zij zijn de grote overwinnaars. 

In de kommissie voor de veiligheid 
zullen ze voortaan uit eerste hand 
geïnformeerd worden over ge
plande politieke akties tegen kra
kers en extremistische groepen! 
De SPD gaat resoluut in de oppo
sitie en weigert met de CDU een 
koalitie op te zetten. De liberale 
FDP is ter zake verdeeld. Haar 
basis Is vanouds op links georiën
teerd. Een minderheid van libera
len (hiertoe behoren alvast de 
meeste van de zeven verkoze-
nen) is echter bereid om in te gaan 
op de verlokkelijke uitnodiging van 
de CDU In die verdeeldheid zit 
muziek voor een autentieke 
scheuring binnen de partij. Hoe 
dan ook, als de liberalen zich ont- Vogel 

houden is de CDU sterk genoeg 
om op eigen houtje een nieuwe 
burgervader te leveren, maar een 
minderheidsregering met gevaar
lijke openingen op nieuwe verkie
zingen spreekt de CDU niet aan. 
Misschien — een loutere hypote-
se — springen een paar liberalen 
over hun eigen schaduw om zo
doende toch een CDU-liberale 
koalitie mogelijk te maken — wat 
niet leuk zou zijn voor de SI^D-
FDP-koalitie te Bonn! 
Geen stad In Europa is minder met 
een ruggegraatloze regering ge
diend als Berlijn. De problemen 
zijn sinds jaar en dag dezelfde: 
katastrofale woningnood, geweld
dadige betogingen, het scheppen 
van ruimte voor alternatieve min
derheden, nieuwe werkplaatsen, 
alles roept om een vastberaden 
bestuur, gekontroleerd door een 
sterke oppositie. Voorlopig is het 
afwachten of het Westberlijnse 
driepartijensysteem nog in staat is 
om een leefbare regering te pro
duceren in een omgeving van kul-
tuurrevolutionairen, afvallige kom
munisten, krakers en hooligans. 
Die alternatieven zijn immers de 
uitdrukking van een nieuwe politie
ke kuituur Hoog op hun agenda 
staat „de ontwaarding van alle 
waarden". 

dreigd die Syrische Sam-raketten 
in de kortste keren te vernietigen. 

Volgens zijn eigen verklaringen 
had hij dit plan al op 30 april willen 
uitvoeren, maar werd toen door 
ongunstige weersomstandighe
den (mist!) verhinderd... 

Dat Begin nu een domper heeft 
gezet op zijn niet ongevaarlijke 
voortvarendheid is niet alleen het 
gevolg van een stille wenk uit 
Washington, maar ook van felle 
betogingen in eigen land tegen de 
oorlogszuchtige houding en de 
duidelijk elektorale berekening 
van de gewezen Irgoenleider. Bij 
zijn eis dat Syrië onverwijld zijn 
door de Sovjets geleverde lucht-
doelraketten uit Libanon zou te
rugtrekken werd hij door de grote 
meerderheid van zijn landgenoten 
gesteund. Begin rukte in de volks
gunst op naar het peil van zijn so
cialistische opponenten. Toen ech
ter bleek dat de arrogante en 
onstuimige aanpak van hun pre
mier de vrede in het M-O kon 
bedreigen, hebben de Israëli's dui
delijk te verstaan gegeven dat ze 
van zoveel stnjdlust niet gediend 
zijn. Daardoor alleen — weeral uit 
koele elektorale berekening — is 
de oude vechtjas weer in 't gelid 
van de redelijkheid en gematigd
heid getreden. Begin heeft zich nl. 
voorgenomen de verkiezingen 
van 30 juni e.k. te winnen. 

Inmiddels wil Philip Habib voor
eerst tijd winnen. Hij zou mogen 
beseffen dat iedere dag die voor
bijgaat het status-quo van de Sy-
riërs in Libanon konsolideert en de 
terugkeer naar de status-quo-ante 
moeilijker en onwaarschijnlijker 
maakt Wat gaat er immers gebeu
ren als de ontwikkeling — in de 
wereld van tijdelijke ontspanning 
— toch uit de hand loopt? Zal 
Washington er dan in slagen de 
militaire interventie van Israël tot 
een aanval op de Syrische raket
ten te beperken of komt het dan 
tot een konflikt waarbij het oude 
Libanon voorgoed van de land
kaart verdwijnt? 
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Onze wereld M} 
„Grote vier" beheersen 

Nederlandse verkiezingen 
Cjeeveedee) Bijna driemaal zoveel partijen als de elf die in het tegen
woordige Nederlandse parlement vertegenwoordigd zijn, dingen naar 
de 150 zetels in de Tweede Kamer die volgende week dinsdag (26 
mei) „vergeven" zullen worden. Die dag immers worden de nationale 
verkiezingen gehouden en daarvoor kan de Nederlandse burger een 
keuze maken uit 29 lijsten. Het hadden er zelfs nog enige tientallen 
méér kunnen zijn, maar die werden door de Kiesraad niet aanvaard, 
deels omdat ze niet van het vereiste aantal handtekeningen waren 
voorzien, deels omdat ze niet het voorgeschreven bedrag (duizend 
gulden in elk van de achttien kieskringen waarin het land is verdeeld) 
bijeen konden brengen. 

Alle elf de partijen uit de huidige 
Kamer doen ditmaal op>nieuw mee 
aan de verkiezingsrace, zij het dat 
de Boerenpartij (die in haar Jbes-
te" jaren meer stemmen trok van 
ontevreden stadsbewoners dan 
van de agrarische stand) haar 
naam heeft gewijzigd In Rechtse-
Volksparti j . Betwijfeld mag overi
gens worden of deze naamsver
andering er toe zal leiden dat de 
volstrekt non-politleke lijstaan
voerder Hendrik Koekoek In de 
Kamer terugkeert: alle onder
zoeksbureaus voorsp)ellen al 
maandenlang nul zetels voor het 
eerder folkloristisch gezelschap 
dat zich nu de naam Rechtse-
Volkspartij heeft aangemeten. 

Jan Terlouw 

Van de grote groep kleine partijen 
die voor het eerst In het parlement 
hopen binnen te dringen lijken er 
drie een bescheiden kans te ma
ken: de Evangelische Volksparti j 
(in hoofdzaak mensen die het bij 
de kristen-demokraten niet langer 
„zagen zitten"), de — ortodox-
protestantse — Reformatorische 
Politieke Federatie en de Socia
listische Partij, die van de Partij 
van de Arbeid vindt dat deze elk 
radikalisme mist. Een kuriosum bij 
die kleine politieke groeperingen is 
nog de Partij tot Likwidatle van 
Nederland. We hoeven u niet te 
vertellen dat nauwelijks iemand 
deze partij serieus neemt, ook al 
prijken op haar lijst de namen van 
verschillende akademicl. 

V o l o p te lev is ie 

Dat de grootste vier partijen ko
mende dinsdag met de vetste bult 
aan de haal zullen gaan, kan zelfs 
een kind voorspellen. Die vier zijn 
het Christen-bemokratisch Ap
pèl (CDA), de Liberalen (VVD), 
de Socialisten (PvdA) en de De
mokrater) (D'66). Samen bezetten 
ze thans'138 zetels, dat Is 92t.h. 
van alle Kamerstoelen. In de ver-' 

kiezingscampagne trekken zij ge
vieren de meeste aandacht, zij het 
tot spijt van die „kleintjes" die al in 
de kamer zitten en min of meer 
een kans maken op veribetering 
van hun positie. 
Royaler dan ooit tevoren is bij dat 
trekken van de aandacht gebruik 
gemaakt van de televisie, en dat 
wil wat zeggen in Nederland waar 
zoveel omroepen zijn. Zo zijn de 
vier lijsttrekkers van de grote fjar-
tijen. Joop den Uyl (PvdA), Dries 
van Agt iCDM. Hans Wiegel 
(VVD) en Jan Terlouw (D'66), In 
elke van de talrijke aktuallteltenru-
brieken die dan nog avond aan 
avond op het scherm verschijnen, 
aan het woord geweest Daar
naast profiteerden ze nog eens 
van de speciale verkiezingstijd die 
door de overheid beschikbaar 

wordt gesteld, en die voor de 
minder bekende partijen vrijwel de 
enige gelegenheid vormt om zich 
aan een breed publiek te prezen-
téren. Opvallend Is dit jaar dat er 
veel minder aanplakbiljetten door 
het land zijn verspreid. Maar daar 
staat dan weer wel tegenover dat 
autobussen, schepen en luchtbal
lonnen worden Ingeschakeld voor 
spectaculaire verplaatsingen van 
de heren politici. Zij moeten zich 
op die rondreizen de meest mallo
tige ontvangsten laten welgeval
len, een politiek circus waarbij 
dikwijls van politiek nauwelijks Iets 
te bespeuren Is. Maar zoiets krijg 
je als de campagneleiders het 
voor het zeggen hebtïen. 

Banen be loven 

De verkiezingsprograms lijden on
der deze omstandigheden maar 
een armtierig bestaan. De vier 
grote partijen hebben de bestnj-
ding van de werkloosheid uiter
aard hoog in hun vaandel staan. 
Daarbij bekónkurreren ze elkaar 
in het beloven van nieuwe arbeids
plaatsen gedurende de komende 
vier jaren. De socialisten zoeken 
het in werktijdverkorting en wilen 
met gebruikmaking van de op
brengst van het aardgas en door 

de grote beleggers te dwingen om 
in de woningbouw te Investeren, 
300 duizend nieuwe arbeidsplaat
sen scheppen. Het CDS wil 350 
duizend extra banen waarvan on
geveer de helft bedoeld zijn voor 
deeltijd-werk: minder werken dus, 
maar dan ook minder verdienen 
per man of vrouw. Bij de liberalen 
wordt gemikt op 250 duizend ex
tra arbeidsplaatsen, waarvan er 
ook weer een grote portie deeltijd
banen. En D'66 durft het aan om 
460 duizend nnensen werk te voor
spellen al gaat het ook hierbij om 
een zeer groot aantal jobs die met 
anderen gedeeld zullen moeten 
worden. 

Loonmatiging en woningbouw 
spelen natuurlijk in de programs 
een belangrijke rol, maar de grote 
massa heeft daar haar twijfels 
over of gelooft er met erg In. 
Alleen op het punt van de kern
energie en de kernwapens wordt 
er wel eens heftig gedebatteerd. 
Daar zitten ook de grote tegen
stellingen, variërend van de eis om 
zo spoedig mogelijk de twee b)e-
staande Nederlandse kerncentra
les (In Borsele en Dodewaard) te 
sluiten (D'66) tot uitbreiding van 
het kerncentralepark (VVD). Ten 
aanzien van de kernbewapening 
staan socialisten en demokraten 
vrijwel lijnrecht tegenover de twee 
huidige regeringspartijen, het 
CDA en de VVD. Ingewikkeld 
taalgebruik en versluierde bewe
ringen zijn er overigens oorzaak 
van dat de kiezers amp>er weten 
waar ze aan toe zijn als ze beslo
ten hebben op een bepaalde partij 
te stemmen. 

Reger ingskeus nu 
al du ide l i j k 

Er IS, kortom, weinig echt verkie
zingsvuurwerk in Nederland te 
zien geweest sinds zo'n week of 
drie geleden de partijen met hun 
campagnes startten. Zo heel ver
wonderlijk IS dat ook weer niet 
want sinds de socialisten het afge-
lofjen najaar hun afwijzende hou
ding tegenover de knsten-ambte-
naren Heten varen, is het duidelijk 
dat na de komende verkiezingen 
een kristelljk-soclallstlsch kabinet 
de eerste keus zal worden. Men 
mag erop rekenen dat D'66 de 
derde partner in het vert>ond zal 
worden, ten gerieve vooral van de 
PvdA die op menig terrein met de 
demokraten op één lijn zit Dat kan 
van belang zijn bij de verdeling 
van de ministerszetels, straks, na 
wellicht toch weer een maanden
lange periode van onderhandelen. 
We geven u ten slotte de meest 
recente peiling van de uitslag van 
26 mei. In het eerste rijtje de 
uitslag van de vorige verkiezingen 
(mei 1977), die dus de tegenwoor
dige zetelverdeling In de Kamer 
aangeeft daarnaast de seneuze 
voorspeling voor volgende week. 
(De kleine partijen laten we buiten 
beschouwing al zeggen de polls 
dat de kommunisten van 2 naar 4 
en de Pacifistische Socialisten van 
1 naar 5 zetels zullen klimmenJ 

1977 Voorspell ing nu 
CDA: 49 42 
VVD: 28 26 
PvdA: 53 44 
D'66: 8 23 

PERSpektief 
CVP en SP zijn dus op een schandalige manier gezwicht voor het 
monsterverbond van de Brusselse haute-finance en de linkse Waalse 
vakbondsleiders. Het failliete Waalse staal krijgt zijn tientallen 
Vlaamse miljarden, zonder dat de ekonomische zekerheid bestaat dat 
het staal daarmee uit de moeilijkheden is. De unitaire krachten van 
CVP en SP mogen fier zijn op hun resultaat Vlaanderen is eens te 
meer gerold, door die partijen die zich graag Vlaams noemen, maar 
anti-Vlaams handelen. In elk geval moet de CVP de staalrekening 
geprezenteerd krijgen in het stemhokje. 

OOK De Standaard (van de 
„Vlaamse" vleugel van de 

CVP) voelt nattigheid: „Wat moet 
men voorts denken over de kom-
pensaties voor Vlaanderen? Te
genover de onmiddellijke hulpver
lening aan de Waalse staalbedrij
ven staan beloften. In de havens 
van Antwerpen en Zeebrugge 
zou opnieuw worden geïnves
teerd. De Walen gedogen dat men 
gaat aandringen op nieuwe onder
handelingen met Den Haag over 
de waterverdragen. De havenpoli-
tiek bevorderen, Is echter geen 
gunst Het is een ekonomische 
noodzaak, die het hele land ten 
goede komt De toezeggingen zijn 
daarenboven niet nieuw. Zij wer
den reeds vroeger gedaan, om 
betwistbare steun aan Wallonië te 
doen slikken. De Vlaamse partijen 
worden andermaal gesust met be
loften, die al vaker werden afge
legd en niet gehouden. Het me
ningsverschil dat socialisten en 
kristen-demokraten verdeelt, is uit
gedraaid zoals voorspeld. Om ver
vroegde verkiezingen te vermij
den, is de meerderheid wegge
vlucht in een akkoord dat de ziel
togende staalbedrijven niet ge
neest en de konkurrentiepositie 
van het bedrijfsleven niet verste
vigt De lont is nog steeds niet uit 
het kruitvat getrokken." 

u IT schrik van de kiezer hebben 
CVP en SP dus eens te meer 

weer geknikt voor de Waalse 
chantage. Wat een demokratlsche 
partijen. Nu was TIndemans plots 
niet meer zo vlug om naar de 
koning te gaan... Schijnheiligheid! 
En als het Waalse staal nu gered 
was met de Vlaamse miljarden.-
Neen: nu al wordt gedacht aan de 
volgende rekening, die Vlaande
ren mag betalen. Dat schrijft ook 
Gazet van Antwerpen: „De nieu
we miljardenstroom naar Wallonië 
is nog niet op gang gekomen, 
maar toch is er de zekerheid dat er 
in 1985 een derde reddingsopera
tie noodzakelijk zal zijn en dat 
Vlaanderen dan nogmaals zal 
moeten betalen voor een falend 
Wallonië. Het is echter meer dan 
twijfelachtig of Vlaamse politici 
zich in 1985 andermaal een derge
lijk royale geste veroorloven kun
nen. Naarmate het fiasko van deze 
brutale politiek van roofbouw dui
delijker wordt, zal het Vlaams on
genoegen over de miljarden voor 
Wallonië duidelijker worden en 
dreigt het staal een splijtzwam te 
worden." 

nE PVV intussen kan zich wel In 
* ^ de handen wrijven. De CVP 
die aan de socialisten knieval na 
knieval doet.. Elektoraal kan het 
niet beter. Trouwens de PVV 
meet zich ook een Vlaams gelaat 
aan. De liberale Het Laatste 
Nieuws spreekt zelfs van Vlaam
se belangen Het kompromis van 
eerste minister Eyskens is niet 

eens een doekje voor het bloeden. 
Het zal niets bijdragen tot het 
herstel van de ekonomie. Eyskens 
heeft slechts zijn eerste minister
schap gered en hij is nu evenzeer 
de gevangene van de Waalse so
cialisten als Martens dat was. Die 
zullen nu nog aanmatigender wor
den en dit belooft wanneer de 
bezuinigingen op de uitgaven voor 
de begroting 1982 zullen moeten 
aangepakt worden. Voor dit jaar is 
de saneringsoperatie met een ma
gere 15 miljard fr besparingen 
alvast mislukt Het tekort in de 
staatskas groeit en de schulden 
nemen onrustwekkend toe. In fieel 
dit onverantwoordelijk gedoe slaat 
de CVP van Leo Tindemans een 
mal en pover figuur Het is triestig 
hoe de grootste partij in Vlaande
ren de Vlaamse ekonomische be
langen zo verkwanselt uit vrees 
voor verkiezingen." 

| i J | A A R al dit mooie liberale ge-
• » ' schrijf mag ons niet doen 
vergeten, dat de PVV een neo-uni-
talre partij Is, die het staal een 
nationale materie wil doen blijven. 
Het demagogisch Vlaams opbod 
van de PVV Is al te doorzichtig... 
Zo is het ook met Het Volk, de 
spreekbuis van de ACV-top. Ter
wijl bij de basis van het ACV veel 
aan het roeren is, blijft de schrijve-
laar van Het Volk de CVP verdedi
gen... Met één belangrijke nuance: 
hij wijst op de rol van het parle
ment.. „De regering heeft dus in 
feite slechts een overeenkomst 
van tijdelijke aard gesloten. Beide 
grote luiken van het akkoord: 
staalplan en tewerkstellingsplan, 
moeten binnen korte tijd aan de 
realiteit woeden getoetst en pas 
dan zal blijken of de ploeg-Eys-
kens deugdelijk werk heeft gele
verd of integendeel een louter 

politiek maar ekonomisch waarde
loos kontrakt heeft gesloten om 
de zomer door te komen. De rol 
van het opzij geschoven parle
ment krijgt in dit perspektief zijn 
volle betekenis en met name de 
kontrole op het beleid en vooral 
op het financiële gedrag van de 
ministers, die ons nu trachten te 
overtuigen dat wat gisteren nog 
onmogelijk bleek, nu plotseling wél 
kan." 

W IJ moeten dus vertrouwen 
hebben in de CVP-parie-

mentsleden... Is dat met mooi? Wat 
is er getjeurd sinds Dupré in de 
Kamer over het staal heeft geïn
terpelleerd?... Niets, niets, niets... 
Zelfs het leugenachtige antwoord 
van minister Claes heeft de CVP 
toen als zoete koek geslikt.. 
En dan Is er nog de SP, waarvan 
De Morgen nu weer het officiële 
p>artjorgaan geworden Is. Daar 
lees je niets over de Vlaamse 
belangen. Die bestaan voor de SP 
ook niet Wél wijst De Morgen 
erop dat de SP de bult nog niet 
volledig binnen heeft: „Maar ook 
politiek is alles nog ver van opge
klaard en zit er nog ruime konflikt-
stof in de konkretizering van de 
vrijdag goedgekeurde princieps-
beslissingen. Hoe dan ook, men 
zal langer dan het najaar nodig 
hebben om een beoordeling te 
maken van het regeringswerk en 
dan rijst de vraag of die beoorde
ling er wel kan komen. De rechter
zijde heeft nu moeten inbinden 
maar het is zeer de vraag of ze de 
regering haar werk zal laten doen. 
Wie in het najaar toch naar een 
machtskonfrontatie wil gaan moet 
beseffen dat hij op dat moment 
meer oog heeft voor de eigen 
poltieke belangen dan voor 
's lands behoorlijk bestuur 

^ \ E SP wacht dus op de tweede 
" ronde in het najaar. De CVP 
is verwittigd Dan moet ze weer 
opnieuw door de knieën... Maar de 
VU zal ervoor zorgen dat de 
Vlaamse kiezer niet vergeet.. 
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10 Leefmilieu 

Stichting Leefmilieu: 

1 miljoen fr. voor 
52 Vlaamse 
natuurprojekten 
In het kader van haar jubileumuitgave 1981 van de jaarlijkse 
.Jeugdaktie Natuurbescherming en Landschapszorg" mocht de 
Stichting Leefmilieu 62 inzendingen ontvangen, uitgaande van scho
len, jeugdverenigingen, natuurbeschermingsorganizaties, enz. 52 pro-

. jekten werden weerhouden. Een bedrag van één miljoen BF wil deze 
financieren. 
Al deze projekten willen elk op hun manier een bijdrage betekenen tot 
het in stand houden of het verbeteren van wat ons nog rest aan natuur 
en landschap in het Vlaamse land. 

Inzake natuurbeheer ligt het ak-
sent ook dit jaar op dringende 
beheerswerken in partlkuliere na
tuurreservaten of waardevolle na
tuurgebieden. Tevens staan heel 
wat interessante en hoognodige 
inventarizaties op het programma, 
ook enkele merkwaardige be-
schermingsakties voor bedreigde 
vogelsoorten (b.v. kerkuil), zoog
dieren (bv. vleermuizen) en amfi-
bieën. 
Inzake landschapszorg doet zich 

een kentering voor. Enerzijds gaan 
de klassieke knotakties onvermin
derd voort, bedruipen stilaan zich
zelf of worden zelfs winstgevend 
Anderzijds wordt bij (her)aanplan-
tlngsprojekten nog te veel gebruik 
gemaakt van uitheemse boom- en 
struiksoorten. 
Enkele onginele projekten: 
• In de Voerstreek wordt de 
herpetofauna geïnventarizeerd 
door leerlingen van de Provinciale 
Middelbare School van 's-Graven-

Zowel binnen als buiten gaat de 
stri jd tegen het vernietigingsplan 
van Neerpede door. Zaterdag II. 
kwamen enkele honderden 
vriendschappeli jk betogen op en 
rond de weiden waar de werken 
dienden te worden aangevangen. 
Een paar dagen' eerder, op 
woensdag 13 mei, bracht agglo-
meratieschepen Jan De Berlan-
geer (VU) de zaak in de agglome-
ratieraad ter sprake. Hij besloot 
zijn tussenkomst als volgt: „Als 
polit ieke verantwoordeli jken uit 
de agglomeratie en ongeacht 
onze polit ieke opvattingen, heb
ben wij als plicht de belangen 

van onze bevolking te verdedi
gen. Daarom vraag ik, de bevol
king van Neerpede, met de ons 
beschikbare wettelijke middelen 
te verdedigen In hun stri jd voor 
het behoud van hun streek." 
De dag later, op donderdag 14 
mei, richtte gemeenteraadslid 
Steven Van Haelst (VU), een 
dringende oproep tot het sche-
penkollege van de gemeente An-
derlecht waarin hij nogmaals de 
punten van het verzet opsomde. 
U ziet, het verzet gaat onvermin
derd verder tegen dit waanzinni
ge pretparkprojekt van olympi
sche afmetingen. 

voeren. Vermoed wordt dat de 
Voerstreek een rijke herpetofau
na (waaronder de vroedmeester-
pad, de vuursalamander, de boom
kikker..) herbergt vooral dan in 
drinkpoelen voor vee en in bron-
gebieden. 

• De Nationale Vogelwerkgroep 
van de Wielewaaljongeren organi-
zeert een groots projekt ter be
scherming en verbetering van de 
broedplaatsen voor kerkuilen.' 

• De Werkgroep Knngloop van 
de Dilbeekse Jeugdraad organi-
zeert een grootse milieu-educa
tieve kringloopaktie, om de plaat
selijke bevolking milieubewust te 
maken en een kringlooplevens
houding van soberheid, verant
woordelijkheid en zelfwerkzaam
heid te bewerkstelligen. 

# De Damse Uilenspiegelver
eniging zet de jeugdbewegingen 
en de scholen uit de streek aan 
het werk om het gedeelte van de 
oude spoorlijn Brugge-Eekio op 
het grondgebied van Sijsele 
(Damme) te valorizeren. Meer 
konkreet zal een gedeelte van de 
spoorwegbedding — als groene 
ader doorheen een woonwijk — 
als natuurpad worden ingericht de 
zo typische houtwallen zullen wor
den heraangeplant of gevalori-
zeerd, rijen knotwilgen worden 
aangeplant de grachtkanten wor
den in stand gehouden, inheems 
struikgewas zal worden aange
bracht, enz. 

• , H e t Heuvelland Landschaps
centrum lanceert een informatief 
en educatief projekt Jeugd op 

kamp in het Heuvelland. Bedoe
ling ervan is het jeugdtoerisme — 
dat nnomenteel (te) welig tiert in 
het Heuvelland — binnen de per
ken te houden en het te begelei
den, teneinde het meer dorps-, 
natuur- en landbouwvriendelijk te 
maken. 

Gespreid naar de provincies zul
len 15 projekten worden uitge
voerd in de provincie Antwerpen, 
12 in Vlaams-Brabant 10 in Lim
burg, 81n Oost-Vlaanderen en 7 in 
West-Vlaanderen 

Wie meer inlichtingen over de ,.Jeugdal(tie 
Natuurbescherming en Landschapszorg" 
en over de beltroonde pro|el<ten wenst, Itan 
steeds terecht op hel sekretariaat van de 
Stichtmg Leefmilieu vz.w., p/a Roclcox-
huis-Kredietbank, Keizerstraat 8 te 2000 
Antwerpen (teL: 031-31.64.48). Daar zi|n ook 
de adressen van de bekroonde groepen te 
bekomen. 

Elseviers plantengids, een jubileum 
Elseviers natuurgidsen nu 50 in 
totaal, hebben een ijzersterke re
putatie verworven. De verschei
denheid van onderwerpen, de we
tenschappelijke verantwoorde in
houd, de uitstekende, vierkleuren 
illustraties, het sluitende raad
pleegsysteem en de handige 
vormgeving hebben tot nog toe 
honderdduizenden natuurliefheb
bers bekoord en zullen dat blijven 
doen. 

Ter gelegenheid van het verschij
nen van de 50ste natuurgids heeft 
de uitgever Elsevier bewust geko
zen voor de heruitgave van een 
bestseller Deze paperbackeditie 
van „Elseviers Nieuv/e Planten
gids" IS immers reeds de derde 
druk 
Het IS ongetwijfeld het beste boek 
om diegenen die nooit eerder een 
Elseviers natuurgids gebruikten 
op een prettige manier met deze 
sene te laten kennismaken Zon
der overdrijving kan men stellen 
dat „Elseviers Nieuwe Planten

gids" de meest komplete gids is op 
het gebied van inheemse planten 
Liefst 1 500 plantensoorten die in 
België en omnngende landen 
voorkomen, worden beschreven 
Ruim 1 000 van deze plantensoor
ten zijn in kleuren afgebeeld De 
beschreven en afgebeelde soor
ten zijn ingedeeld in een zevental 

biotopen. Binnen elk biotoop staan 
de planten naar familie gerang
schikt, wat het opzoeken en be
noemen van een aangetroffen 
soort aanzienlijk vereenvoudigt 
De tekst bij de kleurenplaten geeft 
de Nederlandse en Latijnse naam, 
de belangrijkste kenmerken, bloei
tijd, standplaats en verspreidings
gebied Zoals steeds vindt men in 
het inleidend gedeelte een verkla
ring van de voornaamste, in dit 
geval botanische, vaktermen 
Deze zijn verduidelijkt met teke
ningen, een beschnjving van de 
biotopen en een overzicht van de 
families waértoe de in deze gids 
genoemde' planten behoren 
Deze jubileumeditie kreeg ook 
een speciale pnjs mee 295 fr, wat 
gezien het gebodene als een 
vriendenpnjsje mag beschouwd 
worden! 
Elseviers Nieuwe Plantengids — (Oor-
spronkeli|ke titel Pflanzenfuhrer) - verta
ling drs G van Uffelen • 418 biz, meer dan 
1 000 afbeeldingen in kleuren - uitvoering, 
paperback, 295 fr 
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Op vertoon van deze waardebon genieten alle 
Wij-lezers een korting van 10 o/o op al onze getekende 

prijzen uitgezonderd promotieartikelen en solden. 

Toon deze bon ENKEL aan uw verkoper of verkoopster en 
NIET aan de kassa. 
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De Methania-story 

Een pracht van verspillingspolitiek 
Veruit het grootste schip, 
toevallig nog wel een rood 
schip, dat in ons land werd 
gebouwd (dus op de 
Boelwerven in Temse) ligt 
nu onderhand twee en een 
half jaar te roesten in een 
Noorse Fjord. Roesten, nu 
ja. Zo'n vaartuig is van 
stevig kaliber. Maar het ligt 
daar, nabij Haugesund, 
inmiddels toch al die tijd 
gewoonweg te niksen. 
En dat kost een bom geld. 
Aan de belastingbetaler, of 
wat dacht je? De bouw van 
de Methania kostte ruim 
5 miljard frank. In januari 77 
was er nog een kleine 
paniek omdat bij de 
eindfaze van de werken niet 
minder dan 425 miljoen 
frank ontbrak. De minister 
van ekonomische zaken, en 
vooral kabinetschef Jean-
Pierre Pauwels, heeft dan 
hemel en aarde bewogen 
om de vijf miljard rond te 
krijgen. Vandaag stellen zich 
evenwel andere problemen 
die financieel nog zwaarder 
proporties aannemen. 
In het jongste jaarverslag 
van de maatschappij 
Distrigaz lezen we in de 
rubriek VII aan het „passier, 
onder de titel 

„voorzieningen voor risico s 
en lasten' dat alweer 400 
miljoen extra is voorzien 
„om het hoofd te kunnen 
bieden aan de l<osten die 
voortvloeien uit de 
inaktiviteit van de 
Methania." Distrigaz werkt 
met geld van privé-
ondernemingen zoals 
Intercom, Electrobel en' 
Shell, maar ook en vooral 
met staatsgelden. 

In de Methaniastory — die slechts 
één hoofdstuk vormt in het lange 
intrigerende Distrigaz-verhaal — 
is kabinetschef Pauwels de hoofd
figuur, maar hij zou niet dat ge
wicht hebt)en mocht achter hem 
niet jarenlang minister van Ekono
mische Zaken Willy Qaes gestaan 
hebben. 
Minister Claes heeft reeds tijdens 
zijn eerste ambtstermijn als eko-
nomie-minister getuigd van vin-
dingnjkheid. We herinneren ons 
de Ibramco-story die gelukkig 
voor ons land op een sigaar is uit
gedraaid. 
Een goede vijf jaar geleden pakte 
Willy Claes, niet wachtend op 
energie-witboeken of parlementai
re energiedebatten, uit met het 
projekt om „ter beveiliging van 
onze energievoorziening" vanuit 
Algerije vloeibaar aardgas naar 
ons land te verschepen. 

N.V. Methania 
Eigen middelen: 
78Z764.000 f r. 
Cash flow: 33J22Z000fr. 
Bedrijvigheden: Alle ver
richtingen in verband met 
zee-, binnenvaart- en land
transport, het vervoer van 
petroleumprodukten, in het 
biezonder vloeibaar aard
gas. 

NIM participatie: 22.240 
aandelen van 10.000 fr̂  di. 
273 % van het kapitaal van 
800 miljoen fr. 

Andere vennootschappen, 
belangrijke aandeelhou
ders: .CMB" N.V.: JDAL' 
Deutsche Afrika-Linien 
GmbH (Duitse Bondsrepu
bliek); Compagnie Maritime 
Gaziére „Comargaz" N.V. 
In februari 1978 heeft de 

Daarvoor werd de super-tanker 
Methania getxHJwd. Maar met de 
planning is er wel iets schromelijke 
misgelopen: de tanker kwam eind 
1978 met bekwame spoed op de 
scheepswerven in Temse klaar, 
maar volgens het van-staat-tot-
staat gesloten kontrakt zal het 
Algerijns aardgas „pas" vanaf ok-
tot>er van volgend jaar geleverd 

N.I.M. voor 97,4 miljoen fr. 
deelgenomen aan een kapi
taalverhoging van 500 tot 
800 miljoen fr., om het hoofd 
te bieden aan de stijgende 
bouwkosten van het me-
thaanschip. De konstruktie 
hiervan heeft bijgedragen 
tot de tewerkstelling in de 
Belgische scheepsbouw. In 
toepassing van de „charter-
party" werd het afgewerkte 
schip op 1 november 1978 
ter beschikking gesteld van 
Distrigaz. Het boekjaar, 
waarvan tien maanden zon
der exploitatie, werd afge
sloten met een verlies van 
15,6 miljoen fr. na 48fi mil
joen fr. afschrijvingen, te
genover respektievelijk 1,6 
miljoen fr. en 10,3 miljoen fr. 
vorig boekjaar. 

worden, terwijl de broodnodige 
LNG-terminal in Zeebrugge tegen 
dat tijdstip hoegenaamd nog niet 
zal voltooid zijn. 
Vandaag wordt ons voorgehou
den dat deze terminal pas t>innen 
vier jaar get>ruiksklaar zal zijn (in 
1985 dus). 
De Belgische regering heeft zich 
inmiddels wel vert}onden tot aan

koop van dat Algerijns aardgas 
vanaf volgend jaar. Tot de haven 
van Zeebrugge klaargestoomd 
geraakt als geehaven, zal het aard
gas aangevoerd worden via de 
Franse havenstad Montoire, nabij 
St-Nazaire. 
En inmiddels ligt de fameuze tan
ker Methania in een Noorse Fjord 
zomaar te niksen. Al twee-en-een-
half jaar lang en nog zeker tot 
1985. In het beste geval zal dat 
schip al ruim zes jaar oud zijn 
vooraleer het zijn eerste tankbeurt 
kan aanvatten... 
Natuurlijk zijn we fier dat we zo'n 
prachtschip op onze scheepswer
ven van stapel zagen schuiven... 
En dat die Methania inmkJdels 
helemaal niets zou opbrengen is 
dan toch ook weer niet waar. 
De stevig vastgeankerde metaan-
tanker bracht de NV Methania in 
79 niet minder dan 98,5 miljoen 
frank netto winst op. Begrijpe wie 
kan. De aandeelhouders begrijpen 
het opperijest want zij strijken 
sindsdien elk jaar een t>ehoorlijk 
dividend op... 
Van waar komt dat geld? Van de 
maatschappij die dit schip bij de 
NV Methania huurt En die maat
schappij heet Distrigaz. Voor Dis
trigaz is die werkeloze Methania 
dus wél een peperdure grap. Een 
emntal grote privé-vermootschap-
pen zitten ermee in hun maag, 
maar een stuk van de rekening re
kenen zij wel door aan hun klanten 
die overwegend de afr>emers van 
elektriciteit zijn. 

Foto Knack 
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Jean-Pierre Pauwels, de man van 
Distrigaz en kabinetschef, die als 
geen ander in dit land precies 
weet waarom het parlementair 
energiedebat almaar op de lange 
baan wordt geschoven. 

De helft van de kleine honderd 
miljoen saldokosten wordt ander
zijds gedragen.» door staatspartici-
patie. Door de belastingbetaler 
dus. 
Een duurder kijkschip dan de Me-
thania bestaat nergens ter wereld. 
Die prestatie van ons zou alvast in 
het Guinness-Recordbook mogen 
opgetekend worden. 

Ministeriële 
diskretie 
Er is evenwel nog erger. We zou
den ons gelukkig mogen prijzen 
ais dat luxe-schip uiteindelijk in '85 
terdege ekonomisch voor ons 
land zou beginnen renderen. Maar 
niets is minder zeker. De maat
schappij Distrigaz is niet vies van 
een miljoenenopslorpend kon-
traktje meer of minder. 
Waarbij we ver afgedwaald zijn 
van het voorgehouden uitgangs
punt van minister Qaes; namelijk 
de energiebevoorrading tegen 
een beheerbare prijs veilig te stel
len. 
Wat is er na de bouw van de Me-
thania immers nog gebeurd? De 
maatschappij heeft — met verbin
tenis van de Staat — een kontrakt 
afgesloten met Algerije (en dat is 
nog niet langer geleden dan de 

eerste week van april dit jaar) 
waaruit blijkt dat we het Algerijns 
aardgas stukken duurder gaan be
talen dan bij voorbeeld het Neder
landse gas van Slochteren... 
Vandaag reeds is dit een uitge
maakte zaak. De minister van Eko-
nomische Zaken doet alsof zijn 
neus bloedt, maar vooral is in zijn 
persoon de belastingbetaler voor 
miljardenrekeningen gedurende 
jaren kontraktueel verbonden. 

Méér nog, zonder meer werd 
met de Algerijnse leverancier So-
natrach overeengekomen dat de 
prijs van het geleverde aardgas 
mee zal schommelen (dus stijgen) 
met de olieprijzen. Of, met andere 
woorden: vanaf oktober volgend 
jaar zal de aardgasprijs In ons land 
steevast de hoogte ingaan tot het 
prijspeil van petroleum wordt be
reikt Dat is het konkrete resultaat 
van het Methania-avontuur van 
ekonomieminister Willy Claes. 
De Europese Kommissie heeft er 
een maand geleden al op gewe
zen dat de Distrigaz-faktuur van 
aard is om het tekort op de beta
lingsbalans te doen toenemen. Ze 
heeft in niet mis te verstane be
woordingen minister Claes en de 
Belgische regering hiervoor ge
gispt Andere staten, zoals Frank
rijk, Italië en de Verenigde Staten 
die nog met Algerije in onderhan
deling zijn voor mogelijke aardgas
leveringen hebben hun ontstem
ming te kennen gegeven over het 
feit dat het akkoord Distrigaz-So-
natrach onbillijk is en hun onder
handelingspositie ongemeen lastig 
maakt Wat ons land betreft zitten 
we met de Distrigaz-politiek voor 
jaren op een enorm verspillings-
terrein. 

Bijkomend duiken in de pers ook 
nog berichten op over de beden
kelijke diskretie over de Methania 
en de Distrigaz-kontrakten die zo
wel bij de maatschappij als bij het 
ministerie van ekonomische zaken 
krampachtig wordt aangehouden. 
In het parlement stelde in februari 
VU-fraktieleider Paul Van CSrem-
bergen indringende vragen over 
de precieze bestemming van niet 
minder dan 6 miljard frank zoge
heten beheerkosten. De Wet-
straatpers berichtte lakoniek: „de 
minister is daar niet op ingegaan." 
Niet alleen op het ministerie van 
openbare werken (de fameuze 
Stormstuw), maar ook op het de
partement van ekonomische za
ken, blijkt de verspillingspolitiek 
troef te blijven. Ministeriele mooi-
praterij ten spijt (hds) 

R;'ss« r •;<; 
Uetaï 

K% 

'%>% 
* • » > . sz.,. 

. —'̂  H?/ 
Distrigas betaalt veel ?^^^ ^%^ 

voor Algerijns aardgas ^ "' •"* ^ 
BBU'SSFl OSLO F-S- V p r n~ ^u- ~u.' . " ; " ' • • " s,„r>i- suu. >.-.d-. f S-.' 

SEN ireu'er dca. - \ <-ur U-_ •f-' •«•--_ • •• •''%\'^l . , '• , . n j-rv.1 >-" 

\ereist? 

* •ft. Q $ \ •*""-" ""--••--- • 

^'J^C'QNstrigas maakt stoken op Algenj 
^-ïS^ *\ardgas even duur als verwarmen op ohj 

"" '^t ' fe een hedriii (bete 

^euc 

^ iS fc - i ' . , 

'ei-J% 

^ ^ ^ S r . 
'•Oor 

-'mg « n ' S S W '^"'' 

Privé-odium 
„Distrigaz beweert nog steeds 
van zichzelf een naamloze ven
nootschap te zijn met een meer
derheid van privé-aandeelhou-
ders. Een odium dat het bedrijf 
hardnekkig blijft verdedigen on
danks de vaststelling dat de pri-
vé-ondernemingen die vertegen
woordigd zijn in de raad van 
beheer (Intercom, Electrobel, 
Shell-) er de feitelijke meerder
heid niet meer hebben aangezien 
de voorzitter een doorslagge
vende stem heeft bij stemmingen 
over essentiële items. Dat die 
voorzitter dan toevallig J.-P. Pau
wels is, of de kabinetschef van 
minister Claes op het ministerie 
van Ekonomische Zaken, hoeft 
dan ook geen verbazing te wek
ken.' (De Bedrijfskrant, 27 maart 
•81) 

400 miljoen extra 
„Voorzieningen voor risico's en 
lasten, (rubriek VII van het pas
sief). 
Deze post vertoont een verho
ging, inzonderheid door de sa
menstelling van een bijzondere 

voorziening van 400 miljoen 
frank, bestemd om het hoofd te 
kunnen bieden aan de kosten die 
voortvloeien uit de inaktiviteit 
van de „Methania". (Uit het jong
ste Distrigaz-jaarverslag). 

Methania-
dividend 
„De methaantanker Methania, die 
onmiddellijk na zijn proefvaart er
gens in de Noorse fjorden voor 
anker ging en daar nu nog altijd 
ligt begint geld op te brengen. 
Over 1979 betaalde de NV Metha
nia haar aandeelhouders een bru-
to-dividend van 900 fr. uit Het 
boekjaar werd immers afgesloten 
met een nettowinst van 98,5 mil
joen frank. De Methania die onge
veer 5 miljard frank kostte en met 
veel staatssteun van stapel liep, 
moet „ooit" het Algerijns aardgas 
naar België transporteren. iJ 
Het is dank zij de huur betaald 
door Distrigaz dat de NV Metha
nia in '79 uit de verliezen geraakte 
en meteen een dividend kon beta
len." (De Standaard, 12 februari 
'81) 

Minister Claes predikt sinds lan
ger dan vandaag de bezuiniging. 
Toen de oliesjeiks voor het eerst 
de kraan toedraaiden trok hij er 
publicitair met vrouw en kroost 
voor een fietstochtje (en vooral 
voor het fotografenkiekje) op uit 
Inmiddels heeft hij de geldkraan 
opengedraaid voor miljoenen ver
spillingen; zoals met het avontuur 
van de Methania. 

Dure prijs 
„De eerste leveringen van Alge
rijns gas starten in oktober 1982 
tegen een ritme van 2,5 miljard 
kubieke meter per jaar Het gas zal 
tot 1985 via Frankrijk worden inge
voerd in afwachting van de beëin
diging van de bouw van de LNG-
terminal in Zeebrugge. 
België is het eerste land dat met 
Algerije een akkoord bereikt over 
die nieuwe en vrij hoge aardgas-
prijs. De overige kandidaat-afne
mers van Algerijns gas hebben 
vooriopig nog geweigerd die Alge
rijnse prijs te aanvaarden." (De 
persagentschappen) 

Handig en snel 
„Distrigaz is niet alleen een staats
onderneming, maar tevens een 
veriengstuk van het kabinet van 
Ekonomische Zaken. De voorzit
ter-kabinetschef schrijft brieven 
aan zichzelf, overlegt met zichzelf, 
advizeert zichzelf en kontroleert 
zichzelf. Dat is natuurlijk handig 
om snel tot besluiten te komen." 
(De Standaard, 9 februan '81) 

Geheimhouding 
„Het Algerijnse gaskontrakt blijft 
in een waas van geheimhouding 
gehuld. Na de kabinetsraad werd 
vernomen dat in besloten poli
tiek kernkabinet onder de rege
ring Martens ten minste drie keer' 
over de ondertekening van deze 
prijsaanpassing gesproken 
werd." (Het Laatste Nieuws, 
11 april) 

Winsten... 
„-En onder dezelfde balanspost 
heeft Distrigaz ook nog de 7,7 
miljoen fr. winst van de olie-
aktiviteiten gestopt om eventue
le veHiezen te dekken. Die 7,7 
miljoen fr. is de netto-winst op 
het oliekontrakt De schatkist 
heeft er bijgevolg een nagenoeg 
even groot bedrag aan verdiend. 
Hopelijk moet ze er geen veel
voud van teruggeven om toe
komstige verliezen van die akti-
viteit aan te zuiveren." (De Stand
aard 16 mei jü 
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14 TV-programma's m 
Zaterdag 

BRT 1 

1400 Bonjour la France (Open 
School) — 15 30 Dag aan dag — 
16 00 Bloed op de zon (spionage-
frlm) — 1800 Beertje Paddington 
( f j — 1805 Hamad en de piraten 
(jeugdfilm) — 18 55 Dit leuke land 
— 1945 Nieuws — 2010 De 
Ropers (f J — 20 35 Rozen bloeien 
twee keer (tv-film) - 22 05 Biljar
ten (WK vijfkamp) - 2230 Ver
kiezing miss België 1981 — 2330 
Nieuws 

NED 1 

1530 Nieuws - 1532 Dag huis, 
dag tuin dag opbergschuur (kleu-
terprogramma's) — 1543 De la-
waaipapegaai prezenteert — 
1600 Wat je zegt ben je zelf — 
1625 Mork & Mindy - 1650 
Reigers (dokJ — 1836 Sesam
straat — 1900 Wolhes wereld (fJ 
— 1905 NCRV-festival '81 (pop) 
— 1930 Ja, natuurlijk - extra — 
2000 Fatale twijfel (film) - 21 37 
Nieuws — 21 55 Politieke partijen 
— 2205 Een huis in Jeruzalem 
(dokJ — 22 55 Hennnenngen aan 
Amsterdam — 2310 Slotmedita-
tie - 2325 Nieuws — 2335 Stu
dio Sport-extra 

NED 2 

1857 Nieuws - 1859 Hier is 
Boomer ( f ) — 1955 Muppet 
show - 2000 Nieuws - 2027 
De Willem Ruis-show — 2220 
Brandpunt — 2250 Sport op za
terdag — 2315 De alles is anders 
show — 015 Zendtijd politieke 
partijen — 030 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 1955 Le jardin 
extraordinaire — 2025 Le retour 
de la panthere rose (film) — 21 50 
MUSIC circus (Variete) — 2240 
Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Musikladen 
extra (popshow) — 21 45 Nieuws 
— 2205 Der Scharlachrote pirat 
(piratenfilm) 

ZDF 

19 00 Nieuws — 19 30 Die Strasse 
(f J - 2015 Ich hebe dich (film) -
21 35 Nieuws - 21 40 Das aktuel-
le sport-studio — 2310 De zeil-
boot( f ) — 010 Nieuws 

D 3 

19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Music of 
man (dokJ — 21 10 Fluchtweg 
nach Marseille (film) — 035 
Nieuws 

LUX 

19 00 Nieuws — 19 30 La croisiere 
s amuse (f J — 20 30 Seuls sont les 
indomptes (western) — 2020 La 
Paloma (film) 

F 1 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Paris de TF 1 (spel) -
20 00 Nieuws - 20 30 Salvador en 
féte (show) - 21 30 Dallas ( f ) -
22 30 Voetbalmagazine - 2330 
Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2030 Rugby (fi
nale Frans kampioenschap) — 
2205 Les frontieres de l'inconnu 
(dok) — 2300 Nieuws 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Le tout pour le tout (to
neel) - 22 30 Nieuws - 2345 
Festival van Cannes (reportage) 

Zondag 

BRT 1 

9 45 Telegym — 10 00 Ommekaar 
— 11 00 Konfrontatie (debaü — 
12 00 Nieuws voor gehoorgestoor
den — 1500 Sesamstraat — 
1525 De nachttrein (jeugdfilm) — 
1630 Biljarten W K Vijfkamp -
1730 Volleybal finale beker van 
België — 1845 Beertje Padding
ton (stnp) — 18 50 Geheimen der 
zee (dok) — 1945 Nieuws — 
2000 Sportweekend - 2030 Pa-
radijsvogels ( f ) — 21 15 Paul Van 
Vliet Vandaag of morgen" (show) 
— 2255 Nieuws 

NED 1 

11 00 Eucharistievienng — 19 00 
Nieuws — 1905 Heidi — 1930 
Tinker Taylor, Soldier Spy (f J — 
2105 Verkiezingsdebat „grote 
vier (PvdA CDA, D'66 en V V in 
debaO - 2305 Nieuws 

NED 2 

1530 Nieuws — 1535 't Spant 
erom (kinderspelshow) — 1625 
De rode ballon - 1705 Studio 
sport 1 — 1845 Sesamstraat — 
1900 Studio Sport 2 - 2000 
Nieuws — 2010 Een Vlaams huis 
in Amsterdam (reportage) — 
2040 Humanistische Verbond — 
2045 Extra (info) - 2055 De 
katvanger (dok) — 2225 Twee 
verboden Poolse films — 2310 
Nieuws 

RTB 1 

1200 Faire le point (debaO -
15 35 Les aventures de Till I Espie-
gle(film) - 19 30 Nieuws - 1955 
Chantons Frangais (finale) — 
20 55 Le professeur jouait du saxo
phone (tv-film) — 2230 Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Die freund-
lichen Haie (dok) — 21 05 Messer 
im Kopf (film) — 2255 Nieuws -
2300 Bucherjournal — 2345 
Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1910 Bonner 
Perspektiven — 19 30 De geschie
denis van Pruisen (dokJ — 2015 
Herbstsonate (film) — 2145 
Nieuws — 2200 Ongewone din
gen (dok) - 2230 That's enter
tainment (kompilatiefilm) — 035 
Nieuws 

D 3 

19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
20 00 Nieuws — 2015 Het rijk van 
de Khmer-koningen (dok) 2100 
Auslandsstudio — 2145 Kolner 
Treff 

LUX 

1900 Tele-Lux hebdo - 1930 
Cineremo - 2000 Kojak ( f ) — 
2100 L Attentat (politiefilm) — 
2300 Koumen (reportage) 

F 1 

1925 Dieren slapen (dok) — 
2000 Nieuws - 2030 Le vol du 
Phoenix (film) — 2245 Koncert 
(Yannis Xenakis) — 23 35 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 Le journal 
d une femme de chambre (film) — 
2215 Portret van Luis Bunuel — 
2245 Petit theatre (eenakter) -
2315 Nieuws 

F 3 

2000 Les comediens samusent 
(humor) — 20 30 Des chercheurs 
pour qui ' (natuurwetenschap
pen) - 21 25 Nieuws - 21 40 
L Invite de FR 3 - 22 35 La Proie 
(film) 

Maandag 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie — 1800 
Beertje Paddington (stnp) — 1805 
Maja de bij (stnp) - 1830 Bon
jour la France (Open School) — 
19 00 All new Popeye show (f J — 
1905 De avonturen van de hond 
Reksio (fJ — 1917 Uitzending 
door derden (tv en onderneming) 
— 1945 Nieuws - 2010 Het 
testament (fJ — 21 00 De sport-
show — 21 45 Honzon (Weten
schappelijk magazine) — 2225 
Nieuws 

NED 1 
1830 Jeugdjournaal - 1836 Se
samstraat — 1850 Vleermuizen 
(dok) - 1900 Wollies wereld (fJ 
— 19 05 Jong geleerd, oud mets te 
doen (kabaret) — 1935 Zweden, 
bij voorbeeld (dokJ - 2005 Een 
nieuwe kans voor Christine (tv-
film) - 21 37 Nieuws - 21 55 De 
familie Bellamy (fJ - 2245 Tot 
besluit - 2300 Nieuws 

NED 2 

1857 Nieuws - 1859 Donald 
Duck, Woody Woodpecker 
(strips) — 1913 Zoo is de dieren
tuin (dokJ — 2000 Nieuws — 
2027 De groene keizenn ( f ) — 
21 20 Krabbe en Dresselhuys 
(dokJ - 2200 Aktua tv - 2235 
Soap ( f ) - 2300 Socutera -
2315 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws — 1955 California 
Split (film en debaO - 2300 
Nieuws 

RTB 2 
19 55 A chacun sa musique (fanfa
res) — 2025 Jean Donnay (por
tret van een schilder) 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Exil (fJ -
21 15 Zwischen Muzzin und Ma
gier (reportage) — 21 45 Kart Va
lentin zum 99sten (humor) — 
2230 Tagesthemen — 2300 Das 
Hollentor (film) - 025 Nieuws 

ZDF 
21 00 Heute-Journal - 21 20 lm 
Regen nach Amenka (tv-film) — 
2255 Zeugen des Jahrhunderts 
(gesprek) — 2350 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws — 2015 Gala (kon
cert) — 22 45 Die Schlangenpries-
tenn (film) — 2350 Nieuws 

LUX. 

1945 Dierenmagazine — 2000 
Medeans daujourd'hui (fJ — 
21 00 Nora, la maison de poupee 
(film) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Paris de TF 1 (SpeD -
2000 Nieuws — 20 30 Capricorne 
One (SF-film en debaO - 2345 
Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 Aktualitei-
tenmagazine — 21 55 Histoires de 
familie (dokJ — 22 45 Festival van 
Rijsel (reportage) - 2330 
Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Une histoire simple (vrou
wenportret) — 2200 Nieuws 

Dinsdag 

[ 26 MEI I 
BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 
Beertje Paddington (stnp) — 18 05 

Sesamstraat — 18 35 All new Po
peye show (stnp) — 1840 Pierre 
Fabien & Ck) (f) - 19 07 Uitzending 
door derden Het Vnje Woord — 
1945 Nieuws — 2010 Hitnng 
(show) — 2105 Kosmos (dok 
over het heelal) — 21 55 IQ (kwis) 
- 2225 Nieuws 

BRT 2 

2010 Allemaal beestjes (dokJ — 
2040 Op zoek naar Voedoe 
(dok) — 21 05 Spel zonder gren
zen (speU — 2225 Bonjour la 
France (Open School) 

RTB 1 

1900 Waalse gewesteliike aktuali-
teiten — 1930 Nieuws — 1955 
Dickie-Roi ( f ) — 2055 Tekenfilms 
— 2105 Jeux sans frontieres 
(spel) — 2225 Nieuws 

RTB 2 
1900 Overname RTB 1 - 1955 
Ce soir Versailles (Histonsche evo
catie) — 21 30 Brazihe (dokJ — 
2225 Carnets du court-metrage 
(kortfilms) 

NED 1 
1830 Jeugdjournaal - 1836 Se

samstraat — 1900 Verkiezingen 
1981 - 2000 Nieuws - 2027 
Verkiezingen 1981 - 0005 
Nieuws 

NED 2 
1857 Nieuws - 1859 NCRV-
festival 81 — 2000 Nieuws — 
2027 De gezusters Bennett (fJ — 
2120 Iedereen op zijn manier 
(film) - 2210 Meditatie - 2220 
Hier en nu — 2300 Kerken, wat 
doe je e r m e e ' — 2320 Nieuws 

LUX. 
1945 Entre chiens et chats — 
20 00 Dallas ( f ) - 21 00 La chasse 
aux espions (Spionagefilm) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Pans de TF 1 (spel) — 
20 00 Nieuws — 20 30 Mam basse 
sur Naples (reportage) — 21 35 
Show groupe Telephone (show) 
— 2220 Tennis (reportage) — 
2255 Nieuwa 

A 2 
1945 L'escargot (speO - 2000 
Nieuws — 2028 D'accord, pas 
d'accord — 2040 Jeanne d'Arc 

(film en debat) - 2330 Ni< 

20 00 Les jeux de 20 heures I 
— 2030 L'Auberge du 6eme 
heur (film) - 2300 Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Teles 
— 21 00 Aktualiteitenprogra 
— 2145 Quincy ( f ) - 223 
gesthemen - 2300 Das C 
(film) — 2345 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 We 
gesetz? (film) — 21 00 Meute 
nal — 21 20 Asgard Beobac 
gen unter Rockern (reportag 
2205 Apropos film - 2250 
konzert Deutscher Schallpl. 
preis 1981 (feestkoncert) — 
Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteite 
2000 Nieuws - 2015 Lai 
spiegel — 21 00 Fragestund 
21 45 Monitor im Kreuzfeue 
2230 Keine angst vorm Fl 
(dokJ - 2300 Nieuws 

Z A T E R D A G (23 meO - A l h o e w e l d e za te rdag
se namiddagf i lm o p BRT er e e n is uit d e o u d e doos , e n 
in z w / w , IS hi j bes t te p ru imen Bloed op de zon (B lood 
o n the sun) , e e n f i lm van Frank U o y d (1955), d ie enigs
z ins d e sp ionage- en sc ience- f ic t ion toer opgaa t e e n 
journal is t die in Japan w e r k t v o o r d e A m e n k a a n s e ko lo
nie daar, o n t d e k t da t er p lannen bes taan die d e 
ve rove r i ng van d e w e r e l d b e o g e n M e t J a m e s Cagney , 
Wa l lace Ford , Sylv ia S y d n e y — D e weekend f i lm van 
B R T Rozen bloeien twee keer (Roses b loom tw ice) , 
m a g er o o k zi jn Diana, e e n w e d u w e o p midde lbare leef
t i jd, v ind t z ichzel f n o g te j o n g o m z ich t e laten u i t range
ren d o o r haar o m g e v i n g e n d o o r haar e igen k inderen 
Z I J voe l t z ich helemaal met o u d , zi j is n o g knap en hee f t 
tal van b e w o n d e r a a r s Z i j p r o b e e r t alle „ t radi t ionele" re
ge ls d ie aan een w e d u w e van midde lbare leeft i jd 
opge legd w o r d e n , t e d o o r b r e k e n Haar k inde ren zi jn 
ze l fs ve r ras t te h o r e n da t zij n o g ech t seksue le 
ve r langens hee f t H ierna vo lg t biljarten W K v i j f kamp 
in M a a s t n c h t en met te ge loven maar t o c h waar de B R T 
zend t o p n i e u w d e jaar l i jkse v l eeskeunng uit die d e 
naam m e e heef t g e k r e g e n van Miss België Verkiezing 
Luk A p p e r m o n t voe l t z ich bl i jkbaar thuis o p derge l i j ke 
mani festa t ies Hij zal d ie d a n o o k p rezen te ren — 
P o p m i n n e n d e jongelu i k o m e n u i tgebre id aan hun t rek
ken in d e j onge renp rog ramma 's Folllies en Formule 2 
van RTBF — O p N e d 1 k o m t e e n TV-f i lm d ie geba
s e e r d is o p waar g e b e u r d e fe i ten Fatale twijfel (Le ven t 
sur la maison) Een bedeesde j o n g e n uit e e n def t ig , nor
maal en ge lukk ig gez in maak t p lo tse l ing zomaar, z o n d e r 
reden s tampe i Hi j w o r d t e r v o o r ges t ra f t M a a r hij k o m t 
t o c h vei l ig t e r u g me t be ide v o e t e n o p d e g r o n d Hij kr i jg t 
o p n i e u w zin in het leven En d a n gebeur t er iets 
v rese l i jks w a a r d o o r zel fs z i jn o u d e r s h e m afvall ig 
d re igen te w o r d e n ( N C R V ) 

Z O N D A G (24 mei) - Een half jaar na Neder land 
b reng t de BRT nu ook bee lden van d e jongs te one-man 
s h o w van d e Neder landse kabare tar t ies t Paul van Vliet, 
een ar t iest me t een zwaa rgevu lde carr ière, me t als uit
sch ie ter z i jn onnavo lgbare kuns t o m „ t iepet jes" neer te 
ze t ten o p het teater — O v e r enke le dagen w o r d e n in 
Neder land verk iez ingen voo r d e T w e e d e K a m e r gehou
d e n D e vier g ro te o p p o n e n t e n in het Neder landse poli
t ieke spel z i jn J o o p d e n Uy l ( P v d A ) Dr ies van A g t 
( C D A ) . Hans W iege l ( V V D ) en Jan Te r l ouw (D'66) Pers 
en med ia p i kken o p een heel ande re manier in o p het 
ve rk iez ingsgebeuren dan bij ons En ook de polit ici 
s taan ande rs t egenove r de med ia -were ld Z o is het mo
geli jk dat enke le dagen voo r de verk iez ingen de A V R O 
( N e d 1) d e vier g ro te l i j s t t rekkers r o n d de tafel kan 
ve rzame len o m een o p e n d iskuss ie op gang te b rengen 
tussen hen o v e r hun p r o g r a m m a Ste l je zo iets voo r in 
Belg ië I ( D e G r o t e V ie r ) — België w o r d t s teeds meer 
g e k o n f r o n t e e r d me t een w o e k e r e n d e kwaa l die van de 
koppe lbazen D e V P R O breng t een gedramat i zee rde 
dokumen ta i r e over deze m o d e r n e v o r m van misdr i j f 
( D e katvanger - N e d 2) 

M A A N D A G (25 meO - in het popu la i r -weten
schappel i j k magazine Honzon van BRT zi t ten o a 

vo lgende o n d e r w e r p e n Z o e k e n naar 
L imbu rgse o n d e r g r o n d . D e evolutie ii 
k r o s k o p i e , D e opzoek ingen van p ro 
naar o p t r e d e n en p reven t ie van hem 
renen o n d e r inv loed van d e resusfaki 
kans voor Christine (L i fe fo r Chr is t 
TV- f i lm d ie g ro tendee ls gebaseerd is 
fe i ten D e onhande lbare 14-janqe C l 
o o r d e e l d t o t levens lange opsluit ing 
van brands t ich t ing He t meis je voelt 2 
ve r s to ten en in d e s teek gelaten Ei 
beg in t z ich t e in te resseren voor dit joi 
N e d 1) — T ros hee f t een ongewoon 
tonee l reuzen van e e n verschi l lende 
aan tafel samengeb rach t Jeroen 
Dresse lhuys K r a b b e spee l t de rol var 
p n g e n en gaat d e nu 74-jange stet 
o v e r alles en n o g w a t (T ros - N e d 

D I N S D A G (26 mei) - Dr ie j , 
aan d e N e d e r l a n d s / B e l g i s c h / A m ( 
schappe l i j ke reeks Cosmos, waann 
s te r rekund ige Car l Sagan d e ki jkers 
on tdekk ings re is d o o r he t heelal ' 
B R T 1 een in le idend p rog ramma ( 
v o l g e n d e w e e k van s ta r t g a a t — In hi 
Allemaal beestjes, o p BRT 2 w o r d t 
b rach t aan d e d ie ren in het dierenpai 
In leder op zijn manier p ra ten vijf geh 
ten ove r hun leefwi jze, p rob lemen, 
komstv is ie ( N C R V - N e d 2) - O v e r 
d e n nogal w a t f i lms gemaak t A2 dra 
V i c t o r Fleming (1948) me t Ingrid Ber( 
Jeanne D e f i lm w o r d t gevo lgd doo r ( 
h i s tonsche f iguur Jeanne d 'Arc 

W O E N S D A G (27 mei) - \ 
dr id — L iverpoo l Rech ts t reekse repor 
le van de Europese B e k e r voor Lar 
Pari js (BRT 1, RTBF 2, N e d 1, TF 1, Z 
s lecht w e e r in d e namiddag, dan zorgt 
in teressant namiddagpakket op N e d 
ren — In de reeks „Engels real isme 
BRT 2 v o o r voe tba lha te rs en filmliefi 
psycho log ische f i lm Het toornige zwij 
lence) van G u y G r e e n (1960 - z w / w ) 
van B ryan Fo rbes T o m Cur t i s (Riche 
e e n fabr ieksarbe ider en zi jn Italiaans 
e e n d e r d e k ind v e r w a c h t hebben he 
J o e (M ichae l Cra ig) , T o m s vnend die 
(Pier Angel i ) i nwoon t is vr i jgezel en h 
n o c h f inancië le p rob lemen Bui ten 
thu is kn jg t T o m ook last o p de fab 
wi lde s tak ing u i tb reekt en T o m met n 
vankel i jk w o r d t hij ges teund , maar 
d r u k laten zi jn kol lege s T o m vallen 
de a v o n d me t enke le interessante | 
Professionals, een Amer ikaanse w« 
cha rd B r o o k s (1966), met een s terk i 
Bel lamy, Jack Palance Bur t Lancaste 
ber t Ryan en Claudia Cardinale Vie 
r iers zi jn d o o r de r i jke rancher Grant 
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Vfi 
— 23.30 Nieuws. 

e 20 heures (spel) 
rge du 6ème bon-
3.00 Nieuws. 

- 20.15 Telespiele. 
liteitenprogramma 
I (f.) - 22.30 Ta-
23.00 Das Gebell 
vlieuws. 

- 19.30 Wessen 
21.00 Heute-jour-

jard: Beobachtun-
jrn (reportage) — 
ilm. - 22.50 Fest-
her Schallplatten-
tkoncert) — 23.50 

ke aktualiteiten. — 
— 20.15 Landes-
) Fragestunde, — 
Tl Kreuzfeuer. — 
gst vorm Fliegen 
Nieuws. 

TV-programma's 15 

Woensdag 

BRT1 
17.00 Op het Schildpadplein. -
18.00 Beertje Paddington. - 18.05 
Lachertjes. — 18.10 Battlestar Ga-
lactica (sf-f). — 18.57 Uitzending 
door derden (CVP). - 20.05 Voet
bal: Real Madrid —Liverpool. — 
22.15 Nieuws. 

BRT 2 

20.05 Rerum Novarum (show). — 
21.05 Het toornige zwijgen (film). 
- 22.35 Koncert: Bela Bartok. 

NED. 1 

15.30 De poppenkraam. - 16.00 
Maja de bij. — 16.25 Kinderspel. — 
16.55 KRO'S Wereldcirkus. -
18.30 Jeugdjournaal. - 18.36 Se
samstraat. — 18.50 Toeristische 
tips. — 19.00 Van gewest tot ge
west. - 19.50 Klem Qnfo). - 20.00 
Socutera. — 20.05 Voetbal (repor
tage). - 22.17 Nieuws. - 22.35 

Den Haag vandaag. — 22.50 Pano-
ramiek. — 23.25 Nieuws. 

NED. 2 

18.57 Nieuws. - 18.59 De school
krant (fJ. — 19.25 Kenmerk (info). 
- 20.00 Nieuv«. — 20.27 Socute
ra. — 20.32 The professionals 
(western). — 22.10 A ring to fight 
(boksen). — 22.35 Hitchcock ver
telt... (kortfilm). - 23.07 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 20.00 Meurtre au 
43éme étage (tv-film). - 21.50 La 
revolution silencieuse (voor zelf
standigen). — 22.20 Jazz a la 
grand-place (koncerO. — 23.05 
Nieuws en weerbericht tot 23.25. 

ARD 2 
20.00 Nieuws. - 20.15 Der Schatz 
des Priamos ( f ) . — 21.45 Kulturele 
rubriek. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 22.00 Vegas (fJ. 
— 22.45 Het jaar der gehandicap
ten. — 22.50 Mutter der Bilder 
(kunsü. - 23.20 Jazz-cocktail 
Cóte d'Azur (1980). - 0.45 

'oeken naar w a r m wa te r in de 
•e evolutie in d e e lek t ronenmi -
len van prof . Sir Cyr i l C la rke 
tie van hemo lyse bij pasgebo-
ie resusfaktor. — Een nieuwe 
! fo r Chr ist ine) is een Br i tse 
jbaseerd is o p waar gebeu rde 
14-jaricje Chr is t ine w o r d t ver-
> opsluit ing o p beschu ld ig ing 
elsje voelt z ich d o o r iedereen 
. gelaten. Een sociaal w e r k e r 
1 voor dit j onge w r a k ( N C R V -
1 o n g e w o o n idee g e h a d : t w e e 
rschi l lende genera t ie w e r d e n 
t : Jeroen K r a b b é en M a r y 
3lt de rol van de n ieuwsg ier ige 
4^jarige s ter -akt r ice u i tv ragen 
r o s - Ned . 2). 

i) — Drie jaar w e r d g e w e r k t 
j l g i sch /Amer ikaanse w e t e n -
nos, waar in d e Amer i kaanse 
d e ki jkers m e e n e e m t o p een 

3t heelal. V a n a v o n d b reng t 
ogramma o p d ie reeks d ie 
j a a t — In he t na tuurmagaz ine 
U 2 w o r d t een bezoek ge-
et d ierenpark Plankendaal . — 
i ten vijf gehand icap te s tuden-
sroblemen, mot ivat ie en toe-
2). — O v e r Jeanne d'Arc wer -
lakt. A2 draai t een vers ie van 
t Ingrid B e r g m a n in d e rol van 
/o lgd doo r een deba t ove r d e 

d 'Arc. 

' mei) — Voetbal: Real M a -
sekse repor tages van de fina-
er voor Landskamp ioenen in 
d. 1 , T F 1 , Z D F ) . - W o r d t het 
g, dan zorg t de K R O v o o r een 
ket op Ned . 1 v o o r de k inde-
ils real isme rond 1960" draait 
i en f i lml ie fhebbers de Br i tse 
jornige zwijgen (The angry si-
6 0 - z w / w ) naar een scenar io 
ïurtis (Richard A t t e n b o r o u g h ) 
:ijn Italiaanse v r o u w A n n a die 
hebben he t niet gemakkel i jk . 

s vr iend d ie bij T o m en A n n a 
ijgezel en heef t geen familiale 
sn. Bui ten de moei l i j kheden 
o p de fabr iek wannee r een 
T o m niet mee wil doen . A a n -

!und, maar geleideli jk, onder 
Dm vallen... V O O (Ned . 2) vul t 
eressante p rog ramma 's : The 
ikaanse wes te rn f i lm van Ri-
t een s terke beze t t ing : Ralph 
rt Lancaster, Lee M a r v y n , Ro-
irdinale. V ier be roepsavon tu -
cher Grant ingehuurd o m zi jn 

ech tgeno te Mar ia uit de handen van revo lu t iona i ren te 
halen d ie ze h e b b e n o n t v o e r d . — N a d e f i lm k o m t de 
2 d e af lever ing van een reeks o v e r b e r o e m d e bokse rs 
en b o k s m a t c h e n (A ring to fight) e n daarna vo lg t Arthur, 
e e n af lever ing van een reeks ko r te f i lms gereg isseerd 
en ingeleid d o o r A l f r e d H i t chcock naar verha len van al
lerlei auteurs . He t is een wonder l i j k verhaal van Ar thur , 
e e n N ieuwzee landse k ippenboer die zi jn egoïs t ische en 
inhaler ige v r o u w o p vakmanschappe l i j ke manier uit de 
w e g r u i m t D e poli t ie is e rvan ove r tu igd da t A r t h u r de 
dader is, maar w a t hee f t hij m e t he t lijk gefikst?... (Hitch-
cocl< vertelt - zw/w). 

D O N D E R D A G (28 mei) - O n d e r w e r p e n in 
Een vinger in de pap (onder v o o r b e h o u d ) (BRT 1): Ge 
sp rek me t k inderen van sch ippe rs en foor re iz igers -
Por t re t van de 15-jarige V é r o n i q u e - P o p me t Ex-Hole -
D e g r o e p Y a r b r o u g h & Peoples. — BRT 2 ze t een merk
waard ige f i lm o p he t s c h e r m : De l<lompenboom (L 'A lbe-
ro degl i zoccol i ) , een Italiaanse natural is t ische fi lm van 
Ermanno O lm i (1977-78). D e f i lm is e e n boe renk ron iek 
w a a r m e e Ermanno Olmi in 1978 o p he t Fest ival van 
C a n n e s de „ G o u d e n Pa lm" behaalde. Al le rol len w o r d e n 
gespee ld d o o r boe ren uit de s t reek waar de fi lm speel t : 
Lombard i je . V ie r boe rengez innen b e w o n e n r o n d het 
e inde van d e vor ige e e u w een landgoed in Lombard i je . 
Land, v e e en g e b o u w e n b e h o r e n toe aan de landheer. 
T w e e d e r d e van d e o o g s t en d e aangroe i van d e 
vees tape l m o e t e n naar d e landheer. Een van d e v ier 
b o e r e n hee f t z ich d o o r d e do rpspr ies te r to t een 
o n g e w o n e besl issing laten b r e n g e n : zi jn zoon t je M inek 
w o r d t naar schoo l ges tuu rd . Da t be teken t t w e e handen 
minder o p he t erf. D a a r e n b o v e n is zi jn v r o u w zwanger . 
O p een dag k o m t M i n e k thuis van schoo l me t een 
g e b r o k e n k lomp, 's Nach ts s luipt d e boe r het huis uit, 
hak t e e n b o o m van de landheer o m e n kap t er een 
k l o m p uit v o o r Minek... 

V R I J D A G (29 mei) - BRT 1 p rezen teer t nog 
eens een taaie en avontuur l i j ke p i ra tenf i lm: De zeerover 
(The scar let Buccaneer ) van J a m e s Go lds tone (1976) 
me t Rober t Shaw, J a m e s Earl Jones , Peter Boyle, Beau 
Bidges. D e fi lm speel t z ich af in de 18de eeuw. Ergens 
o p een Cara ib isch ei land zwaai t Lo rd D u r a n d de 
skepter . Hij w o r d t geho lpen d o o r zi jn rech te rhand 
ma joo r Folly, die voora l jach t maak t o p de tal loze 
zee rove rs die de zeeën als d ruk akt ie ter re in hebben . 
Folly's machtswe l lus t w o r d t lelijk g e s t o o r d d o o r ene 
Red N e d Lynch die Folly bij zi jn l ievel ingsbezigheid 
k o m t s to ren : het ophangen van een piraat. Di t is het 
beg in van een avontuur l i jk verhaal waar in u i teraard ook 
nog een lief meis je haar rol t oebedee ld krijgt... In het 
popula i r -wetenschappel i j k p r o g r a m m a Daar vraag je 
me wat (Ned . 1 / K R O ) kunnen de k i jkers aan een panel 
van deskund igen hun g ro te en kleine p rob lemen voor 
leggen. Z o w o r d e n o.a. behande ld : W a a r o m kook t melk 
ove r en wa te r niet; Hoe komt het dat de mens gaapt , 
enz... Het kom ische Neder landse duo Mini en Max ; heef t 
zijn l auweren al ve rd iend - ook internat ionaal. K R O 
(Ned . 1) w i jd t een hele s h o w aan dit o n g e w o n e komi
sche stel. 

Nieuws. 

ARD 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Mittwochs 
in... — 21.45 Au3landsreporter. — 
22.15 Die Ausserirdischen (film). 
- 23.20 Nieuws. 

LUX. 
19.45 Dierenmagazine. - 20.00 
Hit-parade. — 21 00 La colére de 
dieu (avonturenfilm). — 22.50 
Voetbal. Liverpool —Real Madrid. 

BBC 1 

Ochtendprogramma's: 7.40 Social 
sciences. — 8.05 Science. — 8.30-
8.55 Technology. — 14.15 Nieuws. 
- 14.30 Bagpuss. - 16.55 Play 
School. Kleuterklas. - 17.20 Hong 
Kong Rhodey. — 17.45 The en
chanted castte. Zesdelige jeugdse-
rie. — 18.05 John Craven's news-
round. - 18.10 Wildtrack Natuur
magazine. — 18.35 Kinderfilmpje. 
- 18.40 Nteuws. - 18.55 Nation
wide. Regionaal nieuws. — 20.00 
Voetbal. Europese bekerfinale. — 
22.15 Nieuws. - 22.40 The nsk 
business. — 23.15 Paperbacks. — 
23.50 Korte film. - 0.20 Nieuws. -
0.22 Weerbericht. 

BBC 2 

Ochtendprogramma's: 740 Tech
nology. — 8.05 Arts. - 8.30-8.55 
Science. — 11.20-11.45 Gharbar. 
— 12.00 Play school. - 12.30-
12.35 Service information. — 17.20 
Teletekst — 17.50 Schooltelevisie. 
— 17.50 Arts. — 18.15 Technology. 
— 18.40 Continuing education. — 
19.05 Post experience. - 19.30 
Arts. — 19.55 Take the mike. — 
20.25 Nieuws. - 20.35 Did you 
see. — 21.10 Chronicle. Finders 
keepers. 

TF 1 
18.35 Spelprogramma. — 19.10 
Les Paris de TV 1 (spel). - 19.25 
Nieuws. — 20.00 Voetbal. Liver
pool—Real Madrid. — 21.45 Boe-
kenmagazine. — 22.45 Tennis — 
23.25 Nieuws. 

A 2 
19.45 L'escargot (spel). — 20.00 
Nieuws. — 20.35 Palmares 81 
(show). - 21.35 (portreO. - 22.40 
Histoires courtes. Korte verhalen. 
— 23.05 Nieuws. 

FR. 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Le marteau-piqueur (tv-
film). — 22.00 Nieuws. 

Donderdag 

l 26 MEI 

BRT 1 
15.30 Tieners. - 16.15 De heilige 
bloedprocessie in Brugge (reporta
ge). — 18.00 Beertje Paddington 
(strip). — 18.05 Huckleberry Finn 
(f.). — 18.30 Een vinger in de pap 
— 19.00 Klein, klein kleutertje. — 
19.15 De Looples (strip). - 19.25 
Het magische potlood. — 1945 
Nieuws. — 2010 Micro-Macro 
(kwis). — 2045 Panorama. — 
21.35 Dallas (f) . - 22 20 Sporttn-
bune. — 22.50 Nieuws. 

BRT 2 

15.00 Overname BRT 1. - 20.10 
De klompenboom (film). — 23.10 
Première 

NED. 1 
19.00 Heidi. - 19.25 A V R O s 
sportpanorama. — 19.55 Tinker, 
taylor, soldier, spy (f) . — 21 37 
Nieuws. — 21 45 Louis Andnessen 
(portret van een komponist) — 
22.45 Voetbal (reportage) - 23.15 
Nieuws. 

NED. 2 
18.57 Nieuws - 1859 Popeye 
(strip) — 19.05 Scooby Doo 
(stnp). - 19.25 Jan J. De Bom v /h 

de kindervriend. — 20.00 Nieuws. 
- 20.10 De Lemmings ( f ) . - 21.05 
Koning klant - watermerk. — 21.40 
Man over de vloer (fJ. — 22.10 
Achter het nieuws. — 23.00 
Nieuws 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. - 19.55 
Konsumentenrubriek. — 20.20 Les 
granges brCilées (film). — 22.00 Le 
carrousel aux images. 

RTB 2 

18.30 The Muppet-show. - 20.00 
Festival du rire a Rochefort 

ARD 

2000 Nieuws. — 20.15 Ludwig der 
Grosse (dokJ. — 21.00 Patenkin-
der. — 21.45 Alles oder Nichts 
(kwis). — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Appartement für Drei (to
neel). 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Der grosse 
Preis (kwis). — 20.50 Die Grosse 
Hilfe. - 21.00 Nieuws. - 21.05 
Nieuws uit Oost en Wes t — 21.50 
Zwischen Mond und Sonne (tv-
film). - 23.30 Nieuws. 

D 3 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Jede Nacfit 
um Neun (film). — 21.55 Koof)-
zucht - 22.40 Hinter den Schlag-
zeilen. — 23.25 Nieuws. 

LUX 
19.45 Dierenmagazine. — 20.00 
Super-Jaimie (sf-fJ. - 21.00 
French-cancan (film). — 22.45 Por
trait d'artiste (Ida Karskaya). 

TF 1 
19.45 Les paris de TF 1 (spel). — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Marine Ver
dier (f) . — 21.30 Aktualiteitenma-
gazine. — 22.30 Tennis (reporta
ge). — 23.05 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws - 20.35 Le grand 
échiquier (show) — 23.15 Nieuws. 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20.30 Sans mobile apparent 
(film). - 22 10 Nieuws. 

Vrijdag 
29 MEI 1 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Knikkie (strip). — 18.15 Klein, klein 
kleutertje. — 18.30 Aktie schildpad. 
— 19.07 Uitzending door derden 
(KTRO). - 19.45 Nieuws. - 2010 
De zeerover (film). — 21 40 De 
vijfde windstreek. — 22.30 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Wij, heren van Zichem (f.). — 
21.00 China, aspekten van een 
kuituur (reportage) — 21.40 Dag 
aan dag. 

NED 1 
18.30 Jeugdjournaal. - 18.36 Se

samstraat — 19.00 Speedy Gon-
zales. — 19.05 De Flintstones. — 
19.30 Daar vraag je me wa t — 
20.10 De Mini en Maxi-Show. — 
21.05 Hallo, daar ben ik weer (f J. — 
21.37 Nieuws. - 21.55 De recht
bank (dok). — 23.00 Humanistisch 
verbond (over kinderen). — 23.35 
Nieuws. 

NED 2 

18.57 Nieuws. - 18.59 Dr. Snug
gles. — 19.05 Avros toppop. — 
20.00 Nieuws. - 20.27 Dallas (fJ. 
— 21.15 Aktueel en informatief. — 
21.55 De toestand in de wereld. — 
22.00 Tinker, taylor, soldier, spy (f J. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. - 19.00 
Waalse gewestelijke aktualiteiten. 
— 19.30 Nieuws — 19.55 A suivre 
(info). — 21.15 La dame de Shang
hai (film). - 22.40 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws - 20.15 Weg im 
Dunkel (film) — 22.00 Ekonomi-
sche rubriek. — 22.30 Tagesthe
men - 23.00 Die Sportschau (f J. 
- 23.25 Ein Sheriff in New Yor l t 
— 00.40 Nieuws. 

ZDF 

9.15 Rappelkiste - 1900 Nieuws. 
- 19.30 Auslandsjournal. - 20.15 
Aktenzeichen: XY... ungelöst — 
21.15 Gastronomische avonturen. 
- 22.00 Heute-joumal — 2220 
Kultureel magazine. — 23.05 Ak-
tenzeichen XY... ungelöst — 23.15 
Frech wie Fairbanks (film). 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Bali (repor
tage). — 21 00 Nieuws uit Duits
land. - 21.30 Gott und die Wel t — 
22.00 Wie es Gott gefallt (tv-film). 
— 23.00 Richard Waqner (portreO. 

LUX. 

19.45 Dierenmagazine. — 20.00 
Hunter (f.) - 21.00 Le en de la ter-
re (film). 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Pans de TF 1 (spel). -
20.00 Nieuws. - 2205 Expres
sions (variété). — 2300 Tennis 
(reportage). — 23 15 Nieuws. 

A 2 
1945 L'Escargot (spel). - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Noires sont les 
galaxies (f.) — 21.35 Apostrophes. 
- 22 55 Nieuws. - 23.05 Tristana 
(film). 

f 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Le nouveau vendredi. — 
21.30 La nonne sanglante (tv-film). 

Pier Angeli en Richard Atten
borough in Het Toornige Zwij
gen (The A n g r y S i l ence ) een 
m o e d i g en ee r l l j k - r ea l i s t l s ch 
f i l m d r a m a van G u y G r e e n 
( z w / w - 1960) ( w o e n s d a g , 
N e d . 2, 21 u.05). 

21 MEI 1981 

mm 



16 m Kritisch bekeken 

„3x kommunikatie 3x vrijheid' 

Kunst en 

kommunikatie in 

„Den Botaniek" 

Een van de beslist merkwaardige restaurants in het Brusselse 
is ongetwijfeld Den Botaniek in een mooi gerestaureerd en 
fraai modern ingericht herenhuis aan de Koningsstraat te 
Schaarbeek. Naast een voortreffelijke kaart waarop vooral de 
Brabantse keuken een lekkere hoofdrol speelt, is een ander te 
waarderen aspekt van dit restaurant het feit dat het Neder
lands er als kulinaire voertaal de boventoon voert. 
Vanaf nu vrijdag gaat er in dit restaurant een kleine maar 
opmerkelijke tentoonstelling onder de titel 3 x kommunikatie 
3 X vrijheid. Deze titel slaat op het feit dat de exposerende 
schilders beroepshalve reklamemensen zijn die naast hun pro
fessionele kommunikatietaak in vrijheid ook op een andere 
manier plastisch werkzaam zijn. „Wij" bekeek voor u de 
expositie in avant-premiére. 

Vooral bij Julian Key (1930) is de binding met zijn beroep het 
duidelijkst. Beroemde affiches van zijn hand zijn b.v. deze voor 
koffie Zwarte Kat en voor het Autosalon. Zijn vrij werk (uitslui
tend zeefdrukken) munt uit door eenzelfde direkte uitdruk
kingskracht, waarbij hij met uiterst spaarzame middelen sterk 
suggestieve beelden oproept met een soms onderkoelde, sur
realistische humor met hier en daar duidelijke knipoogjes naar 
Margritte. Bij de Antwerpenaar Jean-Louis Donnet (1928) is 
de binding met de reklame totaal afwezig, behalve misschien in 
de perfektie van de struktuur en de afwerking van de werken. 
Ook zijn inspiratie is duidelijk surreëel, op de grensgebieden 
van de sensuele ervaring en de tastbaar geworden droom. 
Vooral in de precieuze techniek voelen wij zijn bewondering 
voor de Antwerpse maniéristen uit de zestiende eeuw. Waar 
Key en Donnet beide grafische ontwerpers zijn, beoefent Nic 
van Bruggen het reklamebedrijf als tekstschrijver. Dat vindt 
zijn weerslag in kleine, abstrakte mail art werkjes, waarvan de 
tekstuur gevormd wordt door een sterk kalligrafische schrif
tuur, op een eerder tachistische achtergrond die soms 
agressief koloristisch getint is, dan weer meer poëtisch van 
ondertoon. Volgens de inrichters wil de tentoonstelling vooral 
een ontmoeting zijn tussen kunst, kommunikatie en ambachte
lijkheid. Dat is hen gelukt. 

„3 X Kommunikatie 3 x Vrijheid** 
Julian Key, Jean-Louis Donnet & Nic van Bruggen 
Restaurant Oen Botaniek, Koningsstraat 328 te Schaarbeek-Brussel (aan de 
St-Mariakerk) 

De Kiosk van Jan 
Politieke striptekenaars heeft 
Vlaanderen hoegenaamd niet bij 
de vleet. Maar met Jan hebben 
we toch hoedanook een hoog
vlieger in dit aparte journalistie
ke genre. 
In een interview „Zeg maar Jan 
tegen de Wetstraatfan" dat „Wij" 
op 12 februari met Jan De Grae-
ve samenschreef en -tekende, 
kondigde Jan reeds de publikatie 
van een merkwaardig boek „De 
Kiosk" aan. Dat Is vorige vrijdag 
dan ook gebeurd. Ter gelegen
heid van de opening van een 
kartoontentoonstelling „PoWieke 
tekening van Jan" in de Beurs
schouwburg te Brussel (die ten
toonstell ing reist na 13 mei 
Vlaamse stadscentra af), stelde 
de uitgeverij van het Masereel-
fonds het boek „De Kiosk. Hon
derd karikaturen uit het jaar 
2030'aan de pers voor. Inleider 

Karel Anthierens wees erop dat 
Jan nu een welgekomen gast is 
bij tal van tijdschriften en kran
ten, maar hij vergat toch te mel
den dat Jan zijn eerste penne-
trekken in „WIJ" geregeld publi
ceerde, terwijl zijn eigenlijk de
buut voor rekening van het W B -
ti jdschrift „Doorbraak" mag 
geschreven worden. 
De Kiosk vertelt het verhaal van 
de enige nog overblijvende kran
tenkiosk in Vlaanderen, waar de 
enige nog overblijvende krant 
wordt verkocht. Vanuit de kiosk 
wordt gemeld hoe het leven zich 
afspeelt in het Prinsbisdom Vlaan
deren van 2030. 

Technologisch blijkt het veel ver
der gevorderd, politiek is het sterk 
gewijzigd, kultureel een beetje 
verschrompeld, en menselijk nog 
wat dieper gezakt. 
Het is een maatschappij-doorkijk

boek geworden met als tema's: 
het autonome prinsbisdom, gods
dienst en vrijzinnigheid, politieke 
inspraak, vrouwenemancipatie, 
kultuurautonomie, verzuiling 
macht en onmacht, de mikro-elek-
tronika. Het is de tekening van een 
droefgeestige en meewarige gek-
heid-op-een-stokje, met eenzame 
mensjes in beklemmende struktu-
ren. Kortom, een wat pessimisti
sche blik in de nabije toekomst. 
De lezer-kijker krijgt al naargelang 
van zijn ingesteldheid een brok 
ontspanning, een brok radeloos
heid, een brok geruststelling, of 
een brok verontrusting. 
Want al bij al is 2030 amper 50 jaar 
veraf. 

De Kiosk van Jan is (met zijn 100 
biz.) goed voor meer dan één 
schemerlamp-avondattraktie. 
Te verkrijgen in elke boekhandel. 
Het kost 265 frank. 

Festival van het Gregoriaans 

Julian Key (Julien Van Keymolen), vaandeldrager van onze affiche
kunst, In zijn zeefdrukken ook èen opmerkelijk „vrif kunstenaar. 

aan de Schreve 
zaterdag 23 mei en zondag 24 mei 
Het feest- en kunstkomitee van het grensdorp Watou (gelegen aan de 
Schreve met Frans-Vlaanderen) programmeert ti jdens het festival 
van 23 en 24 mei zeven uur Gregoriaans. Méér dan een volledig 
gezongen dagcyclus uit een abdij. 
Voor buitenstaanders kan zo een uitgebreide bloemlezing op een 
grote gok lijken. Maar voor de geïnteresseerden kan het een unieke 
gelegenheid worden om gestileerde verstil l ing te „reserveren". 
Gregoriaans zingen was voor velen gedurende de laatste decennia 
een taboe: Gregoriaanse gezangen werden vereenzelvigd met tr iom
falistische reflexen. Thans wordt die visie grondig gekorrlgeerd: het 
Gregoriaans heeft immers sterke bindingen met het ontstaan zelf van 
de Kerk. De Gregoriaanse gezangen zijn niet gegroeid vanuit een 
barokgevoel, maar op de Gregoriaanse notenbalk wordt één van de 
zuiverste vormen van meditatie en artistieke gaafheid doorlopen. De 
eenvoud van de oorspronkeli jke monodische zang spreekt opnieuw 
zo sterk aan dat zich in Vlaanderen en in Nederland een voelbaar re-
nouveau van het Gregoriaans opdr ingt 

Dat het „Festival van het Grego
riaans" in Watou plaatsheeft is 
geen toeval: daar zingt het gerouti
neerde Gregoriaans O.-L-Vrouw-
koor en het koor onder leiding van 
Bernard Dehaeger schrikt er niet 
voor terug zich artistiek te vervol
maken in de grote Franse abdijen. 

Negen koren 
De Watouse geklasseerde Sint-
Bavokerk vormt het passend de
corum voor een Gregoriaanse 
dagcyclus. De festivalaktivitelten 
worden reeds ingezet op zater
dagavond 23 mei om 20 u. 30. Dan 
heeft het Nederlands gastkoncert 
plaats onder het tema: „Het kerke
lijk jaar rond". Dat koncert wordt 
gebracht door het kinderkoor de 
Sint-Jozefzangertjes (Wardinsti-
tuut gesticht door Theo Dries-
sens) uit Helmond. 
Naast het kinder- en herenkoor uit 
Helmond treden ook koren uit 
belangrijke Vlaamse centra op: de 
Scola Gregoriana verzorgt weke
lijks de liturgische gezangen in de 
Brugse katedraal. In Leuven trekt 
zich een kern van geïnteresseer
den op aan het plaatselijk Grego
riaans koor. In CSrimbergen krijgt 
het abdijkoor een steeds grotere 
reputatie en in Kortrijk zorgt het 
koor Laudate Dominum voor een 
Gregoriaans réveil. Die koren wor
den bij het zingen van de dagcy
clus in Watou bijgestaan door drie 
koren uit de Westhoek: de Sint-
Jansvrienden (verbonden aan de 
Poperingse Sint-Janskerk), het 

Sint-Ceciliakoor (wekelijks zin
gend in de O.-L-V.-Kerk van de 
hoppestad) en het Gregoriaans 
O.-L-Vrouwkoor Abele-Watou 
werken ook enkele delen van het 
programma uit Op zondag 24 mei 
om 10 u. 30 vormen Tertsen, 
Hoogmis en Sexten een eerste 
hoogtepunt van de festivaldag. 
Merkwaardig is het feit dat het 
Abdijkoor van Grimbergen onmid
dellijk na de Hoogmis de Sexten 
zingt volgens de Norbertijnse ri
tus. Dat middagdeel wordt afge
sloten met feestelijk orgelspel en 
bazuin. Op het middaguur luiden 
de feestklokken, terwijl aan de 
koren op de Kleine Markt — vorig 
jaar bezet door vele poëten — 
een receptie met streekgebonden 
bier wordt aangeboden. 

Om 15 u. 20 verlaten de negen 
meewerkende koren (gekleed in 
habijt) het klooster en ze maken 
hun „intrede" onder de lindenbo-
men en langs de kerkhofweg, ter
wijl ze het Salve Festa Dies psal-
modiëren. Even later verzorgt het 
Kortrijks koor Laudate Dominum 
de Nonen. Het Herenkoor uit Hel
mond — bijgestaan door de ande
re koren — brengt met de Ves
pers de liturgische namiddag-ver-
stilling aan. 

Om 17 u. 30 wordt de grote audi
tie geprogrammeerd. Alle voor
jaarsgangen (van Lichtmis tot 
Paasmorgen) worden op beurten 
geprezenteerd door de negen ko
ren. Die auditie krijgt een uniek 

sluitstuk: de Nederlandse gasten 
hebben immers ook het „Paasspel 
van Egmond" op hun repertorium 
staan. 

Middeleeuws Paasspel 
Het „Paasspel van Egmond" (vorig 
jaar nog geafficheerd tijdens het 
Festival van Vlaanderen te Leu
ven) maakt deel uit van de grote 
groep geestelijke toneelspelen die 
vanaf 950 in heel Europa ontston
den. Het „Paasspel van Egmond", 
dat het Sint-Jozefkoor uit Hel
mond op 24 mei opvoert is één 
van de vier in Nederland terugge
vonden Paasspelen. Het zou ver
moedelijk rond 1200 in de Adel-
bertabdij te Egmond ontdekt zijn. 
Dat spel is op het vlak van het fei
tenmateriaal zeer uitgebreid en 
bevat zelfs nog de scène van de 
Emmaüsgangers. 

Dat „Paasspel van Egmond" werd 
gedurende verscheidene eeuwen 
na het laatste responsorium van 
de Metten vooral „geënsceneerd". 

Het Te Deum (ook gezongen door 
negen koren) vormt het orgelpunt 
én het slotstuk van dat Paasspel. 

Het Te Deum was immers het 
traditioneel slotgezang van de 
Metten. 

De Watouse dagcyclus eindigt ten 
slotte met de Completen die zullen 
worden gezongen door het Brugs 
Katedraalkoor Scola Gregoriana. 
Tijdens de middagpauze (vanaf 
14 uJ kunnen de Festivalbezoe
kers aan de hand van een pas ge
publiceerde „poëtizerende" gids 
een kultuur-historische dorpswan
deling aan de Schreve meehap-
pen. 

De toegangsprijs voor het zater-
dagavondkoncert bedraagt 
100 fr.; voor de zondagnamiddag
auditie betaalt men 120 fr. 
Er kan ook gezamenlijk voor mid
dagmaal én zondagnamiddagaudi
tie gereserveerd worden (450 fr.). 

Reservatie kan uitsluitend gebeu
ren via overschrijving op postre
kening 000-0137792-52 van G. 
Haerynck, Kapelaanstraat 2, 8978 
Poperinge (Watou). Bij reservatie 
duidelijk vermelden voor welke 
aktiviteiten er gereserveerd wordt. 
De kaarten worden tijdens het 
Festival zelf op het permanent 
sekretariaat afgehaald. Tertsen, 
Hoogmis, Sexten, Nonen, Vespers 
en Completen zijn vrij toeganke
lijk. 
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Kritisch bekel<en mi 17 

„De Snaar 
met Plaza... Snaar Wars 

In o k t o b e r vo r i g jaar v ier
de de Meziek en liekes-
groep De Snaar haar 
t iende ver jaardag. He t 
w e r d e n in Duf fe l v ie r da
gen lang bon te en v o l k s e 
fees ten , waarb i j het v ie 
rende t r io o o k nog dee l 
nam aan een teater, fanfa
re, aan rock deed en ze l fs 
ba rokmuz iek p leegde. De 
Snaar nam de v lag én 
voo ra l de lad ing ove r van 
de v roege re g roep R U M , 
en o n t p o p t e z i ch to t een 
p lezante en o n d e r h o u 
dende s feerg roep . Na v i j f 
jaar hard we rken k w a m 

de eers te LP, onde r tus 
sen kon het pub l iek ru im 
gen ie ten van de apar te 
Snaar-aanpak. 

N u , v i j f jaar later l ig t er 
weer een zwar te sch i j f o p 
de toonbank . Een p rach 
t ig ve r zo rgde hoes , daar
op de j ongens in een 
v o o r fo l l ( l i e fhebbers wat 
o n g e w o o n s j iek aan
d o e n d e k led i j , pose rend 
in de i n k o m van f i lmzaal 
Plaza, waarnaar de p laat 
gehe ten we rd . B o v e n de 
deuren de f i j ngevonden 
homoniem Snaar wars-

Na een paar maal aandachtig luis
teren valt sterk op dat voorkant en 
achterzijde sterk van elkaar ver
schillen. De trouwe Snaarfans zul
len wellicht met de B-kant het 
meest in hun nopjes zijn, die num
mers leunen het meest bij het 
normale repertorium aan, terwijl 
de voorkant doorspekt is van mu
zikale gags en onverwachte vond
sten die aan Jan Smets geestelijke 
verwanten Groucho en Harpo niet 
vreemd zijn. Wij hadden met De 
Snaar een gesprekje 

Jan: „Vee/ groepen zoeken zich 
dood om een ideale plek te vinden 
voor een foto. Ik zag het kader van 
de Plaza en meteen was het idee 
van Star-pardon - Snaar Wars 
geboren. De foto's op de omme-
kant van de hoes en het tekstblad 

Door de leesbril bekeken 
Gaston Burssens (1896-1965) is steeds een vreem
de eend geweest in de Vlaamse literaire bijt Tot na 
de Tweede Wereldoorlog is hij het slachtoffer 
geweest van zijn vriendschap met Paul van Ostaijen 
(1896-1928) — en nog méér van zijn onvermoeibare 
inzet voor de nagedachtenis van de Prins onzer let
teren: door een kortzichtige kritiek werd hij gedood
verfd ais een gewillige, ruggegraatloze epigoon Met 
Van Ostaijen en Du Perron vormde hij de zoge
naamde „onserieuze eskouade", en hij werd gauw en 
zonder pardon in het hoekje van de cynische 
goochelaars zonder menselijke diepgang geduwd. 

Ten onrechte. Zijn bittere onvoldaanheid om het 
menselijk tekort en zijn scherp aanvoelen van het 
absurde van het bestaan hebben hem niet geleid tot 
goocheltoeren „pour épater Ie bourgeois": de onder
toon van zijn werk is een voldragen, oprechte, 
getergde retJelsheid Hij belichaamt als het ware de 
kunstenaar als utopist — zijn plaats is nergens —, de 
kunstenaar die geen vrede neemt met de werkelijk
heid — omdat de werkelijkheid zo ontluisterend is 
dat ze niet waar kan zijn 

Met de publikatie van zijn Verzameld proza (Elsevier 
Manteau, A'pen & A'dam, 1981, 679 biz.) is nu ook 
het beschouwend proza opnieuw beschikbaar van 
een fijnzinnige essayist die er zich steeds angstvallig 
voor gehoed heeft verder te praten dan zijn stem 
reikte Een zeldzaam, steeds zeldzamer wordende 
jeugd... 

Het kreatieve proza is relatief bekend (in 1976 
publiceerden Pink Editions & Productions zijn door 
Louis-Paul Boon ingeleide Herinneringen), en de 
Verzamelde dichtbundels werden in 1970 bij Bert 
Bakker (Den Haag) bezorgd door Karel Jonckheere 
en Gerrit Borgers Maar Burssens' essayistiek was 
tot nog toe slechts door ingewijden gekend De ver
helderende opstellen die hij o m over Floris Jespers 
(1889-1965), Oscar Jespers (1887-1970), Paul van 
Ostaijen (1886-1928), Victor Brunclair (1899-1944), 
Gust de Smet (1877-1943), Jozef Muls (1882-1961), 
Gernt Achterberg (1905-1962), Albert Bontridder 
("1921) en Marcel Wauters (°1921) zijn gewoon
weg onvervangbaar. En — zonder de minste toege
ving aan welke retro-mode ook — méér dan lezens
waard. 

Luc Pay zorgde voor een nauwlettende redaktte, en 
uitgeverij Manteau voor een voortreffelijke uitgave. 

Henri-Floris Jespers 

zijn met medewerking van vrien
den en publiek in dezelfde za^ 
genomen, zomaar voor de lol. We 
ontdekken er onder meer het Pu-
neise comtx), zelfs Jan de Wilde 
en Urbanus, en hun eigen lichtman 
Mark Peeters en de klanktechni-
cus Piet Vermonden." 

Stef: „De bedoeling van de plaat is 
niet de muziek die we op het 
podium brengen nog eens over te 
doen. We hetiben lang stilgestaan 
bij het idee van een „live-plaat" 
omdat de mensen veel hebben 
aan de visuele en de muzikale 
gags tussendoor Daarom hebben 
we geopteerd voor klankopnamen 
waar die vondsten die de optre
dens typeren hun plaatsje krijgen." 
„Wij": Wat sterk afwijkt van de 
vroegere traditionele folk en volks
muziek? 

Stef: „Reeds bij de vorige plaat 
weken we al sterk af van wat bij 
voorbeeld De Vlier of het Bra
bants Volksorkest doen, die echte 
etnische muziek brengen. Wij ge
bruiken andere instrumenten en 
bewerken de melodietjes naar ons 
gevoel 
Deze plaat is de neerslag van de 
vijf laatste jaren waarin de volks
muziek sterke en vernieuwende 
invloeden heeft ondergaan. Er zijn 
nog nummers in traditioneel klin
kende stijl, zoals het barokke „Ar-
lequin & volte" of nog de t)ekend 
klinkende psalm „De zotten oor
log". Maar „Het jaar van het kind" 
is een autentiek lepers kinder
deuntje dat op tekst van Wannes 
van de Velde een heel andere 
infmud kreeg. Zo ook Groucho, uit 
het stuk Wegens ziekte van Ra-
deis, en F.N., ook uit het teaterstuk 
gefiaald." 
„Wij" : ,Zal de achterkant de 
Snaar1iefhet)t»ers met het meest 
aanspreken? 
Stef: „Onze producer Gerard La-
vigne, zelf ooit muzikant (bij o.a. de 
Franse popgroep Maiicorne) 
kreeg onze eerste plaat in handen 
en vond het nodig bij de vorige 
wat aan te sluiten In die geest zijn 
de nummers van de ommekant 
dan ook opgenomen Behalve het 
inleidende Twee vrienden dat als 
een rasechte swing in de ludieke 
geest van de optredens een spe
ciaal tintje meekreeg, terwijl de 
afsluiter in versneld tempo eigen
lijk het titelnummertje Raza is, dat 
we in de studio zelf ineenknutsel
den". (Het is stil luisteren geblazen, 
met het stemmen van het instru
mentarium als inzet, zoals een 
klassiek orkest en dan een muzi
kale zwans aan het adres van 
Raymond van het Groenewoud) 
Het hele allegro is doorspekt met 
klankeffekten die de voorkant zo 
typeren Ook een strijkersensem
ble én het applaus horen erbij De 
voorkant is het werk van Gerard 
die onze nummertjes een zo vi
sueel mogelijk klank heeft meege
geven " 

Het wat blind vertrouwen die de 
jongens van De Snaar in hun 
producer hadden, was terecht 
Het IS een schitterende plaat ge
worden Een gedurfde A-kant vol 
muzikale vondsten en een „tradi
tionele" B-kant voor de trouwe 
fans Reken daarbij een aantrek
kelijke hoes én een voortreffelijk 
fotoblad met de teksten (Ver
deeld door Phonogram) 
De Snaar trekt deze maand rond 
met Radeis en de Speelbus, en 
doet met het Carte Blanche-pro-
gramma op 28 mei het Schaam-
feest aan te Gaasbeek en zondag 
31 mei „De Rivieren" te Gansho
ren Voor het najaar staan alvast 
een rondreis door Franknjk en 
Zwitserland op hun kalender' 
Veel suksesi 

Sergius 
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Sport 

Rood-zwarte uitersten 

In de nationale voetbalkompetitie 
zijn de teerlingen geworpen An-
derlecht kampioen Lokeren, Be-
veren, Standard en het ongeloof
lijke Winterslag in de Uefacup 
Club Brugge heeft ook nog één 
Europese kans indien Lokeren of 
Standard de beker wint Normali
ter gebeurt dat, maar met Lierse 
en Waterschei weet je maar 
nooit Zodat de Bruggelingen toch 
wel op een rampspoedig seizoen 
moeten terugblikken Van de fiere 
kampioen van toen blijft vrijwel 
niets meer over. Het spelersbe
stand IS verouderd. Na Grijzen-
hout krijgt nu ook Gress zijn op
zeg. Het beleid van de bestuur
ders IS een voorwerp van spot 
Toch hoeft Club echt met te wan
hopen Anderlecht stond er vorig 
jaar rond deze tijd niet beter voor 
Een paar geslaagde transfers, een 
gezaghebbende trainer, een (uit 
een en ander vanzelf voortvloeien
de) nieuwe geest en een gelukki
ge kompetitieaanhef kunnen Club 
in minder dan geen tijd weer aan 
de top brengen 

Dat heeft Anderlecht in het voor
bije jaar duidelijk bewezen Onder 
Ivic zijn de Brusselaars zowaar 
nog op rekordjacht gegaan ook 
Ze kregen er maar niet genoeg 
van en gingen door tot op de 
laatste speeldag. Het pleit voor de 
professionele ingesteldheid van 
de spelers en hun trainer. 
In kunde werd Anderlecht het 
dichtst benaderd door SK Loke
ren Deze klub eindigt dan ook met 
toevallig als vice-kampioen Beve-
ren heeft de nieuwe kampioen het 
langst bedreigd maar stortte in 
tijdens het seizoeneinde De na
sleep van de affaire Pfaff en de 
leeftijd van spelbepalende figuren 
als Van Moer en Schónberger 
waren daar zeker met vreemd aan 
Standard faalde in alle opzichten. 
Happel had aangekondigd dat de 
Ftouches alleen maar kampioen 
konden worden Zo sterk waren 
ze wel. Het verliep anders en 
Happel kraamde wijselijk op. De 
tijd vreet ook aan het imago van 
toptrainers. Ernst heeft in Brugge 
zijn beste tijd gehad. Daar komt 
voorlopig geen Belgisch verleng
stuk bij 

De grote verrassing kwam van het 
bescheiden Winterslag Eén jaar 
na hun grote rivalen uit dezelfde, 
stad (Waterschei) verwierven de 

„vieze mannen" een Europees ti
cket Limburg sfjeelt volgend sei
zoen dus weer „internationaal" 
Winterslag heeft eigenlijk het on
mogelijke waar gemaakt In voet
bal kan werkelijk alles Ploeggeest 
en Ijver hebben deze sympatieke 
klub (nooit dure transfers, veel 
eigen kweek, jarenlang dezelfde 
uitmuntende oefenmeester) in de 
eindrangschikking vóór Club 
Brugge, FIWDM, Lierse en andere 
kapitaalkrachtigere klubs ge
bracht Het IS jammer dat de alom 
hooggeschatte trainer Robert 
Wasseige precies nu opkraamt 
HIJ ruilt Winterslag voor Lokeren 

Bij Winterslag kan hij eigenlijk on
mogelijk nog beter doen. Het is 
zeer de vraag of dit ook niet bij 
Lokeren het geval zal zijn 
Beleefde men in Genk een rood
zwarte triomf, enkele kilometers 
verder treurt men om een rood

zwarte neergang Beringen speelt 
volgend seizoen in de tweede 
klasse. De mijnploeg vond in de 
voorbije maanden nooit haar draai. 
Een beperkte spelerskern (zowel 
kwantitatief als kwalitatieO, de 
mentale sleet van jarenlang vech
ten tegen degradatie, de katastro-
fale transferpolitiek (welke klub 
kocht in de voorbije jaren nog 
meer waardeloze buitenlanders?) 
en het verschil van Ingesteldheid 
tussen trainer (het prototyfje van 
de prof) Rijvers en het grootste 
gedeelte van de spelers hebben 
tot de slechte afloop bijgedragen. 
Beringen moet zich nu weer over 
zijn toekomst beraden. Niet de 
eerste en wellicht ook niet de 
laatste keer want deze klub heeft 
al wel vaker In de lift gezeten. 
Toch staat het vast dat een aantal 
van onze klubs — om maar niet te 
zeggen de meerderfieid — in de 
komende weken dubbel op zijn 
tellen zal moeten passen. Velen 
leven op de rand van het faillisse
ment. Zij houden hun balans In 
evenwicht met veronderstellingen. 
Zij kalkuleren de waarde van de 
Sfjelers in in het patrimonium van 
de vereniging. Dat is levensge
vaarlijk. Op de transfermarkt wor
den waanzinnige risico's geno
men. Spelers slepen het geld weg 
uit de klubkassen. De tijd van de 
rijke spelers en de arme klubs ligt 
niet langer in het verschiet: hij is 
aangebroken. 

Aan de eigen jeugd worden veel 
woorden en misschien zelfs ook 
veel middelen vuil gemaakt, maar 
de echte kansen op doorbraak 
blijven zeldzaam. Om wille van de 
fatale kringloop van resultaten, in
komsten en uitgaven, 's Lands 
voetbal is echt niet zo gezond als 
men (de bond) graag laat uitschij
nen. Maar men kan zichzelf met 
blijven voor de gek houden. Dat 
zou snel kunnen blijken. 

De „zeven" 
van Vanspringel 
Herman Vanspringel voegde vori
ge zaterdag een nieuw hoofdstuk 
toe aan de „Geschiedenis van het 
rijke Vlaamse wielerleven". De 
Kempenzoon („vader" zou eigen
lijk beter passen bij zijn leeftijd) 
won voor de zevende keer Bor-
deaux-Parijs, de legendarische 
maratonrit die tot voor een twintig
tal jaren de verbeelding van elke 
wielerliefhebber op hol sloeg. Bor-
deaux-Parijs is enigszins gedeva
lueerd. De „groten" laten zich nog 
slechts uitzonderlijk, en meestal 
zelfs helemaal niet, tot deelneming 
verleiden. De risico's zijn immers 
groot Bordeaux-Parijs vergt een 
speciale voorbereiding. Deze 
„klassieker" — want dat is die 
koers toch nog altijd — vraagt 
meer van het uithoudingsvermo
gen, de weerstand en het karakter 
van de deelnemer dan gelijk welke 
andere wedstrijd. Op de weg tus
sen Bordeaux en Parijs lijdt ieder
een. Zelfs een schijnbaar onge
naakbare winnaar. 

Het kan geen toeval zijn dat Her
man Vanspringel deze wedstrijd 
maar liefst zeven keer won. Is er 
nog wel één ander renner die 
„harder" kan „afzien" in „stilte"? 
Die zich gemakkelijker laat leiden 
door zijn gangmaker? Waarschijn
lijk niet Wie Vanspringel zaterdag 
jl. bezig zag is ervan overtuigd dat 
de Grobbendonkenaar met de sta
len gezondheid nog best een paar 
jaar kan meekoersen. Die man 
heeft zijn carrière duidelijk niet op 
stimulantia gebouwd. Hij heeft de 
groten van zijn generatie lang 
overleefd. Hij oogt nog altijd even 
jong. Net als Poulidor — wat men 
over deze geweldige Fransman 
ook moge denken — is hij het 
voorbeeld voor de jonge wielren
ners van zijn land. Cracks die hun 
eigen aard nooit verloochend heb
ben. 

Kampioenen die vaak net naast de 
hoogste onderscheidingen vielen 
maar die zich desondanks een 
erelijst en een carrière samenfiet-
sten, die misschien voor niemand 
anders meer is weggelegd. Her
man Vanspringel, altijd even min
zaam en oprecht in voor- en te

genspoed, is een van de grote 
renners die Vlaanderen heeft 
voortgebracht Hij is, zoals Karel 
Van Wijnendaele het zou gezegd 
hebben, gesneden uit het hout 
waaruit men de beste meubelen 
maakt 
Bezorgde Herman Vanspringel de 
sportfans in het voorbije weekend 
vreugde, hetzelfde kon niet wor
den gezegd van gewezen boks
kampioen Jean-Pierre Coopman. 
De „leeuw van Vlaanderen" wil 
maar niet ophouden. Hij laat voor 
weinig geld zijn hoofd gebruiken 
als punching-bal voor duistere 
tweederangsboksers. Coopman 
kan geen afscheid nemen. Hij 
wordt — dat staat nu wel vast — 
slecht omririgd. Anders zou men 
hem voor zo'n onwaardige neer
gang behoeden. Coopmans raad
gevers zitten totaal verkeerd. 
Jean-Pierre heeft zo'n aftakeling 
niet verdiend. Wanneer zal men 
hem eindelijk „verplichten" te stop
pen ? Of moeten er eerst ongeluk
ken gebeuren? 

In een fel bewogen weekend werd 
ook onze olympische kampioen 
Robert Van de Walle met de ne-
deriaag gekonfronteerd. In het 
Roemeense Debrecen verioor hij 
zijn Europese titel Zowel in de 
eigen gewichtsklasse als in de 
„open"gewichtsklasse miste hij de 
eindstrijd waarin hij toch verwacht 
werd. Ondanks de ideale voorbe
reiding op dit kampioenschap. Van 
de Walle zal het op zijn tieurt 
ondervinden: weelde is moeilijk 
om dragen en grote kampioenen 
worden altijd en overal fel be
stookt De top halen is makkelijker 
dan er blijven. Ook voor een judo
ka. 
Een hoge top haakte hoogspringer 
Eddy Anijs. Hij vestigde een nieuw 
Belgisch rekord. 2,25 m. Ook inter
nationaal helemaal niet onaardig. 
Meteen zette deze veelbelovende 
atleet een punt achter een periode 
van stilstand in deze specialiteit 
van de atletiek. Na het wegvallen 
van Bruno Brokken scheen de 
ontwikkeling van het hoogsprin
gen in oris land afgeremd. Ook dat 
is nu verleden tijd. Want Anijs kan 
volgens insiders nog hoger 

BLOED ZONDER SPELEN 
De autosport heeft ons 
nooit kunnen boeien. Wij 
stellen enkel vast dat tien
duizenden afkomen op het 
razend geronk, de krankzin
nige snelheid en gehuil van 
sirenes van ziekenwagens. 
Eigenlijk heeft de autosport 
met „sport" niets van doen. 
Maar het bedrijf wordt in de 
kranten wel breed uitgeme
ten en zowaar ook nog 
ondergebracht op de sport-
biadzijden. De gemotori-
zeerde waanzin wordt bo
vendien goed genoeg be
vonden om er op zondag
avond „Sportwsekend" mee 
te openen. Wi j kunnen daar 
helaas niets aan veranderen. 
In Zolder — waar men jaar
lijks de nationale en interna
tionale automobielpers met 
dinertjes en nog veel meer 
aan zich weet te verplichten 
— werden In het voorbije 
weekend twee mecaniciens 
in de vernieling gereden. Na
tuurlijk was het niemands 
schuld. Niet van de organi-
zatoren, niet van de wed
stri jdleiding, niet van de pi-

Jones en Carlos Reutemann 

loten. Wij stellen enkel vast 
en worden er midden de 
waanzin nog altijd sti l bij. 

De nummers zoveel en zo
veel worden aan de doden
lijst toegevoegd. Wat doet 
het er eigenlijk ook toe? De 
dood is de gesel van al wie 
met deze „sport" begaan is. 
Daar hoeft niet over geleu
terd te worden. Autosport is 
puur en uitsluitend geld. Mi l 
joenen. Het geld regeert die 

wereld. Daarom maken wij 
ons geen illuzies. Over en
kele jaren zullen steeds 
mensen sterven op dat ver
hit asfal t Maar zo hoort het, 
want precies voor „dat" 
spektakel zijn de toeschou
wers — al zijn zij zich daar
van misschien niet bewust 

— bereid een paar duizen
den neer te tellen. Het se-
kondenspel en rondjes tel
len interesseert uiteraard 

geen mens. Bloed en spelen. 
En liefst alleen maar bloed. 
Het geleuter over veiligheid, 
dreigen met stakingen, hei
bel tussen FISA en FOCA; 
het hoort bij het decorum. 

Het slachthuis op vier wie
len mag immers nooit uit de 
belangstelling. De geïnves
teerde bedragen zijn im
mers te aanzienlijk. Nog wat: 
de uitslag van zo'n race? 
Zonder belang uiteraard. 
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Volksunie 

Taalklachtenbus 
Het IS altijd leerrijk te vernemen hoe de 
Franstaligen zichzelf werk verschaffen 
ten nadele van de Vlamingen Ten 
geneve van onze lezers geven wij hier 
de oorspronkelijke taalkode van som
mige overheidsdiensten bij het Be
stuur der Postcheques Opdat zij ook 
in het Nederlands hun geld zouden 
kunnen opstrijken hebben ze een Ne
derlandse vertaling van de benaming 
bij het bestuur der Postcheques inge
diend Maar men zal allicht begrijpen 
dat er niet veel Vlamingen in die 
diensten werken Hier een eerste op
somming 

1 Direkte Belastingen, Louisalaan. 
Brussel 

2 Douanen en Accijnzen, Picard-
straat, Brussel 

3 Kadaster, Lazaruslaan, Kongres-
straat en Rouppeplein, Brussel 

4 BTW, Bishoffsheimlaan, Brussel 
5 Registratie en Domeinen, Brussel 
6 Belgisch Staatsblad, Brussel 
7 Posterijen, 5de sektie, abonne

menten Brussel 
8 Regie der Postenjen, Brussel 
9 Ministerie van Ekonomische Za

ken, Nationaal Instituut voor de 
Statistiek, Brussel 

10 Eerste ontvangkantoor der Pénale 
Boeten, Brussel 

11 Ministene van Sociale Voorzorg 
„Publikatie", Brussel 

12 Belgische Rode Kruis, Brussel 

Dit IS maar een greep uit de vele 
overheidsdiensten Laten wij begaan ' 
Is dat de staatshervorming' Het geld 
komt bij de Franstaligen binnen 
Dit zijn nog maar twaalf gevallen Er 
zullen er waarschijnlijk heel wat meer 
zijn 

Onder hoofding , Canal et Installations 
Mantimes de Bruxelles" staan ook de 
lokaliteiten in Vlaanderen gelegen zo
als Pont-Levant de Vilvorde, de Gnm-
bergen, enz (Telefoongids biz 138 van 
1980-1981) 

Verder vindt men in deze officiële 
telefoongids van de zone Brussel on
der de rubnek Gouvernement Provin
cial du Brabant een hele reeks Fransta
lige adressen van beambten, nl in 
Vilvoorde, Boortmeerbeek, enz 
Voor het 4de distrikt Leuven leest men 
Louvain, het 5de distnkt Aarschot en 
Tienen wordt aangeduid als Aerschot 
en Tirlemont enz 
Domaine Provincial de Huizingen, do-
maine provincial „Het Vinne", Centre 
provincial „Halve Maan" 
Verder vindt men de Franstalige bena
mingen en adressen voor provinciale 
scholen gelegen in Vlaams-Brabant 
Anderzijds hebben de Franstalige in
stellingen geen Nederlandse tegen
hanger 

Zelfs de agentschappen van de ASLK, 
N M K N en Gemeentekrediet worden 
met hun Franse benaming vermeld, nl 
CGER, SCNI en Credit Communal 
zelfs wanneer ze in Hoeilaart Strom-
beek, enz gelegen zijn 
Hetzelfde geldt voor de Gouden Gids 
Kabeltelvisie wordt met meer vermeld 
bij de telefoonabonnees, maar alleen in 
de Gouden Gids, soms alleen vermeld 
in het Frans o a Coditel, Tevedis, Wolu 
TV 

De Vlamingen in de Voerstreek krijgen 
van de dienst „Kijk- en Luistergeld" 
Franstalige inningsformulieren omdat 
de aankoop soms in Luik gebeurde 
Normaler zou zijn — gezien de Voer 
deel uitmaakt van het Nederlands taal
gebied — de inwoners een Neder 
landstalig stortingsformulier op te stu
ren, tenzij ze uitdrukkelijk om een 
Franstalig verzoeken Indien het toe
stel in Duitsland wordt aangekocht, 
stuurt men toch ook geen Duitstalige 
stortingsformulieren 
Al deze zaken werden ons door een 
lezer meegedeeld Wij zullen tevens 
protesteren bij de bevoegde over
heidsinstanties 

Tenslotte deelt de lezer ons mee dat 
een firma uit St-Denijs-Westrem hem 
een verzendingsnota met tweetalige 
bnefhoofding opstuurt maar de bestel
lingen zijn in het Nederlands geno
teerd Stnkt genomen zou men daarop 
moeten vitten, doch de bevoegde 
kommissie van de voormalige kultuur-
raad van de Nederlandse kultuurge-
meenschap heeft geoordeeld dat wan
neer de bestellingen in het Nederlands 
worden genoteerd, aan de vereisten 
van het dekreet Vandezande is vol
daan 

R Vandezande 

Taal
klachtenbus 
Postbus 73 
9000 Gent 12 

Eerste Vlaams-nationale boekenbeurs in 
het Antwerpse kende opmerkelijk sukses 
D E U R N E - Vr i jdagavond 15 
mei. Het boek is troef in de 
stemmige vergaderzaal van het 
arrondissementeel lokaal „Tref
punt". Ruime belangstell ing wan
neer afdelingsvoorzitter Rik Nee -
tens het welkomstwoord uit
spreekt. Kort belicht hij de groei 
van dit initiatief met als eerste 
opzet via het boek alle facetten 
van het Vlaams-Nat ional isme 
aan het publiek te tonen. 

A l s fees t redenaar gaf Dr ies Bo-
gaert , voorz i t te r van de veren ig ing 
van Vlaams-nat ionale au teurs een 
kor t ove rz i ch t van de Neder land
se le t te rkunde, waarb i j hij het ak-
sent legde o p het w e r k van die au
teurs w e l k e in de loop van d e 
e e u w e n een g ro te inv loed ui toe
f enden o p pol i t ieke s t romingen 
b innen het kader van de Heel 
Neder landse gedach te 

1 1 

ZO€K€6C]€ 
G r o o t - G e n t 

Werkloze grondwerker van 
25 jaar zoekt een job Hij aan
vaardt om het even welk werk 
Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem Senator Oud-
stnjdersstraat 29 te 9219 Gent
brugge (tel 3072 87) 
Overname Mercene- en brei-
wolwinkel in shopping Centrum 

Arsenaal-Gentbrugge Om reden 
van brugpensioen Voor inlichtin
gen zich wenden O Van Oote
ghem Senator Oud-stnjders-
straat 29 te 9219 Gentbrugge 
(tel 307287) 

Plaatsaanbieding 
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 
091-30 72 87 

Sena to r de B r u y n e verk laarde de 
b o e k e n b e u r s v o o r g e o p e n d na 
e r o p te h e b b e n g e w e z e n dat ons 
vo lk in zijn h is tor ische on tw i kke 
ling zeker met m a g w o r d e n aange
zien als marginaal, maar in tegen
deel als vo lwaard ig medebepa le r 
van het w e r e l d g e b e u r e n Nie t in 
't minst IS het b o e k in de Neder lan
d e n h iervan d e waardevo l le getu i 
ge 

Het zou ons te ver le iden al het 
in teressante op te s o m m e n w a t de 
versch i l lende s tands aan b o e k e n 
en t i jdschr i f ten te b ieden hadden 

T o c h een speciaal w o o r d j e over 
het „ant ikwar iaat" waar heel w a t 
oude ren de w e r k e n he rkenden 
d ie hen t i jdens hun jeugd, via 
vaders boekenkas t , me t de 
V laamse B e w e g i n g heten kenn is 
m a k e n 

D e afdel ingen Antwerpe 'n en 
D e u r n e d ienen van har te gefel ici
t ee rd met dit pracht ig initiatief dat 
besl ist navolg ing ve rd ien t ' 

Fr K. 

In de Vlaams-Nationale Standpunten-reeks 

„Welk Vlaanderen?" 
door Maurits Coppieters 

In deze derde VNS-brochure vestigt Maurits Coppieters — gewezen 
Euro-parlementslid — de aandacht op een minder bekend maar daar
om niet minder wezenlijk facet van het Vlaams-nationalisme 

Het Vlaams-nationalisme zal zichzelf inderdaad niet overtxxJig ge
maakt hebben bij het verwezenlijken van de autonome Vlaamse Staat 
Het trekken van grenzen betekent immers niet automatisch het 
ontstaan van een levende rechtvaardige gemeenschap Het aanpas
sen van het politiek kader alleen lost geenszins de fundemantele pro
blemen op waarmee Vlaanderen nu en in de toekomst zal moeten 
afrekenen de vervreemding van het individu in een gedepersionali-
zeerde en verzuilde samenleving, de kwantitatieve ontwikkeling ten 
koste van de kwalitatieve degradatie van het leven, de politieke onmo-
digheid van de burger die resulteerde in een grote onverschilligheid, 
de feitelijke machteloosheid van ons parlement in wat toch een parle
mentaire demokratie heet te zijn, de gewijzigde machtsverhoudingen 
op wereldvlak en de grote verschuivingen die ons hier nog te wachten 
staan de bewapeningswedloop, de groeiende onverdraagzaamheid 

Maunts Coppieters waarschuwt ons voor defaitisme en doemdenken, 
maar doet een dnngende oproep tot t)ezinning bezinning over het 
Vlaanderen dat we willen verwezenlijken en over de rol die het 
Vlaams-nationalisme hienn kan spelen De auteur pleit in dit vertjand 
voor een andere benadenng van de politiek Politiek is een „etische op
gave", is vorm geven aan medemenselijkheid 

Het Vlaams-nationalisme moet een voortdurende stnjd tegen geeste
lijk konformisme zijn „Gegroeid uit de geest van contestatie moet 
het ook in de toekomst ruimte scheppen voor de mensen die uit de 
r i | durven treden en zich niet neerleggen bij de standpunten van het 
gevestigd gezag' 

U kan dit nummer bestellen op het VNS-sekretanaat Barrikadenplein 
12 te 1000 Brussel (tel 02-2194930) 
De prijs bedraagt 50 fr te storten op rekening 435-0259801 18 van het 
Vtaams-Nationaal Studiecentrum 

Het IS echter voordeliger U te abonneren i 

Een abonnement (tien nummers) kost slechts 350 fr 

Hoe? 

O U vult onderstaande strook in en stort op onze rekening 
De strook zendt U naar Vlaams Nationale Standpunten 
Barnkadenplein 12 te 1000 Brussel (rekening 435-0259801-18) 
U zendt ons de strook toe en voegt een check ter waarde van 
350 fr bij 
U zendt ons de strook toe en voegt een overschnjvingsformulier 
ter waarde van 350 fr bij 

O 

O 

> ^ 

BON 
Mevrouw/De Heer 

Adres 

abonneert zich op Vlaams-Nationale Standpunten jaargang 1981 en 
O heeft 350 fr gestort op rekening 435-0259801 18 van het Vlaafhs-

Nationaal Studiecentrum 
O voegt een check ter waarde van 350 fr bij 
O voegt een overschrijvingsformulier bij ter waarde van 350 fr 

Terug naar Vlaams-Nationale Standpunten, Periodiek Barnkadenplein 
12 1000 Brussel 
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20 44^ Wij in de Volksunie 

Opera van Vlaanderen, nog eens. 
Gemeenteraad 
Antwerpen 
van 4 mei 
Een zeer kalme gemeenteraad, waar 
de oprichting van de Opera van Vlaan
deren het enig punt was dat voor echt 
nieuws zorgde Nochtans had oud-VU 
gemeenteraadslid en kultuurkenner 
Ray De Bouvre reeds jarenlang deze 
Opera voor Vlaanderen als enige op
lossing voor het Antwerps kultuurbe-
leid naar voor geschoven Nu was het 

ANTWERPEN 
dan eindelijk zo ver Op aanraden van 
De Bouvre stemde de V U dan ook re
soluut voor hoewel het wel ergens 
betreurd werd dat de zetel te Gent ge
vestigd zal worden Bergers stelde 
echter dat de VU wist te kiezen tussen 
hoofd- en bijzaken Dit in tegenstelling 
met de PVV die over deze zetel 
struikelc^ 

Dageraad 
Het Dageraadplein is een mooi pleintje 
te Antwerpen met mooie sierstenen 
op de grond Wel spijtig dat ze allemaal 
gebroken zijn De stad besloot echter 
deze mooie stenen te vervangen door 
andere eksemplaren iets stevigere dit
maal Omwoner Gerda De Ryck vond 

dit echter niet zomaar alles Volgens 
haar zijn die stenen de laatste jaren al 
een paar maal vervangen en gaan ze 
nog steeds stuk gewoon omdat ze 
met geschikt zijn voor wagens En 
wagens rijden er veel over deze auto-
vnje zone vooral dan politiewagens 

Ze betreurde bovendien dat er geen 
verkeersdrempels aangelegd mochten 
worden hoewel de omwonenden dat 
toch vroegen De schepen antwoord
de hierop dat men ditmaal geschikte 
stenen ging leggen en vroeg ook dat 
de omwonenden mee zouden verhin
deren dat er wagens op het plein 
komen want de politie kan daar toch 
met heel de dag staan 

Thor Bergers 

MEI 

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

?2 BORGERHOUT Maandelijkse VU-ledenvergadering in zaal De 
Passer Turnhoutsebaan 34, om 20 u 30 Kamerlid Paul van 
Grembergen spreekt over „De buitenlandse politiek — verhou
ding VU-Zaire' 

JUNI 
4. ZWIJNDRECHT-BURCHT Kursus Gemeenteraadsbeleid i s m 

Dosfelinstituut Derde voordracht „De begroting van een gemeen
te" Om 20 uur in Vlaams Huis, Polderstraat te Zwijndrecht Deelna
me gratis 

7 WOMMELGEM Zitdag in lokaal Den Klauwaert van 11 tot 12 uur, 
raadslid Mane Louise Crauwels-Van Eester helpt U met uw 
gemeentelijke problemen Grabs en voor iedereen 

Tweede ontmoetingsdag van „de Berthouderskring" te Herentals, zondag 24 mei a.s. 

„Hebben Vlaams-nationalisten inspraak?" 
Op zondag 24 mei a s ontmoeten kaderleden en hun gezinnen elkaar te He-

rentals Na het sukses van de „Eerste Ontmoet ingsdag' te St-Amands in het 
arrondissement Mechelen in 1980 is deze „Tweede Ontmoetingsdag" van de 
Vlaams-Nationale Streekorganizatie voor Vormingswerk en Volksontwikke
ling, de v z w Berthouderskring te Herentals in het arrondissement Turnhout 
een bewijs van onze verdere koordinatie van het Vlaams-Nationaal, socio-
kultureel werk. 

In de voormiddag is er het noodzakeli jk overleg en vormingswerk, terwij l er 
voor de kinderen en aankomende jeugd aangepaste animatie onder toezicht 
voorzien is In de namiddag is er in het kader van de Natuurbelevingsdag „Le
ven en laten leven' een gemeenschappeli jk programma uitgestippeld 

aangrenzend sportterrein, gelegen 
midden in de bossen aan de Wijn-
gaerdstraat nabij de „Toenstentoren" 
Dienst verzekerd door het VNJ Lier 

Namiddag eetgelegenheid en ver
zamelpunt voor de natuurwandeling 
„De Boskant ine' te bereiken vanaf 
de nng rond Herentals richting „Toe
nstentoren" volgen, onmiddellijk links 
nadat men tweemaal de spoorlijn via 
overwegen kruist 

Deelname en kosten ontmoe-
tingsmap en middagmaal 300 fr per 
persoon (kinderen tot en met 12 jaar 
lOOfrJ 

Voor verdere informatie kan men 
zich wenden tot het Vlaams-Nationaal 
Centrum te Mechelen D Bouchery-
straat 7, alle dagen tijdens de werku
ren Ctel 015-20 9514) of tot Herman 
Engelen, Molenberg 27 te Meerhout 
(tel 014-308857) 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Sprudel>. 
Bi) de bron vindt men 
oude mschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in ha^r helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een acljttal jaar geFeden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei-
ner, naar samenstelling en 
smaak een v/aarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.03.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci
um en m ^ n e s i u m en na
tr ium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten. 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis-
steiner-drinker is, bevestig
de dat 

Tonissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van ° 
1. ziekte der urine-afvoer-

kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bi) nierste
nen , ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

2. chronische maagslijm-
vliesontsteking Herstel
len na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele 
storingen. 

3. chronische ontsteking 
der luchtpijpen (pharyn
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziekteverschijnselen bij 
de stofwisseling. Urine
zuur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

Wie meer wil weten over 
Tonissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt. 

(advertentie) 

Programtna 
8 u 45 onthaal en praktische infor

matie 

9 u hebben Vlaams-nationalisten 
inspraak. 

Resultaten van een onderzoek 
naar de Vlaams-nationale betrokken
heid bij de besluitvorming in onze 
hedendaagse samenleving (inzake 
kultuurbeleid, ruimtelijke ordening, de 
verzorgingssektor, het openbaar ver
voer het sociaal woon- en grondbe
leid en het leefmilieu) Verslag door 
Sabin Liekens maatschappelijk assis
tente en stafmedewerkster van de 
vzw Berthouderskring 

Het antwoord op de gestelde pro
blemen, behoeften en noden vanuit 
de Vlaams-nationale hoek bekeken 
Groepsbespreking met panel be
staande uit Kamerlid Andre De Beul 
senator Walter Peeters en kamerlid 
Joos Somers 

l O u 45 iedere strekking zijn ei
gen zuilt je' ' 

Gastspreker Achiel Selleslach, ver-
antwoordellijke van Bond van Vor-
mings- en Onwtikkelingswerk - Koe
pel 5 , (On)mogelijkheden tot in
spraak in het Kultuurt>eleid>" 

„Naar een overkoepeling van 
Vlaams-nationale, sociaal-kulturele 
knngen in het Oud-Brabants midden
geb ied ' " door Rita Brouwers, maat
schappelijk assistente en stafmede
werkster v ^ w Berthoudersknng 

12 u 30 middagpauze met eetgele
genheid in de „Boskantine" 

14 u geleide natuurwandeling in 
de bosnjke omgeving (rekreabezone 
Herentals) 

17u 30 gezellig samenzijn Ver
broedering arrondissementen Me
chelen en Turnhout Met animatie 
door „De Welles" 

Praktische gegevens 
Voormiddag overleg en groeps

bespreking in de „Boerder i j ' (hoek 
Poederleeseweg-Olympiadelaan, aan 
de nng rond Herentals naast de grote 
parkeerplaats van het Rijkssportcen-
trum) 

Kinderopvang met animatie is voor
zien in „De Boskant ine' en op het 

VUJO-Ekeren wil een 
kindvriendelijk beleid 
Dat de Volksunie-jongeren van Eke-
ren aandacht besteden aan het kinder-
welzijn IS voor niemand een geheim 
Denken we maar aan de aanplantin
gen in de Lodewijk Andersonstraat 
om de spoorweg af te schermen voor 
spelende kinderen Ook de opiniepei
ling in Manaburg rond Nijverheidslei, 
Schepersveldlei, V D Weyngaertplein 
en omgeving die als resultaat had dat 
het V D Weyngaertplein henngencht 
word t was een van haar aktiepunten 
Doch wat baat het een mooie speel
tuin in te richten, als de kinderen er 
met veilig kunnen spelen? Daarom is 
VUJO-Ekeren van mening dat er ver
keersdrempels moeten worden aan
gebracht met alleen in voornoemde 
straten, maar in heel Ekeren Volgens 
de Volksuniejongeren nrK>eten ze ech
ter eerst geplaatst worden aan speel
pleinen, scholen, in kindemjke straten 
en op plaatsen waar er aan een te 
hoge snelheid wordt gereden 
De verkeersstudie die momenteel 
doorgaat kan daar best voor gebruikt 

11-juliherdenking 
te Sint-Katelijne-Waver 

De Berthoudersknng Katelijne en 
Waver organizeert op vrijdag 19 juni 
om 20 u in „Ons Parochiehuis", Oe-
menceaustraat 111, Elzestraat St-Ka-

, telijne-Waver een 11-juliherdenking 
De medewerkers aan deze avond 
staan borg voor een daverend sukses 
Als hoofdvedette treedt memarKl min
der dan Jef Burm op, in heel Vlaaride-
ren bekend als Rietje Rans van het tv-
feuilleton „De Paradijsvogels" Een 
unieke kans om hem ook eens in 
levende lijve aan het werk te zien De 
feestrede wordt uitgesproken door 
prof kannunnik Herman Mertens Het 
geheel wordt geprezenteerd door 
woordkunstenaar Jan Vanlangen-
donck Iedereen welkom Toegang 
lOOfr 

J.GERUI 
zonwering - rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 

worden C>ok is de VUJO van oordeel 
dat de plaatsing zeker afhankelijk 
moet zijn van de wil van wijkkomitees, 
werkgroepen en gemeentelijke ad
viesraden 
ZIJ hoopt daarom dat alle partijen in de 
gemeenteraad zullen instemmen met 
haar en zullen kiezen voor een kind-
vnendelijk beleid dat zeker ook kind-
veilig moet zijn Om deze „Schildpad-
aktie" te steunen, zal VUJO-Ekeren 
een afficfie-aktie houden 

Gemeente Ekeren 
Bi] het gemeentebestuur van 
Ekeren wordt efen werfreserve 
aangelegd van klerk. 
Inlichtingen en voorwaarden te 
bekomen op de gemeentesekre-
tane, Veltwijcklaan 27 te Ekeren 
Aanvragen met de nodige be
wijsstukken te richten aan de 
heer burgemeester der gemeen
te Ekeren uiterlijk tot 15 juh 1981 

(Adv. 81) 

Gemeente Ekeren 
TWEEDE OPROEP 

Bi) het gemeentebestuur van 
Ekeren is een betrekking van 
tekenaar vakant 
Inlichtingen en voorwaarden te 
bekomen op de gemeentesekre-
tane, Veltwijcklaan 27 te Ekeren 
Aanvragen met de nodige be
wijsstukken te richten aan de 
heer burgemeester der gemeen
te Ekeren uiterlijk tot 15 juli 1981 

(Adv. 82) 

TAK-wandeiing 
aan de kust 
Op zondag 28 juni organizeert het 
Taal-Aktie-Komitee een tweede 
Vlaamse wandeldag in onder het mot
to „Onze kust gastvnj maar Vlaams" 
De wandeling start omstreeks 14 u 30 
in De Panne aan het monunnent van 
Leopold I 
TAK ncht een dnngende oproep aan 
alle personen die ter gelegenheid van 
de IJzert>edevaart een bus integgen 
om in hun namiddagprogramma zeker 
De Panne in te lassen 
Meer inlichtingen voor deze wandel-
dag zijn te verknjgen bij Erwin Brent-
jens, Ooststatiestraat 131, 2550 Kon-
tich, tel 031-577240 (meegedeeld) 
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Voor een eigen heem 

VNJ-Aartselaar 
organizeert tuinfeest 
Het VNJ telt te Aartselaar nu al zon 
40 leden Het eerste tokaal een 
woonwagen was daarom al gauw te 
klem Elders werd uitgekeken naar een 
echt heem Dit laatste een bungalow 
kon te Ekeren worden aangekocht 

Zondag 31 mei 1981 

Nationale Vlaamse 
wandeldag 
Als steun aan het 15 punten-aktiepro-
gramma van het politiek overlegkomi-
tee en de Vlaamse gemeenteraadsle
den van Voeren is er een nationale 
Vlaamse wandeldag 
Algemene verzameling te Bilzen op de 
grote markt om 11 u 
Bussenregeling en inlichtingen bi] 
W-Vlaanderen Grote Markt Brugge 
745(091-226896) Wervik leper kon 
takt opnemen (056-31 1825) Dender 
monde + Buggenhout Cafe De Ton 
915(091-226896) O-Vlaanderen St-
Pietersstation Gent 830 (091-
226896) Waasland Hotel Serwir St -
Niklaas 900 (091-226896) Antwer
pen Berchem Kerk 930 (031-
577240) Aalst Station 845 (053-
213234) Brussel KVS-Arduinkaai 
900 (02-2424599) Leuven Oude 
Mark t 915 (02-2424599) Neteland 
Grote Mark t Mechelen 900 (015-
21 83 82) - Lier Grote Mark t 915 (031 -
8013 45) Aarschot kontakt opnemen 
(016 568610) Kempen-Turnhout 
Grote Mark t 9 30 (014^1 77 47) Geel 
Grote Mark t 10 00 (014-58 93 93) Lim-
burg-Bilzen Grote Markt 1100 (011-
41 1002) 
Alle inschnjvingen voor de bussen 
voor 24 mei 

Binnenkort begint de afbraak en de 
heropbouw in Aartselaar Intussen is 
er echter veel geld nodig om deze 
nieuwe behuizing af te betalen Daar 
om. organizeert VNJ Aartselaar tege
lijk een Tuinfeest en een Vlaaienslag 
Het Tuinfeest gaat door ten huize van 
de familie Cornells Kontichsesteen 
weg 95 Zaterdag 13 juni stelt deze fa 
milie vanaf 20 u haar tuin ter beschik 
king voor een gezellige eet drink en 
danspartij in openlucht Wie er gaarne 
bij wil zijn moet wel voor 5 juni in 
schrijven bij Cornells tel 572908 
Voor 250 fr kan men van alles (koude 
schotel drank en dans) meegenieten 
Over de Vlaaienslag zijn alle nuttige in
lichtingen te bekomen bij de schaarlei-
ding (WDJ 

Wie helpt? 
Volgende maand 28 juni is het 
weer Vlaanderens hoogdag 
Alle jaren ga ik als trouwe 
I jzerbedevaarder 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 

Vakantieverblijf juli (misschien 
augustus) aan zee te Blanken 
berge Logement licht en vuur 
gratis Kosten eten en dnnken 
worden gedeeld onder vakantie
gangers Inl tel 02-5690541 

Jong afgestudeerd technisch of 
burgerlijk ingenieur in de schei
kunde gezocht Belangstellenden 
kunnen zich wenden tot volks 
vertegenwoordiger Joos So-
mers üersesteenweg 11 te 2580 
Sint Katelijne-Waver of telefo
nisch op het nummer 015/ 
217900 ref nr 2397 

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

Een sociaal verpleegster of ver 
pleger met A l diploma (4 jaar 
hoger met universitair onderwijs) 
voor tewerkstelling in het Me-
chelse gezocht Werk 1 a 2 
dagen verpleegster of verpleger 

ovenge dagen pérsoneelswerk 
(sociaal werk in het bedrijf) Be
langstellenden kunnen zich wen 
den tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers üersesteenweg 
11 te 2580 Sint Katelijne Waver 
of telefonisch op het nummer 
015/217900 ref nr 2396 

Kortnieuws 
uit het Mechelse 
Bonheiden 
De afdeling Bonheiden kreeg een nieu
we impuls De nieuwe voorzitster me
vrouw Gerda Van Beneden-Lesage 
blijft met bij de pakken zitten Op de 
eerste samenkomst die ze belegde 
een kaas- en wijnavond sprak senator 
Wim Jonssen Een honderdtal aanwe
zigen bewezen de nieuwe voorzitster 
dat ze bereid zijn Bonheiden tot een 
stevig VU bolwerk uit te bouwen 
Mechelen 
Het etentje dat Mechelen-stad beleg
de kende grote bijval Een 200-tal 
aanwezigen waren een zondagmiddag 
en namiddag lang samen Zij aanhoor 
den toespraken van fraktieleider ir 
Oskar Renard van de voorzitter Her 
man Keldermans en van senator Wim 
Jonssen 

Priester Daensfonds 
neemt het op 
gehandicapten 

Het Pnester Daensfonds moedigt 
al lang de gehandicapten aan samen 
met de bestaande organizaties Een 
menselijke aktie is overal nodig en 
met iedereen om hen die het moeilijk 
hebben in onze samenleving te inte
greren 

Het Pnester Daensfonds protes 
teert tegen de verlaging van de ver 
goeding voor sommige gehandicap
ten Dat men daaraan gedacht heeft 
om de financies van het land te 
redden is gewoonweg beschamend 

Het Fonds wijst op de menselijke 
solidanteit met hen die het moeilijk 
hebben en op de noodzaak van een 
gunstig levensmilieu voor iedereen 
vooral voor de zieken de ouden van 
dagen de eenzamen de mentaal of 
fysisch gehandicapten 

(meegedeeld) 

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

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

BRABANT 

GALERIJ DE KEIZER 
Exc lus i v i t e i t : s a l o n s 

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

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

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

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

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

Wandelen met 
FVV-Vilvoorde 
Op zondag 24 mei 1981 gaat FVV Vil
voorde andermaal op wandel met de 
V T B langs het Jan Portaels David 
Tenierswandelpad Het is immers 
reeds vijf jaar geleden dat dit pad 

VU-Zomerbal 
te Brussel 
Het VU-arrondissemenf Brus
sel nodigt uit op haar zomerbal 
van zaterdag 13 juni as Het 
dansfeest begint om 20 u 30 en 
gaat door in de Ancienne Belgi-
que in de Steenstraat Het or
kest Stan Phil ips speelt ten 
dans Inkom 120fr Voorver
koop en 3 + 100 fr 
Welkom op dit Vlaams feest in 
het hartje van Brussel ' 

officieel werd ingewandeld Voor die 
genen die bij een vonge gelegenheid 
reeds van de partij waren hebben wij 
voor een toemaatje gezorgd want 
onze gids Enk Clerckx leraar aan het 
Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw te 
Vilvoorde zal ons voorlichten omtrent 
de kruiden en planten die we op onze 
tocht zullen ontdekken Twee vliegen 
in een klap dus of liever drie want wie 
met kan meewandelen of kruidenken 
nis wil opdoen kan ons nog vervoegen 
bij het eindpunt te Peutie aan huize 
Breughel Vijfhoekstraat om samen 
koffie te drinken met een flink stuk 
vlaai of gewoon een stevige pint te 
pakken (einde voorzien om 17 u ) 
Wij komen samen om 14 u aan het fi 
guratief bord van het VTB wandelpad 
naast de ingang van de kerk op het 
Heldenplein te Vilvoorde De wande 
ling leidt ons o m naar Houtem waar 
het fraai kerkje wordt bezocht evenals 
de omliggende hoeven Ter gelegen 
heid van deze herdenking organizeert 
de VTB afdeling ook nog een foto en 
diawedstrijd over het wandelpad en 
zijn bezienswaardigheden Goed 
nieuws dus voor onze fotoliefhebbers i 

MEI 

21 BRUSSEL Vienng tionjang bestaan van Vlaams Verbond voor 
Gepensioneerden Agglomeratie Brussel Om 10 u 30 eucharis
tieviering in del^erk 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 amen 
cam met toespraak van de voorzitter van het V V V G Brussel 

22 LAKEN N C O S - Zaïre-avond om 19 uur in Trefcentrum 
Nekkersdal 
1 ste deel debat met leden van de Zaïrese oppositie gemodereerd 
door Walter Zinzen (BRT) 
2de deel life-optreden met Zaïrese muzikanten en daarna fuif met 
Zaïrese muziek 

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 fr kinderen 
lOOfr 

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

Gemeente Affligem 
Bijzonder plan van aanleg 
Bekendmaking van het onderzoek 
Het kollege van burgemeester en schepenen 
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 29 maart 
1962 houdende organizatie van de ruimtelijke ordening en 
van de stedebouw 
Brengt ter kennis van de bevolking dat het bijzonder 
ontwerp plan van aanleg nr 3 Calloystraat Achterdaal 
straat (deelgemeente Teralfene) opgemaakt overeenkom 
stig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad 
voorlopig aangenomen in zitting van 29 1 81 op het gemeen 
tehuis voor ieder ter inzage ligt van 15 mei 1981 9 uur tot 16 
juni 1981 om 19 uur 
Al wie omtrent dat plan bezwaren en opmerkingen te 
maken heeft moet die schriftelijk aan het schepenkollege 
laten geworden uiterlijk op dinsdag 16 juni 1981 om 19 uur 
Te Affligem de 7 mei 1981 

De sekretaris 
J Mertens 

Vanwege het schepenkollege 
De burgemeester 

L Guns 
(Adv 80) 

FILMTHEATERTI 

studio 
LEUVEN 1 

14u KNT 
Angie Dickinson 

Michael Caine Nancy Allen 
D R E S S E D T O KILL 

16 u 2de week KT 
C^raldine Chaplin Edward Fox 
Tony Curtis Elisatjeth Taylor 
T H E M I R R O R C R A C K E D 

van Guy Hamilton 
naar Agatha Chnstie 

18u KNT 
D R E S S E D T O KILL 

20 u laatste week KT 
O R D I N A R Y PEOPLE 

van Robert Radford 

20 u 15 KT 
THE M I R R O R C R A C K E D 

24 u KNT 
D R E S S E D T O KILL 

LEUVEN 2 
14u KT 

KT 

KT 

KT 

vierde week 
Walt Disney 

S L E E P I N G BEAUTY 

16 u tiende week 
N I N E T O FIVE 

18u 
Premiere voor België 

R E G G A E S U N S P L A S H 

20 u tiende week KT 
Jane Fonda Dolly Parton 

N I N E T O FIVE 
22 u KNT 

D R E S S E D T O KILL 
van Brian de Palma 
(Carne The Fury D 

24 u 
Premiere voor België 

Bob Marley in 
R E G G A E S U N S P L A S H 

TERVUREN 
Alle dagen 20 u 30 
Zondag en donderdag (OHH) 
15 u 18 u en 20 u 30 KT 

Brooke Shields 
Christopher Atkins 

THE BLUE L A G O O N 

Zaterdag 23 mei 15 u KT 
Speciale voorstelling ten voorde
le van de plaatselijke afdeling van 
de Nationale Vereniging voor 
Hulp aan Verstandelijk Gehandi
capten 

Julie Andrews 
in 

THE S O U N D O F M U S I C 

TIENEN 
Zondag en donderdag (OHH) 
15 u KT 
De helden van Vader Abraham 

DE FLUIT MET 
Z E S S M U R F E N 

(Vlaams gesproken versie) 

Vrijdag zaterdag zondag don 
derd (OHH) 20 u 
Woensdag 20 u 30 KT 

Clint Eastwood 
A N Y W I C H W A Y Y O U C A N 

Het gaat er stuiven' 
Vnjdag zaterdag 22 u 
Zondag donderdag (OHH) 
17 u 30 en 22 u 
Maandag dinsdag 20 u 30 KNT 

John Carradine Dee Wallace 
DE N A C H T V A N 
DE W E E R W O L F 

KURSAAL TURNHOUT 
Zaterdag 23 mei maandag 25 
mei en woensdag 27 mei 20 u 15 
Donderdag 28 mei (Onze-Heer 
Hemelvaart) 2 0 u 15 KNT 

N O V E C E N T O II 
(1900 d e e l l l ) 

Zondag 24 mei 15 u donderdag 
28 mei (Onze Heer Hemelvaart) 
15 u KT 

J U N G L E B O O K 
Walt Disney 

Donderdag 28 mei (Onze Heer 
Hemelvaarü 17 u 30 KT 

THE LAST W A L T Z 
Martin Scorsese 
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Gemeenteraad Gent 

^m Wij in de Volicsunie 

Opera, energie en... hormonen OOST-VLAANDEREN 

GENT — Op de gemeenteraad van 
4 mei II sprongen vooral 3 onderw/er-
pen van de dagorde in het oog de 
goedkeuring van de statuten van de 
opera van Vlaanderen, de toetreding 
van de EGW tot de overeenkomst 
betreffende de elektriciteitssektor en 
de ondervraging door PW-raads l id 
Wijnakker over de beslr i |ding en be
teugeling van produktie en verkoop 
van hormonenhoudend vlees Twee 
andere belangrijke punten, nl de indi-
rekte belastingen op de inneming van 
openbare wegen (o a de terrassen, 
zonnetenten, luifels, e d ) en de belas
ting op tanks en vergaarbakken, wer
den op verzoek van de burgemeester 
van de dagorde afgevoerd Heel wat 
protesten uit de horeca-sektor ener
zi jds en van de petroleum en chemi-
scfie industrie anderzijds, hadden tot 
gevolg dat deze materies nog eens 
grondig zullen worden onderzocht 
Het polit iereglement inzake openba
re weginnemingen werd niettegen
staande de protesten van de opposi
tie wel goedgekeurd De ontwerpsta
tuten voor het administratief perso
neel van de Gentse stadsscholen 
werden eveneens voor verdere be
spreking in kommissie van de dagor
de verwijderd 

De verhuring van gerenoveerde 
eigendommen van het stedelijk 
grond en bouw/bednjf in de Gerst
straat en de overdracht van de gere
noveerde woningen in hel beluik Abri
koosstraat waren voor VU-raadslid 
Verpaele aanleiding tot een kritisch 
onderzoek van de kostprijsbereke 
ning Hij stelde zich de vraag waar het 
Bouwbedrijf nog geschoolde werklie
den voor 1 600 fr per dag geoefende 
werklieden voor 1 200 fr per dag en 
ongeschoolde werklieden voor 800 fr 
per dag kan vinden Administratiekos
ten en vervoerkosten voor de werk 
lieden zijn evenmin doorgerekend 
Niettemin is de kostprijs nog ca 
1 500 000 f r voor toch wel zeer kleine 
huisjes 
Thans heeft men gewerkt met 
BTKers en tewerkgestelde werklo
zen maar wat zal de kostprijs worden 
indien met statutair personeel zal 
gewerkt w o r d e n ' 

De opera is reeds een klassieker 
geworden op het programma De 
raadsleden dienden zich thans uit te 
spreken over de goedkeuring van de 
ontwerpstatuten van een opera van 
Vlaanderen Heel wat argumenten 
contra werden op de vorige raad 
door de diverse partijen reeds gefor
muleerd en nu herhaald de nieuwe 
statuten leggen geen financiële be 
perking op aan de opera omdat het 
tekort toch wordt bijgepast door de 
gemeenschap — zij het de Vlaamse 
gemeenschap i p v de stad de sa 
menvoeging Gent Antwerpen biedt 
geen waarborgen voor het artistiek 
peil of de kwaliteit van de opgevoerde 
stukken behalve de autonomie van 
de KOG verliest men wellicht ook een 
deel van het traditioneel publiek De 
raad van beheer van de KOG werd 
nog steeds met geraadpleegd even 
min als de ondernemingsraad Raads
lid Bauwens (CVP) wenste hierom
trent klacht neer te leggen bij de 
burgemeester als hoofd van de politie 
(al scheen die dat niet te horen) en bij 
het parket Van inspraak in de nog op 
te richten raad van beheer zal geen 
sprake zijn aangezien ze nu reeds is 
miskend 
Wat zullen terzake de waarborgen 
zijn voor het huidig personeel ' Sche-

Nieuw politiek 
kollege te 
St.-Gillis-Waas 
Uitslag van de verkiezingen voor het 
politiek kollege van groot-St -Gillis Vol
gende mensen werden in het politiek 
kollege opgenomen Robert Van Duy-
se Lucie De Munck, Albert Maes 
Hubert De Wit, Romain De Grave, 
Albert Van Wiele en Leen Robert , 
Romain De Grave werd verkozen tot 
voorzitter van het politiek kollege 

pen Van de Weghe trachtte de argu 
menten te weerleggen Raad van be 
heer en ondernemingsraad van de 
KOG zijn geen partij en moeten dus 
niet bij de zaak betrokken worden 
Het personeel heeft mets te vrezen 
want het gezelschap wordt door de 
nieuwe interkommunale overgeno
men Financieel kan de stad er slechts 
wel bij varen aangezien met meer dan 
90 miljoen per jaar moet worden 
bijgedragen De ammendementen op 
de tekst die in de algemene kommis
sie aanvaard werden zullen aan de 
partners ter bespreking voorgelegd 
worden 
De stad Gent ki eeg voor haar EGW-
bedrijf afdeling produktie elektriciteit 
het voorstel toe te treden tot de 
Overeenkomst betreffende de elek 
triciteitssektor De raadsleden had
den zich daar ernstig over beraden 
gezien het belang van deze pool voor 
het elektriciteitsbedrijf Het Gentse 
EGW werkt op fuel wat een erg dure 
brandstof is in vergelijking met ande 
re terwijl de verkoopprijzen van de 
elektriciteit nationaal worden vastge
legd gebaseerd op de gemiddelde 
kostprijzen van de grondstoffen 
De Gentse uitbating zal dus op lange 
termijn verlieslatend worden tenzij ze 
kan omschakelen 

De Poorter (SP) evalueerde het in de 
energiesektor gevoerde beleid sedert 
de jaren 70 tot nu Olie werd steeds 
minder voordeling als brandstof, kern 
energie verhoogde steeds zijn aan
deel De overheid had geen inspraak 
in het beleid niettegenstaande ener
giebeleid beter een monopolie zou 

zijn van de overheid dan van de pnve-
sektor De SP is dan ook meer voor
stander van een zuivere interkommu
nale i p v een gemengde 
Schrans vertolkte de mening van de 
PVV fraktie De konventie stoelt op 
een dubbele overweging enerzijds 
betekent dit een gedeeltelijke nationa-
lizatie van de elektnciteitssektor wat 
voor de PVV onaanvaardbaar is an
derzijds IS het de redding van de 
verlieslatende openbare producen
ten 

Bracke (CVP) schetste de mogelijke 
optie(s) in het kader van de huidige 
Gentse situatie dure brandstof natio
nale bradstofprtjzen, een mogelijke 
verlieslatende uitbating van EGW 
Zonder toetreding zijn er geen voor 
uitzichten voor uitbreiding of omscha
keling op goedkope grondstoffen, de 
evolutie van de prijzen van aardolie 
ziet er met rooskleung uit 

De VU fraktie bij monde van Aime 
Verpaele klaagde het overheidsbe
leid inzake energie aan De monova-
lentie in de gebruikte brandstof en de 
nalatigheid tijdig te investeren om uit 
te breiden en meer maneuvreerruim-
te te scheppen zodat tharis enkel de 
toetreding tot de kaloneenpool nog 
redding kan brengen Het houdt heel 
wat negatieve kanten in maar ook 
enkele jxisitieve zodat de fraktie de 
konventie goedkeurt 

Schepen Temmerman verdedigde 
manhaftig de te nemen beslissing De 
investeringen wprden gedragen door 
EGW dat er met zo slecht voorstaat 
als wordt gesuggereerd 

tVIEI 
22 ST-AMANDSBERG Debatavond rond het verkeersknelpunt 

, Dampoort met vertegenwoordigers van de VU-fraktie het stads
bestuur openbare werken en de politie Om 20 uur in zaal Macaco 
Antwerpsesteenweg 

DENDERWINOEKE Intormatie-avond over Ziekenfonds Pries
ter Daens en sociaal dienstbetoon met Georgette De Kegel en 
Mark de Moor Gratis koffietafel aangeboden aan geïnteresseer
den Om 20 u in het Parochiaal Centrum (kleine zaal) Denderwin-
deke 
OUTER Speciale zitdag invullen belastingen bij gemeenteraads
lid Georgette De Kegel, Aardeweg 36 Outer Van 8 u 30 tot 12 u 
en van 13 u tot 17 u 
GENTBRUGGE FVV in samenwerking met Goossenaertsknng 
reizen naar de Voer Vertrek om 7 u 30 parking Dienstencen
trum Kasteelstraat Prijs 300 fr kind 200 fr tot 12 j Inschnjven 
uiterlijk 16/5 bij Robert tel 31 1941 

ST-AMANDSBERG FVV-debatavond over Zaïre om 20 uur in 
zaal Maljaertuus, Achterstraat 43-47 Spreker Nelly Maes 

JUNI 
1 ST-NIKLAAS Gespreksavond met prof J Maten over o m 

Sidmar Staaldossier, Vlaamse ekonomie en |X)litiek enz Vnj De
bat 
Om 20 uur in lokaal 't Schipke, Heistraat 
Organizatie VRB 

22 

23 

24 

26 

Hormonen-
PVV-raadslid Wijnakker ondervroeg 
ten slotte het kollege over te nemen 
initiatieven ter beteugeling van pro
duktie en verkoop van hormonenhou
dend vlees De stad zou kunnen 
bijdragen op dne domeinen kontrole 
in de stedelijke laboratoria strengere 
kontrole in het stedelijk slachthuis en 
kontrole op het vlees dat geleverd 
wordt in de stadsscholen 

VU-raadslid Van Ooteghem bena
drukte dat de vleeskeunng in Gent tot 
de beste en strengste in het land 

behoort Het stedelijk slachthuis heeft 
echter veel te lijden van de konkur-
rentie van pnvate slachthuizen Het 
departement van Volksgezondheid 
moet inzake hormonale keunng zijn 
verantwoordelijkheid nemen Sche-
jaen Moreeuw bevestigde dit stand
punt Gent kan qua keuring niet meer 
doen De labo's zijn met uitgerust voor 
homonenkontrole, in het slachthuis 
doet men wat men kan, de scholen 
worden wekelijks gekontroleerd en 
winkels, restaurants, bedrijven e d op 
geregelde tijdstippen 

Carla Brion 

Start SKV ,,Piester Daens" 
te Lede een voltreffer 
Lede is een sociaal-kulturele vereni
ging rijker Dat er bij het Leedse 
publiek de nodige interesse is voor 
een dergelijk initiatief, bleek uit de 
massale opkomst ti jdens de plech
tigheid ter gelegenheid van de off i
ciële start van de werking van de 
sociaal-kulturele vereniging „Priester 
Daens" De eerst aktiviteit van de 
vereniging was een groepstentoon
stell ing van drie jonge kunstenaars, 
John Paepe, Lieven D'Haese en Mag-
da De Mol Sprekers waren Albert 
Van Hove, voorzitter van de SKV 
„Priester Daens", Roger Quinti jn, 
voorzitter van de sociaal-kulturele 
raad van Lede, Luk Delafortrie, voor
zitter van het Priester Daens Fonds 
en P Jules Henderickx, schepen van 
kultuur te Lede Er was tevens een 
boekenstand met werken van de SKV 
de Zuidvlaamse en van Willy Cob-
baut Een stralende lentezon, de rond
gang door de dorpskom van de Da-
ensistische harmonie „Tot Heil des 
Volks" en het geestri jk vocht op de 
receptie achteraf, gaven de plechtig
heid een feestelijk tintje De ver
scheidenheid van het programma 
zorgde er dan ook voor dat het 
kultureel centrum te Lede op 2 mei 
net iets te klein was om alle geïnte
resseerden behaaglijk te kunnen la
ten rechtstaan 

Onder de aanwezigen bevonden zich 
senator Germain De Rouck. volks
vertegenwoordiger Jan Caudron, 
OCMW-voorzi t ter Robert van der 
Guch t burgemeester Grepdon en 
verscheidene schepenen en gemeen
teraadsleden 

Albert Van Hove 
De voorzitter van de nieuwe vereni
ging beperkte zijn toespraak tot de 
verwelkoming van de aanwezigen en 
de voorstelling van de gastsprekers 
Tevens deed hij een oproep om lid te 
wo 'den van de vereniging en deed hij 
beroep op de meer kapitaalkrachtige 
aanwezigen om met gulle hand hun 
steun te geven 

Roger Quintijn 
De voorzitter van de sociaal-kulturele 
raad van Lede stelde dat het met zo 
dikwijls gebeurt dat een nieuwe so
ciaal-kulturele vereniging boven de 
doopvont wordt gehouden zeker met 
met zoveel muziek als vandaag en 
vooral met met dezelfde edele doel
stellingen als de S K V , Pnester Daens 
Begrippen als sociaal en kultureel 
lijken in deze tijd ^van matenalisme 
individualisme en egoïsme immers een 
beetje aftands maar zullen in een tijd 
van dalende welvaart ongetwijfeld een 
nieuwe dimensie en betekenis krijgen 
Het deed de voorzitter van de SKR 
dan ook genoegen dat er een aantal 
mensen bereid werden gevonden zich 
belangeloos in te zetten rond een 
viertal kerntema's solidariteit met de 
medemens verdere ontplooiing van 
het Vlaamse volk op sociaal en kultu
reel vlak demokratizenng van de sa
menleving en het doorbreken van de 
verzuiling die ons vandaag de dag 
bedreigt 
Dat deze mensen daarenboven hun 
werking willen kaderen in de sociale di
mensie van de Vlaamse Beweging 
waarvan de aksenten wellicht en ge
lukkig worden verlegd maar waarvan 
het bestaan in dit land verder meer dan 
ooit noodzakelijk is geeft blijk van hun 
verbondenheid met het Vlaamse volk 
Ook de naam van de vereniging vond 
hij zeer toepasselijk ,Niet alleen her
denkt men daardoor de persoon en de 
betekenis van Priester Daens maar 
tevens dekt de vlag ook de lading men 
wil K|et Daensistisch erfgoed aktueel 
en konkreet beleven in een heden
daagse vereniging 
Tot slot schetste Roger Quintijn kort 
de doelstellingen van de vereniging 
ZIJ zal aktief zijn door het organizeren 

van gespreks- en debatavonden ten
toonstellingen en spreektjeurten door 
het uitgeven van een blad waarvan het 
eerste nummer intussen verscheen 
door het verstrekken van informatie 
en vorming Haar terrein zal hoofdza
kelijk liggen op het gebied van het 
aktuele probleem van arbeid en te
werkstelling ZIJ wil aan sociaal dienst
betoon doen de mensen helpen zon
der onderscheid van rang of stand van 

politieke of filozofische gezindheid Zij 
wil zich bezighouden met de moeilijk
heden van vergeten of marginale groe
pen de ouderen alleenstaanden, zie
ken ZIJ ziet haar strijd op sociaal en 
kultureel gebied als een onvervang
baar onderdeel van de totale stnjd van 
de Vlaamse Beweging Zij wil een 
Vlaams nationaal en ongebonden ant
woord geven op de hedendaagse en 
toekomstige problemen, met als eind
doel de bloei op elk gebied van een 
Vlaamse natie, en zij wil dit radikaal, 
kompromisloos en onafhankelijk doen 
In ieder geval een hele opgave en ik 
weet dat voortaan heel wat mensen 
met belangstelling zullen volgen wat de 
vereniging ervan terecht zal brengen" 

Luc Delafortrie 
De voorzitter van het Pnester Daens 
Fonds gaf een korte histonsche scheis 
en wijdde uit over de achtergronden 
en motieven van het Daensisme Hij 
benadrukte dat de Vlaamse strijd en 
de sociale strijd voor de Daensisten al

tijd een enkele strijd hebben gevormd 
, De onmenselijke situatie van de arbei
ders, de hongerlonen en de onrecht
vaardige uitbuiting, getuigden ervan 
dat de Franstaligen Vlaanderen be
schouwden als een Waals wingewest 
Samen met de socialisten moesten de 
Daensisten optomen tegen een opper-
mactitige, zich katoliek noemende par
tij, en het is de grote verdienste van 
het Daensisme dat het bij de gewone 
mens een bewustzijn van Vlaamse 
waardigheid heeft opgewekt" Hij on
derstreepte verder dat de kernge
dachte van de Vlaamse zelfstandig
heid volledig terug te vinden is in het 
Daensisme en dat de toekomstige 
Vlaamse staat zeker geen afdruk mag 
zijn van de Belgische staat 

Laatste spreker in het rijtje was P 
Jules Henderickx schepen van kultuur 
van Lede Het was zijn taak de kunste
naars voor te stellen, en terecht noem
de hij deze eerste aktiviteit van SVK 
„Priester Daens" een voltreffer CKDC) 

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 Nationalestraat) 
Antwerpen 
Tel 031/34 0586 
Mogelijkheid tot kleine etentjes 

Café 't Leeuwke 

Peerderbaan 63 
WIJCHMAAL-PEER 
vu-lokaal 

^of ten C-cnljoorn 
jL' l ^ " ^ B Restaurant 
• « 1 Feestzaal Café 

L^ 2 
r^l r̂ ^ 

Uitbating: 
Erna Van Dóoren 
Keierbere 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 1 
Maandag gesloten 1 

1 
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lepel & vork... 
EETHUIS 

FEESTZAAL INGRID 
(150 pD 

Olenseweg 41 . WESTERLO 
(Voortkapel) 

Tel. 014/21.3696 

Alle feesten. 
Specialiteiten 

Res tau ran t 

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

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54 4007 

Vlaandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

Restaurant 
DE MUTSAERT 

Eikenlei 61, 
2280 Grobbendonk 

Tel 014-51 21 48 
Gesloten 

maandagavond en dinsdag. 
Zaal voor alle feesten. 

Herberg 't STAMPKOT 
St-Maria-Latem, Z W A L M 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel 55-499476 

Dinsd gesloten 
Vroeger uitbater Zwalmlandia 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091/69.28.74 

Specialiteit nbstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstaat 12, 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit 
dag vers fruit en groenten 

Dubbele Vakiis-zegels 
aan alle leden 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 

Roomijs 

Wiifried BLANCQUAERT 

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

Te l 0 9 1 - 6 7 5 7 12 

?̂ rt ^aImsW# 

„UILENSPIEGEL" 
Herberg en feestzaal 

Kerkstraat 24 
1742 TERNAT 
Tel 5821345 

Volksunielokaal 

Café DEN KLAUWAERT 
Etienne en Paule 

Swaans-Pelktnans 

VU-k)kaal 
Dasstraat 23 

2220 Wommelgem 

Open vnjdag vanaf 19 uur, za
terdag vanaf 13 uur zondag varj-

af 10 uur 

COR'mALS 
uw KOfJflEHUIS 
Het Koffiefiuis der 
Dt-nderstrock 

Kattestraat 20. AALST 

SPEOALITEIT 
van WAFELS 
en USROOM 

WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR. 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O * famflieiaak i m l trwiiti*. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'-elei 51« 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maur i ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053-21 35 33 Tel 031 36 56 54 

RESTAURANT 
DE SPAANSE 
BRABANDER 
Klem Begijnhof 22. 

3000 LEUVEN 
Tel 016-236671 

Europese volksgerechten 

Gesloten maandag en dinsdag. 
Keuken 19 u tot 22 uur 

FEESTZAAL 
<< E D E L W E I S S .. 

Vosseniberg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

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

b e s t e k k e n 

Lokaal «T SCHUURKE» 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel. 02-51325.64 

W i a r Vlamingen THUIS zija 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken 
ÏWJ Deniokr.itische pnjzen 

Uitgelezen dienstbetoon 

Ko^st^lsleenweg 38 
2260 Ni|k»n - Tel 031 /818841 

Europ Supermarkt 
Windenckxplein" 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

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

3690 BREE 
TeL 011-46.3451 

Waar een Vlaming t l iuis is ! 

MaarK lag ges lo ten . 

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

DE S N O E C K 

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

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-300653 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-41 2922 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie- en Bordeauxwijnen 
Alle grote wijnen 

rechtstreeks uit de kastelen 
Degustaties en verkoop 

elke vri jdag van 17 tol 19 u 
elke zaterdag van 10 lot t3 u 

en op afspraak 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 
Pauwetyn- Duquesne 

Wulveringemslraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel 058 /299491 

Gestoten, vnjdag tjehalve in seizoen 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondpfein 5 Brakel 

Tel 055/424107 

Feestzaal voor alle 
gelegenheden 

't Is een specialiteit 

zoek hem op bij U\N slager 

of toespijswinkel 

„De Beauvoordse pastel" 

't Is de lichtst verteerbare. 

Koffiebranderij 
SANO 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-734 56 09 

Levert kwaliteitskoff ie bij u thuis! 

FONTANA-BRONNEN 

Nijverheidsstraat 35 
TEMSE 
Tel 031-7101.73 

Waters en limonaden 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Ai t inr mi r v m <ille fcf sten 
Ook v(' tui i inc) ^7\n t.lff Igt ri( f 

Schikl l rsfr.i.it 33 
2000 Antvïc r|)( M 
T(l 031 37 45 72 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstrsat 89 
9820 OUDEGEM 
TeL 052/2l.iaoe 

Algemene voeding bieren wi jnen, l i 
keuren Rectilstreeks invoer Duitse 

en Franse wi jnea 

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

R e s t a u r a n t 

SEHUTTER5HQF 
Dorpsstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015-71 1549 

DE OUDE KRING 

C i l l v u lok.i.il 

Dor|>s|)li ir H( iiscli n Limburg 

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

K R E K E L H O F 

Drankhu is me t s feer 

D n e Egyptenlaan 11 , 

Goo ik 
Tel 0 5 4 - 3 3 4 8 5 7 

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

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 + spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecka 

Dr.ink en eethuis 

« WALTRA " 
ArduKikaai 2 (bi| !<VS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De vior troeven vi in dc Wil tr .n 

f Wi . i / i is " ) t hnrf v.m Brussel 
2 Je k in er alti/d p.trkeren 
3 Je kriigl er .ifti/d w tf te eten 
4 De pri/ren zi/n soct.iif 

Welkom 

IN DE GR9ENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
TeJ. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

Restaurant 
HOF TER COTTHEM 
Beerens-Van Grembergen 

Cotthem 5. 
9520 St-bevens-Houtem 

(Oombergen) 
Tel 091-605586 

Gastronomische eetmalen 
Matige pnjzen 

Sluiting zondagavond 
maandag 
woensdagavond 
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24 M^ ij in de Volksunie 

„Limburger, vecht voor uw recht!" 

Provinciale meeting rond het nieuwe 

VU-dossier van Limburg 
KURINGEN — Op deze bladzi|den vond u reeds in twee afleveringen de 
vuistregels die door Volksunie-Limburg in een dossier werden samengebun-
deld onder de noemer „Een uitweg voor Limburg" In de verschil lende media 
werd aan dit dossier uitgebreid aandacht besteed, terwijl voor de hele provin
cie een affiche- en stickerslag doorging zodat het motto „Limburg vecht voor 
uw recht" aan deze gouw een nieuwe geel-zwarte kleur gaf Het was voor de 
beide arrondissementen en hef provinciaal bestuur dan ook hoog ti jd om het 
dossier aan de plaatselijke bestuursleden en militanten voor te stellen 

Dat gebeurde op zaterdag 9 mei m het ontmoetingscentrum van Kuringen 
Ondanks het zomerweer toch een massale opkomst voor deze middag er was 
alleszins plaats te wemig om de meer dan 150 aanwezigen een plaats te 
bieden 

ideeën van het dossier te verwoorden 
in akties rond deze temas om ze 
gangbaar te maken onder de bevol
king Een verwijzing naar de vroegere 
akties aan de mijn van Zwartberg was 
de duidelijkste aanduiding van de rich
ting die opnieuw diende ingeslagen te 
worden 
Alvorens Jos Truyen deze meeting 
kon afsluiten tot slot nog een Leuven
se groet van senator Rob Vandezan-
de die onder meer de handdoeken-
aktie toelichtte en een eerste eksem-
plaar ten geschenke gaf 

Kamerlid Jaak Gabriels aan het woord Links van hem senator Rik Vandekerckhove, de stuwende kracht achter het 
dossier Rechts arr voozitter Jos Truyen, kamerlid Desaeyere en senator Rob Vandezande 

Provinciaal voorzitter Jos Truyen 
mocht het welkomstwoord uitspreken 
en betuigde eveveens dank aan al 
degenen die de voorbije weken erg 
hard aan de voorbereidingen van het 
dossier hadden gewerkt 

Volksvertegenwoordiger Jaak Ga
briels mocht dan als eerste spreker de 
spits afbijten In zijn betoog behandel 
de hij onder meer de demografische 
evolutie in de provincie het onderwijs 
en de infrastruktuur van het openbaar 
vervoer alle punten uit het dossier die 
ook reeds via zijn parlementaire aktivi 
teiten de belangstelling haalden Jaak 
Gabriels sloot zijn toespraak af met de 

punten rond de Voerstreek die in het 
dossier in een apart hoofdstuk staan 
weergegeven 

Volksvertegenwoordiger Willy De
saeyere akteerde op zijn specifiek 
domein de ekonomische situatie van 
Limburg de eigenschappen ervan en 
de oplossingen die de Volksunie voor
stelt Er werd daarbij uiteraard stilge
staan bij de steenkoolproblematiek 
Senator Rik Vandekerckhove eindre-
dakteur van het werk maar ook stu
wende kracht en koordinator van het 
geheel besloot het Limburgse gedeel
te van deze meeting In een erg warme 
oproep tot de aanwezigen vroeg hij de 

Jaak Cuypers uit Bree 

overleden 
Enige weken voor hij 58 jaar 
zou worden, is in Bree Jaak 
Cuypers na twee jaar ziekte 
overleden 
Jaak „van de Cambrinus" was 
niet wat men een „militant van 
het eerste uur" van de VU-afde-
ling Bree kon noemen Zijn sym-
patie voor het parti jwerk ge
beurde evenwel voortdurend 
door zijn veelvuldige tips die hij 
wist door te geven aan de afde
ling, door zijn konstant werk 
achter de schermen dat waar
schijnli jk weinigen zal zijn op
gevallen Als trouw lezer van 
meerdere Vlaamse uitgaven 
was hij immers biezonder goed 
op de hoogte van wat er reilde 
en zeilde in de Vlaamse bewe
ging Een van de weinige uiterli j
ke tekens van zijn polit ieke 
voorkeur is merkbaar buiten 
aan cafe Cambrinus een ver
kiezingsaffiche van Jaak Ga
briels die er sedert 1976 hangt 
en meer dan eens op duidelijke 

vraag van Jaak Cuypers diende 
vernieuwd te worden Doch al 
de mensen die voor een verga
dering van zowel Volksunie als 
Verjonging in de Cambrinus 
moesten zijn wisten op welke 
goede manier ze door Jaak en 
zijn familie onthaald werden 
VU-Bree is een sympatizant van 
het eerste uur verloren De 
tekst op deze bladzijden komt 
well icht wat laattijdig doch niet
temin willen we langs deze weg 
onze deelneming betuigen aan 
zijn vrouw Nellie en dochters 
Therese en Mia en de hele fami
lie We zijn er evenwel van over
tuigd dat de geest van Jaak 
steeds in de Cambrinus zal bli j
ven heersen geen uitgespro
ken polit ieke herberg, verre van, 
maar wel een gelegenheid waar 
we steeds zonder enig pro
bleem terecht konden voor om 
het even welke aktiviteit 

VU-Bree 

Het is duidelijk dat met deze namiddag 
de aktie rond Er is een uitweg voor 
Limburg met afgesloten wordt Inte
gendeel het militantenwerk zal nu pas 
gaan beginnen Gewapend met een 
klaar en duidelijke tekst over de Lim-
ourgse problematiek en met een lading 
affiches en stickers hieromtrent zullen 
de VU-leden van Limburg nu aan het 
werk schieten om hun streekgenoten 
voor hun recht te laten vechten Geïn
teresseerden in dit nieuwe dossier 
kunnen dit zolang de voorraad strekt 
bekomen door 120 fr te storten op 
rekening nr 000-0097995 van Jos 
Truyen Bilzerweg 50 te 3668 As met 
de vermelding dossier VU-Limburg' 
Er kan eventueel ook telefonisch kon-
takt worden genomen 011-657432 

Ene Ecykmans 

LIMBURG 
Mei 
23 

24 

30 

PEER Voetbaltornooi terreinen FC Breugel om 11 u Org VU-
Peer 
GROOT-BERINGEN Jaarlijkse viswedstnjd, Oosthamsesteen-
weg 129 te Beverio Leefnet verplicht 
Prachtige prijzen Inschrijven aan vijver van 12 tot 13 u 30 
PEER Meinachtbal in zaal Rembrandt te Wijchmaal om 20 u In
kom 60 fr (Gratis tombola) 

Feestelijke „ton" voor 

heel Bree-Opitter 
De Volksunie van Bree-Opitter bestaat 
15 jaar Reeds twee aktiviteiten en de 
hernieuwde uitgave van een ledenblad 
hebben het jubileumjaar ingeleid Een 
volgende aktiviteit is de ,ton" voor de 
hele gemeente die doorgaat in het 
parochiaal tehuis van Gerdingen op 
22 mei 
Daarvoor werd, ter uitnodiging, door 
bestuur en leden van de afdeling een 

invitatie deur aan deur afgegeven sa
men met een programmabrochure van 
de Volksunie Duidelijker kan het met 

Men verwacht dan ook een massa 
volk al dan met partijleden die tot 
11 uur gratis zullen kunnen drinken op 
de feesteling Geen goedkope kwestie 
wellicht maar het mag ook al eens wat 
minder ernstig zijn 

Wandelgroep 'Tij l" te St.-Truiden 
Deze wandelgroep die tijdens de jong
ste mars van de rijkswacht zich door 
haar konsekwent Vlaamse optreden 
deed opmerken, zal opnieuw de leeuw 
doen wapperen in een kazerne be
kend om haar schrijnend taaloneven-
wicht De wandelgroep roept alle Vla

mingen op deel te nemen aan de 
internationale kastelentocht van de mi
litaire vliegbasis van Sint-Truiden Ver
zameling 11 u hoofdingang kazerne 
op de baan St-Truiden-Luik Meer in
lichtingen bij Erwin Brentjens 031-
577240 (meegedeeld) 

D 19-jang meisje met diploma 
van steno-dactylo, lagere secun
daire beroepsschoool, zoekt een 
gepaste betrekking op de a s , 
Brussel-Ninove Zij heeft reeds 
zes maand als stagiaire gewerkt 
Inlichtingen bij volksvertegen
woordiger dr J Valkeniers, 
5691604 

D 20-jarige 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 driehoek Ninove-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 Ninove-Brussel-Halle Zij 
had ervaring van 18 maand tot 
haar firma overkop ging Inlichtin
gen bij volksvertegenwoordiger 
dr J Valkeniers tel 5691604 

n 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 

Groot -Gent 

D Betrekking gezocht voor 
tweetalige dame van 44 jaar a|s 
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-
riaaL, tel 02-2194930 
D Gezocht voor Brussel jong-
gepensioneerd njkswachter voor 
deeltijdse betrekking bij v ^ w in 
sfeer van verkeersveiligheid Se-
kretanaatswerk moet kunnen 
tikken en vertalen NI-Fr en Fr-NI 
Zich wenden tot gemeenteraad 
Herman Thuraiux in Vorst, tel 
4268594 

Meubelen «TER SCHOOTE» 
TONY WATERSCHOOT 

Ambachtelijke repro(iukties van ou(ie 
stijlmeubelen uit eigen atelier recht
streeks naar verbruiker. 
Ver(deling Jean Roche, De Se<ie, Poltrona 
Frau, Gordovil, Constable, Geerebaer(dt, 

T O O N Z A A L : P.V.B.A. TER S C H O O T E 
E E G E N E N 105 
9328 S C H O O N A A R D E ( D E N D E R M O N D E ) 
(steenweg Dendermonde-Wet teren) 
S L U I T I N G S D A G : D O N D E R D A G . 
Tel. 052-42.21.56. 

1 - ^ ^ ^ ^ 
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Limburgse goede troeven: (3) 

Gewestplannen, infrastruktuur, openbaar vervoer 
Bij de beoordeling van gewestplan
nen en infrastruktuurwerken gaat 
de VU-Limburg uit van een visie 
die fundamenteel verschilt met de 
opvattingen, die nu openlijk of be
dekt aan deze planning ten grond
slag liggen 

Grootschaligheid 

De overheidsplannen leggen alti jd 
maar de nadruk op groei, expansie, 
grotere „draagWa/c/fen''( = bevol
kingsaantallen), meer bevolking, 
meer wegen, enz_ 

Het programma van de Volksunie 
gaat uit van het „integraal federa
l isme" waarbij van de tegenoverge
stelde basishypotese wordt ver
trokken. 

Er wordt dus niet ontkend dat een 
grotere schaal bepaalde voordelen 
op ekonomisch vlak kan meebren
gen. Deze worden echter overge-
kompenseerd door de sti jging van 
de sociale kosten ten gevolge van 
milieuvervuil ing, kongestie, ver
vreemding van de mens ten op': ich-
te van zijn omgeving. 

ZekJen of nooit spreekt men over 
het aanpassen van de bestaande 
weg, maar altjd over „ontdubbeling", 
„nieuwe invalswegen" enz. In alle 
windnchtingen wordt dit toegepast 

De wereld en de vnje ruimte is 
echter eindig wij kjeschikken nu een
maal met over een oneindig vnje 
groene ruimte die wij zonder beper
kingen kunnen in beslag nemen 

De VU-ümburg is dan ook voor
stander van een „Hercyclage"-ver-
plichting Juist zoals bij grondstoffen 
moet er naar gestreefd worden de 
bestaande wegen-opnieuw te gebrui
ken mits de nodige aanpassingen, 
herprofilenngen, en zelfs het aanleg
gen van ongelijkvloerse kruisingen 
Waarom kunnen blijkbaar alleen tun
nels in Brusse l ' Geld voor Lmburg 
mag blijkbaar enkel besteed worden 
aan nuttelozen projekten en weduwe
bruggen (bruggen zonder weg) zoals 
in Godsheide 

De één-
dimensionele mens 

De meeste plannen zijn in feite 
hopeloos verouderd in de zin dat ze 
impliciet nog altijd de basisoptie van 
de jaren dertag, van Le Corbusier 
voorofjstellen, namelijk dat de ver
schillende funkties van de mens (wo
nen, werken, verplaatsen, enz j zoveel 
mogelijk moeten gescheiden worden 
Fabneken buiten de stad op industne-
terreinen, supermarkten buiten de 
stad, enz „Met de mond" wordt hier 
en daar soms Ijeleden dat „het wer
ken" dichter bij „het wonen" moet 
worden gebracht doch elk konkreet 
voorstel in dit verband ontbreekt 

Integendeel, men trekt de idee van 
Le Corbusier door tot op het hoogste 
vlak en zelfs binnen een bepaalde 
funkte namelijk verkeer Zo spreekt 
men van boven-regionale wegen, re
gionale wegen, binnenwegen, enz Op 
sommige trajekten stelt men dne, 
soms zelfs vier parallelle wegen voor 
een weg voor snelverkeer, een weg 
voor toegangsverkeer en eén weg 
voor het verzamelen van het verkeer 

De energiebesparingen 
De plannenmakers hebben blijk

baar nog nooit van de energiekrisis 
gehoord Integendeel, de verkeers-
projekties zijn gebaseerd op een blijk
baar ongeschokt geloof in een verde
re „dynamizenng' van onze maat
schappij Voor het groeiritme van het 
verkeer worden percentages ge
bruikt die zelfs hoger liggen dan deze 
van R Verlenghen 

VUoptie De VU meent dat een 
reële energieschaarste het meest 
waarschijnlijke is en dat als een ge
volg hiervan het privaat verkeer dras
tisch zal verminderen zodanig dat 

grootschalige infrastruktuurwerken 
totaal zinloos zullen blijken 

De l<nelpuntenmetode: 
wildgroei van 

de infrastrukturen 
BIJ de verkeersplanning maakt men 

dikwijls gebruik van een zeer ouder
wetse techniek, de zogenaamde 
„knelpuntenmetode" Hierbij wordt 
het verwerkt verkeersvolume verge
leken met de kapaciteit van de weg 
overschnjdt het aantal wagens deze 
kapaciteit dan is er sprake van een 
„knelpunt" en dan moet er volgens het 
struktuurplan een nieuwe weg ko
men Deze techniek zou met slecht 
zijn indien aan twee voorwaarden zou 
zijn voldaan 

Men gaat dus uit van een bepaald 
tijdstip 

BIJ de kosten-batenmetode daaren
tegen gaat men uit van de totale 
baten gedurende het ganse jaar Hier 
IS het dus F>erfekt mogelijk dat op 
bepaalde uren of dagen er opstoppin
gen ontstaan, zonder dat zulks nood
zakelijkerwijze gigantische infrastruk
tuurwerken noodzakelijk maakt Inte
gendeel, deze tijdelijke opstoppingen 
wijzen dan eerder op een te groot
schalige, te „gescheiden" stadsplan
ning via een „herplanning", met via 
nog eens nieuwe wegen, moet hier
aan verholpen worden De kntiek dat 
kosten-baten te veel kost is onzin 
met zeer bescheiden middelen b v 
werd onder leiding van W Desaeyere 
op zeer korte tijd een analyse ge-

Ten eerste moet het budget aan 
gekl en aan ,A>imte" beperkt zijn dit is 
echter duidelijk met het geval Niet 
alleen heeft de staat weinig geld, 
bovendien botsen de verkeersbe-
hoefte met de vraag naar groen, open 
ruimten Ten tweede moet het moge
lijk zijn het verkeer te „sturen" via 
andere middelen zodanig dat de auto
mobilisten rekening houden met de 
sociale kosten van hun verplaatsing 

Als aan deze laatste voorwaarden 
met voldaan is, dan zal het tx>uwen 
van nieuwe infrastruktuurwerken 
mets oplossen, maar integendeel zelf 
de bron zijn van een steeds grotere 
vraag naar verkeer Er bestaat inder
daad een fundamentele wet „wegen 
kweken verkeer", volgens dewelke 
een zekere mate van kongestie on
vermijdelijk IS, wil men met in een 
nefaste spiraal „verkeer — wegen — 
meer verkeer — nog meer wegen — 
nog meer verkeer" geraken 

_en de kosten-baten-
analyse 

Volgens de VU kan het sociaal 
optimum slechts bereikt worden via 
een veralgemeende toepassing van 
de kosten-batenanalyse 

Bij de knelpuntenmetode definieert 
men de kapaciteit als „het aantal 
personenauto-eenheden dat een be
paald wegvak in een uur kan verwer
ken waarbij de weggebruikers in re
delijke mate vnj zijn in het kiezen van 
de gewenste snelheid en waarbij in
haalbewegingen nog veilig mogelijk 
zijn" 

maakt van de omleiding rond Kermt 
en Spalt>eek 

Inspraak 
De plannen gaan er voortdurend 

van uit dat de bevolking in grote lijnen 
wel akkoord zal gaan met een hele 
hoop opties 

In feite tracht men op die manier de 
inspraakprocedure op voorhand uit te 
hollen door in de eerste faze reeds zo 
volledig mogelijk alles vast te leggen, 
de bevolking zo laat mogelijk bij de 
planning te betrekken en dan alles zo 
complex en interdep>endent voor te 
stellen dat blijkbaar mets nog kan 
gewijzigd worden Deze „accaperatie-
techniek" werd bij menig gewestplan 
met sukses toegepast 

Limburg is in tegenstelling tot een 
aantal andere provincies in Vlaande
ren sterk aangewezen op het weg
vervoer 

Zowel wat de bevolkingsspreiding 
betreft als de ruimtelijke spreiding, 
twee determinanten die sterk bepa
lend zijn bij het wegverkeer, moet in 
Limburg onderscheid gemaakt wor
den tussen het noordelijke gedeelte, 
waar omvangnjke kernen bestaan 
met een sterke spreiding van de 
bevolking en het zuiden van de pro
vincie, dat daarentegen veel kleine 
dorpskernen bevat met een grotere 
fc>ewoningskoncentratie (onder in
vloed van de landbouwstruktuur) Ten 
slotte IS er in het centrum van onze 
provincie een duidelijke koncentratie 
van wonen en werken 

Ook uit de verzorgende funkties en 
de ekonomische aktiviteit zijn een 
aantal belangnjke konklusies te trek

ken ten aanzien van de rol van het 
wegvervoer 

Wat het personenwagenbezit in 
onze provincie aangaat kan zeker 
geen sprake zijn van een achterstand 
Wel IS er in vergelijking met andere 
provincies een duidelijke achterstand 
inzake de uitbouw van het opentiaar 
vervoer per spoor 

VU-Limburg heeft reeds herhaalde 
malen gewezen op het feit dat wij als 
provincie geen behoefte meer heb
ben noch aan autosnelwegen noch 
aan autowegen of expreswegen De 
verdere uitixiuw van het bestaande 
wegennet met aangepaste omleidin
gen IS dan ook een pnonteit 

VU-ümburg stelt echter vast dat 
op de wer gewestplannen van Lim
burg nog steeds een groot aantal 
projekten voorkomen die op korte of 
lange termijn zullen uitgevoerd wor
den 

• In Limburg eist de V U een 
versnelde afwerking van de snelweg 
Sint-Truiden-Hasselt 

• De VU-ümburg verzet zich te
gen elke verdere aanleg van autosnel
wegen in Limburg 

• De bestaande knelpunten in het 
ümburgse wegverkeer moeten vol
gens de VU-ümburg mede opgelost 
worden door 

— Het opstellen van een globaal 
struktuurschema Verkeer en Vervoer 
waarbij zowel het wegverkeer spoor
verkeer openbaar vervoer en water
wegen betrokken kunnen worden Dit 
nationale plan kan voor iedere provin
cie belangnjke pnonteiten vastleggen 

— Het signaleren van knelpunten 
in het verkeer moet met uitsluitend 
bestudeerd worden vanuit vijfjaarlijk
se en jaarlijkse tellingen en ongeval-
lencijfers (cfr de adviezen van GOM-
ümburg voor het plan 1981-1985) 

— In tegenstelling tot Nederland 
ontbreekt het in België aan elke vorm 
van verkeersstudie en verkeersplan
ning Het wetsvoorstel Gabnels inza
ke onderzoek omtrent het effekt van 
wegenaanleg op het landschap en het 
milieu, het nut en funktie van een weg 
enzovoort tietekent een konkrete 
stap in de nchting van verkeersplan
ning 

— Bij het aanleggen van omlei-
dingswegen rond gemeenten eist de 
VU-ümburg in eerste instantie de 
uitvoer van een herkomst-bestem-
mingsonderzoek, het ontwikkelen van 
een aantal vananten en het inschake
len van het üsec en (Ant rum voor 
Bosbiologie te Boknjk Gekoppeld 
aan de eventuele aanleg van omlei-
dingswegen moeten de gemeenten 
verplicht worden een intern verkeers
circulatieplan te maken waarbij het 
verkeer in al zijn aspekten t>estu-
deerd zal worden 

— In tegenstelling tot voorheen 
moet de overheid een werkelijk beleid 
inzake de ontwikkeling van ons huidi
ge bestaand verkeersnet tot uitvoe-
nng brengen De VU is ervan over
tuigd dat het met langer verantwoord 
IS dat belangnjke secundaire wegen 
doorheen woonkernen lopen De uit
voering van alternatieven voor de 
bestaande situatie moet dan wel een 
daadwerkelijke oplossing t)etekenen 

— In toenemende mate zal men 
moeten werken aan de ver^eersvei-
ligheidvan onze huidige wegen Het is 
biedroevend te moeten vaststellen dat 
nieuwe wegen vaak meer ongevallen 
veroorzaken dan de vroegere, dik
wijls verouderde situaties 

Een scheiding van fietsverkeer en 
autoverkeer dnngt zich in het kader 
van verkeersveiligheid meer dan 
vroeger op 

De VU heeft in dit verband een 
wetsvoorstel ingediend dat veilige 
fietspaden beoogt 

Industrieterreinen 

De VU-ümburg stelt voor 

• Geen verdere uitbreiding van 
industrieterreinen in die gemeenten, 
waar reeds terreinen voorhanden zijn 
die met volledig bezet zijn 

• Aanwending van de toegesta
ne kredieten voor de verdere uitkxxjw 
van industneterreinen voor het ver
nieuwen van afgedankte bednjfsruim-
ten zodat er een nieuwe bestemming 
kan aan gegeven worden 

• Een fundamentele heronentatie 
van ons infrastruktuuriseleid OA 
geen verder uitbreiden van terreinen 
vaak ten koste van waardevolle land
bouwgrond, wel het hertjestemmen 
van verlaten tjednjfspanden en zo 
nodig het aansluiten van de terreinen 
aan waterwegen of spoorwegen 

• Teruggave van gronden die 
onteigend zijn ten nadele van de 
landbouw aan de vroegere eigenaars 
door middel van een jaarlijkse opzeg 
van de eventueel te sluiten (>acht-
overeenkomst 

• Ter beschikking stellen van be
staande industnegronden voor de op-
nchting van een „research park" m 
Limburg in samenwerking met het 
universitair onderzoek 

Spoorwegen en 
openbaar vervoer 

Reeds jaren is Umtiurg eisende 
partij inzake het opent>aar vervoer-
Ondanks een eigen minister van Ver
keerswezen (Bertrand gedurende ja
ren) is Limburg niet alleen hopeloos 
achterop geraakt maar is ook de kans 
om er nu nog iets aan te doen veel 
moeilijker geworden 

Hoezeer de zaken uit de fiand zijn 
gelopen en welk totaal gelxek aan 
visie er op de toekomst was, moge 
blijken uit het feit dat de eerste gkiba-
le studie over het openbaar vervoer 
met van minister Bertrand, of van de 
regenng of de CVP-deputatie kwam, 
maar wel van het gemeentebestuur 
van Bree 

Buiten de degelijke spoorverbin
ding Genk-Hasselt-Sint-Truiden-Brus-
sel IS de spoorlijn Neerpelt-Antwer-
pen opnieuw in gebruik gesteld 

De VU eist dat Limburg eindelijk 
volwaardig bij het spoorverkeer zou 
worden tietrokken 

Naast de as Hasselt-Genk moeten 
er nog twee volwaardige assen wor
den uitgetx}uwd — Hasselt-Genk-
Maasmechelen-Maaseik en ook Ant-
werpen-Neerpelt dient doorgetrok
ken naar Nederland en DuitslarKl 
(herstel van de IJzeren Rijn) 

Daarnaast moeten onderlinge ver
bindingen opnieuw tot stand worden 
gebracht als bij voortieeld Hasselt-
Neerpelt 

Voor het busverkeer dienen einde
lijk de nodige kredieten uitgetrokken 
om voor het lange afstandsvervoer 
een degelijke aansluiting op de sta
tions te verzekeren De bussen die tot 
nu toe in het lange afstandsvervoer 
zaten kunnen dan ingezet worden in 
het streekvervoer Maar hierbij die
nen pnnciepen gehanteerd te worden 
opdat de bevolking dit openbaar ver
voer zou gebruiken klokvaste uur
diensten, degelijke onderlinge verbin
dingen, voldoende akkommodabe zo
wel voor rollend materieel als voor dt 
wachtplaatsen, inzet van geleende 
bussen voor langere afstanden Cb v 
30 km en meer) en op schooltijden 
waardoor eindelijk „als hanngen in 
een ton" kan vermeden worden 

Wat de meer afgelegen kernen 
tyetreft (bij voorbeeld minder dan 
1 000 inwoners) kan een regeling uit
gewerkt worden met bij voorbeeld 
buurtbusjes, naar Nederlands voor
beeld bestuurd door vnjwilligers en 
met een regelmaat van b v om de 2 a 
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„A Suivre" (RTBF) 
toont „Komen" objektief! 
Dit interessante programma toonde de 
taalproblematiek in het Komense Het 
werd een objektief programma waarin 
de franstalige kinderbeulen aan het 
Vlaamse schooltje eens in hun racis
tisch hemdje gezet werden Tot hun ei
gen grote verontwaardiging natuurlijk' 
ZIJ die dachten tot de elite van de 
maatschappij te behoren, werden in dif 
programma tot hun waarachtige pro
porties herleid Ze zijn niet meer dan 
lafaards die kleine kinderen en hun 
we€rk)ze moeders durven bedreigen 

Wanneer een van hen dan eens werd 
gekonfronteerd met een volwassen 
Vlaming dan was alle geweld en lawaai 
rond het schooltje van de ene op de 
andere dag geluwd Wie twijfelt kan 
nog altijd terecht bij de voetbalsekreta-
ns van Komen, messire Jean Milleville 

Tijdens een voetbalmatch te Denter-
gem kréég hij van enkele Vlamingen 
ongezouten de waarheid te horen Hij 
vluchtte met de hulp van de Vlaamse 
Rijkswacht en ja, wat gebeurde er de 
maandagmorgen aan de Vlaamse 

schoo l ' Nietsi De ganse meute stond 
er nog wel maar dan zo stom als een 
VIS' Sterk zijn ze tegen kinderen en 
hun moeders maar als er maar eens 
een Vlaamse reaktie komt, doen ze in 
hun broek Dit was overigens nog met 
het einde van de vernederingen van 
de Komense frankofonie Franstalige 
leerlingen uit de hoogste middelbare 
klas van het „College Saint-Henrie" 
(gebouwd met Vlaams geldD eisten 
eenvoudig van de direkteur dat de 
franstalige leerkrachten die hielpen 
schelden en bedreigen een blaam kre
gen' Daarop organizeerde de direk
teur een onderhoud met de betrokken 
leerlingen (jongens van achttien jaar) 
HIJ dacht een dnetal jongens te kunnen 
spreken, maar ze stonden met dertig 
voor hem De jongens vertelden hem 
dat ze allemaal gekomen waren, kwes
tie er geen twijfel over te laten bestaan 
dat ze met z'n allen niet gediend waren 
met de houding van hun leraars tegen
over weerloze kleuters' Of hoe frans-
taterende pedagogen les kregen van 
hun eigen leerlingen 

Expo te Oostende 

„ 1 5 0 jaar Vlaamse Beweging 

in de kustprovincie" 
schetst van de Vlaamse Beweging in 
West-Vlaanderen 
Deze expo is georganizeerd door 
V O V O-Oostende met steun van 

VU-eetfestijn 
te Beauvoorde 
De Volksunie-afdeling Veume-Beau-
voorde-Houtem nodigt U uit op een 
barbecue-party die zij inricht op zater
dag 30 mei (20 uur) in en rond de be
kende schuur van de „Dne Koningen" 
te Beauvoorde 
Op de spijskaart staan volgende lek
kernijen 
Vlees op de gnil braadworst gnll-
worst frankfurter met spek, sate, lams-
kotelet 
Sauzen bearnaise, aspergecocktail, 
paddestoelen op Gnekse wijze 
Groente geraspte selder met worte
len, witte boontjes, verse komkommer, 
zure augurken tomatensla, reuze uien 
sla verse radijzen aardappelsla 
Brood 
Deelnameprijs 350 fr per persoon 
(maalti jd en drank voor de ganse 
avond inbegrepen) 
Achteraf kunnen danslustigen aan hun 
trekken komen 
Inschrijven vooraf bij C de Beucke-
laere Pannestraat 177 te Veurne A 
Huyghe lepersteenweg 41 te Veurne 
D Provoost Haenestraat 9 b te Steen-
kerke 

Standaard Boekhandel, Kapellestraat 
103 te 8400 Oostende 

De tentoonstelling is tot 25 juni 1981 
doorlopend toegankelijk elke dag van 
9 tot 12 u 3 0 e n v a n 1 3 u 30 tot 18 uur 
's Zondags van 10 tot 12 u 30 en van 
13 u 30 tot 19 uur Inkom vrij 

Leerkrachten, die met hun leerlingen in 
verband met het geschiedenisonder-
ncht deze tentoonstelling willen bezoe
ken, maken best een afsjxaak (tel 
059/800897) 

Ter gelegenheid van deze expo zijn 
ook voordrachten en lezingen voor
zien o a - telkens om 20 uur 

23 mei 1981 „Naar een Vlaams Haven-
beleid" door gemeenteraadslid Mare 
Vanhecke 

12 juni 1981 ,Vlaanderen in Europa" 
door Jaak Vandemeulebroucke lid 
Europees Parlement 

19 juni 1981 ,Geschiedenis van de 
Vlaamse Beweging' door Maurits 
Coppieters ere-senator en gewezen 
lid Europees Parlement 

26 juni 1981 Vlaanderen een toe-
komstperspektief' door Willy Kuijpers, 
volksvertegenwoordiger 

Op 15 mei 1981 om 19 uur opende 
volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz 
in de Standaard Galerij, Kapellestraat 
103 te Oostende, de tentoonstelling 
150 jaar Vlaamse Beweging in de 

kustprovincie 

Met foto s en dokumenten wordt op di-
daktische wijze de ontwikkeling ge-

mi Wij in de Volksunie 

Nog dit uit goede bron vernamen wij 
dat ZIJ die menen gans Komen te 
vertegenwoordigen, van zins zijn 
klacht in te dienen tegen de Waalse 
TV' We zijn benieuwd naar hun moti
vatie 
En of dat nog met genoeg is vonden 
sommige Comminois het nodig in de 
Waalse pers de Waalse Rijkswacht 
aan te pakken Het laekome hen wel ' 

JC. 

WEST-VLAANDEREN 
MEI 

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

22 WERVIK: Piet De Pauw over de Vlaamse Republiek om 20 u in 
zaal 't Kapittel, Ooievaarstraat 

23 IZEGEM Wandeling te Ruddervoorde o l v Betty Hoste 
Org Wandelklub Vlaams Huis Vertrek om 13u 30 aan het 
Vlaams Huis 

24 IZEGEM: Bezoek aan de kinderboerdenj te Marke Org FVV-VU-
Vrouwen Vertrek om 14 u 15 aan zal Nele 

Izegems muziekleven in grote bloei 
Izegem heeft een rijk muzikaal leven 
De amateurverenigingen kennen een 
grote bloei Om maar een aspekt te 
noemen er zijn 2 harmonies en 2 
fanfares En lees „amateur" maarniet in 
slechte zin Want er is een stuk profes-
sionalizering en een hoog niveau bijge
komen 

Neem nu even de Stadsfanfare die 
haar 175-jarig bestaan gevierd heeft 
Het bestuur heeft alle banaliteit ge
weerd en er iets van de bovenste 
plank van gemaakt 
Er waren allereerst de „Dagen van de 
Blaasmuziek', eind april, bèigirHBeiHn^ 
samenwerking met BRT 1 Even het 
rijtje van de deelnemers bekijken het 
Groot Koperensemble Theo Mertens, 
de Dodworth Colliery Band, de fanfare 
Sint-Cecilia uit Londerzeel, de muziek
kapel van de Gidsen, de Kortrijkse 
Brass Band, de Brass Band Midden-
Brabant de harmonie van de Kongre-
gatie uit Izegem en natuurlijk de eigen 
Stadsfanfare 
Het IS een programma geworden met 
een seneus niveau en waarbij ook 
werk van Vlaamse toondichters gecre
ëerd IS Daarmee is eveneens getoond 
hoe het repertoire van harmonieorkes
ten, brassbands en fanfares ver
nieuwd wordt 
Een tweede bedenking deze „Dagen 
van de Blaasmuziek" verdienen een 
heruitgave in de toekomst Zou het 

geen waardig alternatief kunnen wor
den voor het traditionele „Muziek-
herfstfestival" waar toch sleet op zit en 
dat vorig jaar schnkbarend veel geld 
heeft gekost aan de stad' ' 

En ten slotte had de belangstelling met 
nog beter kunnen zijn"? Moet er eerst 
een traditie groeien' ' Of moeten de 
izegemnaren leren eens uit de vakjes 
te komen waar zovelen zich veilig 
opgesloten voelen' ' 

De Stadsfanfare zorgde nog voor een 
verrassing Het op de markt brengen 
van een langspeelplaat die onder alle 
oogpunten verzorgd is repertoire, uit-
voenng en zelfs de fioes' Ze kost 
320 fr en is te verkrijgen bij de be
stuursleden en spelers Maar de be
langstellende zal zich moeten reppen, 
de plaat is bijna uitverkocht 
We mogen ook met onvermekl laten 
dat het goed op dreef zijnde Emelgem-
se mannenkoor „De Kerels" 100 jaar 
bestaat Ook hier een goed geïnspi
reerd initiatief tussen de gewone fees
telijkheden 

Aan Hendnk Willaert oud-lzegemnaar, 
muziekleraar en medewerker aan het 
tijdschnft „Ons Erfdeel' en aan diverse 
muziektijdschriften, heeft men de op
dracht gegeven een histonek van het 
koor te schrijven Het is een biezonder 
degelijk boek geworden dat eind deze 

Taalgrenswandeling mocht 

Komen binnen 
Tijdens de jongste taalgrenswandeling 
mocht de Wervikse Dosfelknng met 
zijn wandelaars een tweetal kilometer 
op Komens grondgebied wandelen 
Zoals te verwachten gebeurde er met 
het minste incident De rijkswacht 
deed haar taak diskreet en efficient 
Overigens hebben de Waalse rijks
wachters altijd korrekt opgetreden 
Dat ze ons maandenlang moesten 
tegenhouden is met hun schuld maar 
die van geboren Vlamingen die zich
zelf per se tot Waal bombardeerden 
Nu we Komen binnen mochten is dit 
helemaal geen reden tot triomfalisme 

In een demokratie moet er een gezon
de bewegingsvnjheid kunnen bestaan 
Het IS aan de Wervikse Vlaams-natio
nalisten — samen met hun vrienden 
van elders in Vlaanderen — te danken 
dat die bewegingsvrijheid werd her
steld en bepaalde Komense racisten in 
hun ware gedaante werden getoond 
Mocht de „hogere overheid" er nu ook 
eens voor zorgen dat de Komense 
Vlamingen zonder gevaar voor lijf en 
leden hun normale door de wet toege
kende rechten kunnen uitoefenen 
Maar dat is natuurlijk een andere 
zaak 

Aanbevolen huizen 
M E U B E L E N M O E N S 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief 
stijlmeubeten en modern 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTEtLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18u 425 46 42 

P V B A B E R T 
Assesteenweg 101 Ternat 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

^^rgnjIEll^^-^ E' ' 
EH IROEKEN 

moeilijke maten,/r 
/akkundige retouche 

D 
Vbrmees N-

i.^imumiAmixm\^.'M.umn\unm 

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 

Rollebeekstraal 45, 
1000 Brussel Tel 511 61 33 

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 i i 

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

Tel bureau 053 217212 

lustrerje 

mare 
de vriesè 
bar. ruzettelddn 56c brugge 
050/35 /4 04 
baan brugge-kortr i jk 

maand verschijnt (pnjs 350 fr op re
kening 712-0701841-32 van de Kerels, 
P Benoitstraat 10, 8700 Izegem) 

O.C.M.W. - Brugge 
Karthuizerinnenstraat 4 

8000 BRUGGE 

Op dinsdag23 juni 1981 om U u . 
zal er m de vergaderzaal van het 
Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn, Karthuize
rinnenstraat 4 te 8000 Brugge, 
overgegaan verorden tot de Open
bare Aanbesteding der werken 
in het Nieuw Hospitaal St -Jan te 
Brugge 
Lot 35,26 - V-afdelmg Marmer-
werken 
Registratie als aannemer kat 00 
of 17 of 19 
Dossier ter inzage vanaf 22 mei 
1981 
- Op het Verkoopkantoor voor 
Openbare Aanbestedingen, Jac
ques de Lalaingstraat 10, iste 
verdieping, te 1040 Brussel 
- BIJ architekt Lantsoght, Spie-
gelrei 16 te 8000 Brugge, op dins
dag en woensdag van 9 tot 12 u., 
op vnjdag van 14 tot 17 u 
- Op alle bureaus van het 
OCMW, Karthuizerinnenstraat 4 
te 8000 Brugge, alle werkdagen, 
behalve 's zaterdags, in de voor
middag van 8 tot 12 u 
Dossier te koop 
- Bi) architekt J Lantsoght - nr 
2800201295-57 
Aan te kopen tegen de pnjs van 
(BTW en port inbegrepen) 800 fr 
Uitvoeringstermijn 150 kalen
derdagen 

(Adv. 84) 

O.C.M.W. - Brugge 
Karthuizerinnenstraat 4 

8000 BRUGGE 

Op dinsdag 23 juni 1981 om 11 u. 
zal er in de vergaderzaal van het 
Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn, Karthuize
rinnenstraat 4 te 8000 Brugge, 
overgegaan worden tot de Open
bare Aanbesteding der werken 
m het Nieuw Hospitaal St-Jan te 
Brugge 
Lot 35 14 - V afdeling Bmnen-
schnjnwerken 
Erkenning klasse 4 - onderkate-
gorie D5 
Registratie als aannemer kat 00 
of 20 
Dossier ter inzage vanaf 22 mei 
1981 
- Op het Verkoopkantoor voor 
Openbare Aanbestedingen, Jac
ques de Lalamgstraat 10, iste 
verdieping, te 1040 Brussel 
- Bij architekt Lantsoght Spie-
gelrei 16 te 8000 Brugge, op dins
dag en woensdag van 9 tot 12 u , 
op vrijdag van 14 tot 17 u 

Op alle bureaus van het 
OCMW, Karthuizerinnenstraat 4 
te 8000 Brugge, alle werkdagen, 
behalve 's zaterdags, in de voor
middag van 8 tot 12 u 
Dossier te koop 
- Bi) architekt J Lantsoght - nr 
2800201295-57 
Aan te kopen tegen de pn)s van 
(BTW en port inbegrepen) 
2 700 f r 
Uitvoeringstermijn 265 kalen
derdagen 

(Adv. 83) 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweni 

Bnistraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-212248 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

KEUKENS • SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 1441 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsesiraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tri 054 412589 

W I J bouwen voor u sleutel op de deur 

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

Platteau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

BLOEMEN -ERIKA. 

Kerkstraat 25 
2650 B O O M 
Tel 031 88 0160 

Alle bloemen en planten 

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

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Gn!eri| .de Gnpnert-. 
Molenstraat 45. 9300 Aalst 
Tel 053-70 32 19 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel 

Antwerpstraat 164 177 

Stijlmeubeien + klemmeubelen 

Ed Cinessenlaan 50 52 

nlle n>oderne meubelen 

Tel 031 88 13 16 

Meer dan 3000 m2 toonzalen 
's Maandags gesloten 

CENTRALE VERWARMING 
pvba ROOBROECK 
Roods 20 loar ervaring 
2 500 tevrodeii klonten 

Valerius De Saedeleerstraat 99 
9300 Aalst 
tel 053/217138 

DRUKKERIJ WAEGEMAN 
dé oplossing voor al uw drukwerk in typo en offset. 
Specialist in meerkleurendruk. 
Preulegem 150-152, 9400 Ninove, 054/33.14.24 
H. Verrieststraat 64, 9470 Denderleeuw, 053/66.41.40 

Firma M. UYTDEWILGEN 
TV HIFI - VIDEO - ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6 2100 Deurne 
Tel 031/21 6699 

Julius De Geyterstraat 204. Antwer
pen Tel 031/290787 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILOER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 1760 Roosdaal Stnitem 

Tel 054-33 37 56 

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

Verwarming • stoom - sanitair 
Alle herstell ingen 

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

Klemlederwaren handtassen 
reisartikelen regenschermen 
handschoenen 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21 12 07 

KLEDING LENDERS 

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

Dames-, heren en kinderktedmg 

PVBA DAMA 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haarden 

lel. 053-62 3765 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuilenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed-

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-8L77.06 

Gratis prijsofferte 

OURASON-KEUKENS 

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

l U t L - Tel 011-534349 

Gelegenhcidsgrnfiek Huweli)k - Ge
boorte - Zelfklevende pl.ikb.H>d on 
etiketten Houten drukletters - Rekln-
me-kalendcrs 

FRANSSENS OPTIEK: 

I SrIhouetle 
Marwitz 
Rodenstock 

Hcrentalsebaan 340 
Deurne Z 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 b e m e u b e l d e v i l la 's , appar 
t emen ten en s tud io 's te huur 

Op aanvraag 
fo to ' s 

grat is ka ta loog met 

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

Zaadhandel 

PVBA DE MOOfi-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alies voor land- en tuinbouw. 

Tel 091-62 51.42 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wommelgem 
Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

B + M 
Bouwpromotoren en 
daktimmerwerken. 
Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87. 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
«DEN DUVEL-BANKELINDEWEG I I 

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

openhaarden • Gas radiatoren • Af 
was- en wasautomaten 9 Fngo's en 

Diepvnezers i 

DE KERAMIEKKELDER 

Piet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

LUKOS p.v.b.a. 
Ringmappen - dokumenthouder -
pochetten - snelhechlers - offerte-
mappen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 35 07 

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

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

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

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

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

Waar de Vlaming zich thuis voelt. 

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

Marcel VAN den BULCKE 

Wurmstraat 7 
SLEIDINGE 
tel 091/57 3146 

Firma EBO-LYBAERT 

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

Polenstraat 165, 9940 Sleidinge 
Tel. 091-57.33.33 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huweli|ksreportages. 

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

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

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

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
Tel. 02/251.81.66 

legels 

r 
DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33 2400 M O L 

014 31 1376 

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

Lindenstraat 30, Keerbergen 
Telefoon 015-5135.71 

Zelfimport = beste prijs 
Toonzaal geopend van 10-19 uur 

Zondag van 14 tot 17 uur 
Maandag gesloten 

THEO BARBIER 

installatiemateriaal -
huishoudtoestellen -
draad en kabel 
akkumulatte 

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
Tel 031-882531 

Boekhandel Studico 
Dr Vandeperrestraat 141 
2440 GEEL 
Tel 014-586085 

Boeken 
schrijfmachines 

schoolgenef 

ESOX 
STAM PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 36 

1810 WEMMEL 
Tel 02/4781933 
Import — Export 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21 1207 

Georges DE RAS pvba 
Autocars autobus. 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-21 36 36 

5& 
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28 m Mensen van bij ons 

MECHELEN — Jomme Dockx-van-de-teevee („De Kolle-
^a '^ 'weet jeweDis Bekend als administratief hulpje. En hoe! 
Manu Verreth, de in het echte leven „alias-broer" van 
Jomme, is allesbehalve een hulpje. Als de nood hoog is bij 
het Mechels Miniatuurteater is hij bijwijlen niet vies van 
handlangerskarweien. Maar Manu Verreth. zoals gezegd 
twee druppels water met Jomme, is dag-op-dag direkteur 
van een behoorlijke kleine Vlaamse onderneming, het 
Mechels Miniatuurteater. Aan de Oude Brusselstraat in 
Mechelen werken dag-op-dag, ook 's avonds en in de 
weekends, meer dan dertig mensen in vast dienstverband. 
Momenteel ongeveer 18 akteurs en aktrices. En dan zijn er 
naturlijk ook nog de bedrijvige dramaturgen, toneelmees
t e r s . De commerciële bedrijvigheid van dit artiestiek gezel
schap is goed voor 53 miljoen frank omzet per jaar; of 
nagenoeg 1 miljoen per week_ 
Jomme Dockx. De man heeft nogal wat méér om handen dan 
simpele klasseerfiches. Hij is er niet vies van om in het 
zonnetje gezet te worden. Zo elke dag door mensen die hem 
een bierkaartje onder de neus duwen met het verzoek „mag 
ik een handtekening van Jomme voor mijn kleinzoon". 
Zaterdagmidag 20 juni zal Jomme met zijn MMT-vrienden 
met paard en koets langsheen de Bruul, feestelijk begeleid 
door een ticker-tape-parade, naar het Mechels stadshuis 
getroond worden. Koninklijk handjeswuivend langsheen het. 
parkoers. En met de brede „smile" die bij hem klaarblijkelijk 
in het publiek nooit wég is. Dat weekend viert het Mechels 
Miniatuur Teater 25 jaar optreden van het teatergezelschap. 
De feesttenten zijn alvast besteld-

Jomme Dockx: 

Zeg maar teaterdirekteur Manu Verreth 
riet Mechels Miniatuurteater is 
een merkwaardig toneelgezel
schap. Merkwaardig alvast door 
van de fameuze opgang die dit 
artistiek gezelschap in het voor
bije decennium geboekt heeft 
Manu Verreth: „Door hard wer
ken hebben mijn medewerkers en 
ikzelf de pluimen kunnen plukken 
van de pioniers-van-het-eerste-
uur 

Een geestdriftige groep jongelui, 
afgestudeerden aan het plaatselij
ke konservatorium, staken 25 jaar 
geleden de hoofden en ideeën bij 
mekaar en besloten onder impuls 
van leraar Luc Philips een eigen 
gezelschap op te richten. 
De eerste direkteur was Jan 
Reussens. 
Maar de echte beroepsakteurs 
van semi-professionele groepje 
haakten om begrijpelijke beroeps
redenen na een tijdje af Jan Reus
sens en Luc Philips hebben van
daag teatrale verdiensten die zij 
niet gehad zouden hebben moch
ten zij destijds bij het amateuris
tisch MMT gebleven zijn. 
Alice Toen nam na het derde 
speeljaar de direktiewimpel van 
Luc Philips (onder moeilijke om
standigheden) over Met haar 
groeide het gezelschap. En ook 
even later deed de vastberaden 

t 

Frans Dyck zijn artistieke duit in 
het MMT-zakje. 
Van een klein zaaltje met amper 
50 stoelen verhuisden we (met 
een bijhorend ommetje) naar ons 
huidig teaterhuis". 

Als koekebrood 
— Het Mechels Miniatuurteater 
is pas uit zijn miniatuursloffen 
geschoten toen het gezelschap 
vijf jaar geleden volwaardig er
kend werd als zogeheten „sprei
dingsgezelschap", en vooral 
sinds De Kollega's het zaterdag
avond-publiek van TV-verslin-
dend Vlaanderen veroverden. De 
laatste aflevering van „De Kolle
ga's" genoot de belangstelling 
van niet minder dan 2,4 miljoen 
ki jkers-

Manu Verreth: „Ons gezelschap 
heeft inderdaad de kans gezocht, 
gevonden en gegrepen om via TV 
een niet onaanzienlijke bekend
heid te krijgen. 
Maar zonder pioniers zoals Jan 
Reussens en Luc Philips zouden 
we zeker niet zo'n professionele 
waardering hebben als vandaag. 
Die mannen hebben hard gewerkt 
En wij plukken er nu de vruchten 
van. Niet zonder zelf dag-op-dag 
met het hele gezelschap behoorlij
ke inspanningen vol te houden. 

vMENSBI 
"^ONS 

Elf jaar geleden was het zeker veel 
moeilijker dan zelfs in krisistijden 
als vandaag om zo'n Minia
tuurteater uit te bouwen. Maar de 
eerste steen werd gelegd en wij 
bouwen nu verder op behoorlijk 
geleverde prestaties. 
Die fameuze TV-glorie nemen wij 
in dank af maar voor het Mechels 
teatergezelschap zelf is dit geen 
wezenlijk element Dank zij het 
(nog immer omstreden) teaterde-
kreet werd het MMT erkend als 
spreidingsgezelschap. Wat bete
kent dat wij per jaar zo'n 70.000 
kilometer in Vlaanderen rondhos-
sen met gastvoorstellingen her
en-der 

Met de jaren zijn wij (en ook 
andere toneelgezelschappen) uit 
de bolster van de drie grote 
Vlaamse teaterbastions gebroken, 
de gevestigde grote schouwbur
gen van Antwerpen, Brussel en 
Gent 

Wij zijn niet vies van dat Vlaams 
teaterdekreet want het is uniek in 
heel Europa en wie de kansen met 
hard werken aangrijpt kan ook 
nog behoorlijke resultaten boe
ken". 

— En wat brengt het Mechels 
Miniatuurteater dan wel dat de 
„groten" niet brengen? 
Manu Verreth: „Och alles is rela
tief natuurlijk. Maar wij streven 

alleszins zeer bewust naar het 
warme teater; toneelprodukties 
die een sociale spiegel aan de 
gegadigden voorhouden. Wij 
trachten keer op keer kreaties 
voor het voetlicht te brengen waar 
de toeschouwers zich bijwijlen 
deels of geheel kunnen mee ver
eenzelvigen. 

In de eerste levensjaren van het 
MMT zaten we in een semi-pro
fessionele situatie. Verschillende 
akteurs-van-bij-ons hebben dan, 
als late roeping, konservatorium 
gevolgd. 

En vandaag moet mens ons dan 
maar blijven beoordelen op onze 
toneelervaring en kreatieve in
breng in het spektrum van het 
teatergebeuren in Vlaanderen". 

— U heeft geen last van het 
teaterdekreet-
Manu Verreth: „Als reizend gezel
schap (spreidingsgezelschap) 
hebben wij de verplichting mini
mum 140 reisvoorstellingen te 
boeken. 
Vandaag noteren wij ongeveer 
170 dergelijke voorstellingen en 
ook nog ongeveer 130 vertonin
gen in onze Mechelse zetels. Het 
teaterdekreet is voor ons dus hoe
genaamd geen remming; wel inte
gendeel..." 

— Wat het Mechels Miniatuur
teater ook geregeld de berisping 
oplevert dat het stiekem en mis
schien zelfs met een lange poli
tieke arm vruchten heeft geplukt 
van de werking van de ministers 
van Kuituur van één welbepaalde 
partij. Trouwens, Jomme Dockx, 
in hoogsteigen persoon, was er 
een poos geleden niet vies van 
om een nummertje op te voeren 
in een CVP-gastprogramma op 
TV-
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Manu Verreth: „Ons teatergezel
schap is langs geen kanten aan 
een politieke „inrichtende macht", 
en zeker niet aan goede partijpoli
tieke nummertjes, gebonden. 
Zo'n TV-optreden in een partijpoli
tiek programma wordt mij mis
schien terecht ten kwade geduid, 
maar kijk, als men elke artiest, een 
teaterman of een voordrachtge
ver, in een politiek hokje gaat 
duwen aan de hand van zijn gast
optredens... Dan wordt ons Vlaan
deren wel biezonder klein. Maar 
goed, ik geef toe dat ook wij 
artiesten misschien wat meer re
kening zouden moeten houden 
met terechte gevoeligheden". 

— Het Mechels Miniatuurteater 
viert binnen enkele weken uit
bundig feest. Samen met de ar
tiesten van het eerste uur. 

Manu Verreth: „Ondanks de op
hemeling die in artiestenwereld 
verdienstelijke elementen nogal 
eens parten kan spelen, hebben 
wij de vokJoening dat bij ons ge
zelschap in de voorbije tien jaren 
nauwelijks iemand wegloopt om 
den brode. Wij werken anderzijds 
zonder „inrichtende macht", waar
mee ik bedoel dat wij behalve van 
de staatssubsidie uit geen andere 
bestuursruif kunnen eten. 
Maar dat waarborgt ook onze 
artiestieke onafhankelijkheid. Het 
MMT kiest zijn repertoire en zijn 
toneelmedewerkers zelf en in vol
le onafhankelijkheid. 
Sommige gezelschappen, geef het 
toe, hebben toch klaarblijkelijk last 
van het feit dat teatervreemden in 
het beleid (en dus wat betreft 
medewerkers en budget) de toon 
aangeven. 

Een en ander heeft als gevolg dat 
menigvuldig „transfers" geschie
den, dat artiesten ontevreden (niet 
zozeer om de centen, maar om het 
produktiebeleid) elders onderdak 
zoeken. Bij ons is dat niet het 
geval, en ik maak me sterk ervoor 
te zorgen dat die kanker ook niet 
zal optreden. 
De voorbije jaren noteerden wij bij 
het Mechels Miniatuur-teater het 
tegendeel: er zijn akteurs-als-koe-
kebrood bijgekomen". 

Dit „kleine teater" — het is een 
groot gezelschap maar behoort 
niet tot de groten — laat gere
geld van zich spreken. Door het 
vooralsnog wassend sukses. 
Voor het bijna-voorbije seizoen 
wordt het aantal voorstell ingen 
om en bij de 320 geraamd en het 
aantal kijklustigen op 120.000. 
Dat zijn zeker geen Miniatuur-
cijfers meer in de toneelwereld. 
Als we het MMT-sekretariaat 
moeten geloven zit de reiskalen
der van dit gezelschap overvol 
en worden geregeld nieuwe aan
vragen voor voorstell ingen ge
weigerd. 

Misschien omdat niet alleen de 
akteurs en aktrices maar ook de 
produkties en de-wijze-waarop 
van koekebrood zijn? 

(hugo de schuyteneer) 
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