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Een VU-onderwijsplan 
Er heerst momenteel grote onrust in onderwijsmiddens. Het 
besparingsplan van minister Coens, dat op 7 maart door de 
ministerraad aanvaard werd, dreigt uiteindelijk in het totaal te 
zullen leiden tot het verdwijnen van 18.000 onderwijsjobs, het
zij meer dan 10 t.h. van het totaal. Op Jaarbasis komen deze 
besparingen neer op een besnoeiing met zowat 7,7 miljard 
voor het Vlaams en van 8,8 miljard voor het franstalig 
onderwijs. Bovendien zal er vanaf 1983 onder meer bezuinigd 
worden op het universitair onderwijs via een zevenjarenplan. 

Op een perskonferentie verleden dinsdag hebben voorzitter 
Vic Anc:aux en Euro-parlementslid Jaak Vandemeulebroucke 
een alternatief Volksunie-besparingsplan voor het Vlaams 
onderwijs voorgesteld, waarvan het besparingseffekt even 
groot is als bij het plan-Coens zonder dat evenwel aan de te 
werkstelling wordt geraakt. Dit besparingsplan van de Volks
unie stelt .Haarenboven nog meer dan een kwartmiljard ter 
beschikking voor d? invoering van de verlengde leerplicht 
van 5 tot 16 jaar er. voor het scheppen van meer deeltijdse 
arbeidsplaatsen. In tegenstelling met het plan-Coens waar
borgt het VU-plan ten slotte het lavensrecht van de onder
wijsvernieuwing. 

De grote verdienste van het alternatieve VU-besparingsplan 
is, dat het zich niet beperkt tot de fundamentele en zeer 
terechte kritiek op het plan-Coens, maar dat het meteen — 
aan de hand van onbetwistbare cijfers en gegevens — het be
wijs levert dat in Vlaanderen de door Coens vooropgestelde 
besparinr van zowat 8 miljard kan verwezelijkt worden 
zonder dat er leerkrachten moeten afvloeien. 

Vooreerst de kritiek. Het plan-Coens gaat volkomen voorbij 
aan een aantal evidente besparingsmogelijkheden. Alleen het 
3igenlijke departement Onderwijs wordt bij de besparingen 
betrokken. De overige departementen die voor onderwijs in
staan — volksgezondheid, landbouw, verkeerswezen, kuituur, 
landsverdediging, justitie, middenstand — blijven onaange
roerd. Er wordt veel te weinig bespaard op de verkwistlngs-
post-bij-uitstek, het leerlingenvervoer. De besparingen tref
fen ongemeen brutaal het VSO, dat in Vlaanderen 83 th . van 
de op de helling gezette jobs in het sekundair onderwijs moet 
inleveren. Een onvermijdelijk gevolg daarvan is dat het plan-
Coens vooral het Rijksonderwijs zeer eenzijdig besparingen 
oplegt, wat niet van aard is om de schoolvrede te bevorderen. 
Het voornaamste euvel van het besparingsplan-Coens is 
echter, dat hef een typisch Belgische onderneming is waarbij 
Vlaanderen twee keer betaalt: een eerste keer door drastisch 
in te leveren op hel eigen nederlandstalige onderwijs en een 
tweede keer door mee te betalen voor het onrechtmatig-groot 
aandeel van het franstalig onderwijs. Op het eerste zicht valt 
dit niet zo sterk op en wordt de indruk verwekt, dat zowel het 
Vlaams als het franstalig onderwijs tot een gelijkwaardige be
sparing wordt gedwongen. Bij nader toekijken echter vloeien 
ook in het onderwijs — net als in zovele andere sektoren — 
Vlaamse miljarden naar Wallonië. De omvang van deze 
transfers is bekend. De Vlaamse Interuniversitaire Raad 
becijferde, dat Vlaanderen inzake universiteiten en weten
schappelijk onderzoek jaarlijks 2,6 miljard derft. Voor de an
dere verdeelsleutels een benadeling van nog eens meer dan 2 
miljard. 

De bezuinigingstruuk van Coens en de regering bestaat er 
dus in dit 4,5 miljard onrechtmatig franstalig aandeel onaan
geroerd te laten en dan „gelijkwaardig" te bezuinigen op de 
rest 

Het alternatief VU-besparingsplan stelt de zaken scherp en 
duidelijk: indien Vlaanderen zijn rechtmatig aandeel krijgt, 
dan kan op het Vlaams onderwijs 9 miljard bespaard worden 
zonder afdankingen. 

Ook hier geldt de keuze tussen Vlaamse welvaart of Belgi
sche armoede! 
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Foto van de week 

Waarde landgenoten, gij hebt mij de wapens gegeven en ik gebruik ze dan ook. Toelichtingen erover krijgt u 
• voortaan geregeld op radio en tv niet vóór of achter maar telkens bij het begin van het nieuws... (foto Peust-

jens) 

Met drie tremen bergaf... 
Drie volmachtentreinen en één 
devaluatie-express zijn door het 
land aan het razen. Het startsein 
werd gegeven op 2 februari, toen 
de regering Martens V van het 
parlement verregaande volmach
ten afdwong. Vier weken werden 
kamerleden in kommissieverga
deringen en nadien alle kamerle
den in openbare vergadering ge-
mobilizeerd, van 's ochtends tot 
's avonds laat, zaterdagen en 
zondagen inbegrepen, om de vol-
machtenwet gestemd te krijgen. 
Het heette dat dit noodzakelijk 
was om een andere politiek te 
kunnen gaan voeren, met de her
opleving van de ekonomie en de 
sanering van de Rijksfinanciën 
tot doel. 
VU-kamerfraktieleider en uit
muntend jurist Frans Baert, in 
andere tijden door perskommen-
tatoreji geroemd om zijn spitse 
tussenkomsten, heeft een nauw
keurige analyse gemaakt van de 
drie treinen met volmachtenbe
sluiten. Daaruit blijkt dat de rege
ring zich bezighoudt met lugube
re aprilgrappen in plaats van 
werk te maken van gedegen sa
nering van de rijksfinanciën en 
het op gang brengen van een 
nieuw industrieel beleid. 
De volmachtenbesluiten blijken er 
vooral op gencht te zijn geld te ha

len waar het het gemakkelijkst te 
vinden is en opgeëist kan worden: 
bij de loon- en weddetrekkenden, 
de zelfstandigen, de gepensio
neerden, de sociaal verzekerden. 
Die kunnen er alvast niet mee 
weglopen-
Wat betreft de verlichting van de 
bedrijfslasten (index-ontkoppeling 
van lonen, verlichting van fiskale 
en sociale lasten voor de werkge
ver) is er geen enkele waarborg 
dat de lastenverminderingen zou
den leiden tot toekomstgerichte 
investeringen, en verhoging van 
de werkgelegenheid op halflange 
of zelfs op lange termijn. Heel wat 
wordt gedekreteerd ten gunste 
van mensen met véél geld: BTW-
afschaffing op goudverhandeling 
en kunstwerken, belastingvrijstel
ling op nieuwe aandelen, niet-se-
lektieve vermindering van BTW in 
de bouw... Hoe meer aandelen 
men' kan kopen, hoe meer men 
profiteert; wie zeer duur bouwt 
geniet evenzeer het meest van de 
BTW-vermindering. 

Enzomeer._ Er wordt in het kader 
van krisisbestrijding veel ten gun
ste van fortuinbezitters gedaan, 
terwijl van minderbegoede bur
gers vooral zware offers worden 
geëist 

De inlevering via inkomstenver-

Lees ook biz. 24 
Frans Baert: 

minderingen, afvlakking van ver
goedingen, verhoging van allerlei 
bijdragen zoals remgelden, ver
mindering van zogeheten vervan-
gingsinkomens en sociale uitkerin
gen (zoals kindergeld) is zeer 
hard. Daarentegen wordt nage
noeg niets ondernomen om de 
overheidsuitgaven behoorlijk te 
saneren. Jawel, uiteraard, via de 
bep)erking van wedden, fjensioe-
nen, sociale tegemoetkomingen 
en dies meer. 
Maar niets om het overheidsappa
raat te rationaliseren, CHTI overbo
dige diensten of instellingen af te 
schaffen, of om het weggooien 
van miljoenen subsidies stop te 
zetten. 
Het moet toegegeven worden: de 
regering Martens V regeert met 
krachtige hand. Loonsverminde-
ring en inkomensvermindering 
wordt verheven tot een maat
schappelijk ideaal. We worden ge
duwd naar een bijna uitzichtloze 
algemene verarming. En tot een 
toename van de sociale ongelijk
heid. 
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„DE NIEUWE ORDE" 

„Knack' schreef over VNV-leider Staf 
De Clercq „VNV-leider Staf De 
Clercq kreeg in 1936 van het Nazi-Pro-
pagandaministene zo overmatig veel 
geld toegestoken ( J dat hij er zich on
vermijdelijk persoonlijk moet mee ver-
njkt hebben Die persoonlijke vemj-
king lijkt voor deze redakteur een 
vaststaand feit ofschoon hij evenmin 
als Maunce De Wilde de onweerlegba
re bronnen daarvoor aangeeft Of zijn 
die bronnen niet onweerlegbaar en 
gaat men van veronderstellingen uit in 
de zin van iemand kreeg veel geld dus 
moet hij zich persoonlijk verrijkt heb
ben" Zich weg steken achter journalis
tieke deontologie bij het behandelen 
van een histonsch onderwerp is wel 
handig, maar belet met dat zowel Mau
rice De Wilde als de Knack'-redak
teur hier fout zijn 

Voor het overige is de reeks over de 
kollaboratie zeer voortreffelijk. Einde
lijk werd aan de hand van bronnen 
aangetoond dat de kollaboratiebereid-
heid met alleen, zelfs met in de eerste 
plaats in de schoenen van het VNV 
moet geschoven worden Er moeten 
verantwoordelijken gezocht worden 
ook binnen de katolieke, socialistische 
en liberale partij, ja zelfs binnen de 
kommunistische (tot 1941) Daarenbo
ven IS er de histonsche kontekst vanaf 
de Eerste Wereldoorlog die de kolla
boratie aan Vlaamse kant heel begnj-
j3elijk maakt 

Het IS duidelijk dat wanneer alle bron
nen beschikbaar zouden zijn. het wel
licht nog sterker tot uiting zou komen 
dat de repressie na de Tweede We-
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reldoorlog de verkeerde mensen trof 
en ovengens op een zwaar overdre
ven manier Na zo n onthullingen moet 
de vraag waarom dan nog steeds 
geen amnestie in 1982' met nog meer 
aandrang gesteld worden omdat na 
de oorlog vooral de kleine man getrof
fen werd terwijl die politici die zich 
graag laten omschnjven als sociaal 
voelend zo laf waren dat zij meeheul-
den met de begnjfjelijke volkswoede, 
die kollaboratie gelijkstelde met de 
feiten die bekend raakten over de 
koncentratiekampen 
Nog vragen dienen zich in verband 
met de kollaboratie aan heeft de kolla
boratie van het VNV als orgamzatie 
mensen de dood ingestuurd'' En moe
ten WIJ een bevnjdingsbeweging ver
oordelen omdat ZIJ geld vanuit het 
buitenland ontvangt •? Zijn de motieven 
van de vandaag opnieuw revolterende 
Polen minder sereen wanneer mocht 
blijken dat zij geld ontvangen vanuit de 
VS"? De steun die bevrijdingsbewegin
gen vanuit het buitenland ontvangen is 
een gegeven dat van alle tijden is 
Maar inzake de Tweede Wereldoorlog 
wordt dit automatisch beoordeeld en 
veroordeeld vanuit de wetenschap die 
WIJ vandaag beschikken de Tweede 
Wereldoorlog doet ons onmiddellijk 
denken aan de mensonwaardige kon
centratiekampen, waarbij dan vaak 
vergeten wordt dat de overwinnaars 
vandaag met moeten onderdoen voor 
hun overwonnenen 

TVM, Brugge 

ANTWERPSE 
JEUGDRAAD 

Met belangstelling las ik het artikel 
over de Stedelijke Jeugdraad van Ant
werpen, in de „WIJ" van 18 maart II 
Nochtans meen ik dat de benchtge-
ving met helemaal met de waarheid 
klopt daar waar de steller beweert dat 
de „CVP-geinspireerde jeugdvereni
gingen in knsis zitten" Hij staatft dit 
met een „officiële vraag vanwege de 
CVP-jongeren aan het stadsbestuur of 
ZIJ konden onderzoeken of het sterk le
denverlies van de CVP-jongeren of 
andere katolieke verenigingen te ver
klaren kon zijn vanuit een sterke ont
volking van de stad Antwerpen" 
Deze vraag aan het stadsbestuur 
kwam helemaal niet van jde CVP-
jongeren, maar van de Chiro en de Ka-
tolieke Scouts en Gidsen (wat zeker 
met hetzelfde isO Bovendien kaderde 
deze vraag in een ruimer onderzoek 
naar de achteruitgang van de jeugdbe
wegingen in de stad, waarbij de moge
lijke ontvolking slechts een onderdeel 
was 
Deze vergissing en ook de woordkeu
ze in het artikel zouden er kunnen op 
wijzen dat de steller zelf nog denkt in 
termen van verzuiling De kristelijke 
verenigingen staan hier al lang boven 
Trouwens, de allerenige die ik reeds 
verscheidene keren heb horen pleiten 
voor het doorbreken van de zuilen in 
de Stedelijke Jeugdraad, is precies de 
vertegenwoordiger van de CVP-jon
geren 
Dit schrijf ik als getuige van bedoelde 
vergadenng waarin ik zetel als verte
genwoordiger van de Gnjze Kat een 
katolieke maar ongebonden jonge-
renklub 

J.O., Borgerhout 

DE FRANSTALIGE ELITE 

Het IS een algemeen bekend feit dat de 
Franstaligen zich van aanvang aan een 
eentalig Frans België gewenst hebben 
— en dat ze die wens nog altijd met 
hebben opgegeven Zij beschouwen 
zichzelf immers als ,de elite' in België 
en alles wat Vlaams is als minderwaar
dig 

Het enige wat ze wel graag hebben 
zijn onze centen i 
Maar ik hoor sommigen al zeggen 
Waarom toch altijd weer die oude 

koeien uit de gracht halen"? Welnu 
mijns inziens is dat altijd weer nodig 
want wat weten de meeste jongeren 
van na de tweede wereldoorlog over 
de Vlaamse Beging"? 
Wat weten zij over de lange harde en 
soms bittere strijd die generaties fla
minganten hebben moeten voeren 
tegen verbastering en uitbuiting"? 
Beseffen zij wel dat hun grootvaders 
en overgrootvaders bij het leger in het 
Frans werden gedrild en dat in 1914-18 
onze Vlaamse soldaten aan het IJzer 
front met Franse bevelen de dood 
werden ingejaagd"? Dat onze Vlaamse 
mensen zich op eigen bodem moesten 
aanpassen aan een volksvreemde bur
gerij en meestal maar juist goed ge
noeg waren om knecht of meid te 
spelen"? Of om als „gastarbeider" in 
Wallonië de vuile en veelal ongezonde 
werkjes te gaan opknappen"? En zo 
zou men kunnen verder gaan tot op de 
huidige dag hoewel er al heel wat 
verbetei-d is Voor de Franstalige „eli
te" gelden wij nog alt jd als derde-
rangsburgers die hoogstens of alleen 

jroaar daar zijn om door hen vernederd 
of uitgebuit te worden Daarom alleen 
al IS het zelfs onze plicht om de 
tegenwoordige jeugd daarvoor in te 
lichten opdat ze zou weten wat er hier 
ai meer dan 150 jaar aan het gebeuren 
isi 

G.v.M„ Eupen 

VLAAMSE BISSCHOP 
IN BRUSSEL 

De benoeming van Luk De Hovre s j 
tot hulpbisschop van de kristen-Vlaam
se gemeenschap te Brussel is een 
nieuw feit in de „Belgische kerk" 
Het mag als een bevestiging van de 
groeiende autonomie van de Vlaamse 
kerkgemeenschap aanzien worden 
Heeft ,W1J" daar geen aandacht voor"? 
Zou „WIJ ' met de eerste kunnen zijn 
om hier achter te staan"? Zij het op een 
bescheiden manier omwille van de 
/7u/p-funktie 

De autonome aanstelling in de Sint-
Michielskatedraal is een duidelijke keu
ze voor de komende jaren „ De Hovre 
moet kunnen gedragen worden door 
de bewustgeworden Vlaamse ger 
meenschap 

P A en GV., Brussel 

Red Wi | hadden monseigneur De 
Hovre uitgenodigd voor een vraag
gesprek, maar hij heeft begrip ge
vraagd voor het feit dat hij pas werd 
aangesteld en ook meent moeilijk 
een primeur-mterview aan een poli
tiek blad te kunnen toestaan. 

Brieven 

Wi| ontvangen graag brieven van 
onze lezers ats ze ondertekend zijn 
Naamloze boeven gaan de scheur 
mand m evenals scheld en smaad 
brieven De andere publiceren wi) 
naargelang er plaats beschikbaar is 
W i | behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers 
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie vertolkt in een fezersbrief 
IS met noodzakelijk de onze 

De redaktie 

• Meisje 18 jaar diploma kin
derverzorgster zoekt werk ook 
in nachtdienst 

• Pas afgestudeerde maat
schappelijk assistente met spe-
ciahzatienchting justitie zoekt 
werk in Brussel of westen van 
Brabant Voor ml tel 5691604 
volksvertegenwoordiger dr J 
Valkeniers 
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Mensen m 
Martens vertelt mopjes 
Op de jongste EG-top te Brussel 
vroeg Bondskanselier Helmut 
Schmidt aan eerste-minister 
Martens, het gezellig onderonsje 
's avonds te willen openen met 
het vertellen van een mop in 
plaats van met de obligate gele
genheidstoespraak. 
Na even nagedacht te hebben, 
vroeg Wilfried Martens: „Wie 
kent het verschil tussen een goe
de en een buitengewoon goede 
sekretaresse?" Algemeen wenk-
brauwengefrons en schouderop
halen. Martens: „De goede sekre-
taresse begint de dag door aan 
haar baas te zeggen „goede mor-

Ook De Croo 
vertelt mopjes 
Naast af en toe een goede, duiken 
er leder jaar ook een groot aantal 
dubieuze of ronduit slechte 1-april-
nnoppen op. 
De prijs voor de rotste aprilvis 
komt dit jaar toe aan PVV-mInister 
van Verkeerswezen Hernnan De 
Croo. Het Is bij deze excellentie 
doorgaans op de andere dagen 
van het jaar al moeilijk, een onder
scheid te maken tussen verstandi
ge en onverstandige praat Als hij 
zich Inlaat met 1-aprilmoppen, is 
het hek helemaal van de dam. 
De Croo verleende vorige week 
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gen, meneer"; de buitengewoon 
goede sekretaresse zegt „het is 
al morgen, mijnheer". 
Naar verluidt lokte de Martens-
mop eerder nieuw wenkbrauwen-
gefrons dan gelach uit. Margaret 
Thatcher, de enige vrouw in het 
gezelschap, liet zich ontvallen: 
„En u bent een kristen-demo-
kraat?" 

zijn medewerking aan een twijfel
achtige BRT-aprIlmop; In het radio
nieuws 's ochtends verklaarde de 
minister In hoogsteigen persoon, 
dat er In de NMBS-statlons 2 
miljoen gratis treintickets te ver
krijgen waren. Honderden, vooral 
bejaarden en clelne luyden, trap
ten er In en kwamen naar een 
station. Waar ze mochten verne
men dat de minister zich kostelijk 
op hun kap aan het amuseren was. 
en dat overigens precies die dag 
de trelntickets gevoelig In prijs 
gestegen waren. 
Was dit wellicht de eerste rege-
rlngsmededellng-nleuwe stijl die 
Martens op de BRT wil Invoeren? 

Gol opent 
de verkiezings
campagne 
Vorige week heeft PRL-vice-pre-
mier Gol in de Senaat, in ant
woord op een vraag van zijn 
partijgenoot Mundeleer, zich een 
aantal dingen laten ontvallen die 
hoogst bedenkelijk zijn voor een 
liberaal van zijn kaliber. 
Zo ligt het volgens hem in de be
doeling van de regering, de stij
gende jeugdkriminaliteit te be
teugelen door misdadige jonge
lui vanaf hun zestien jaar te ver
wijzen naar de gewone rechtban
ken, dus de korrektionele 
rechtbanken en de assisenho-
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ven. De wijze waarop Gol dit 
tema aanbracht, bevestigt dat 
het de Waalse excellentie veel 
meer er om te doen is de cam
pagne voor de gemeenteraads
verkiezingen te openen, dan een 
ernstige bijdrage te leveren tot 

het beteugelen van de kriminali-
teit 
Dat precies een verlichte liberaal 
aankondigt dat de al bij al voor
treffelijke wet op de jeugdbe
scherming op de helling moet, is 
op zijn zachtst gezegd merk
waardig. 

Deze week dit... 
De kaderdagen van 1982 zijn 
achter de rug. Tijdens drie 
opeenvolgende weekeinden 
werd in de vijf provincies 
verzamelen geblazen. Meer dan 
duizend kaderleden en 
mandatarissen staken de koppen 
bij elkaar. 
Nu we de balans opmaken, blijkt 
deze In de grootste mate over 
te slaan langs de positieve kant. 
Er zijn zeker ook negatieve 
punten. De fouten worden 
genoteerd om ze In de toekomst 
te vermijden. Maar de goede 
punten zijn zonder twijfel 
overheersend. Je kon het aan 
de gezichten merken: ze waren 
gelukkig en entoeslast. Het 
eerste prachtige lenteweer kon 
de motivatie niet vemiinderen. 
Men wou deelnemen, erbij zijn, 
meewerken. 
Zoals steeds bij Volksunie
bijeenkomsten was het levende 
Vlaanderen aanwezig: mensen 
uit alle sociale geledingen, 
jongeren en anderen. Nog wel 
te weinig vrouwen. Na de 
oproepen van enkele aktleve 
vrouwelijke kaderleden hoop Ik 
hartsgrondig, dat ook hun 
aanwezigheid zal groeien. Hun 
specifieke Inbreng kunnen we 
niet missen. 
Zelf heb ik een ontroerend 

moment beleefd. Na het einde 
van een kaderdag kwam een 
oudere man op me af. Ik ken 
hem al vele jaren. Een heel 
leven vol Vlaams-nationale strijd. 
Veel geleden. Ook gevierd. 
Nooit gebogen of versaagd. Hij 
groette me en gaf me een 
briefje van duizend frank. Dit 
gebaar pakte me. Deze man 
heeft waarschijnlijk zelf niets te 
veel. Hij Is van het soort dat niet 
kan opgeven. Dat altijd zijn 
steentje wil bijdragen. Op de 
manier die hij nog aankan. Een 
man van het echte ras. 
Ik dank al de naaste 
medewerkers die de kaderdagen 
hebben voorbereid en tot In de 
late avonduren hun lieste 
krachten hebben gewijd aan het 
samenstellen van de uitgebreide 
dokumentatie- en aktlemap. 
Ik dank de inleiders van de 
sektlevergaderingen. Ik dank al 
de aanwezigen voor hun 
kritische zin, hun onverzettelijke 
daadkracht en bezieling. 

Nu begint de uitvoering van wat 
besproken werd. Deze staat of 
valt met de graad van politieke 
verantwoordelijkheid die we 
allen samen opnemen. 
De kongresteksten dienen door 
te dringen tot de 
ledenvergaderingen van de 

afdeling. De opdracht Is niet 
gering: samen moeten we 
zoeken naar een toekomstmodel, 
waarin de ekonomische aktlvitelt 
en draagkracht In evenwicht met 
de ecologische waarden kunnen 
groeien naar een 
maatschappelijk welzijn. 
De start Is votop gegeven voor 
de intense aanpak van de 
verkiezingen voor nieuwe 
gemeenteraden. Het staat vast 
dat de Volksunie In heel wat 
gemeenten aanspraak zal maken 
op het bestuur. Wij hebben de 
ambitie, vanuit de meerderheid 
of de oppositie, een Vlaams-
nationale stempel te drukken op 
de Vlaamse gemeenten. Dicht bij 
het volk, In de eerste politieke 
leefkring, willen wij de motor zijn 
voor een eigen ontwikkeling, 
tegen de verzuiling en voor de 
samenhorigheid. 
Van 8 november 1981 naar 10 
oktober 1982: één onstuitbare 
Volksunie! ^ 

Vic ANCIAUX 

Gillon: 
twee miljard 
bijkomend 
De vijf weken aanslepende sta
king In de Luikse staalnijverheld, 
aangevoerd door FGTB-baas Gil
lon die in de laatste stakingsfaze 
de morele steun kreeg van.. PRL-
minister Gol, heeft aan Cockerill-
Sambre een bijkomend verlies van 
twee miljard bezorgd. 
Inmiddels Is het al zonneklaar ge
worden, dat Cockerlll-Sambre on
mogelijk het einde van het jaar kan 
halen met de zeven miljard van de 
In het totaal 22 miljard die moesten 
dienen om de exploitatieverliezen 
te dekken tot In 1985! 
Men moet geen waarzegster zijn 

om te voorspellen, dat de 2 miljard 
stakingsverlies ook weer door 
Vlaanderen zullen moeten gedekt 
worden. 
Inmiddels heeft de nieuwe tijdelij
ke Cockerill-Sambrebaas Vander-
strick aan Gillon reeds toegezegd, 
dat Seraing én Chertal verwezen
lijkt zullen worden. 

Willy Knijpers 
naar Honduras 
Een paar dagen nadat hij terug
keerde uit Polen waarheen hij de 
vierde voedsellevering van het 
Vlaams-Nationaal Hulpfonds had 
begeleid, is Willy Kuijpers verle
den zaterdag vertrokken naar 
Honduras waar hij een onder
zoek wil verrichten naar de ge
zondheidstoestand en de voed
selvoorziening in de kampen 
voor vluchtelingen uit El Salva
dor. 
Overbodig te vermelden dat 
Willy Kuijpers, die moedig én 
grootmoedig de mensenrechten 
blijft verdedigen zowel in Oost 
als in West, al deze reizen onder
neemt op eigen kosten. En niet, 
zoals doorgaans gebruikelijk bij 
reislustige parlementsleden, op 
kosten van de belastingbetaler-
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Mi Kommentaar 

Op een betoging in Antwerpen werd in het voorbije weel<end de discriminerende politiek van Martens V eens 
te meer aan de kaak gesteld. Treffender dan op deze spandoek kan de tweespalt tussen Vlaanderen en Wallo
nië nauwelijks in enkele woorden geschetst worden, (foto Damm) 

Eindelijk 
De centrale regering heeft einde
lijk de rijksmiddeienbegroting 
voor 1982 ingediend. Na de paas
vakantie kan de bespreking aan
vatten in Kamer en Senaat, zodat 
verwacht mag worden dat de 
regering tegen mei zal beschik
ken over een gewettigde basis 
voor haar beleid. Ook al zullen de 
middelen dan reeds voor de helft 
verbruikt zijn. 
Nadien moeten nog alle andere 
begrotingen per departement 
aan bod komen. Al te belachelijk 
eigenlijk, maar toch reeds een 
vooruitgang ten opzichte van 
1981. De laatste begrotingen van 
dat jaar werden zopas goedge
keurd. 

Wel 
buitenlanders 
Het overleg tussen de centrale 
regering en de zogenaamde deel-
regeringen over de omstreden 
brief van Damseaux is op een 
sisser uitgelopen. De verschillen
de partijen bleven op hun stand
punt 
Ondertussen heeft een vi/oord-
voerder van de Waalse regering 
het standpunt van zijn minister 
verduidelijkt Het verbod om in 
Wallonië werken uit te voeren, 
geldt enkel voor de Vlamingen, 
niet voor de buitenlandse bedrij
ven. 
Met dergelijke hatelijke standpun
ten dreigt evenv^rel ook Vlaande
ren dra „buitenland" te v»/orden 
voor Wallonië. 

Vervelend voor Damseaux is wel 
dat de gemeente Vloesberg on

dertussen haar visie heeft gehand
haafd. De werken worden aan een 
Vlaamse aannemer toegespeeld. 

Tussen Brussel 
en Antwerpen 
In het kader van de volmachten 
heeft de centrale regering beslist 
om aan de failliete Brusselse 
gemeenten een lening toe te 
staan van niet minder dan 4,7 mil
jard. 
Tegelijkertijd besliste die rege
ring dat Antwerpen, in uitvoering 
van de fusiewetgeving, kan reke
nen op 2,5 miljard. In 1975 werd 
immers beslist dat alle fusiege-
meenten met een „propere lei" 
moesten kunnen beginnen. Maar 
reeds eind 1975 bedroeg de 
schuldenlast van de Antwerpse 
deelgemeenten 2,7 miljard. Voe
gen we daar de gekapitalizeerde 
renten bij, dan komt men aan een 
bedrag van 4,7 miljard. 
Brussel zonder fusie maar dank 
zij volmachten verwerft dus 
4,7 mil jard; Antwerpen met fusie 
slechts 2,5 miljard. De Waalse 
ministers weigerden evenwel 
meer toe te kennen, vermits Luik 
eertijds niet meer kreeg. En van 
de Vlamingen Martens en De 
Clercq moet Vlaanderen het 
sinds lang niet meer hebben-

Geen aprilgrap 
Op 1 april trachtte de BRT-televi-
sie de kijkers te verblijden met 
een aprilgrap. De regering zou 
namelijk maatregelen getroffen 
hebben om de reizen naar het 
buitenland te beperken. 
Helemaal geen grap, maar de 
keiharde werkelijkheid. Want 
zelfs zonder specifieke maatre
gelen hebben Martens en zijn 
kollega's dit doel bereikt 
Wie bij voorbeeld de paasdagen 
in Zwitserland wenst door te 
brengen, betaalt reeds 27 fr. voor 
een Zwitserse frank. De Franse 
frank van zijn kant is reeds opge
klommen tot 8,5 fr., terwijl zelfs 
voor een tripje dichter bij huis — 
bij voorbeeld naar Nederland — 
meer dan 20 fr. moet neergeteld 
worden voor een gulden. 
Maatregelen zijn dus echt niet 
meer nodig. 

Welke 
hypotese ook... 
Ettelijke studies hebben bewe
zen dat de overheidstekorten 
door Wallonië en Brussel veroor

zaakt worden. Tot dusver heeft 
de regering dat gesprekstema 
netjes gemeden. 
Op een vraag van kamerlid Jef 
Valkeniers diende evenwel kleur 
bekend te worden. Het antwoord 
luidde ondubbelzinnig: welke hy-
poteses of verdeelsleutels men 
ook gebruikt het financieringste
kort van de overheid ligt in Wal
lonië heel wat hoger. 
De minister van Ekonomische 
Zaken citeerde zelfs een aantal 
voorbeelden. Aldus becijferde 
een „vrij goede' studie dat Vlaan
deren in 1975 een tekort van 
10.907 fr. per hoofd van de bevol
king kende. In 1978 was dat te
kort opgelopen tot ongeveer 
17.000 fr. Bij onze zuiderburen 
evenwel steeg dat tekort van 
29.938 fr. tot ruim 43.000 fr. 
Volgens een andere studie zou 
het overheidstekort in Vlaande
ren nauwelijks 5.000 fr. bedragen, 
terwijl elke. Waal een schulden
last van bijna 18.500 fr. tors t 

...Vlaanderen 
benadeeld! 
Bij dit alles moet nog rekening 
gehouden worden met de vast
stelling dat Vlaanderen ongeveer 
55 th . van de overheidsinkomsten 
levert Wallonië 30 th . en Brussel 
15 th . 
Datzelfde beeld is evenwel niet 
terug te vinden aan de zijde van 
de overheidsuitgaven. 
Op het vlak van de sociale zeker
heid bij voorbeeld rekupereert 
Vlaanderen slechts 53 th . en wat 
de nationale infrastruktuurwerken 

„Een alternatief 
besparingsplan 
voor ons 
onderwijs" 

Dinsdag 6 april II. werd bij 
monde van het VU-Europar-
lementslid Jaak Vandemeu-
lebroucke een alternatief 
besparingsplan voor het on
derwijs aan de pers voorge
steld. Het plan, een grondige 
korrektie op het bewuste 
besparingsplan dat minister 
Coens, kreeg in de Vlaamse 
pers heel wat belangstelling. 
Onderwijsdeskundige Van-
demeulebroucke berekende 
dat met dit plan 8 miljard 
zou kunnen bespaard wor
den. 

Het dossier „Een alternatief 
besparingsplan voor ons 
onderwijs" is door eenvou
dige aanvraag gratis te be
komen op het VU-sekreta-
riaat Barrikadenplein, 1000 
Brussel. 

betreft slechts 46 th . Inzake de 
openbare investeringen Is het al 
niet beter gesteld. Daar beloopt 
het Vlaamse aandeel iets meer 
dan 50 th . 
Bij dit alles rijst de vraag waar Wa
len als Damseaux en Olivier het 
recht halen hatelijke verklaringen 
aan het adres van Vlaanderen af 
te leggen. 

Rule, Brittannia... 
Ha-ha en ha-ha-ha, de liefhebbers van retro wri j
ven zich vergenoegd in de handen. We zijn plots 
allemaal vele tientallen jaren jonger. De tijdmachi
ne uit de science-fictionverhalen bestaat; ze heeft 
ons met een forse ruk neergepoot in het begin van 
de vorige eeuw. Eergisteren verloor admiraal lord 
Nelson zijn rechteroog bij Calvi, gisteren zijn 
rechterarm bij Santa Cruz. Morgen zal hij bij 
Trafalgar sterven op de sandelhouten kampanje, 
nadat hij zijn laatste bevel aan de opvarenden en 
het nageslacht heeft gegeven: England expects 
everyman to do his duty. Terwijl de levensgeesten 
ontvlieden door de open schotwonde, hem toege
bracht vanuit het want van de „Redoutable", zal hij 
— reeds op de drempel van de Grote Schemering 
— vernemen dat de Navy gezegevierd heeft 
De Argentijnen, dit liederlijk volk van pampaboe-
ren en tangodansers, hebben het aangedurfd om 
de Union Jack te strijken boven de stranden van 
de Falkland-eilanden. De achttienhonderd Britse 
bewoners en hun ontelbare schapen zuchten on
der het vreemde juk. Links te rijden is hen 
voortaan verboden. Hen wacht de pijnlijke om
schakeling van duimen en inches naar meters en 
liters. 
Een vernederde en gekrenkte natie richt zich op, 
van Lands End tot de Buitenste Hebriden. De al te 
zwakke lord Carrington, die het debacle niet heeft 
kunnen vermijden, wordt naar huis gestuurd. De 
admiraliteit beslist een armada van veertig-vijftig 
schepen uit de rusten. Slechts de kleine Home 
Fleet zal vóór de monding van de Thames blijven 
kruisen, voor het geval de koning van Pruisen het 
in zijn hoofd zou halen gebruik te maken van de t i j 
delijke zwakheid van het imperium. 
Te Portsmouth wuiven tienduizenden de vloot u i t 
Aan dek van de korvetten en de dreadnoughts 
zwaaien de manschappen, onberispelijk opgesteld 
in ri j, vroli jk terug met hun mutsen en enterhaken. 
Hen wacht de vreselijke overtocht wekenlang op 
het open water van de Atlantische Oceaan, bloot
gesteld aan scheurbuik en andere onbeschrijfelij
ke gevaren. Als zij de rede uitvaren, klinkt uit hun 
onverschrokken kelen de grootse hymne: rule, 
Brittannia-
Dertienduizend kilometer verder naar het zuiden 

roept Leopoldo Fortunato Galtieri de Argentijnse 
natie onder de wapens. Koeriers op snelle paarden 
razen door de pampa, om van hacienda naar 
hacienda het ordewoord door te geven: liever 
sterven dan de islas Malvinas y Atlantico af te 
staan aan het perfide Albion. Op de Plaza de Mayo, 
tot voor kort uitsluitend gereserveerd voor het 
vakkundig aftuigen van syndikale en andere beto
gingen, stroomt het volk nu samen om hulde te 
brengen aan Pedro Edgardo Giachhino, de Eerste 
Gesneuvelde. Buenos-Aires weet zich gesterkt 
door het reusachtige Zuidamerikaanse kontinent 
waar de plunderingen en brandstichtingen van sir 
Francis Drake nog voortleven in het volksgeheu
gen. De hele Hispanidad, inbegrepen het oude 
moederland waar straks de Mundial wellicht de 
Britse en Argentijnse elftallen tegenover mekaar 
zal stellen, houdt de trotse ogen gericht op de Ver
re Eilanden. 
En zo word t tegen het einde van de twintigste 
eeuw aan, het oude spel nog maaf' eens opge
voerd. De drie miljoen Britse werklozen kunnen 
plots hun handen gebruiken: ze mogen er in 
klappen, 's avonds, als de v looi op tv nog eens 
uitvaart De Argentijnse Gekke Moeders, sinds 
jaren op zoek naar de dertigduizend verdwenen 
opposanten van de junta, worden opgenomen in 
de jubelende stoet van de krijgslustigen. Zowel 
Galtieri als Thatcher beleven de plotse opstanding 
van hun broze, door de krisis tot op het merg 
getroffen naties. Het vaderland, zo stellen zij 
tevreden vast is alleszins een nuttige ui tv inding. 
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Sociaal-ekonomisch VM} 
In het regeerakkoord van Mar
tens V staat klaar en duidelijk 
te lezen: „dat geen afbreuk mag 
worden gedaan aan de funda
mentele beginselen en de doel
stellingen van het stelsel van 
de sociale zekerheid, dat moet 
gebaseerd zijn op de solidari-
teitsgedachte en op het verze
keringsprincipe''. Aldus natio
naal minister van Sociale Za
ken, de ACWer Jean-Luc De-
haene. 
In hoofdstuk 4, punt 2, van het 
regeerakkoord staat duidelijk 
te lezen: „dat een grotere doel
matigheid in de besteding van 
de middelen en door een ster
kere selektiviteit- de solidari
teit tussen de bevolkingsgroe
pen moet worden gerealizeerd". 
Aldus de voorzitter van de libe
rale regeringspartij, Guy Ver-
hofstadt. 

Blijkbaar wordt het regeerak
koord in verband met het weg
werken van de rode cijfers In 
het stelsel van de sociale ze
kerheid nogal druk gelezen en 
herlezen, én vooral op uiteenlo
pende wijze geïnterpreteerd. 
Want minister Dehaene is het 
hoegenaamd niet eens met het 
proefballonnetje van de PNA/'er 
Verhofstadt waarbij voorge
steld werd de sociale zekerheid 
drastisch te liberalizeren met 
het invoeren van een negatieve 
inkomstenbelastingen (alweer 
een nieuw letterwoord, met 
name NIB). Dehaene wijst er op 
dat op die manier wordt terug-
gekrabbeld naar een stelsel 
van „staat van behoefte", en 
Verhofstadt is er dan weer op 
zijn beurt helemaal niet mee 
eens dat zijn hervormingsplan
nen zo'n asociale vaart zouden 
nemen. Bij het vertrek van de 
derde volmachtentrein die een 
zeer harde inlevering ten laste 
van de niet-rijken bevatte was 
al duidelijk dat de liberalen de 
CVP-regeringspartner bij de 
hand genomen hebben (en in 
tegenstelling tot de Vlaamse 
socialisten voorheen) in be
langrijkste mate het regeerbe-
leid bepalen. 

1.000 miljard 
Op de laatste bladzijde van dit 
blad doorlicht jurist Frans Baert 
op indringende wijze de tot nog 
toe genonnen volmachtenbeslui
ten en komt hij tot de vaststelling 
dat vooral de rijken vrijuit gaan 
bij het inleveringsproces, een be
hoorlijk aantal begoeden niet 
toevallig met de eerste volmach
tentrein nog cadeaus bovenop 
aangeboden kregen, en de inle
vering van de gezinnen nu al 
zeer zwaar zal uitvallen, terwijl 
de regering al aankondigde dat 
volgende jaar nog bijkomende 
inleveringseisen zullen gesteld 
worden. V\/at de sociale zeker
heid betreft wordt onder meer 
een verhoging van de werkne
mersbijdragen opgelegd, een be
hoorlijke verhoging van de tus
senkomsten van de zieken (rem-
gekJen, aankoop geneesmidde
len, hospitalizatie van langdurig 
zieken..J de biezondere inhou
ding van 7 procent op de vakan
tiegelden, de afvlakking van ver
goedingen bij arbeidsongevallen 
en beroepsziekten... De invalidi-
teitsuitkeringen zijn ook al dras
tisch afgeslankt, alleenstaanden 
en gezinnen zonder kinderen 
moeten extra bijdragen ten be
hoeve van de kinderbijslagen, 
die onverminderd blijven uitge
keerd worden ook aan gezinnen 
met miljoenen-inkomens. 

Op het vlak van vermindering 
van tal van sociale uitkeringen is 

Het proefballonnetje van Verhofstadt 

Wedergeboorte 
van de staat van behoefte 
er duidelijk onderhand al dras
tisch met de liberale voorhamer 
op los geklopt. Komt daar na
tuurlijk als gevolg van de deva
luatie en de prijsverhogingen 
sinds 1 april de inkrimping van 
gezinsinkomens bij door aan

zienlijke stijging van de levens
duurte. 
Precies op dit moment pakt de 
agressieve PVV-voorzitter Guy 
Verhofstadt uit met woeste plan
nen voor de hervorming van de 
sociale zekerheid in kompleet 

libertijnse zin. 
Niemand zal allicht tegenspre
ken dat de vigerende sociale-
zekerheidsuitkenngen die geza
menlijk op één jaar tijd een uitga
ve van meer dan duizend miljard 
belofjen onmogelijk nog onge-

Dehaene... en Verhofstadt Nog iets geven... en veel terugnemen. 

Centen geven... aan wie veel centen heeft (foto's Peustjens) 

I I 

Geen 
„Vlaamse 
belastingen 
Dat de Vlamingen een totale an
dere aanpak verkiezen van de 
ekonomische krlsis dan de Wa
len Is overduidelijk gebleken bij 
de opstelling van de begroting 
van deVlaamse regering die eind 
vorige week in het kasteel van 
Ham in Steenokkerzeel werd af
gerond. 
Vergeleken met de begroting van 
de centrale regering moet de 
Vlaamse gemeenschap het stel
len met een kleine peulschil ten 
belope van gezamenlijk (gewest 
en gemeenschap) een kleine 
60 miljard frank. 
Met die zeer schaarse geldmid
delen dient een biezonder zuinig 
beleid uitgestippeld te worden 
en na heel wat snoeiwerk is het 
toch mogelijk gebleken wél een 
konsolldatielening van 2,4 mil
jard in te schrijven om de begro
ting op ortodoxe wijze in even
wicht te houden, maar waarbij 
uitdrukkelijk werd beslist ten las
te van de Vlaamse belastingbeta
lers geen frank bijkomende las
ten op te leggen. 

Kwajongens-
taal 
Terwijl het parlement na de stem
ming van de volmachtenwet bij de 
regeringsbesluiten volkomen bui
ten spel werd g§zet en nu kan ge
nieten van een rustige paasperio-
de, blijft de regering zich tegen 

sociale tegenwind afschermen 
door nfiet de sociale partners over-
legrondjes te lopen. 

ABVV'er Debunne sprak nu wel 
(eindelijk voor zijn achterban!) wat 
kwajongenstaai door te stellen dat 
hij aan dat overleg niet meer wil 
deelnemen. 
Het ACV wou voor militante opris
ping niet onderdoen, en heeft nu 
gesteld van de regering een her
stellen van de indexkoppeling van 
lonen en wedden te zullen eisen. 
De twee grote vakbonden hebben 
duidelijk niet weinig last om hun 
militante draai te vinden bij de 
overrompelende volmachtenpdi-
tiek. 

Zieke man 
Als er in de EG wordt gesproken 
over landen die met de benaming 
„z/elce man van Europa" kunnen 
aangeduid worden dan werd in 
de jongste jaren en nog steeds 
Italië en ook Groot-Brittannië be
doeld. -^ f « ' 

Daar dreigt nu een verandering 
in te komen. 
De Belgische schatkist heeft het 
almaar moeilijker om op de inter
nationale kapitaalmarkt nog aan 
geldmiddelen te geraken op ba
sis van hetzij kortlopende of 
langlopende leningen. 
De schatkist heeft nu het gerucht 
bevestigd dat er momenteel po
gingen zijn om leningen in de 
wacht te slepen op de Britse 
kapitaalmarkt 
Het is de eerste keer in de ge
schiedenis van het Koninkrijk 
België dat zulks geschiedt 

Net nog 
produktief... 
Een ernstige aanduiding voor niet 
alleen de ekonomische recessie In 
ons land, maar ook voor het feit 
dat de Belgische ekonomische be
drijvigheid er in toenemende mate 
behoorlijk op achteruit boert is de 
vaststelling dat de Industriële pro-
duktie vorig jaar eianzienlijk is ge
daald. 
Evenwel dient hierop een zware 
korrektie genoteerd te worden: 
zelfs vorig jaar kende Vlaanderen 
volgens officiële t>ronnen nog een 
lichte toename van de industriële 
produktie. 
Maar, net zoals met de rode bud-
getaire cijfers is gebeurd, dreigen 
ook volgend jaar voor Vlaanderen 
min-getallen voor de industriële 
produktie te moeten genoteerd 
worden. 
Ten minste, indien de huidige re-
geerpartijen ervoor zorgen dat de 
centrale regering blijft verhinderen 
dat de Vlaamse gemeenschap 
een eigen industrieel beleid kan 
uitstippelen. 

wijzigd kunnen gehandhaafd 
worden. Het heet dat in de jaren 
zestig en zeventig onze sociale 
zekerheid tot de meest genereu
ze en duurste ter wereld is mis-
groeid. 

De gezinnen hebben bij ons in
derdaad nogal wat graag tal van 
sociale uitkenngen stilletjes bin
nengerijfd. En er zijn bovendien 
en vooral een opzichtelijk aantal 
misbruiken mettertijd gemeld. 

Niet op de laatste plaats bij een 
trits overheidsdiensten die luxu
euze extra-voorzieningen op de 
kap van alle belastingbetalers 
uitbouwden... 

Er IS veel misgegroeid. Ook in de 
sociale zekerheid dient het 
snoeimes gezet te worden. 

Maar blijkens het proefballonne
tje van Verhofstadt is de huidige 
regering van zins de misgroei 
nog aanzienlijk te bevorderen. 

Het kan toch niet ontkend wor
den dat in de voorbije jaren de 
uitgaven aanzienlijk de hoogte in 
werden gejaagd door ook enor
me bedragen uit te keren aan de
genen die de sociale verzekering 
niet zo meteen behoefden om 
een behoorlijk gezinsinkomen 
blijvend te waarborgen. 
Aan wie veel had werd jarenlang 
nog extra veel toegestoken. In 
het kader van de saneringen zijn 
de liberale regeringspartners er 
nu op uit om dat systeem te 
behouden. 

Wat voor de minstbegoeden in
derdaad, samen met reeds uitge
vaardigde volmachtenbesluiten, 
een terugkeer betekent naar de 
staat van behoefte. 
Het systeem van negatieve in
komstenbelastingen houdt im
mers in zo stelde Verhofstadt 
„dat diegene wiens inkomen be
neden een „bepaalde grens ligt" 
geld van de gemeenschap On 
welke mate?) toegestoken krijgt 
voor sociale uitgaven". Anderen 
die de gestelde inkomensgrens 
overschrijden krijgen van de 
staatskassen geen sociale uitke
ringen meer, maar kunnen dan 
uiteraard een behooriijk deel van 
wat zij momenteel aan sociale 
zekerheidsbijdragen afstaan 
voor rekening van privé-verze-
keringen storten zodat zij van 
een maximale sociale zekerhekj 
kunnen blijven genieten. Dege
nen die dat fameuze „bepaakJe 
modale sociale inkomen" niet 
hebben, hebben uiteraard ook 
niet de middelen om extra verze
keringspolissen af te sluiten en 
moeten dan maar vrede nemen 
met de beperkte staatshulp in de 
vorm van negatieve inkomsten
belasting. 

Het is duidelijk het tegenoverge
stelde van wat een sociaal-ge
richte hervorming van de sociale 
zekerheid zou moeten beteke
nen: allereerst het wegwerken 
van de grove misbruiken en als 
het dan nog financieel broodno
dig blijkt te zijn de uitkeringen se-
lektief terug te schroeven in die 
zin dat de gezinnen met de 
zwaarste sociale handicaps de 
meeste steun blijven genieten. 
Het schijngevecht tussen de 
ACWer Dehaene en de liberaal 
Verhofstadt dreigt evenwel in de 
komende maanden te kunnen 
bijgelegd worden, in dezelfde lijn 
van de huidige liberale hakbijlpo-
litiek want beide Martens-V-fans 
verwijzen naar zinssneden in het 
regeerakkoord waarin sprake is 
van sterkere selektiviteit (Ver
hofstadt) en het verzekerings-
princiep (Dehaene). Alleen moet 
Dehaene zijn zoals biezonder 
misnoegde ACW-achterban 
even sussen, (hds) 
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Vlaams 
imago... 
^eker in deze periode van re
cessie heeft de Vlaamse ge
meenschap er alle belang bij 

om meer dan voorheen dyna
misch te werken en nieuwe 
middelen te zoeken om op het 
internationale forum een her
kenbaar en erkenbaar imago 
ten toon te spreiden. 
De Vlaamse gemeenschap is 
door de verstarde Belgische 
diplomatieke aanpak — met de 

overwegend Franstalige en niet 
zelden Vlaamsvijandige han
delswijze — verstoken geble
ven van waardering in het bui
tenland die ze verdient 
Door het klassieke diplomatiek 
verkeer kreeg Vlaanderen niet 
de goede kans een eigen kwali
teitslabel te verwerven. Met de 

poespas op het gebied van de 
staatshervorming is het er bo
vendien niet gemakkelijker op 
geworden internationale erken-' 
ning te verwerven en de Belgi
sche ekonomische miserie 
heeft ons blazoen dan nog ex
tra bevlekt 

Op kultureel gebied werd hier 
en daar wel wat vooruitgang 
geboekt, met onder meer het 
tot stand komen van de Taal
unie, uitwisseling van plasti
sche kunstwerken en Vlaamse 
evenementen op het internatio
naal forum, zoals de huidige 
ballet-missie die in China rond
t rekt 

...niet alleen 
kultureel 
Maar de Vlaamse internationale 
uitstraling blijft ovenwegend be
perkt tot de kulturele sfeer. 
Daarom wordt momenteel op 
het kabinet van de VU-gemeen-
schapsminister Hugo Schiltz een 
studie gemaakt over de moge
lijkheden die dringend dienen 
gegrefjen te worden om te ko
men tot een geïntegreerd 
Vlaams buitenlands beleid. De 
handicaps blijven enorm zwaar. 
Maar, hoe dan ook Is het een vol
dongen feit dat Vlaanderen 
rechtspersoonlijkheid heeft en 
dat de Vlaamse regering en de 
Vlaamse Raad er op uit kunnen 
zijn en moeten zijn om eigen 
Initiatieven te nemen voor bui
tenlandse promotie. 
Op een perskonferentle heeft 
Hugo Schiltz gewezen op enkele 
voorbeelden die de provincie 
Quebec ons geeft En toevallig 
of niet maar die gemeenschap 
telt nagenoeg evenveel inwo
ners als Vlaanderen. 
Waarom zouden ook wij om te 
beginnen In het buitenland niet 
een reeks Vlaamse hulzen kun
nen openen waar niet alleen aan 
kulturele uitstraling wordt 

Gemeenteraadsverkiezingen: 

De ene stem is minder waard dan de andere 

gewerkt, maar waar op basis van 
een professionele aanpak ook 
onze ekonomische troeven be
licht worden..." 

...maar 
integraal 
oppoetsen 
Zelf voegde Schiltz daar met
een aan toe dat de financiële 
perspektieven om dat streven 
waar te maken momenteel nog 
biezonder somber zijn. Dit jaar 
zal er hiervoor trouwens nau
welijks één frank kunnen vrijge
maakt worden. 

Het is een reden te meer om de 
toekenning van financiële mid
delen aan de gemeenschaps
regeringen dringend te doen 
herzien. 
Intussen moet men niet bij de 
pakken blijven zitten en moeten 
reeds aanwezige instrumenten 
zoals het Kommissariaat voor 
Toerisme, de GOM's, en de re
gionale direktie van de Belgi
sche Dienst voor Buitenlandse 
Handel ertoe aangespoord 
worden de krachten te bunde
len ten voordele van een geïn
tegreerd Vlaams buitenlands 
beleid. 

Gemeentebesturen worden om de zes 
jaar, na de electorale inbreng van de 
kiezer, samengesteld. In oktober dit jaar 
ook nu weer. Deze besturen hebben 
meestal een behoorlijke stabiliteit in ver
gelijking met andere politieke beslis
singskernen zoals het nationale parle
ment en de centrale regering. 
Het gemeentebestuur is een instelling 
waarbij de burger, bij het uitstippelen van 
het beleid en de uitvoering ervan, het 
nauwst kan betrokken worden. 
Nu moeten we evenwel vaststellen dat 
precies de toewijzing van de zetels aan 
gemeenteraadsleden allesbehalve op 
een demokratische wijze geschiedt 
In vergelijking met de kieswetgeving 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
hebben de wetsregels voor toewijzing 
van zetels in Kamer, Senaat en provincie
raden nog een vrij behoorli jk demokra-
tisch karakter. 

Is het al een moeilijke zaak de benade
ling van kleinere partijen bij om het even 
welke verkiezingen niet al te schromelijk 
te laten doorspelen bij de toekenning 
van mandaten op basis van het gescoor
de stemmenaantal, dan moeten we vast
stellen dat bij de electorale aanduiding 
van de gemeentebesturen de kleinere 
partijen op onverantwoorde wijze bena
deeld worden, en bekeken over het hele 
Vlaamse land vooral de CVP-lijsten 

schromelijk over het paard gelicht wor
den. 

Ondemokratisch 
Men spreekt zo vaak over inspraak 

van de burgers in het beleid, en vooral bij 
gemeenteraadsverkiezingen worden der
gelijke propagandistische slogans door 
het uittredend bestuur als grof electoraal 
geschut naar voren gebracht Normaal 
zou dit moeten betekenen dat aan deze 
burgers de kans geboden wordt om ook 
effektief deel te nemen aan het gemeen
tebeleid én met een zeggingskracht die 
zich vertaalt in een aantal zetels dat in 
verhouding staat tot het zoveelste ge
deelte dat burgers van een zelfde gezind
heid bij keuze op de lijsten te kennen ge
ven. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen even
wel blijkt het onverminderd zo dat min
derheidsgroepen — kleine li jsten — een 
biezonder zware drempel moeten over
schrijden vooraleer dan toch één zetel in 
de gemeenteraad In de wacht gesleept 
word t 

In de praktijk is het zo dat de aanhangers 
van een minderheidsgroep in onze ge
meenten voor de aanduiding y^n een 
eerste gemeenteraadslid zoveel stem
men moeten bijeenbrengen dat zij bij de 
sterkste lijst (zeg maar overwegend de 

CVP-lijsten in Vlaanderen) haast vol
doende gewicht in de weegschaal zou
den leggen voor twee zetels» 
Uiteindelijk is er de vaststelling dat in 
enorm veel gemeenten één partij, die een 
goede 40 procent van de stemmen haalt 
de volstrekte meerderheid in het ge
meentebestuur in de wacht kan slepen. 
Niet alleen worden de zeer kleine par
tijen benadeeld maar vooral heeft glo
baal bekeken in Vlaanderen vooral één 
partij, met name de CVP, een ongemene 
en onverantwoorde bevoorrechting door 
de huidige kieswetgeving. 
Vooraleer ook maar één stem is uitge
bracht hebben de kiezers van de sterk

ste partij al méér gewicht in de electorale 
schaal gegooid dan de aanhangers van 
kleinere partijen die niet zelden precies 
een alternatief beleid voorstaan. 
Uit een kleine vergelijking van het stem-
men-effekt op de zetelverdeling bij ge
meenteraadsverkiezingen, aanduiding 
van de leden van het nationaal parlement 
en de provincieraden (cijfers, tabellen en 
kiesdelers die we hier niet loodzwaar 
voor de lezer van dit artikel willen mee
torsen) is voor ons het sluitend bewijs 
geleverd dat onder meer de VU-lijsten bij 
de gemeenteraadsverkiezingen in okto
ber alweer schromelijk benadeeld zullen 
worden. 
Met een minderheid aan stemmen zal de 
CVP daarentegen alweer In tientallen 
gemeenten het meerderheidsbewind 
kunnen blijven verzekeren. 
Het wordt nu onderhand toch de hoogste 
tijd dat in de wetgevende kamers daarte
gen wordt geprotesteerd, en dat Initiatie
ven worden ondernomen om het uiterma
te ondemokratische kiesstelsel voor ver
nieuwing van de gemeentebesturen te 
wijzigen, in die zin dat het basisbeginsel 
één-man-één-stem ook effektief resul
teert In eenzelfde electoraal belang van 
één stem ten gunste van een grote of een 
kleine partij. 

Winston Schoeters, 
VU-gemeenteraadslld, Keerbergen. 
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Wetstraat 

Algemene verarming en neo-unitaire ingreep 
Zelfs voor aandachtige volgers van de politieke ronde moet het alle
maal wazig en onbegrijpelijk overkomen. Niet één regering heeft ooit 
zó de indruk kunnen verwekken dag en nacht in de weer te zijn. Tot en 
met het uitdenken van aprilgrappen neemt ze voor haar rekening. 
Anderzijds werd weinig meer gerealizeerd dan wat steeds betiteld 
wordt als „het toedienen van zuurstof aan het bedrijfsleven" en het 
nastreven van maatschappelijk ideaal nummer één: inleveren. 
Nooit tevoren werden zo'n ron
kende federalizerende verklarin
gen afgelegd. Zelfs door de tradi
tionele partijen! De neo-unitaire 
wurggreep is evenwel ingrijpen
der dan ooit en het kommunau-
taire klimaat totaal verzuurd. 
Nooit tevoren liet een parlemen
taire meerderheid zich zo ringel
oren als te traag en niet efficiënt 
voor de noodzakelijke maatrege
len. Net geschikt voor de archief
begrotingen van 1981. Maar zelfs 
drie parlementaire kamers zou
den de slakkegang van deze re
gering aankunnen. 
Vooral de Senaat heeft zich tij
dens de voorbije week met een 
aantal aftandse begrotingen bezig
gehouden. Dat daarbij weinig ani
mo heerste, is niet onbegrijpelijk. 
Het is allemaal praat voor de vaak. 
De ijverige senatoren kunnen er 
enkel op rekenen dat hun aanmer
kingen voor 1981 misschien in de 
begrotingen • van 1982 terug te 
vinden zullen zijn. Want voor de 
behandeling daarvan, dient zich 
een identiek scenario aan. 
Toch stond bij voorbeeld het de
bat over het buitenlands beleid op 
een hoog peil. De VU-senatoren 
Hektor de Bruyne, Nelly Maes, 
Wim Jorissen en Walter Luyten 
droegen in niet geringe mate daar
toe bij. 

Maar hoe nonchalant en onaan
dachtig tegen dit retro-werk opge
keken werd, mag uit volgende 
blijken. 
De afslanking van de buitenlandse 
begroting dreigt vooral het werk 
van de niet-goevemementele or-
ganizaties in de ontwikkelingslan
den te treffen. Verenigd in het 
NCOS bundelden zij hun bemer
kingen en de Waalse senator 
Humblet verpakte ze in een aantal 
amendementen. 
Bij de aanvang van de stemming 
bleek hij echter afwezig. Een vraag 
om uitleg viel dan ook in het ijle. 
Net toen Nelly Maes die wilde 
verstrekken, kwam Humblet bin
nen. Maar de nederlandstalige 
vraag om uitleg kon voor hem 
blijkbaar even goed In het Chinees 
gesteld zijn. In leder geval, de 
amendementen van Humblet-
NCOS werden door de meerder
heid en de oppositie weggestemd, 
met uitzondering van de VU-frak-
tie en... Humblet zelf. 

Eerste balans 

In de Kamer werd een eerste 
balans opgemaakt van het voor
bije regeringswerk. Althans door 
de oppositie en een aantal rege
ringsleden. De meerderheid schit
terde de hele dag door afwezig
heid. 

Indrukwekkend was de ontleding 
van de volmachtbeslulten door 
fraktievoorzltter Frans Baert. De 

P-Sprokkels 
• Net vóór de paasvakantie 
keurde de Senaat een aantal be
grotingen van 1981 goed. Op zich
zelf natuurlijk al belachelijk. Wie 
toch nog tussenkwam deed dat, 
zoals senator Nelly Maes het uit
drukte, In de hoop dat er bij de be
grotingen van 1982 rekening zal 
mee gehouden worden. Want ook 
die begrotingen zullen reeds gro
tendeels verbruikt zijn, wanneer zij 
het Parlement bereiken. 

• Zelf merkte Nelly Maes bij de 
begroting van Buitenlandse Zaken 
op <Jat de ontwikkelingssamen
werking al te zeer Ingekapseld zit 
in het ministerie van Buitenlandse 
Betrekkingen, „zodat alles ver
loopt In de sfeer van de pressie
groepen van de buitenlandse han
del en de ex-koloniale lobby". 
Instrumentanum en middelen 
moeten een nieuwe oriëntering 

geest van deze besluiten blijkt 
voornamelijk uit hetgeen Martens 
en zijn kollega's nog niet aange
pakt hebben: de sanering van de 
openbare sektor, de bevordering 
van de uitvoer en de bestrijding 
van de fiskale fraude. Een lezing 
van de volmachtentreinen leert 
dat de regering op de allereerste 
plaats gezorgd heeft voor enig 
zuurstof voor de bedrijven, maar 

krijgen. Tekenend In dat verband 
IS dat de eerste saneringen de 
begroting van ontwikkelingssa
menwerking troffen, met inbegrip 
van de NGO's en de noodhulp. En 
wat het Instrumentarium betreft, 
zelfs de officiële ontwikkelingshel
pers klagen over het ABOS-be-
leid. Een demokratizenng en een 
federalizering zijn hier dringend 
vereist. 

• Senator Walter Luyten wees 
tijdens het debat over het buiten
lands beleid op het probleem van 

'twee Basken die met uitwijzing 
bedreigd worden. Hoewel ze 
reeds meer dan twee jaar in België 
verblijven, verkrijgen ze het sta
tuut van politiek vluchteling niet. 

• Bij de bespreking van de ge
meentelijke kulturele zaken voor 
1981 formuleerde Germain De 
Rouck een aantal vragen over het 
Paleis voor Schone Kunsten. Vol
gens minister Coens is dit dossier, 
eens te meer, In voorbereiding. 

• Naar aanleiding van een inter

dan wel zonder enige selektiviteit 
Heel wat werd ook gedaan voor 
mensen met véél geld. Denk maar 
aan de BTW op goud en kunst
werken en aan de belastingvrij
stelling op nieuwe aandelen. Maar 
vooral heeft de regering de Inleve
ring gepredikt, de inlevering als 
maatschappelijk ideaal. Nu kan 
men, aldus Frans Baert, aannemen 
dat tijdelijke offers worden ge-

pellatle van de socialist Wyninckx 
over de Antwerpse Walserijen, 
merkte senator Hektor de Bruyne 
op dat de moeilijkheden van dit be
drijf typisch zijn voor een aantal 
bedrijven uit de primaire sektor In 
de Antwerpse regio Wegens een 
gebrek aan ondernemingsinitiatie
ven van industriële en financiers 
zijn zij achter gebleven op de 
industriële groei. 

• Een Interpellatie van Mou-
reaux over de voogdij van de 
randgemeenten en meer bepaald 
L inkebeek, lokte een vinnige reak-
tie uit van Walter Luyten: „De 
heer Moureaux wil represailles 
treffen voor wat in Linkebeek ge
beurt en Vlaamse gebouwen In 
Brussel onteigenen. Waar zal hij 
daarvoor geld halen? Moeten de 
Vlamingen misschien voorschie
ten?" 

• In de Kamer ging alle aandacht 
naar een aantal interpellaties over 
de volmachtbeslulten en de weer
slag daarvan op de ekonomische, 
sociale en monetaire situatie. 

Via een interpellatie bracht kamerlid Willy Desaeyere het energiedebat opnieuw aan de orde. 
Weliswaar beloofde staatssekretaris Knoops van energie om reeds op 1 maart een energienota in te dienen bij 
het Parlement, maar nadien stelde hij deze belofte uit tot na de paasvakantie. 
Ondertussen echter dreigt het Parlement — eens te meer — voor voldongen feiten geplaatst te worden. Rond 
hetzelfde tijdstip moet immers de beslissing vallen over het uitrustingsplan van het beheerskomitee van de 
elektriciteitsondernemingen en daarin is onder meer de oprichting van twee nieuwe kerncentrales voorzien. 
Een parlementaire diskussie moet hoe dan ook vóór die beslissing kunnen plaatsvinden. 

vraagd maar dan moeten deze wel 
kaderen in een algemeen herstel
beleid dat uitzicht biedt om er op 
korte of halflange termijn weer 
bovenop te komen. 
Nu echter krijgen we een bijna 
uitzichtloze algemene verarming 
en bovendien een vergroting van 
de ongelijkheid. Want het geld 
wordt gemakkelijkheidshalve ge
haald waar het het gemakkelijkst 
te vinden Is: bij de grote massa, 
loon- en weddetrekkenden, zelf
standigen, gepensioneerden en 
sociaal verzekerden. Die kunnen 
met hun geld niet weglopen! 
Deze analyse van de VU-fraktie-
voorzitter werd nadien prachtig 
aangevuld door voorzitter Vic An-
ciaux, die de hatelijke aanvallen 
van de jongste dagen tegen 
Vlaanderen eens op een rijtje zet
te. De Vlaamse staalholding, de 
zogenaamde pnoriteiten van Oli
vier, de Damseaux-verklanng... zo
vele redenen om de vele geloofbe-
lljdenlssen over de federalizering 
dringend In daden om te zetten. 

Vooral VU-fraktlevoorzltter Frans 
Baert viel daarbij op door zijn 
nauwkeurige en kritische analyse 
van de aanwending van de biezon-
dere machten door de regering 

• Kamerlid Jef Valkeniers van 
zijn kant interpelleerde over de 
reglonalizering van de openbare 
kredietinstellingen en meer be
paald van de ASLK. Zijn besluit 
dat de trend naar totaal autonome 
gemeenschappen niet meer af te 
remmen is en dat het dus zou 
passen instellingen als de ASLK 
voor te bereiden op deze regiona-
lizering, werd door minister De 
Clercq vaaq en met veel beloften 
over studiegroep)en afgedaan. 
Zelfs een vroegere verklaring als 
PW-voorzi t ter over een taalrol
verdeling van 60-40, slikte hij in. 

• Ook de onderwijsbegroting 
van 1981 kwam ter sprake. De 
laattijdigheid hiervan is echter min
der verwonderlijk, daar dit reeds 
15 jaar lang het geval is. 
Volgens Willy Kuijpers zou het 
onderwijsdebat niet langer in het 
centrale Parlement mogen plaats
vinden, maar in de Vlaamse en de 
Waalse Raad. In afwachting echter 
moeten kredieten en saneringen 
eertijk en objektlef verdeeld wor
den tussen beide gemeenschap
pen. Verder handelde het Leu
vens kamerlid tijdens zijn tussen
komst over het bl-kultureel onder
wijs, de vrije internaten, het twee
dekansonderwijs en het leerlin
genvervoer. 

• In een brief aan de voorzitter 
van de kommissie van Financiën 
vraagt Kamerlid Joos Somers om 
zo snel mogelijk zijn negen wets
voorstellen inzake het wegwerken 
van repressie en epuratie ter be
spreking voor te leggen. 

• Kamerlid Jef Valkeniers heeft 
een wetsvoorstel Ingediend om te 
komen tot een aanpassing van de 
organizatie, de verantwoordelijk
heden en de taken van de Orde 
van Geneesheren, meer bepaald 
inzake de bevoegdheid en het 
beslissingsrecht. 

• Inzake de klassering van Neer-
pede als landschap beloofde mi
nister Coens aan Kamerlid Daan 
Vervaet om aan te dringen op een 
zo snel mogelijke gezamenlijke 
vergadering van de Nederlandsta
lige en Franstalige afdeling van de 
Koninklijke Kommissie voor Mo
numenten en Landschappen, 
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Ml Onze wereld 

Na Argentijnse invasie Britse kolonie 

Brits-Argentijnse oorlog dreigt om Falklands 
Een Britse armada van veertig schepen is op weg naar het uiterste 
zuiden van de Atlantische Oceaan en een gewapend konflikt tussen 
Groot-Brittannië en Argentinië is niet uitgesloten. Zaterdag jl. kwam 
het Britse Lagerhuis voor het eerst sinds de Suez-krisis in spoedzit
ting in het weekeinde bijeen, en maandag trad minister van Buiten
landse Zaken Peter lord Carrington, samen met twee van zijn 
staatssekretarissen, af. 
Heel die krisis draait rond de Falkland-eilanden, een Britse kolonie 
die op honderden kilometers tegenover de zuidpunt van Argentinië 
ligt en waarop dit laatste land aanspraak maakt Een aanspraak die in
middels is omgezet in een militaire bezetting. 

Het begon toen op 19 maart een 
groepje Argentijnse schroothan-
delaars landde op het afgelegen 
en sinds jaren onbewoonde eiland 
South Georgia om er, krachtens 
een overeenkomst, een oud wal
visstation te slopen. Maar, en dat 
strookte met met de overeen
komst, ze plantte er ook een Ar
gentijnse vlag. Londen reageerde 
op die provocatie door eerst een 

oude ijsbreker en daarna de door 
enkele vaartuigen geeskorteerde 
onderzeeër de „Superb" in de 
richting van de eilanden te sturen 

Tegelijk vroeg het een spoedde
bat aan in de Veiligheidsraad van 
de Verenigde Naties waar Argen
tinië in het ongelijk werd gesteld 
en opgeroepen werd tot het af
zien van geweld in het regelen van 

De Amerikaanse president Rea
gan drukte deze week de bereid
heid uit om in juni Sovjet-president 
en partijleider Brezjnev te ontmoe
ten Een verklaring die nogal sar-
kastisch aandoet nu sterke ge
ruchte circuleren dat Brezjnev 
zwaar ziek is. Sinds hij twee we
ken geleden een bezoek bracht 
aan de Sovjet-republiek Oezbekis
tan is Brezjnev niet meer gezien 
en algemeen wordt aangenomen 
dat zijn al wankele gezondheids
toestand nog verergerd was en 
dat hij in een ziekenhuis verpleegd 
wordt. Het Amerikaanse week
blad „Newsweek" citeerde in zijn 

VS-rapport: 
„Brezjnev 

treedt in 
mei af" 

jongste nummer een rapport van 
de Amerikaanse geheime dien
sten waarin staat dat Brezjnev in 
Oezbekistan een zware beroerte 
heeft gekregen en volgende 
maand al zal aftreden. 
Ook als hij overleeft zal hij als 
president en partijleider worden 
vervangen, aldus het rapport dat 
schrijft dat er volgende maand al 
een vergadering van het centraal 
komitee van de Sovjet-KP zal 
plaatsvinden om de opvolging te 
regelen. 
Een woordvoerder van het Sovjet-
ministerie van Buitenlandse Zaken 
reageerde daarop met de (weinig 
overtuigende) verklaring dat be
richten over een t>eroerte van 
Brezjnev „niet stroken met de 
werkelijkheid" en dat de Sovjet
leider „gewoon op wintervakantie 
is". Maar die verklaring kan niet be
letten dat „kremlinologen" nu meer 
dan ooit met haviksogen speuren 
naar tekenen van een strijd aan de 
Sovjet-top voor de opvolging van 
Brezjnev. ^̂ ^̂  

Een eeuwenoude betwisting 
De betwisting om de Falkland-archipel is al eeu
wen oud. De archipel, waar zich de vorige eeuw 
een Britse nederzetting van zowat tweeduizend 
mensen vestigde (nu zijn het er naar schatting 
1.800) ligt op 500 km. ten noordoosten van de zui
delijke tip van Zuid-Amerika. De twee belangrijk
ste eilanden zijn East Falkland, w^ar de hoofdstad 
Port Stanley is, en West Falkland. Van deze Britse 
kolonie hangen ook een aantal, nu onbewoonde ei
landen af die nog veel verder van de kust afliggen, 
met name South Georgia, de South Sandwich-ei-
landen en de Shag en Clerke Rotsen. 
De archipel werd waarschijnlijk in 1592 voor het 
eerst ontdekt door de Engelse zeevaarder John 

Davis. Seebald Van Weerdt, een Hollandse zee
vaarder die in 1600 in het gebied rondvoer, gaf de 
eilanden zijn naam op kaarten van de zeventiende 
en achttiende eeuw. De eerste nederzetting op 
East Falkland werd in 1764 gevestigd door de 
Fransman Louis-Antoine de Bougainville die uit 
Saint-Malo vertrokken was en daarom de eilanden 
„les Malouines" doopte, vanwaar de Spaanse, en 
door Argentinië nog steeds gebruikte naam Malvi-
na's komt De Britten vestigden zich het jaar 
daarop als eersten op West-Falkland. De Fransen 
verkochten al snel hun rechten aan de Spanjaar
den die in 1770 een oorlog tegen de Britten 
begonnen. In 1774 verliet het Brits garnizoen West 
Falkland maar liet wel een plaat achter waarop de 
hele archipel werd opgeëist voor de Britse Kroon. 
Uit die tijd dateert in feite de betwisting: de 
Spanjaarden, die het Franse deel overnamen, en 
de Britten bezaten elk slechts een deel van de 
archipel maar eisten die allebei helemaal op. 

Vandaar dat de van Spanje onafhankelijk gewor
den „Verenigde Provincies van de Rio Plata' in 
1816 de archipel als deel van de Spaanse nalaten
schap opeisten en er in 1820 een deel van 
bezetten. In 1833 echter verdreven Britse troepen 
vreedzaam het Argentijnse garnizoen en hesen er 
weer de Britse vlag. Vanaf die datum begon de 
Britse nederzetting die, zoals nu nog steeds, van 
visvangst en schapenteelt leefde, en die in 1892 de 
status van Britse kolonie kreeg. In 1834 verklaarde 
de Britse premier dat zijn land niet bereid was om 
het even welk land een van Spanje overgeërfd 
recht toe te kennen dat Groot-Brittannië aan 
Spanje zelf geweigerd had. En dat bleef het Britse 
standpunt 

Argentinië is evenwel, op grond van de Spaanse 
erfenis, aanspraak blijven maken op de archipel 
waarmee het zijn territoriale wateren aanzienlijk 
kan uitbreiden. En zijn belangstelling is nog ver
groot sinds gemeld is dat zich rond de archipel 
aanzienlijke olievoorraden zouden kunnen bevin
den. 

Na de tweede wereldoorlog zijn onderhandelingen 
tussen Londen en Buenos Aires begonnen over de ' 
status van de eilanden. Maar de Engelstalige 
bevolking van de Falklands heeft zich steeds 
verzet en verzet zich nog tegen een overdracht 
aan Argentinië. Zij heeft geen zin — wat meer dan 
begrijpelijk is — het Brits bestuur in te ruilen voor 
de weinig aantrekkelijke Argentijnse diktatuur. 

H.O. 

de aanspraken op de Falkland-
archipel Argentinië trok zich daar 
mets van aan en stuurde integen
deel op 1 april een grote troepen
macht naar de Falklands die, na 
korte gevechten met het 140 man 
tellende Britse garnizoen, de twee 
grootste eilanden East en West 
Falkland (de enige die bewoond 
zijn) bezetten. 
In een zeer woelig parlementsde-
bat kreeg premier Thatcher zowel 
van de eigen Konservatieve ach
terban als van de Labour-oppositie 
zware kritiek te slikken, omdat ze 
niet tijdiger gereageerd had op de 
agressieve geluiden die de jong
ste maanden uit Buenos Aires 
kwamen. Vooral de reaktie op de 
provocatie van 19 maart op South 
Georgia werd verketterd. Ofwel, 
zo werd gezegd, had Londen de 
provocatie met de Argentijnse 
vlag moeten negeren en via „rusti
ge diplomatie" oplossen, ofwel had 
het ineens omvangrijke maatrege
len moeten treffen om Argentinië 
duidelijk te maken dat het geen in
vasie zou dulden. Maar de half
slachtige reaktie om een paar 
schepen te sturen die niets kon
den verhinderen gaf de Argentif-
nen een aanleiding om op de 
nationalistische trom te slaan (wat 
het bewind goed uitkwam gezien 
de enorme binnenlandse proble
men en ontevredenheid bij de 
bevolking die zich vorige week 
o.m. uitte in een brutaal uiteenge-
klopte vakbondsbetoging), 'en 
meteen de Falklands te bezetten. 
Premier Thatcher wees erop dat 
verschillende Argentijnse regerin
gen al vaker dreigementen heb
ben geuit over de Falklands, 
meestal als ze de aandacht willen 
afleiden van binnenlandse proble
men, zonder dat het daarom tot 
een invasie kwam. Maar ze gaf toe 
dat er ditmaal een beoordelings
fout was gemaakt Carrington nam 
de verantwoordelijk daarvoor op 
zich en trad af. Hij werd vervangen 
door Lagerhuis-voorzitter Francis 
Pym, ex-staatssekretaris van De
fensie. Ook Nott bood zijn ontslag 
aan maar dat werd door Thatcher 
geweigerd. 

De „ijzeren dame" kondigde ook 
aan dat Groot-Brittannië zijn Falk-
land-gebied op Argentinië zal her
overen, ook al omdat de bevolking 
van de archipel duidelijk de wens 
te kennen heeft gegeven bij 
Groot-Brittannië te blijven. Inmi-
dels blijft Argentinië versterkingen 
naar de archipel sturen. Maar uit 
Buenos Aires wordt gemeld dat 
het aanvankelijke nationalistische 
entoesiasme van de bevolking 
plaats begint te maken voor be
zorgdheid over een mogelijke oor
log. Het valt nu af te wachten of 
tijdens de twee weken die de 
Britse armada (waarop ook de 
tweede zoon van de koningin, 
prins Andrew, meevaart) nodig 
heeft om de Falklands te bereiken 
nog een vergelijk kan worden ge
vonden, eventueel door bemidde
ling van Washington, om een g e - ' 
wapend konflikt tussen Groot-Brit
tannië en Argentinië af te wenden. 

H. Oosterhuys 

Terwijl in Buenos Aires het leger 
een verboden vakbondsmanifes
tatie uit mekaar dreef liet de 
regering de Britse Falklands be
zetten. Kwestie van de aandacht 
af te leiden-

Groot-Brittannië antwoordde en 
stuurde zijn vloot naar het bezet 
gebied-

(foto's UPI) 
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Onze wereld m 
PERSpektief 
Ook al is de begroting van de Vlaamse regering maar een aalmoes in 
vergelijking met het nationale budget, toch heeft de Vlaamse regering 
een voorbeeld gesteld door haar begroting zonder scheulden in te 
dienen. Daaraan mogen én Martens èn de Walen een voorbeeld aan 
nemen. Vlaanderen wil een gezond beleid voeren. Dat is duidelijk. 
Maar hoeveel beter zou het niet zijn, als Vlaanderen méér bevoegdhe
den en méér financiële middelen had? Wat er ook van zij: de Vlaamse 
regering heeft van de pers pluimpjes gekregen. En terecht 

ZO schrijft Gazet van Antwer
pen: „Met Vlaamse nuchter

heid zijn de Vlaamse ministers erin 
geslaagd om een perfekt even
wicht te vinden voor hun nulbe
groting, en dat wil zeggen dat de 
Vlaamse regering het rooit zonder 
nieuwe belastingen, maar ook zon
der nieuwe leningen, een prestatie 
die uniek is in dit land. Overigens 
wordt hiermee de positieve indruk 
bevestigd die de Vlaamse rege
ring reeds bij haar debuut maakte. 
Tussen de Vlaamse ministers is 
niet alles koek en ei, over be
voegdheden en dies meer wordt 
er wel eens geruzied. Maar dit 
belet niet dat er bij alle Vlaamse 
ministers een positieve wil is om er 
iets van te maken. Het valt op dat, 
telkens als de Vlamingen onder 
elkaar zijn, de zaken een stuk 
gemakkelijker verlopen". 

MAAR w/at zal er gebeuren als 
blijkt dat de centrale over

heid en Wallonië zich niets aan
trekken van de Vlaamse spaar

zaamheid en het geld verder over 
de balk blijven gooien? Ook daar
op antwoordt Gazet van Antwer
pen: „Hierbij moeten de centrale 
regering en ook Walhnië, dat 
rechtstreeks geniet van de miljar-
denstroom naar het zuiden, zich 
reaiizeren dat de loop der dingen 
wel eens noodgedwongen ver
sneld zou kunnen worden als blijkt 
dat Vlaanderen enn slaagt met 
veel pijn en smarten orde in het ei
gen huishouden te stellen, terwijl 
de centrale regering en Walloniè 
het resultaat van dit grote-men-
sen-werk vrolijk opsouperen". 
Zelfs Het Laatste Nieuws, dat de 
jongste weken als dé verdediger 
bij uitstek van de liberalen is opge
treden, is lovend voor de Vlaamse 
regering, maar als goede liberalen 
lijdt ook Het Laatste Nieuws aan 
de neo-unitaire ziekte: „Tegen de 
geslaagde Vlaamse poging steken 
de bittere kritiek en de klachten 
van de Waalse voorzitters André 
Damseaux en Philippe Moureaux 

heel scherp af. Damseaux be
weert zelfs, dat het gewest ge
bruikt wordt om de omvang van 
de staatsschuld te verdoezelen, in 
het bijzonder omdat de nationale 
overheid met de ondergeschikte 
besturen, zoals de gemeenten, die 
naar de gewesten toe geschoven 
worden, ook de financiële lasten 
en de schulden worden afge
voerd. De Vlaamse regering zal 
hopelijk de nodige moed aan de 
dag leggen en de noodzakelijke 
beleidsdaden stellen om aan de 
verstarring te ontsnappen. Zij 
moet met een ten minste even 
grote vastberadenheid als de na
tionale regenng een versoberings
operatie doorvoeren, ook in de 
gemeenten, en aldus de grondslag 
leggen van een beleid, dat zo dicht 
mogelijk aansluit bij dat van de 
natonale bewindsploeg". 

IN deze laatste zin zit het venijn: 
Vlaanderen moet zijn beleid zo 

dicht mogelijk afstellen op het na
tionale keiinet Waarom? Is Vlaan
deren ook verplicht de mensen 
armer te maken, zonder dat daar
door kans op herstel bestaat? 
Want dat is toch de essentie van 
Martens en zijn (ACV?)-vrienden: 
inleveren zonder vooruitzicht op 
beterschap. Zou Vlaanderen niet 
veel beter een andere weg kiezen, 
met inderdaad nog offers en in

spanningen maar dan met de be
doeling dat geld te gebruiken voor 
een echt nieuw industrieel beleid? 
Nu, tussen CVP en PVV is de eer
ste liefde blijkbaar al voorbij. Niet 
alleen heeft de CVP handig gema-
neuvreerd om voor de publieke 
opinie de liberalen de schuld te ge
ven voor het duurdere leven en de 
nieuwe belasbngen Neen, inzake 
de sociale zekerheid moet het 
grote gevecht nog beginnen. Via 
Het Volk heeft het ACV al laten 
weten dat de liberalen met hun 
voorstellen de bal misslaan. Lees 
nfiaar: „De liberale voorzitter is met 
zijn negatieve inkomstenbelasting 
op het gevaarlijk pad. In zijn kritiek 
op het SZ-stelsel is hij trouwens 
zeer onrechtvaardig en negeert hij 
op onaanvaardbare wijze de he
roïsche geschiedenis van de strijd 
voor een Sociale Zekerheid, die 
voor miljoenen kleine lieden een 
menswaardig bestaan txtekende 
en nog tjetekent Omwille van de 
krisis en ook als gevolg van een 
gewijzigde samenstelling van de 
bevolking is het stelsel nu finan
cieel in moeilijkheden. Die moeilijk
heden moeten worden wegge
werkt zonder de principes van het 
stelsel in het gedrang te brengen. 
Het liberale voorstel is derhalve 
zelfs met bruikbaar als basis van 
gesprek over de hervorming van 
het SZ-stelsel". 

Die taal is duidelijk: Verhofstadt 
moet zijn vingers afhouden van de 
sociale zekerheid of het is ooriog. 
We zijn benieuwd-

ALS uitsmijter van de week, 
kiezen we een kommentaar 

van de linkse Luikse vakbonds
krant La Wallonië. Het blad is 
boos omdat Vlaamse ministers 
momenteel het Belgisch voorzit
terschap van Europese ministerra
den waarnemen: „In naam van 
Europa komen de verschillende 
plannen voor het Waalse staal op 
de tocht te staan, maar wordt het 
Vlaamse Sidmar ondersteund. Eu
ropa kent enkel de Vlamingen, die 
België hebben gekohnizeerd". 
Zo nu weten we het Wij zijn dus 
de baas, niet alleen in België maar 
ook in Europa en de Vlaamse 
ministers — die weer tientallen 
miljarden hebben toegeschoven 
voor het Waalse staal — denken 
alleen maar alleen aan Vlaanderen. 
Grotesker kan het niet Want La 
Wallonië spreekt t)ij voorbeeld 
niet over het textielplan, dat op 
Europese tegenwind botst terwijl 
onder Waals straatgeweld en 
chantage nog maar eens miljarden 
aan het Waalse staal zijn gegeven. 
Door Vlaamse ministers, wel te 
verstaan! Arme La Wallonië, maar 
ook: arm Vlaanderen.. 

Voor elke 5 000 frank aan
groei op uw spaarboekje, 
ES-rekenmg (dat is het spaarboekje 
met rekeninguittreksels), schoolspaar-
boekje of woonspaarboekje bij de ASLK krijgt u 
een waardebon van 20 frank voor een kosteloze deelneming aan de Lotto 

Wie kan meedoen? Elke particulier die een spaarboekje of een spaarrekening heeft bij de 
ASLK of die er een opent 

Wanneer? • Op de aangroei van uw spaargeld tussen 1 februari en 30 april 1982 krijgt u 
vanaf 1 mei waardebons waarmee u kunt deelnemen aan de Lotto-trekking van 12, 19 en« 

26 juni • Op uw spaaraangroei tussen 1 mei en 31 juli 1982 krijgt u vanaf 1 augustus waar
debons voor deelneming aan de Lotto-trekkingen van 11,18 en 25 september 
Met aangroei wordt bedoeld het verschil tussen stortingen en terugbetalingen 

Waar? U kunt m elk contactpunt van de ASLK terecht om te sparen, een spaarrekening te 
openen, uw waardebons en uw Lottoformulier op te halen U kunt er ook het volledig regle
ment raadplegen 

In uw belang: Hoe meer u spaart, hoe meer waardebons u krijgt Hoe vlugger u stort, hoe 
meer interest u wordt vergoed Stort dus zo vlug mogelijk en zo veel mogelijk op uw ASLK-
spaarboekje of spaarrekening 

met sparen bii de mm 
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Wulpenvaart of de 
teloorgang van een 
brokje natuurschoon 
In november 1980 werd de zoveelste aktlegroep In Vlaanderen 
opgericht Daarin ijveren oeverbewoners en visbestandbeschermers 
van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke, vooral tussen Oostduinkerke 
en Veurne. De groep „Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke in Nood" kwam 
er niet zo maar. De aanhangers vrezen de teloorgang van een stuk 
natuurschoon in de Westhoek en kwamen in verzet Over dit 
gebeuren een uitgebreid bericht door Philippe Goossens. 

De geestelijke vader en promotor 
van de aktiegroep is Maurice 
Boucquez, van wie we de gehele 
voorgeschiedenis en de doelstel
lingen van de aktiegroep mochten 
vernemen. Enkele jaren terug 
werd vastgesteld dat de Proost-
dijkvaart een binnenkanaal van 
Veurne, sterk vervuild was ge
raakt door de lozing van het 
Veurnse industrieel afval- en riool
water. 
Gezien deze zware verontreini
ging, en de nare gevolgen ervan 
voor het leefmilieu, werd door de 
Waterzuiveringsmaatschappij 
voor het Kustbekken (WZK) alles 
in gereedheid gebracht om het 
zwaar verontreinigde water over 
te pompen in het kanaal Nieuw
poort-Duinkerke; een verschui
ving van het probleem. De WZK 

wilde op zo'n wijze de ondraaglijke 
situatie van de Proostdijkvaart een 
oplossing geven en koos voor het 
overpompen als tijdelijke oplos
sing, in afwachting van de bouw 
van een nieuw waterzuiverings-
statton te Wulpen. 

Paternoster protesten 

Op dat ogenblik werd de aktie
groep „Kanaal Nieuwpoort-Duin
kerke in Nood" opgericht om de 
resem protesten tegen deze half
slachtige oplossing te bundelen. 
Een streekkrant betitelde deze ak-
tie zelfs als volgt „De WZK die zelf 
een kanaal gaat bevuilen!" 
De aktiegroep eiste van de over
heid de onmiddellijke opschorting 
van de genomen beslissing en 
drong aan op een ernstige oplos
sing voor de Proostdijkvaart 
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H^ Leefmilieu 

Via een hele reeks akties, waaron
der een opgemerkte petitie waar
bij 96 % van de oeffertiewoners 
zich tegen de vervuiling kantten, 
bereikte het aktiekomitee een eer
ste sukses. In februari 1981 werd 
het overpomfjen door minister 
Galle voorlopig stopgezet Maar 
wat achteraf gebeurde kon nie
mand begrijpen. Luttele maanden 
later, in oktober 1981, veranderde 
diezelfde minister zijn beslissing: 
de WZK mocht — opnieuw voor
lopig — het verontreinigde water 
van de Proostdijkvaart in het ka
naal lozen. Een nieuwe, open riool 
was ontstaan. 

Persleiding-
Deze plotse houding was het 

gevolg van tegenakties van de 
Polderbesturen en van maneuvers 
achter de schermen, waarover de 
aktiegroep nu nog altijd weinig 
kennis heeft 
Gevolg hiervan was dat de WZK 
een voorlopige vergunning van 7 
maanden, (van 1 oktober 1981 tot 
30 april a.sJ kreeg. Daarenboven 
dienden een aantal voorwaarden 
strikt te worden nageleefd. De 
uitbaggeringswerken van de 
Proostdijkvaart moesten worden 
aangevat en zo spoedig mogelijk 
beëindigd, wat gebeurde. Toch 
stelt het aktiekomitee zich vragen. 
Het uitgebaggerde slib dat een 
hoog gehalte aan kwik vertoont 
werd op de oevers geworpen om 
over de akkergronden te worden 
verstrooid. Welke nadelige gevol
gen zal dit uitgestrooide slib heb
ben op de vee- en gewassenteelt? 
Het blijft een prangende vraag. 
Daarenboven moest de WZK 
voor de periode van 1 oktober tot 
31 maart 1982 een milieu-effek-
tenrapport opstellen betreffende 
de toestand van het kanaal Nieuw
poort-Duinkerke. 
Tevens moest de WZK ten spoe
digste een gedetailleerde pro
gramma van werken voorleggen 
over de nieuwe waterzuiveringsin
stallatie — sektor Westkust — en 
de aansluiting van de Proostdijk-
vaart-collector op die nieuwe in
stallatie. Maar vooral werd geëist 
dat een persleiding gebruiksklaar 
zou zijn tegen 1 juli 1982. 
Hiertegen heeft de aktiegroep 
„Kanaal Nieuwp)00rt-Duinkerke in 
Nood" heel wat bezwaren. Op de 
eerste plaats gaat het niet op om 
het verontreinigde water over te 
pompen in het kanaal als tijdelijke 
oplossing totdat de nieuwe water
zuiveringsinstallatie te Wulpen is 
gebouwd. De voorbereidingen en 
de bouw ervan zullen zeker nog 
zeven jaar duren. Tegen die datum 

is het kanaal niet meer te redden. 
Een typisch voorbeeld van Belgi
sche struisvogelpolitiek. 
Anderzijds gaat het niet op een mi-
lieu-effektenrapport op te maken 
in de winterperiode. De regenval 
tijdens de wintermaanden maakt 
een objektieve verslaggeving van 
de toestand niet mogelijk. 

Alternatief 

De aktiegroep werd ten slotte op 
de hoogte gebracht dat de WZK 
het lozingspunt te Veurne via een 
bovengrondse persleiding wil ver
leggen tot een niet nader om
schreven punt in de richting Wul
pen-Nieuwpoort. In een brief aan 
de WZK verzocht het aktiekomi
tee de persleiding, in afwachting 
van de tiouw en het in werking tre
den van het geplande r/aterzuive-
ringsstation, door te trekken naar 
de havengeul van Nieuwpoort 

Dit voorstel blijkt momenteel het 
beste alternatief, aangezien de 
studies uitgevoerd in opdracht 
van de schepen voor Milieuzorg 
van Oostduinkerke en in opdracht 
van de aktiegroep hebben aange
toond dat het kanaal effektief 
zwaar verontreinigd geraakt De 
analyse van het kanaalwater vol
gens het aantal stoffen toont dui
delijk de relatief verhoogde pollu
tie aan. De opgeloste stoffen b.v. 
liggen tweemaal hoger dan toege
laten volgens de richtlijnen voor 
rioolwater (in het kanaal bevindt 

zich 2156,12 mg/l. opgeloste stof
fen terwijl de richtlijnen voor 
rioolwater een cijfer van 6(X)-
1000 mg/l. voorschrijven). 

De studie, uitgevoerd in opdracht 
van de aktiegroep, betrof een ana
lyse van de aanwezigheid van 
zware metalen in het kanaalwater. 
Hieruit bleek dat het kwikgehalte 
veel te hoog is. Het kanaalwater 
bevat 0,16 microgram/l. daar waar 
de toegelaten norm 0,05 micro
gram/l. bedraagt Zelfs indien de 
kwik-toevoer wordt stopgezet dan 
nog zal het 20 a 30 jaar duren 
vooraleer alle sporen verdwenen 
zijn. 
Uit de genomen stappen van de 
WZK leiden de leden van de aktie
groep af dat de maatschappij 
enerzijds al het nodige doet om 
een verlenging van de vergunning 
te bekomen en anderzijds de ge
volgen van de verontreiniging 
vreest tijdens de zomermaanden. 
Het is immers duidelijk dat de 
gevolgen van de lozing binnen 
enkele maanden zichtbaar zullen 
zijn. Een enorme reukhinder en 
een over vele kilometers verloe
derd kanaal zullen het resultaat 
zijn. Nu reeds is de zware veront
reiniging van het kanaal merkbaar, 
maar indien de overheid zo laat 
betijen zijn de gevolgen binnen 
afzienbare tijd niet meer te over
zien. Zal een nieuwe waterzuive
ringsmaatschappij dan nog nut 
hebben in dit verwaarkrasd en 
zwaar verontreinigd gebied? 

STICHTING 

Marguerite 

Yourcenar 

In een vorige uitgave kondig
den wij reeds de stichting 
„Marguente Yourcenar" aan, 
een stichting die grensover
schrijdend het Westvlaamse 
Heuvelland van verioedering 
wil vrijwaren. De oprichting 
gaat nu zaterdag door in Belle 
om 15 u. in de Yourcenarzaal in 
de Koolstraat (rue du Musée). 
De schrijfster zal zelf aanwezig 
zijn en de vergadering toespre
ken. Over dit prachtige land
schap waar zij haar kinderjaren 
doorbracht schreef zij in „Ar
chives du Nord"-
„Bulten draagt dit lage land, 
bergen, die men elders heuvels 
zou noemen, de Kasselberg, 
noordwaarts verbonden met 
de viervoudige golfslag van het 
Vlaamse Heuvelland, de Kats-
berg, de Kemmelberg, de Ro-
deberg en bijzonder de Zwar-
teberg, de vertrouwde omge
ving van mijn kindertijd" 
Meer Inlichtingen bl| Stichting M. Your
cenar. Streekhuis Malegijs te 8948 
Kemmel (057-44.47 10). 
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PVV, SP en VU verlaten raad van beheer Limburgse Ekonomische Hogeschool 

„Het pluralistisch EHL-experiment 

is geen sukses geworden" 
De vertegenwoordigers van de PW, de SP en de VU in de raad van beheer 
van de Ekonomische Hogeschool Limburg hebben verleden maandag (29 
maart II.) voorlopig afgezien van verdere deelname aan de aktiviteiten van de 
bestuursorganen. 

Zij deden dat met spijt in het hart, deelden ze op een perskonferentie mee. (De 
VU wordt in de bestuurskommissie en in de raad van beheer vertegenwoor
digd door Yvan Van Bockrijck). 

Deze vertegenwoordigers geloofden in de redelijkheid van een ontzuiling van 
het onderwijs. In een instelling voor Hoger Onderwijs zou dit tot de 
mogelijkheden moeten behoren. Kunstmatige opsplitsingen in verschillende 
levensbeschouwelijk georiënteerde instellingen konden — zo dachten zij — 
vermeden worden, wanneer datgene wat verschillende groepen in onze 
gemeenschap onderscheidde, overstegen werd in een nieuwsoortige instel
ling, waar in een geest van positieve samenwerking principes van openheid, 
verdraagzaamheid en pluralisme konstruktief nagestreefd werden. Principieel 
waren alle politieke en levensbeschouwelijke organizaties voor een dergelijk 
opzet gewonnen. Zeer lang bleven zij geloven in de kansen van zo een 
pluralistisch experiment 

Pas wanneer het hen duidelijk 
werd dat de afstand tussen het ini
tiële koncept en de dagelijkse rea
liteit van de instelling niet kleiner 
werd, kwamen zij tot het besluit 
dat het niet te verantwoorden was 
om onvoorwaardelijk in een voor 
hen dubbelzinnige situatie te blij
ven meewerken. 
Het ontging hen niet dat de oor
spronkelijke pluralistische opties 
verschraalden tot een — voor 
deze tijd — niet meer te aanvaar
den toestand van „neutraliteit". 
Waarneembare en aanwijsbare in-
dikatoren voor een „positief plura
lisme" bleven achterwege. Tever
geefs keken zij uit naar een ande
re profilering van deze hoge
school. 
Daaruit hebben zij nu hun konklu-
sies getrokken. 
Yvan Vanbockrijck: „Wij hebben 
niet langer aanvaard dat voortdu
rend beklemtoond werd dat plura
listische karakteristieken en ken
merken noch hanteerbaar, noch 
bespreekbaar waren. Wij voelden 
ons niet meer op onze plaats in 
een onderwijs- en onderzoeks
instelling, die gereduceerd werd 
tot een technische organizatle 
waarin bij voorkeur zwak-gedefi
nieerde noties van bekwaamheid 
als bestuurselementen aange
wend werden. Daarbij konden wij 
ons niet van de indruk ontdoen dat 
een soort „verborgen filozofie", die 
de onze niet was, het rellen en zei
len van de gang van zaken in de 
instelling bepaalde. Ten slotte be
grepen wij niet waarom telkens 
weer, weliswaar op een elegante 
maar systematische wijze 
vermeden werd fundamenteel 
nieuwe wegen op te gaan. 
Terloops Is het niet onbelangrijk te 
vermelden dat een pluralistische 
instelling, ook voor ons niet naar 
een vastliggend model kan uitge
bouwd worden. Het pluralisme Is 

voor ons een intentie, die geleide
lijk In bestuurlijke en onderwijs
kundige maatregelen moet gereali-
zeerd worden. Wij vroegen geen 
drastische ommekeer. Wij wilden 
alleen tastbare en aanwijsbare sig
nalen als bewijs voor de bereid
heid dat er Inderdaad naar een 
eigentijds onderwijsmodel toe
gewerkt werd". 

N ie t het geva l 

„Wanneer wij erop aandrongen 
om de zo geprezen „openheid" uit 
te breiden tot het gehele informa
tiebestand en de beslissingssyste
men van de instelling, werd daar 
zelden op ingegaan. Wanneer wij 
verdedigden dat de „openheid" 
het best kon gegarandeerd wor
den door de aanduiding van een 
onderdirekteur van een andere 
levensbeschouwelijke en/of poli
tieke oriëntatie, dan bleek dit niet 
mogelijk te zijn. 
Wanneer wij erop wezen dat lede
re onderwijsman of -vrouw een 
eigen impliciete en/of expliciete 
levensbeschouwing heeft en dat 
hun handelingen en optredens uit 
een bepaalde geest geboren wor
den, dan werd daar met een boog
je omheen gestapt 
Zo ontstond bij ons de overtuiging 
dat er in feite geen ander beleid 
gewenst werd!" De drie leden van 
de raad van beheer konden niet 
anders dan deze feitelijkheid er
kennen. Ten overstaan van de 
instelling maar oqk in de richting 
van de buitenwacht geven zij de 
voorkeur aan helderheid en duide
lijkheid. 
Zij stelden vast dat de geesten 
nog niet rijp zijn om een pluralis
tisch onderwijskoncept waar te 
maken en zijn daarom voorlopig 
weggegaan. Yvan Vanbockrijck: 
„Wij zaten met spijt in het hart en 
zijn daarom (voorlopig) wegge
gaan. Wij zaten op een doodlopen-

Enkele kanttekeningen 

• Waarom werd juist vóór de 
procedure ter verkiezing van een 
adjunkt-direkteur op gang werd 
gebracht het reglement weer ge
wijzigd. Normaal is de adjunkt-
direkteur een hoogleraar. 
• Van de drie kandidaten werd 
geen enkel dokument voorge
legd aan de bestuurskommissie. 
waaruit hun kompetentie zou 
moeten blijken. Zelfs het curncu-
lum van de kandidaten werd niet 
medegedeeld. 
• Wanneer de direkteur zich 
openlijk bekent tot een bepaalde 
politieke partij (CVP), dan ligt het 
voor de hand dat bij de aanstel

ling van de adj.-direkteur ook 
rekening dient gehouden te wor
den met de ideologische gezind
heid van de betrokken kandidaat 
Zeker als men het „pluralisme" in 
het vaandel van de instelling 
heeft neergeschreven. 
• Op 2 juli 1980 schreven de 
drie ontslagnemende leden aan 
de goeverneur van Limburg, van 
de raad van beheer hun grieven 
en verzochten de goeverneur 
hen te laten weten hoe aan hun 
bezwaar een oplossing kon ge
geven worden. Ze wachten na 2 
jaar nog steeds op een ant
woord... 

de vireg en kondeh niet doen alsof 
er geen vuiltje aan de lucht was. 
Het pluralistisch experiment Is 
geen sukses geworden. Zullen wij 
moeten teruggrijpen naar een 
„pluralisme van instellingen"? Zul
len wij moeten Ijveren om naast de 
EHL een REHL (Rljksekonoml-
sche Hogeschool Limburg) tot 
stand te brengen? Moeten wij de 

weg van de industriële hogescho
len opgaan? 
„Herzuiling" trekt ons echt niet 
aan. Maar meesp)elen In een spel 
waar wij geen greep op hebben, 
beantwoordt evenmin aan onze 
Intenties". Het Is niet de eerste 
keer dat de EHL in op>spraak komt 
wat openheid en verdraagzaam
heid betreft 

Zaterdag 5 
en zondag 6 juni '82 

VU-kongres over 

„Ekologie 
en ekonomie. 

Naar een nieuw 
evenwicht" 
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Antwerpen 
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12 TV-programma's Wf 
Zaterdag 

10 APRIL 

BRT 
1500 Bonjour la France (Open 
School) — 1530 Dag aan dag — 
16 00 De kleine pnns (musical) — 
18 00 De bereboot - 18 05 Ringo 
de wasbeer (jeugdfrim) — 1855 
Dit leuke land — 19 45 Nieuws — 
2010 „Matches", de liedjestoto — 
2120 De laatste nt van de Daltons 
(We-film) - 2340 Nieuws 

RTB 
1930 Nieuws — 1955 Le jardin 
extraordinaire — 2030 Le petit 
bougnat (film) — 2200Cinescope 
— 2300 Nieuws 

NED. 1 
1530 Nieuws - 1532 Het nijl
paard (stnp) — 1540 Great Ear
ner Reef - Australies zorgenkind 
(natuurdokJ — 1625 Ren je rot — 
1710 Carambolei (biljart) - 18 58 
Nieuws — 1900 De woeste Colo
rado — 1950Varasartiestencafe 
— 20 35 Bruce Forsyth en Sammy 
Davis (show) — 21 37 Nieuws — 
21 55 Voetbal '80 - 2235 Splin-
tervnj (tv-film) —23 05 Nieuws — 
2315 Paaswake 

NED. 2 
1835 Sesamstraat - 1850 Toe
ristische tips. — 1859 Slakkie en 
puntmuts (f J — 19 05 De lieverd
jes van Grange Hill (f J - 19 30 De 
woord in beeld kwis. — 2000 
Nieuws. — 2027 Ten oosten van 
Eden (f J — 21 20 Hier en nu — 
22 00 Pasen in Palestina (religieuze 
dok) — 2250 Komm, du susse 
Todesstunde (kantate van Johann 
Sebasban Bach) — 2325 Nieuws 
- 2335 Studio Sport 

F 1 
2000 Nieuws — 2035 Droit de 
reponse (magazine) — 21 50 Dal
las (f J — 22 45 Le magazine de la 
semaine — 2345 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Champs 
Bysees (show) - 2140 Mes
sieurs les jures (over rechtszaken) 
— 2315 Nieuws 

F 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionaal magazine — 2000 Les 
jeux de 20 heures (spel) — 2030 
On sort ce soir (show) 

ARD 
20 00 Nieuws — 2015 Wunsch dir 
was (kwis) — 2200 Nieuwa — 
2220 Der Wind und der Lowe 
(avonturenfilm) — 0015 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Der lange 
Treek (f j — 2015 Es began in 
Neapel (film) - 21 50 Nieuws -
21 55 Das aktuelle Sport-Studio — 
2310 Der Kommissar (fJ 

D 3 
1915 Sport im Westen - 1955 
(Gewestelijk nieuws — 2000 
Nieuws — 2015 L'Orfeo (opera 
van Monteverdi) - 2200 Vor 40 
jahren — 22 30 Sadistico (thnller) 
— 0010 Nieuws 

LUX. 
1930 Flash-back (speO - 2000 
Huit 5a suffit (f J - 21 00 La plus 
grande histoire jamais contee — 
22 30 Cendre et diamant (oorlogs
film) 

D 3 

Zondag 

poggenpohl 
keukens 
Kuchen-Zentrum 
Belgielei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel 031-300772 

BRT 1 
1000 Protestantse eredienst (van
uit Poitiers) — 11 00 Eucharisbe-
vienng (vanuit Panjs) — 12 00 Urbi 
et Orbi (vanuit Rome) — 1230 
Nieuws voor gehoorgestoorden 
— 1400 Promenadekoncert — 
1430 Voor boer en tuinder (open 
schooD — 1500Luik-Bastenaken-
Luik (reportage) — 1650 Aktie 
openbaar vervoer — 1725 Sport
uitslagen — 1729 Harold Uoyd 
(filmfragmenten) — 1750 Charlie 
Oaplin - 1810 Beestenboel — 
1815 De bereboot - 1820 Van 
Pool tot Evenaar (kwis) — 1945 
Nieuws — 2000 Sportweekend 
- 20 30 Kessler (f J - 2120 Mez-
za Musica — 2220 Nieuws 

NED. 1 
1900 Nieuws - 1905 Bugs 
Bunny en de zieke paashaas 
(stnp) — 1955 Siegfned en Roy 
(circusshow) — 2040 La Bohème 
(opera van Puccini) — 2225 Por
tret van Marguente Yourcenar — 
2310 Nieuws 

NED. 2 
1200 Het Capitool Onfo) - 1530 
Nieuwa — 1532 Dag thuis dag 
tuin, dag opbergschuur — 1610 
Jonge mensen op het koncertpo-
dium — 1705 Studio sport 1 — 
17 35 Sprekershoek. — 1750 Hon-
zon (populair-wetenschappelijk) 
— 1820 Op zicht (kunstmagazine) 
- 1845 Sesamstraat - 1900 De 
Amenkaanse droom (dokj — 
2000 Nieuws — 2010 Panora-
miek — 2040 Humanistisch ver
bond - 2045 Van Kooten & De 
Bie — 21 30 Cadaven Eccelenti 
(thnller) - 2320 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws — 2000 Yves Mon-
tand 1981 (show) - 21 35 L'Afn-
que, eest loin (tv-film) - 2230 
Nieuws 

TF1 
1930 Les animaux du monde 
(dok) - 2000 Nieuws - 2035 
Fleur de cactus (film) - 2215 
Sportuitslagen — 2235 Religieus 
programma — 2250 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Le cirque 
detat (circus) — 2240 Histoires 
d'amour (dokj 

FR 2 
2000 Merci Bernard (humor) — 
2030 L'echo des Bananes (show) 
- 2130 Korte films. - 2200 
Nieuws — 2230 Le fil du rasoir 
(film) 

ARD 1 
20 00 Nieuws - 2015 Tarabas (f J 
2205 Nieuws - 2210 „De vemj-
zenis van Knstus' (dokj — 22 20 
Machen wirs in Liebe (film) 

ZDF 
1900 Nieuws — 1910 Bonner 
perspektiven — 1930 Die schon 
sten üeder der Berge (show) — 
21 10 Israels zweiter Ausflug aus 
Agypten (reportage) — 2155 
Nieuws — 2210 Zeugen des Jah-
rhunderts - 2305 Robert Schu
mann (beeld van een komponisO 
— 2320 Nieuws 

19 55 Gewestelijk nieuws —2000 
Nieuws — 2015 Mem Tagebuch 
(dokJ — 21 00 Auslandsstudio -
2145 Jackpot (tv-film) - 2315 
Nieuws 

LUX 
1930 Oneremo — 2000 Starsky 
et Hutch (f J - 21 00 Le Magnifi-
que (f J 

Maandag 
12 APRIL 

BRT 1 
1530 Lente in Wenen (koncert) — 
1700 Jaak en de bonestaak (te
kenfilm) - 1830 De bereboot -
1835 Sesamstraat - 1850 Klem 
klem kleutertje — 1905 Beesten
boel - 1910 Telegym - 1927 
Uitzending door derden — 1945 
Nieuws — 2010 Terugkeer naar 
Bndeshead (f J — 21 00 De sport-
show — 21 45 bedjes voor Harro
gate - 2220 Nieuws 

NED 1 
1858 Nieuws - 1900 Studio 
Sport — 1955 On the town (film-
mustcaO - 21 37 Nieuws. - 21 55 
Misdaad op de renbaan (fJ — 
2250 Over leven (dok) - 2330 
Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat — 1859 Tar-
zan heerser van de jungle — 
1923 Jan J De Bom v/h de kinder
vriend - 2000 Nieuws. - 2017 
Achter het nieuws — 21 00 Pisa 
(satire) - 2110 Sok) (fJ - 21 40 
De ombudsman — 2215 Sonja op 
maandag — 2315 De, Vereenigde 
Staat' (fJ - 2345 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws — 1955 Eurovisie-
songfestval — 2025 Le temps 
des vacances (film) — 21 45 Une 
passion pour Verdi — 22.40 
IMieuws. 

TF1 
2000 Nieuwa - 2035 2002 odys-
see du futur (wetenschappelijk ma
gazine) — 21 35 (Quasimodo (film) 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Madame 
Butterfly (opera van PuccinO — 
2315 Nieuws. 

F3 
1920 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
20 30 On a retrouve la 7eme com
pagnie (film) — 2Z00 Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Tatort (fJ 
— 21 20 Knstus in Emmaus (dokJ 
— 21 35 Sintflut m Raten (dokJ — 
2220 Hoffnungs - Musikfestival 
OconcerO - 2320 Nieuwa 

ZDF 
1930 -Und die Musik spielt dazu 
(muzikale revue) - 21 00 Nieuws 
— 21 05 Ein Elefant irrt sich gewal-
tig (film) - 22 50 Die Grossen und 
die Kleinen (gesprek met een kind) 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws — 20 00 
Nieuws — 2015 Draussen (to
neel) — 2215 James Geschichte 
des Gesangs - 2315 Musiksze-

LUX 
2000 La croisiere s'amuse (fJ — 
21 00 Le bal des adieux (film) 

Dinsdag 
13 APRIL 1 

BRT 1 

1800 De bereboot - 1805 Se
samstraat - 1820 Charlie Cha
plin — 1832 Gemeentebeleid 
(open schooD - 1907 KTRC-
magazine — 1945 Nieuws — 
21 15 Kijk Mensen werkloos — 
2205 IQ (kwis) - 2235 Nieuws 

BRT 2 
1900 Toets (humor) — 1945 
Nieuws — 2015 De roep van de 
visarend (dokJ — 2040 Land en 
zonen (film) — 2215 Bonjour la 
France (open school) 

NED 1 
1858 Nieuwa — 19 00 D'r kan nog 
meer bij (kleuterprogrammal — 
1915 Kop en staart (dok J - 1930 
Ronduit — 2030 Paaskoncert -
21 00 Op weg naar het beloofde 
land - 2137 Nieuws - 2155 
Speurtocht naar het verleden 
(dokJ — 2330 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Archibald 
- 1905 Avros Toppop - 2000 
Nieuws - 2027 Dallas (fJ -
2120 Wie van de dne' (kwis) — 
21 50 Hollands glone (fJ - 2240 
Televizier Magazine — 2320 De 
toestand in de wereld — 2325 
Honderd beroemde schildenjen 
(dokJ - 2340 Nieuws 

RTB 1 
1900 Antenne-soir (Waalse ge
westelijke aktualiteiten) — 1930 
Nieuwa — 1955 Pans-St-Lazare 
(fJ — 2050 Minute papillen (da
mesmagazine) — 21 55 Cornets 
du court-metrage Beige (kortfilms) 
— 2310 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 La di, 
se au collant rose (westerr 
22 20 Mardi-cinema (filmmaga 
— 2315 Nieuws 

F 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 
Regionaal programma — 
Les jeux de 20 heures (sp( 
20 30 La gnffe et la dent (natt 
kumentaire) — 2205 Nieuvs 

ARD 

RTB 2 
19 00 De woestijnen van de wereld 
(dokJ — 20 55 L'inconnu du Nord-
Express (film) 

TF 1 
2000 Nieuws - 2035 Fils de 
personne (toneel) — 21 55 Des 
idees et des hommes — 2250 
Nieuvra 

2000 Nieuws - 2015 G 
Schnatterbox (show) — 21 ( 
norama — 2145 Dallas (1 
2230 Tagesthemen - 230 
der & Leute (show) — 
Nieuws 

ZDF 
19 00 Nieuws — 1930Mein( 
erfahrt kein Wort (toneeO — 
Heute-Joumal - 2120 N 
ben-eise (dok J - 2210 Falls 
(tv-film) 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuwa — 
Nieuwa — 2015 De geschu 

Z A T E R D A G (10 apnl) - Ondanks het feit dat 
Stanley Donen aangetrokken werd om het beroemde 
sprookje van Antoine de St-Exupéry „De Kleine Pnns" 
tot een musical te verwerken haalt de film het niet bij het 
geschreven verhaal (wat trouwens vaker gebeurt) De 
kleine Steven Warner speelt het pnnsje dat van een 
verre planeet komt om eens te kijken hoe het er hier in 
de mensenwereld aan toe gaat Steven brengt een hart-
veroverende vertolking van het prinsje Naast het 
jongetje zorgden ook nog o a Gene Wilder, Bob Fosse, 
Richard Kiley en niet in het minst komponist Fredenc 
Loewe dat de musical best gezien mag worden (De 
We;ne Pnns, BRT) - De VARA CNed 1) brengt twee 
monumenten uit de showwereld, nl Sammy Davis jr en 
Bruce Forsyth in een een uur durende sprankelende 
show — Later op de avond zet de Vara nog een 
aflevenng van de spannende reeks De onvoorstelbare 
wereld van Roald Dahl en de zijnen op het programma 
De aflevenng heet „Splintervnj" (Shatterproof) en gaat 
over een schatrijke zakenman die het gokken met kan 
laten Hij gokt met alleen aan de gokkasten en -tafels, 
maar hij gokt op alles, zelfs op het menselijk gedrag 

Z O N D A G (11 apnl) - Wielrennen Luik-Bastena-
ken-Luik — Het informatieve magazine Voor boer en 
tuinder dat onder „Open School" ingedeeld werd, 
behandelt een alternatieve vorm van inkomsten voor 
onze tainjke nnet verdwijning bedreigde boerdenjen 
hoevetoensme — De BRT denkt ook nog even aan de 
liefhebbers van kgmische filmpjes uit de oude doos Ha
rold Uoyd en Charlie Chaplin komen uitgebreid aan de 
beurt — Het informatieve spelprogramma Van Pool tot 
Evenaar heeft Hongkong en Macao tot onderwerp 
(BRT) — Uit het portret van Marguente Yourcenar, de 
eerste vrouw die opgenomen werd in de Academie 
Frangaise, komt vooral haar liefde voor al wat leeft naar 
voren (KRO, Ned 1) — N a v het 200-jang bestaan van 
de handelsrelatie tussen Nederland en de Verenigde 
Staten brengt de NOS de reeks „The Dutch Connec
tion" onder de titel De Amenkaanse droom Hienn 
worden vijf portretten getoond van Amenkanen die een 
speciale band met Nederland hebben Zo bv Koos van 
den Akker, een emigrant die nog Amenkaanser wilde 
worden dan Amerikanen en daar als mode-ontwerper 
die miljonair is geworden, volledig in is geslaagd Hij wil 
echter met Nederland mets meer te maken hebben 
(Ned 2) — De Italiaanse regisseur Francesco Rosi staat 
bekend om zijn geëngageerde aanpak van zijn films 
waann hij sociale misstanden en politieke korruptie in 
zijn land aanklaagt Zijn eerste films baseerde hij op 
konkrete gebeurde gegevens Zijn film Cadaven Eccel-
lenti (1976) die op het Festival van Cannes ieders aan
dacht trok, IS gebaseerd op een fiktief gegeven een 
onkreukbare inspekteur van politie is wat naief-gelovig 
over de „onkreukbaarheid" van het justitiële apparaat in 
Italië (VPRO, Ned 2) Met Lino Ventura, Fernando Rey, 
Max von Sydow, Charles Vanel, e a 

M A A N D A G (12apnl) - De muziekliefhebbers 
— van alle muzikale genres — worden op deze 
Paasmaandag in de watten gelegd door de meeste zen
ders Een greep eruit Zo brengt de BRT in de namiddag 
het jaarlijks m de Weense Musikvereinsaal uitgevoerde 
koncert door de Wiener Philharmoniker Lente in We

nen — Daarna wordt aan de kindei 
Japanse muzikale tekenfilm Jaak e 
(Jack and the beanstalk) — Als slot 
gramma een eerste deel van de liedje 
24 apnl zullen worden gezongen op h 
festival (bedjes voor Harrogéte) — 
vult de middag met een balletvoorste 
MacMillans bewerking van fret Ma 
muziek van Franz Liszt (.MacMillan's 
de Tros gaat op dezelfde zender de 
met de musical On the town van Gem 
Donen (1950), met Gene Kelly, Frank! 
e a, een van de meest meeslepende 
matrozen krijgen een dag de t jd om 
rond te neuzen Het wordt een bew( 
trio en voor heel wat anderen die hui 
Naast de muziek bieden de zenders 1 
wat anders aan Tros sluit de reeks Ov 
in their hands), een reeks dokumentai 
ke medische ingrepen, af met een d 
een open-hartoperatie — Op Ned 2 
een nieuwe Britse comedy-reeks, w. 
dall (The Good Life) de rol speelt 
jonge vrouw, die na een misstap van I 
het in haar eentje te proberen (Soh 

D I N S D A G (13 apnl) - Chari 
meisje versieren Uiteraard silaagt hij 
zodanig gedesilluzioneerd, dat hij zich 
ook dat mislukt (BRT 1) - Het 
informatief magazine Kijk mensen' g. 
loos-zijn (BRT 1) — In het jongert 
(BRT 2) wordt op een satinsch-humc 
keken naar beroepen waar weinig o> 

WOENSDAG (14 apnl) - T< 
produktie Het zandkasteel (herhJ op 
BRT 2 de „betere" film Een stad als 
town like Alice) van Jack Lee (1i 
McKenna en Peter Finch Dè film gaa 
geschiedenis van een groep vrou 
tijdens de bezetting van de Japannei 
door de onmenselijke jungle van t 
worden — Bewust ongehuwde mo 
dat meer en meer in de belangste 
trouwd (Singles), de Bntse tv-film 
draait rond een ongetrouwde onderv 
advertentie een man zoekt die h 
schenken, zonder daarbij een relat 
Liefhebbers van popmuziek moet* 
Veronica (Ned 2) In Countdown zi 
ten de Amerikaanse zangeres Tony 
uitgebreid optreden van Orchestral f 
Dark en filmbeelden over The Rollii 

DONDERDAG (i5 apni) 
Waalse Pijl — De Uitzending door 
Vlaams-Nationale Omroepstichting 
wordt voorafgegaan door een kc 
Juke Box, waarin o a een fragment m 
1) — Het tema van het jongerenmag 
de pap IS , jongens" (BRT 2) — In d 
kingen van de toneelstukken van W 
(BBC) toont BRT 11 Hendrik V met [ 
hoofdrol Hendnk V is de zoon van Hi 
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m TV-programma's 13 

- 2035 La diables-
ose (western) — 
•ma (filmmagazine) 
s 

jk nieuws — 19 40 
iramma - 2000 

heures (spel) — 
t la dent (natuurdo-
2205 Nieuws 

— 2015 Giselas 
ihow) - 21 00 Pa-
45 Dallas (fJ -
men - 2300 Lie-
(show) - 000 

- 1930MeineFrau 
rt (toneeO - 21 00 
— 2120 Novem-
-2210Fallstudien 

]k nieuws - 2000 
5 De geschiedenis 

van een stabon (dokj - 21 00 Het 
circus van Moskou — 21 45 Nach-
frage — 2230 Ein film mit Sterling 
Hayden — 2315 Nieuws 

LUX 
2000 Medecins d'aujourd'huis (fJ 
— 2100 Chene, recommen^ons 
(film) 

Woensdag 
14 APRIL 

BRT 1 
1600 Bonjour la France (open 
school) tot 1630 - 1700 Op het 
schildpadplein - 1730 Het 
zwaard van Ardoewaan (fJ — 
1800 De Bereboot - 1810 Se
samstraat — 1825 Popeye -
1830 Buck Rogers (sf-f) - 1917 
Uitzending door derden (cvp) — 
1945 Nieuvira — 2020 Arnold (f) 
— 20 45 Het zandkasteel (tv-film) 
— 21 50 Puur kuituur over derden 
(Boccaccio) 
— 2220 Nieuws 

BRT 2 
19 00 Jonger dan je denkt — 19 45 
Nieuws — 2015 Een stad als Alice 
(film) 

NED. 1 
1531 Varas filmklub - 1858 
Nieuws — 1900 Van gewest tot 
gewest — 19 50 Politieke partijen 
— 20 20 Ongetrouwd (tv-spel) — 
2052 Cinevisie — 21 37 Nieuws 
- 2155 Studio Sport - 2225 
Nieuws 

NED. 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 De jon
gens Veerman (fJ — 1925 Ken
merk (info) - 2000 Nieuws -
2027 Socutera - 2032 Goliath 
Awaits (fJ — 21 25 Ckjuntdown 
((jopmuziek) — 2210 Weegschaal 
(tv-film) - 22 35 Taxi (f J - 2302 
Teleac — 2322 Nieuws 

RTB 1 
1900 Waase gewestelijke aktuali-
teiten — 19 25 Algerijns gas (dokj 
— 20 00 La chasse au tresor (spel) 
— 21 05 Videogram (vanete) — 

n de kinderen gedacht een 
ilnn Jaak en de bonestaak 
— Als slot van het BRT-pro-
'an detedjes die op zaterdag 
ongen op het Eurovisiesong-
rogate) - De NOS (Ned I) 
alletvoorstelling van Kenneth 
an het Mayerling-drama, op 
AacMiHan's Mayerling) — En 
zender de muzikale toer op 

vn van Gene Kelly en Stanley 
Celly Frank Sinatra, Vera Ellen 
jeslepende filmmusicals Dne 
de t jd om in New York City 

It een bewogen tijd voor het 
eren die hun pad kruisen — 
Ie zenders uiteraard nog heel 
de reeks Over leven (Your life 
dokumentaires over belangnj-
met een dokumentaire over 
Op Ned 2 start de Vara met 

Jy-reeks, waarin Felicity Ken-
rol speelt van Gemma, een 

iisstap van haar vnend, besluit 
beren (Solo) 

il) — Charlie Chaplin wil een 
d slaagt hij daar met in Hij is 
I, dat hij zich wil verdnnken En 
1) — Het maatschappelijk-
menseni gaat over het werk-
het jongerenmagazine Toets 
tinsch-humoristische wijze ge-
ar weinig over gepraat wordt 

(april) — Tegenover de eigen 
?/ (herhJ op BRT I zet men op 
'en stad als Alice (zw / w J (A 
ick Lee (1956), met Virginia 
De film gaat over de tragische 
groep vrouwen die in 1942, 
Je Japanners, door Japanners 
jngle van Malakka gedreven 
shuwde moeder is een begrip 
e belangstelling komt Onge-
tse tv-film op Ned 1 (NOS) 
wde onderwijzeres die via een 
oekt die haar een kind wil 
IJ een relatie op te bouwen 
iziek moeten afstemmen op 
tuntdown zijn o a te verwach-
geres Tony Basil (Mickey), een 
Orchestral Manoeuvres in The 
sr The Rolling Stones 

(15 april) — Wielrennen De 
nding door Derden waann de 
epstichting (VU) te gast is, 
lor een kort popprogramma 
fragment met Pink Floyd (BRT 
)ngerenmagazine Een vinger in 
' 2 ) — In de reeks TV-bewer-
tken van William Shakespeare 
ink V met David Gwiilim in de 
zoon van Hendnk IV Wanneer 

hij de Engelse troon bestijgt zweert hij zijn losbandige 
en liederlijke leven af en wordt een stoere, militansb-
sche koning die de adel in bedwang houdt en militaire 
suksessen behaalt Tijdens zijn bewind komt Engeland 
op een toppunt van macht en prestige — Aanstaande 
zaterdag staat de Nederlandse radiozender Hilversum II 
de gehele dag in het teken van Amenka Vooruitlopend 
op die gebeurtenis brengt de popzender Hilversum 3 
bijna uitsluitend muziek uit Amenka, en wordt een 
poging gedaan om radio te maken, zoals ze dat over de 
grote plas doen 

V R I J D A G (16 apnl) — De achtste aflevenng van 
Maunce De Wildes De Nieuwe Orde is hoofdzakelijk 
gewijd aan het gedrag van koning Leopold III tijdens 
W O II (BRT 1) — Wie de Muppet-aflevenng op Ned II 
met Jean-Pierre Rampal als gast gemist mocht hebben, 
kan dat goed maken door te kijken naar BRT II waar pal 
tegenover De Nieuwe Orde de populaire reeks Muppet 
show én een film gezet wordt De film van vanavond 
heet Ze noemden mij paard, een Amenkaanse speelfilm 
van Elliot Silverstein (1970) Met Richard Harris als de 
Engelse lord John Morgan die in 1825 door de Sioux ge
vangen genomen wordt De Sioux vinden de blanke een 
grappig figuur en sparen zijn leven Het opperhoofd 
noemt de man „paard" en schenkt hem aan zijn moeder 
Bij de jacht dwingt John het respekt van de Indianen af 
en na een barbaarse proef mag hij de zuster van het op
perhoofd huwen Wanneer het opperhoofd sneuvelt en 
ook zijn jonge zwangere vrouw sterft vraagt moeder 
hem of hij haar zoon wil worden en haar stam wil leiden 
John heeft altijd al gezegd dat hij ooit naar Engeland 
terug zal keren Hij bedankt voor het aanbod van de 
moeder en keert terug naar Engeland Hij zal echter de 
belangen van de indianen blijven verdedigen — De 
KRO IS enn geslaagd om het unieke Nederlandse 
kabaret-duo te kunnen stnkken voor een tv-show Dat 
duo Jaspenna de Jong en Erie Herfst heeft een 
ongekend sukses behaald met hun show Tussen zomer 
en winter, en van die show brengt de KRO vanavond 
(Ned 1) een reportage Niet te missen' — De Tros 
draait vanavond het eerste deel van een Amenkaanse 
tweedelige film De ruignekken (The Roughnecks) over 
mensen die werken aan en rond de olieboortorens 
(Ned 2) 

2205 Le temps d'un livre (over 
boeken) — 2250 Nieuws 

T F 1 
2000 Nieuws — 2035 Les mer-
credis de I information — 21 35 
Les vaches sacrees (Proust) — 
2235 Koncert - 2325 Nieuws 

A 2 
20 00 Nieuws — 20 35 De lijkwade 
van Turijn (dok) — 21 40 Cinema 
Cinemas (magazine) — 2240 
Lhistoire immediate (diskussies) 

FR 3 _ ^ _ ^ _ _ 
1920 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures - 2030 
Terreur a bord (thnller) - 2200 
Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws - 2010 Voetbal 
(reportage), West-Duitsland — 
Tsjechoslovakije - 2200 Bilder 
aus der Wissenschaft (magazine) 

ZDF 
21 00 Aktualiteitenmagazine — 
2120 Die profis (fO - 2215 Das 
Wagnis (filmparabel) - 2245 ü-
nus und das Alte Backsteinhaus 
(film) 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws - 2 0 0 0 
Nieuws — 2010 Mittwochs in 
Informatie en ontspanning — 
21 45 Het dagelijkse leven in een 
Indianen-hospitaal (dokJ — 2215^ 
Johnny Guitar - Wenn Frauen has-
sen (Western) 

LUX. 

Virginia McKenna als Jean Paget in ,Een stad als Alice' 
(Woensdag 14 april om 20 u 15 op BRT 2) 

2000 Hit-parade - 21 00 Keoma 
(spagetti-westem) — 2235 Artis
tiek magazine 

Donderdag 
15 APRIL 

BRT 1 
1550 De Waalse Pijl (reportage) 
- 1800 De bereboot - 1810 
Sesamstraat — 1840 Dieren van 
het groene woud — 1905 Juke 
box — 1917 Uitzending door der
den (door de Vlaams-Nationale 
Omroepstichbng) — 1945 
Nieuws — 2010 Dubtiel dobbel 
(kwis) — 2040 Panorama — 
21 30 Dallas (f) - 2220 Sporttn-
bune — 2250 Nieuws 

BRT 2 
19 00 Een vinger in de pap (magazi
ne) - 1945 Nieuws - 2010 
Hendnk V (toneel) - 2300 Pre
miere 

NED. 1 
1858 Nieuws - 1900 Bolke de 
beer — 1910 De woord in beeld 
kwis — 1935 EK zaalvoetbal — 
2025 Wat 'n kunst (kwis) - 21 37 
Nieuws - 21 55 Rayon 69 (dok 
over relaties) — 2305 Nieuws 

NED. 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 18 59 Popi (f J — 
1925 Dubbelpion (fJ - 2000 
Nieuws - 2027 Lou Grant (f J -
21 20 Brandpunt - 21 55 De Sulli-
vans (f J — .2220 Tussen Keulen 
en Panjs. (diskussie) — 2315 
Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali 
teiten - 1930 Nieuws - 1955 
Openbare renovatie (enquête) — 
2020 La taverne de lenfer (film) 
— 2210 Le carrousel aux images 
— 2310 Nieuws 

TF 1 
2000 Nieuws — 2035 Lepreuve 
(tv-film) — 2210Nieuw-Caledonie 
(dokJ 

TVEkspres 
De dikste vriend 

vanuwTV. 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Aktualitei-
tenmagazine — 21 40 Les enfants 
du Rock (show) — 2315 Nieuws 

FR 3 
1920 Gewestelijk nieuws. — 1940 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures — 2030 
Cine-parade (filmmagazine) — 
2210 Nieuws 

ARD 1 
2000 Nieuws - 2015 Die Fem-
seh-Diskussion (diskussie) — 
21 00 Musikladen - 21 45 Eine 
Show in Las Vegas (dokJ - 22 30 
Tagesthemen — 2300 Sag Oma 
Gute Nacht (tv-film) - 035 
Nieuws 

ZDF 2 
1930 Bonsoir Mireille (show) — 
2100 Aktualiteitenmagazine — 
21 20 Nieuws uit Oost en West-
Duitsland - 2205 WK Ushockey 
— 22 50 Kneg eines Einzelnen (tv 
film) 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws - 2 0 0 0 
Nieuws — 2015 Die Nariae (gang
sterfilm) — 21 35 Familienrat — 
2220 Portrait 

LUX 
1958 Nieuws - 2000 Dallas (fO 
— 21 00 De kijkers bepalen zelf 
hun film La poursuite impitoyable 
of La valise 

Vrijdag 
16 APRIL I 

BRT 1 
1800 De bereboot - 1805 Se
samstraat — 1820 Klem klein 
kleutertje — 18 35 Aktie openbaar 
vervoer — 19 07 Het vnje woord 
- 1945 Nieuws - 2015 De 
nieuwe orde (Tot het bittere einde) 
— 2235 Jazz-music — 2325 
Nieuws 

BRT 2 

1900 Dag aan dag - 1930 Leve 
plantjes — 19 45 Nieuws — 2015 
De Muppet show — 2040 Ze 
noemden me paard (western) 

NED 1 
1858 Nieuws - 1900Tweetie -
1910 De BB show (kwis) - 2015 
Galactica (sf-film) - 21 05 Onder 
vaders vleugels (fJ — 21 37 
Nieuws — 21 55 Praten met de 
minister-president — 22 05 Tussen 

zomer en winter — 2310 Me
vrouw Fortuin (praatshow) — 
2355 Nieuws — 005 Een miljonair 
in moeilijkheden (film) 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjoumaal — 18 59 De avontu
ren van Ruto — 1915 Zoo is de 
dierentuin — 2000 Nieuws — 
2027 De fabnek (fJ - 2120 Ak-
tua TV — 21 55 De ruignekken (tv-
film) - 010 Nieuws - 020 Stu
dio Sport Extra 

RTB 1 
19(X) Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws — 1955 A 
suivre- ünfo) — 2115 Repulsion 
(film) - 2 i55 Nieuws 

RTB2 
1955 Lliomme a l'orchidee (fJ — 
2045 Sportmagazine 

TF 1 
2000 Nieuws. — 2035 Musique-
melodie (show) — 21 40 Joelle 
Mazart (fJ — 2240 L'A venture 
des plantes (dokJ - 2310 
Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Marche-
loup (fJ — 2140 Apostrophes 
(magazine) — 2300 Nieuws — 
2310 Tu mas sauve la vie (film) 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
20 30 Le nouveau vendredi (repor
tage) — 21 30 Amant costal de la 
collina (show) — 2255 Nieuws. 

ARD 
2015 Denen ist nichts heilig (film) 
— 21 30 De Duitse vredesbewe
ging — 2230 Tagesthemen — 
23 00 Die Sportschau - 23 45 Kaz 
& Cio (f J — 030 Nieuvire 

ZDF 
1930 Auslandsjoumal — 2015 
Maigret (f) — 2142 Ein himmli-
sches Vergnugen (kortfilm) — 
22 00 Aktualiteitenmagazine — 
2220 Aspekte - 2305 Die Muti-
gen (Kunq-Fu-film) 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws — 2000 
Nieuws — 2015 Reporter — 
21 (K) Op zoek naar Eldorado 
(dokJ - 21 00 Gott und die Welt 
— 2200 Eine Frau von heute (fJ 
— 2250 Begegnung mit. Ludwig 
Bome - 2320 Nieuws 

LUX 
20 00 Embarquement immediat (f J 
- 21 00 Exo-man (tv-film) - 2245 
Nieuws uit de automobielsport 
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14 41^ Kritisch bekeken 

Konservator rekent af met 
middeleeuwen 

Het doorsnee publiek en ook heel wat Intellektuelen beschouwen de 
middeleeuwen als een barbaarse periode van kultureel verval tussen 
de Grieks-Romeinse oudheid en de herleving van de antieke traditie 
tijdens de Renaissance. In haar boek „Pour en finir avec Ie Moyen 
Age" rekent Régir^e Pernoud af met de onbenulligheden en de kritiek 
die over de middeleeuwen te lezen vallen In de leerboeken voor 
geschiedenis, encyclopedieën en uiteenlopende historische publika-
ties. Krachtig zet deze konservator bij de Archives Nationales te 
Parijs zich af tegen de oceaan van vooroordelen en de berg van on
verschilligheid. Zij wijst erop dat het onzinnig is de middeleeuwen te 
beoordelen met de maatstaven van de klassieke oudheid. De 
middeleeuwse mens heeft integendeel het erfgoed der antieken op 
een eigen en originele wijze verwerkt daar waar de Renaissance er 
zich grotendeels toe beperkt heeft de oudheid zo goed mogelijk na te 
bootsen. Van een echte breuk tussen oudheid en middeleeuwen is 
trouwens geen sprake. Zo is het bij voorbeeld in belangrijke mate aan 
de middeleeuwse kopiisten te danken dat de geschrifteen van de 
Griekse en Romeinse auteurs bewaard zijn gebleven. 

Aan de hand van een aantal zeer 
konkrete voorbeelden betoogt 
schrijfster dat de middeleeuwse 
mens geenszins die barbaar v^as 
waarvoor hij al te vaak werd uitge-
kreten. Mensen die in staat waren 
een luchtboog van een katedraal 
gedurende bijna duizend jaar op 
een hoogte van veertig meter te 
handhaven zijn allerminst onnoze
laars Ook de feodaliteit was aller-

• minst een anarchistisch maar inte
gendeel een streng hiërarchisch 
maatschappelijk systeem. De 
vrouw was er tijdens de middel
eeuwen heel wat beter aan toe 
dan later. Genoot zij \n die periode 
aanzien als bezitter van heerlijkhe
den, als overste van abdijen enz 
dan werd zij in de Nieuwe Tijden 
steeds meer in een ondergeschik
te positie gedrongen. Hoogtepunt 
van deze evolutie werd later de 
„Code Civil" die zich inspireerde... 
op het Romeinse recht 
Uit dit alles blijkt dat men inder
daad de oudheid al te zeer heeft 
opgehemeld en blind was voor de 
minder fraaie trekken van deze 
periode. Dit geldt ook voor de 
slavernij een kenmerk bij uitstek 
van de antieke maatschappij. Hier
mee vergeleken was de middel
eeuwse horigheid een hele voor
uitgang. Weliswaar was de honge 
aan een aantal verplichtingen on
derworpen — hij mocht zijn ak
kers met verlaten zonder instem
ming van zijn heer bv — maar 
daartegenover stond dat hij ook 
aanspraak kon maken op een mini
mum aan bescherming en rechts
zekerheid. De horigheid verdween 
trouwens in de loop der tijden. 
Vanaf de zestiende eeuw — dus 
de fseriode waann de oudheid 
geideahzeerd werd — zullen de 
Europeanen in de nieuw ontdekte 
kontinenten opnieuw de slavernij 
invoeren. 

Wat betreft de gehate inkwisitie 
geeft Pernoud toe dat deze in de 
middeleeuwen inderdaad slachtof
fers maakte maar wijst zij er te
vens op dat deze instelling oor
spronkelijk bedoeld was om te 
beletten dat van ketterij verdachte 
personen zonder meer door de 
spontane volkswoede zouden af
geslacht worden. Ook legt de au
teur er de nadruk op dat de hevig
ste vormen van inkwisitie dateren 
uit de zestiende eeuw met Alva 
Het was trouwens ook vanaf deze 
periode dat de heksenprocessen 
grote opgang kenden. In verband 
met dit alles beklemtoont Pernoud 
dat het fameuze proces tege Gali
lei — dat telkens weer wordt 
aangehaald als hét voorbeeld van 
middeleeuws obskurantisme — 
plaatsvond in.. 1633, in een tijd dus 
waarin men bewonderend terug
greep naar de klassieke oudheid. 
In tegenstelling tot vele historici is 
Régine Pernoud allerminst een 
blinde bewonderaarster van de 
gecentralizeerde staten die vanaf 
de 13de eeuw opkomen en die 
een legitimatie zochten in het Ro
meinse recht (Bologna). Deze sta
ten liggen volgens schrijfster aan 
de oorsprong van heel wat mis
bruiken die ten onrechte aan de 

middeleeuwen werden toege
schreven De uitwassen van het 
vorstelijk absolutisme waartegen 
de Franse Revolutie zich keerde 
dateren met zozeer uit de „feodale 
periode" maar integendeel uit de 
zestiende, zeventiende en acht
tiende eeuw het waren deze ab
solutistische staten die veel meer 
dan de middeleeuwse vorsten
dommen, zich aan de onderdruk
king van minderheden en anders
denkenden hebben schuldig ge
maakt Régine Pernoud pleit dan 
ook met overtuiging voor het re-
gionalisme! Dit laatste moet ook 
aan bod komen in een vernieuwd 
geschiedenisonderricht dat aan
sluit én bij het begrispvermpgen 
van de leerlingen én bij de histon-
sche overblijfsels uit hun onmid
dellijke omgeving. Op die manier 
kunnen zij uitgroeien tot kritische 
volwassenen die echt met hun tijd 
meeleven. De geschiedenis is in
derdaad het geheugen der mens
heid. Wat gebeurt met mensen die 
hun geheugen verloren hebben, 
weet iedereen... (M.D.W.) 

— Afrekenen met de middeleeuwen door 
R. Pernoud. (Vertaald in het Nederlands 
door A.M. Lannoo) werd uitgegeven door 
Orion te Beveren en Gottmer te Nijmegen, 
1981. 450 fr. 
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Frans-Vlaanderententoonstelling in Kortrijk 
Op initiatief van de Kredietbank-Kortrijk heeft in het ge
bouw in de Leiestraat van 9 april tot 7 mei een tentoonstel
ling over Frans-Vlaanderen plaats. De bank kon hiervoor 
een beroep doen op een werkgroep met o.m. Jozef Deleu, Fi-
lip Despriet. Stefaan Matton, Cyriel Moeyaert, Maurits 
Verhaest en Luc Verbeke. 

De tentoonstelling is opgebouwd met gravures, kaarten, 
boeken, dokumenten, beelhouwwerken, maar vooral met een 
grote rijkdom aan uitstekend en recent fotomateriaal. 

Er vallen zes luiken te onderscheiden: de historische 
verbondenheid van Frans-Vlaanderen met Vlaanderen, de 
ekonomie van de Frans-Vlaamse regio (officieel Nord-Pas-
de-Calais), de kulturele banden met Vlaanderen, de Neder
landse taal in Frans-Vlaanderen (in het biezonder in de 
Westhoek), de Vlaamse Beweging (met natuurlijk de figuur 
van Jean-Marie Gantois en recentelijk de Michiel de 
Swaenkring. en „Menschen lyk Wyder l , en ten slotte het 
toeristisch aspekt 

Rond deze tentoonstelling is er een omkaderingsprogram-
ma. Aan de vooravond wordt het door Lannoo uitgegeven 
Frans-Vlaanderenboek (onder redaktie van Jozef Deleu, en 
met de medewerking van Jacques Fermaut, Francis Persyn, 
Erik Vandewalle, Luc Verhaeghe, en de fotografen Paul Van 
den Abeele en Patrick Holderbeke) voorgesteld Er is ook 
een zoektocht in samenwerking met VTB-VAB. En er zijn 
nog meer aktiviteiten, met het Komitee voor Frans-Vlaande
ren en Jonge Ekonomische Kamers. 

Deze tentoonstelling over Frans-Vlaanderen valt te bekijken 
in de Kredietbankzetel in de Leiestraat 21, in Kortrijk, van 
9 april tot 7 mei. Op werkdagen van 9 tot 16 uur en op 
zaterdagen van 14 tot 18 uur. (ev) 

Het Belfort van Dowaai 

25 april a.s. 

Het liedprogramma van het 45ste 
Vlaams Nationaal Zangfeest, dat 
op zondag 25 apnl as georgam-
zeerd wordt kreeg dit jaar volgen
de liederen mee „Omdat ik Vla
ming ben", „Kokke Roeland", „Lied 
der Vlamingen", „Wij zijn bereid", 
„Lied van mijn land", „De Blauw-
voet", „Vlaanderen", „Gebed voor 

' het Vaderland", „Groeninghe", „De 
Landsknechttrommen", „De trom
mel slaat", „Dan mocht de beiaard 
spelen", „O mijn Kempen", „Kem-
penland", „Het loze vissertje", „Ju-
tho, vooruit en dapper" en de 
nationale liederen. Deze liederen 
worden gedingeerd door Frans 
Cuypers, Lode Dieltiens en Juliaan 
Wilmots en begeleid door het 
Vlaams Symfonisch Orkest en het 
Koperensemble van Hoboken 
o.l.v Michael Scheck. 

De koorgroep, samengesteld uit 
dertien koren, zal een koorbewer
king van Lode Dieltiens uitvoeren 
op een nieuwe tekst van Clem De 
Ridder „De Gewijden" alsook een 
suite Oudnederlandse liederen, in 
bewerking van Juliaan Wilmots: 
„Al die willen te kapren varen", „Ik 
zag Cecilia komen", „Langs de 
dijken" en „'t Avond gaat ons 
feeste aan". 

De kinderkoren „Halleluja" (Aalst) 
en „'t Muzeschuitje" (Oostende) 
zingen: „Kap ik mijn wilgenblokjes" 
van Emiel Hullebroeck, het Oudne
derlandse „Sneeuwwit vogeltje" 
en „Karekiet" van Jan Broeckx. 

Twee kunstliederen zijn gepro
grammeerd. „Moeder" van Paul 
Gilson en „Daar is maar één land" 
van Jef Van Hoof. Solist Gust 
Teugels zorgt samen met het or
kest voor de uitvoering. 

Tenslotte dient vermeld-dat zowel 
René De Clercq (vijftig jaar gele
den overleden) als Wies Moens 
passend zullen herdacht worden. 
ZIJ vertegenwoordigen twee ge
neraties Vlamingen en stierven 
beiden als banneling. Volgens de 
organizatoren is de belangstelling 
voor het 45ste Zangfeest vrij 
groot. Daarom is het best tijdig 
kaarten te bestellen op het ANZ-
sekretariaat, Vrijheidstr. 30-32 bus 
14 te 2000 Antwerpen (031-
37.93.92). 
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Kritisch bekeken 

Constance 
Teichmann 

De artieste en kunstbeschermster 
Constance Teichmann (Antwer
pen, 1824-1896), die bovendien 
uitmuntte door haar grote menslie
vendheid tegenover zieken en 
noodlijdenden. Is in ons land een 
van de meest hoogstaande vrou
wenfiguren uit de 19de eeuw. Aan 
haar karitatieve aktle, vooral ten 
bate van het Rode Kruis, heeft 
R.K.-direkteur-generaal Carl Van-
dekerckhove een brochure ge
wijd, die als nr. 277-278 in de 
„Vlaamse Toeristische Biblioteek" 
werd opgenomen. De auteur laat 
ons kennis maken met het gezin 
van goeverneur Theodoor Teich
mann en Jenny Cooppal, waarin 
Constance als derde dochter 
werd geboren. Aan de hand van 
haar dagboek wordt het schoon-
menselijk profiel van deze uitzon
derlijke vrouw getekend, o.m. met 
betrekking tot de oprichting van 
het kindergasthuis Louise-Marie te 
Antwerpen (1846), haar hulpverle
ning aan de choleralijders op het 
quarantaineschip „Agnes" (1866) 
en haar belangloze inzet voor de 
gekwetste soldaten In de Frans-
Duitse oorlog (1870-1871). In die 

Mj 15 

Ingehouden grijs 
Katelijne van der Hallen 
„Herkenbaar als de lente" 

Uiterlijk is deze bundel een pronk-
stukje. De tekeningen van Katelij
ne van der HalJens echtgenoot 
Hugo Heijens doen méér dan illus
treren. Ze zijn de prezentatie van 
het geheel. Met één lijn schept hij 
de samenvatting van een wereld. 

De gedichten zelf kunnen zowel 
de uiting zijn van een „ingehou
den" groot verdriet (zo groot dat 
het je bijna sprakeloos maakt) of 
de beschrijving van stille betrok

kenheid bij leven en dood in de na
tuur 

Nog een mogelijkheid: de bewe
ging in je leven is zo nieuw dat je 
aarzelt er woorden voor te gebrui
ken. Gewone dingen worden een
voud, vondsten liggen naast je 
hand; er is niet méér blijheid van 
een glimlach, en met meer verdriet 
dan een oogopslag. 
De bladspiegel is helder. Het zijn 
korte gedichten, de klankrijkdom 

zin behoort ze tot de pioniers
generatie van het Rode Kruis in 
ons land. Terloops wordt ook ge
wezen op haar invloedrijke rol als 
beschermster van Vlaamse kun
stenaars en op haar vriendschap 
met Peter Benoit en Edgard Tinel. 

Kortom, we hebben te doen met 
een leerrijke brochure over een 
boeiende persoonlijkheid. 
De brochure kost 70 fr. (73 fr. over de posü 
en is te koop in alle VTB-boekhandels. Een 
abonnement op twaalf achtereenvolgende 
nummers van de „Vlaamse Toeristische 
Biblioteek' kost 400 fr. 

heeft een sombere warmte: het is 
een toonaard van gemengde kleu
ren. De woorden van het eerste 
deel van de bundel lijken wel uit 
een koffer te komen die speciaal 
voor dichters is klaargezet: ze 
hebben het sfeertje en zijn al 
„voorgekauwd" Gelukkig worden 
de gedichten vanaf biz 13 iets 
sterker. 

het licht IS avond geworden 
hoog op de berg van het eiland 
in de zee 
de stilte schuift 
over de wind 
de zee legt zich 
hoog op de berg van het eiland 
in de zee 
hebben wij u neergelegd 
tussen bloemen 
de lege wind 
ademt uit 
hoog op de berg van het eiland 
in de zee. 

Als het innerlijke drama dichter bij 
de vorm komt, wordt het hele 
gedicht beter, ook ritmisch. 
Het volgende gedicht eindigt zo-
...telkens oktober openbloeit 
zie ik je ogen 
als vogels 
in hun vlucht 

Gaat het over de on-grijpbaarheid 
van haar Indisch adoptiekindje en 
de onvatbaarheid van de toe
komst? Hier en in het volgende ci
taat is de dichteres nooit explosief 
van vreugde: 
...al tastend verzamel 
het licht 
door de dagen heen 

Er gebeurt weinig. De natuur 
wordt zelfs onbeweeglijk door ze 
te beschrijven. Is dit een nieuwe 
poètische vorm, of wil ze alleen 
maar „iets" zijn tussen het leven 
(de natuur) en de ontvankelijkheid 
van de lezer? 

Toekomstdromen scheppen ruim
te, maar het deert niet als ze 
onbereikbaar blijken. 

Op bIz. 22: y 
...de verte draagt het hoofd recht
op 

en op biz. 23: 
...geluk 
ijdel verlangen 
de tijd rust uit 
De rust slaat naar het einde van de 
bundel toe om in een vragen; de 
verwarring duurt echter niet lang 
en de woorden zullen troosten. 

bIz. 23 
...sidder ik tot u 
met woorden 
klam aan de wand 

en op bIz. 34 staat een belangrijk 
stukje-
spiegel 
het beeld ontsluit het hoofd 
uit de fontein 
vloeibaar 
het noemen. 

Hopelijk Is dit laatste citaat een 
kier op bredere mogelijkheden. 

Lieve Kuijpers-Devijver 

Herkenbaar als de lente, Katelijne van der 
Hallen. Uitg. Soethoudt te Antwerpen. 

Kunst en kunstenaars 

te Deinze 
De Leiestreek, vooral de kunste
naarsdorpen Sint-Martens-Latem 
en Deurie, heeft een grote be
kendheid als centra van artistieke 
bedrijvigheid. Minder bekend is 
dat het aanpalende Deinze even
eens zijn bijdrage heeft geleverd 
tot de kulturele roem van de Leie
streek. Hans Melen (ps. voor drs. 
Frank van Doorne) heeft in de 
brochure nr. 279 van de „Vlaamse 
Toeristische Biblioteek" dat aspekt 
uit de geschiedenis van Groot-
Deinze belicht. Achtereenvolgens 
komen het muziekleven, de beel
dende kunst en de letterkunde 
aan bod. 

De amateuristische muziekbeoe-

tXi/tfWUp 

poggenpohl 
e a moderne 
KEUKENS 
Kuchen-Zentrum 
Belgiëlei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel 031-3007.72. 

of massieve 

fening heeft in Deinze steeds we
lig gebloeid, vooral sedert de stich
ting van de stedelijke muziek
school door toondichter en pianist 
Jules Daems, In 1886. Ook op het 
vlak van de beeldende kunsten 
kon Deinze een gunstige faam 
verwerven, met figuren als Karel 
Picqué, Emiel Claus, Albert Sa-
verys, Hubert Malfait, enz. voor de 
schilderkunst, en Jozef Cantré 
voor de houtsnijkunst Op het ge
bied van de letterkunde kende 
men in Deinze, behalve enkele 
verdienstelijke toneelverenigin
gen, ook heel wat schrijvers en pu
blicisten. De literaire traditie begint 
met de 16de-eeuwse humanist 
Willem Baudaert en werd verder 
hoog gehouden door figuren als 
Joris Eeckhout, Baziel de Craene, 
Kamiel de Waegenaere, Gaston 
Baert Remi van de Moortel, Hans 
Melen, enz Aan de hand van heel 
wat gegevens uit de artistieke 
geschiedenis van Groot-Deinze, is 
een leerrijke en vlot leesbare bro
chure tot stand gekomen, die in 
kunstminnend Vlaanderen zeker 
de nodige aandacht verdient. 

Deze brochure kost 40 fr. per eksemplaar 
en IS te koop in alle VTB-boekhandels. 
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16 m\ sport 

Van een sterke beer 
en veel papieren tijgers 

René Martens won zondag de zesenzestigste Ronde van Vlaanderen. 
De zesentwintigjarige „sterke beer" uit Spalbeek-Kermt was de 
eerste Limburger die deze topklassieker naar zich toe trok. Martens' 
zege weekte veel uiteenlopende bedenkingen los. Begrijpelijk wan
neer men bedenkt dat de wielerwereld momenteel op haar kop schijnt 
te staan. Heel wat insiders ondervinden last om die „feitelijk^" toe
stand evenwichtig te verwerken. Wie zondag de televisiekommenta-
toren bezig hoorde kon zich terecht afvragen of de beide heren met 
hun voorhoofd tegen één van die bonkige kasseien van de Koppen
berg waren geslagen. Zi j vertelden René Martens dat hij werd 
aangezien als een behoorlijke knecht en dat zij zijn overwinning 
gelijkschakelden met deze van de onbekende Fransman Gomez in 
Milaan-San Remo. 

De „kenners" van het kleine 
scherm, die daarmee bewezen dat 
zij w/el nooit de bekwaamheid van 
hun voorganger Fred De Bruyne 
zullen evenaren, hadden toen 
even geluk met een brave Limbur
ger te doen te hebben. Zoniet zou 
René Martens hun in niet mis te 
verstane bewoordingen met hun 
onkunde hebben gekonfronteerd. 
René Martens is immers niet de 
eerste de beste. Hij was een uit
muntend amateur (hij won met de 
Ardense Pijl toch de meest selek-
tieve van de liefhebbersklassie
kers) en in de voorbije jaren ook 

een zeer verdienstelijk beroeps
renner die onder meer tweemaal 
in de nationale ploeg voor het 
wereldkampioenschap werd 
weerhouden. In al die jaren be
wees hij bij herhaling een geboren 
hardfietser te zijn die enkel lef en 
zelfvertrouwen miste om onder de 
absolute toprijders gerangschikt 
te worden. 
Zondag doorbrak de Limburger 
zijn „morele" begrenzingen. Deels 
door het toeval, deels door de 
toegenomen karaktersterke. Mar
tens won op een manier die hem 
enkel door grote kampioenen 

werd voorgedaan. Op de Muur 
van Geraardsbergen liet hij de 
andere koprijders in de steek, ver
hoogde kilometers lang zijn voor
sprong om uiteindelijk éénentwin
tig sekonden voorsprong over te 
houden op Eddy Planckaert Rudy 
Pevenage en Michel Pollentier. 

René Martens was zondag onge
twijfeld de beste renner van het 
lot Hij werd wellicht door de ohn-
standigheden gediend alhoewel 
evenveel redenen kunnen gevon
den worden om te beweren dat hij 
die omstandigheden uiteindelijk 
naar eigen hand zette. De papie
ren tijgers na hem. Raas, De Vlae-
minck, De Wolf, Willems, Kuiper 
en Moser, kwamen in de meesle
pende finale macht en kunde te 
kort om het wedstrijdbeeld om te 
gooien. Zij spaarden hun krachten 
voor een strijd die zij duidelijk niet 
meer aandurfden. Wie de felle 
Martens wilde counteren ver
speelde immers zelf alle zegekan
sen... Zoveel stond wel vast! De 
zogeheten kampioenen van van
daag overheersen niet langer het 
peloton. In een lange afvallings-
wedstrijd — Parijs-Roubaix kan 
daarover uitsluitsel brengen — 
zullen zij misschien nog het meest 
weerstand opbrengen, maar in 
een felle explosieve finale, met 
aanval en tegenaanval, kunnen zij 
niet meer alleen de tegenstand 
overmeesteren. Van de ouderen, 
de behoedzaam fietsende De 
Vlaeminck en de rekenkundig pe-
dalerende Raas, kan dit worden 
aanvaard. Van Willems en De 
Wolf niet Een aantal andere jorv 
geren daarentegen presteerde be
hoorlijk sterk. Eddy Ranckaert be
wees méér te zijn dan een razend
snelle spurter. Hij heeft meer 
weerstand gekweekt en indien 
zijn ontwikkeling in dezelfde zin 

I 
1 
§ 

CO 

CD 

Raymond Goethals, de eer
biedwaardige trainer van Stan
dard, wordt wel met ongewone 
genegenheid gekoesterd door 
sommige persmensen. Hoe an
ders verklaren dat de meeste 
kranten maandag slechts ge
deeltelijk verslag uitbrachten 
van Goethals verhelderende 
verklaringen na afloop van de 
topmatch op Beveren? De gro
te medicijnman van het voetbal 
zegde ronduit dat hij vierkant 
zijn voeten veegt aan de me
ning van het publiek, aan het 
oordeel van de betalende toe
schouwer. Zijn ploeg had dan 
wel bijgedragen tot het spekta
kel — de wedstrijd was inder
daad van een uitmuntend ge
halte — maar het offensieve 
voetbal had Standard uiteinde
lijk een nederlaag opgeleverd. 
En daar heeft Raymond geen 
boodschap aan. Men mag dan 
ook verwachten dat de Rou-
ches, die momenteel toch-wel 
over de beste ploeg beschik
ken, in de komende uitwedstrij
den de zaken weer ultra-voor
zichtig zullen aanpakken. Op 
Beveren hadden zij overigens 
ook geen andere bedoelingen. 
Enkel het wedstrijdverloop ver
plichtte hen tot een meer of
fensieve aanpak. De leiders-
ploeg stond al vroeg op achter
stand en wijzigde daarom haar 
oorspronkelijke intenties. Toen 
bleek dat Standard genoeg ta
lent in huis had om er ook 
aanvallend wat van te bakken. 
En anderzijds werd nog maar 
eens bewezen hoezeer de top-
trainers ons voetbal „ketenen" 
en de spektakelwaarde druk
ken. Maar aan dit laatste veegt 
de tovenaar uit Luik dus vier
kant zijn voeten. We voegen er 
volledigheidshalve aan toe dat 
hij zeker de enige niet is... 

Sport voor vrouwen wordt in 
dit land nog steeds met een 
scheef oog bekeken. Promo
tioneel is het voor de kranten 
geen interessant bedrijf en de 
sponsors zien er (bijgevolg) 
geen publiciteit in. Ook het 
BOIK ziet in de sportieve 
wedijver van de dames geen 
brood. Hoe anders verklaren 
dat de in ons land georgani-
zeerde Springcup voor vrou
wen journalistiek en publici
tair zo stiefmoederlijk wordt 
bedeeld? Waarom heeft het 
BOIK deze internationaal 
toch belangrijke gebeurtenis 
niet opgenomen in haar „on
derhandelingspakket" met de 
televisie? Beroemt dit komi-
tee er zich niet op dat haar 
commerciële aspiraties voor
al de kleine sporten ten goede 
komen? Of vergissen wij ons 
andermaal? 

Hoe dan ook, het sukses van 
de hele onderneming is voor 
een flink stuk afhankelijk van 
het presteren van de Belgi
sche dames. Zij verloren ver
rassend in de openingswed
strijd tegen Spanje maar her
pakten zich knap in de tweede 
partij tegen Israël. Wel bleek 
snel dat volleybal voor vrou
wen in de meeste Westeuro-
pese landen (gelukkig) nog op 
amateuristische basis wordt 
beoefend. Maar is dit precies 
geen reden voor de „ban-

^ ^ kiers" van het BOIK om deze 
L T T sport alle mogelijke steun te 
% r 3 verlenen.? 

Vorige week beweerden wij 
op deze bladzijde dat de play
offs in basket- en volleybal 
overbodige en onnatuurlijke 
verlengstukken waren van de 
normale kompetitie. De eerste 
play-offs in basketball stelden 
ons alvast in het gelijk. Oosten
de en Aarschot wonnen zon
der veel moeite in twee wed
strijden tegen Antwerpse en 
Fleurus. Een duidelijke bevesti
ging dus van het kompetitiege-
beuren. 

Markante vaststelling was dat 
Oostende en Aarschot er alles 
aan deden om het pleit in twee 
en niet in drie wedstrijden te 
beslechten. Beide klubs begin
nen wellicht te begrijpen dat de 
liefde van de supporters voor 
een flink stuk ook door de 
geldbeugel gaat en dat Jan 
Modaal onmogelijk nog vier of 
vijf keer in twee weken tijd 
toegangsgelden kan bovenha
len. 
Overigens stonden Oostende 
en Aarschot vorige week ook 
al tegenover elkaar in de be
kerfinale. De Oostendse klub, 
die de jongste jaren duidelijk 
boven elke Belgische tegen
stand troonde, won vrij gemak
kelijk. Zij is uiteraard ook de uit
gesproken favoriet in de beslis
sende serie wedstrijden tegen 
dezelfde tegenstander. 
In de basketbalsport gist er 
overigens altijd wat Uit be-

^ 3 trouwbare bron vernamen wij 
" • dat er momenteel gewerkt 
C 3 wordt om de sponsoring van 
^ ^ het totale gebeuren — van al 

de ligakiubs dus — uit te beste
den aan één enkele gespeciali-
zeerde firma. Mogelijk beslist 
die firma uiteindelijk ook nog 
over wie wel en geen kam
pioen wordt We hebben zeker 
het laatste nog niet gezien... 

aanhoudt wordt hij wellicht één 
van de beste klassieke wegren
ners van zijn generatie. Neo-prof 
Mare Sergeant demonstreerde 
eveneens rijke atletische en men
tale mogelijkheden. Hij streed in 
de finale onafgebroken op het 
voorplan en men mag zich terecht 
afvragen hoe de wedstrijd zou zijn 
verlopen indien Sergeant in de 
slotkilometers zijn ongelukkig uit
gevallen (en behoorlijk rijdende) 
kopman Freddy Maertens naast 
zich zou hebben gehad. Nog ande
re jongeren (Jan Bogaert, Paul 
Haghedooren, Patrick Versluys en 
de Nederlander HanegraaO ver
wierven ruime verdiensten. Het 
bewijst alleen maar dat er een en 
ander gist in het peloton. Voorlo
pig kunnen de gekroonde kop
mannen hun moreel gezag niet 
met feiten hard maken. In Gent-
Wevelgem werden scheef 
groeiende krachtsverhoudingen 
intussen misschien al gedeeltelijk 
rechtgezet Een definitieve konklu-
sie zal men evenwel pas kunnen 
formuleren na Parijs-Roubaix. Het 
wereldkampioenschap van de 
klassiekers sluit dit jaar het voor
seizoen af. Omdat meester Levi-
tan het zo wilde en misschien ook 
om Hinault ter wille te zijn. De 
sterkste renner van zijn generatie 
bleef tot nog toe immers opvallend 
afwezig in de prestigieuze ope
ningswedstrijden. Mede daardoor 
kan men hem onmogelijk naast 
Merckx, Van Looy, Coppi en ande
re legendarische kampioenen 
plaatsen. Die schuwden immers 
nooit de strijd in een klassieker. 
Ook in de geesten van de huidige 
generatie kampioenen is een ver
andering ingetreden. Berekening 
haalt het op temperament plan
ning op improvizatie. Boeiender is 
het er zeker niet door geworden. 
Alles wijst er nu evenwel op dat 
het tijdperk van het „post-
Merckxisme" naar zijn einde loopt 
De nieuwe cracks hebben nooit 
naast (of achter) Eddy in het pelo
ton gefietst Maar deze bedenkin
gen doea niets af aan de absolute 
topprestatie van René Martens. 
De Limburgse hardrijder behoort 
nu ontegensprekelijk bij de natio
nale wielertop. Men mag zich ove
rigens afvragen welke erelijst 
deze klasbak zou samenfietsen 
indien hij over een eindspurt van 
een De Wolf of een Willems zou 
beschikken. In „willen en durven" 
heeft hij beiden zondag ver over
troffen. Hij schonk de Ronde van 
Vlaanderen, die felle en meesle
pende strijd te zien gaf, veel glans. 
Dat de „gespecializeerde pers" 
het anders had verwacht en ver
hoopt deed overigens niets af aan 
het entoesiasme van de massa die 
van Vlaanderens wielerhoogdag 
weer een overgetelijk feest maak
te, -tjimyii. ^W: '^- "-i "f-I^' 
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in de Volksunie 
Vijf geslaagde kaderdagen, 
nu het kongres en „10.10.82" 

As en Aalst besluiten 
VÜ-ronde van Vlaanderen 
De reeks provinciale dagen voor 
het VU-kader zit er op Na Izegem, 
Mechelen, Strombeek-Bever 
maakten As (Limburg) en Aalst de 
ronde van Vlaanderen rond De 
kaderdag te As had plaats op de 
eerste zaterdag van april en werd 
voorgezeten door de provinciale 
voorzitter Jos Truyen De voor-
middagvergadering rond de aan
staande gemeenteraadsverkiezin
gen had plaats onder het voorzit
terschap van de arr voorzitter van 
Hasselt, Denis Vlayen en werd 
ingeleid door de Breese burge
meester Jaak Gabriels, deze over 
het komende kongres onder het 
voorzitterschap van Magda 
Smeulders-De Vroede van de 
kongreskommissie, die de inlei
ding verzorgde 

De namiddagzitting die opnieuw 
talrijk werd bijgewoond hoorde 
algemeen sekretaris Willy De Sae-
ger, Henri-Floris Jespers, persver-
antwoordelijke van minister Hugo 
Schiltz die met aanwezig kon zijn 
en voorzitter Vic Anciaux De ka
derdag voor de provincie Oost-
Vlaanderen had plaats in de kei
zerlijke stede Aalst en stond on
der het voorzitterschap van André 

Geens, lid van het partijbestuur 
Daar werd de inleiding rond 10 ok
tober verzorgd door senator Os
wald Van Ootegem, deze over het 
kongres door senator Nelly Maes, 
voorzitter was daar Jan Ritzen, 
voorzitter arr Gent-Eekio 
In de namiddag kwamen dezelfde 
sprekers als in Limburg aan het 
woord 
Nu de vijf VU-kaderdagen achter 
de rug zijn en een stand van zaken 
kan opgemaakt worden, mag ge
rust gezegd worden dat het VU-
kader, waarvan om en bij de 1 200 
leden aan de dagen meewerkten, 
met gerust gemoed de voorberei
ding van 10 oktober '82 mag aan
pakken Ook op die datum zal de 
VU onstuitbaar blijken Na het 
paasreces zal het kongres op het 
vlak van de arrondissementen en 
de afdelingen aangepakt worden 
Het kader beseft dat dit een be
langrijk kongres (ekonomie en 
ecologie) zal worden' 
Aan al de organizatoren op natio
naal en provinciaal vlak die deze 
kaderdagen waarmaakten onze 
welgemeende dank, we zien me
kaar terug tijdens het kongres-
weekeinde van 5 en 6 juni in de 
UIA te Antwerpen! 

18 april 1982 te Brussel 

Lente-ontmoeting VU-vrouwen 
Op dit ogenblik zijn er om en bij de 
700 vrouwelijke bestuursleden ak-
tief in de Volksunie Deze aanwe
zigheid betekent iets, maar het is 
maar een begin Daarom werd in 
de schoot van het Vlaams-natio
naal Studiecentrum een nationale 

In memoriam Ludo Van Huffelen, 
VU-gemeenteraadslid en oud-partijraadsvoorzitter 
Maandag 5 april om 20 u.: grote 
belangstelling in het lokaal „De Klau-
waert" te Wommelgem. Benieuwd 
wachten de aanwezigen op de uiteen
zetting door Ludo Van Huffelen over 
de gemeentebegroting, glashelder en 
boeiend brengt hij deze moeilijke 
materie aan de toehoorders over, met 
grote dossierkennis beantwoordt hij 
hun vragen. Rond 23 u. verlaat hij het 
gezelschap, tevreden, en bewust dat 
hij voor de zoveelste maal zijn volk 
en zijn Volksunie daadwerkelijk heeft 
gediend; uit zuiver idealisme, totaal 
belangloos. 
Dinsdagmorgen 6 april om 9 u.: ons 
bereikt het bericht dat Ludo Van 
Huffelen plots is overleden. Versla
genheid en ontroering bij allen die 
hem kenden; opnieuw een zeer aktief 
Vlaams-nationalist is veel te vroeg 
heengegaan, amper 58 jaar, een leef
tijd waarop iedereen op het einde van 
een rijkgevulde loopbaan van werk 
en strijd begint te dromen van een 
welverdiende rustige levensavond. 
Het was Ludo niet gegund. 
Ludo's leven werd gekenmerkt door 
twee idealen: een syndikale en een 
politieke. Als werknemer in de mari
tieme bedrijfssektor speelde hij een 
opmerkelijke rol in de Landelijke Be-
diendencentrale (LBO, was lid van 
het nationaal Paritair Komitee, syndi-

kaal afgevaardigde bij de AMI en 
sekretaris van de Ondernemings
raad. Zijn oprechte inzet voor alle 
werknemers van het bedrijf maakte 
hem een geliefde werkmakker. 
Op politiek vlak dient Ludo Van Huf
felen bij de pioniers van de Volksunie 
gerekend te worden. In Edegem was 
hij lid van bij het begin en sinds 20 
jaar vertegenwoordigde hij zijn afde
ling in de Antwerpse arrondisse-
mentsraad. 
Sinds 1965 was hij gemeenteraadslid 
te Edegem en tot nu aanvoerder van 
de VU-fraktie in de raad. Drie jaar 
was hij voorzitter van het arr. bestuur 
en eveneens drie jaar voorzitter van 

de Partijraad, een taak die hij nauw
gezet vervulde. Ook in het Dosfelin
stituut speelde hij een voorname rol, 
ontelbaar zijn de kursusavonden die 
hij mee hielp verzorgen en waarop hij 
met grote kennis van de gemeente
begroting en aanverwante problemen 
een graag geziene en aandachtig 
beluisterde spreker was. 
De hele levenshouding en ganse per
soonlijkheid van Ludo Van Huffelen 
deden ongewild aan Lodewijk Dosfel 
slenken: eerlijk en onvoorwaardelijk 
trouw aan de Vlaams-nationale be
ginselen, een gematigd man maar 
met een groot gezag. 
Ludo Van Huffelen wordt maandag 
12 april ten grave gedragen. Bij deze 
roepen wij alle „WlJ'-lezers en VU-
sympatizanten op de teraardebestel-
ling bij te wonen. De uitvaartplechtig
heid gaat door in de SL-Jozefskerk, 
Molenveldlaan te Edegem en begint 
om 10 u. 
Aan -mevrouw Van Huffelen en de 
beide kinderen bieden wij onze blij
ken van diep medeleven aan bij dit 
onverwachte en pijnlijke afsterven 
Het besef dat Ludo een man was die 
zijn hele leven lang zijn plicht tegen
over het Vlaamse volk nooit ontlopen 
heeft moge een sterke troost zijn. 

Frans Kuijpers, 
lid van hel Partijbestuur 

VU-vrouwenwerkgroep opge
richt Wat IS de bedoeling' 
Door enkele VU-vrouwen werd 
het initiatief genomen om de vrou
welijke bestuursleden en sympati-
zanten van de partij samen te 
brengen rond enkele konkrete ak-
tiepunten 
Een eerste aktiviteit, na heel wat 
voorbereidend werk op provin
ciaal vlak, gaat door op zondag 18 
apnl as te Brussel in de „Ancien-
ne Belgique", Steenstraat 15 te 
1000 Brussel (dichtbij de Grote 
Markt) 
De bestuursleden van de VU-
vrouwenwerkgroep nodigen uit 
om samen op 18 apnl a.s mee te 
denken en te handelen voor een 
onstuitbare Volksunie waann 
vrouwen en mannen op voet van 
gelijkheid werken aan een recht
vaardig en menselijk Vlaanderen 
Ziehier het programma van deze 
lente-ontmoeting. 

Voormiddag 
9 u 30- Ontvangst van de deelne
mers 
10 u Welkomstwoord door de 
voorzitter van de Werkgroep, Ni-
mia Reintjens van Veerssen 
10 u 10 „De vrouw in de Volks
unie", toelichting door Lutgart De 
Beul, direkteur Vlaams Nationaal 
Studiecentrum 
10 u 50 Korte pauze 
11 u Vraagstelling vanuit de zaal 
over het tema „Vrouwen in de 
partij" 
Antwoord door een paneel sa
mengesteld uit Rosa Lernout par-
tijbestuurslid, Nelly Maes, senator, 
Huguette De Bleecker, voorzitter-
FVV, Nimia Reintjens van Veers

sen, moderator, Lutgart De Beul, 
Vlaams Nationaal Studiecentrum, 
Josée Van Thillo, arrondissemen
teel bestuur Antwerpen. A M . 
Casteels, lid van het VUJO-be-
stuur 
12 u 30- Middagpauze 

Namiddag 
14 u 30 De konklusies van de 
voormiddagvergadenng en het 
vrouwenmanifest 
14 u 35- „De vrouw en de ge
meenteraadsverkiezingen", vraag
gesprek met vrouwelijke gemeen
teraadsleden Paneelleden leggen 
uit hoe ze in de gemeentepolitiek 
zijn gekomen 
Samenstelling Georgette De Ke
gel, gemeenteraadslid te Ninove; 
Annie Pottie-Kindt gemeente
raadslid te Roeselare, Hilda Uyter-
hoeven, gemeenteraadslid te Me
chelen, Celia Vanderspurt ge
meenteraadslid te Sint-Agatha-
Berchem, Simonne Van Brussel-
Vernimmen, voorzitter OCMW-
Boechout, Anita Wellens-Purnal, 
gemeenteraadslid Genk 
15 u Vragen vanuit de zaal aan 
de paneelleden 
16 u De algemene konklusies 
Goedkeuren van een motie aan de 
partij-instanties. 
16 u 15: Slottoespraak door alge
meen voorzitter Vic Anciaux 

Wie meer inlichtingen wenst over 
of wil meerwerken met de VU-
vrouwenwerkgroep neemt best 
kontakt op met de voorzitter Nimia 
Reintjens van Veerssen of de se
kretaris Lutgart De Beul, Bamka-
denplein 12 te 1000 Brussel (02-
219.49.30). 

8 APRIL 1982 

file:///Jlaams


• • • 

18 

20 jaar VU-aanwezigheid 
in de gemeentepolitiek 

m ij in de Voll<sunie 

Op zaterdag 17 april viert VU-Kontich haar 20ste jaar aanwezigheid in de 
gemeentepohtiek. 
Dat 20ste jaar is intussen al half om, in september van vorig jaar zat men 
echter volop in een koortsachtige verkiezingssfeer en dat was op dat moment 
belangrijker dan vieren 

De gebeurtenis wordt meteen de start van de stri jd voor de gemeenteraads
verkiezingen van 10 oktober 1982 
Daarom ook rekent het bestuur op de aanwezigheid van elk lid van de afdeling, 
van ieder sympatisant 
Als blijk van dank voor de jarenlange trouw en steun en vooral ook voor de 
overwinning bij de laatste verkiezingen, worden aan iedereen vrijkaarten aan
geboden 
Dit wordt een viering met open deuren, dus -

In het jubileumnummer van „Wij in 
Kontich" (sept-okt 1971), schreef de 
toenmalige afdelingsvoorzitter, Mon 
Van Den Rauwe, het volgende „Toen 
in 1961 het embryo van Volksunie-
Kontich tot stand kwam, kon noch 
durfde niemand vermoeden dat tien 
jaar later dat klem „boeleke' zou uitge
groeid zijn tot de tweede sterkste 
partij van onze gemeente Die uitbouw 
IS er nochtans met vanzelf gekomen 
maar is het resultaat van het werk en 
de nooit afgevende inzet van al onze 
militanten, en daarom die proficiaV Een 
kleine verzuchting doe zo verder'" 
In de jaren zeventig werd er inderdaad 
duchtig verder gewerkt aan de uit
bouw van de partij Voorbereiding, 
planning organizatie Het ledenaantal 
verdubbelde, verdrievoudigde De 
streekpers kwam op dreef, dank U 
Roland Van Den Bossche, Wilrijk voor 
het regelmatig bijspnngen Uitbouw 
bond van gepensioneerden oprichting 
ziekenkas Vlamat De Vujo kreeg 
meer gestalte en zorgde voor een 

gedeeltelijke en natuurlijke aflossing 
van het partijkader Een mijlpaal voor 
de afdeling was de opening van een 
vast sekretanaat in de Sint-Martinus-
straat Algemeen voorzitter Vic An-
ciaux had de eer het officieel te mogen 
openen 
Een stap in de goede nchting was het 
bestuursmemorandum (1974) om 
voortaan onder eigen vlag op te ko
men bij verkiezingen Men deed be
wust afstand van het idee partij + on-
afhankelijken ofte Volksbelangen La
ter zou blijken hoe belangrijk en nood
zakelijk deze beslissing wel was 

Van oppositie 
tot beleidspartij 

Het propagandabrein achter de scher
men voor de gemeenteraadsverkiezin
gen van 10 oktober 1976 was een 
meesterlijke Jos Totte, nu beroepshal
ve in Nederland 
,Een bloem voor U en Uw welzijn" 
werd de slogan van het jaar De aktie 
werd haast professioneel afrjpwerkt 

Twee leden-filmliefhebbers Rik Helle-
mans en Luc Defosse maakten hier
over een boeiende reportage 
En toen barstte de bom Onderlinge 
verdeeldheid duwde de CVP in de 
oppositie 
In een nieuwe meerderheid werd de 
Volksunie de grootste koalitiefraktie 
Onverwacht, maar niet onvoorbereid 
Nu, na een bijna afgewerkte legisla
tuur kunnen onze schepenen Jef 
Steurs en Mon Van Den Hauwe plus 
OCMW-voorzitter Rene Jaeken terug
blikken op zes verdienstelijke jaren 

Hulde aan de 
kleine militant! 

Hoe hoog de verdiensten ook mogen 
zijn van de rij voorzitters die de afde
ling gekend heeft Marcel Verbeeck 
Jef Steurs Rene Jaeken Mon Van 
Den Hauwe voor een jaartje even nog 
Marcel Verbeeck. Frank Van Oor
schot en nu oud-Vujo-voorzitter Enk 
Faes, toch moet gezegd worden dat 
de kracht van de afdeling bij haar 
militanten ligt 
Wat kon er in die boeiende beginjaren 
einde vijftig begin zestig meer gedaan 
worden, tenzij plakken, schilderen 
en ka lken ' 
Maar de Vlaams-Nationale stnjd werd 
met alleen in eigen gemeente gestre
den, men dacht ook steeds aan de 
hele Vlaamse gemeenschap 
Een harde groep van trouwe militanten 
nam deel aan alle VFaamse betogingen 
amnestie-akties, H -Geest-kerk Leu
ven, Zwartberg, Franse preken aan de 
kust (waar is de tijd van Leo en zijn 
tjestelwagentje'). Voerstreek, de 
Brusselse randgemeei ilen en de taalg-

1 mei te Rijmenam: 
huldiging senator Wim Jorissen 

^/i^^ 

Op initiatief van een aantal vnenden en 
verenigingen van diverse overtuiging 
wordt op zaterdag 1 mei e k om 13 uur 
in de „Dits-Feesthoeve" te Rijmenam 
bij Mechelen, een vienng gepland ter 
gelegenheid van de zestigste verjaar
dag van Wim Jonssen, senator voor 
Mechelen-Tumhout kwestor van het 
Bureau van de Senaat 
De organizatoren „Wij huldigen in 
Wim Jonssen de onverwoestbare 
werker, de man met het groot orato-
nsch talent die velen wist te bezielen 
voor zijn ideaal Wij eren in hem de 
man met het enorm dienstbetoon 
Kortom, wij wensen hulde te brengen 
aan een der merkwaardigste voorman
nen van de hedendaagse Vlaamse 
Beweging Ook al beweert hij met van 
vienngen te houden, dan toch weten 
WIJ dat hij graag vnenden ziet Wij 
hebben gedacht aan groen en bloe
men, om deze biezondere mens en zijn 
lieve vrouw onze waardenng voor zijn 
werk te betonen Daarom wordt het 
feest ingencht op het platteland te 
Rijmenam in de Dits-Feesthoeve die in 
Vlaamse eensgezindheid van harte 
wenst bij te drageri tot het welslagen 
van dit feest" 
— Alle inschnjvingen gebeurd voor 20 
april, worden opgenomen in de erelijst 
van het huldekomitee Deze erelijst zal 
voorafgaandelijk aan de senator wor
den overgemaakt 
— De datum van betaling beslist over 
de rangorde bij het toekennen van de 
plaatsen 

Naam en voo rnaam 

B e r o e p of funk t ie 

Vo l led ig adres, t e le foonnummer 

t r eed t t oe to t het hu ldekomi tee en w e n s t m te schn j ven o p het 
d iner ter e re van senator W i m Jor issen, in de „Di ts-Feesthoe
v e " te Ri jmenam, bij Meche len , o p za te rdag 1 mei 1982 o m 
1 3 u 
v o o r vo lwassenen x 980 f r = f r 
v o o r k inderen x 250 fr = - f r 

Totaal = f r 

— BIJ ontvangst van uw betaling zal 
een kaartje met de te volgen weg naar 
de „Dits-Feesthoeve" worden opge
stuurd 
— Er IS speelruimte in de open lucht en 
opvang voor de kinderen 
— In het door u gestort bedrag is uw 
deelname in het gelegenheidsge-
schenk begrepen Het is de uitdrukke
lijke wens van senator Jorissen dat 
geen bijkomende geschenken of bloe
men worden aangeboden 
Het feestmaal kost 980 fr voor vol
wassenen en 250 fr voor kinderen 
(alles inbegrepen) en de bijdrage dient 
overgeschreven aan het sekretanaat 
van het huldekomitee p a Oscar Re-
nard Fr Halsvest 6 te 2800 Mechelen 
(015-203314) op bankrekening 320-
0622775-08 van mevr Linda Declercq 

Gastronomisch menu 
(Prijs: 980 fr.) 

Aperitief naar keuze, aangeboden 
in de tuin samen met een hapje 

* * * 
Meloen met Parmaham 

vergezeld van 1/2 fles Hazendal 
van het landgoed Steen 

* * * 
Rijmenamse groentesoep 

* * * 
Lamsspies met lentegroenten, 

gevulde aardappel in veldkledij, 
vergezeld van 1/2 fles Meerendal 

Rode Kaapse landgoedwijn 
* * * 

Feesttaart ,Bieke en Wim" 
* * * 

Koffie - Versnapenngen 

Kindermenu 
(Prijs: 250 fr.) 

Rijmenamse groetesoep 
1 / 4 kip met sla, appelmoes en frietjes 

Us met fruit en slagroom 
Frisdranken naar believen 

(In beide pnjzen zijn dienst en BTW in
begrepen) 

ANTWERPEN 
APRIL 

10 
10 

10 
15 

16 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

18 

20 
24 
26 

30 
30 

WOMMELGEM Tweede avond van de kwis voor Wommelgem-
se verenigingen om 20 u in feestzaal Keizershof 
NIJLEN Drumband opluisteren paasfeest voor VU-kinderen 
MEERHOUT Roek-avond met The Chrome om 20 u in de 

parochiezaal te Zittaart Org Vlaamse Vrienden en VUJO 
EDEGEM Eikenavond in ons lokaal „Drie Eiken Inr V B S E 
WOMMELGEM Gespreksavond in den Klauwaert om 19 u 45 
Gasten Jons Roets en Stefaan Bombey Inr VUJO 
WOMMELGEM Cantus-avond tweede uitgave om 20 u 15 in 
Den Klauwaert Gratis 

WIJNEGEM Gezellig VU-etentje om 20 uur in de Schuur 
Wommelgemsteenweg Inschrijven bij bestuursleden 
MECHELEN Arrondissementeel VU-bal in zaal De Ster, Mechel-
baan 433 te Putte 
HOMBEEK-LEEST Proef- en degustatie-avond met zelfgemaak
te wijnen om 20 uur op de VU-zolder, Bankstraat 145 te 
Hombeek (Mechelen) 
BORGERHOUT Herdenkingsmis om 11 uur voor m e v r ' M - L 
Van Geert-Vogels jarenlang sekretaresse van de afdeling H 
Hart van Onze-Lieve-Vrouw, Te Boelaerlei 
HINGENE (BORNEM) Groot lentefeest met koud buffet vanaf 
18 uur in zaal „Scheldeland" te Hingene Gastspreker Vic 
Anciaux Deelname 200fr , kinderen tot 14 jaar lÓOfr 
EDEGEM. Kaartavond om 20 u 15 in „Drie Eiken" Inr VNSE 
Vooraf inschnjven. 
KONTICH: „20 Jaar VU in de gemeentepolitiek", dansfeest om 
20 u 30, Magdalenazaal, Kontich-Centrum Vrije toegang 
WOMMELGEM Dienstbetoon door Bart Vandermoere van 11 
tot 12 uur in Den Klauwaert 
EDEGEM. Algemene vergadenng voor VU-leden 
DUFFEL VU-bal in zaal Alcazar, Handelstraat 
EDEGEM Gespreksavond over gemeentebeleid om 20 u 30 in 
„Dne Eiken" Met Dirk Stappaerts, burgemeester Borgerhout en 
Simonne Van Brussel, voorzitster OCMW-Boechout 
EDEGEM: Kwis in ons lokaal „Dne Eiken" 
NIJLEN Lentekoncert om 1 9 u 3 0 in feestzaal Nilania met 
Drumband Kempenland 

rensafbakening (met de beroemde 
Spinoy-De Saegerbetoging te Meche
len, ligt de brandspuit waar men mee 
op de loop ging met ergens in een don
ker Kontichs hoekje ' ) 
De Vlaamse Leeuw wapperde dag en 
nacht aan het lokaal Alcazar als een 
symbool van Vlaamse opgang in Kon
tich En de onvergetelijke Wim Maes 
en zijn mannekens waren bij ons 
steeds welkom' 

Zondag na zondag werd er gekolpor-
teerd met „Volksunie', het toenmalige 
partijblad Hier pas het zeker een uit
zonderlijke blijk van hulde te brengen 
aan de man die dit steeds koordineer-
de Juul Tolleneer onze oorlogsburge
meester 
De militanten van Kontich zijn een 
blijvende waarde, de nieuwe generatie 
nam heel bewust de fakkel over Dit 
mag blijken met volgend kranteknipsel 
uit „Le Soir" (1976), i v m de TAK-
wandelingen in Schaarbeek „Le gros 
des troupes vient de Gand, d'Anvers, 
de Deinze, avec certaines concentra
tions cuneuses qui correspondent 
avec des regions ou la Volksunie est 
fort implantee par exemple, dix pour 
cent des mamfestants venaent de 
Kontich I" 

Gemeente 
Zwijndrecht 

Het gemeentebestuur werft een 
meesterknecht aan 
Kandidaten zijn in het bezit van 
een diploma hogere secundaire 
technische school (voorheen A2) 
in de afdeling „Openbare Wer
ken" 
— moeten slagen in een be-
kwfaamheidsproef en 5 jaar 
praktijk hebben, 
— dienen op 30apnl 1982 min
stens 17 jaar en bij de indienst
treding maximum 50 jaar te zijn 
(verhoogd met 5 jaar voor pnori-
tairen) 
De brutowedde bij de aanvang is 
minstens 33 235 fr (aangepast 
aan huidige index) te verhogen 
met haard- of standplaatstoela
ge 
De betrekking is toegankelijk 
voor kandidaten van beide ge
slachten De aanvragen dienen 
per aangetekende brief gericht 
te worden aan het Kollege van 
Burgemeester en Schepenen van 
de gemeente Zwijndrecht (2730) 
en zullen er ten laatste op 
30 april 1982 toekomen 
Volledige opgave van de voor
waarden en van de bi) de aan
vraag te voegen stukken zijn te 
bekomen op het gemeeentese-
kretariaat tel 031-527978 

(Adv. 70) 

Onze militanten de basis van de afde
ling de hoeksteen van de partij 

De grote uitdaging begonnen 
Op zaterdag 20 maart jl ging onder dit 
motto een studiedag door als voorbe
reiding van de komende gemeente
raadsverkiezingen Niet minder dan 
35 kaderleden waren aanwezig 
Een inventans werd gemaakt van de 
konkrete realizaties die de VU als 
beleidspartij in Kontich op haar aktief 
heeft Ook van de nog te realizeren za
ken uit het vonge kiesprogramma en 
van het nationaal kiesplatform, maar 
vooral van de reakties van de basis, 
stromingen die leven in onze gemeen
schap 
Op 1 mei in de namiddag voorziet men 
een algemene ledenvergadenng en 
zullen de konkrete resultaten van deze 
studiedag worden voorgesteld 
Intussen wordt op zaterdag 17 apnl de 
boog ontspannen op ons lustrumbal 
Met open deuren' Van harte welkom' 

Ferre De Beukelaer 

Geel naar 
het Zangfeest 
Belangstellenden kunnen nog steeds 
kaarten verkrijgen bij Andre Peeters, 
dagelijks van 9 tot 19 u, Dr Vandeper-
restraat 2 te Geel (tel 014-589736 -
585879) Kaarten van 250 fr verknjg-
baar aan 200 f r Dadelijk betellen a u b 

VU-soclaai 
dienstbetoon 
Volksvertegenwoordiger Jo Belmans 
houdt zitdag te Meerie in de Posthoorn 
van 19 u 30 tot 20 u 30 Te St-Jozef 
Rijkevorsel in de Condor van 20 u 45 
tot 21 u 45 Te Merksplas in het Breu-
gelhof van 22 u tot 22 u 45 En dit elke 
derde dinsdag van de maand Voor 
dnngende gevallen kunt u terecht bij 
Jo Belmans na tel afspraak 
014-588535 

Sierpleister 
op gevels? 

Allf vochtisolaties 

A T H O S pvba 

Eikens t raa t 212, Reet 
Tel 0 3 1 - 8 8 6 4 6 8 

O o k r u w b o u w & 
s leu te l op de deur 
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Wij in de Volksunie m 19 

Werkgroep „6 Faciliteiten-Gemeenten" 
vraagt duidelijkheid! 

BRABANT 

De werkgroep „6 Faciliteiten-Gemeen-
ten" van de Volksunie is ten zeerste 
begaan met het Vlaams karakter van 
deze gemeenten en het vi^eizijn van 
haar bevolking en wenst dat de Vlaam
se parlementsleden een eerste stap 
zouden zetten, kaderend in een gelei
delijke en menselijke afbiouw van de 
faciliteiten in deze gemeenten 
De werkgroep wijst er op dat de 
faciliteitenregeling kan aangepast wor
den door een eenvoudige meerder
heid van stemmen in beide Kamers, die 
ruimschoots kan geleverd worden 
door de Vlaamse parlementsleden De 
werkgroep stelt vast dat een van de 
voornaamste oorzaken van commu
nautaire betwistingen in de faciliteiten

gemeenten ligt in het feit dat Neder
landsonkundigen deel uitmaken van de 
kolleges van Burgemeester en Sche
penen,'waardoor een menselijke dia
loog met de Vlaamse bevolking en de 
Vlaamse gemeenschapsregenng on
mogelijk IS ten bewijze o a de opeen-
vplgsnde incidenten met de gemeente 
ünkebeek De werkgroep vraagt daar
om aan de Vlaamse parlementsleden 
dat de wetgeving op de taalregeling in 
bestuurszaken zo aangepast wordt 
dat als voorwaarde om het ambt van 
burgemeester en schepen in deze 
gemeente uit te oefenen een grondige 
kennis van het Nederlands vereist 
word t Dat elke mondelinge of ge
schreven daad van inwendig bestuur 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

lustrerie 

Openingsuren: 

Dinsdag, woensdag t n vri jdag TERN 
van 13 tot 20 u. Donderdag van Tel O 
9 tot 20 u. Zaterdag van 9 tot 20 u 
Zondag van 14 tot 18 u Maandag gesloten 

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

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

in een andere taal dan het Nederlands 
ambtshalve nietig verklaard wordt De 
werkgroep zal haar houding verstrak
ken in de mate dat door Franstaligen 
van de gemeenteraadsverkiezingen 
misbruik gemaakt wordt om de com
munautaire passies aan te wakkeren 
De werkgroep vraagt de partijbestu
ren, de parlementaire frakties en de 
Vlaamse ministers in de nationale re-
genng en Vlaamse regenng hun stand
punt publiekelijk bekend te maken of 
via de sekretans van de werkgroep 
Jos Leemans, Stationsstraat 75 te 
1630 Linkebeek 

Invullen 

belastingaangiften 
Op zaterdag 24 apnl, van 10-12 uur, en 
de woensdagen 21 en 28 apnl, van 18 
tot 20 u Invullen van de t)elastingaan-
giften, inkomsten 1981 In het Gilden-
huis Kerkstraat 22 Dworp Meebren
gen aangifteformulieren, loonfiches en 
strookjes vakantiegeld Eventueel ook 
tx>ekje mutualiteit (Org Volksunie 
Dworp) 

APRIL 
16 TIELT-WINGE: 6de Vlaams bal in Tilt City om 20 u 30 Inkom 

70 fr 
17 DWORP. vu-bal in de Vredezaal Orkest Roger Y Los Vivos 

Vanaf 21 uur 
18 ST-MARTENS-BODEGEM. 2de Pannekoekenfestijn in de ge

meenschapslokalen. Schoolstraat van 15 tot 21 u Om 16 u 
plechtige overhandiging van VUJO-vlag van nieuwe VUJO-kem 
door Jef Valkeniers 

18 DIEGEM Lentenamiddag vanaf 14 uur in zaal ,Milde", Kerktoren
straat 22 Gezellig samenzijn met taart koffie en drank 

20 WEMMEL Debatavond met kamerlid Daan Vervaet over „Ge
meentelijk jeugd- en groenbeleid" om 20 u 15 in 't Hooghuys 

24 AFFLIGEM Feestmaal in zaal Sportwereld, Brusselbaan te 
Hekelgem Vanaf 20 uur Ook op 25/4 vanaf 12 tot 22 uur 

24 ST-AGATHA-BERCHEM Vlaams bal in gemeentelijke feestzaal 
St-Agatha-Berchem, Kon Albertlaan 33 Orkest De Gensters 
Vanaf 20 u 30 Inkom 120fr Voorverkoop lOOfr Organizatie 
Karel Bulsfonds en Tennisklub 

28 KOEKELBERG Folkavond en volksbal, verzorgd door de folk-
groep Welgemeyt uit Gnmbergen Om 20 uur in de cafetana van 
de UFSAL, Vandesandestraat 1 Inkom 60 fr, voorverkoop 50 fr 

Tervuren wil atoomviïj blijven 

DE BRUSSELPOORT 

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

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

Tijdens de gemeenteraadszitting van 
maart '82 werd als eerste punt van de 
dagorde de motie over het atoomvrij-
houden van het grondgebied van de 
gemeente Tervuren behandeld 
Dit idee was gegroeid in de VUJO-
kern van Vossem en op haar verzoek 
door de VU-fraktie aan de agenda 
toegevoegd 

Na een korte toelichting over het op
zet van die motie door de VU-fraktie-
voorzitter, pikte een CVP-raadslid on
middellijk in 
In een fel opgemerkte tussenkomst 
van ruim twee minuten wist hij vier
maal te vertellen dat hij dit allemaal 
goedkope propaganda vond' 
Stel je voor welke gevolgen die motie 
met zich meebracht geen vervoer 
meer over ons grondgebied van radio-
aktief matenaal dat bestemd is voor 
artsen en ziekenhuizen i Zijn dan toch 
voor de CVP alleen „mensen belang-
njk"? 

De CVP-fraktievoorzitter zat duidelijk 
verveeld met deze ongepaste en bela
chelijke tussenkomst van zijn raadslid! 
Na een positieve tussenkomst van de 
SP-fraktievoorzitter werd onze motie 
aanvaard, op de FDF'ertjes na Ook de 
bewuste CVP'er stemde ja Voor 
onze of zijn propaganda'' 

In navolging van verschillende ge
meenten in binnen- en buitenland die 
reeds hun grondgebied atoomvrij ver
klaarden sinds de aktie „atoomvnje 
zones" in Europa werd gelanceerd te 
Londen op 28 apnl 1980, spreekt de 
gemeente Tervuren zich uit tegen het 
bestaan en de aanmaak van alle kern
wapens waar ook ter wereld en ver
biedt als gevolg daarvan de plaatsing 
van kernwapens op het grondgebied 
van de gemeente Tervuren 

De raad spreekt zich uit tegen en 
verbiedt het opslaan of het vervoer 
van radio-akbef oorlogsmateriaal en 

kernwapens op grondgebied van de 
gemeente en opslag ervan onder de 
grond 
De raad tieveelt aan dat via het onder
wijs, het gemeentelijk informatiebeleid 
en andere geëigende middelen de vre-
desgedachte bij de bevolking zou be
vorderd worden 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

€ternit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelllng 
02/452.76.87 Toonzalen 

VU-Keerbergen over jeugd en sport 

Het VU-bestuur nodigt uit op een 
informatie-vergadering over de tema s 
jeugd en sport in Keerbergen Deze 
avond is gepland voor donderdag 15 
apnl om 20 u in de kerklokalen aan het 
Gemeenteplein 

De bedoeling is te komen tot een 
gesprek en een uitwisseling van me
ningen over de huidige mogelijkheden 
en de bestaande noden in het domein 

jeugd en sport in onze gemeente 

Deze vergadenng is strikt op uitnodi
ging, en het VU-bestuur heeft ge
poogd een tjekwame knng mensen bij 
elkaar te brengen zonder dat de groep 
te groot word t Er wordt dan ook 
verhoopt dat uit deze vergadenng een 
globaal beeld kan komen van hoe de 
toestand in onze gemeente ligt op dit 
vlak 

LIMBURG 

25 % grondgebied zit achter prikkeldraad 

Sluitende begroting te Zutendaal? 

APRIL 

15 ALKEN Stichtingsvergadenng van VU-afdeling onder leiding van 
VU-Borgloon Om 20 u in zaal Luna 

17 BREE Groot Vlaams herfstbal in het Parochiaal Tetiuis van Ger-
dingen vanaf 20 uur Orkest Chums Combo Inkom 60 fr Super 
tombola 

18 GENK. Uitgebreide bestuursvergadenng VUJO-Limburg om 
10 uur stipt in de Slagmolen 

Burgemeester Remans is een zuinig mens Als het aan hem lag zouden de ge
meenteraadsleden maar zelden representatiegeld opstri jken Het was reeds 
van 29 december geleden dat de gemeenteraad nog eens vergaderde maar nu 
kon het moeilijk anders de gemeentebegroting moest goedgekeurd worden 
Bi | de begroting wordt traditiegetrouw het jaarverslag gevoegd. Zo'n doku-
ment leert heel wat zaken over een gemeente 

Zutendaal is 3206 ha groot waarvan 
slechts 640 ha bebouwd, 196 ha be-
teeld, 810 ha braakliggend en met min
der dan 1 560 ha bebost Wat met in 
het jaarverslag staat dat hiervan onge
veer 600 ha tot het Navo-vliegveld 
behoort Zelfs als hier geen kernraket-
ten maar slechts „gewoon" bommen 
en munitie komen, dan blijft dit toch 
een schandalige aanslag op de Zuten-
daalse natuur 25 % achter prikkel
draad i 

Zutendaal heeft 5191 inwoners waar
onder 390 vreemdelingen Cl 76 Neder
landers, 85 Italianen, 45 Gïieken, 30 
Duitsers, 18 Turken ) Er zijn 289 
werklozen (13 % van de aktieve be
volking) waarvan 71 mannen en 218 
vrouwen, 62 mannen en 61 vrouwen 
zijn jonger dan 25 jaari Bij de aktieve 
bevolking zijn er slechts 27 landt>ou-
wers meer en nog 73 mijnwerkers 
(pnmaire sektor) De meerderheid na
melijk 511 werkt in de metaalnijver
heid Ford ALZ FN en 298 in de bouw 
(secundaire sektor) Zoals overal ech
ter zijn er meer en meer mensen 
tewerkgesteld in de tertiare sektor 
(diensten handel ) en wel 215 % van 
de totale bevolking 
BIJ de passieve bevolking (58 %) zi|n 

er 1 230 kinderen, 715 huisvrouwen 
(thuiswerkende vrouwen worden nog 
steeds als, passief' beschouwd, als ze 
hetzelfde buitenshuis doen zijn ze „ak-
tief'), 510 studenten en 405 gepensio
neerden 

Maar laten wij het over de eigenlijke 
begroting hebben Het CVP-bestuur 
legt er altijd veel nadruk op dat Zuten
daal nog een van de gemeenten is met 
een sluitende begroting en in ,Het 
Belang van Limburg' stond dan ook de 
mooie t i te l , Sluitende begroting te Zu
tendaal" Er wordt dan wel vergeten bij 
te vertellen dat zowel de gewone als 
de buitengewone begroting feitelijk 
met in evenwicht waren maar voor dit 
jaar nog eens gered werden door de 
overdracht van de vorige jaren Inder
daad zijn de geplande gewone ont
vangsten slechts 71 252 760 fr en de 
uitgaven 85121 567 fr 13 700807 fr 
te weinig Enkel dank zij de overdracht 
van vorig jaar van 13 700 807 fr kwam 
men aan een overschot van 66 847 fr 
BIJ de buitengewone begroting (totale 
ontvangsten 46 461 000 fr totale uit
gaven 46457410 f r ) was er ook een 
nadelig saldo van 850 000 fr maar na 
de verrekening van de overdrachten 
een batig saldo van 7 590 fr De belas

tingen (roerende en onroerende) wor
den geschat op 25768030 tegen 
21716370 in 1981 d w z ongeveer 
17000 fr per gezin 

Nuloperatie 
BIJ de roerende voorheffing werd 
5532030 fr voorzien t o v 4598370 
in 1981 Wie zei daar ook weer dat de 
aanpassing van het kadastraal inko
men een nuloperatie was' ' Wij hadden 
in die tijd een meeropbrengst van 
850 0<X) fr voorspeld (ongeveer 
600 fr per gezin) en nu houdt de CVP 
al rekening met een stijging van 
933660 f r i Voor de „tweede verblij
ven" wordt in 1982 1 300000 fr ver
wacht tegen 1 150000 fr in 1981 
d w z tegen 5 000 fr per buitenverblijf 
dat er in 1981 nog 30 officiële buiten
verblijven' bijgekomen zijni 

De begrotingsbespreking van dit jaar 
beperkte zich tot een toelichting door 
schepen Heymans en opmerkingen 
van Simon Janssen als woordvoerder 
van de ZVP Simon begon met de 
burgemeester te feliciteren voor zijn 
inlevering In de begroting bleek 
100000 fr te weinig voor de burge-
meesterswedde te zijn ingeschreven 
Spijtig voor de gemeentekas bleek het 
een tikfout te zijn Simon bracht de zo
gezegde nuloperatie bij het kadastraal 
inkomen in herinnering en stelde vast 
dat het aantal officiële buitenverblijven 
van 230 naar 260 gestegen was Zoals 

elk jaar vroeg hij naar de opbrengst 
van de gemeentelijke kampeerterrei
nen (19 000 overnachtingen aan 10 fr 
per overnachting) waarover weer 
mets in de begroting te vinden was 
Voor de kapelanij waarvoor weer eens 
1 000000 fr in de t>egroting voorzien 
IS, hoopte hij dat er dit jaar iets van zou 
komen daar er al bijna een half miljoen 
aan huur uitgegeven werd 

Stijgende schuld 
Ten slotte bleef hij stilstaan bij de 
oplopende gemeenteschuld die in 
1982 zal oplopen tot 164 miljoen of 
4546 fr per inwoner 

De begroting werd ten slotte meerder
heid tegen minderheid goedgekeurd 
BIJ de bespreking van de toelagen aan 
de verenigingen bleek er wel een 
verdeelsleutel te zijn maar dan ene die 
met voor publikatie vatbaar is Zo is het 
telkens opvallend dat de fanfare St-
Ursula zich tevreden moet stellen met 
25000 fr en 2 000 fr per manifestatie, 
terwijl een bepaald zangkoor 
40000 fr knjgt De verdeelsleutel 
houdt hierbij misschien rekening met 
het feit dat de voorzitter van de fanfare 
een ZVP-gemeenteraadslid (O punten) 
IS en de voorzitter van het tiewuste 
koor een CVP-schepen (100 punten) 
IS HvH 

Gemeenteschuld totaal 
Schuldenlast per inwoner 
Schuldensaldo per inwoner 

1978 

65 milj 
1675 fr 
13231 fr 

1979 

65 milj 
2106 fr 
29338 fr 

1980 

145 milj 
3666 fr 
32142 fr 

Gemeenteschuld totaal 
Schuldenlast per inwoner 
Schuldensaldo per inwoner 

1981 1982 1983 
163 milj 164 milj 177 milj 
3992 fr 4546 fr 11977 fr 
31636 fr 33331 fr 24202 fr 

Heusden-Zolder naar Zangfeest 
Samen met de VU-Heusden-Zolder 
naar het 45ste Vlaams-Nationaal Zang
feest op 25 apnl 1982 Vertrek aan De 
Oude Knng om 13 u Terug thuis 19 u 

Pnjs Busreis en plaatsbewijs (3de 
rang 250 f r ) totaal 300 fr Inlichtin
gen Frans Vanstipelen Noordberm 
61 3550 Heusden-Zolder tel 
011-425995 

8 APRIL 1982 
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In memoriam Karel Cammaert 

M^ Wij in de Volksunie 

Het zou opnieuw lente worden_ Karel 
heeft het niet meer beleefd. Haast 
ongeweten werd Antwerpen zijn laat
ste oponthoud. Het werd stil bi) ons 
toen wij vernamen dat hij was overle
den. 
Geboren te Bornem op 18 december 
1907 werd het spoedig duidelijk dat 
er in hem iets meer stak dan in de 
dorpsgenoten uit de buurt Reeds in 
zijn jonge jaren ademde hij de echte 
Vlaamse frontersgeest in. De eerste 
wereldoorlog had sporen nagelaten 
in zijn jonge ziel. Lag Bornem niet aan 
de overkant van Temse vanwaar de 
gebroeders Van Raemdonck afkom
stig waren? 
De Vlaamse overtuiging van Karel 
Cammaert werd nog intenser toen hij 
zijn middelbare studies deed in het 
„College des Augustins a Enghien". 
Karel werd technisch ingenieur. Maar 
hij was nog maar pas in het grote le
ven gestapt, toen de tweede wereld
oorlog uitbrak, met alle pijnlijke erva
ringen, ook nadat die was geëindigd-
Karel was immers een Vlaming. Hij 
kwam in Mechelen terecht, beroofd 
van burgerrechten. Toch liet hij de 

Info-avond 
over jeugd
werkloosheid * 
te Dendermonde 
In het Vlaams-Nationaal Dienst-
centrum „'t Vestje", Oude Vest 
129 te 9330 Dendermonde wordt 
door het sekretariaat van kamer
lid Jules Van Boxelaer en senator 
Walter Peelers een permanente 
wervingsreserve nauwgezet bi|-
gehouden Werkzoekenden, en 
werkgevers, 6ie uit onze wer
vingsreserve wensen te putten in 
de regio Dendermonde-St -Ni
klaas kunnen zich met ons Dien
stencentrum in verbinding stel
len, rechtstreeks of via eén van 
onze zitdagen speciaal dienstbe
toon 
Het centrum zelf is dagelijks per
manent open van 8 u 30 tot 17 u 
evenals op zaterdag- en zondag
voormiddag van 10 tot 12 u 
Op vnjdag 7 mei wordt in „'t 
Vestje" om 20 u. een info-avond 
„jeugdwerkloosheid" gehouden. 

moed niet zakken, en ingenieus als 
hij was vertelde hij de bewakers dat 
„zijn vrouw een Boeykens was". Al
hoewel helemaal geen familie, heette 
de toenmalige direkteur inderdaad 
ook Boeykens. Toen Karel later uitleg 
moest komen geven over zijn min of 
meer bevoorrechte positie antwoord
de hij heel gevat en guitig: „Och, 
mijnheer de direkteur, de enige sleu
tel die mij hier nog ontbreekt, is de 
sleutel van de voordeur". 
Karel kwam vrij en werd toen direk
teur van de steenbakkerij te Stekene, 
terwijl hij nadien in het studiebureau 
Van der Bussen te SL-Niklaas zijn 
bekwaamheden ter beschikking stel
de. 
Ondertussen was Karel van Kemze-
ke naar St-Gitlis Waas verhuisd, 

waar hij samen met die andere volks
vriend Fons Marin de Wielerklub 
WSC stichtte, en reeds in 1961 de 
Volksunie-afdeling in het leven riep 
in St.-Gillis, samen met diezelfde 
Fons Marin en de alomwerkende 
Fons d'Hollander. 

Karel werd 60, en nog steeds deed hij 
het toezicht bij hoogbouwwerken. 
Zijn jonge 20-jarige metgezel be
klaagde er zich over dat hij altijd 
twee verdiepingen sneller was dan 
Karel. Maar 's namiddags kon diezelf
de jongeman Karel niet meer volgen. 
Want zo was Karel. Rustig, zonder 
opjagen, doorzettend, zonder opge
ven . Alleen het gevecht tegen de 
dood heeft Karel opgegeven, omdat 
hij de wetten van de natuur gewoon
weg heeft aanvaard in kristelijke ge
latenheid. 

Zijn leven was volteld in jaren, maar 
toch zo hopeloos snel voorbij, pre
cies of het pas begon. 
Hij leefde voor zijn vrouw, zijn kinde
ren, zijn kleinkinderen en voor zijn 
volk, zijn Vlaamse volk. Hij heeft er 
voor geleden. 
Het is zijn ereteken. 
Laten we de overledene dankbaar en 
ingetogen gedenken als een man, 
bescheiden en voornaam, gul en 
mededeelzaam, guitig en goedhartig, 
rijk aan talenten en vrienden, ver
draagzaam, kortom een kristen Vla
ming. 

Vaarwel mijn broeder, tot in de eeu-
wigheid-

Jan Verniers, 
volksvertegenwoordiger 

Aanbevolen huizen 

B I N N E N H U I S I N R I C H T I N G 
S T R O O C A 

Molcnslrnol 45. 9300 Anist 
Tel 053 70 3,? 19 

BLANKENBERGE 

app. en kamers te 
huur 

Restaurant Bearnaise 

D e Smedt de Nayer laan 86 
050-41.30.70 

D e levensverzekering. 
Een optimistisch kontrakt 

Kom er eens 
over klappen bij 

Jef Thys 
Verzekerlngsnnakelaar 
Koning Leopoldlaön 1 

3180 WesterJÓ. 
Tel. 014-54.48.07. 

P.V.B.A. ORGANI-COMP 
Oostvaartdl jk 60 
1850 G R I M B E R G E N 
Tel. 02-251.11.36 

Boekhouding — Fiskaliteit en venootschapsstichtingen. 
Over het ganse land 

Antiekhandel 
Mevr. SCHERRENS-GHEKIERE 
N e d e r w e g 109, Izegem 
Tel. 051-30.15.37 

Afspraak voormiddag of na 19 uur 
Vlaamse - Franse - Engelse meubelen. 
Commodes, kasten, bruidskasten, sécrétaires. 
Matige pnjzen. 

De Roover-

Vanwesernael 

p.v.b.a. b o u w t r i a c h i n e s 

Maatschappelijke zetelt 
Dij lestraat 13, 
2850 Keerbergen. 
Tel. 015-51.45.40. 

Magazijn: 
Meche lsebaan 52, 2850 
Keerbergen. 

T E L 014-21.12.07. 
FRAIK INSTRAAT 20, 

H E R E N T A L S 

— Lood-, zink- en rootingwer-
ken 
— Sanitaire installaties 
— Herstellingen en nieuwtx>uw' 

Jan MESTDAGH 
Korte Welvaart 25 
2850 Keerbergen 
Tel. 015-23.38.87. 

Carrosserie

schilderwerken 

Victor De Keyser 
Daalstraat 76 

1852 G R I M B E R G E N -
B E I G E M 

Tel 02-269.37.02 

O o k verkoop van het merk 
H Y U N D A I - P O N Y en twee-
dehandswagens. 

OOST-VUUNDEREN 
APRIL 
10 BRAKEL: Kleinkunstavond - kabaret met Leen Persijn en Herman 

Elegast, om 20 u m zaal Astoria, Brusselstraat Plus 3 pas en 
bezitters van een kultureel jongeren pas - 50 % ter plaatse 

12 RUPELMONDE; Paaswandeling voor heel het gezin samen
komst om 14 u aan café Vogelzang 

13 GENT: Informatie- en diskussieavond over „Nog 2 nieuwe 
kerncentrales'" Om 20 u in de lokalen van de ASLK, Korte Meer 26 
(nabij de Kouter) Org Volkshogeschool EIcker-lk Gent i s m de Gent
se aktiegroep voor Kernstop Inleiding door Geert Inslegers (V A K SJ 

17 ASSENEDE-BASSEVELDE-BOEKHOUTE-OOSTEEKLO: 6de 
Vlaams Lentebal in de parochiezaal. Nieuwe Boekhoutestraat te 
Bassevelde Om 20 uur D J Danny Inkom 80fr Voorverkoop-
60 fr 

22 GENTBRUGGE: Frans Baert spreekt over het vernieuwd erfenis-
" recht om 20 uur in het Dienstencentrum Org. FVV-Gentbrugge 

24 DENDERLEEUW: VU-eetfestijn in zaal Hemelrijk, vanaf 18 uur 
Ook op zondag 25 apnl van 11 u 30 tot 15 uur 

Nieuwerkerken-Aalst, waar de VU herieeft 
Onder impuls van kamerlid Jan 
Caudron en Willy Alloo, arr-
bestuurslid en hoofd dienstbe
toon Groot-Aalst, komt de VU-
afdeling Nieuwerkerken-Aalst 
als het ware uit het niets, tot een 
der sterkste afdelingen van de 
streek tot stand. 
Op twee huisbezoekdagen wer
den 50 leden ingeschreven en 
ook tien abonnementen op het 
weekblad „WIJ" gemaakt 
Daar wij onmogelijk iedereen 
die wenst lid te worden kunnen 
bereiken, vragen wij aan de le
zers van „WIJ' ons namen en 
adressen door te spelen van 

vrienden en kennissen. Wij van 
onze kant zullen deze dan zeker 
een bezoekje brengen. 
De officiële oprichting van de 
afdeling met nieuw bestuur zal 
op latere datum doorgaan in het 
lokaal „Het Gulden Vlies' te 
Aalst 

Help ons om de VU-afdeling 
Nieuwerkerken-Aalst te doen 
herleven. Wij staan naast U om 
het waar te maken. 

Kontaktadres: Willy Alloo, Kei
zerlijk Plein 12 te 9300 Aalst lid 
arr.-bestuur Aalst tel. 
053-21.86.60. 

Rupelmonde 
naar Zangfeest 
Deelname aan het Vlaams Nationaal 
Zangfeest in het Sportpaleis te Ant
werpen. Bijeenkomst op het Mercator
plein om 13u. 30, verplaatsing met 
eigen wagen Inkomkaarten (200 frJ te 
verkrijgen bij R De Roeck. Organizatie 
Amedee Verbruggenknng. 

Kruibeke 
naar Zangfeest 
BIJ E De Brauwer, Kattestraat 133 en 
bij Marcel De Paepe, Bazelstraat 8 kan 
men zich kaarten tegen verminderde 
prijs voor het VI Nat Zangfeest aan
schaffen Onmiddellijk doeni 

Sint-Gillis-Waas 
naar Zangfeest 
Ook dit jaar rijdt VU-St-Gillis-Waas 
naar het Zangfeest te Antwerpen 
Wie mee wil neemt onmiddellijk kon-
takt met R. De Grave, Eeckbergstraat 
20 te St-Gillis-Waas. tel. 707062 

„Laat je niet onder 
tafel kletsen!" 
In samenwerking met het vormings
centrum „Lodewijk Dosfel", organi-
zeert de Volksunie van het arrondisse
ment St-Niklaas een kursus waarin 
aandacht zal tiesteed worden aan de 
manier waarop men aktief en efficient 
kan deelnemen aan vergadenngen. 
Deze kursus wordt verspreid over dne 
avonden in de maand april en gaat 
door in zaal „Stad Nantes" te St-
Niklaas. Op 13, 19 en 20 apnl telkens 
vanaf 20 u 
Volgende onderwerpen komen aan 
bod korrekte kommunikatie, leiding 
geven, saoienwerking en konflikthan-
tering, Isesluitvorming, verslaggeving, 
spreken in het openbaar, diskussie- en 
vergadertechnieken en leren luisteren 
De deelnemingsbijdrage kost 3(X)fr 
per persoon, alles inbegrepen. Inschnj-
ven bi) Jan-Pieter Maes, Dr. Verdur-
menstraat 6 te 2700 St-Niklaas 
(031-76.51.30). 

Stad Aals t 
Akademie voor 
muziek, ballet 

en toneel 
Te begeven plaatsen van leraar: 
lager en/of hoger secundair ni
veau 
— notenleer 
— harmonie 
— houten blaasinstrumenten 

(klarinet en saxofoon) 
— cello 
De kandidaturen moeten schrif
telijk en aangetekend, vergezeld 
van de vereiste stukken, ge
stuurd worden aan het kollege 
van burgemeester en schepenen. 
Grote Markt 3, 9300 Aalst en ui
terlijk 10 mei 1982 bi) het stads
bestuur zijn ingekomen. 
Inlichtingen zijn te bekomen op 
de dienst onderwijs-kultuur, Kat
testraat 33 - 9300 Aalst (telefoon 
053-77.11.11 - toestel 241). 

(Adv. 72) 

• Te huur, landelijk buiten
huisje (Damme) met gr tuin, 
2 sipk. vr. vakantie of week
ends. Inl. na 1 9 u . 0 5 9 / 
30.04.34. 

(Adv. 60) 

Stad Aalst 
Bij het stadsbestuur is er een 
betrekking van sportadvizeur 
vakant: 
Deze betrekking is zowel voor 
mannelijke als vrouwelijke gega
digden toegankelijk. 
De kandidaturen voor deelname 
aan het eksamen worden inge
wacht tot uiterlijk 30 apnl 1982. 
Zij moeten bij ter post aangete
kende brief gericht worden aan 
het kollege van burgemeester en 
schepenen. Stadhuis Grote 
Markt 3, 9300 Aalst. 
De formulieren voor kandida
tuurstelling alsmede de volledi
ge voorwaarden kunnen ofwel, 
schriftelijk of telefonisch aange
vraagd worden aan de Perso
neelsdienst, Capucijnenlaan 63, 
9300 Aalst (tel. 053-77.1111 - bm-
nenpost 312) of eventueel per
soonlijk afgehaald worden. 

(Adv. 71) 
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yc lepel & vork... 
mm 

BANKETBAKKERIJ 

Neukermans-Blom 
Daalstraat 7 1780 Teral fene 
Tel 053 6 6 8 2 1 5 

Fijn gebak su ike rwaren -
i js taarten 

Café De Toekomst 
K a u w s t r a a t 43, 
9560 S in t -L i evens -Esse 
Tel 054-500649 

Validenngscentrum LOTTO 
aanneming tot donderdag
avond 24 uur 

VOEDING „DE POLDER" 

Polderstraat 12 
8458 Oostduinkerke 

Specialiteit 
dagvers fruit en groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden 

Koffiebranderij 
SANO 
Emiel Witmannstraat 36 
Sctiaarbeek 
Tel 02 734 56 09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

Wijnimport HERMAN 
Douane stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 2922 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondte en Bordeauxwijnen 
Alle grote wijpen 

rechtstreeks uit de kastelen 
Degustaties en verkoop 

elke vri|dag van 17 tot 19 u 
elke zaterdag van 10 tot 13 u 

en op afspraak 

Res tau ran t 

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

Kapelstraat 1 

TONGERLO WESTERLO 

Tel 014/54 4007 

Vlaandag gesloten 
sfeer 

Rustieke 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015-71 1549 

Industriële 
brood en banketbakkerij 

Roomijs 

Wiifried BLANCQUAERT 

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

Tel 091 67 57 12 

CORTITALS 
UW KOFFIEHUIS 
H e t Ko f f i ehu i s d e r 

D i - n d e r s l r o c k 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

Restaurant P A L M H O F 

Tafe lhouder 
Special i tei t g e r o o k t e vts 

G o e d e wi jn hoe f t geen k rans 

Schoolstraat 52 
Kapelle-op-den-Bos 

Tel 015/71 1940 
Feestbespreking op maandag dins 
dag en donderdag van 19 tot 21 u 
Woensdag gesloten 

i^rt ^alinBljuiö 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O * familiezaak met traditie 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maur i ts GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 

Dr Van De Perrelei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 031 36 56 54 

Cafe-restaurant MUTSAERT 

Eikenlei 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel 014 51 2148 

Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

FEESTZAAL 
«EDELWEISS» 

Vossemberg 13, 1981 VOSSEM 

Tel 02-7674576 

Alle feestelijkheden 
Mogelijkheid tot huren 

van bestekken 

HOF TEN DALE 

Kle ine maa l t i j den , v e r g a d e n n -
>jen, f a m i l i e b i i e e n k o m s t e n 

K e r k v e l d s t r a a t 3 1 , 
1420 E rpe -Mere 

- I 053-77 8 5 5 7 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

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

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-300653 

Lokaal «T SCHUURKE» 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02-5132564 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

f\] f ^\ V«rroigd? kpukcn 
\viMllUl\ Demokratiscbf pii|7cn 
\ ^ ' \ y j Uitgelezen du nstbptoon 

K^ ss( istc t. nw( q 38 
??60 Ni j l in - Tel 031/8188 4) 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

P a u w e l y n - D u q u e s n e 

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

Gesloten v r t j d ^ betialve \n seizoen 

Cafe Het Vlaams Huis 
BIJ Jef Meys Cypers 

Steenweg op Wijchmaal 59 

PEER 

Tel 011-797084 

Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 
Verbe r t s t r aa t 145-147 

2120 S c h o t e n , 0 3 1 - 5 8 4 1 7 6 

W I J ve r zo rgen al uw fees ten 

Europ Supermarkt 
Windenckxp le in 

A l s e m b e r g 

( H U I S van v e r t r o u w e n ) 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031-374572 

^of Uw C-fnl|oorn 

1 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a Van Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

t Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„De Beauvoordse pastei" 

t Is de lichtste verteerbare 

D.M. Import 
Verde le r voo r België 

en Luxemburg der 

OCHSI PRODUKTEN 
BOUILLONPASTA SOEPEN -

SAUSEN • KRUIDEN 
EN SPECERIJEN 

Schapenstraat 43 
Tel 031-360045 2200 Borgerhout 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091-692874 

Specialiteit nbstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel 052/21 1606 

Algemene voeding bieren wijnen li 
keuren Recfilstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen 

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

K R E K E L H O F 

Drankhu is met sfeer 

Dr ie Egypten laan 11 

Goo ik 

Tel 0 5 4 - 3 3 4 8 5 7 

U w t w e e d e thu is * 

Welkom 

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

D o r p s s t r a a t 3 1 , 1686 G o o i k 
Tel 02-532 5 4 8 1 

Lokaal van de Volksunie 

LINDENHOVE 
Be l l es t raa t 49 

1970 H E K E L G E M 

Ca fe restaurant speel tu in 
te r ras W o e n s d a g en donder 
dag ges lo ten Maandag dins
dag vr i jdag vanaf 15 u Zater 
dag en zondag vanaf s mid
dags 

Tel 053-6687 40 

Dortmunder 
Thier Brau-hoven 
Tervuursevesl 60 LEUVEN Tel 016-
22 8672 
Kon Astridlaan 85 KONTICH Tel 
031 57 3032 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL Tel 
02 2187489 
Brugse Baan 1 Hulste Tel 056-
71 1536 

Grote parkeerterreinen zalen vr i | 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier van 
I vat Levende Water Tönisstemer 
Sprudel goed en goedkoop eten 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
o p 5 mm van Heizelpark 

Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 02 40 

tiest zondag gesloten Hotel open 

Tijdens de week suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen maaltijdchecks 

-• T 
den botanieK 

Koningsstraat 328 
1030 Brussel 

Tel 02 2184838 2184172 
Vlaams-Brabants 

restaurant fijne keuken 
gevarieerde wi jnkaart 

sti jvolle salons, grote tuin 

8 APRIL 1982 



22 

WEST-VLAANDEREN 
APRIL 

13 

13 

14 

17 

17 

17 
17 

17 

18 

19 

22 

23 

24 

28 

29 

IE PER Kolportage in Kemmel-Heuvelland met ,WIJ Verzamelen 
bij Dries om 18 uur 
ZEDELGEM Voorlichtingsavond over Vlaamse Ziekenbond met 
uiteenzetting door Jaak Galle Informatie omtrent gewijzigd 
erfenisrecht door sen Guido Van In Om 20 u in zaal Centrum 
ELVERDINGE-IEPER VU-voorlichtingsavond Waarom VU in 
Elverdinge' Om 20 u in cafe De Engel bij Soenen aan de kerk 
Sprekers senator Capoen en raadslid Carpentier 
lEPER Breugelavond VUJO in het jeugdstadion vanaf 20 u In
kom 200 fr 
MENEN FVV-lentefeest in zaal Knng, Schansstraat vanaf 
14 u 30 
WEVELGEM Knuffel-TD in het Vijverhof 
ROESELARE Lentebal VNJ in zaal Ter Walle Schierveldewijk 
DJ Aquarius vanaf 20 uur Inkom 70 fr Voorverkoop 60 fr 
GROOT-MENEN VLi-lentefeest vanaf 14 uur in zaal De Knng te 
Menen Organizatie FVV 

KORTEMARK-HANDZAME-ZARREN-WERKEN Optreden van 
Willem Vermandere in zaal Riva Stadenstraat te Zarren Om 19 u 
Inkom 120fr Voorverkoop lOOfr 
IZEGEM Gespreksavond over algemene begnppen van het 
recht o I v Betty Hoste Om 20 u in de bovenzaal van het Vlaams 
Huis Org FVV 
KORTRIJK Dag van de gepensioneerden, ingencht door Bond 
Gepensioneerden West-Flandna (aanvang 14 u 30) 
KORTRIJK Opening van de tentoonstelling „De Daensistische 
Beweging" Openingstoespraak door dr Klaas Maddens, de 
tentoonstelling is vnj toegankelijk tot zondag 9 mei, iedere dag 
van 14 tot 17 u 30 
KORTRIJK Inhuldiging Vlaams Sociaal Centrum West-Flandna 
1530 Akademische zitting, sprekers J De Schaepmeester, P 
Van Grembergen en M Bourgeois Na de zitting rondleiding, re
ceptie banket en avondfeest 
KORTRIJK Kindemamiddag, poppekast volksspelen en vieruur
tje 
KORTRIJK Voordracht over „Natuurvoeding" gevolgd door 
degustatie 

VLAAMS HUIS 
Grote Markt 30 

8700 IZEGEM 
Inlichtingen tel 051-303663 

Sterk beklant café over te nemen 

september-oktober '82 
(Adv 66) 

O.C.M.W.-Brugge 
Aanleggen wervingsreserve 

van bejaardenhelp(st)er 
Geldig tot 30 september 1984 

Bijzonderste voorwaarden: 
1 Belg zijn en van onberispelijk gedrag, 
2 Leeftijd: Op de dag van de benoeming de minimum 
leeftijd bereikt hebben van 21 jaar en de leeftijds
grens van 45 jaar niet overschreden hebben bij 
indiensttreding 
Voor de personeelsleden, die in dienst van een 
O C M W zijn of werkzaam bij een andere overheids
dienst geldt, inzake deze leeftijd, de volgende rege
ling op 65-jarige leeftijd ten minste 20 pensioenaan
spraak verlenende dienstjaren kunnen laten gelden 
ten aanzien van de Omslagkas voor Gemeentelijke 
Pensioenen 
3 Diploma en brevet: 
a) diploma of getuigschrift van lager middelbaar of 
gelijkgesteld onderwijs 
en 
b) het brevet van gezins- of bejaardenhelp(st)er 
4 Slagen voor een vergelijkend aanwervingseksa-
men 
Weddeschaal, 1 26 tegen indexcijfer 225,22 % 
364 631 - 555 771 (in 29 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 300 frank storten op PR nr 
000-0009321-09 van het O C M W-Brugge, Karthuize-
nnnenst raat 4, te 8000 Brugge, vóór 31 maart 1982, 
met vermelding „Eksamen bejaardenhelp(st)er" 
In te sturen: Uiterlijk tegen 31 maart 1982 aan de 
Personeelsdienst van het OCMV^-Brugge, p / a AZ 
Sint-Jan, Ruddershove 10 te 8000 Brugge geschreven 
aanvraag deelneming eksamen, voor eensluidend 
verklaard afschrift diploma en brevet 

(Adv 58) 

m Wij in de Volksunie 

Jaklien Blondeel-Mestdagh: 

een duidelijke VU-stem in de 
gemeenteraad van Ingelmunster 
Ingelmunster is bekend, om met te zeggen min of meer berucht, voor zijn ge
meenteraad „Ze knikken alti jd maar", zegt de man in de straat in Ingelmunster 
Een schepen doet er zo goed als nooit z'n mond open Een schepen van finan
ciën leidt nooit een punt over financies in De schepen van sport doet dat 
evenmin voor zijn domein. Een man stelt alles voor, legt alles uit, verklaart al
les, goochelt met wetteksten en jaartallen Het Is burgemeester-volksverte
genwoordiger Vankeirsbiick van de CVP Een machtig man in Ingelmunster, 
maar op z'n zachtst gezegd, toch met autoritaire trekjes-

Een stem in 
het land van 
de zwijgers 
Het hoeft dan ook niemand te werv/on-
deren dat de gemeenteraadsleden er 
stom bij zitten als vissen Het land van 
de zwijgers zo zou je de Ingelmunster-
se raad kunnen noemen Nu de verkie
zingen naderen heb je er hoogstens 
eentje die een vraagje riskeert 

Maar toch is er iets veranderd Een 
stem klinkt vrank en duidelijk in de 
Ingelmunsterse raad Zonder eksku-
ses. zonder complexen maar recht op 
de man af Die ene stem, is die van een 
vrouw Jaklien Blondeel-Mestdagh 
enige vertegenwoordiger van de VU 
Jaklien heeft nog met eens een jaar er-
vanng met de gemeenteraad Ze volg
de vong jaar de diep betreurde dr 
Vandenbuicke op De dokter was niet 

alleen graag gezien, hij had zich als ge
meenteraadslid ook een stevige repu
tatie opgebouwd Als opvolgster stond 
Jaklien Mestdagh-Blondeel met voor 
een gemakkelijke taak 

Voorbereiden 
en werken 
De zaken goed voorbereiden en hard 
werken Dat is kennelijk het devies van 
het Ingelmunsterse VU-oppositie-
raadslid Tussen haakjes in de ge
meenteraad liggen de verhoudingen 
(tot 1982 althans) als volgt CVP 17, 
SP 3 en VU 1 
Jaklien Blondeel-Mestdagh voegt pun
ten toe aan de agenda keurt goed, 
maar stemt ook nee als het moet Ze 
motiveert waar het pas geeft Ze infor
meert bij de Ingelmunsternaar ter plek
ke naar aanleiding van een of ander 
probleem Er is duidelijk wat veranderd 

„ Jeugdmisdadigheid": 
een onbekend en toch 
nijpend probleem 
35 t h van minderjangen in Vlaande 
ren valt onder een uithuisplaatsing 
Velen van deze ± 8000 jongeren 
komt later nog in aanraking met de of
ficiële instanties en vaak eindigt dit 
met internering in een van onze staats-
werkplaatsen 
Wat zijn de oorzaken resultaten en 
gevolgen van deze verwijdenngen uit 
het mi l ieu' Hoe worden deze mensen 
achteraf opgevangen gesteund en be 
ge le id ' Dit is het tema van deze 
gespreks- en debatavond waarop wij 
volgende specialisten uitnodigen 

de h Raf Declercq volksvertegen 
woordiger en lid van de kommissie 
Justitie over het penitair stelsel 

de h Roger Van Den Broele begelei 
der op vrijwillige basis van ex-gedeti-
neerden over Wat na de gevangenis ' 
- de h Mare Van Den Driessche 
direkteur van opvang- en orientatie-
centrum voor jongeren over de min-
derjarigenproblematiek 
Dit IS een organizatie van de V Z W 
Trefpunt Assebroek en gaat door op 

Veurne naar 
het Zangfeest 
Hier de haltes voor de VTB-VAB-bus 
die op zondag 25 april naar Antwerpen 
reist om in het Sportpaleis Vlaande-
rens zanghoogdag mee te vieren 
Om 9 u 10 in Oostduinkerke-dorp aan 
de lichten 
Om 9 u 15 in Koksijde-dorp aan de 
lichten 
Om 9 u 20 te De Panne-markt 
Om 9 u 25 aan Adinkerke-kerk 
Om 9 u 30 op de Markt te Veurne 
Om 9 u 50 op het Oostendse Kanada-
plein De bus zal rond 22 u terug thuis 
zijn 

vrijdagavond 16 april 1982 om 20 u 15 
in de toneelzaal van de kinderboerderij 
De Zeven Torentjes' Canadaring te 

Assebroek 

in de Ingelmunsterse raad Aan de 
perstafel is men wat blij, eens wat 
anders te horen dan het eentonige 
gedreun van de burgemeester „Wie 
wenst daaromtrent hiet woord te vra
g e n ' Niemand' Goedgekeurd bij alge
meenheid van stemmen I" 

De burgemeester moet zich nog aan
passen aan de nieuwe toestand Hij 
reageert nu eens beheerst dan weer 
kregelig of onhebbelijk Dat laatste 
merk je als hij nerveus met de handen 
tegen elkaar slaat zodra mevrouw 
Mestdagh het woord vraagt Of als hij 
doodleuk kwaad wordt Of als hij cha-
gnjnig uitroept „Mevrouw, u kunt zo
veel motiveren als u maar wiM" 

Maar mevrouw scoort ook punten 
Zaken die anders nooit ter sprake 
komen, raken nu wel bekend Alterna
tieven en wijzigingen worden al eens 
aanvaard Af en toe zit de burgemees
ter even klem En als hij vlug gaat 
schuilen achter een ambtenaar, komt 
direkt een reaktie van „Mevrouw" van 
de VU ..Mijnheer de burgemeester ik 
neem het niet dat u de naam noemt 
van de sekretans om u te verschuilen 
U bent verantwoordelijk I" 

In Ingelmunster kijkt de VU met ver
trouwen naar oktober 1982 En Jaklien 
Blondeel-Mestdagh gaat overstoord 
door op dezelfde weg elk dossier 
ernstig doornemen, informatie inwin
nen, wetgeving doornemen en bestu
deren, en noem maar op (ev) 

Assenede naar 
het Zangfeest 
VU-Assenede trekt naar het Zang
feest te Antwerpen op 25 apnl a s 
Meer inlichtingen bij de afdelingsse-
kretans Ivan Acke. Rijschootstraat 4 b, 
te 9960 Assenede C091^M9204) 

Speciale zitdagen invullen 
belastingaangiften te Lauwe 
In cafe Concorde (Bascuul) Station te 
Lauwe op paasmaandag 12 april van 
9 u tot 11 u 30 zaterdag 17 apnl van 
9 u tot 11 u 30 zondag 18 apnl van 
9 u tot 11 u 30 vrijdag 30 apnl van 
16 u 30 tot 18 u 30 door belastingspe-
cialist Walter Vandevijvere en ge
meenteraadslid Lieve Favoreel-Craey-
nest (tel 41 54 81) 

Vergeet niet volgende bewijsstukken 
mee te brengen aanslagbiljet van de 
grondbelasting loon- wedde- of pen
sioenfiche ziekte- en/of werkloos-
heidsvergoedingsfiche bewijs levens
verzekering enz 
Iedereen is welkom gratis dienstbe
toon 

Uw KEUKEN aan 
IMPORTPRIJZEN 
alle g ro te DUITSE - F R A N S E 

I T A L I A A N S E M E R K E N 
5 jaar W A A R B O R G 
V V L A A M S E F IRMA 

vraag dokumentatie Postb 25 
2000 A n t w e r p e n XI 

OCMW Izegem 
Aanwerving op proef in vast verband en aanleg werfreserve van 
1 Maatschappelijk Werk(st)er 
2 Telefonist(e)-onthaal 
1 Algemene voorwaarden 

1 Belg zijn van goed gedrag en zeden 
2 De burgerlijke en politieke rechten genieten 
3 De mannelijke kandidaten moeten aan de militiewetten voldoen 

II Biezondere voorwaarden 
2 1 Maatschappeli jk Werk(st)er 

In bezit zijn van het diploma van maatschappelijk assistent(e) of van 
gegradueerde sociale verplegende of een gelijkwaardige titel (KB van 
9/3/1977) Studenten van het laatste jaar maatschappelijk werk(sOer 
kunnen eveneens hun kandidatuur stellen 

Op 31 /12/1982 de minimumleeftijd van 21 jaar hebben bereikt en de 
leeftijdsgrens van 35 jaar met hebben overschreden 
• Lichamelijk geschikt zijn voor de uitoefening van dit ambt 
- Slagen in een gewoon eksamen 
2 2 Telefonist(e)-onthaal 
- Houder zijn vdn een getuigschrift van lager middelbaar onderwijs of 
van lager of hoger sekundair beroepsonderwijs (kantoorwerk) of van 
een lagere sekundaire technische leergang afgegeven na minstens 
720 lesuren (kantoorwerk) en het bewijs leveren van zes maanden 
praktijk als telefonisl(e) en/of onthaalwerk (attest vereist) 

Op 31 /12/1982 de minimumleeftijd van 18 jaar hebben bereikt en de 
leeftijdsgrens van 35 jaar met hebben overschreden 
- Lichamelijk geschikt zijn voor de uitoefening van dit ambt 

Slagen in een eksamen 
De kandidaturen samen met een afschrift van het vereiste diploma of 
getuigschnft en een attest van praktijk (voor telefomst(e)-onthaal) als
ook een curriculum vitae te richten per aangetekend schrijven aan de 
heer voorzitter van het O C M W Kokelarestraat 2 te 8700 Izegem 
uiterlijk ter post besteld op 30 april 1982 
Verdere inlichtingen te bekomen op het sekretanaat van het O C M W 
tel 051-302851 dn de voormiddag) 

(Adv) 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweni 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053 2122 48 

Atle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERlMAT 

Tel 582 1441 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Genlsestraat 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 

H andweverij „den boogaert" 
Veerie Van den Berghe, Groen-

(vaiM straat 3, Hekelgem, tel. 053-
^^•n»^^ 66.84.91. Open elke woensdag en 

>^- ^ zaterdag van 14 u. tot 19 u. 
^ ^ ^ \ Handweefwerk, eigen en uit vreemde lan-

J V . den, tafelkleden, ook handgeborduurde, 
brei- en weefwol. mooie gebruiks- en sier
voorwerpen, alles om te spinnen, verven, 
weven — ook lessen. 

Wit houten meubelen in Aalst, Groenstraat 200 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

Dames en tieren, m uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 1760 Roosdaal Slnjtem 

Tel 054 33 37 56 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstellingen 

GELD 

Onmiddelli jk te bekomen bij 
FINKAP, Veldstraat 12,9300 
AALST - Tel. 053-21.29.11 -
053-21.27,57. 

DE KERAMIEKKELDER 
Piet VRANKEN 
Hoornsfraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, Jette 
Sanitair, dakbedekking, gasver-
warming of regelen tnazout-
branders. 
Tel. 426.19.39. 
Woensdag, zaterdag en zondag 
de ganse dag; maandag, dins
dag, donderdag en vrijdag na 
16 u. 

lustrerle 

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

KLEDING LENDERS 

Si'it Daniraaiibtraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 70 39 

Dames- heren en kinderkleding 

GELD 
onmiddellijk te bekomen 

bij Frans VAN MOORTER 

Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel 053-21.29.11 
053-21 2757. 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45. 
1000 Brussel Tel 5116133 

Prive 56903 18 

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

d 
I K E U K E N S ) 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

WIJ bouwen voor u, 
— sleutel op de deur 
— en zonder problennen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel. 052-47 8809 

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|8oHert« 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24 
9480 Dendert ioutem 
Tel 053 219325 

I D E L - Tel O n - 5 3 4 3 4 9 

Gelegenheidsgrnfiek Huwcli|k • Ge
boorte • Zelfklevende pl.ikb.md on 
etiketten Houten drukletters • Rekla-
ine-ka!endcrs-

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Hcrciitalseb.ian 340 
Deurne Z Tel 210896 
Kerkbtraat 44 Antwerpen 
Tel 35 65 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken. 

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

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

[TOll 
Littoral 

uiteebreide keus bemeubelile villa's - appan - en studio'! 
in alte prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met toto's 

LEOPOLD n-LAAN 212 
8458 OOSTDUINKERKE 
TEL 058/51 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw 

Tel 091-62 5142. 

NV Relnigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

ESOX 
S T A N PHIL IPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel ^2-47819 93 
Import - Export 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
• DEN OUVEL-BANKELINDEWEG 11 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • Centrale 
verwarming • Houtkachels • Jnkx>uw 

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

Diepvriezers 

ALLE L A S W E R K E N 
Staaf - aluminium - ZAMAC -
brons - koper - gietijzer 
Halfautomaatlaswerken 100% 
fotolas 
Nieuw en herstellingen. 
GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244. 2610 WILRIJK. 
Tel. 031-28.93.14 

Een levensverzekering bij 
de maatschappij van uw 
keuze door bemiddeling 
van 

Jef THYS 
Verzekeringsmakelaar 
3180 Westerio 
Tel. 014/54.48.07 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief • 
sti|lmeubelen en modern 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huweli |ksreportages 

Leon Ttieodorstraat 36. 
1090 Brussel 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDU ST-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 M O L 

014-31 1376 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 
TV- en VIDEO-SPECIALIST 
Tel. 16.34.16. 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

B + M 
Bouwpromotoren 

en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42 8 
1760 ROOSDAAL 
Tel 054-330687 

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

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

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

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
Tel. 02/251.81.66 

EN BROEKEN 

' moeilijke maten,/̂  
akkundige retouche 

Vermees ^ 
falJJi|!Mimj..4Ui^»K.i.l|J.IJJ.'mHI.I.I' 

\v 

Huis MEYNTJENS 
Schilder- en Behangwer-

ken 
Vloerbekleding 

Kruibeeksesteenweg 32, 
2720 Burcht Tel. 031-
52.74.72. 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 031-36.45.31. 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Sctiaarbeek) 

02 734 0643 
Na 18 u 425 46 42 

Georges DE RAS pvba 
Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 0532136 36 
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24 Mensen van bij ons 

Martens en De Clercq, en Gol en 
Nothomb en al die anderen, zou
den nu eens een andere politiek 
gaan voeren, met de heropleving 
van de ekonomie en de sanering 
van de Rijksfinanciën tot doel 
Het Parlement werd niet in staat 
geacht daaraan mee te werken, 
en daarom moest het maar vol
machten geven 
De regering kréég haar volmach
ten, de wet van 2 februari 1982 
Een eerste „trein" volmachtbeslui-
ten dateert van 15 februan en 
werd gepubliceerd in het Staats
blad van 20 februan 1982 Een 
tweede sene draagt als datum 
26 februari en verscheen op 27 fe
bruan Zo gaat het verder 
9 maart, 18 maart 23 maart, 
26 maart Samen 28 besluiten wa
ren gepubliceerd toen wij de Re-
genng op dinsdag 30 maart over 
haar beleid interpelleerden 

Slordigheid 
De Regering heeft steeds hoog 
respekt betuigd tegenover de 
Raad van State, de „ernstigste en 
meest betrouwbare instelling 
van het land". Zij zou steeds het 
advies van de Raad van State 
vragen. Zij heeft dat ook gedaan, 
zij kon wel niet anders, het staat 
zo in de volmachtwet. 
Maar zij heeft dat advies niét 
altijd gevolgd. 
Soms is dat niet zeer belangrijk, 
anders keren echter wel In een 
geval kan het met volgen van het 
advies van de Raad van State 
zelfs ernstige gevolgen hebben 
namelijk waar op onwettige wijze 
de bevoegdheid van de Arbeids
rechtbanken wordt uitgebreid 
Daartoe had de Regering geen 
volmachten gekregen, zodat die
genen die een geschil heben over 
de plichten bij de ziekteverzeke-
nng, en dit konform het besluit 
voor de arbeidsrechtbank zouden 
brengen, wel eens zouden kunnen 
verplicht zijn, hun proces te herbe
ginnen ' 
Daarover ondervraagd, heeft al
leen de minister van Financien op 
twee punten uitgelegd waarom 
het advies van de Raad van State 
niet werd nageleefd. Een onbe
vredigende uitleg, maar enfin 
Over de 7-8 andere opmerkingen 
kregen wij geen verklaring Soms 
schijnt het gewoon slordigheid te 
zijn geweest Ga met zo'n „Wetge
ver" maar naar de markt-
Om de geest te onderkennen die 
bij de uitvoering van de vol
machtwetten heeft voorgezeten, 
is het interessant na te gaan, 
welke volmachtartikelen nog niét 
werden uitgevoerd. 
Dat zijn vooral 

• al de artikelen die tot doel 
hadden de openbare sektor te 
saneren beheersing van de over
heidsuitgaven (om door besnoei
ing van allerlei subsidies), afschaf
fing of reorganizatie van overbodi
ge of scheefgegroeide openbare 
instellingen, regeling van de mobili
teit van de ambtenaren 
• de artikelen die specifiek op 
ekonomische heropleving gencht 
waren bevorderen van de uitvoer 
en overheidsbestellingen voor 
nieuwe produkten, verbetenng 

Frans Baert: 

Ga met 

m 
zo n „wetnever" naar de markt 

Kamerlid Frans Baert, 
thans VU-fraktieleider, is 
onderhand goed gekend 
om zijn scherpe analyzes 
bij kommissiewerk of bij 
openbare debatten. 
Ook de volmachtenbe
sluiten, die sinds half fe
bruari in verschillende af
leveringen op het land 
losgelaten worden, nam 
hij in een scherpe inter
pellatie op 30 maart op 
de korrel. Zijn tussen
komst werd in de pers, 
die bij gelegenheid voor 
herwaardering van het 
parlement pleit, onder de 
korenmat gehouden. 
Nochtans heeft jurist 
Baert het volmachtenbe-
leid van Martens V hard 
gekraakt. Na de bekend
making van nog nieuwe 
besluiten, bij wijze van 

van het stelsel van afschrijvingen, 
met name van energiebesparende 
investeringen en van investerin-

-gen met het oog op nieuwe pro
dukten en toekomstgenchte tech
nologieën 
• de artikelen betreffende fiska
le en sociale fraude 

Wat een l i jn! 
Wanneer wij de resem volmach-
tentreinen overschouwen, kun
nen wij wel enige lijn zien. Wat zit 
er eigenlijk in? 
• Wel, éen en ander voor de 
verlichting van de lasten van de 
bedrijven: loonkosten, fiskale las
ten, sociale lasten 
Men zou kunnen zeggen dat hier 
een ietwat bedrijfsvnendelijker kli
maat werd geschapen 
Evenwel, ook de klassieke onder
neming, het marginale bedrijf, dat 
zonder kreatieviteit of dynamisme, 
zonder durf of inspaning klassieke 
produkten — onaantrekkelijk of 
nauwelijks verkoopbaar — op de 
markt brengt zonder toekomstvi
sie en zonder enig risico te durven 
nemen — die onderneming profi
teert op precies dezelfde wijze als 
de moderne, dynamische, vooruit
ziende ondernemer 
Nochtans was selektiviteit hier 
meer dan ooit nodig Het is met op 
déze manier dat wij spitsindus-
trieen zullen ontwikkelen, dat wij 
een vernieuwing van onze indus-
tnele produktie bevorderen Het is 
veeleer een aanmoediging om 
-waar volgens de oude sleur ver
der te doen. 

AIENSEN 

lugubere 1-aprilgrappen, 
heeft jurist Baert alle vol
machtenbesluiten nog 
eens herlezen. 

Hij heeft een stevige lijn 
gevonden in de rege
ringsbeslissingen: we 
stevenen af op een verrij
king van de rijken, een 
kollektieve verarming 
van de gewone burger en 
de mensen die reeds 
hulpbehoevend zijn- Pre
cies door de regerings
beslissingen wordt onze 
welvaart afgetakeld, ter
wijl van een vernieuwd 
industrieel beleid nog 
een eerste Cjlimp moet 
opgevangen worden. 
We keken met Frans 
Baert in het miskraam
bed van de liberale natio
nale regering. 

Er IS ook geen enkele garantie, 
geen enkele voorwaarde inge
bouwd opdat de lastenverminde
ringen zouden leiden tot rendabe
le investeringen, noch tot werkge
legenheid op halflange of zelfs 
lange termijn 
9 Heel wat wordt gedaan voor 
mensen met geld, liefst met véél 
geld: BTW-verlaging voor goud en 
kunstwerken, belastingvrijstelling 
(zonder plafond) op nieuwe aan
delen (hoe méér aandelen men 
kan kopen, des te meer profiteert 
men, men kan liever vele honderd
duizenden franks per jaar profite
ren, — en, men moet ze mét 
aangeven O, de volkomen lineari-
teit van de vermindering van de 
BTW in de bouw (wie het duurste 
bouwt profiteert opnieuw het 
meest) 
Is dat nu absoluut verwerpelijk'ï' 
Op zichzelf met indien er ten 
minste enig evenwicht zou zijn 
tussen wat voor de fortuinbezit-
ters en wat voor de andere kate-
gorieen burgers wordt gedaan 
Dat IS helaas met het geval Want 
er IS 
# Een zeer harde inlevering: 
— lonen en wedden worden van 
de index ontkoppeld, vanaf het 
toch met zo hoge bedrag van 
27 500 fr per maand 
— aan de zelfstandigen wordt een 
solitariteitsbijdrage opgelegd, die 
dezelfde inlevering meebrengt 
— bepaalde werknemersbijdra
gen voor de sociale zekerheid 
worden verhoogd (nb ook een 
werkgeversbijdrage, doch daarte
genover worden een paar andere 
werkgeversbijdragen verlaagd ) 
— voor de zieken is er een verho
ging van de remgelden, zowel 
voor geneeskundige prestaties als 
voor geneesmiddelen 
— er komt een inhouding van 71 h 
op het vakantiegeld 
— ten slotte een afvlakking van 
bepaalde vergoedingen inzake ar
beidsongevallen en beroepsziek
ten 

Op 1 april verscheen nog een 
nieuwe serie volmachtbesluiten 
Allemaal met bijkomende inleve
ring verzwanng van de belasting
druk op de vervangingsinkomens, 
beperking van de pensioenen in 

de overheidssektor, n b het gaat 
hier met over de zeer hoge pen
sioenen, indexontkoppeling van 
overheidspensioenen, verminde
ring werknemerspensioenen, ver
mindering van bepaalde pensioen-
voordelen voor zelfstandigen, af
houdingen op invaliditeitsuitkerin-
gen en brugpensioenen, vermin
dering van kinderbijslagen en 
biezondere bijdrage voor alleen
staanden en gezinnen zonder kin
deren (ook wanneer het bij voor
beeld om ouders gaat die veel 
kinderen grootgebracht heb
ben ) 
• Vrijwel niets valt te bespeu
ren betreffende de beheersing 
van de overheidsuitgaven, tenzij 
uiteraard de beperking van de 
wedden, pensioenen, sociale te
gemoetkoming, en verhoging van 
sociale bijdragen. 
Maar mets van rationalizering van 
het overheidsapparaat, afschaf
fing van overbodige diensten en 
instellingen, mets betreffende 
weggegooide subsidies 
Daar kan nochtans heel wat be
spaard worden, meer dan met de 
algemene wedde- en inkomens-
vermindenng die thans wordt 
doorgevoerd 

Praktisch niets is voorzien tot 
verbetering van ons ekono-
misch en in het biezonder ons 
industrieel potentieel: bevor
dering van industriële ver
nieuwing, energiebesparing, 
nieuwe produkten, nieuwe 
technologieën. 

Nu kan men aannemen dat tijdelijk 
offers worden gevraagd van ie
dereen, maar dan wel in het kader 
van een algemeen beleid, waarbij 
de gewettigde verwachting be
staat er op korte of halflange 
termijn weer bovenop te komen, 
een reële en blijvende nieuwe 
ekonomische bloei wordt verwekt, 
zodat de inkomens opnieuw zou
den kunnen stijgen 
Integendeel krijgen wij echter een 
bijna uitzichtloze algemene verar
ming cadeau, en tevens een ver
groting van de ongelijkheid 
De socialisten hebben nogal eens 
de mond vol over „het geld halen 
waar het zit" Doch hier wordt die 
slogan op een onrechtvaardige 
wijze toegepast men haalt het 
geld waar het het gemakkelijkste 
te vinden is: bij de grote massa, 
de loon- en weddetrekkenden, de 
zelfstandigen, de gepensioneer
den, de sociaal verzekerden Die 
kunnen er met mee weglopen 

En dan moet aan dit alles nog 
toegevoegd worden: 
— dat de Rijksmiddelenbegro
ting pas zal ter sprake komen in 
het Parlement als zij reeds voor 
bijna de helft gebruikt is. 
— dat het wantrouwen in de 
Belgische frank, ondanks de de
valuatie, nooit zo groot is ge
weest als nu. 
— dat de regering intussen aan 
paniekvoetbal doet: met de de
valuatie (cfr de herrie met 

Er IS natuurlijk wel de verminde-
nng van de kosten van de (ook 
ekonomisch marginale, met te ge
nezen) ondernemingen verminde-
nng van de loonkost van de socia
le lasten, van de fiskale lasten Dat 
kan tijdelijk wat lucht geven, doch 
dat IS met essentieel Essentieel is 
de vernieuwing van de industnele 
produktie, de heronentering van 
de hele ekonomie in een nchting 
die nog toekomst heeft 

Uitzichtloos 
Hier zet zich overigens een 
angstwekkende tendens door: 
de idee dat alle heil voor de 
ekonomie en 's lands financiën 
moet verwacht worden van loon-
vermindering, of van inkomens-
vermindering in het algemeen. 
Loonsvermindering en inkomens-
vermindering wordt bijna als een 
maatschappelijk ideaal voorge
steld 

Luxemburg), met de stakingen, 
met afdankingen (NMBS: eerst 
500 man weg, dan na wat heibel 
niemand weg). 

— dat de regering zich met april
grappen bezighoudt, in plaats 
van serieus te besturen? 
— dat de hatelijke aanvallen te
genover Vlaanderen, onder geen 
regering zo talrijk zijn geweest 
als juist bij de huidige: denk aan 
de „prioriteiten" van minister Oli
vier van Openbare Werken, het 
buitenwippen van de Vlaamse 
Gewestelijke Investeringsmaat
schappij uit de „Vlaamse" Sid-
mar-holding, de PRL-Waalse eer
ste minister Damseaux en zijn 
veto tegen Vlaamse aannemers. 
Meer dan ooit is een ver doorge
dreven federalisme noodzake
lijk: voor onze welvaart, voor 
onze toekomst, voor het bestaan 
zelf, het overleven van Vlaande-
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