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Cijfers zonder besluiten 
Minister Claes maakt dezer dagen school. Op een 
1 mei-viering te Lommel vergastte hij zijn toehoor
ders op de bewering, dat Vlaanderen bij de verdeling 
van de financiële pot behoorlijk aan zijn trekken 
komt en dat de cijfers over miljardentransfers n a a r 
Wallonië overtrokken zijn. In het parlement heeft hij 
dezer dagen gerecidiveerd. En alhoewel ze niet zo 
heel goed durven van de ene op de andere dag zich
zelf tegen te spreken, kan men ook al CVP- en P W -
'klokjes horen waarin dezelfde klepel slaat. 
De heren, vooral die van de Vlaamse meerderheids
partijen, willen zo rap mogelijk verlost zijn van de 
staalnarigheid. Alhoewel ze voor de schijn proteste
ren, zijn ze in het diepst van hun har t niet ontevreden 
met de eis van Spitaels, dat het hele staaldossier nu 
maa r ééns gauw moet worden afgehandeld. Hoe 
eerder de affaire uit het nieuws verdwijnt, hoe liever 
Tindemans en Claes dat hebben. 
In afwachting wordt dus getracht, de Vlaamse goege
meente te paaien met verwijzingen n a a r het nationa
le belang van het Waalse staal. En n a a r de zogezegde 
billijke verdeling van het s taatsmanna tussen Vlaan
deren en Wallonië. 
Alsof er nooit het verpletterend bewijsmateriaal is 
geweest, bijeengebracht bij voorbeeld door het hele 
stel deskundige ekonomen uit de akademische we
reld. Alsof staal, textiel, scheepbouw, havens, steen
kolen en noem maa r op zouden geïsoleerd kunnen 
worden uit de brede kontekst van de vele andere mil
jardentransfers na r Wallonië, bij voorbeeld via de 
sociale zekerheid en noem maa r op. 
Het staaldossier is slechts het topje van de reusachti
ge ijsberg die sinds tientallen jaren — sinds de 
miljarden voor de Waalse koolputten — stelselmatig 
n a a r het zuiden drijft. 
Aan deze staalharde werkelijkheid veranderen de 
gefriseerde beenhouwersrekeningen van Willy 
Claes geen jota. 
De beweringen van minister Claes en zijn navolgers 
vormen trouwens het prototype van een totaal over
bodige diskussie. Het volstaat immers, de proef op de 
som te maken. Als beide gemeenschappen hun eigen 
pot koken en zélf de rekening betalen, wordt meteen 
iedere betwisting overbodig. Zoals de Britten zeggen: 
the proof is in tbe eating of tbe pudding. Precies 
omdat ze dat terdege beseffen, klampen de Waalse 
politieke en syndikale leiders zich vast aan het 
behoud van de nationale sektoren in de ekonomie. 
Gelukkig precies omdat ze dat terdege beseffen, is 
een meerderheid van de Vlamingen gewonnen voor 
breed zelfbestuur, ook op het sociaal-ekonomische 
terrein. 
Er is een eenvoudige waarheid, die thans algemeen 
gekend en onderschreven wordt in Vlaanderen: de 
Vlamingen produceren meer dan 60 t.h. van het BNP 
in België, ze betalen meer dan 60 t.h. van de belastin
gen, maar dat komt niet tot uiting in de bestedings
dossiers. 
Het onderkennen van deze eenvoudige waarheid 
heeft de grote kristelijke organizaties in Vlaanderen 
er reeds toe gebracht, het sociaal-ekonomisch zelfbe
stuur te onderschrijven. 
In de politiek echter blijft alles bij de oude unitaristi-
sche trend. Een werkgroep van de CVP becijfert, aan 
de hand van officiële regeringsgegevens, dat de 
staalrekening thans reeds 185 miljard bedraagt. 
De vraag dient echter gesteld: welke politieke beslui
ten trekt de CVP uit deze door haarzelf bijeenge
brachte bloedige cijfers? 
Het antwoord blijkt iedere dag: voortdoen met aan 
Wallonië te betalen. 
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De Antwerpse stempelmachine om poëzie te drukken bij middel van zonne-energie, op een verregende voor
jaarsdag vóór De Brakke Grond te Amsterdam: een toevallige Illustratie van het Vlaams onvermogen om 

gewoon eens complexloos ons beste voetje over de grens te zetten? Meer daarover op blz.io 

De rondkante tafel 
„De tijd van praten is voorbij, die van handelen moet nu 
aanbreken". Deze zin, of een variante ervan, is maandenlang 
het /e/f/nof/V geweest in de vele toespraken van Mark Eyskens. 
Vooraleer hij eerste-minister werd. 

Vandaag heeft hij een héél klein beetje — ach, zo weinig — 
gehandeld, maar zit hij breedvoerig en langwerpig te praten 
aan een ronde tafel. Die inmiddels reeds vierkant is geworden. 

in zijn 

Het VBO heeft de deur op de 
praatmaraton brutaal dichtge
gooid. Wij hebben van de pa
troons geen land in pacht en 
het is allerminst onze taak, hun 
houding te verdedigen. Ze is 
echter niet helemaal onbegrij
pelijk. Naast de miljardenzwa-
re zuurstoffles die de regering 
aan de Waalse long legt 
schoot er maar een klein bal
lonnetje over voor heel de 
rest van het bedrijfsleven. 
Teoretisch minder dan 30 mil
jard. Maar in de praktijk waar
schijnlijk slechts één derde 
daarvan. 
Het loont heus niet de moeite, 
dit ballonnetje op een tafel te 
leggen — rond of vierkant — 
om eens te kijken, in hoeverre 
het bestand is tegen spelde-
prikken. 
Sinds twee jaar volgen de 

eindeloze palavers zich rege
ring na regering op. Nauwe
lijks is de eerste minister met 
een plannetje klaar waarin — 
noodzakelijkerwijze — ook 
een paar minder populaire 
maatregelen zitten, of hij holt 
er mee naar de onderhande
lingstafel. Om het, in de loop 
van eindeloze onderhandelin
gen, te laten afzwakken. Tot

dat het verkeerd is 
tegendeel. 

Het weglopen van de pa
troons — of zij gelijk of onge
lijk hadden, moge in het mid
den blijven — is de demon
stratie van de absolute over
bodigheid der praatmaratons. 
Eyskens had een ogenblik 
doen geloven, dat het hem 
ernst was met zijn leitmotiv. 
Vandaag blijkt hij echter ziek 
te zijn in het bedje van zijn 
viervoudige voorganger: re
geren is er nog altijd niet bij. 

Dat het tekort op de begroting 
in ronde cijfers inmiddels naar 
200 miljard groeit, is een vier
kante waarheid... 

Het geknoei 

met de gewestplannen 
Lees biz. 6 



m Brieven 

RERUM NOVARUM? 

In het klassiek Latijn van de Romeinen 
ten tijde van Julius Caesar betekende 
Rerun Novarum „over de revolutie", 
de omwenteling Je zult wel nooit een 
pastoor op zijn preekstoel horen spre
ken over „de revolutie", wel „over 
nieuwe dingen" enz.. 
Professor N. Devolder, pater minder
broeder, hoogleraar Sociale Geschie
denis, leert aan zijn Leuvense studen
ten: „Toen Rerum Novarum door de 
vooruitstrevende paus Leo XIII in 1891 
werd uitgevaardigd, schreven „onze" 
(franskiljonse) bisschoppen eenparig: 
„Rerum Novarum is niet van toepas
sing in ons land want. Leo XIII kent 
hier de toestanden niet (sic!?)" Leo XIII 
was tevoren jarenlang pauselijk gezant 
geweest in BrusseL. of hij er iets van 
kende? En., daarenboven was één van 
zijn belangrijkste deskundigen kanun
nik De Gryse uit Kortrijk (die kende 
waarschijnlijk ook de Vlaamse art)ei-
derstoestanden niet). Kort nadien 
stierf de bisschop van Brugge. Rome 
stelde onmiddellijk kan. De Gryse voor 
als kandidaat-bisschop Hij werd even 
prompt geweigerd door., het Hof (Leo
pold II). Dat had toen nog een veto
recht of een recht om bisschopskandi
daten te weigeren. Nu nog? Gevolg: 
de aarts-franskiljon, mgr. Waffelaert 
(1895-1929) werd benoemd. Hij kon 34 
jaar lang o.a. Rodenbach, Verriest en 
de Vlamingen pesten en het leven 
onmogelijk maken. 
Besluit: daaruit blijkt dat de Vlaamse 
en arbeidersbeweging niets voor niets 
gekregen hebben en alles beetje voor 
beetje van de gevestigde machten 
hebben moeten afdwingen. 
40 jaar later kwam de pauselijke brief: 
„Quadragesimo anno.." (vertaling) 
„Het is 40 jaar geleden., dat ik jullie Re
rum Novarum stuurde, wat hebben 
jullie ervan terecht gebracht- bijna 
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mets." 
Het belangrijkste is het spijtigste, dat 
95 % van de mensen al die achter
grondinlichtingen niet kennen. Rerum 
Novarum wordt nu onverbloemd op
gehemeld maar het heeft heel wat 
strijd van eenvoudige arbeiders ge
kost om het erdoor te drukken; niet 
door de kerkelijke leiders, integendeel 
soms tegen hen in. Is het nu al zoveel 
beter geworden? 
Zo zie je maar dat personen en teks
ten eerst jaren verguisd of doodge
zwegen werden en daarna opgehe
meld worden en soms gebruikt om 
nieuwere gedachten tegen te houden. 
Eén voorljeeld: Thomas van Aquino 
(1225-1274), de beroemde dominikaan 
en de grote katolieke godgeleerde, 
kende veel tegenwerking van zijn tijd
genoten. Kardinaal Mercier (1851-
1926) werd beroemd door het Neo-
thomistisch instituut op te richten te 
Leuven. Als Waalsbrabantse geleerde 
had hij zo weinig begrip voor zijn 
Vlaamse landgenoten dat hij de paus 
Benedictus XV (1914-1922) een brief 
liet schrijven aan de Vlaamse priesters 
en seminaristen om hen te vertjieden 
aan Vlaamse aktie te doen Mercier 
had die pauselijke brief zelf geschre
ven! (Zie Prof. R. Boudens, Kardinaal 
Mercier en de Vlaamse Beweging, 
Davidsfonds, 1975 biz. 257J 

R.d.N, Nijlen 

SPANJE 
app. aan mooi zandstrand Costa 
Dorada, slapen vr. 6 personen. 
Nog vrij eerste helft juli. Prijs 
13.000 fr. TeL 053-21.29.11 

VOORAFBETALINGEN 

Onder de titel „De rekening is voor 
ons" bespreekt u in de „Wij" nr. 21 het 
systeem van voorafbetaling voor zelf
standigen. Mag ik er u op wijzen dat 
het systeem van voorheffingen voor 
werknemers nog méér dwingend is. 
De werkgever moet inderdaad de be
drijfsvoorheffing vanaf de eerste 
maand van het jaar inhouden. De zelf
standige heeft de keus uit verschillen
de mogelijkheden, doch de vroegste 
voorafbetaling die hij moet verrichten 
is in het slechtste geval 10 april. 
U weet echter dat de meeste zelfstan
digen de tweede en derde voorafbeta-
lingspenode verkiezen, namelijk vóór 
10 juli en 10 oktober. Mag ik er op wij
zen dat de werknemers deze mogelijk
heid niet hebben! 
Het is dan ook maar normaal dat bij te 
weinig of geen voorafbetaling van zelf
standigen er een zekere sanctie voor
zien is. Wanneer een werkgever teveel 
bedrijfsvoorheffing inhoudt op de ver
dienste van een werknemer dan is er 
van terugbetaling helemaal geen spra
ke. 
Wanneer een zelfstandige teveel heeft 
voorafbetaald dan kan hij deze terug
vragen ten laatste vóór 28 februari van 
het aanslagjaar (ofwel één maand na 
toezending van het rekeninguittrek
sel). Het teruggevraagde deel wordt 
dan door de diensten van de voorafbe
talingen teruggestort na één maand. 
Mijn vraag is dan ook: wie is er feitelijk 
te beklagen? 

E.L̂  Marke 
Redaktie: Dat een zelfstandige fis
kaal bevoordeeld is, \i op zijn minst 
een zwart-wit stelling. 

HOELANG NOG? 

Tengevolge van een advertentie in een 
schoduitgave van het St-Jorisinstituut 
te Brussel vroegen wij inHchtingen 
over een taalkursus Erigels op het 
kasteel te Velm. 
We ontvingen van de direktrice mevr. 
Mahieux NederiandstaÜge dokumenta-
tie en stortten bij de inschrijving van 
onze dochter voor deze kursus een 
bedrag van 11.800 fr. 
Deze kursus zou doorgaan van 5 tot 
en met 18 april 1981. 
Op bovengenoemde datum zijn wij 
met onze dochter ter plaatse maar 
moeten tot onze verwondering vast
stellen dat de voertaal in deze instelling 
het Frans bleek te zijn, het is onze 
dochter dan ook onrnogefijk in deze 
taal enig sociaal kontakt te leggen met 
de andere kursisten. Daarom vroegen 
wij de direktnce of het mogeijk was 
onze dochter samen met andere Ne-
derlandstaligen op dezelfde kamer on
der te brengen, teneinde haar niet 
gedurende 14. dagen te moeten isole
ren. 
Dit bleek niet mogelijk gezien ons kind 
blijkbaar de enige NedertandstaKge 
was in een uitsluitend Franstalige om
geving. Onder die omstandigheden 
konden wij haar niet ter plaatse laten, 
en namen wij haar terug mee naar huis, 
tevens verzochten wij de direktrice tot 
terugbetaling van het t)etaakJe kursus-
geld. 
Niettegenstaande herhaalde telefoons, 
werd tot heden geen terugbetaling 

Hoelang moeten wij nog machtekx», 
arrogant franskiljons gedoe in Vlaarv 
deren ondergaan? 

JD.S„ Dilbeek 

Belangrijke mededeling 
aan alle lezers van „Wij". 
Waarde Lezer, 
Regelmatig ziet u in de „Wij" de adver
tenties van SUCCES KLEDING 
MEYERS (SKM) aan de Boomse-
steenweg, waarbij u als lezer van „ Wij" 
een extra korting van iO % opal onze 
prijzen wordt aangeboden. 
Deze korting, die (SKM) aan de lezers 
van „ Wij" toestaat is zeer uitzonderlijk. 
Daarom mijn uitdrukkelijke vraag, om, 
wanneer u in onze zaak zou komen, en 
er aankopen doet uw ..Wij" of de 
reklamebladzijde die u meebrengt en
kel te tonen aan uw verkoper of 
verkoopster, zodanig dat zij onmiddel
lijk uw W % korting op uw kaartje 
kunnen aftrekken. 
Wanneer u dit nalaat en pas aan de 
kassa uw korting vraagt schept dat 
voor ons biezonder grote problemen, 
gezien niet iedereen deze uitzonderiij-
ke korting geniet en praktisch alle 
klanten bij (SKM) kopen zonder kor
ting. Vandaar dat wij regelmatig pro
blemen en diskussies aan onze kassa 
hebben. 
Probeert u ons te helpen om deze 
zorgen uit de weg te ruimen en deze 
moeilijktieden te vermijden. Toon dus 
uw „Wij"-bon direkt aan uw verkoper, 
niet aan onze kassier. 
Ik dank u oprecht bij voorbaat voor uw 
welwillende medewerking. 
Met biezonder hoogachting, 
R. Meyers, zaakvoerder SKM. 

(Medegedeeld) 

DRIEMAAL BETALEN 

Een eerste maal omdat men onze 
arbeiders in alle sektoren (en zeker in 
de staalsektor) tien procent minder 
betaalde dan er in Wallonië betaald 
werd. Berekend sedert 1830 zullen dat 
wel vele miljarden zijn! 

Een tweede maal om de putten te 
vullen die door die kwistige betalingen 
over heel Wallonië werden gemaakt 
Als mijn trommelvlies juist getrild heeft 
zullen we miljarden moeten meelseta-
len om de Waalse staalput te dempen. 

Een derde maal, want dat voelen we nu 
al aankomen, als door de schuld van al 
die overdreven Waalse hoge loonkos
ten, de indexaanpassing ook voor de 
Vlaamse werknemers zal aangetast 
worden De Walen, die toch nog zo
veel meer verdienen, zullen het mirxler 
voelen, maar voor onze mensen zal het 
meer zijn dan het zout op hun 4>atat-
ten". 

H. B, Zelzate. 

KONSEKWENT 

In de „WIJ" van 14 mei 1. is er sprake 
van de oprichting van de Vereniging 
Ontspanning en VoVuontwrikkeIng 
Oostende. Volgens de naam zou de 
vereniging zich naar het vok richiaa 

Groot was dan ook mijn 
toen ik vernam dat de 
ixijs voor één avond (maaMjd indu-
sief) 1.250 B.fr. (O bedraaot Wak 
doorsnee echtpaar kan zich pannüte-
ren om voor een vormend laWgo-

sprek 2.500 B. fr. te betalen in deze 
moeilijke tijd? Ik kan me voorstellen 
welk selekt en elitair publiek daar op 
afkomt En dan maar keuvelen — 
tussen het gevreet door — over hoe 
slecht het allemaal gaat dat het alle
maal de schuld is van de vakbonden, 
enz.. Wanneer gaat de Volksunie eens 
konsekwent met zichzelf worden? Wij 
zijn toch een sociale partij? Of heeft dit 
voor sommige partijleden enkel maar 
een minimale tsetekenis? 

J.D.V., Wemmei 

STOP DIE WAANZIN 

Stop asjeblief die politieke waanzin. 

Wat voor nut heeft het 
een „ekonoom" als premier 
om de frank op te monteren 
als hij zich verkoopt aan Wallonië. 
Hij pleegt verraad aan het Vlaamse 

volk 
door de Waalse staalbaronnen 
zakgeki van 40 miljard te geven! 

Wij jongeren moeten nog leven. 
Wij nrioeten leven in de wereld 
die zij door de Waalse industrie 
mooi hebben vergald! 

Wij moeten gaan belastingen 
betalen om de onkosten 
van het geschenk mei 1981 te betalen! 

Daarom: stop ermee, 
breek de ultimata, 
stop die chaotische waanzin! 

S.L, Genk 

Paul Akkermans 
antwoordt 

De vraag van Knack: 
IS er geknoeid met de 
gewestplannen, en zo 
ja, door wie? 
Het antwoor(fVan de 
staatssekretaris, 
deze week in Knack. 

En verder: 
het Teaterdekreet, het tienjarenplan van Defensie, 

de dode Noordzee, het Cirkus van Vlaanderen, 
Sint-Genesius-Rode... 

^m nu ^m 

knack 
MAGAZINE 

OPLEIDING TOT VERPLEEGKUNDIGE 
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

ANTWERPEN 
HOGER INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE 

— Afdeling Paramedisch Hoger Onderwijs van het korte type met 
volledig leerplan 
— Afdeling Aanvullend Secundair Beroepsonderwijs 
Inschrijvingen voor het schooljaar 1981-1982: 
van 22.6.1981 tot en met 7.7.1981, elke werkdag van de week, uitgeno
men op zaterdag, tussen 8 u. en 15 u. in de lokalen van het Hoger 
Instituut voor Verpleegkunde, Algemeen Ziekenhuis Stuivenberg, 
Lange Beeldekensstraat 267, 2000 Antwerpen. 
Aanmeldingen op andere dan de aangeduide tijdstippen worden niet 
in aanmerking genomen. 
De kandidaten dienen zich persoonlijk aan te bieden. 
Nadere inlichtingen inzake de selektieproef, die zal plaatshebben op 
10.7.1981 om 9 uur kunnen bekomen worden bij de inschrijving. 

Adv. 86 
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Mensen m 
Waltniel: 
woorden en daden 

Het geknoei met de Gewestplan
nen en de sterke aanwijzingen 
dat opeenvolgende kabinetten 
van CVP-ministers daarbij de 
hand in het spel hadden, wordt 
zwaar In de verf gezet door het 
liberale dagblad „Het Laatste 
Nieuws". Dat deze krant de kor-
ruptle en de wetsverkrachting 
aanklaagt. Is niet onverdienste
lijk. Het zou echter nog veel 
verdienstelijker zijn, mocht „Het 
Laatste Nieuws" daarbij geen 
blijk geven van partijpolitieke 
eenzijdigheid. 

Het schandaal met de Gewest
plannen is aan het licht gekomen 
naar aanleiding van de Burcht-
dam-affaire te Ninove. Een der 
grootste promotoren van het vie
ze Burchtdam-zaakje is Louis 
Waltniel, PW-senator en sche
pen van Ninove. Hij werd broe
derlijk geassisteerd door zijn 
kollega-schepen, de SP-er Jac
ques Timmermans. Beide heren 
zijn de eigenlijke voorvechters 

van het megalomane Burchtdam-
projekt, dat slechts van de grond 
kon komen omdat groen in rood 
veranderde op het Gewestplan. 
De PVV-senator en de SP-sche-
pen zitten in dezelfde nauwe 
schoentjes als een aantal CVP-
kabinetsleden: ze zullen even 
hard hun best moeten doen als 
deze laatsten om hun onschuld 
te bewijzen. 

Petrus Jacobs: 
niet 1984, 
maar 1987 
In 1949 schreef George Orwell 
zijn sombere toekomstroman 
„1984", het jaartal van de grote 
rampen. 

Volgens Petrus Jacobs, adjunkt-
adviseur bij het ministerie van Fi
nanciën, zal echter niet 1984 maar 
wel 1987 het fatidleke jaar wor
den, althans voor België. 
Op een colloquium over de over
heidsschuld in de Vrije Universiteit 
te Brussel voorspelde Jacobs, dat 
1987 een biezonder moeilijk finan
cieel jaar wordt voor België. In dat 
jaar zal ons koninkrijk 30 procent 
van de uitstaande staatsschuld 
moeten terugbetalen, hetzij 276 
miljard frank. Dit is ruim tienmaal 
zoveel dan wat Martens-IV in de 
besparlngsronde vlak voor de re-
geringskrisis met veel moeite had 
bijeengescharreld, een prestatie 
die trouwens door Eyskens niet 
werd verbeterd. 

Jacobs rekende ook nog even 
voor, dat de globale overheids
schuld van ons land thans reeds 

3.600 miljard bedraagt Met ande
re woorden: iedere Belg wordt 
geboren met een schuld van 

Deze week dit... 
Terwijl ik deze week het mat en 
troosteloos debat (?) in het Par
lement onderging, dacht ik aan 
de groeiende weerzin van de 
Vlaamse burger voor hetgeen 
als „politiek" moet doorgaan. Ik 
kan best begrijpen dat de volks
mond geen al te lovend oordeel 
uitspreekt over het politiek ge
beuren. De zogenaamde pro
grammawet, die de Kamer door 
de regering voorgeschoteld 
kreeg, is één van de vele voor
beelden van het zielig geknoei 
van de traditionele partijen. Een 
hutsepot van maatregelen, ver
spreid over de departementen, 
waardoor de staatsmachine be
ter gesmeerd en minder kostelijk 
zou dienen te draaien. Voor zo
ver er besparingen in voorko
men, worden ze gevonden "op 
de rug van de brave, weerloze 
burger. Meestal overigens ten 
koste van de relatief bescheiden 
inkomens. Voor het overgrote 
deel zijn het technische ingre
pen, die wél wat boekhoudkun
dig voordeel opleveren, maar 
hoegenaamd geen bezuiniging 
betekenen. 

Wat totaal ontbreekt is een be
leidsvisie! 
Wie durft er beweren begrepen 
te hebben welke richting de re
geringspartijen uitgaan? Welke 
de maatschappelijke opties zijn 
voor de toekomst? Niemand kan 

dit zeggen. Omdat de regering 
het zelf niet weet. Ofwel hebben 
ze daar geen oog voor, ofwel 
zijn zij het onderling grondig 
oneens. Er worden biezonder 
weinig beslissingen genomen. 
Wanneer dit al eens gebeurt, 
dan )S er geen streefdoel bij. 
Tenzij op biezonder korte ter
mijn, ik zeg dit niet met genoe
gen vanuit een oppositiegeest. 
Maar uit eerlijke overtuiging. 
Omdat het, helaas, de waarheid 
Is. 

Nochtans wordt onze samenle
ving geplaatst voor enorme uit
dagingen. Op alle toonaarden 
wordt steeds opnieuw het lied 
van de katastrofe gezongen. Een 
afgezaagd refrein: Ineenstorting 
van onze ekonomie, stijgende 
werkloosheid, duurder wordend 
geld, miljardentekort enz. Het 
enige antwoord van de grote 
traditionele staatslieden luidt: 
zuurstof voor het bedrijfsleven 
en matiging van alle mensen. 

Daarmee moet de brave burger 
van goede wil het stellen. Zijn 
broeksriem moet een gaatje 
meer toegesnoerd. Daarmee al
leen geraken we niet uit de put! 
Het wordt de hoogste tijd dat 
dit traditioneel geleuter wordt 
stopgezet. 
Als vierde politieke stroming Is 
de Volksunie In staat een nieuw 

geluld te laten horen. Geen revo
lutie. Maar wel frisse en vernieu
wende Ideeën. Aanwakkeren 
van het bedrijfsleven, ja zeker, 
maar In een klimaat waar de 
verantwoordelijkheid van kapitaal 
én arbeid herwaardeerd worden 
In een samenwerkingsverband. 
Bovendien: toekomstgerichte 
ekonomische aktivltelten. Hoge 
waardering voor het weten
schappelijk onderzoek. Zodat de 
natuur, niet alleen om haar 
schoonheid, maar ook om haar 
onvervangbare levenswaarden 
niet onherstelbaar vernietigd 
word t Een samenleving waar de 
afstotende verzuiling en de hate
lijke tegengestelde polen afge
broken en vervangen worden. 

Zonder navelkijkend egoïsme. 
Met zorg ook voor de hemelter
gende ellende elders in de we
reld. 

Deze uitweg naar dit Vlaanderen 
Is alleen te vinden op de weg 
van het zelfbestuur voor ons 
volk. Dit Is onze Vlaams-nationa-
le overtuiging. 

366.317 fr. Hij zal minstens één 
jaar van zijn leven volkomen gratis 
moeten werken, alleen al om deze 
schuld te delgen. Maar Inmiddels 
loopt het cijfer nog iedere dag op... 

Jos Dupré 
en federalisme 
CVP-volksvertegenwoordIger 
Jos Dupré heeft in de Kamer een 
klemmende interpellatie over het 
staaldossier gehouden. Dat zijn 
echter vijgen na Pasen: Dupré 
noemt het Waalse staaldossier 
onaanvaardbaar, precies een 
paar dagen nadat zijn partij het 
heeft goedgekeurd! 
Jos Dupré schijnt van de inkon-
sekwentie een gewoonte te ma
ken. In het CVP-ledenblad „Zeg" 
kraakt hij de staatshervorming 
zoals ze door zijn partij, samen 
met de liberalen en socialisten, 
vorig jaar werd doorgevoerd. Hij 
herinnert er aan dat hij persoon
lijk voorstander was van een 
doorgedreven federaal model. 
Hij klaagt aan dat men bij de 
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staatshervorming nog niet eens 
10 "/o van alle materies gefedera-
lizeerd heeft: „Thans ondervin
den wij hiervan de nadelen. Deze 
nadelen hadden we kunnen ver
mijden door niet alleen alle sek
toren van de ekonomie, maar ook 
door een groot deel van de infra-
struktuur en eventueel een deel 
van de sociale zekerheid te fede-
ralizeren". 

Het zal wel een brave borst zijn, 
CVP-volksvertegenwoordiger 
Jos Dupré. Anders zou hij zich 
niet om de haverklap door zijn 
partij laten gebruiken als alibi
figuur. Dat hij zijn vijgen steeds 
na Pasen verkoopt, is niet van 
aard om zijn prestige te verho
gen en zijn konsekwentie in het 
licht te stellen-

Happart voor 
het gerecht 
Voor de allereerste keer Is José 
Happart met een handvol van zijn 
kornuiten nu toch verwezen naar 
de korrektlonele rechtbank van 
Vervlers, die de zaak volgende 
maand In behandeling neemt Hap
part zal zich moeten verantwoor
den voor zijn daden op de avond 
van 20 mei 1979, toen de wagen 
van een Vlaamsgezinde Voere
naar In de vernieling werd ge
gooid. 

Of Happart ook daadwerkelijk zal 
veroordeeld worden. Is echter ver
re van zeker. Het Waals gerecht 
heeft hem al vaker de hand tx)ven 
het hoofd gehouden. En precies 
de feiten van 20 mei 1979 waren 
de aanleiding voor de beruchte 
ontmoeting van de wallingantische 
geweldenaar met koning Boude-
wljn... 
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Feitelijke 
macht 
Het Rekenhof heeft haar bemer
kingen kenbaar gemaakt bij het 
beheer van onze instellingen 
voor sociale zekerheid. Het be
sluit luidt kort en bondig dat dit 
beheer moet hervormd worden. 

Immers, aldus het Rekenhof, 
„vandaag beslissen werkgevers-
en werknemersorganizaties en 
hebben de administratie of de 
vertegenwoordigers van de 
staat, die nochtans vele miljar
den bijdraagt om de putten te 
dempen, geen beslissingsrecht' 
dus ook hier zwaait de „feiteli jke 
macht ' de skepter! 

Op kommunautair vlak is even
eens een hervorming vere is t De 
meeste parastatale instellingen 
hebben nog een unitaire vorm, 
die hoe langer hoe moeili jker 
samengaat met de standpunten 
die zij moeten innemen. 

Laatste 
stuiptrekking 
De CVP en vooral voorzitter Tin-
demans hebben de voorbije da
gen een hypokriet-staalnummertje 
opgevoerd. Aanleiding daartoe 
waren de triomfantelijke uitlatin
gen van voorzitter Spltaels van de 
Waalse socialisten. 
Juichend en jubelend ging deze 
overal het bereikte staalakkoord 
verdedigen als een grootse Waal
se overwinning, die hoedanook zo 
snel mogelijk moet uitgevoerd 
worden. De CVP voelde zich 
waarachtig kleintjes worden, te
meer daar de kritiek vanuit Vlaan
deren niet mals was. 
Moegetergd verweet Tindemans 
aan Spltaels dat deze een ultima
tum stelde. Snel werd het CVP-
buro bijeengeroefjen... maar dat 
kon enkel vaststellen dat de voor
zitter wat snel van stapel was 
gelopen. Op bepaalde onderdelen 
van het akkoord staat inderdaad 
een datum van realizatie geplakt. 
Een laatste CVP-stuiptrekking... 

Armer 
Vlaanderen 
Bij al het geharrewar rond het 
staaldossier viel nogal regelma
tig de eis om een loonsverminde-
ring op te leggen. Achteraf is 
daarvan in het hele staalplan 
evenwel niets terug te vinden. 

m\ 
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De laatste vracht bij Flandria te Zedelgem? Het bedrijf dat vader Claeys rond de eeuwwisseling begon, scheen 
tot het Westvlaamse landschap te behoren zoals de scheefgewaalde bomen en de rechte belforten. De 
definitieve sluiting van Flandria zou een hoofdstuk In onze moderne Industriële geschiedenis pijnlijk afsluiten. Er 

is echter nog een sprankel hoop, althans voor een deel van de onderneming. 

Statistisch materiaal leert ons 
ondertussen dat het gemiddelde 
bruto-uurloon van een arbeider 
in dit land ongeveer 215 fr. be
draagt 
Het Vlaamse gemiddelde ligt 
evenwel 6 fr. lager, terwijl dat in 
Wallonië ruim 230 fr. bedraagt 
Oftewel, de Waalse arbeider ver
dient 11,5 t h . meer dan zijn 
Vlaamse kameraad. 

Schrille 
tegenstelling 
Het Vlaamse ACV heeft nogmaals 
het standpunt bevestigd dat een 
verdere reglonallzering de aange
wezen weg is om In alle klaarheid 
een oplossing te bieden aan het 
staaldossier. 
Tegelijk wordt gesteld dat de re
gionale aspekten van het Indus
trieel beleid dnngend moeten be
sproken worden In het Vlaams 
sociaal en ekonomisch overlegko-
mitee. Aan de Vlaamse deelrege-
nng wordt evenwel verweten dat 

zij In dit komltee nog nooit een 
klaar en samenhangend voorstel 
ter tafel heeft gelegd. 
Een standpunt dat schril afsteekt 
tegen de muilentrekkerij die de 
CVP de jongste dagen opgevoerd 
heeft! 

Onzichtbare 
Schiltz 
ledereen beseft dat het nieuws, 
dat wij elke dag via de kranten 
tot ons nemen, de pen van een 
tussenpersoon-redakteur achter 
de rug heeft 
Sommige berichten klinken 
evenwel al te gortig. Neem nu de 

jongste zaterdagse rubriek „Van 
Kamerleden en Senatoren" van 
De Standaard-joernalist Manu 
Ruys. Daarin beweert deze bot
weg dat Hugo Schiltz, die via Ibel 
en Cobepa toch wel met het 
staaldossier vertrouwd Is, bijna 
de hele t i jd onzichtbaar bleef 
ti jdens het staaldebat in de Ka
mer. 
Welnu, de VU-ondervoorzitter 
bleef niet alleen „bijna de hele 
t i jd" onzichtbaar, maar wel „de 
hele t i jd" wegens ziekte. Daaren
boven vragen wij ons af waarom 
bij andere polit ici ais De Clercq, 
Tindemans, Van den Boeynants_ 
geen melding gemaakt wordt van 
hun nog talrijker nevenaktivitei-
ten -

Kommentaar 

Faljiet 
toegegeven 
Eerste minister Eyskens heeft het 
kamerdebat over de programma
wet Ingeleid met de toegeving dat 
deze wet in essentie niet zal ver
helpen aan de katastrofale toe
stand. 

Braafjes kondigde hij aan dat het 
begrotingstekort in belangrijke 
mate de geraamde 140 miljard zal 
overschrijden en zeker 180 miljard 
zal bedragen. Uit de programma
wet kan nauwelijks 30 miljard ge
put worden. 

Ander prettig nieuws betrof de 
staatsschuld. Deze zal met 370 
miljard toenemen, wat een stijging 
betekent van ruim 25 th . ten op
zichte van vorig jaar. 

Daarmee tekende Eyskens zelf 
het faljiet van zijn beleid. Meer 
nog, met de vaststelling dat het bij 
het opstellen van de begroting van 
volgend jaar nog moeilijker zal 
verlopen, voorspelde hij het einde 
van zijn regering In de loop van het 
najaar. 

Johannes-
Paulus II 
en VMO 
Het begint er stilaan op te lijken 
dat sommige FDF-mandatarlssen 
alle gezond verstand verloren zijn 
in hun strijd voor het behoud van 
een „zetel". 

Praktsch unaniem heeft de ge
meenteraad van St-Lambrechts-
Woluwe, op Initiatief van het FDF, 
een motie aanvaard waann een 
snel herstel wordt toegewenst 
aan paus Johannes-Paulus II. Te
gelijk wordt in deze motie de 
toename van het geweld veroor
deeld, dat ook ons land heeft 
bereikt via verenigingen zoals de 
VMO. Daar immers melden poten
tiële moordenaars zich aan en 
krijgen zij hun opleiding. 

Over fanatisme gesproken... 

Akties voor Noord-leriand 

~ MlllliiHill"!»"'" 

„Wij zullen met onze akties voor de internationale tribune doorgaan, 
tot er voor Noord-lerland een oplossing op lange termijn is gevon
den". Deze akties stelde J. Vandemeulebroucke (VU-Euro-parle-
mentslid) dinsdag voor op een perskonferentie waarop hij ook Father 
Piaras O'Duill, voorzitter van het National H-Block Committee, en een 
afvaardiging van de Werkgroep Ierland (Vlaanderen) had uitgenodigd. 

(Volgende week meer informatie. Foto Dann) 

De faksisten in dit land, dat waren traditiegetrouw de 
Vlamingen Als je moet geloven wat de kranten en 
de massamedia wisten te vertellen bezuiden onze 
taalgrens, boven de Moerdijk en beneden Quiévrain, 
dan hamerden de benagelde laarzen van de milities 
bij dag en nacht over alle kasseistenen van Vlaande
ren. Onder het goedkeurend handgeklap van de ras-
asten en de klenko-faksisten, die de meerderheid 
vormen in de achtergebleven gebieden van ons 
Platte Land. Het behoort met tot de geringste 
ondiensten van het VMO, zich wellustig voor deze 
beeldvorming te hebben geleend. 
En wat-zien-we-nou?Een hele trits oerkonservatieve 
frankofonen is in opspraak gekomen, verdacht van 
bindingen met ook al een frankofone militie Niet de 
eersten de besten, geen illumines aan de achterkant 
van het maatschappelijk bestel Maar uiterst salonfa-
hige figuren, met nobele kwartieren in hun wapen
schild, hoogst solvabel en op snee verguld Invloed
rijk Zich bewegend rond de centra van de politieke 
en financiële macht in de weldoende schaduw van 
een PSC-vleugel 

In dat fijne gezelschap alvast een oude bekende Rid
der Jean Breydei Jean, en niet Jan Destijds voorzit
ter van de JBJ, de afkorting die stond voor de roem
ruchte tweetalige Jeunesse Belg(e)ische Jeugd 
Vereniging in wier kielzog nog al eens rook- ofte 
brandbommen binnengegooid werden in Vlaams-
nationale lokalen Maar aangezien er in die tijd nog 
met zoveel sprake was van milities. 
In datzelfde gezelschap ook een paar verstokt-
konservatie Belgische umtaristen waarvan men véél 
kan verwachten, behalve manuele hulp aan bom-
menleggerij Jo Gérard is daarvoor trouwens al sinds 
decennia te kortademig geworden 
We stellen dus met enig leedvermaak vast dat er 

veel meer faksistische smetten kleven aan de 
Driekleur dan aan de Leeuw. 
Maar aangezien we ook onze ergste belagers niet 
mogen aandoen wat we niet willen dat men ons zou 
aandoen, moet ons toch nog wat anders van het 
hart. 

In een land waar hoogst vertrouwelijke rapporten 
van de Staatsveiligheid te lezen zijn in de kranten en 
gehanteerd worden in de partijpolitieke strijd, wordt 
het bedenkelijk voor de privacy van de burgers. 
Dies hopen wij van harte dat er inderdaad hardnek
kig gespeurd wordt naar de banden van het umtaris-
tisch en frankofoon establishment met onoirbare 
kringen en verenigingen En dat in één en dezelfde 
adem en met evenveel hardnekkigheid wordt ge
zocht naar het gat, langs waar vertrouwelijkheden 
van de Staatsveiligheid naar buiten druppelen 
Het IS geen aanlokkelijke gedachte, te leven in een 
land waar duistere draden gesponnen zijn tussen ba
ronnen en bendeleiders Het is echter al evenmin 
aanlokkelijk, te weten dat het Speurend Oog noteert, 
ten behoeve van de politieke tegenstander 

28 MEI 1381 



Sociaal-ekonomisch m 
De demokratische, politieke en 
sociaal-ekonomische raderen 
knarsen dat het niet meer om aan 
te horen is. Voor de galerij wor
den nog wel menigvuldig melo
dramatische nummertjes opge
voerd. Zoals een eerste minister 
die, op het moment dat de werk
geversdelegatie de overlegtafel 
verlaat, met een boutade op
merkt dat de ronde tafel nu vier
kant is geworden-
De overlegdemokratie zit in het 
slop. En de parlementaire demo-
kratie zit zo mogelijk nog meer in 
het verdomhoekje. 
Maandag merkte VU-ondervoor-
zitter Hugo Schiltz bij aanvang 
van de bespreking in de Kamer 
van de programmawet-eerste 
schijf op dat het parlement on
derhand tot de slechtst geïnfor
meerde instelling is verworden 
en dat het geen naam meer heeft 
in welk tempo en op welke wijze 
begrotingswetten, grote en klei
ne matigingswetten, en program
mawetten mekaar opvolgen. 
Niet alleen de gewone burger 
maar ook het gros van de natio
nale politieke mandatarissen 
heeft al lang geen behoorli jk 
zicht meer op het vermeende 
saneringskluwen. 
We kennen het refreintje stilaan 
vanbuiten: om de ekonomie op
nieuw aan te zwengelen dienen 
onder meer hoognodig de lasten 
voor het bedrijfsleven verlicht te 
worden, want pas dan kan er 
opnieuw een verbetering van de 
tewerkstelling verhoopt worden. 
En voor het bedrijfsleven én ook 
voor de staatsoverheid is het 
bijkomend geboden dat de kon-
sumptiehonger van de gezinnen 
wat wordt afgezwakt. 
Er werd en wordt nog immer 
gedokterd aan allerlei kunst- en 
vliegwerkjes — zo bijvoorbeeld 
het peuteren aan het indexmeka-
nisme van lonen en werken — 
maar een strategie op korte en 
middellange termijn is nog immer 
langs geen kanten te bespeuren. 
Enkele (Waalse) staalreuzen 
dreigen door een onderhand aan
getoond kortzichtig beheer over-
kop te gaan. En de regeringspart
ners tekenen met de dood in het 
hart alweer een verbintenis om 
via staatstussenkomst de put in 
de schatkist onvermijdelijk met 
185 miljard frank te vergroten. 
Voor zover de reeds gigantisch 
geslagen krater nog merkbaar 
kan vergroot worden. 

Waar we nog maar amper geleerd 
hebben vertrouwd te raken met 
miljardencijfers, zitten we nu in
middels versukkeld in de biljoe
nenschuld. 
In tal van studiediensten worden 
de rode cijfers minutieus en angst
vallig bijgehouden. Zo lekte er 
dezer dagen nog akkurate cijferin-
formatie uit bij het „Studiecentrum 
voor het Financiewezen" en het 
„Belgisch Instituut voor Openbare 
Financiën". (Wat er aan overheids
instellingen onderhand al niet wild-
groeid is.J 
Maar goed, beide centra bereken
den dat de officiële rijksschuld 
thans zowat 2 biljoen frank (2.000 
miljard frank, of 2 miljoen keer een 
miljoen frank) beloopt 
Voor al de overheidswerkzaamhe-
den samen moet dat cijfer nog 
opgetrokken worden tot 2.650 mil
jard frank. 
Dit vertegenwoordigt niet minder 
dan 75 ten honderd van het bruto 
nationaal produkt van één jaar! Of 
nog anders gesteld: op elke aktie-

Van indexgepeuter tot jumboleningen 

En nu is Maribel weer het foefje... 
ve landgenoot rust 650.000 frank 
rijksschuld... Een en ander maakt 
ook dat de te betalen rente op de 
staatsschuld nu 6 miljard frank 
hoger ligt dan de opbrengst van 
drie staatsleningen!... 

De machtspartij 
De schuldbrieven kennen geen 
realistische afmetingen meer. De 
verziekte staatsfinanciën en voor
al het dag-op>-dag almaar toene
mende onweersgeweld boven het 
ministerie van Financiën en het 
kabinet van de Begroting blijken 
niet van aard om de bewindslui het 
roer krachtig te doen omgooien. 
Integendeel, telkens een klip op
duikt, bij onderhandelingen met de 
sociale gesprekspartners of bij 
konfrontaties van gemeenschap 
tot gemeenschap (zoals zopas aJ-
weer met het staakjossier), dan 
wordt alleen maar krachtig door-
geduwd om het kabinet hoe dan 

ook en ten koste van welke averij 
dan ook zwalpend te houden. Met 
als hoofdbekommernis dat de be
velvoerende ploeg te allen prijze 
het voor het zeggen blijft hebben. 
We zijn inderdaad niet ver meer af 
van het moment waarop, zoals 
Wetstraat-cartoonist Jan het al
vast scfietste, alleen nog maar het 
in stand houden van het bewind 
van de Partij van de Macht telt 
Het gevolg is, zoals ondervoorzit
ter Dils van de Bank Brussel-
Lambert het onlangs uitdrukte, dat 
we grote bewondering zouden 
moeten opbrengen voor de men
sen van de schatkist die met veel 
vlieg- en kunstwerk elke dag er 
opnieuw in slagen om de eindjes 
aan mekaar te knopen, door er
voor te zorgen dat met de meest 
diverse kredietopnamen de staat 
telkens weer zijn k>pencle uitga
ven kan blijven financierea 
Maar het ritme neemt toe van 
incKlenten met schromelijk laattij

dige of niet-uitbetaling van wed
den van vast personeel en andere 
bezoldigingen en vergoedingen bij 
instellingen die voor een deel uit 
de hand van de overheid moeten 
eten. Ministers overtreffen me
kaar in ramingen van tekorten op 
begrotingen. 

Maribel-getover 
Maar ze overtreffen mekaar nog 
veel meer in onverminderde soli
daire verspillingsuitgaven. En uit
eindelijk wordt er door de man
daathouders op de ministeries ook 
eenstemmig gewerkt zonder be
leidsvisie. Deze vaststelling is 
ouder dan gisteren. Meiar de poli
tieke konklusies die eruit moeten 
genomen worden blijven uit Er 
wordt vandaag wat gegokt met 
BTW-tarieven, met een jumbokri-
sislening waarvan de opbrengst 
één groot vraagteken blijft, en er 
wordt gepeuterd aan de index, 
inmiddels moeten we het meema

ken dat de staat tientallen miljar
den verkwanselt; nu ook met de 
laattijdige formaliteiten voor inning 
van de direkte belastingen. 
De algemene politiek blijkt te zijn 
inkomsten te overschatten en de 
draagwijdte van verbintenissen 
voor uitgaven te minimalizeren. 
Er worden toverformules opge
dist zoals het Maribel-plan, waar
van nauwelijks een handvol minis
ters konkreet het mogelijk sane
rend effekt kan toelichten. 
Wat moet gebeuren geschiedt in
middels niet: niet alleen de burger 
dient de tering naar de nering te 
zetten, maar het wordt ook de 
hoogste tijd dat de gemeenschaf> 
fjen voor hun aanspraken op 
staatsgelden aangepaste inkom
sten en prestaties er tegenover 
moeten stellen. 

Dat is het ekonomisch federalisme 
waar de Vlaamse traditionele par
tijen tot op heden danig vies van 
blijven. 
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Oliesjeiks... 
Als we in de komende jaren in 
ons land niet meer energie ver
bruiken dan momenteel dan 
hebben we, volgens de Belgi
sche Dienst voor Nijverheids-
beVordering, nog voor 82 jaar 
zekerheid omtrent de gekende 
beschikbare aardolie, nog voor 
155 jaar gas en voor 379 jaar 
steenkool. 
De huidige generaties hoeven 
van dit lange-termijn vooruit
zicht niet wakker te liggen, hoe
wel het een uitgemaakte zaak is 
dat in de wereld, vooral in de 
ontwikkelingslanden maar ook 
in zogeheten geVndustrializeer-
de landen als België, de ener
giebronnen dus sneller zullen 
uitgeput zijn dan de huidige 
ramingen. 
Wetenschappelijk onderzoek 
naar gedegen alternatieven zijn 
hoedanook aangewezen. In de 
ri jksmiddelenbegroting merken 

we terzake weinig bekommer
nis. De krachtige stimulans die 
VU-minister voor Weten
schapsbeleid Rik Vandekerck-
hove gaf aan R & D-onderzoe-
kin^en is onderhand al behoor
lijk afgezwakt 

...en gemiste 
kansen 
Een lichtpunt is momenteel dat 
de oliesjeiks zich stilaan aan het 
vergalopperen zijn inzake prij
zen en vooruitgangskontrakten. 
Zo menen ingenieur Eric Bos
man en professor Emiel Van 
Broekhoven in een pas gepubli
ceerd boek over „Energie en 
België"dat de oliesjeiks met hun 
hoge prijzen de bespanngen in 
de hand gewerkt hebben, de 
commercializering van alternatie
ve energiedragers, én ook de 
exploratie naar nieuwe bronnen. 
De auteurs besluiten optimis

tisch dat de energievooruitzich
ten in de hele geschiedenis van 
de mensheid nooit zo veelbelo
vend zijn geweest als thans. 
Maar ze blijven nogal in het vage 
wat betreft de kansen die wij 
vandaag verspelen door het ont
breken van een gedegen ener
giebeleid. 

IMF-bezoek? 
„Of zal men bij de nakende 
opmaak van de begroting 1982 
andermaal met een grote boog 
om de realiteit heenstappen? 
Nu al kan men met de ellebo
gen aanvoelen hoe gevestigde 
belangengroepen zullen reage
ren, wanneer binnen één of 
twee jaar het Internationaal 
Monetair Fonds op bezoek 
komt en de eerste minister zijn 
„letter of intent ' zal schri jven: 
dat de internationale bankiers 
zich bemoeien met de binnen
landse politiek, en dat de moei

lijke toestand wordt misbruikt 
om af te dwingen wat in het ver
leden tegengehouden werdP 
(De Financieel-Ekonomische 
Tijd, 23 mei 1981) 

Rijke vakbonden 
Uit een antwoord van minister van 
Tewerkstelling en Arbeid Roger 
Dewulf op een schriftelijke vraag 
van kameriid Jaak Gabriels blijkt 
dat de vakbonden (ACV, ABVV 
en ACLVB) in 78 maar liefst an
derhalf miljard frank ontvingen om 
hun administratiekosten te dekken 
daar zij instaan voor het in orde 
brengen van de uitbetalingsdos-
siers van onze werklozen. 
In 79 en '80 werden respektieve-
lijk 1,58 miljard fr. en 1,64 miljard 
frank aan voorschotten uitbetaald. 
Deze fabelachtige sommen heb
ben niets te maken met de maan
delijkse bijdragen die door de ge-
syndikeerden betaald worden. Dit 
zijn overheidssubsidies. Dus ook 
de niet-gesyndikeerden dragen 
ongewild bij in de welstand van de 
verzuilde vakbonden. Hoewel in 
de regeringsverklaring van het ka
binet Martens III beloofd werd dat 
er een afbouw zou geschieden 
van deze vakbondsvergoedingen, 
blijkt dat de vakbonden voor meer 
geld in de loop der voorbije jaar 
minder presteerden aan dossier
behandeling. 

Methania moe 
Deze week kwam de gastanker 
Methania dus al weer even in het 
nieuws. De metaantanker is in de 
Noorse fjord van nietsdoen me
taalmoe geworden. Vooraleer het 
schip zal kunnen gebruikt wor
den zullen herstell ingskosten no
dig zijn die voorzichtig geraamd 
worden op 400 miljoen frank. 
Maar meer realistische experten 
houden nu al rekening met een 
lastenboek dat goed is voor 1 
miljard fr. kosten. 
Behalve de metaalmoeheid heb
ben Amerikaanse experten bo
vendien nog onvolkomenheden 
ontdekt in de lasnaden van de 
nikkelstalen opslagtanks. De mi
nister van ekonomische zaken is 
voorwaar een prachtig verkwis
tende bouwheer. 
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BRT-kijker 
bedot!' 
In 1980 bedroegen de ontvang
sten van het kijk- en luistergeld 
ruim 10 miljard. Daarvan werd 
ongeveer 4 miljard bijgedragen 
door de Franstaligen en onge
veer 6 miljard door de Vlamin
gen. 

Vanwege de staat ontving de 
RTBF een toelage van 3,7 miljard 
oftewel 88,5 t h . van het kijk- en 
luistergeld dat de Franstaligen 
betaalden. 

De BRT bekwam een iets grotere 
toelage, namelijk 3,8 miljard, 
maar dit betekent nauwelijks 61,4 
Lh. van de Vlaamse inbreng van 
kijk- en luistergeld! 

CVP-miss 
België 
Voor een tweede maal heeft de 
BRT het aangedurfd de Vlaamse 
kijkers een halfuur lang te teiste
ren met de aanduiding van ene 
miss België. 

De voorzitter van de jury maakte 
ons evenwel diets dat die keuring 
eigenlijk reeds uren gaande was. 
Een schrale troost vonden we dat 
de BRT nog niet zo onbeschaamd 
IS dat ze die urenlange procedure 
helemaal op de kijkers zou aflaten. 
Die voorzitter van de jury was 
niemand minder dan de hoogge
prezen CVP-volksvertegenwoor-
diger, de heer Manu Desutter. Het 
is haast onbegrijpelijk dat dit partij
boegbeeld er zich toe leende der
gelijk wansmakelijk spektakel met 

zijn voorzitterschap op te smuk
ken. 
Wat zullen de vele vrouwen-aan-
de-haard hierover denken? Of zijn 
vrouwelijke kollega Miet Smet? 

Amnestie! 
In opdracht van „Het Laatste 
Nieuws" werd bij de Vlaamse jon
geren een opiniepeiling georgani-
zeerd over de meest diverse on
derwerpen. 
Daarbij werd ook gepeild naar 
haar houding tegenover amnestie. 
Uit de resultaten blijkt ondubbel
zinnig dat de meerderheid van de 
jonge Vlamingen voor amnestie is. 
Ruim 56 th . is van oordeel dat dit 
probleem onmiddellijk moet be
slecht worden. Anderzijds verzet 
iets meer dan 25 th . van de onder
vraagden zich tegen het verlenen 
van amnestie. 
In het Parlement evenwel blijkt die 
meerderheid niet haalbaar te zijn... 

Het geknoei met de gewestplannen 
Gans het Vlaamse grondgebied werd 
ingedeeld in 25 gewestplannen. De ge
westplannen leggen de bestemming van 
de grond vast voor minstens tien jaar. 

Die bestemming wordt aangeduid door 
een passende kleur: rood voor de woon
gebieden, rose voor de dienstverlenings-
gebieden, purper voor de industriegebie
den, groen voor de groengebieden enz. 
Iedereen zal meteen begrijpen dat het 
voor de grondbezitters van uitzonderlijk 
belang Is dat hun perceel niet met een 
groene, maar met een rode kleur voor
komt op het gewestplan. Groen of rood, 
voor de eigenaar kan het verschil miljoe
nen betekenen. 

Sinds jaren doen bij de aannemers, de ar-
chitekten en de immobiliënhandelaars de 
wildste geruchten de ronde over het 
geknoei met de gewestplannen. Bepaal
de kollega's schenen op het staatssekre-
tariaat voor Streekekonomie en Ruimte
lijke Ordening over een uitzonderlijke 
engelbewaarder te beschikken, want zij 
slaagden er In hun waardeloze percelen 
lekker in 't rood te laten schilderen. 

Daardoor kon men natuurlijk niet bewij
zen dat er geknoeid werd, men kon het 
alleen maar vermoeden. Dit vermoeden 
werd echter de jongste ti jd fel gevoed 
door allerlei echte en vermeende schan
dalen: de Burchtdam te Ninove, het Ei-
kendael te Brasschaat de Arenaweide te 
Deurne, de nieuwe verkavelingen van 
Drongen, de GB van Sint-Denijs-West-
rem, de duinenverkaveling in De Panne, 
het Leen te Eekio, en de talloze andere 
grote en kleine bestemmingswijzigingen 

goed voor duizenden hektaren bouw
grond en tientallen miljoenen frank. 

Bij het Hoog Komitee van Toezicht be
gon het klachten te regenen en eindelijk 
is het abces opengebarsten. Er werden 
kabinetsleden van staatssekretaris Ak-
kermans en ook medewerkers van de 
ministers Galle en Mathot ondervraagd. 
Er werden bekentenissen afgelegd en, 
naar men zegt onder druk herroepen. 

Het spreekt vanzelf dat alle verdachten 
onschuldig zijn zolang het tegenoverge
stelde niet is bewezen. Maar het onder
zoek mag zich ook niet tot de meelopers 
beperken, ik herhaal daarom wat ik in de 
Senaat heb gezegd: 
„\k hoop maar dat het onderzoek in volle 
klaarheid zal plaatsvinden, zonder aan
zien des persoons. Ook wanneer die 
personen staatssekretarissen of gewe
zen staatssekretarissen zouden zijn. 
In de periode dat de huidige eerste 
minister nog staatssekretaris was van 
Streekekonomie en Ruimtelijke Orde
ning is er tussen het departement van 
Openbare Werken en het kabinet van de 
staatssekretaris een ernstige rel ont
staan. De gewestplannen werden in het 
Residence-Palace door de tekenaars van 
de administratie opgemaakt Plots zijn de 
kabinetsleden van de staatssekretaris 
opgedaagd bij Openbare Werken en 
hebben ze de gewestplannen meegeno
men naar de Anspachlaan. Daar heeft 
men tekentafels geplaatst en werden de 
gewestplannen bijgewerkt. 

Dit gebeurde in de zomer van het jaar 
1977 en de direkteur-generaal van het mi
nisterie van Openbare Werken heeft 

toen scherp geprotesteerd tegen die 
ongewone handelwijze en alle verdere 
verantwoordelijkheid voor de gewest
plannen van de hand gewezen.' 
Waarom hebben de politieke kabinetsle
den de gewestplannen Weggehaald bij de 
tekenaars-ambtenaren van Openbare 
Werken? 

Gebeurde dat op bevel van de staatsse
kretaris Eyskens? 
Is het waar dat men op het staatssekreta-
riaat groene stukjes uit de gewestplan
nen heeft geknipt en vervangen door 
rode? 
Heeft het Hoog Komitee van Toezicht 
kennis van de talrijke protesten van de 
direkteur-generaal van Openbare Wer
ken tegen de beslissingen van de staats
sekretarissen Eyskens en Akkermans? 
Wij kunnen en mogen niet aanvaarden 
dat de politieke kabinetten de rol van de 
administratie overnemen. Ik onderschrijf 

dan ook volledig wat Hugo De Ridder pu
bliceerde in „De Standaard" van 21 mei 
jongstleden: 

„De procedure van de gewestplannen 
waarbij de betrokken staatssekretaris en 
zijn kabinetsleden in laatste instantie 
nog wijzigingen mogen aanbrengen, lijkt 
niet in overeenstemming te zijn met de 
serehiteit waarin zulke beslissingen 
moeten worden genomen. Bovendien is 
het niet de rol van een politiek kabinet 
om een permanente cel uit te bouwen die 
„de facto" het werk van de administratie 
overneemt Wanneer die cel dan nog acht 
jaar lang in handen is van dezelfde partij, 
de CVP, dan hoeft het niet te verwonde
ren dat de kritiek van andere partijen 
aanzwelt en hun vermoedens groeien.' 
Maar het zijn niet alleen vermoedens. De 
informatie die ik op 20 mei in de Senaat 
heb verstrekt is ju is t Hierin ben ik for
meel! 

Minister van Openbare Werken, Chabert, 
was verrast door mijn verklaring en 
antwoordde: „Ik akteer wat gij zegtF. 
Toen ik hem de volgende dag vroeg een 
verklaring te willen afleggen over de 
affaire ten einde de Senaat toe te laten in 
alle duidelijkheid te stemmen, volgde er 
trouwens geen antwoord maar „spreken
de st i l te", zoals Het Laatste Nieuws het 
ironisch formuleert 
De Volksunie eist dat die stilte wordt 
doorbroken. De bevolking heeft het recht 
te weten wie verantwoordeli jk is voor het 
geknoei met de gewestplannen en met 
de schaarse landbouwgronden en na
tuurgebieden in Vlaanderen. 

Oswald Van Ootegehem, 
senator. 

Komt de waarheid eindelijk aan het licht? 
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Kommentaar 

PERSpektief 
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De CVP heeft met haar reaktie 
op het ultimatum van de PS haar 
Vlaams Imago wat willen opkale
fateren. Dat is niet gelukt want 
Spitaeis heeft met teksten in de 
hand aangetoond dat hij gelijk 
heeft. En amper de dag nadien 
heeft de regering al opnieuw 5,5 
miljard gepompt in het Waalse 
staal- En de zogezegde CVP-
interpellatie in de kamer over het 
staal is ook op een sisser uitge
lopen. Af en toe blaft de CVP wel, 
maar bijten doet ze niet-

IN De Standaard wijst Manu Ruys 
trouwens op de machteloosheid 

van het parlement zeker inzake het 
staal „De komende jaren zal het parle
ment telkens opnieuw de kredieten 
toestaan, die de regering vraagt om de 
zieltogende staalfabrieken van de o/> 
dergang te redden ruim zeventig mil
jard rechtstreekse steun, vdgens de 
minister van ekonomisclie zaken in zijn 
antwoord aan de kamer Nu en dan zal 
er nog wel geïnterpelleerd worden 
maar het zal niets meer veranderen 
aan de loop die het staalbeleid van de 
overheid volgt De bedding is gegra
ven en de stroom van de njkatoelagen 
zal daarbinnen bhjven vloeien Nog 
lang Het parlement m tot de bevfxtng 
gekomen dat het met s Ofoewaeoen 
tegen het probleem, en dat er geen 
keuze is voor onbepaalde tijd zulan 
staal, en ook textiel en steenkolen en 
scheepsbouw en glas, op zware subei-
dies blijven drijven De financiering via 
de staat vervangen door een finande-
nng via de regio's schrHct velen af: wie 
durft het aan dat kluwen la ontwar
ren''" 

EIGENLIJK IS die laatste vraag niet 
juist gesteld Juister e te zeggen: 

wie van de traditionele partijen durft 
het met aan'̂ - Want Ruys weet zeer 
goed dat de VU wel de stap durft zet
ten, gewoon omdat Vlaanderen daar 
alle t>elang t>ij heeft Wel juist e het te 
stellen dat geen enkele regenngsperüj 
het aandurft om de regenng te laten 
vallen, uit schnk voor verkiezngea 
Want dat ze een rammeling tegemoet 
gaan, weten ze zeer goed 

OOK Gazet van Antwerpen wijst 
daarop „Met dat al is de sfeer to

taal verpest Verstandhouding vergen 
van partijen, die elkaar liefst vermoor
den, IS te naïef In dit klimaat zou men 
dan een redelijke regeling moeten vin
den voor tiet staaldossier en de ekono-
mische tieropleving'' In die voorwaar
den moet de vraag gesteld worden of 
men vonge week de kans niet heeft 
verkeken om de regenng toch maar te 
laten vallen Men hield ze wankelend 
op de been Een regenngsknsis, zei 
men, zou erg zijn voor het land Dan 
toch niet erger dan een regenng, die in
gevolge interne hvefen met tot rege
ren in staat is en het land uit machte
loosheid in de afgrond laat zinken' 

EEN wankele regenng dus, tot in de 
herfst want dan zal de etterixiil 

wel openbreken Het wantrouwen e 
zo groot dat de breuk niet meer te lij
men IS Dat zegt ook De Financieel 
Ekonomische Tijd: „Niettegenstaande 
niemand van de koalitiepartners ver
kiezingen voor de vakantie wenste, 
lijkt het met uitgesloten dat deze ver
kiezingen er nu na de vakante toch ko
men Uiteraard dient afgewacht te 
worden hoe de houding van de diver
se meerderheidspartijen inzake staal 
en index zal evolueren Maar onder 
meer de wijze waarop het staal- en in-
dexvergelijk opnieuw in vraag worden 
gesteld wijst erop dat het vertrouwen 
tussen de koalitiepartners volledig 
zoek blijft en dat met verkiezingen na 
de vakantie terdege rekening wordt 
gehouden De partijstrategen zijn on
getwijfeld reeds aan het berekenen 
welk het meest gunstige moment is 
voor hun partij om, wanneer verkiezin
gen toch met meer te ontwijken zijn, de 
instortende brug te verlaten" 

INTUSSEN heeft het VBO beslist het 
spel niet meer mee te spelen Want 

de Ronde Tafelkonferentie is alleen 
maar bedoeld om de machtek>osheid 

van de regenng te verdoezelen Wij 
zijn geen waterdragers van de pa
troons maar zij spreken ten minste 
duidelijke taal en doen met mee aan de 
volksverlakkenj De bal ligt dus weer 
bij de regenng en de tjekvechtende 
CVP en PS 
Dat zegt ook Het Laatste Nieuws: „De 
voorstellen van de regering zijn een 
kapitulabe voorDebunne, die van geen 
enkele wijziging aan het indexstelsel 
wil weten Ze zijn een overwinning 
voor de SP en de PS die op dit stuk 
ook met willen toegeven omdat ze 

daardoor hun elektorale positie zou
den verzwakken En die weegt zwaar
der door dan het belang van het land 
Het IS evenwel een bedrog te beweren 
dat de koopkracht kan behouden blij
ven en tegelijk voor meer werk kan ge
zorgd worden De voorstellen van Eys-
kens hebben mets te maken met een 
industrïetjeleid aangezien ze geen bij
drage zijn tot een gunstig investerings
klimaat waar het in de eerste plaats op 
aankomt Doch dat kan de regenng 
Eyskens met tot stand brengen omdat 
ze vleugellam en stuurloos is" 

T OT slot nog een kommentaar van 
De Standaard over het staal 

Daann wordt een vnj goede analyse 
gegeven van het werkelijk probleem 
met al zijn konsekwenties ,Het staal
dossier wordt een probleem met natio
nale en vooral met Europese afmetin
gen dat op een rationele manier moet 
worden opgelost Maar van Waalse 
zijde verzet een koalitie van patroons 
vakbonden en politici zich tegen een 
efficiënte aanpak omdat de Waalse 
staalsektor dan zou worden herleid tot 
zijn werkelijke, bescheiden betekenis 

Telkens opnieuw, en ook nu weer 
wordt de kans verkeken de staalnijver-
heid zodanig te saneren dat tiaar toe
komst in de Europese Gemeenschap 
beveiligd zou worden De demagogie 
en de kortzichtigheid van een bepaal
de Waalse lobby verhinderen een defi
nitieve sanering Een nieuwe knsis is 
dus onafwendbaar En intussen zullen 
velen in Vlaanderen en Walhnie nog 
wat verder uit elkaar gegroeid zijn" 
Als je dit leest kan je alleen maar 
besluiten dat de CVPers blijkbaar hun 
eigen kranten met lezen 

NMKN -groeibons 

Dat IS een prachtige opbrengst voor uw spaargeld! 
De NMKN-groeibons verenigen alle voordelen van een goede belegging: 

een hoog rendement, de Staatswaarborg, en een grote soepelheid vermits de interest 
jaarlijks gemd of 3 jaar lang gekapitaliseerd kan worden, met een uiteindelijk 

rendement van 40,98% (bruto - rentevoet). 

Ze liggen in het bereik van iedereen: 
5.000 F volstaat reeds om een NMKN-groeibon aan te kopen. 

Informeer bij uw NMKN-agent. U vindt hem in de Gouden Gids - rubriek «Banken». 

Uw NMKN-agent heeft ook nog groeibons op 5 jaar, gewone kasbons, 
kasbons met progressieve rente, kapitalisatiebons en depositorekeningen die 

u zullen toelaten te sparen «naar uw maat». 
Voor de intekening op NMKN rffi_kten kunt u zich ook wenden tot een agentschap van de Nationale Bank van België 

de hoofdzetel en de agentschappen van de ASLK de maalschappeli)ke zetel van de NMKN 
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijvecheid opgericht overeenkomstig de wet van 16 3 1919 

UnONALE MIJ VOOR 

KREDIET, o NUVERHEID 
in 1980, hebben onze klanten voor 30 miljard in NMKN-kasbons gespaard 



8 Wetstraat 

De scheiding is nabij... 
Het parlement vergadert druk; de 
vele begrotingen, het staaldebat 
en de programmawet Maar daar
mee is dan ook alles gezegd. 
Belangstelling is er nauwelijks 
en de sfeer is op z'n zachtst 
uitgedrukt erg gelaten. Alle waar
nemers zijn het erover eens, het 
parlement heeft definitief de rol 
ge lost 
Eigenlijk mogen Kamer en Se
naat nog van geluk spreken dat 
ze als stemmachine onmisbaar 
z i jn -
Dat gevoel van onmacht van de 
parlementairen is niet eens zo 
onbegriJF)elijk. Niemand sprak Hu
go Schiltz tegen wanneer hij stel
de dat het niveau van bericht
geving aan de volksvertegen
woordiging tot op een nooit ge
kend peil is afgedaakJ. Niet alleen 
worden alle beslissingen elders 
getroffen, maar txjvendien kan 
men slechts bij de kranten terecht 
om er enige weet van te hebben. 
Vooral de oppositie is daardoor 
veroordeeld om haast op de tast 
een houding te bepalen en een be
leid uit te stippelen. 
Neem nu de programmawet Hugo 
Schiltz omschreef ze als „een 
bloemlezing van uiteenlopende 
maatregelen, met vele leemten 
en zonder samenhangende vi
sie". De zoveelste invalide in de 
reeks van elkaar, met de regel
maat van 'n klok opvolgende her
stel- en programmawetten. Kort
om, een prachtstuk improvizatie. 

waarvan de basis nog ten tijde van 
Martens gelegd werd en dat van
daag omwille van de gebrekkig
heid reeds lang overwoekerd is 
met tal van andere Maribel-plan-
nen. 

De totale afwezigheid van een 
sociaal en ekonomisch beleid kan 
niet langer verbazen. Als bepalen
de oorzaken daarvan verwees 
Hugo Schiltz naar de onbestuur
baarheid van deze staat, waar een 
consensus over een nieuw ekono
misch samenwerkingsmodel niet 
eens overwogen wordt; naar de 
niet-opgeloste communautaire te
genstellingen, die elke doeltref
fende aanpak van de krisis dwars
bomen en naar het elektoralisme, 
waardoor opiniepeilingen 's lands 
beleid bepalen. 

S t r o m a n D u p r é 

Die onbestuurbaarheid, die elekto-
rale ingesteldheid en die onopge
loste communautaire tegenstellin
gen zijn ook de peilers waarop het 
staaldossier rust Een onverkwik
kelijk dossier waarvan de myste
rieuze ingewikkeldheid de spuiga
ten uitloopt en waarvan blijkbaar 
niemand de juiste miljardencijfers 
kent Zelfs de voorzitter van de 
grootste Vlaamse partij liep on
langs nog met twintig vragen rond, 
ondanks de inlichtingen van pre
mier Eyskens en een dik dossier. 
Het antwoord werd enige tijd na
dien aan Tindemans bezorgd door 
zijn kollega Spitaels: de Waalse 

socialisten hebben alles gekregen 
wat zij vroegen. In feite, aldus Paul 
Van Grembergen, heeft heel die 
machtsontplooiing van de CVP tot 
niets gediend. Met uitzondering 
dan van het feit dat Vlaanderen 
definitief t>eroofd werd van de 
nodige financiële middelen om het 
eigen overleven te verzekeren. 
Tindemans zat er tijdens het ka
merdebat dan ook maar stilletjes 
bij. Stroman Dupré kon met een 
haast professorale tussenkomst 
de kastanjes uit het vuur halen; 
het moest wel bij wat kritisch 
gespui blijven. De Vlaamse socia
listen maakten er zk:h nog gemak
kelijker vanaf met wat algemeen

heden van fraktievoorzitter Tob
back. 

Eerlijkheidshalve dient toegege
ven dat het antwoord van minister 
Claes historisch en technisch op 
een hoog peil stond, maar de 
Vlaannse bezvvaren van Paul Van 
Gremt>ergen en Wil ly Desaeyere 
vermeed hij netjes met wat cijfer
gegevens over de ontvangsten 
van de zieke Vlaamse sektoren. 

Dat gegoochel met cijfers werd 
nadien gekorrigeerd overgedaan 
door Vic Anciaux, die treffend het 
debat beskx>t: „Wanneer de in
boedel wordt opgemaakt, is de 
scheiding nabij T 

P-Sprokkels 
• Zowel in Kamer als in Senaat 
kwam de onverkwikkelijke zaak 
van de „gewestplannen" ter spra
ke. Terecht stelde André De Beul 
de vraag of deze gewestplannen 
nog wel enige rechtszekerheid 
bieden. 

Het uitvoerig antwoord daarop 
van de eerste minister verdween 
volledig in de mist op het ogenblik 
dat Oswald Van Ooteghem hem
zelf in verlegenheid bracht Vol
gens de VU-senator pleegde het 
kabinet van Streekekonomie in de 
loop van 1977 een ware „staats-

Bezorgd maakte Oswald Van Ooteghem de regeringsleden nog maar eens attent op de verderschnjdende 
krisis in de bouwnijverheid. Het aantal vyerkloze bouwvakkers stijgt maandelijks met 2.000 eenheden, het 
aantal bouwvergunningen daalt, de bouw van woningen loopt terug.. 
De vele fragmentaire en versnipperde initiatieven van de nationale en de Vlaamse regering kunnen de diep
gaande bouwknsis niet weren. Fundamenteel bieden zij geen oplossing voor het feit dat bouwen voor jonge 
gezinnen onbetaalbaar en voor investeerders met attraktief is geworden Wordt niet resoluut een bouw-
vnendelijk klimaat geschapen, dan naakt de totale ineenstorting van een sektor die nog steeds 240000 werk
nemers tewerkstelt 

greep". Bij de administratie wer
den alle gewestplannen wegge
haald en nadien netjes bijgekleurd 
op de tekentafels van het kabinet 
Aan het hoofd van dat kabinet 
stond ene Mark Eyskens. 
Sprakeloos akteerde de minister 
van Openbare Werken, Jos Cha-
bert, deze beschuldiging. Ook een 
dag later, bij de stemming, hield hij 
het bij een stille verklaring. 
• Germain De Rouck van zijn 
kant vatte de begroting van Open
bare Werken aan om de ontslui
ting vem het arrondissement Ou
denaarde te bepleiten. Daarbij be
nadrukte hij voornamelijk de le
vensbelangrijke noord-zuid-as en 
de oost-west-verbinding. 
• Tijdens het debat over de be
groting van Art}eid en Tewerkstel
ling schilderde Walter Peeters op 
een prachtwijze de basisfilozofie 
van de Volksunie, van waaruit het 
immense aktuele probleem van de 
arbeid moet benaderd worden. 
Uitgangspunt daarbij is dat arfc>eid 
gelijk staat met elke vorm van 
zinvolle aktieve aanwezigheid in 
de gemeenschap. 
• Bij de begroting van de dien
sten van de eerste minister pleitte 
André De Beul voor een herwaar-
denng van de administratie. Aldus 
wees hij op een reeks scheeftrek
kingen zoals de overbevolkte kabi
netten en de benoemingskommis-
sie-Dekens, de politizering en de 
toenemende kumul van ambtena
ren Tegelijk vroeg hij aandacht 
voor het wetsvoorstel van Vic 
Anciaux om de openbaarheid van 
de besturen te verzekeren en 
voor de aanstelling van een om
budsman 
• De besparingsmaatregelen op 
het vlak van het wetenschappelijk 
onderzoek maken, aldus Willy 
Kuijpers, de achterstand van ons 
land steeds groter Vooral • de 
Vlaamse gemeenschap wordt 
hierdoor getroffen, vermits nau
welijks 46,6 t.h. van de kredieten 
haar ten goede komen. Verder 
stipte het kamerlid b p i e begroting 
van Wetenschapsbeleid nog een 
reeks scheeftrekkingen aan tus
sen Vlaanderen en Wallonië, zoals 

Sedert '1958 zetelt stichter-voor
zitter Frans Van der Eist onafge
broken in het parlement Hij was 
dan ook een van de jubilarissen 
die tijdens de voorbije week ge
huldigd werden omwille van hun 
meer dan twintig jaar parlementai
re bedrijvighekl. 
Een overzicht geven van al zijn 
parlementaire initiatieven en 
tussenkomsten zou onbegonnen 
werk zijn. Laat ons het houden bij 
zijn jongste wetsvoorstel, dat ook 
senaatsvoorzitter Leemans tij
dens zijn huldebetoon aanstipte: 

„Geachte kollega Van der Eist, u 
hebt onlangs een voorstel neer
gelegd tot wijziging van artikef 
71 van de Grondwet en ter intro-
duktie van een legislatuurparle-
ment en -regering. Mogen wij 
daaruit afleiden dat het in uw 
bedoeling ligt, ook voor uzelf nog 
grotere stabiliteit in deze hoge 
vergadering in te bouwen? Wan
neer dat de bedoeling is, kunnen 
wij ons daarover alleen maar 
zeer oprecht verheugen." 
Ook wij zouden ons daarin van 
harte verheugen! 

inzake de financiering van de uni
versiteiten. 
# Vic Anciaux kreeg slechts een 
ontwijkend antwoord van minister 
Busquin op zijn vragen betreffen
de de toekenning van bijkomende 
miljoenen aan de gemeenten van 
de Brusselse agglomeratie in kom-
pensatie voor de gebouwen en 
gronden waarop deze gemeenten 
geen belasting kunnen heffen. In 
1980 werd hiervoor 293 miljoen 
frank verdeeld tussen de gemeen
ten en dit jaar werd een krediet 
van 300 miljoen frank uitgetrok
ken 
• Op een vraag van Jef Valke
niers over het projekt van Neer-
pede maakte staatssekretans 
Goor een alternatief bekend waar
mee gepoogd wordt zowel het 
Anderiechts gemeentebestuur als 
de plaatselijke bevolking te ver
zoenen Het VU-kamerlid liet zich 
hieraan niet vangen en zal eerst
daags minister Degroeve onder
vragen 
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Onze wereld m 
Mikhail Soeslov: 
de man in de schaduw 
RSA / Mikhail Soeslov is een onheilsvogel. Waar hij verschijnt volgt 
gemeenlijk het ingrijpen van een noodlottige macht: drastische 
repressiemaatregelen, arrestaties en een regelrechte invasie van 
Sovjettroepen. Dat was zo in 1956 te Boedapest en in 1968 te Praag. 
Onlangs verscheen de groot-inkwisiteur van de Poolse „ketters" te 
Warschau. Na het vertrek van de sombere man ontdekte het 
persagentschap Tass „revisionistische elementen". Zoals destijds te 
Boedapest en te Praag. 

Je kan Mikhail Soeslov de opper
priester noemen van de kommu-
nistlsche contrareformatie. Sinds 
vijfendertig jaar staat hl] onver
moeibaar op de bres voor innerlij
ke zuivering en ordening binnen 
het Sovjetsysteem en het interna
tionaal proletarisch socialisme. Bij 
alle hervormingen in Oost-Europa 
heeft hij als adviseur en ideoloog 
een beslissende rol gespeeld. 
Over zijn (persoonlijk leven en ka
rakter is niets met zekerheid be
kend. Soeslov stamt uit een gezin 
van kleine Russische boeren. Hij 
werd door de partij naar de univer
siteit van Moskou gestuurd en 
promoveerde er in 1929 in ekono-
mische wetenschappen. Tien jaar 
later is hij onstuitbaar op weg naar 
de hoogste regionen van de 
KPSU. In 1939 is hij eerste sekre-
taris van het regionaal komitee 
van Stavropol. In 1944 duikt hij op 
in Litouwen om het verzet van de 
nationalistische partizanen te bre
ken. In 1947 wordt hij „volledig lid" 
van het Politburo te Moskou, het 
machtigste kollege in de Sovjet
unie. Nog in hetzelfde jaar wordt 
hij opgenomen in het Centrale 
Komitee van de KP. Zijn speciale 
bevoegdheid: de betrekkingen 
met de socialistische broedervol
ken. 

Na Stalins dood pleit Soesk)v voor 
het kollektief leiderschap. Zelf 
houdt hij zich bescheiden op de 
achtergrond. Van hem wordt geen 
politiek vuurwerk verwacht Poli
tieke ambitie kent hij niet Streven 
naar persoonlijke macht is hem 
vreemd. Van meetaf aan stelde hij 
zich op tegen de personenkultus. 
Daarom heeft hij Stalin postuum 
veroordeeld, alleen daarom en 
met mate, kompleet in overeen
stemming met zijn inherente af
keer voor onbesuisde, voortvaren
de besluitvorming. De manier 
waarop Kroesjtjev zijn geruchtma
kende „liberalisering" en „destalini-
sering" doorvoert ligt Soeslov niet 

De KPSU, zo meent hij, heeft nu 
eenmaal symbolen nodig al gelij
ken ze, zoals Stalin, niet altijd op 
het geïdealiseerd model dat Lenin 
had ontworpen. Met Kroesjtjev 
ligt Soeslov steevast overhoop. Hij 
houdt niet van de loslippige, onbe
houwen en eigengereide Oekraïe-
ner. Soeslov heeft een hekel aan 
alles wat zweemt naar impulsiviteit 

en improvizatie. Hij keert zich af 
van de door Nikita Kroesjtjev op 
gang gebrachte „toenaderingspoli
tiek", waarbij zelfs de Bondsrepu
bliek betrokken wordt Met supe
rieure dédain kijkt hij neer op 
diens beunhazenwerk inzake eko-
nomie en landbouw. Voor de man 
die in die jaren toch het hoofd is 
van de uitvoerende macht voelt 
Soeslov niets dan grondige ver
achting. Hij omschrijft hem als een 
goetasjkommunist Onbewogen 
wacht hij zijn tijd af en slaat pas 
toe als Nikita Kroesjtjev zrch op
maakt om de hele kollektieve lei
ding op te doeken. Het ontslag van 
de „klowneske premier" gebeurt 
na een zitting van het Centrale 
Komitee waarin Soeslov „de on-
verl)eterlijke grappetvmker" voor
goed heeft afgemaakt 
Onder Brezjnev is Soeslov sinds 
vele jaren de tweede man in de 
partij. Destijds heeft hij de kandi
datuur van Brezjnev voor het 
voorzitterschap van de partij ge
steund. Maar, vanuit zijn bekende 
onkreukbaarheid heeft hij ook ver
hinderd dat extravagante Leonid 
zijn boekje zou te buiten gaan. In 
1970 verzette hij zich resoluut 
tegen pogingen van de partijvoor
zitter om het ambt van partij- en 
regeringsleider te kumuleren. 
Soeslov staat niet onverdeeld ach
ter de buitenlandse politiek van 
zijn „protégé". De diplomatie werkt 
volgens regels die al te vaak afwij
ken van de sacrosancte partijdog
ma's. Soeslov verwacht meer van 
rechtlijnigheid en beginselvastheid 
dan van opportunistisch schipfje-
ren. Zo verwerft hij voor zrchzelf 

het recht anderen te berispen en 
terecht te wijzen. 
Mikhail Soeslov gelooft vast dat 
moedertje Rusland het centrum 
van het universum is. Tegelijk ge
looft hij in de onfeilbaarheid van de 
kommunistische heilsleer. Van
daag ziet hij die leer bedreigd door 
de Poolse reformatie, naar zijn 
gevoel een late oprisping van bur-
geriijk-nationalistische oprispirv 
gen. Te Warschau staan de tegen
standers van die reformatie van
daag met hun rug tegen de muur. 
Om ze uit hun netelige positie te 
ontzetten kwam de pontifex van 
het kommunisme eind april jl. naar 
de Poolse hoofdstad. Hij is inmid
dels negenenzeventig geworden, 
mager als een wolf maar taai als 
een balein. De vraag is maeir wat 
de rode schriftgeleerde het meest 
afschrikt: de reformatie in Polen of 
de risico's van een Russische in- > 
terventie. Het antwoord op die -2 
vraag kun je van zijn ondoorgron- • 
delijk ascetengezicht niet aflezen. ^ 

Habib: laatste kans op vrede? 
RSA/Philip Charles Habib, Rea-
gans speciede ambassadeur in het 
M.-O. is eenenzestig. Na een hart
aanval drie jaar geleden ivas hij 
rustig en teruggetrokken van een 
staatspensioen gaan leven in het 
zonovergoten Califomië. Tot hij 
een paar weken geleden door 
president Reagan werd aange
zocht om de hachelijke situatie in 
Libanon en het M.-O. te klaren. 
Habib werd in Amerika uit Ubane-
se ouders geboren, een omstan
digheid die hij niet probeert te 
verheimelijken: dat zit nu eenmaal 
in mijn bhed, zegt hij Hij is een di
plomaat van de oude school: taai, 
zwijgzaam, zeer bereisd en weg
wijs in het warnet van de intema-
ttonale diplomatie. Bovendien 
spreekt hij voortreffelijk Arabisch 
en is als niet een vertrouwd met 
de vaafc kronkelige dedukties van 
zijn Arabische gesprekspartners 
Dat hij in 1978 de dood nabij was 
zou men de breedgeschouderde, 
bonkige zestiger vandaag niet 

aangeven. Habib is t>ars, onge
naakbaar: het tegendeel van de 
elegante, hoffelijke ambassadeur 
Minder loslippig ook dan de praat
grage Kissinger die vijf jaar gele
den een gelijkaardige toemee in 
het M.-O. ondernam. 
De krisis die Hat>ib probeert te 
bedwingen kan bij ontstentenis 
van een oplossing, internationale 
afmetingen aannemen. Het be
roep van Reagan op een man met 
ervaring en verdiensten is dan ook 
niet toevallig. Habib heeft al vroe
ger delikate opdrachten te ver
werken gekregen. Hij was ambas
sadeur in Zuid-Korea, lid van de 
wapenstilstandskommissie te Pa
rijs (over Vietnam) en tot 1978 
onderstaatssekretaris van Buiten
landse Zaken. Van hem is nog 
bekend dat hij zijn medewerkers 
tot enorme inspanningen verplicht 
Aan Kissinger zou hij ooit hebben 
gezegd: die lui zullen weten wat 
het betekent na vijf uur door te 
werken. 

Volstaan zoveel eigenschappen 
om de bekende problemen in het 
M.-O. op te tossen? Waarschijnlijk 
heeft Habib een kompromis in de 
maak dat zowel de Syriërs a/s 
Israël geziditsverlies moet bespa
ren. Een ideale oplossing zou erin 
bestaan dat de Syriërs meteen 
hun raketteninstallati^ op Liba
nees grondgebied afbreken en 
hun strategische stellingen overla
ten aan eenheden van het Libane
se leger, in ruil waarvoor Israël zou 

Met Pierre Mauroy 
naar een overwinning? 
(rsa) De socialist Francois Mit
terrand is vorige week donder
dag officieel als president van 
Frankrijk geïnstalleerd. Een dag 
later heeft hij de Assemblee ont
bonden en een nieuwe regering 
gevormd met Pierre Mauroy, so
cialistisch burgemeester van Rij-
sel, als premier. 
De regering Mauroy is 'n feilloos 
gedoseerde, elektorale cocktail 

van dertig ministers en twaalf 
staatssekretarissen. Met Cheys-
{Son op Buitenlandse Zaken, Ro-
card op het „Plan", Defferre op 
Binnenlandse Zaken, Delors op 
Ekonomie en Financiën en Jean-
Pierre Chevènement op Techno
logie is nadrukkelijk tegemoet 
gekomen aan de traditionele 
schakeringen binnen het Franse ' 
socialisme. De niet-socialisten, 
Jobert op Buitenlandse Handel, 
Faure op Justitie en Crépeau op 
Milieubescherming, zorgen voor 
een pluralistisch tintje. 
Nuchtere vaststelling: geen kom-
munisten in de regering. Daar is 
nog tijd voor als mocht blijken 
dat de socialisten na de parle
mentsverkiezingen van 14 en 21 
juni e.k. de absolute meerderheid 
niet hebben behaald. Zolang zal 
de regering Mauroy moeten roei
en met de riemen die ze heeft, 
d.w.z. zonder wetgevende be
voegdheid Cer is immers geen 
pariement) en er scherp op toe-

^ zien dat de FF wordt versterkt. 
S Men kan verwachten dat de kom-
g munisten van Marchais in juni 
§ nog talrijker voor de socialisten 

gaan stemmen dan op 10 mei jl., 
ofschoon de volgelingen van 
Mitterrand om taktische redenen 
terugschrikken voor te nauwe 
elektorale allianties met de KP. 
Anderzijds hebben het UDF (of 
wat er van de leiderloze Giscar-
disten overblijft) en de Gaullis
ten een elektorale overeenkomst 
afgesloten onder de leuze 
„Frankrijk wil een nieuwe poli
tiek, maar geen nieuwe maat
schappelijke struktuurF Of die 
slogan de doorslaggevende ge
matigde kiezer zal doen afzien 
van zijn halve bereidheid om in 
juni e.k. voor de PS te stemmen, 
staat vandaag nog niet in de 
sterren geschreven. De PS van 
Mitterrand heeft, behoudens on
voorspelbare peripetieën met de 
FF, de wind in de zeilen en het zal 
voor de eendrachtig opstappen
de tegenstanders allesbehalve 
een sinecuurtje zijn om ze bij de 
eerstvolgende konfrontatie de 
loef af te steken. Het massapsy-
chologisch effekt van de over
winnaar kan lang nawerken. Dit 
keer in het voordeel van Fran
cois Mitterrand. 

Habib 

afzien van gevechtsakties op en 
boven Libanees grondgebied. 
Maar het ogenblik voor zulkdanige 
ontwikkeling is allesbehalve gun
stig. Vandaag weet Syrië zich im
mers gesteund door zijn Arabi
sche buren (Saoedi-Arabië b.vJ 
terwijl het bij het begin van Habibs 
vredesaktie kompleet geïsoleerd 
tegen Israël moest optomen. En 
Israël zelf? Daar doet premier Be
gin zijn uiterste öesf om de verkie
zingen van 30 juni e.k te winnen 
met alles wat dit aan martiaal 
opbod en ooHogsneurose kan in
houden. 

Veteraan Hat»b kent geen rust 
Om de twee dagen vliegt hij voor 
urenlange, afmattende besprekin
gen van de ene hoofdstad naar de 
andere Allicht ziet hij ergens in 
een hoek van de hemel de lichten
de vrede doorschemeren?Zolang 
hij zijn koffers niet pakt is er hoop. 
Maar wat als zijn wilskracht, zijn 
moed en uitfioudingsvermogen 
het begeven ? Komt dan het ogen
blik van de genadeloze konfronta
tie of gaan Assad en Begin nog tij
dig beseffen dat oorlog geen uit
komst biedt? Misschien ligt in dit 
late besef nog de grootste kans 
voor het welslagen van een onver
moeibare Haliib 
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Reportage 

Opening ^^rakke Grond'% 
kuituur en flauwe rellen 

Verleden zaterdag werd te Amsterdam het ai bij 
voorbaat fel omstreden Kultureel Centrum van de 
Vlaamse Gemeenschap „De Brakke Grond" ge
opend onder zware ministeriële en andere belang
stelling. 

De voorgeschiedenis van dit centrum gaat terug tot 
een al in 1974 gemaakte principiële beslissing, 
terwijl in november 1978 de eerste funderingspaal 
door minister Rika De Backer geheid werd. Thans 
staat het kompleks er in zijn volle glorie, en het is 
dus nog op tijd klaar gekomen ook. 

Konkrete utopie 

In haar ondanks de zenuwen van 
haar incidentrijke binnenkomst 
toch sereen uitgesproken ope
ningstoespraak verwees staatsse-
kretans De Backer naar de Duitse 
filosoof Ernst Bloch en het onder
scheid dat deze maakte tussen 
abstrakte en konkrete utopieën. 
Volgens de staatssekretatis is De 
Brakke Grond een geslaagd voor
beeld van de laatste soort die 
rekening houdt met objektief reële 
mogelijkheden. Hiermee trachtte 
zij meteen een antwoord te geven 
aan de zowat een tweehonderdtal 
luidruchtige kontestanten die bui
ten het gebouw voor enige lauwe 
opschudding zorgden. Zij waren 
met autobussen uit het vaderland 
aangevoerd. 
Volgens de kontestanten, syndi-
kaal georganizeerde socio-kulture-
le werkers, zijn de 200 miljoen 

frank die aan het aankopen, res
taureren en verbouwen van het 
pand besteed werden een pure 
verspilling die in deze krisistijd 

De Brakke Grond, leeszaal en uitleenbiblioteek, moet (voorlopig?) nog gevuld worden... met Vlaamse boeken 
en tijdschriften én Hollandse lezers. 

beter voor het kulturele werk in ei
gen land konden aangewend wor
den. De hele betoging was even
wel maar een weke bedoening, 
met wat niet eens geestig geroep 
en als enig geweld het smijten van 

blijkbaar wellwillend klaarstaande 
terrasstoeltjes. Er werd ons trou
wens verzekerd, dat vooraf reeds 
een akkoordje tussen mensen van 
het ministerie en van de vakbond 
gemaakt was, waarbij deze laat-

Door de leesbril bekeke 
De opening van De Brakke Grona ve.'siep a^ssoe-
haive plechtig. Daar zorgden een 250-tai met 
bussen uit België aangevoerde socio-kulturele 
werkers voor. Al dan niet gedreven door de beste 
b^oelingen ~ maar hun subjektieve maning is 
feitelijk irrelevant — meenden ze hun eisen kracht 
bij te moeten zetten door een uiteindelijk potsier
lijk optreden in het buitenland -- want ook Am-
Sterdam behoort tot ons ruim buitenland. Alles 
verliep uiteindelijk vrij rustig, omdat de betogers 
Vlamingen waren en de — overigens luttel aanwe
zige — ordehandhavers Nederlanders. Indien de 
rollen omgekeerd waren geweest — Nederlandse 
betogers en Belgische politie — dan hadden we 
wellicht de rel van het jaar mogen meemaken-
De gesubsidieerde protesteerders contesteerden 
een projekt ais De Brakke Grond om louter 
budgettaire redenen. Een van hun slogans luidde 
— verwijzend naar een inmiddels beroemd gewor
den verkiezingssiogan — „Omdat prestige belang
rijk is, nietwaar-". De vraag zal toch ooit dienen 
gesteld te worden — en afdoend beantwoord — of 
ds wildgroei van de subsidiëring van de socio-kul
turele sektor — een vlag die atle, ook de meest on
duidelijke ladingen dekt — ook geen zaak van 
prestige is. Dat is dan het onafwendbare gevolg 
van onbesuisd — en gemanipuleerd — optreden. 
De grond van de zaak is feitelijk tragischer. Achter 
het protest van kulturele welzijnszorgers — of hoe 
ze ook mogen heten — profileert zich geen enkel 
duidelijk sociaal of kultureel inzicht Wanneer ze 
projekten als De Brakke Grond onder luid geroep 
symbolisch begraven, dan steken ze een handje 

Eoe aan ae f f i fcntsncjf u" «jyers, van «uil 
uitgaven. Objektief ontpoppen ze zich ais de 
bondgenoten van bijv. CVP-Jongerenvoorzitter 
Eric Van Rompuy die luidop de stelling verkondigt 
dat er duchtig moest gesnoeid worden in de 
kulturele begrotingen. 

De verantwoordelijkheid voor de laattijdige uitbe
taling van subsidies — want dat is de kern van de 
zaak — ontsnapt goeddeels aan het staatssekre-
tariaat voor Kuituur. Door hun optreden dienen de 
herrieschoppers van 23 mei — die géén beleid 
aanvallen, alléén maar de uitvoering van een 
beleid — de belangen van de koele realisten die 
de luttele bedragen die naar kuituur gaan wel eens 
graag aangewend zouden zien voor- produktieve-
re investeringen. Dat is dan weer eens de list van 
de rede. 

Projekten als De Brakke Gronden zijn achtens
waardig voor zover hun uitvoering niet gebeurt ten 
koste van het reeds jaren vigerende betoelagings-
beleid. 

Met deze onwaardige manifestatie heeft de socio-
kulturele sektor — waar overigens heet wat over 
verteld kan worden — zichzelf een ondienst 
bewezen. 

Henri-Floris Jespers 

sten de verzekering hadden gege
ven dat het er allemaal braaf aan 
zou toegaan. Dat Rika De Backer 
dan toch nog een kartonnen doos 
tegen het blonde hoofd gesmeten 
kreeg, zal dus wel een met in het 
scenano voorziene regiefout ge
weest zijn. De enige bedoeling van 
de tegenbetoging bleek trouwens 
het verwerven van wat televisie
aandacht te zijn. Toen de kamera's 
hun werk gedaan hadden, dropen 
de betogers dan ook vrij vlug af. 
Het was trouwens merkwaardig 
dat onze syndikalisten zich in Am
sterdam plots met kuituur gaan 
bemoeien, terwijl ze daar in eigen 
land helemaal geen belangstelling 
voor blijken te hebben (wat doen 
ze b.v. met het sociale statuut van 
de kunstenaar?). 

Sobere luxe 
Aan de opportune verantwoord-
heid van een Vlaams kultureel 
centrum in de Nederlandse hoofd
stad zal wel geen zinnig mens 
twijfelen. De voorbeelden van het 
Franse Maison Descartes en het 
Duitse Goethe Institut moeten niet 
eens geciteerd worden om een 
Vlaamse kulturele uitstraling in het 
hartje van het dezelfde taal schrij
vende (en soms ook sprekende) 
broederland maar normaal te vin
den. De vraag die terecht gesteld 
mocht was enkel: hoe zou het 
centrum opgevat worden en hoe 
zal het funktioneren? Het saldo 
van waarmee we tijdens de ope-
iiiVig gekonfronteerd werden mag 
positief genoemd worden. De 
Brakke Grond is inderdaad een 
groots en ambitieus uitgebouwd 
kompleks, maar het is beslist geen 
overluxueus kultuurpaleis, zoals 
we die elders wél kennen. De 
inrichting is modern, sober en 
fraai. Eén uitzondering is de wel 
erg grillige vloer van de grote 

tentoonstellingszaal met zweven
de plafonds, maar die duidelijke 
misstap wordt ruimschoots goed
gemaakt door het zeer gelukt ver
nieuwde teatertje. Verder omvat 
het geheel, naast het administra
tief gedeelte, ook een ruime uit
leenbiblioteek voor Vlaamse boe
ken en tijdschriften, een vergader
zaal en een cafetaria en restaurant 
(uiteraard met Vlaamse bieren en 
specialiteiten). Het geheel is han
dig multi-funktioneel en flexibel uit
gebouwd, zodat het kompleks in
derdaad kan funktioneren als een 
geïntegreerd op desnoods ludieke 
wijze naast en samen met elkaar 
kunnen georganizeerd worden. 
Ook de voorzieningen om het 
centrum harmonisch in haar volk
se buurt van de Amsterdamse 
stadskern in te bouwen, mogen als 
geslaagd beschouwd worden. De 
biblioteek ligt er vooriopig nog wat 
kaaltjes bij (er zal nog flink wat uit 
de kelders van de Koloniënstraat 
moeten opgediept worden), maar 
daarentegen is de grote Landuyt 
tentoonstelling beslist een overtui
gende openingstreffer, waann de 
Gentse meester het beste van zijn 
wat morbiede virtuoziteit (tot op 
het randje van de subliemste 
kitsch) toont Ook de folder met 
het eerste, meer dan behooriijk 
gestoffeerde aktiviteitenprogram-
ma laat vermoeden dat De Brakke 
Grond Man meet af goed van start 
zal gaan. De vraag rijst natuurlijk af 
de Nederlanders er een bood
schap aan zullen hebben... want 
toen uw aanwezige korrespon-
dent aan de ingang om een ̂ jers-
map vroeg, werd hem door een 
Amsterdamse receptioniste ver
zocht om zelf zijn naam op de joer-
nalistenlijst te schrijven, want ik 
versta dat Vlaams allemaal niet zo 
goed. En wie zei er dat het Cen
trum een overbodige luxe is? 

NIc van Bruggen 
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elegant paraderen in een riant en fris 
zomerl<leedje... 
dan Kom je naar het 

FESTIVAL 
VAN ZOMERKLEEDJES bij 

waar je /<unt kiezen uit 'n enig mooie /<o//e/<tie, 
weil<e de grootste modemerken uit Europa verenigd 

oor^lQ 
orn^^' I Op vertoon van deze waardebon genieten alle 

Wij-lezers een korting van 1 0 % op al onze getekende 
prijzen uitgezonderd promotieartikelen en solden. 

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

SUCCES KLEDING MEYERS ° i H l l . 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D T C E I A A D tot 21 uur 
TEL 031-87.38.42 M M K l D C L A A K iTl'il^"^'' 

9 tot 18 uur. 
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12 TV-programma's m\ 
Zaterdag 

BRT 1 

14.00 Bonjour la France (Open 
school). — 15.30 Dag aan dag. — 
16.00 Die verduivelde waarheid 
Cfilm). — 18.00 Beertje Paddington. 
— 18.05 De man die van nergens 
kwam (jeugdfilm). — 19.00 Vrije-
tijdstema's. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 De Ropers (fJ. - 20.35 
Terloops. — 21.20 De laatste op
dracht (tv-film). — 22.45 Nieuws. 

RTB 1 
15.55 Portrait Wallon: Jean Don-
nay (reportage). — 19.23 Weertoe-
richt — 19.30 Nieuws. — 19.55 In 
de studio: een das. — 20.30 Je sais 
rien, mais je dirai tout (füm). — 
21.50 Festival du rire a Rochefort 
— 23.15 Nieuws en weerljericht 

NED. 1 

15.30 Nieuws. — 15.32 De snoek 
(dokJ." - 16.12 Dieren van het 
groene woud (fJ. — 16.35 Ren je 
rot — 18.36 Sesamstraat — 19.00 
Donald Duck & Woody Woodpec
ker (strip). — 19.14 We love you 
(show). — 20.00 Russisch staats-
cirkus in Nederland — 20.45 Hoe
ra, het is vakante! (fJ. - 21.37 
Nieuws. — 21.55 Spionnen (O. — 
22.45 Robert Lond (show). — 
2320 Nieuws. 

NED. 2 
1857 Nieuws. — 18.59 Hier is 
Boomer (fJ. — 1925 De Muppet 
show. — 20.00 Nieuws. — 2027 
De bron (tv-film). — 22.00 Brand
punt — 22.35 Sport op zaterdag. 
— 23.00 Wat geen oog heeft ge
zien (dokJ. — 0.00 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Schone 
Geschichten (toneeD. — 22.05 
Nieuws. — 2225 Partijkorjgres van 
de FDP. — 22.40 Der M»in aus 
Arizona (western). — 0.00 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.30 Die Strasse 
(dok). — 20.15 Lustige Musikan-
ten (volkskoncert). — 21.45 
Nieuws. — 2150 Das aktuelle 
Sport-Studio. - 23.05 Thriller (f J. 
— 0.40 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Music of 
man (dok). — 21.10 Flachenbrand 
(tv-speO. — 23.30 Experiments — 
23.45 Nieuws. 

LUX. 

19.00 Nieuwa — 19.30 La croisière 
s'amuse (f J. — 20.30 Un amour 
d'emmerdeuse (tv-film). — 2220 
La générale (film). 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1. - 20.00 
Stars (variété). — 21.40 Dallas (fJ. 
— 22.35 Tele-foot 1. - 23.15 Ten
nis. — 23.50 Nieuwa 
_ 

20.00 Nieuws. — 20.35 Les enquê
tes du commissaire Maigret (f J. — 
22.10 Elle court elle court l'opéret-
te (operette). — 23.00 Het Amazo
negebied (dokJ. — 23.30 Nieuws. 

F3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Qu\ a tuè Baylor C^ariyle? 
(tv-film). - 22.05 Nieuws. - 22.25 
Festival van (^nnes 

Zondag 

BRT 1 
9.45 Telegym. — 10.00 Eucharistie
viering uit Zoutleeuw. — 11.00 

+wïsg«^^s^ <:,yy'^-y^jf^i^^af^ 

Konfrontatie (debaO — 12.00 
Nieuws voor gehoorgestoorden. 
— 15.10 Autorennen: grote prijs 
van Monaco formule 1. Reportage. 
— 15.45 Sesamstraat — 16.10 
Grote prijs van Monaco Formule 1. 
— 16.25 De schoonheidswedstrijd 
(jeugdfilm). — 17.10 Grote prijs 
van Monaco Formule 1 (reporta
ge). — 18.30 Beertje Paddington. 
— 18.35 Leven... en laten leven 
(kwis). - 19.45 Nieuws. - 20.00 
Sportweekend. — 20.30 Paradijs-
vogels (f). — 21.15 Hun stad (Athe
ne-reportage). — 22.05 Lied van 
mijn land. — 22.35 Nieuws. 

RTB 1 
12.00 Faire Ie point (debat). — 
13.00 Nieuws. - 19.30 Nieuws. — 
19.55 Tic Tac show (kwis). — 2125 
Certifk:at de maturit5e (TV-film). — 
23.15 Nieuws. 

NED 1 
17.00 De Indiër M.M. Thomas (por-
treti. — 17.50 Een bericht van de 
wilde ganzen. — 19.00 Nieuws. — 
19.05 De spiegel van Azië (dok). 
— 20.05 De nacht van het Hart 
(show). — 20.45 Geluk onder hoge 
druk (dokJ. - 21.30 Bekende ge-
zfchten, gemengde gevoelens 
Cfilm). — 23.10 Nieuws. 

NED 2 
15.30 Nieuws. — 15.35 Doctor 
Snuggles. — 15.40 Sprookjea — 
15.50 Strijd der planeten (fJ. — 
16.15 De man en de beer (dok). — 
17.05 Studk) Sport A. - 18.45 
Sesamstraat — 19.00 Studk) 
Sport - 20.00 Nieuws. - 20.10 
Holland Festival Magazine (varié
té). — 20.40 Humanistisch Ver
bond. — 20.55 Minister Ed en de 
sprekende film (dokJ. — 22.15 
Kupfer en Beethoven (ojseradok). 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Tatort (fJ. 
— 21.50 Nieuws. — 2155 Algier 
(dok). - 2245 Perskritiek -
23.00 RImfestival van Cannes. — 
23.45 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 Preussen -
ein Prozes in fünf Verhandlungen 
(dokJ. - 20.15 Das Rheingold 
(feestdrama). - 22.40 FDP-partij-
dag. — 22.55 Nieuws. - 23.10 
Zeugen des Jahrhunderts. — 
00.10 Nieuws. 

D 3 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuvw. — 20.15 Dansend 
Thailand. — 21.00 Auslandsstudio. 
— 21.45 Rock- en jazzmuziek. — 
2230 Verdammtü - Noch mal! (va
riété). 

LUX 
19.00 Inf ormatemagazeine. — 
1930 Cineremo. - 20.00 Kojak (f J. 
— 21.00 Le temps d'aimer, Ie 
temps de mourir (ooriogsfilm). — 
23.10 Spitzbergen (dokJ. 

F 1 
1925 Les animaux du monde (die
renmagazine). — 20.00 Nieuws. — 
20.30 Une veuve en or (film). — 
22.00 Tennis. - 22.45 Nieuws. 

A 2 

Leslie Caron, Horst Buchholz 
en Charles Boyer 
Joshua Logans filmbewerking 
van Pagnols populaire werk 
„Fanny" 
(BRT 1, vrijdag 5 juni, 20 u. 15) 

logsfilm). — 22.15 Getuigenissen 
(dok). — 23.05 Le diable couleur 
de rose (eenakter). — 23.35 
Nieuws. 

F 3 

20.00 Nieuws. - 20.35 Patton (oor-

20.00 Les comédiens s'amusent 
Oiumor en sketches). - 20.30 AIbi, 
Ctordes, Castres (dokJ. - 21.25 
Nieuws. — 21.40 Vive l'histoire. — 
22.35 Le Chariatan (film). 

Maandag 

BRT 
14.00 Schooltelevisie. - 18.30 
Beertje Paddingtoa — 18.35 Borv 
jour la France (Ojaen SchooD. — 
19.05 Undercurrents (dokJ. — 
19.17 Uitzending voor derden 
(ACV). - 19.45 Nieuwa - 20.10 
Het testament (fJ. — 21.00 Lies-
beth en Ramses (show). — 21.45 
Onze Peter (film). — 22.35 Nieuwa 

RTB 1 
1930 Nieuwa — 1955 Special 
Onéma (debat over de film). — 
23.00 Nieuwa 

NED 1 

18.30 Jeugdjournaal. — 18.36 Se
samstraat — 18.50 Eenakter in 
zwart-wit — 19.00 Heidi. - 1926 
Mork en Mindy (f J. — 19.50 Avro's 
teletips. — 20.15 Wie van de drie 
(kwis). — 20.45 Loriot 1 (variété). 
— 2137 Nieuwa - 22.02 Music 
Gallery. — 23.05 Nieuws. 

NED 2 
18.57 Nieuwa — 18.59 F>luto in de 
kou (strip). — 19.07 Memories of 
„Luv" (show). — 1927 Energie, wat 
doen wij er mee? — 20.00 Nieuws. 
— 2027 An'dre André (show). — 
21.00 De groene keizerin (fJ. — 
21.50 Aktua TV. - 2225 Soap (f J. 
— 23.15 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuwa - 20.15 Exil (fJ. -
21.15 Een polikliniek in Praag 
(dok). — 22.00 Das gibfs nur 
einmal. — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Der Dickkopf (film). - 0.30 
Nieuws 

ZDF 
19.00 Nieuwa — 19.30 Roek-pop. 
— 20.15 Zum Glück gehort der 
AQndere dazu (dok). - 21.00 
Heute-joumal. — 2120 Die Fahrt 
nach Schlangenbad (TV). - 22.55 
Revolution im Ruhestand (dok). — 
23.40 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuwa - 20.15 Montag-
abend in Dntten. — 21.45 Die 
Finger in Kopf (film). — 23.25 
Nieuws. 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Pans de TF 1 (spel). -
20.00 Nieuwa - 20.30 Le fauve 
est lache (politiefilm). — 22.00 Fes
tival van (bannes (dok). — 22.40 
Tennis. — 23.10 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuwa - 20.35 Question 
de temps. (Info). — 21.55 Histoire 
de families flnfo). — 22.50 La gran
de parade du jazz. — 23.20 
Nieuws 

F 3 
18.30 Jeugdprogramma — 20.00 
Les jeux de 20 heures (speD. — 
20.30 Verdict (film). - 22.00 
Nieuws. 

LUX 
19.45 Dierenmagazeine. — 20.00 
Sur un plateau (vanété). — 21.00 
Otalia de Bahia (film). 

Dinsdag 
2 JUNI ] 

BRT1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.30 
Beertje Paddington. — 18.35 Se
samstraat — 19.05 Toets (satire). 
- 19.45 Nieuwa - 2010 Celluloid 
rock (dokJ. — 21.20 Kosmos 
(dokJ. - 22.10 IQ. (kwis). - 22.35 
Nieuws. 

BRT 2 
20.10 De riffen van Andros (dokJ. 
— 20.35 35 jaar later: D-day (repor
tage). — 2220 Bonjour la France 
(Open SchooP. 

BRT1 

19.30 Nieuwa - 19.55 Ciné-tilt 
(film). - 20.30 Dickie Roi (f J. -
2125 BruxelleaNew Yorit. 

NED. 1 

18.30 Jeugdjournaal — 18 
samstraat — 18.50 Eena 
zwart/wit (stnp). - 19.00 
miliedag (reportage) — 
Nieuws. — 21.55 Den Hae 
daag. — 22.10 Holland-
1981: De Tijd (toneel). '̂  
Nieuws. 

NED. 2 
18.57 Nieuwa - 1859 Ze 
zo zoon (kwis). — 1925 Ke 
— 2000 Nieuws - 20 
Familie Bellamy (fJ. - 21 
Blue Diamonds, zingend 
twee werelden. — 22.15 
nu. — 22.55 Tot besluit (me 

ARD 
20.00 Nieuwa - 2015 Die 
Ruis Show. - 21 00 Aktui 
rubriek. — 21.45 Nick Lew 
inspector. — 22.30 Tages 
— 23.00 Künstler des Js 
(Doneert — 00.00 Nieuws 

Z A T E R D A G OO nneD - Cary Grant, eens de 
lieveling van de dannes, is nu bijna tachtig jaar oud. Hij is 
de hoofdrolspeler in de Amerikaanse komedie D/e 
verduivelde waarheid CThe awful truth) van Leo McCa-
rey (1937 - zw./wJ. Zijn tegenspeelster is Irene Dunne. 
Zij spelen een gehuwd stel dat al een tijdje getrouwd is 
en blijkbaar best opschiet met elkaar. Tot wanneer de 
echtgenoot toevallig ontdekt dat zijn vrouwtje een hele 
nacht van huis is weggeweest Hij trekt meteen zijn 
besluiten en het komt tot een scheiding. Maar in de 
grond houden zij nog van elkaar en beseffen zij dat zij 
nogal redeloos van stapel gelopen zijn... (BRT-namid-
dag). — De BRT-weekendfilm is ditmaal een Britse TV-
film: De laatste opdracht CThe hard way) en gaat over 
een huurdoder die genoeg heeft van zijn bloederige job 
en een „menselijk" bestaan wil gaan leiden. Dat is niet zo 
eenvoudig eenmaal men in die wereld van de misdaad 
als huurmoordenaar bekend staat., (met Patrick 
McGoohan, Lee Van Cleef, Edna O'Brien e.aJ. — In het 
Duitse TV-stuk De Bron (KRO/Ned. 2) gaat het om een 
biezonder ongewone vakantie. De jongeman Wolf 
neemt deel aan een prefab-vakantie. Hij verveelt zich 
hardstikke en gaat het eiland dat de reisgroep bezocht 
heeft in z'n eentje verkennen. Hij moet aan den lijve 
ondervinden dat tussen een steriele geplande toeristi
sche rondreis en het werkelijke leven in het niet 
toeristisch geëxploiteerde binnenland een enorme kloof 
gaapt.. T.g.v. de opening van het visseizoen brengt de 
Tros in het namiddagprogramma op Ned. 1 een doku-
mentaire over de bij sportvissers welbekende snoek. Hij 
is in onze wateren een van de nuttigste vissen: hij ruimt 
op wat ziek en zwak is, zodat de gezonde en krachtige 
vissen overblijven en zich voort kunnen planten. 

Z O N D A G (31 mei) — De autos|x>rt de meest 
onzinnige sport maakt de laatste tijd nogal wat slachtof
fers. Als er geen sterke reglementeringen komen en de 
snelheid steeds maar opgedreven mag worden en de 
veiligheidsnormen van de circuits, van de auto's en van 
de organizatie zelf niet grondig worden herzien, is dit 
nog maar het begin. Die moordsport krijgt ondertussen 
volop de aandacht en zelfs een stuiptrekkende veron
gelukte mecanicien op de omloop van Zolder moet zo
nodig in extenso getoond worden. En deze week is het 
opnieuw van hetzelfde laken een broek: De Grote Prijs 
van Monaco voor Formule l-wagens krijgt op de BRT 
volop de aandacht ruim een vol uurll Het is de beurt aan 
de geëngageerde Griekse zangeres Melina Mercouri 
om de kijkers rond te leiden in haar lievelingsstad: Athe
ne (Hun stad- BRT). — Bekende gezichten, gemengde 
gevoelens, is oorspronkelijk een toneelstuk, dat in 
Nederiand werd opgevoerd door de toneelgroep Baal. 
De jonge regisseur Ate de Jong (Een vlucht regenwul
pen) bewerkte het voor een speelfilm maar behield de
zelfde akteurs. Drie echtparen en een vrijgezel brengen 
de kerstdagen door in een hotel. Doris, de vrouw van de 
hoteleigenaar Stefan en Herman, de portier vormen een 
bekend danspaar. Rond deze tijd zijn zij druk aan 't 
oefenen voor het kampioenschap. Ook de anderen in 
het hotelletje zijn bij de danssport betrokken. In dit enge 
groepje heeft een kleine misstap zware gevolgen... 
(Ned. 1 - Vara). 

M A A N D A G CI junO - N U 1 9 8 1 het Jaar van de 
Gehandicapte is, worden blijkbaar alle mogelijke doku-
mentaires, films en andere programma's rond het 
probleem van de gehandicapte medemens uit de laden 
gehaald, afgestoft en uitgezonden. De BRT doet daar 

lustig aan mee. Een goeie zaak uitei 
mag elk jaar een ,Jaar van de Gel 
zien dan ook al gebeuren wat ge 
andere „Jaren": nadien gaat het pro 
het vergeetboek. Vanavond zendt 
film uit over de 14-Jarige Peter, een 
te Jongen die vecht om op een ona' 
kunnen leven. (Onze Peter). — AV 
de veelzijdige Duitser Loriot van b 
die zowat alles aankan wat op het 
ren: hij is kabaret-artiest imitator, s 
turist enz. — TROS (Ned. 2) herf 
Energie, v/at doen wij ermee, dat hi 
gieprobleem en energievoorzienini 
over aKematieve vormen van ene 

DINSDAG (2 JunO - BF 
gevulde TV-avond. Toets is een r 
lichtvoetige manier problemen wa 
tueel begaan zijn, aangepakt wore 
van vanavond zit volgend onderw 
denten in het zwart? Worden zij 
debat in de studio) (BRT 1). - 0 ( 
delige reeks over rock- en popmuz 
se en Engelse films (Celluloid Rock 
aangekondigde wetenschappelijke 
het heelal gaat vanavond van s t 
voor diegenen die wat meer willen 
al, het zonnestelsel, de Melkweg, pi 
— BRT 2 herhaalt de dokumentair< 
over de landing van de Geallieerd 
sche kust in de nacht van 5 op 6 jui 
D-Day). — NCRV herhaalt een aai 
de Britse reeks „Upstairs, downstai 
liep onder de titel De familie Beli 
Brussel-New York wordt gepoogd 
ven van de aanwezigheid van 
Amerika (RTBF 1). 

WOENSDAG (3 Juni) - Een totaa 
dag! BRT 1 herhaalt de TV-film v 
Bert Struys Tabula Rasa naar een r 
de Velde over de jonge Roger Lai 
teriijk aangelegd is, maar door omsl 
der prozaïsch beroep uit moet 
plotselinge overlijden van zijn vac 
perszaak overnemen. Ondertussei 
klant van de biblioteek. Door zijn v( 
het meisje van de uitleendienst 
haar. Onder de bekoring van zijn 
euforie van een eerste nachtelijk 
beiden het hoofd. Een overhaast h 
baar... Na deze film volgt een de 
Seychellen, een 92 eilanden tellen^ 
delijke Indische Oceaan. — Op BF 
de uitgebreide dokumentaire van 
de landing van de Geallieerden c 
kusten (De geheimen van D-Day). 
de bekende overieden jazz-musici 
uitzenden van een jazzkoncert dat 
Club werd georganizeerd tg.v. de 
zijn overlijden. (Jazz: in memorial 

DONDERDAG C4 juni)-
zine van BRT 1 Een vinger in de j 
aan de muziekbeleving en -beluist 
jeugd. Met optreden van o.a. Toosi 
en Roel e.a. — In de reeks door BB 
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v& TV-prog ra mm a's 13 

urnaal. - 18.36 Se-
18.50 Eenakter in 

ip). - 19.00 EO-Fa-
wrtage) - 21.37 
1.55 Den Haag Van-
10 Holland- Festival 
i (toneel). - 23.05 

— 1859 Zo vader, 
). - 19 25 Kerkepad. 
iuws. - 20.27 De 
iy (fJ. - 2120 De 
ds, zingend tussen 
•n. — 22.15 Hier en 
ot besluit (meditatie). 

- 20.15 Die Willem 
- 21.00 Aktualiteiten-
.45 Nick Lewis, chief 
22.30 Tagesthemen. 
istler des Jahres in 
10.00 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Ehen vor 
Gericht (f J. - 21.00 Heute^ournal. 
— 21.20 Databanken en privacy 
(reportage). — 22.05 Die kleinen 
Privilegiën (film). — 23.45 Nieuws. 

D 3 

19.45 Gewestelijke aktuallteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Galerie. — 
21.00 Portrait. — 21.15 Waarom 
internaat? — 21.45 De alledaagse 
realiteit in een kapperssalon. — 
22.30 Sind sie Unbeherrscht? (psy-
cho-spel). — 23.15 Nieuws, 

LUX. 

19.45 Dierenmagazine. — 20.00 
Dallas (fJ. — 21.00 Du vent sur la 
maison (tv-film). — 22.30 Ekono-
misch magazine. 

F1 

20.00 Nieuws. — 20.30 Les mardis 
de l'information (reportage). — 

21.35 Pollufision (tv-film). - 22.35 
Tennis. — 23.10 Nieuws. 

F2 

20.00 Nieuws. — 20.28 D'accord, 
pas d'accord. — 20.40 Patton (oor
logsfilm) en debat — 23.30 
Nieuws. 

F3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 La vache et Ie prisonnier 
(film). - 22.00 Nieuws. 

Woensdag 

BRT 1 

17.00 Op het Schildpadplein. — 
18.00 Klein, klein kleutertje. — 
18.15 Beertje Paddington. - 18.20 
De avonturen van de hond Reksio. 

Ie zaak uiteraard, maar voor ons 
van de Gehandicapte" zijn. Wij 
iren wat gebeurd is met al die 
jaat het probleem opnieuw naar 
vond zendt de BRT een Britse 
ï Peter, een fysisch gehandicap-
op een onafhankelijke manier te 
eter). - AVRO, (Ned. 1) brengt 
'.oriot van blauwbloedige komaf 
wat op het podium kan gebeu-
it, imitator, striptekenaar, karika-
Jed. 2) herhaalt het programma 
nvee, dat handelt over het ener-
svoorziening in de toekomst en 
en van energiewinning. 

unD — BRT prezenteert een 
Bts is een magazine waarin op 
•blemen waarmee jongeren ak-
lepakt worden. In de aflevering 
(nd onderwerp: Werken jobstu-
/Vorden zij uitgebuit? (met een 
\T 1). - Op BRT 1 start een 4-
en popmuziek in de Amerikaan-
HuloidRock). — De vorige week 
chappelijke reeks Cosmos over 
Dnd van start Een aanradertje 
•neer willen weten over het heel-
Vlelkweg, planeten, enz. (BRT 1). 
okumentaire van Roland Lommé 
} Geallieerden op de Normandi-
an 5 op 6 juni 1944 (35 jaar later: 
laalt een aantal afleveringen van 
rs, downstairs" die op Nederland 
familie Bellamy (Ned. 2). — In 

dt gepoogd een overzicht te ge-
gheid van Belgische kunst in 

- Een totaal voetballoze woens-
e TV-film van Libera Carlier en 
a naar een roman van Roger van 
ï Roger Lauwers die nogal dich-
ir door omstandigheden een eer-
I uit moet oefenen: door het 
/an zijn vader moet hij de kap-
Dndertussen blijft hij een trouwe 
Door zijn veelvuldig kontakt met 
leendienst raakt hij verliefd op 
mg van zijn gedichten en in de 
ï nachtelijk samenzijn, verliezen 
overhaast huwelijk is onafwend-
algt een dokumentaire over de 
inden tellende archijjel in de zui-
n. - Op BRT 2 komt deel 2 van 
jntaire van Roland Lommé over 
allieerden op de Normandische 
/an D-Day). — RTBF 1 herdenkt 
jazz-musicus Jack Sels door het 
koncert dat in de Brusselse Jazz 
ïrd tg.v. de 10de verjaardag van 
ih memoriam Jack Sels). 

I (4 juni) — Het jongerenmaga-
nger in de pap is geheel gewijd 
en -beluistering bij de Vlaamse 

in o.a. Toost The Kids, Toy, Miek 
sks door BBC voor TV bewerkte 

toneelstukken van Shakespeare brengt BRT 2 As you 
like it (Naar het u bevaft). — De VARA start vanavond 
met een reeks van negen films over het leven achter en 
voor de schermen in het circus Deze eerste aflevering 
gaat over het werk van de beroemde wilde-dierentem
mer Gerd Siemoneit van het Qrcus Bamum. Hij laat 
zien hoe hij werkt met zijn tijgers en leeuwen en vertelt 
over de ontwikkeling die de dressuur de laatste 100 jaar 
heeft doorgemaakt (Ned. 2). — Onder de titel Vreemde 
vogels schuilt de Amerikaanse komische reeks „The 
OM Cïouple" met Jack Klugman en Tony Randall, twee 
mannen die in moeilijkheden zijn geraakt doordat hun 
vrouw hen op straat heeft gegooid. Zij ontmoeten 
eitaar toevallig en besluiten hun miserie samen te 
leggen en samen een flatje te huren (VARA - Ned. 2). 
Nog op dezelfde zender: Op de schouders van een 
reus (On giant's shoulders), een gedramatizeerde En-
gétae dokumentaire over het ware verhaal van het sof-
terKxijongetje Terry die als zwaar gehandicapte gebo
ren werd. Nadat Terry door zijn moeder verstoten werd 
verbleef hij vele jaren in verpleeginstellingen, tot wan-
r>eer hij opgemerkt werd door Leonard en Hazel Wiles 
die het jongetje adopteerden. Met z'n drieën pakken zij 
de strijd aan om Terry een menselijk leven te laten 
leven.. 

V R I J D A G (5 junO — Marcel Pagnol is een 
populaire schrijver die het volksleven in de zuidelijke 
Provence beschrijft Beroemd is zijn trilogie „Gesar", 
„Fanny" en „Marius" die al eerder door de KRO voor de 
TV werd bewerkt met de overleden klasse^kteur Ko 
van Dijk in de rol van de temperamentvolle cafébaas 
César. Vanavond zendt de BRT de speelfilm uit 
gemaakt naar het tweede deel van de trilogie „Fanny". 
Leslie Carol die 50 jaar wordt en bekend raakte door 
vooral haar rol in „An American in Paris", „Lili" en „Gigi", 
speelt de rol VÏBI het oesterverkoopstertje Fanny, de 
dochter Honorine. Andere bekende namen in de rolver
deling zijn: Maurice Chevalier (Panisse), Charies Boyer 
als vader César, Horst Buchholz als Fanny's liefje 
Marius, en Georgette Anys als Honorine, de moeder 
van Fanny en eigenares van het viskraampje. Fanny 
wordt met begerige ogen bekeken door Marius, de 
zoon van cafébaas (D^ar én door de rijke Panisse. 

Fanny is veriiefd op de levenslustige Marius. Maar Ma
rius is bezeten van de zee en tegen haar wil, monstert 
hij aan. Het meisje is hopeloos. Daarbij komt nog dat zij 
zwanger is. De weg is vrij voor Panisse, die een kind 
geen bezwaar vindt en belooft een goeie echtgenoot én 
vader te zijn (BRT 1). — De zendgemachtigde Ikon 
(Ned. 1) brengt het eerste deel van een tweedelige 
dokumentaire over het leven van twee Palestijnse 
vrouwen (De vruchtbare herinnering). — En op Ned. 2 
(AVRO) gaan meteen twee nieuwe feuilletons van start: 
De Dukes van Hazzard (The Dukes of Hazzard), een 
Amerikaanse comedy-reeks over twee sympatieke 
broers en een welgevormd nichtje (Catherine Bach) die 
het in het stadje Hazzard Ctounty opnemen tegen 
onrecht en korruptie. Zij hebben hierbij de sympatie van 
de bevolking, maar zij worden hard tegengewerkt door 
o.a. de sheriff die zich steeds in de hoek gedrumd voelt 
worden en Boss Hogg, een korrupte politicus die de 
plak zwaait in het stadje. — Later op de avond begint de 
15-delige Duitse reeks „Jauche und Levkojen" naar het 
boek van Christine Bruckner. De reeks liep al eerder op 
BRT en beschrijft het leven en het lot van de Pommerse 
adellijke familie von Quindt in de jaren 1918-1945. (Het 
leven van Maximiliane von QuindO. 

— 18.30 Battlestar Galactica (s.f-
f j . — 19.17 Uitzending voor der
den (VPO). - 19.45 Nieuws. -
20.15 Arnold. — 20.40 Tabula Rasa 
CTV-film). - 21.35 De Seychellen. 
— 22.05 Persona (Louis Andries-
sen, komponisO. — 22.35 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 De geheimen van D-day 
(dokJ. - 21.50 Koncert Bartok. 

RTB 1 

20.00 Les Sentiers du Monde (dok. 
over Eskimo's). — 20.55 Bizarostyl 
(Gouden Roos Montreux). — 21.30 
La revolution silencieuse. — 22.00 
Hommage a Jack Sells (jazz). — 
22.45 Nieuws. 

NED. 1 

15.30 Vara's filmklub. - 16.25 
Scooby Doo (O. - 18.30 Jeugd
journaal. — 18.36 Sesamstraat — 
18.50 Toeristische tips. - 19.00 
Van gewast tot gewest — 19.25 
Oogst in beeld. — 19.50 Zendtijd 
politieke partijen. — 20.00 Het laat
ste jubileum (25 jaar Ned. ontwik
kelingssamenwerking). — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Den Haag van
daag. — 22.10 Panoramiek. — 
22.40 Studio Sport - 23.35 
Nieuws. 

NED. 2 

18.57 Nieuws. — 18.59 De school
krant (f). - 19.25 Kenmerlc -
20.00 Nieuws. — 20.27 Socutera. 
— 20.32 (^untdown. — 21.15 Ten-
speed and Brownshoe. — 22.00 
De advokaten (f). - 2225 Info TV. 
— 23.07 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Der Schatz 
des Priamos. (O - 22.00 Asperg -
ein Deutsches Gefangnis. (dokJ — 
22.30 Tagesthemen. 

ZDF 

21.00 Heute-Joumal. — 2120 Die 
Füchse (f). — 22.10 Het openbaar 
ambt en zijn privilegea (dok). — 
22.55 Lietier Georg (toneeO. — 
0.35 Nieuws. 

D 3 

F 1 

19.45 Aktuallteiten. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Gesprekken en 
ontmoetingen. — 21.45 Mexico: 
olie en mensen. (Reportage). — 
2220 Schiessen Sie auf den Pianis
ten (film). — 23.35 Nieuws. 

LUX 

19.45 Dierenmagazine. — 19.55 
RTL-flash (spel). - 20.00 Muzikaal 
programma. — 21.00 La vie pari-
sienne (film). — 22.45 Europa en 
de energie. 

Patton, oorlogsfilm over de ge
kende VS-vijfsterrengeneraal. 
(A2, dinsdag • 2 juni om 
20 u. 40). 

19.20 Gewestelijke aktuallteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Douchka 
(TV-film). - 22.00 Boekenmagazi-
ne. — 23.00 Tennis. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.30 C'est du 
spectacle (Variété). — 22.15 Me
disch magazine. — 23.00 Nieuws. 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Le professeur jouait du 
saxophone (TV-film). - 22.00 
Nieuws. 

Donderdag 

BRT 1 

15.00 Tennis (reportage). — 19.00 
Beertje Paddington. — 19.05 Een 
vinger in de pap. — 19.22 Uitzen
ding door derden (CVP). - 19.45 
Nieuws. — 20.10 Debtsie Boone 
(show). — 21.00 Panorama. — 
21.50 Dallas (fJ. - 22.40 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Rrchard II (toneeD. - 23.00 
Première. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 19.55 De PMS-
centra (reportage). — 20.20 La 
petite fille en velours bleu (film). — 
22.05 Carrousel aux images. — 
23.05 Nieuws. 

NED. 1 

18.30 Jeugdjournaal. - 18.36 Se
samstraat — 18.50 Eenakter in 
zwart-wit — 19.00 De Rintstones. 
— 1925 Hallo, daar ben ik weer (O. 
— 19.50 De KRO komt langs in._ 
Heerlen (show). - 20.50 Het bete
re werk (dokJ. — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Den Haag vandaag. - 22.10 
Max. — 23.10 Nieuws. 

NED. 2 

18.57 Nieuws. - 18.59 Cirkus 
(dokJ. — 1925 De witte reiger 
(film). - 20.00 Nieuws. - 2027 
Vreemde vogels (O. - 20.52 Ach
ter het nieuws. — 21.30 Teater 
thuis (TV-speP. - 23.05 Nieuws. 

ARD 

20.00 Niiuws. — 20.15 Aktualitei-
tenrutjriek. — 21.00 Verstehen sie 
Spass? (huoKx). — 21.30 Interna
tionale tv-diskoteek. - 22.30 Ta
gesthemen. - 23.00 Rudolf Serkin. 
(Koncert). — 23.45 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Show-ex-
pres. — 21.00 Heute-Joumal. — 
2120 Momentaufnahmen. — 22.05 
Al irs - die Hochzeit - 23.35 
Nieuws. 

D-3 

19.45 Gewestelijke aktuallteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Der falsche 
General (film). - 2220 Hobbythek. 
— 23.05 Hinter den Schlagzeilen. 
— 23.50 Nieuws. 

LUX. 

19.45 Dierenmagazine. — 20.00 
Super Jaimie (SF-f). - 21.00 Les 
bas-fonds (film). 

F-1 

1920 Gewestelijke aktuallteiten. — 
19.45 Les Paris de TF1. - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Martine Verdier 
(f). — 21.25 Aktualiteitenmagazine. 
— 22.25 L'Art et les hommes (por
tret). - 23.00 Tennis. - 23.30 
Nieuws. 

A-2 

20.00 Nieuws. — 20.35 Jeudi Ciné-
ma. — 20.40 Les 400 coups (film) 

F-3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Le Gitan (politiefilm). — 
22.05 Nieuws. 

Vrijdag 

BRT 1 

14.00 Tennis (reportage). — 18.30 
Knikkie (fJ. - 18.45 Klem, klein 
kleutertje. — 19.00 All new Popeye 
show (f). — 19.07 Uitzending voor 
derden (KTRO). - 19.45 Nieuws 
- 20.15 Fanny (film). - 2225 
Curnculum (gesprek met prof. Wil
lem A. Grootaers). — 23.15 
Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Wij, Heren van Zichem (fJ. 
- 20.50 Basketbal. 

RTB 1 

19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. — 19.30 Nieuws. — 19.55Le 
francophone d'or (speO. — 2030 
Japon 2000: exemple ou peril jau-
ne? — 22.30 Nieuws. 

NED 1 

18.30 Jeugdjournaal. - 18.36 Se
samstraat — 18.50 Eenakter in 
Zwart-Wit - 19.00 Wollies We
reld (fJ. - 19.05 Lucy en Mr. 
Mooney (fJ. - 19.30 Zweden bij 
voortDeeld (dokJ. - 20.00 Het Ere-
woord (tv-film). — 21.37 Nieuvi«. 
— 21.55 De Familie Bellamy (f J. — 
22.45 Herinnenngen aan Amster
dam. - 22.55 Tot besluit - 23.00 
De Vruchtbare Herinnenng (dok. 
over Palestina). — 2350 Nieuwa 

NED 2 

18.57 Nieuws. - 18.59 Dr. Snugg
les (strips). - 19.05 De Dukes of 
Hazzard (f J. — 20.00 Nieuws. — 
2027 Dallas (fJ. - 21.15 Babbeto-
nie (kwis). — 21.50 Tetevizier Ma
gazine. — 22.30 Het leven van 
Maximiliane von Quindt (fJ. — 
22.55 Miriam Makeba (show). — 
2330 Nieuw& 

F 1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1 (speO. -
20.00 Nieuws. - 20.30 L'inspec-
teur méne l'enquète (politie^seO. 
— 22.10 Tennis. — 22.55 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. — 20.35 Noires aont 
les Galaxies (fJ. - 21.35 Apostro
phes. — 22.55 Nieuwa — 23.05 Le 
Milieu du Monde (film). 

F 3 

20.00 Les Jeux de 20 Heures 
(speO. — 20.30 Le Nouveau Ven-
dredi (reportage). — 21.30 La Scè-
lerate Thérése (teater). — 2225 
Nieuws. — 22.45 Thalassa. 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 In (Colorado 
ist der Teufel los (western). Kwot: 
reeds voor tieners. — 21.45 Frauen 
der Welt (dokJ. - 22.30 Tagesthe
men. - 23.00 Tatort (f J. - 030 
Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 1930 Auslands-
joumal. — 20.15 Die Falie des 
Monsieur C^abrol (f J. - 21.37 Han-
de hoch, der Meister kommt (film
pje). — 22.00 Heute-Joumal. — 
2220 Kultureel magazine — 2250 
Sport am Freitag. - 23.20 Das 
Ratsel der Roten Orchidee (gang
sterfilm). Kwot: voor volwassenen. 
— 0.40 Nieuws. 

D 3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 De beeld
houwer Jan Hanussen (dokJ. — 
21.00 Reporter. - 21.30 Giott und 
die Welt - 22.00 Wie es Giott 
gefallt (fJ. - 23.00 Firtz Fischer 
(portreO. - 23.45 Nieuws. 

LUX. 

19.45 Dierenmagazine. — 20.00 
Hunter (fJ. - 21.00 Le Dernier de 
la liste (film). — 22.35 Automagazi-
ne. 
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Joos 
Florquin 
17 
Het Davidsfonds heeft een zeven
tiende reeks gesprekken van de in 
1978 overleden Joos Florquin 
met vooraanstaande Vlamingen 
uitgegeven Daarmee vi/erden dan 
154 van de 222 door Florquin in 
opdracht van de BRT (Ten huize 
van) gemaakte interviews gepubli
ceerd 
In dit zeventiende deel komen 
Paul Haesaerts, Marie Gevers 
Leo Picard Marcel Poot Jan Cox, 
Mr Rene Victor, Constant Boon 
minister van Staat Paul W Segers, 
eregoeverneur Richard Declerck 
Emiel van Cauwelaert de Wyels 
en mgr prof dr L de Raeymaeker 
aan het woord 
De stijl van deze interviews en 
uiteraard ook hun neerslag op 
papier is genoegzaam gekend 
Florquin benadert zijn gastheren 
omzichtig Eigenlijk laat hij hen het 
initiatief van het gesprek Hij wijst 
wel de weg aan Snijdend indrin
gend verlopen de interviews 
slechts bij hoge uitzondering Flor
quin speelt liever mee dan tegen 
Maar dat is uiteraard geen nieuws 
Florquin was katoliek Hij funktio-
neerde maatschappijbevestigend 
Dat bleek in de vorige zestien 
delen en het is in het zeventiende 
uiteraard met anders Vlaanderen 
heeft duidelijk nog geen grote 
interviewers voortgebracht Men
sen als bij voorbeeld Bibeb van 
Vrij Nederland meldden zich nog 
met aan Zij beoefent met mees
terschap een journalistieke vorm 
die bij ons nog dient ontwikkeld te 
worden Toch heeft Florquin ruime 
verdiensten Hij heeft Vlaanderen 
een spiegel van het eigen geestes
leven voorgehouden Hij heeft een 
schat aan informatie verzameld 
HIJ heeft zich op een breed terrein 
bewogen en wie zo breed uitdeint 
kan onmogelijk erg diep graven 
Florquin heeft vanuit zijn eigen 
visie — die hij weliswaar nooit 
iemand heeft proberen op te dnn-
gen maar die toch vaak naar voren 
treedt — alle uitersten pogen te 
verzoenen Dat hij in dit opzet met 
helemaal is mislukt mag blijken uit 
het feit dat de BRT hem nog met 
afdoend kon vervangen 
Tot slot een heel karakteristiek 
vraagje van de professor aan de 
Antwerpse liberaal meester Rene 
Victor Maar op Vlaams gebied is 
uw partij toch vaak met katoliek, 
als ik het zo mag zeggen" Zo zei 
hij het Joos Florquin 

Ten huize van» 17 door Joos Florquin 
(eindredaktie Annie van Avermaet en Fons 
Fraeters) 375 biz. (personenregister en fo 
to s van gastheren inbegrepen) Keurreeks 
Davidsfonds 1981 385 fr ing en 435 fr 
geb 

Retrospektieve 
Gies Cosijns te Kluisbergen 
De Zuidvlaamse kunstschilder Gies Cosijns wordt tijdens het 
komende weekeinde 60! Gies Cosijns is zowat het visitekaartje van 
de Vlaamse Ardennen waarvoor hij zich een heel leven lang heeft in
gezet Te veel om op te noemen, toch een poging, stichter van de VU 
in het arr. Oudenaarde, ex-lid van het VU-partijbestuur, burgemeester 
van Kwaremont en verscheidene malen kandidaat op VU-lijsten. Zijn 
afscheid uit het politieke leven wordt dan op een blezonder luisterrij
ke manier gevierd. 
Van 28 mei tot 8 |uni a.s. worden in het dertigjarige Uilennest — de 
woning van het echtpaar Cosijns — een honderdtal schilderijen sa
mengebracht een heuse retrospektieve dus. 

Feestprogramma 

Donderdag 28 mei 1981: 15 u.: 
openstelling voor 't publiek; 
voorstelling van kijkboek „Kwa
remont vroeger en nu"; gevolgd 
door film en diavoorstellingen. 
Tot 19 u.: jazzcombo Freddy Sun
der. 

Zondag 31 mei 1981: 15-18 u.: 
„The Cellartown-Jazzband" Ou
denaarde; na 18 u.: Kadril volks
muziek; 15-18 u.: film- en diavoor-
stelllngen. 

Zondag 7 Juni 1981:15-18 u.. ba-
rokensemble „Les Ennemis Con-
fus";na 18u.:'t Kliekske, 15-18 u.: 
film- en diavoorstellingen. 

Maandag 8 juni 1981: 15-18 u.: 
Corbetta-ensemble; na 18 u.: 
Fanfare Etikhove; 15-20 u.: film
en diavoorstellingen. 

De tejitoonstelling is alle dagen 
open vanaf 28 mei (15 uJ tot en 
met 8 juni van 10 u. 30 tot 13 u. en 
van 15 tot 19 u. 

Gratis toegang en loting van 
kunstwerken onder de bezoe
kers. 
Demokratisch buffet 

Kunstmonografie 
Verder verschijnt er deze maand 
bij Lannoo te Tielt een kunstmo
nografie over Gies Cosijns. 

Naast de 40 kleurenreprodukties 
en de 60 zwart-wit foto's kan men 
er door een tekst van Anton Van 
Wilderode met de kunstschilder 
kennismaken. Maurits Coppie-
ters schreef de biografische no
ta's. 
Het is moeilijk om in een paar 
woorden de verdiensten van 
Gies Cosijns voor de Vlaamse 
Ardennen en de VU in het arr. 
Oudenaarde te beschrijven. 
Maar wie over dit prachtige maar 
door de overheid niet altijd te
recht bejegende stukje Vlaande
ren praat, kan onmogelijk aan 
Gies Cosijns voorbij! 
De redaktie biedt hem alle geluk
wensen en dank aan bij deze 
jaardag en ook aan zijn echtge
note nog vele jaren samen in het 
gastvrije Uilennest 

* De kunstmonografie (vollinnen-
band met bandstempel) kost tot 8 
|uni 800 fr., nadien t.000 fr Tijdens de 
tentoonstelling of op brk. van G. 
Cosijns te Kluisbergen 444-7509921-
72 met vermelding kunstmonografie. 
* De tentoonstelling en feestelijkhe
den gaan door in het Uilennest, Kwa-
remontplein 19 te Kluisbergen. 

Nieuw 
van Renée 

van Hekken 
Sk*J^ 

Op vrijdag 29 mei wordt in de 
Antwerpse galerij Blanco (Steen
bergstraat 26) de nieuwe, bij El
sevier Manteau uitgegeven ro
man van Renée van Hekken door 
pinlt poet Georges Adé voorge
steld. De schrijfster, ook een 
zeer produktieve dichteres, won 
met haar romandebuut „Het ge
sloten oor" (Orion) de Stijn 
Streuvelsprijs. Haar nieuwe ro
man „Leven op het lemmet" is 
een vlot geschreven, modieus en 
weemoedig verhaal van een wat 
turbulente levensvervreemding. 
Verder heeft de auteur nog een 
(reeds in afleveringen in het 

maandblad Avenue verschenen) 
roman „De aansteker" in de 
schuif liggen, terwijl een nieuwe 
roman „De Cheedah" (een Indi
sche jakhals ) over de levens
sfeer van de Arabische vrouwen 
zijn voltooiing nadert. Renée van 
Hekken, die uitsluitend van haar 
pen tracht te leven, werkt ook als 
freelance journaliste voor de tijd
schriften Avenue en Panorama. 

Tijdens de voorstelling van de 
roman gaat ook de vooropening 
van een tentoonstelling van 
schilderijen van deze jonge, ar
tistieke duizendpoot 
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Vlaanderens hernieuwde 
belangstelling voor jazz 
De muziekvorm die de laatste 
twintig jaar het meest stiefmoe
derlijk IS behandeld is ongetwijfeld 
de jazz Je moet de radioprogram
ma's eens aandachtig iaeluisteren 
en het wordt overduidelijk Noch
tans horen enkele van onze beste 
muzikanten tot deze sterk onder
gewaardeerde stijl Denken we 
maar even aan de internationaal 
vermaarde Brusselaar Stan Ben
ders, de diepbetreurde Koen De 
Bruyne, aan Toots Thielemans 
(op wie zelfs Paul Simon een 
beroep deed) Aan Jack Sels, Lou 
Bennett, maar ook de virtuoos 
Filip Catherine en Sadi en de 
gloednieuwe BRT-orkestleider 
Freddy Sunder die met de aller
grootsten meespeelde Enkele be
kende namen uit de duizenden 
anderen die misschien evenveel 
talent maar minder kansen kregen 

Er IS nog Waso, en de Retro 
Jazzband, en de Cotton City en 
de Jeggpap New Orleans Jazz
band, en Barry Franchi, en de 
Mechelse Will ie Donnie, en zove
le anderen, van de jazzblues en 
New Orleans tot free-jazzadepten 
Gelukkig zijn er steeds mensen 
geweest als Juui Anthonissen 
(Heist-op-den-Berg) en Pol (Brus
selse Jazz Club) die tijdens de 
donkere en magere jaren het pitje 
brandend hebben gehouden 

Jazz Bilzen en vooral Middelheim 
namen volwaardig de lauweren 
van het ter ziele gegane Oomblain-
la-Tour over En er waren onlangs 
nog de dolle jazzdagen te Hinge

ne, er IS Honky-tonk te Dender-
monde, en Willebroek En er zijn 
anderen die meer plaatselijk hun 
steentje bijdragen En er is het 
festival te Hoeilaart dat dit jaar 
weer plaats heeft ter gelegenheid 
van het Druiven- en Wijnfestival 
Derde uitgave, die doorgaat op 
zaterdag 19 september en waarbij 
alle jazzformaties, ongeacht stijl of 
genre kunnen deelnemen Om aan 
de opkomende jongeren ruimte te 
laten mag de gemiddelde leeftijd 

Christine D'haen 

van 30 jaar met overschreden 
worden Kandidaturen, bestaande 
uit een bandopname of cassette 
van dertig minuten van verschil
lende stukken, worden ingewacht 
voor 15 augustus Reglement en 
verdere inlichtingen zijn te beko
men bij het komitee van het Festi
val Jazzwedstrijd Gemeentehuis 
te Hoeilaart De Leuvense „Milk
shake Banana" en het ,Tno Unlimi
ted" waren de vorige laureaten 

Serglus Koen De Bruyne 

ik ben genoemd Meisje en Vrouw 
Dit lijvige boek is een keuze uit het 
omvangrijke oeuvre van eeuwen 
Nederlandse fxjezie over de 
vrouw 

Geen werk om uren na elkaar in te 
lezen, wel om er van tijd tot tijd 
eens in te mediteren zoekend 
naar het beeld van de vrouw dat 
de lezer het liefst is 
Die poëzieliefhebber vindt hier 
een portret van de vrouw, ge
maakt door mannen en vrouwen 
Veelzijdig, maar zeker met volle
dig Uiteraard is elke keuze sub-
jektief, dus ook de keuze van 
(3hnstine D'haen Waarom dus val
len over ontbrekende gedichten "̂  

Trouwens de schrijfster geeft dat 
zelf toe in haar inleiding , Alleen 
gedichten van een behoorlijk ni
veau werden aanvaard leesbare 
interessante gedichten en ook 
middelmatige gedichten omwille 
van mooie regels De keuze en 
klassifikatie vertegenwoordigen 
slechts een van de vele denkbare 
Er IS gestreefd naar maximale in
formatie over alle asfjekten van 
het gebied (tema's, dichters, tijd J 
binnen de perken van vereiste 
kwaliteit en geoorloofd aantal 
(± 500)" 

Verenng, verachting, bewonde
ring en begeerte het staat te 

lezen in woorden en verzen die de 
gewone mens zelfs met op zijn 
beste momenten had kunnen 
neerschnjven 

Als motto voor deze bloemlezing 
werd gekozen voor de woorden 
van Evelyne Sullerot (Le Fait Femi-
mn) .Vaneteit ligt in de natuur wij 
aanvaarden ze en bovendien wil
len WIJ die natuurlijke verscheiden
heid bewaren" 

De bloemlezing begint dan ook 
met de vraag Wie ben je 
vrouw"7' waarop een wondermooi 
antwoord gegeven wordt met een 
versregel van Hans Andreus „Je 
bent zo mooi anders dan ik in zijn 

gedicht „Je Bent' 
De charme van het toch wel waar
devolle boek wordt nog vergroot 
door de prachtige tekeningen van 
Raf Coorevits 
Verschillende registers vergemak
kelijken in met gennge mate het 
gebruik van deze bloemlezing o a 
naamregister register op de be
ginletter en een uitgebreide in
houdsopgave geselekteerd per 
tema 

Ik ben genoemd Meisie en Vrouw 500 
gedichten over de vrouw uit de Nederlands 
talige letterkunde — Uitgave Lannoo Tielt 
— 615 biz. met tekeningen van Raf Coore
vits. — Pri|s 990 fr 

%iS':%2é4^i_ 



16 m Sport 

Het uur van de waarheid 
De tennissport vraagt de aandacht Op Roland Garros staan immers 
naar jaarlijkse gewoonte de beste spelers ter wereld tegenover elkaar. 
De internationale kampioenschappen van Frankrijk vormen het eerste 
hoogtepunt van het seizoen. Er wordt in Parijs nog op gravel gespeeld 
en op die bodem groeit Björn Borg doorgaans moeiteloos naar zijn 
topkonditie. Hij won Roland Garros dan ook reeds vijfmaal. Net als 
Wimbledon trouwens. Vorig jaar won hij in Parijs zonder ook maar één 
keer één enkele set verloren te hebben. 
In de eindstrijd was Vitas Gerulaitis niet meer dan een verdienstelijk figu
rant 
Normaliter moet de Zweedse producent van kampioenstitels en... 
Amerikaanse dollars dus als de grote favoriet worden aangezien. Maar 
er heerst enige ongerustheid in het kamp van Borg. 

Borg 

Sinds Wimbledon '80 bereikte 
Björn nooit meer zijn beste vorm. 
Hij verloor meerdere partijen te
gen onschuldige tegenstanders. 
Eigenlijk behaalde hij sindsdien 
maar één overtuigende overwin
ning meer: in de finale van het 
Masterstornooi. 
Er werden uiteraard verklaringen 
gezocht en gevonden voor Borgs 
dalende prestatiecurve. De man 
die eerder in een demonstratiepar
tijtje zelfs geen set uit handen 
wilde geven was na vijf jaren 
absolute heerschappij dan toch 
oververzadigd geraakt Bovendien 
werd zijn levenswijze door zijn 

. huwelijk met Mariana Simionescu 
grondig gewijzigd. Borg, die zich 
bij het plannen van zijn loopbaan 
nooit door andere dan financiële 
belangen heeft laten inspireren, 
zou zijn gedragspatroon aan de 
nieuwe situatie hebben aangepast. 
In de kampioenschappen van 
Grand Slam (Parijs, Wimbledon, 
Flushing Meadow en Melbourne) 
wil hij zijn handelswaarde nog wel 
op peil houden. Maar daarnaast 
wil hij eigenlijk nog maar alleen 
lucratieve demonstratiewedstnj-
den spelen. In het Grand Prix-
circuit zal men de Zweed alsmaar 
minder zien. Op deze wijze ont
loopt Borg natuurlijk het gevaar 
nederlagen te lijden tegen de num
mers 83 en 102 op de wereldrang
lijst In dit verband mag overigens 
worden aangestipt dat Björn 
slechts één van de negen Grands 
Prix won waaraan hij na Wimble
don deelnam. De alarmklokken lui
den evenwel pas voorgoed nadat 
hij voor ene goede maand in het 
tornooi van Monte Carlo, zijn 
woonplaats, in de eerste ronde 
werd uitgeschakeld door de Para-
guayaan Pecci. Na die onthutsen
de nederlaag werd eindelijk toege-

John McEnroe 

geven dat Borg sukkelde met zijn 
konditie. Hij ondervond veel hin
der van een tennisschouder, het 
jongste familielid van de beruchte 
tennisarm. Borg nam twee weken 
volledige rust op zijn eiland (Kat-
terlov) voor de Zweedse kust 
Nadien hervatte hij voorzichtig de 
training met de leden van het 
Zweedse David Cup-team. 
Die „tennisschouder" was natuur
lijk koren op de molen van de 
„specialisten" die al jaren geleden 
voorspelden dat Borgs carrière 
onmogelijk lang zou kunnen du
ren. De Zweed martelt door zijn 
manier van spelen zijn ranke li
chaam op wraakroepende wijze. 
Zijn krachtenslopend base line-
spel, zijn onmenselijke topspins: 
het zou zoveel van de rug en 
schouder vergen dat niemand dit 
jarenlang straffeloos kan volhou
den. Die sceptici eisen nu luidop 
hun „gelijk". De lezer begnjpt dat 
Borg in Roland Garros mogelijk 
voor een keerpunt staat Is hij 
fysiek inderdaad aangetast? Is hij 
over zijn hoogtepunt heen? Het 
zal spoedig blijken want de Ameri
kaanse horde, die Björn al altijd 
van de door hem zo fel beheerde 
Grand Slam kon afhouden, heeft 
gezworen dat de wereldkroon in 
'81 terugkeert naar het land waar 
ZIJ thuis hoort: de States. John 
McEnroe heeft al voorspeld dat 
Borg geen zesde keer Wimbledon 
zal winnen. Over Roland Garros 
repte de turbulente Amerikaan 
met geen woord. Hij speelt door
gaans immers slecht op gravelba-
nen. Ook Connors staat te trappe
len van ongeduld om eindelijk op
nieuw als 's werelds beste te wor
den erkend. 

De wereldranglijst (per 7 mei 
1981) verdient trouwens enige 
aandacht Zij ziet er uit als volgt: 

(tussen haakjes het aantal tomooi
en en het gemiddelde aantal daar
in behaalde punten) 
1. Borg (11 -85,75); 2. McEnroe (16-
76,44); 3. Connors (17-7624); 4. G. 
Mayer (17-56,82); 5. Vilas (19-
56,74); 6. LendI (25-55,96); 7. Solo
mon (21-42,52); 8. Tanner (16-
41,00); 9. Clerc (18-39,06); 10. Ge
rulaitis (18-38,94). Uit deze lijst 
blijkt dat de grote drie een klasse 
apart vormen. Verder moet wor
den opgemerkt dat de Verenigde 
Staten zes sp>elers onder de eer
ste tien klasseren en dat de Aus
traliërs — eens de meesters van 
de wereld — gewoon niet meer 
meetellen. 

Björn Borg weet dus waar hij voor 
staat Indien hij werkelijk moest 
terugvallen wordt zijn toekomst 
onvoorspelbaar. Mogelijk kiest hij 
dan voor de oplossing die Chris 
Evert zoveel baat bijbracht De 
Amerikaanse kampioene zat in 
een erg diep dal, zij won geen 
tornooi meer. Haar carrière-einde 
scheen in zicht Zij nam geruime 
tijd (maandenlang) rust raakte 
geen racker meer aan. Intussen 
laadde zij evenwel haar batterijen 

Jimmy Connors 

opnieuw op. Ze kwam sterker en 
meer gemotiveerd terug dan ooit 
voordien. Om opnieuw 's werelds 
beste te worden en de al te op
dringerige jonge kampioenen 
vooralsnog terug te wijzen. Borg is 
daar nog niet aan toe. Maar je 
weet maar nooit Blijft overigens 
de vraag of de Zweed, met zijn 
bundel publk:itaire miljoenenkon-
trakten (dollars wel te verstaan), 
eigenlijk ooit wel echt „mag" gaan 
rusten? 

Ijzersterke goochelaars 
Brazilië zal volgend jaar weer een 
gooi doen naar de wereldtitel 
voetbal Dat staat nu vast In de 
voorbije weken kwamen de bal
goochelaars uit Sao Paulo en Rio 
de Janeiro poolshoogte nemen in 
Europa. Zij testten hun mogelijk
heden uit tegen drie van Europa's 
sterkste voetbalnaties: Engeland, 
Frankrijk en West-Duitsland. Het 
werden drie overwinningen. Deze 
vaststelling op zichzelf zegt al ge
noeg. Winnen op Wembley is, on
danks de Engelsen niet langer de 
onkreukbaren zijn van destijds, 
weinigen gegund. Maar de Brazi
lianen hielden de weer méér met 
hun hart dan met hun verstand en 
hun voeten voetballende gasthe
ren beheerst op afstand. Brazilië 
geraakt niet langer van slag door 
fysiek geweld. Het laat de stormen 
overwaaien. Het slaat zelf toe op 
het gepaste moment 
In Parijs troffen de balvaardige 
Zuidamerikanen een tegenstan
der naar hun hart De Fransen 
wilden wedijveren in technisch 
kunnen, in gedegen samenspel Zij 
slaagden tot op zekere hoogte in 
hun ambitieuze opzet maar verlo
ren duidelijk met 1—3. Het was 
een prachtige wedstrijd. 
De zwaarste test stond in Stutt
gart op het programma. 
De Westduitsers zijn in eigen ves
te eigenlijk niet te kloppen. Boven

dien hadden zij nog een rekening 
te vereffenen. In Uruguay, tijdens 
de Mundialito, waren zij met 4—1 
de boot ingegaan tegen dezelfde 
tegenstanders. Maar het heette 
dat de Europese kampioenen toen 
motivatie misten en erg leden on
der de zomerse hitte. In Stuttgart 
bleef niets van deze stellingen 
overeind. Brazilië won opnieuw. 
Tot ontsteltenis van de ruim ze
ventigduizend toeschouwers. 
Maar er was meer De Brazilianen, 
die geenszins op de piek van hun 
mogelijkheden speelden, lieten 
hun tegenstanders nooit los. Ze 
geraakten 1—0 achter, schenen 
geklopt maar klommen in de 
tweede helft doodgewoon over 
de Westduitsers. De Braziliaanse 
organizatie was solide. Niet kapot 
te krijgen met loop- en draafwerk. 
Het tegenspel was berekend. Niet 
gericht op het afdwingen van een 
verpletterend veldoverwicht 
Geenszins zelfs. Men wenste 
ruimte te creëren om de tegen
stander te kunnen verrassen. Dat 
gebeurde dan ook. De gelijkmaker 
was een pareltje. De winninggoal 
sproot uit een vrijschop. Niet ver
wonderlijk. Eerder was al geble
ken dat de Brazilianen met hun 
uitmuntende traptechniek een 
muurtje niet eens als een ernstige 
hindernis aanzien. 
Er dient niet aan getwijfeld te 

worden: in Spanje zal Brazilië bij 
de topfavorieten behoren. Temeer 
daar zij er in een hun vertrouwde 
Latijnse sfeer en zomerse warmte 
zullen kunnen opereren. 
Brazilië zet nu elf kundige voetbal
lers op het veld die eigenlijk alle
maal een doelpunt kunnen maken 
en die allen bereid zijn verdedigen
de opdrachten uit te voeren. Mis
schien ontbreekt de absolute top-
speler. Pele, Garrincha of Tostao. 
Maar het gemiddelde van de 
ploeg ligt zeker hoger dan des
tijds. De Brazilianen hebben Euro
pa duidelijk gemaakt dat de evolu
tie in de voetbalsport nog niet aan 
stilstand toe is. Integendeel Duits
land bijvoorbeeld is dringend aan 
herstel toe. Slechts twee spelers 
schijnen vooralsnog bekwaam de 
tegenstander echt te kunnen mis
leiden: de onvolprezen Rumme-
nigge en de sluwe Breitner. De 
overigen zijn duidelijke produkten 
van het Duitse voetbialsysteem: 
afstandslopers die hun mannetje 
nooit loslaten maar die daardoor 
zelf een gedeelte van hun schep
pingskracht verliezen. Het is heus 
geen toeval dat dit seizoen geen 
enkel Duits klubelftal kon door
dringen tot een Europese bekerfi
nale. Duitsland smeekt om ideeën-
voetballers. Maar die schijnen 
vooralsnog enkel in Frankrijk voor 
handen. Om over na te denken... 

Socrates (wit-Brazilië) wint een duel (of wat dacht je?) van Bossis (Frankrijk). 
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iHS vumsullie 
Langs straten en pleinen 

De vereniging 
van Vlaamse mandatarissen 
te gast in Brugge 
„Wanneer men volstrekte pnontett verleent aan de technologische ontwikkeling, 
de industnele expansie, het onbeperkt komfort, de ekonomische aangroei en het 
winstbejag en daarbij het leef- en woonmilieu, het ekotogisch evenwicht en de na
tuur met zijn fauna en flora onderschat ate noodzakeh^e waarde om het mense
lijk leven mogelijk te tiouden, leidt dit tot zelfvemietiging Bepaalde aspekten van 
onze samenleving vertonen reeds de kenmerken van deze fatale teloorgang Het 
IS dan ook ten zeerste noodzakelijk dat we de milieuzorg kreatief benaderen om 
met eerbiedige rust alle elementen om het natuurbehoud mogelijk te maken 
fundamenteel te onderkennen, te tiegeleiden en te nchten" (uit memorie van toelich
ting bi| het voorstel van dekreet houdende initelling van streekkommissies van advies 
inzake leefmilieu, ingediend door VU-kamerikI Joos Somers in de Vlanmse Raad) 

Op 16 mei j l . was een groep van WM-mandatar issen te gast in Brugge bij onze 
VU-schepenen, voor een studiedag over omgevingszorg. Er kan moeili jk een 
betere plaats voor deze dag uitgekozen worden l 
Op het gebied van omgevingszorg heeft Brugge immers heel wat te bieden en 
te bewijzen dat het ook anders kan- een historische stad met merkwaardige 
monumenten en huizen, straten en pleinen waar nog kan gewandeld worden, 
een verkeersvri je of verkeersarme binnenstad, meerdere parkings aan de rand 
van de stad, citybussen, struktuurplanning, het herleven van oude buurten enz. 

Brugge, stad tussen 
stenen en mensen 

Zo een beleid veronderstelt een dukJe-
lijke beleidskeuze voor een meer kwa
litatief beleid, w/aar het vi^onen opnieuw 
een centrale plaats knjgt in het stede
lijk leefpatroon, naast ontspanning, toe-
nsme, handel, kantoren en winkels 
Wonen is immers meer dan het heb
ben van een dak boven het hoofd 

Het Is duidelijk dat op de eerste plaats 
de politieke wil moet aanwezig zijn om 
zo'n beleid waar te maken Als deze 

politieke wil er is volgen de realizaties 
we) vanzelf 

Dit bewijst het voorbeeld van Brugge 
waar een bestuurskoalitie van soaalis-
ten. Volksunie, PVV en C D nu reeds 5 
jaar zo'n samenhangend beleid op het 
vlak van ruimtelijke ordening, huisves-
tong en stadsvernieuwing aan het uit
werken IS 
In Brugge wordt 8 % van het stedelijk 
budget voorbehouden aan de nrK)nu-
mentenzorg en stadsvernieuwing en 
werden zelfs vong jaar voor het eerst 
de rekeningen zonder nadelig saldo 
afgesloten 

Vujo's Vredesfietselïng 
Voor de vijfde keer trekt VUJO per 
fiets naar de IJzerbedevaart Jonge
ren, dit IS een unieke kans Wie reeds 
eerder meeging kan het getuigen' 
Voor velen is de blokpenode dan net 
voorbij Trek u uit de sleur van het da
gelijkse leven en spnng op uw fiets 
Naar Diksmuidei 
Wellicht een uitdaging, maar wat die 
anderen kunnen kan jij ook' 
De tocht vertrekt op vrijdag 26 juni te 
Leuven om 14 u op de Oude Markt er 
wordt te Melle overnacht 

Inschrijvingen 

Inschrijven voor 15 juni bij Vujo, Barri-
kadenplein 12 1000 Brussel (tel 02-
2194930) waar ook verdere inlichtin
gen kunnen verkregen worden 
Kostpnjs wie vanaf vnjdag vertrekt 
250 f r , wie vanaf zaterdagvoormiddag 
vertrekt 200 fr wie in Gent Cna de 
maaltijd) vertrekt 150 fr 

Betalen voor 15 juni kontant aan Vujo-
bestuursleden (of bankbriefjes opstu
ren) ofwel door storting op bankgiro 

nr 435-0256851-75 van Vujo, Bamka-
denplein 12, 1000 Brussel 
(Volgende week meer inlichtingen!) 

Enkele realizaties 
in Brugge 

1 het instellen van milieupolibe 
2 het inventarizeren van alle bomen en 
groen, zowel in ojsenbaar domein, als 
in pnve-eigendommen 
3 het op steekkaart brengen van de 
toestand van de woningen en van 
merkwaardige onroerende voorwer-
|jen in de huizen die moeten worden 
bewaard als kultureel patnmonium 
4 een stedelijk reglement voor het 
verlenen van toelagen voor het p)laat-
sen van kunsbge uithangborden en 
uitsteekborden 
5 een stedelijk reglement voor het 
vertenen van toelagen voor het her
stellen van merkwaardige gebouwen 
6 een stedelijk reglement voor het 
verlenen van een toelage voor het 
funktioneel verbeteren van woningen 
zodat de bewoners kunnen blijven 
wonen in hun vertrouwde omgeving 
7 een stedelijk reglement voor het 
vertenen van een toelage voor het 
funktioneel verbeteren van woningen 
door het aansluiten op het openbaar 
noolnet met opheffing van lozing in de 
oppervlaktewateren 

De voordelen van een beleid op de 
maat van de mens met respekt voor 
de natuur en ons kultureel erfgoed, 
werden ons in Brugge duidelijk ge
maakt aan de hand van een film en van 
een rondleiding met deskundige gid
sen door de straten, woonerven, en 
langs godshuizen 
W I J hebben de sfeer mogen ervaren 
van een stad waar het samen-leven 
opnieuw zin gekregen heeft waar de 
inwoners opnieuw stedelingen gewor
den zijn in hart en ziel Kortom, een le
vende stad, voor jong en oud, waar 
nog wat te beteven valt 
Hier ook stellen wij vast dat er een 
groot verschil is tussen de praters en 
de makers van de stadsvernieuwing 
De praters zijn zij die dikke boeken uit
geven over hoe het aNemaal zou tnoe-
ten zijn, meer als propagandastunt 
bedoeki, maar die weigeren onmisbare 
K B s uit te vaardigen om waar te 
maken wat zij zeggen (minister Geens 
en co) 

In een volgende bijdrage komen wij op 
de referaten van doze studiedag en op 
de voorstellen die de V U in de Vlaam
se Raad neerlegde, inzake omgevings
zorg, terug 

* Het Vlaams Nationaal Studiecen
trum stelde ter gelegenheid van de 
VVM-studiedag over omgevingszorg 
een uitgebreide informatiemap over 
omgevingszorg ruimtelijke ordening 
samen Deze informatiedag wordt de 
geïnteresseerden op eenvoudige 
schriftelijke of telefonische vraag, gra
tis toegezonden 
Schnjven of bellen naar Vlaams-Natio
naal Studiecentrum, Barnkadenplein 
12 te 1000 Brussel (02-2194930) 

Vormingscentrum 

Lodewijk Dosfel 

EEN VORMINGSAANBOD 

VOOR PLAATSELUKE GROEPEN 

IN HET KADER VAN DE 

STADSVERNIEUWINGSCAMPAGNE 

De officiële campagne stadsvernieuwing 80-81 ncht zich vooral naar 
het beleid Naast hun medewerking aan deze officiële campagne heb
ben enkele medewerkers verbonden aan vormingsinstellingen en het 
buurt- en opbouwwerk een eigen vormingspakket uitgewerkt speci
fiek gericht op groepen die plaatselijk met stads- en dorpsvernieuwing 
bezig zijn of willen beginnen 

Het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel is een van deze vormingsin-
stellingen Wat biedt het a a n ' 

Een van de basisvoorwaarden voor het welslagen van een sociale 
stadsvernieuwing is een verhoogde deskundigheid van plaatselijke 
groepen Het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel kan hierbij onder
steunend werken 

Het beschikt daartoe over 

• informatie- en dokumentatiematenaal 

• dia- en videoreportages 

• kontakten in binnen- en buitenland voor studie- en werkbezoeken 
in verband met stadsvernieuwing 

• ploeg begeleiders 

Inhoud, vorm en verloop van het vormingsaanbod worden vastgelegd 
in overleg tussen het Vormingscentrum en de plaatselijke groep Er 
wordt zoveel mogelijk aangesk)ten bij de problematiek zoals die zich in 
de betrokken buurt wijk of dorp aandient 
Voor meer informatie zich wenden tot 

Herman Van Vlaardingen Vormingscentrum Lodewijk Dosfel vzw, 
Bennesteeg 4 te 9000 Gent tel 091-257527 
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Tombola 
VI. nationale 
boekenbeurs 

Lijst der winnaars van de aanwezig-
heidstombola op de eerste Vlaamse 
Nationale Boekenbeurs te Deurne 
Van Der Auwera, Hof van Delftlaan 52, 
2070 Ekeren C De Wachter Jan 
Sanderlaan 136 2620 Hemiksem, A 
Rasson, E Van Steenbergenlaan 15, 
2100 Deurne R De Geest Debruyn-
laan 49, 2610 Wilrijk G Somers, Raas-
plein 1,2100 Deurne S Van Veen Oe-
denkovenstraat 51 2200 Borgerhout 
P Bosmans, Korte Heuvelstraat 37 
2180 Kalmthout Bernaerts, Schoten
steenweg 71 2100 Deurne M De 
Coninck Kard Cardijnplein 7 2200 
Borgerhout J D'Haene Van Waal-
wijckstraat 47 2100 Deurne B Tiebos 
Keistraat 25 2000 Antwerpen I Ar-
nould Jos De Swertstraat 45 2060 
Merksem E Marien Jan Davidlaan 7 
2630 Aartselaar G Philips Lange 
Bremstraat 48 2060 Merksem G Her-
emans, J Smitslaan 41 2630 Aartse
laar K De Gat, Kanadezenlaan 16 
2180 Kalmthout 

WIJ danken allen voor de medewer
king aan ons geslaagd initiatief 

11-juliherdenking 

te Sint-Katelijne-Waver 
De Berthoudersknng Katelijne en 

Waver organizeert op vrijdag 19 juni 
om 20 u in „Ons Parochiehuis", Cle-
menceaustraat 111 Elzestraat, St-Ka-
telijne-Waver een 11 -juliherdenking 
De medewerkers aan deze avond 
staan borg voor een daverend sukses 
Als hoofdvedette treedt niemand min
der dan Jef Burm op, in heel Vlaande
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 

Mechelen naar 

Diksmuide 
Ook dit jaar worden weer „autocars" 
ingelegd op 28 juni 1981 naar de 
IJzerbedevaart te Diksmuide 

De bijeenkomst is aan de „London 
Taverne", waar stipt wordt vertrokken 
om 7 u 

De terugkomst in Mechelen is voor
zien rond 20 u 30 Na de bedevaart 
worden haltes voorzien in Brugge en 
Gent De pnjs per persoon is 240 fr al
les inbegrepen Osehalve inkom op de 
weide) Inschnjvingen in het lokaal 
„London Taverne', Vijf hoek 2, is ver
plicht 

Personen die in Diksmuide kunnen 
meewerken aan de „ordedienst" kun
nen eveneens hun naam opgeven in 
hogergenoemd lokaal — in dit verband 
verwacht het IJzerbedevaartkomitee 
een speciale inzet van de Mechelaars 
Alle inlichtingen tel 015/41 15 98 en in 
het lokaal 

TAK-wandeling 
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 monument van 
Leopold I 
TAK ncht een dnngende oproep aan 
alle personen die ter gelegenheid van 
de IJzerbedevaart een bus inleggen 
om in hun namiddagprogramma zeker 
De Panne in te lassen 
Meer inlichtingen voor deze wandel-
dag zijn te verkrijgen bij Erwin Brent-
jens, Ooststatiestraat 131, 2550 Kon-
tich, tel 031-577240 

Cmeagedaeld) 
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ANTWERPEN lepel & vork... 
Mei 
30 BORGERHOUT VUJO-pamfletaktie Bijeenkomst om 11 u 30, 

Engelselei 34 
Vanaf 20 u voorstelling dia's van voorbije VUJO-werking 

Juni 
4 BORGERHOUT VUJO-ledenvergadenng om 20 u in lokaal 

Engelselei 34 

4 ZWIJNDRECHT-BURCHT Kursus Gemeenteraadsbeleid ism 
Dosfelinstituut Derde voordracht De begroting van een gemeen
te Om 20 uur in Vlaams Huis Polderstraat te Zwijndrecht Deelna
me gratis 

6 NIJLEN Bal ten voordele van VU-fanfare en Drumband Kem-
penland in feestzaal Nilania, om 21 u Orkest Combo Harry Verbi 

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

13 NIJLEN Pannekoekendagdooren voor FVV-Nijlen Vanaf 15 u 
in Kempenland 

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 Nationaiestraat) 
Antwerpen 
Tel 031/340586 
Mogelijkheid tot kleine etentjes 

Café 't Leeuwke 

Peerderbaan 63 
WIJCHMAAL-PEER 
VU-lokaal 

^ " " ^ B Restaurant 
• • j Feestzaal Café 

C ^ JUitbating: 
r/^ m Erna Van Dóoren 
l A l A Keierberg 25 
1700 Asse Tel. 02/452.95.15 

Maandag gesloten 

SUCCES KLEDING MEYERS 

speelt hard maar fair 
Superpromotleverkoop van 

herenkostuums aan 4.750 fr.!! 
Langs alle kanten hoort men mo
menteel dat de knsis in de kleding-
nijverheid (en in de textielsektor in 
het algemeen) dramatische vor
men aanneemt Dat geldt zeker 
voor de Belgische fabnkanten De 
invoer uit de lagere loonlanden 
doet zich enorm gevoelen 

Toch ontketent SUCCES KLE
DING MEYERS, gevestigd aan de 
Boomsesteenweg 35 te 2630 Aart
selaar, een ongekend grootse kos
tuumcampagne kostuums in zui
vere scheerwol, met een waarde 
van 6 è 8000 fr worden door 
S K.M momenteel aangeboden 
aan de ongelooflijke prijs van 4 750 
fr 
Hoe ze dat doen'' Niet door tove
naar te spelen, maar het fenomeen 
knsis speelt hier zijn onmiskenbare 
rol Tal van Belgische, Franse. Ita
liaanse en Duitse kostuumfabrikan
ten zitten in enorme moeilijkheden 

In bijna alle fabneken hangen dui
zenden tot tienduizenden gloed
nieuw geproduceerde kledingstuk
ken in overproduktie Dit fabnkan
ten zijn dus verplicht om hun waar 
met verlies, zelfs met groot verlies 

te verkopen En daar profiteert 
S K M nu van zij beschikt over 
voldoende financiële middelen om 
massale aankopen te kunnen doen 
en zo de pnjs te drukken 
Natuurlijk is S K M dan ook ver
plicht om al die kostuums zo snel 
mogelijk de markt te laten door
stromen, om het aanbod zo up to 
date mogelijk te houden Al die 
elementen zorgen ervoor dat er bij 
deze kostuumcampagne tot 2000 
fr onder de normale verkooppnjs 
kan verkocht worden 

Dat IS, en SUCCES KLEDING 
MEYERS IS de eerste om dat toe 
te geven, een pijnlijke situatie 
Maar in deze krisistijd is iedereen 
verplicht met de middelen die hem 
ter beschikking staan, zijn eigen 
bedrijf te vrijwaren van de ekono-
mische moeilijkheden S K M heeft 
ruim 40 medewerkers in dienst en 
ook hun werkgelegenheid moet 
beschermd worden 
Dat alles neemt niet weg dat de 
unieke kostuumcampagne die mo
menteel bij S K M loopt miljoenen 
aan investenng heeft gekost Maar 
terwijl de ganse handel mm of 

meer verlamd ligt slaagt S K.M er 
toch in om nog een omzet van 
meer dan 1000 kostuums per 
maand te halen 
De huidige toestand kan niet blij
ven voortduren Op dit ogenblik 
wordt er werkelijk onder de pnjs 
verkocht en dat brengt de fabri
kanten natuurlijk in enorme nnoei-
lijkheden, vandaar ook de talnjke 
faillissementen in de sektor Het 
textielplan van minister Claes is 
dus meer dan welkom, wat met 
wegneemt dat de vrije markt nnoet 
blijven bestaan Maar er nrioet wel 
naar nieuwe metodes gezocht 
worden om de kostpnjs te druk
ken, en er moeten dnngend nieuwe 
afzetmogelijkheden gevonden 
worden 
Als de kostuumf abnkanten enn sla
gen hun moeilijkheden te boven te 
komen en hun financieel-ekonomi-
sche toestand te stabilizeren, dan 
IS het natuurlijk gedaan met de 
pnjzen-beneden-werkelijke-waar-
de, en is het ook binnen de kortste 
keren afgelopen met de kostuum
campagne zoals ze momenteel 
loopt bij S K M Toch blijft deze 
dynamische kledingzaak speuren 

naar fabnkanten, die graag eer 
partj kostuums aan goedkope pnj-
zen wegwillen Het klinkt wreed, 
maar het is het recht van de sterk-, 
ste in de jungle van de vnjemarkt-
ekonomie S K M wil immers eerst 
en vooral zijn trouw klienteel laten 
genieten van deze lage prijzen er 
worden géén grote winsten ge
maakt en de enige manier voor 
S K M om zichzelf staande te hou
den ligt enn het geld zo snel moge
lijk te laten cirkuleren om het 
steeds opnieuw te kunnen investe
ren 

SUCCES KLEDING MEYERS 
hoopt van ganser harte mee op 
een snel herstel van de hele kle-
dingsektor, want op lange termijn is 
ook S K M daarmee slechts ge
baat 

Maar gelet op de huidige realiteit 
lanceert ze de SUPERPROMOTIE-
VERKOOP VAN HERENKOS
TUUMS AAN 4750 fr Kwaliteits-
kostuums uit zuiver scheerwol, 
tweedelig, driedelig! Ga vlug een 
kijkje nemen in het grootse maga
zijn aan de Boomsesteenweg te 
Aartselaar 

SUCCES 
KLEDING 
MEYERS 

j Boomse
steenweg 35 

I 2630 Aartselaar 
I 031-87.38.41-42 
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lepel & vork... V' 
EETHUIS 

FEESTZAAL INGRID 
(150 pU 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(Voortkapel) 

Tel. 014/21.36.96 

Alle feesten. 
Specialiteiten 

Herberg 't STAMPKOT 
St-Mana-Latem, ZWALM 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel 55-49.9476 

Dinsd gesloten 
Vroeger uitbater Zwalmlandia 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstaat 12, 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit: 
dag vers fruit en groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden. 

„UILENSPIEGEL" 
Herberg en feestzaal 

Kerkstraat 24 
1742 TERNAT 
Tel 5821345 

Volksunielokaal 

Café DEN KLAUWAERT 
Etienne en Paule* 
Swaans-Pelkmans 

vu-lokaal 
Dasstraat 23 

2220 Wommelgem 

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

af 10 uur 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/544007 
Vlaandag gesloten - Rustieke 

sfeer 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091/69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

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

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

Tel 091-67 57 12 

COR'mALS 
uw KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Denderstreek 

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

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

Restaurant 
DE MUTSAERT 

Eikenlei 61, 
2280 Grobbendonk 

Tel. 014-51.2148 
Gesloten 

maandagavond en dinsdag. 
Zaal voor alle feesten. 

t e t ^almsJjuis 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
OE BRAUWER 
O * familiezaak met traditie. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.3246 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

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

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

RESTAURANT 

DE SPAANSE 
BRABANDER 
Klem Begijnhof 22, 

3000 LEUVEN 
Tel. 016-23.66.71 

Europese volksgerechten 
Gesloten maandag en dinsdag 

Keuken: 19u. tot 22 uur. 

FEESTZAAL 

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

Tel 02/767 45 76 

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

b e s t e k k e n 

Café «'t Leeuwke» 
Kruittorenwal 2 

3690 BREE 
Tel 011-46 34 5t 

Waar een Vlaming thuis Is! 

Maandag gesloten 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirv»eg 49 

9230 Melle 
Tel. 091-30.06.53. 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 
Menenstraat 376 

V\/EVELGEM 
Tel 056-412922 

056-41 81 68 
Invoer Bourgondie- en Bordeauxwiinen 

Alle grote wijnen 
rechtstreeks uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vnjdag van 17 lot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak. 

Lokaal «T S C H U U R K E » 

Oude Graanmarkt 25 

1000 BRUSSEL 

Tel. 02-51325.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

A r Z' ^ Verzorgde keuken 
\MlüJM\ Demokr.itihChe pnjzon 
\V_ , ^ j y Uitgelezen dienstbetoon 

Kcss('lst«?enweg 3S 
2260 Nijlen - Tel 031 /818841 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwelyn- Duquesne 

Wulveringemstraat 18 
8486 BE AU VOORD E 
tel 0Ö8/2&94 91 

Gesloten vri jdag behalve m seizoen 

Maak ook eens kennis met 
de gezellige "sfeer tn 

Restaurant 

iEtiUTTERSHQF 
Dorpsstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015-7115.49 

Europ Supermarkt 
Wlnderickxplein 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

FEESTZALEN - S A L O N S 

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

Annnemer vcin olie feesten 
Ook vcrliLiring von tnfeigcncf 

Schildcrslrnat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 37 45 72 

DE O U D E KRING 

Cnfc VU loknal 

Dorps|)leiti Hcusden Limburg 

Drank en eethuis 

« W A L T R A . 
Arduinkaai 2 (bi; KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/219 52 12 

De vier troeven v.nn de W.nifr.i 

/ Vlj.mis in t h.tri van Brussel 
2 Je k.m er altiid fjnrkeren 
3 Je kri/gl er nltt/d wjt te eten 
4 De prtfzen zi/n sochinl 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplein 5 Brakel 

Tel 055/42-41 07 

l-opstzdal vooi illp 
gelegenheden 

Koffiebranderij 
SAN O 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel 02-734.56.09 

Levert kwallteltskoffIe bij u thulsl 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
«•20 OUDEGEM 
Tel. 052/21.16,06 

Algem«nê voeding, bieren wijnen, l i 
keuren fleehlstreeks mvoer Duitse 

en Franse v»itnen. 

Steeds welkom In 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11, 
Gooik 

Tel 054-334857 

Uw tweede thuis! 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
Tei. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

't Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„De B e a u v o o r d s e pas te l " 

't !s de lichtst verteerbare. 

FONTANA-BRONNEN 

Nijverheidsstraat 35 

TEMSE 

Tel. 031-71.01.73 

Waters en iimonaden 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 min 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 -l- spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

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

Cotthem 5, 
9520 St-Lievens-Houtem 

(Oombergen) 
Tel 091-605586 

Gastronomische eetmalen 
Matige pnjzen 

Sluiting zondagavond 
maandag 
woensdagavond 

28 MEI 1981 
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FILMTHEATERTI 

studio 
WEEK VAN 29 MEI TOT 4 JUNI 

K t 

LEUVEN 1 
1 3 u 30 vijfde week 

Walt Disney 
S L E E P I N G B E A U T Y 

1 5 u 3 0 tweede week K n t 
Angie Dickinson 

Michael Came Nancy Allen 
D R E S S E D T O K I L L , 

17 u 45 „Dolby stereo" K n t 
Première voor België 

James Caan, Jim Belushi 
V I O L E N T STREETS 

20 u derde week K t 
Geraldine Chaplin. Edward Fox, 

Tony Curtis, Elisabeth Taylor 
T H E M I R R O R C R A C K E D 

22 u tweede week K n t 
D R E S S E D T O K I L L 

24 u „Dolby stereo" K n t 
Première voor België 

V I O L E N T STREETS 

LEUVEN 2 
1 4 u K t 

Tatum O'Neal, Kristi McNicol 
LITTLE D A R L I N G S 

15 u 45 elfde week K t 
Jane Fonda, Dolly Parton 

N I N E T O FIVE 

17 u 45 laatste week K.t 
O R D I N A R Y P E O P L E 

van Robert Bedford 

2 0 u K n t 
Jack Nicholson, Louise Fletcher 

O N E F L E W O V E R 
THE C U C K O O ' S NEST 

van Milos Forman 

2 2 u 1 5 K t 
Tatum O'Neal, Kristi McNicol 

LITTLE D A R L I N G S 
24 u tweede week K n t 

Angie Dickinson 
Michael Came, Nancy Allen 

D R E S S E D T O K I L L 

TERVUREN 
K t 

K t 

Zondag 15 u 
S L E E P I N G B E A U T Y 

Walt Disney 
Woensd dond 20 u 30 
Vr i jd , zaterd 20 u 30 
Zond 18u 

tweede week 
Brookie Shields 

Christopher Atkins 
THE B L U E L A G O O N 

van Randal Kletser 
(Grease 0 

Zond , maand dinsd 20 u 30 
K n t 

De meest fantastische gedaante
verwisseling van de kmema 

THE H O W L I N G 
De nacht van de weerwolf 

TIENEN 
Zond 15 u en 22 u 
Maand, dmsd 20 u 30 K t 

Brookie Shields 
Christopher Atkins 

T H E B L U E L A G O O N 
Vr i jd , zaterd zond 20 u K.t 

Richard Pryor Gene Wilder 
STIR C R A Z Y 

Vnjd„ zaterd 22 u K t 
Zond 17u 30 
Woensd, donderd 20 u 30 

Bob Marley 
m 

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

KURSAAL TURNHOUT 
Zondag 31 mei en woensdag 
3 juni 15 u K t 

K U I F J E 
IN DE Z O N N E T E M P E L 

Zondag 31 mei en woensdag 
3 juni 17 u 30 K t 

LIFE O F B R I A N 
Zondag 31 mei, maandag 1 juni, 
woensdag 3 juni, donderdag 
4 juni 20 u 15 K t 

C O M I N G H O M E 

Mindervaliden: 
voor VU-Vossem 
ook belangrijke mensen 
1981, het mtemationale jaar der mm-
dervaliden Elk dorp m Vlaanderen telt 
onder zijn medeburgers mensen, die 
door het leven naar lichaam of geest 
minder bedeeld werden Mensen die 
het nog moeilijker hebben m deze 
harde ,moderne" tijden In deze tijd 
ook van knsis van werkloosheid, van 
gebrek aan geldmiddelen Vaak zijn 
het dan nog deze mensen, die als 
eersten door de ekonomische reces
sie m moeilijkheden geraken Hun 
werkzekerheid m het gedrang, hun 
ontplooiingsmogelijkheden aangetast 
Kortom, mensen die onze steun nodig 
hebben en ruimschoots verdienen 
De VU-Vossem heeft gemeend, bie-
zonder in dit jaar 1981, de Vossemse 
mmdervaliden te moeten tonen dat zij 
meetellen als volwaardige, zelfstandige 
medeburgers Dat wij hen een warm 
hart toedragen Een attente van mede-
voelen, een uiting van bekommernis, 
van genegenheid jegens hen die m hef 
biezonder onze aandacht verdienen 
Daarom bezochten bestuursleden m 
de loop van de maand apnl alle Vos
semse mmdervaliden Dezen werden 
met een geschenk bedacht Een boek, 
een langspeelplaat een puzzel meer 
echter een warm gebaar van mens tot 
mens, van de ganse VU-familie aan 
hen die voor ons even belangnjk zijn 
als al de anderen 

Een gebaar meer symbool, omdat alle 
mensen even belangnjk zi jn' Hel 

Vlaanderen van morgen zal er ook 
voor hen zijn Voor ons alvast zeer be-
langnjke mensen i 

Fons 

Ballonwedstrijd 
VUJO 
arrondissement 
Leuven 
De deelnemers aan de VUJO-ballon-
nekeswedstrijd op het 1-meifeest in 
Oud-Heverlee (hulde Rob Vandezan-
de), die hun deelnamekaart terugge
kregen hebben, worden verzocht deze 
zo vlug mogelijk op te c*uren naar 
VUJO p a V Geeraerts, Kiekenstraat 
1 te 30(X) Leuven De winnaars, die 
blijkbaar in Duitsland „geland" zijn, zul
len begin juni persoonlijk verwittigd 
worden VUJO dankt nogmaals de 
deelnemers voor het meespeten i 

Zoekt werk 
D 41-jange A2 Algemene Me-
chanika en Hogere Zeevaart
school (ex-officier Koopvaardip, 
met werkloosheid (technieker 
onderhoud) bedreigd t g v fa-
briekssluiting, zoekt aangep>ast 
werk (as Brussel-GenO Kontakt 
nemen met red. „WIJ" 

Geselektioneerde Oosterse tapijten 
Oosterse kleding en 
geschenkartikelen 

^23 SELECTORIENT 
''''''''''' HOEILAART 

H e n n C a r o n s t r a a t 20-22, 
1990 HOEILAART 
Tel 02 657 3939 

AA^^ 
N? 

VU-eetfestijn te Beauvoorde 
De Volksunie afdeling Veurne-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-

O.C.M.W. - Brugge 
K a r t h u i z e r i n n e n s t r a a t 4 

8000 BRUGGE 

O p d i n s d a g 23 juni 1981 om 11 u. 
zal e r in de v e r g a d e r z a a l van het 
O p e n b a a r C e n t r u m voor Maa t 
schappel i ik Welzijn, Kar thuize-
r i n n e n s t r a a t 4 te 8000 Brugge, 
o v e r g e g a a n w o r d e n tot de Open
b a r e A a n b e s t e d i n g d e r w e r k e n 
in he t Nieuw Hospi taa l St J a n te 
B r u g g e 
Lot 35 26 - V-afdel ing M a r m e r -
w e r k e n 
Regis t ra t ie a l s a a n n e m e r ka t 00 
of 17 of 19 
Doss ier t e r i nzage v a n a f 22 mei 
1981 

O p het V e r k o o p k a n t o o r voor 
O p e n b a r e Aanbes t ed ingen , Jac
q u e s d e La la ings t raa t 10, i s te 
verd ieping , te 1040 Brussel 
- Bij a rch i t ek t Lantsoght , Spie-
gelrei 16 te 8000 Brugge, op dins
d a g en w o e n s d a g v a n 9 tot 12 u , 
op vr i jdag v a n 14 tot 17 u 
- O p al le b u r e a u s van he t 
OCMW, K a r t h u i z e n n n e n s t r a a t 4 
te 8000 Brugge, alle werkdagen , 
beha lve 's za t e rdags , in d e voor
m i d d a g v a n 8 tot 12 u 
Dossier te koop 
- BIJ a rch i t ek t J Lantsoght - n r 
2800201295-57 
A a n te k o p e n tegen d e p n j s v a n 
(BTW en por t inbegrepen) 800 fr 
Ui tvoer ings termi jn 150 kalen
d e r d a g e n 

(Adv. 84) 

kende schuur van de ,Dne Koningen 
te Beauvoorde 
Op de spijskaart staan volgende lek
kernijen 
Vlees op de gnll braadworst grill-
worst frankfurter met spek, sate lams-
kotelet 
Sauzen bearnaise aspergecocktail 
paddestoelen op Griekse wijze 
Groente geraspte selder met worte
len witte boontjes, verse komkommer 
zure augurken, tomatensla, reuze uien 
sla verse radijzen, aardappelsla 
Brood 
Deelnamepnjs 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 

Sociaal 
dienstbetoon 
te Lauwe 
Speciale zitdagen invullen belasting
aangiften in cafe Concorde (Bascuul), 
Station, te Lauwe op zaterdagen 30 
mei en 6 juni telkens van 9 u tot 12 u 
en op vrijdag 5 juni van 17 u tot 19 u 
door belastingsspecialist Walter Van-
devijvere en raadslid Lieve Favoreel-
Craeynest Vergeet met volgende be
wijsstukken mee te brengen 
— aanslagbiljet v / d grondbelasting 
— loon-, wedde- of ,oensioenfiche 
— ziekte- en/of werkloosheidsver-

goedmgsfiche 
— bewijs levensverzekenng 

Iedereen is welkom Gratis dienstbe
toon 

BRABANT 
MEI 

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

JUNI 
13 HERENT-VELTEM-WINKSELE: Kaas- en wijnavond ingericht 

door het FVV, om 20 u m turnzaal Gemeenteschool, Overstraat 
te Veltem-Beisem Deelname in de kosten 150 fr Inschnvjmg bij 
M Swaelens (236468), Suzanne Van Laer (4883,21), Denise 
Bex (489406) 

GALERIJ DE KEIZER 
Exc lus i v i t e i t : s a l o n s k l e i n m e u b e l e n 

s c h i l d e r i j e n g e s c h e n k a r t i k e l e n 

l us t re r i e ZaaUunnrH^r 

Openingsuren: 

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

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

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

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

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

et)eriüt 
B o u w s p e c i a l i t e i t e n 

M A R L I E R l 1700 A S S E 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.87 Toonzalen 

VU-Zomerbal 
te Brussel 
Het VU-arrondIssement Brus
sel nodigt uit op haar zomerbal 
van zaterdag 13 juni a.s Het 
dansfeest begint om 20 u 30 en 
gaat door in de Ancienne Belgi-
que in de Steenstraat Het or
kest Stan Philips speelt ten 
dans Inkom 120 fr Voorver
koop en 3-(- 100 fr. 
Welkom op dit Vlaams feest in 
het hartje van Brussel ! 

WEST-VLAANDEREN 

VU-motie over het failliete Flandria-Zedelgem 

Naar aanleiding van het pijnli jke fail
l issement van Flandna-Zedelgem 
keurde de VU-afdeling Torhout op 23 
mei 11 volgende motie goed en ver
spreidde ze langs de plaatselijke 
media 

Motie 
.Nu Flandria-Zedelgem failliet is en 
heel wat Torhoutse arbeiders hun 
baan verliezen protesteert de VU-
afdeling Torhout tegen het feit dat in 

Vlaanderen 400 arbeidsplaatsen verlo
ren gaan door een tekort van 100 
miljoen terwijl Wallonië tussen de 70 
en de 100 miljard ontvangt om — als 
het lukt, 2 500 arbeidsplaatsen, veilig te 
stellen 

De twee-matenpolitiek van de regering 
IS hier andermaal duidelijk zichtbaar 

De VU zal nooit aanvaarden dat onze 
Vlaamse arbeiders van dergelijke on
rechtvaardigheden het slachtoffer zijn! 

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

8000 BRUGGE 

O p d insdag 23 juni 1981 om 11 u. 
zal e r in de v e r g a d e r z a a l v a n het 
O p e n b a a r C e n t r u m voor Maat 
schappel i jk V^'elzijn, Kar thu ize 
n n n e n s t r a a t 4 te 8000 Brugge, 
o v e r g e g a a n w o r d e n tot de Open
b a r e A a n b e s t e d i n g d e r w e r k e n 
in het Nieuw Hospi taa l S t - J a n te 
Brugge 

Lot 35 14 - V-a fdehng Binnen-
schr i jnwerken 

E r k e n n i n g k lasse 4 - o n d e r k a t e -
gor ie D5 

Regis t ra t ie a l s a a n n e m e r ka t 00 
of 20 

Dossier te r i nzage vana f 22 mei 
1981 

- O p he t V e r k o o p k a n t o o r voor 
O p e n b a r e Aanbes t ed ingen , J ac 

q u e s d e La la ings t raa t 10, 1ste 
verd iep ing , te 1040 Brussel 

- Bi) a rch i t ek t Lantsoght , Spie-
gelrei 16 te 8000 Brugge, op dins
d a g e n w o e n s d a g v a n 9 tot 12 u , 
op vr i jdag v a n 14 tot 17 u 

- O p al le b u r e a u s van he t 
OCMW, K a r t h u i z e n n n e n s t r a a t 4 
te 8000 Brugge, al le w e r k d a g e n , 
beha lve 's za t e rdags , in de voor
m i d d a g v a n 8 tot 12 u 
Dossier te koop 
- Bi) a r ch i t ek t J Lan t sogh t - n r 
2800201295-57 
A a n te k o p e n t egen d e p n ) s v a n 
(BTW e n po r t i nbegrepen) 
2 700 f r 
U i tvoenngs t e rmi )n 265 ka len
d e r d a g e n 

(Adv. 83) 
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LIMBURG 
Mei 
30 

30 

Juni 
13 

PEER: Meinachtbal in zaal Rembrandt te Wijchmaal om 20 u. In
kom 60 fr (Gratis tombola). 
EISDEN: Al^tie in het kader van „Limburger vecht voor uw recht". 
Bijeenkomst om 10 u. 30 aan het station. Ter plaatse worden 
richtlijnen gegeven. 

i 
HASSELT: Groots volksfeest van VU-Limburg op de beruchte 
brug van Godshelde. 

„Limburger, vecht voor uw recht!" 

Zaterdag 30 mei: 
veel volk in station-Eisden 
Naar aanleiding van ons aktieplan „Lim
burger vecht voor uw recht" is op de 
manifestatie van 9 mei In Kuringen 
afgesproken dat er in Limburg enkele 
plaatselijke akties zouden georgani-
zeerd worden. 
Ongetwijfeld heeft iedereen kunnen 
vaststellen dat zowel de manifestatie in 
Kuringen als de affichenslag zeer ge
slaagd waren. VU Limburg leeft! 
Openbaar vervoer is niet zo belangrijk 
als aanleg van onnodige wegen. 
Op zaterdag 30 mei om 10 u. 30 in de 
ochtend is er verzamelen geblazen 
aan het station van Eisden. Waar dat 
station ligt? Moeilijk uit te leggen. 
Vraag en je zult er komen. Opzet van 
de aktie: Limburg blijft reeds jaren 
verstoken van een degelijk openbaar 
vervoer. Met name de Maaskant heeft 
op het vlak van spoorvoorzieningen 
weinig te bieden. Een studie van de 
NMBS heeft uitgewezen dat een de

gelijk treinverkeer in het Maasland een 
rendabele onderneming kan zijn. Iets 
wat met elke dag kan gezegd worden. 
Noch de socialisten noch de CVPers 
ondernemen enige stappen om daarin 
verandering te brengen. 
Op zaterdag 30 mei willen wij het 
station van Eisden bezetten en de 
publieke op>inie duidelijk maken dat dit 
niet verder kan. Wij vragen alle afdelin
gen om met bestuur, leden, vrouw en 
kinderen aan deze vriendelijke aktie 
deel te nemen. Uw aanwezigheid is op 
30 mei in Eisden station om 10 u. 30 
waar onder leiding van Jaak Gabriels 
het hele probleem zal toegelteht wor
den. 
Noteer ook zaterdag 13 juni. Waarom? 
Groot VU-lentefeest op de tuikabel-
brug in Godsheide te Hasselt Nadere 
informatie volgt nog. Bij slecht weer 
gaat het lentefeest door onder de 
brug. Alvast noteren. 

D 19-jarig meisje met diploma 
van stencndactylo, lagere secun
daire beroepsschoool, zoekt een 
gepaste betrekking op de as 
Brussel-NInove. Zij heeft reeds 
zes maand als stagiaire gewerkt 
Inlichtingen bij volksvertegen
woordiger dr. J. Valkeniers, 
569.16.04. 

D 20-jange jongeman met diplo
ma van stukadoor, plus verschil
lende jaren ervaring, zoekt een 
betrekking nu zijn militaire dienst
plicht bijna beëindigd is. Hij is 
laereid alle werk te doen. Liefst in 
de driehoek Ninove-Asse-Brus-
sel. Inlichtingen bij dr. Valkeniers, 
569.16.04. 

Groot-Gent 
D Betrekking gezocht voor 
tweetalige dame van 44 jaar als 
verkoopster, concierge, gerente. 
Voor inlichtingen zich wenden. 
O. Van Ooteghem, senator, Oud-
strijdersstraat 29 te 9219 Gent
brugge, tel. 30.72.87. 

D Jonge man (21 jJ, met een 
diploma van middelbaar onder
wijs (ekonomische) en een ge
tuigschrift van daktylografie, 
zoekt een passende betrekking. 
Naam en adres te bekomen bij 
Vic Anciaux, Algemeen Sekreta-
riaat tel. 02-219.49.30. 

n Gezocht voor Brussel: jong-
gepensioneerd njkswachter voor 
deeltijdse betrekking bij v.z.w. in 
sfeer van verkeersveiligheid Se-
kretariaatswerk; moet kunnen 
tikken en vertalen Nl.-Fr. en Fr.-NI 
Zich wenden tot gemeenteraad 
Herman Thuraiux in Vorst, tel. 
426.85.94. 

m 21 

Met het kanton Maaseik naar Diksmuide 
Het IJzerbedevaartkomitee van het 
kanton Maaseik staat steeds ter be
schikking en organizeert op 28 juni a.s. 
de busreis naar de IJzervlakte. U kunt 
terecht op volgende adressen: 

Zondag 31 mei 1981 

Nationale Vlaamse 
wandeldag 
Als steun aan het 15 punten-aktiepro-
gramma van het politiek overiegkomi-
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 bij: 
W.-Vlaanderen: Grote Markt Brugge, 
7.45 (091 -22 68.96); Wervik-leper. kon-
takt opnemen (056-31.1825), Dender-
monde + Buggenhout: Café De Ton, 
915 (091 -22.68.96), O-Vlaanderen: St-
Pietersstation, Gent 8.30 (091-
22.68.96), Waasland. Hotel Serwir. St-
Niklaas, 9.00 (091-2268.96), Antwer
pen: Berchem Keri<, 930 (031-
57.72.40); Aalst: Station, 8.45 (053-
21.32.34); Brussel: KVS-Arduinkaai, 
900 (02-242.45.99); Leuven: Oude 
Markt 9.15 (02-242.45.99); Neteland: 
Grote Mari<t Mechelen, 9.00 (015-
21.83.82) - Lier, Grote Mari<t 9.15 (031 -
80.1345); Aarschot: kontakt opnemen 
(016-5686.10); Kempen-Turnhout: 
Grote Markt 9.30 (014-41.7747); Geel: 
Grote Mari^t 10.00 (014-58.93.93); üm-
burg-Bilzen: Grote Mari^t 11.00 (011-
41 10.02) 
Alle inschrijvingen voor de bussen 
vóór 24 mei. 

Voeravond 
te Neeroeteren 
Op 11 juni a.s. organizeert het „IJzer
bedevaartkomitee kanton Maaseik 
een Voeravond onder het motto: Lim
burg laat Voeren nooit los! 
Guido Sweron uit St-Martensvoeren 
komt die avond spreken over .,zijn„ 
Voerstreek. Dit aan de hand van getui
genissen en dia's. 
Er wordt zoveel geschreven en ge
sproken over de Voer. Wat is daar alle
maal gaande? Hoort de Voer bij Lim
burg of bij Luik? Zijn de TAK-wandelin-
gen goed voor de Voer? 
Op deze en nog vele, uw vragen, wil 
Guido Sweron graag een antwoord 
geven. Een enige kans om wat meer in
formatie op te doen „van de bron" om 
het zo uit te drukken. 
Zoals gewoonlijk vragen we geen in
kom maar houden een omhaling voor 
Vlaamse aktie! 
Hartelijk welkom op 11 juni a.s. in het 
Kultureel Centrum te Neeroeteren. 
We beginnen om 20 u Kom stipt op 
tijd a.u.b.! 

Meubelen «TER SCHOOTE» 
TONY WATERSCHOOT 

Ambachtelijke repro(dukties van oucde 
stijlmeubelen uit eigen atelier recht
streeks naar verbruiker. 
Verdeling Jean Roche, De Sede, Poltrona 
Frau, Gordovil, Constable, Geerebaerdt, 

TOONZAAL: P.V.B.A. TER SCHOOTE 
EEGENEN 105 
9328 SCHOONAARDE (DENDERMONDE) 
(steenweg Dendermonde-Wetteren) 
SLUITINGSDAG: DONDERDAG. 
Tel. 052-42.21.56. 

u"^^ 

1 

V ^ 

•• -MirS^ 1 

1 

Dilsen: Math. Vastmans, Henrylaan 
89A, Rotem. 
Maaseik: Jakllen Deben, Oude Opho-
verbaan 88. Maaseik (5647.38); Piet 
Refers, Heppersteenweg 47, Maaseik 
(56.42.15). 
Neeroeteren: Enk (jeusens, Hagedo-
renstraat 4. Neeroeteren (86.52.00); 
Wilfried Rosiers, Wijklaan 21, Neeroe
teren (86.35.38). 
Opoeteren: Claude Berghmans, 
Smoutweg 1, Dome-Op)oeteren; Leo 
De Clerck, Dorperberg 18, Opoeteren 
(86.3624), Mathieu Meuwis, Neeroete-
renstraat 67, Opoeteren, Renaat Nau-
welaerts, Dorpertserg 33, Opoeteren 
(86.3456), Miet Vandersteegen, Rid-
derpadstraat 42, Opoeteren (86.31.08). 

Vorig jaar waren we met tachtig bede
vaarders, dit jaar willen wij er honderd 
bereiken. We leggen bussen in aan 
een zeer schap>pelijke prijs 200 fr. per 
persoon en 700 fr per gezin (vanaf 
vier personen). 
We vertrekken om 6 u. op de Markt te 
Maaseik — onderweg zijn er opstap
plaatsen onder andere te Rotem, Neer
oeteren, Opoeteren, Dome_ 
Op de terugweg bezoeken we heel 
waarschijnlijk het museum van de 
Vlaamse strijd te Aalter (getxx>rtehuis 
van Ror Grammens) 
Maak er die dag een toffe familiedag 
van en kom mee met het Uzertiede-
vaartkomitee naar Diksmuide! 
Je kan inschnjven en betalen bij de bo
venstaande adressen. 

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

Vraag grat is a b o n n e m e n t 
« B o u w - en immot i jd ingen» 

"^/<4?,'^-^y/y^ •'., 

f 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
Wilrijk — Prins Boudewijnlaan 323 tel. 031-49.39.00 
Brussel - Koloniènslraat 50 tel 02-219.43.22 
Genk - Winterslagsiraat 22 tel. 011-35.44.42 
Gent - Onderbergen 66a ,'. tel. 091-25.1923 
Leuven • Brusselsesiraat 33 tel 016-23.37.35 
WEEKDAGEN VAN 9-18 u. ZATERDAG VAN 10-13 u. 

600 ARBEIDERS - 1001 MOGELUKHEDEN 
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Stichting Dhondt-Dhaenens 
stelt kunstboek voor 

OOST-VLAANDEREN 

Zaterdag l&me i II werd in het mu
seum „Stichting mevrouw J 
Dhondt-Dhaenens" te Deurle-St-
Martens-Latem, de catalogus van 
het museum aan fjers en publiek 
voorgesteld 

Het IS een waardevol en schitte
rend dokument, dat elke kunstlief
hebber zal willen bezitten Het 
fraai kunstboek telt 200 bladzijden, 
uitermate verzorgd, met een af
beelding van al de kunstwerken, 
waaronder méér dan twintig in 
kleur 

Achteraan bevat het boekdeel de 
beschrijving van de kunstwerken 
en een korte biografie van de 
kunstenaars De kunsthistorische 
kommentaar werd verzorgd door 
Jozef De Belder, met een beknop
te uitleg in dne talen, ten behoeve 
van de anderstaligen 

De permanente tentoonstelling 
van de kollektie van het museum 
bevat vele werken van de verte
genwoordigers van de beide La-
temse Scholen, van de represen
tatieve exponenten van de impres
sionistische en expressionistische 
Vlaamse schilderkunst, evenals 
van de later ontstane zogenaamde 
expenmentele schilder- en beeld
houwkunst 

De gelegenheidstentoonstelling, 
die nog tot 21 juni kan bekeken 
worden, toont werken uit private 
kollekties, van artiesten uit de 
Leiestreek die met werken in het 

Belastingsaangiften 

invullen 

te Lede 

VU-schepen en provincieraadslid P 
Jules Hendenckx houdt zich samen 
met deskundigen te uwer beschikking 
voor het invullen van uw belastingfor
mulieren 

Maandag 1 juni te Erpe. „Zanzibar", 
Dorp, 18 u 30. te Lede, Bremenhulweg 
20, 18 u 30 
Dinsdag 2 juni te Lede, „Bonten Os", 
Molenbergstraat 18 u 30, te Smetle-
de, „Onder den Toren" Dorp, 18 u 30 
Elke maandag te Aalst in het „Gulden 
Vlies", Esplanadeplein, 11 uur 
Alle andere woensdagen te Lede in 
het gemeentehuis. 14 uur 

Gelieve alle nodige dokumenten mee 
te brengen belastingformulieren, 
trouwboekje en identiteitspapieren, 
nieuw kadastraal inkomen of aanslag
biljet grondbelasting betaald in 1980, 
loonfiches, vakantiegeldbewijs, bewijs 
dertiende maand, mutualiteitsbijdrage 
'80. levensverzekenngspremie. attest 
lening enz 

Gratis, geheimhouding verzekerd 

Onze mensen zullen u ook graag 
helpen met uw andere problemen 

Organizatie Sociaal-Kultureel Cen
trum „Zuidvlaamse". vzw. Ronse 

De Volksunie 
is... 
brochure te verknjgen door stor
ting op rekeningnummer 443-
8616381-74 van VU Gent-Eeklo. 
Bennesteeg 2. 9000 Gent met 
vermelding eks De Volksunie 
IS 
Pnjs 40 fr per brochure Vanaf 
100 eks 35 f r Vanaf 500 eks 
30 fr 

museum vertegenwoordigd zijn 
Dit alles IS samengebracht in een 
funktioneel, speciaal voor deze 
kunstschatten ontworpen mu
seumruimte 

Raf Van den Abeele. oud-burge-
meester van Latem en voorzitter 
van de ..Stichting mevrouw J 
Dhondt-Dhaenens", bracht pas
sende hulde aan Jules Dhondt, 
eerste voorzitter van de stichting 
(t 1969) en aan zijn echtgenote 
(t 1973), die hem na zijn overlij
den als voorzitter is opgevolgd 
Onder het motto „Alles komt uit 
het volk, alles moet naar het volk 
teruggaan," werd op 30 november 
1968 het museum door dit echt
paar met een gul gebaar aan de 
Vlaamse gemeenschap overge
dragen Gemeenschapszin in de 
meest nobele betekenis van dit 
begnp 

Raf Van den Abeele nep tevens 
de hennnering op aan burgemees
ter Antoon De Pesseroey, die van
af het eerste uur de schenkers 
met raad en daad terzijde stond 
Voor de toekomst plant de raad 
van beheer een vaste jaarkalen
der met kwaliteitstentoonstellin-
gen — voor dit jaar zijn dit nog Ca-
miel D'Havé, Luc Peire, Lucebert 
en Jan Burssens — met daarnaast 
periodisch andere kulturele aktivi-
teiten op het gebied van muziek, 
zang en literatuur 
Verfraaiing van het complex en 
stevig toezicht op de konservatie, 

presentatie en onderhoud van de 
kunstvoorwerpen behoren even
eens tot de pnoriteiten 

Carla Brion 
Het museum. Museumlaan 13 te 
Deurie, is toegankelijk op woensdag, 
donderdag, vrijdag en zaterdag van 
14-18 u., en op zon- en feestdagen van 
10-12 u. en van 14-18 u.De catalogus is 
er te verkrijgen aan de prijs van 
450 f r. 

De Vlaamse 
Vriendenkring 
Leiestreek.. 
richt op zondag 21 juni om 16 uur een 

openluchtvertoning in van Aladin en de 
Wonderlamp, door de toneelgroep 
Ooidonck (met 60 uitvoerders) Plaats 
openluchtteater in de Gavers te Bach-
te-Mana-Leerne Inkom 100 fr Kaar
ten verknjgbaar voor St-M -Latem, tel 
091-823854. voor Deurie. tel 091-
825074 

JUNI 
1. ST-NIKLAAS- Gespreksavond met prof J Maton over om 

Sidmar. Staaldossier. Vlaamse ekonomie en politiek enz Vnj De
bat 
Om 20 uur in lokaal 't Schipke. Heistraat 
Organizatie VRB 

14 OOSTERZELE: Jaarlijks festijn van Gentse walerzooi Om 
12 u 30 in zaal .,De Steenpunt" te Oosterzele-Balegem 250 fr 
voor volwassenen en 125 fr voor kinderen 

12-Daagse autocarreis 
naar het Lechtal-Tirol 
van 19-7 tot 30-7-'81 

Prijs alles inbegrepen ISLSOOfr. 

Inlichtingen en inschrijvingeni 
VZW medische en sociale werken van het Vlaams Verbond 
van Neutrale Ziekenfondsen, Hopmarkt 36 - 9300 Aalst, teL 
053/77.22^. 

(Adv. 88) 

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 

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

O Jonge man, 29 jaar, zoekt 
dringend werk, om het even 
welk ook ploegwerk of contnu-
werk 
D Jonge man, 31 jaar, beroep 
metselaar-stukador. zoekt vaste 
betrekking 

verzekeringskantoor 

decoodt p.v.b.a. 
Victor Braeckmantaan 53 
9110 Gent (St.-Amandsberg 
Tel. 091/28.28.32 en 28.36.23 

ALLE PRIVATE EN INDUSTRIËLE VERZEKERINGEN 

D Mannelijke bediende, 42 jaar, 
zoekt dnngend vast werk 

D Meisje van 16 jaar zoekt van
af juli '81 een betrekking als 
helpster in huishouden of derge
lijke 

D Jonge man, 21 jaar, diploma 
A3 elektnciteit zoekt vaste be
trekking 
Voor inlichtngen zich wenden 
O Van Ooteghem, senator, Oud-
stnjdersstraat 29 te 9219 Gent
brugge (tel 30.72.87) 

Groot-Gent 
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 307287) 

Overname:" Mercerie^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 Gientbrugge 
(tel 307287) 

Aanbevolen huizen 
MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief 
sti|lmeubelen en modern 

KUNSTGEBinEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18u 4254642 

P V B A BERT 
Assesteenweg 101. Temat 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

^^tSSJü^^Sf^^^ K 3 
EN IROEKEN 

moeilijke maten,/T 
yal<kundige retouche 

Vermees ^ 
i r NO i ^ 3C o- 1 

^;jj!i!i.ii['jjj.ümi.«i..i.uij.ujniii.n.ini 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groens t raa t 84, 2000 A N T W E R P E N 
Tel. 031-36.45.31. 
o p e n van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 268 14 02 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel 5116133 

Pnve 5690318 

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

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr ALLOC 
Raphael en Willy 

Tel bureau 053 2 ) 7 2 12 

lustrer ie 

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

Middenstanders, hier de aanbevolen ruimte 
voor uw publicitaire boodschap 

Praat er eens over met onze advertentieman 
Karel Severs (02-219.49.30 - 02-356.78.44). 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE .& Zonen 
Steen- en marmerhouweri) 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053 2122 48 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

\ 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Genisesiraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 4125 89 

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 °/o voor alle VU-teden 
en andere Vlaams-nationale groepe
ringen 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Golenj -de Gnpaert-. 
Molenstraat 45, 9300 Aalst 
Tel 053-7032 19 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel 
Antwerpstraot 164 177 

Stijlmeubelen + klemmeubelen 

Ed Claesserilaan 50 52 

alle moderne meubelen 

Tel 031 88 1316 

Meer dan 3 000m2 toonzalen 
s Maandags gesloten 

CENTRALE VERWARMING 
pvba ROOBROECK 
Rrcds 20 jnar ervaring 
2 500 tevreden klanten 

Valerius De Saedeleerstraat 99 
9300 Aalst 
tel 053/217138 

^J a 
[ K E U K E N S I 

DURASON-KEUKENS 

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

I D E L • Tel 011 53 43 49 

Gelegenheidsgrofiek Huweh|k • Ge
boorte • Zelfktevetide pl.ikband on 
cdkettetv Houten drukletters - Rekl.i-
ine-kalenders. 

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. Verrieststraaf 64, 9470 Denderleeuw, 053/66.41.40 

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

Wouter Haecklaan 6 2100 Oeurne 
Tel 031/2166 99 

Julius De Geylerstraat 204 Antwer
pen Tel 031/2907 87 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 1760 Roosdaal Strijtem 

Tel 054-333756 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel 091-62 5142 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming stoom - sanitair 
Alle herstellingen 

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

Kleinlederwaren handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen 

NV Reinigingswerken 

P€ETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wlinagemstraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

iVlolenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21 12 07 

KLEDING LENDERS 

Sint D,imiciafistraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

PVBA D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPEMERE 

Vloeren -

O p e n haarden 

Iel 053-62 3765 

B + M 
Bouwpromotoren en 

daktimmerwerken. 
Gasthuisstraat 428 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87. 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39. 9160 Hamme 
Tel 052-478809 

Gratis voorstudie en pnjsofferte 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed
werk 

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis pri|Soffert« 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Hercdtalsebaan 340 
Deurne Z Tel 2108 96 
Krrkbtraat 44 Antwerpen 
Tel 35 65 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken. 
GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel 031-28.93.14. 

O O S T D U I N K E R K E 
V A K A N T I E A A N ZEE! 
Grote keus ben ieube lde vil la s, appar 
t emen ten en s tud io 's te huur 

Op aanvraag grat is ka ta loog met 
fo to ' s 

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

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
• OEN DUVEL>BANKELINDEWEG t t 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • Cer^ral« 
verwarming • Houtkachels • Jntxxjw 

openhaarden • Gas radiatoren • Af 
was- en wasautomaten • Frigo's en 

Diepvriezers 

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

Plet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
MALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

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

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 3507 

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 de 
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 1 2 u . en o p a f s p r a a k . 
Te l . 02-569.11.17. 

Waar de Vlaming zich thuis voelt. 

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

Marcel VAN den BULCKE 

Wiirmstraat 7 
SLEIDINGE 
lel 091/57 3146 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 
— Industriële fotografie 
— Mode/archi tek luur 
— Huweli jksreportages. 

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

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

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

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
TeL 02/251.81.66 

Firma EBO-LYBAERT 

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

Polenstraat 165, 9940 Sleidinge 
Tel. 091-57.33.33 

r 
DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 M O L 

014-31 1376 

ANTIEKZAAK 
Mevr. Julian SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 

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

legels 
Lindenstraat 30, Keerbergen 

Telefoon 015-5135,71 
Zelfimp)ort = beste prijs 

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

Maandag gesloten 

THEO BARBIER 

installatiemateriaal -
huishoudtoestellen -
draad en kabel 
akkumulatie 

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

Boekhande l S tud i co 
Dr Vandeperrestraat 141 
2440 GEEL 
Tel 014-586085 

Boeken 
schrijfmachines 

schoolgenef 

ESOX 
S T A N PHIL IPS 

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 

l iegrafemsonderneming 
Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-213636 

28 MEI ISn 



24 M^ Mensen van bij ons 

M g diep in Vlaanderen 
individuele faciliteiten" 

SINT-JANS-MOLENBEEK -
Vlaamse gemeenten reageren 
verdeeld wanneer moet worden 
geantwoord op brieven 
afkomstig van bij voorbeeld 
een Franstalige die wenst in te 
wijken Er zijn gemeenten die 
zich heel behulpzaam tonen, 
andere staan weigerachtig en 
stellen zich soms tamelijk 
agressief op In Wallonië wordt 
hieromtrent meer gematigd, 
soms zelfs afstandelijk 
gereageerd. 
Johan Van den Driessche van 
de Vlaamse Volksbeweging 
heeft met behulp van vrienden 
alle gemeentebesturen in dit 
land aangeschreven, ze kregen 
alle twee handgeschreven 
brieven Eerst een eerder 
neutrale, en vervolgens een 
meer agressieve 
Vlaamse gemeentebesturen 
kregen een Franse brief en 
Waalse gemeentebesturen 
kregen een Nederlandstalige 
brief Eerst met een verzoek 
om het bevolkingscijfer van de 
gemeente mee te delen „voor 
een schoolstudie" en 
vervolgens een vraag om 
informatie omtrent mogelijk 
onderwijs in de taal van de 
inwijkeling, dus een Franse 
school in een Vlaamse 
gemeente en een Vlaamse 
school in de Waalse regio Ook 
de Brusselse 

gemeentebesturen werden 
aangeschreven 
Johan Van den Driessche 
kreeg in totaal niet minder dan 
1 008 brieven van 
gemeentebesturen. Waar 
staaltjes van taalkennis en 
vinnige reakties tussenzitten 

— „Meneer, in mijn gemeente en 
in mijn streek geen Nederlandstali
ge school voorhanden is Alle 
scholen zijn Franstaligen Met te-
genzins voor Uw familie " 

— „M, WIJ ontvingen uw in het 
Frans gesteld schrijven dd 15-6-
1980 - ecole francophone Aange
zien onze gemeente in het Neder
landstalige landsgedeelte gelegen 
IS, en het ons dus wettelijk onmo
gelijk IS uw vraag te behandelen, 
hebben wij deze voor vertaling 
overgemaakt aan de goeverneur 
van de provincie Brabant 
Die vertaling zal misschien wel 
nog enige tijd op zich laten wach
ten Daarom raden wij u aan, in
dien u een spoedige afhandeling 
van uw zaak wenst, ons uw vraag 
in het Nederlands te doen" 

— „Ik heb de eer u hierbij te 
berichten dat onze gemeente in 
IVesf-Vlaanderen gelegen is Ge
lieve te aanvaarden, geachte heer, 
de betuiging van mijn biezondere 
hoogachting" 

— „Monsieur, Comme vous pou-
viez Ie supposer iln'y a dans la re
gion aucune ecole francophone 
Tout comme il n'y a nulle part en 
Wallonië d'ecoles flamandes La 
legislation linguistique etant ce 
quelle est, est empoissonnant de-
puis longtemps la vie en Belgique 
Ne vous affolez cependant pas 
mes enfants ont egalement du 
continuer leurs etudes en flamand 
apres avoir suivi leurs primaires en 
frangais et ils ne sen sont pas 
trop mal tire Bien sincerement Le 
bourgemestre" 

— „Geachte heer, We hebben uw 
brief wel ontvangt We doen onze 
leed maar we moeten antworden 
dat we geen nederlandse school 
in onze stad hebben Nochtans 
hebben we in de verschillende 
scholen nederlandse lessen We 
hopen dat we op aan uw vraag 
hebben geantwoord Hoogach
tend " 

— ,ln onze gemeente en omge
ving IS nooit nederlandstalige 
school Hoogachtend" 
— , SI cela ne vous convient pas, 
vous pourriez peut-étre suggerer 
a votre employeur d'envoyer dans 
notre region un employe neerlan-
dophone' 

Stevige bruine gordel 
— De agressieve WB-br ieven, 
gericht tot de Waalse gemeen
ten, luidden als volgt „Geachte 
heer gemeentesekretans Met het 
oog op bevordering heeft mijn 
werkgever mij gevraagd of ik mij 
in Uw streek wens te vestigen 
Mijn vraag is nu of in uw gemeen
te (of omgeving) soms een Neder
landstalige school voorhanden is 
zodat mijn kinderen hun studies 
aldaar kunnen voortzetten Met 
dank bij voorbaat Hoogachtend" 

De Vlaamse gemeentebesturen 
kregen een gelijkaardige Franse 
brief 
Waarom werd al die briefschrij-
verij ondernomen'' 
— Johan Van den Driessche 
„Geregeld is er herrie omtrent de 
taalwetgeving Hoewel we in ge
nendele zochten naar een bevesti
ging van een aantal vermoedens is 
met dit min of meer wetenschap
pelijk onderzoek uitgemaakt dat er 
geen enkele reden voorhanden is 

om de taalwetgeving te wijzigen, 
zoals franstaligen weleens bij op
stoten eisen 

WIJ hebben dus gepeild naar het 
gebruik van de taal door plaatselij
ke overheden in kontakt met de 
gewone burgers Het gaat om de 
toepassing van de wetten van 28 
juni 1932 en vooral van 2 augustus 
1963 
Daarbij hebben we niet alleen een 
beeld gekregen over het taalge
bruik van de gemeentebesturen 
maar ook over hun mate van 
tegemoetkoming aan vragen van 
inwijkelingen en over de al dan 
niet gedegen wijze waarop een 
schriftelijke vraag wordt beant
woord 
Toen we met dit onderzoek start
ten, vertoefde de aktie „Waar Vla
mingen thuis zijn" rondom Brus
sel nog in een beginstadium 
Waarom ikzelf dat initiatief nam"^ 
Ik ben afkomstig uit Dilbeek maar 
ik deed mijn studies in Brussel Ik 
ben dan ook zeer gevoelig aan het 
gebruik van de taal door de over
heden " 
En wat zijn de belangwekkendste 
vaststellingen geworden"? 
— Johan Van den Driessche 
„ Vooreerst kan worden aangestipt 
dat alle gemeenten die, in het 
kader van de taalwetgeving ver
plicht zijn in een welbepaalde taal 
te antwoorden, dit ook gedaan 
hebben' Vervolgens blijkt dat een 
franstalig afzend-adres uit het 
Brusselse door Vlaamse gemeen
tebesturen slechts in weinig geval
len (16 th) met wordt vertaald, 
tegenover nagenoeg eenderde in 
Wallonië Aangezien de meeste 
antwoorden afkomstig zijn van de 
gemeentesekretans, van wie kan 
worden verwacht dat hij de bete
kenis van „laan", „bus"en „Brussel" 
in de twee talen kent, spelen er 
wellicht nog andere elementen 
mee 
Het taalgebruik blijkt duidelijk ook 
te worden beïnvloed door het 
beeld dat de verantwoordelijke 
van het gemeentebestuur heeft 
van Brussel Bij voorbeeld als ver-
franste stad 

Een andere merkwaardige (maar 
wellicht met onverwachte) vast
stelling IS dat in Vlaanderen een 
kwart van de antwoorden in het 
Frans geschreven werden De 
Waalse gemeentebesturen lever
den slechts een goede 10 procent 
Nederlandstalige antwoorden 
Deze vorm van „individuele facili
teiten" ligt in Vlaanderen dus dub
bel zo hoog als in Wallonië 

/MENSEN 
1»ONS 

Johan Van den Driessche: 

De Vlaamse gemeentebesturen 
antwoordden dus als het ware 
„vriendelijker" op vragen van an
derstaligen Meer tegemoetko
mend Dat wat het taalgebruik op 
zich betreft 
Maar anderzijds blijkt toch ook dat 
de Waalse gemeentebesturen 
minder geëmotioneerd en wat af
standelijker reageren op andersta
lige brieven 
In Vlaanderen daarentegen zijn er 
twee grote groepen de gemeen
tebesturen die de kandidaat-inwij-
keling trachten zo goed mogelijk 
te helpen met allerlei informatie, 
raadgevingen, adressen 
Anderzijds zijn er ook die talloze 
Vlaamse gemeenten die de frans-
talige inwijkeling waarschuwen en 
hem aanmanen zich aan te passen 
aan het nederlandstalig karakter 
van de gemeente Dit is allicht het 
gevolg van veel bittere ervaringen 
(allerlei stille sluipende manieren 
van verfransing) die bepaalde ge
meenten in de voorbije jaren heb
ben moeten verwerken 
Eveneens interessant is aan te 
stippen dat de „bruine gordel" 
rondom Brussel (waar de aktie 
„Waar Vlamingen thuis zijn") zich 
volledig naar haar imago heeft 
gedragen overtuigend Vlaams en, 
op een uitzondering na, geen en
kele vorm van faciliteiten" 
— Ophefmakend zijn de bevin
dingen van deze enquête-aktie 
zeker niet Wél worden een aan
tal politieke feiten bevestigd 
Maar er blijken ook verrassende 
detailelementen die politieke bal
lonnetjes doorprikken. 
Johan Van den Driessche- „Ook 
de Brusselse gemeentebesturen 
kregen onze brief En dan maak je 
het mee dat bij voorbeeld vanuit 
Schaarbeek behoorlijke dokumen-
tatie (onder meer een gids van 
nederlandstalige scholen) wordt 
opgezonden Hieruit blijkt onom

wonden dat het politiek propagan
distisch anti-Vlaams karakter van 
Schaarbeek ten onrechte als 
schijngordijn wordt omhoog ge
houden Belangnjk vind ik ook dat 
die Vlaamse gemeentebesturen 
die rechtstreeks gekonfronteerd 
worden met Franstalige inwijking 
minder meegaand en zelfs anti 
gaan reageren Andere Vlaamse 
gemeentebesturen blijken nog 
met hun neus op de gevaarlijke 
verfransingsmekanismen te moe
ten geduwd worden 
Algemeen is het nog immer zo dat 
het voor een Franstalige, ook bij 
de gemeentebesturen, gemakkelij
ker IS in eigen taal bediend te 
worden, heel het land door, dan 
voor een Nederlandstalige in Wal
lonië " 

— En waar is deze studie nu 
goed voor? 
Johan Van den Driessche: „In het 
najaar zal het misschien een we
zenlijk deel van een kongres van 
de Vlaamse Volksbeweging uit
maken In het kader van de institu
tionele hervorming die hoe dan 
ook bijlange nog geen eindpunt 
heeft bereikt, en waarbij de Vlaam
se en Waalse gemeenschap in dit 
land in een nieuwe verhouding 
komen te staan tot mekaar, is het 
toch van belang te weten hoe 
lokale besturen, in relatie met de 
gewone burger, al dan niet vies 
zijn van „individuele faciliteiten", en 
hoe de integratie van inwijkelingen 
al dan niet aanbevolen en bevor
derd wordt" (hds) 

De WB-s tud ie telt een 40-tal 
bladzijden, in bijlagen vindt men 
de verwerking van alle antwoor
den per gemeente, en een selek-
tie van merkwaardige antwoor
den Deze studie kan besteld 
worden door storting van 220 fr 
op rekening 001-0676665-69 van 
de WB-Molenbeek (Brussel). 
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