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MIaams Nationaal

BRT en de politiek
De invasie van premier Martens in radio en tv gaat
niet door. De kabinetsraad heeft de eigen eerste
minister teruggefloten. Het ontwerp van Koninltlijk
Besluit op de regeringsmededelingen zal slechts één
belangrijke innovatie bevatten: „In uitzonderlijke gevallen mag de eerste minister op het scherm op het
beginuur van de nieuwsuitzendigen. Dat de regering
zich het recht voorbehoudt om zélf uit te maken welke
gevallen uitzonderlijke zijn, blijft een addertje onder
het gras.
Hoe dan ook, de belangrijkste innovaties van Martens
zijn niet door de kabinetsraad geraakt. De eerste
minister wilde voor zichzelf het recht om geregeld met
een mededeling op het scherm te verschijnen binnen
het nieuws. Daarenboven zou de regering doorheen
gans het radio- en tv-programma spotjes van een
halve minuut kunnen brengen. Tegen deze Oosteuropese bedoelingen was heel wat verzet gerezen in en
buiten de omroep. Heeft dit verzet de kabinetsraad beïnvloed? Waarschijnlijker is, dat de excellenties vonden dat de eerste minister zichzelf al te veel macht
toekende en dat ze hem deze voorsprong niet hebben
gegund.
Op de „uitzonderlijke gevallen" na, dus weinig of geen
nieuwigheden. Het voornemen om de regeringsmededelingen wat vlotter en tv-genieker te maken, kan bezwaarlijk nieuw genoemd worden: Vanden Boeynants
probeerde het destijds reeds met praatjes-aan-deh a a r d en Tindemans met interviews door een ingehuurde journalist...
Het hele intermezzo heeft eens te meer de aandacht
gevestigd op de gestoorde verhouding tussen de politieke wereld en de omroep. Het zou op het eerste gezicht verbazingwekkend moeten heten dat het partijestablishment zich zo vaak beklaagt over de omroep.
Er zijn weinige instellingen in het land, waarop het
partij-establishment een dergelijke stevige greep
heeft. Zo is de loodzware BRT-hiërarchie het rechtstreeks gevolg van partijpolitieke bemoeiingen. De
nieuwsdienst zou het eigenlijk kunnen en moeten
stellen met twee hoofdredakteurs: een voor tv en een
voor de radio. Uit louter partijpolitieke overwegingen
echter werden er, onder een bestuursdirekteur-informatie, niet minder dan vijf hoofdredakties voorzien.
De huidige regeringspartijen hebben zich daarenboven hoegenaamd niet te beklagen over de verhoudingen binnen het loodzware informatie-cenakel: zij beschikken er, inbegrepen de administrateur-generaal,
over twee-derden van de sleutelposities...
Het is trouwens de vraag of de vaak — en niet altijd ten
onrechte — geuite klachten over de deontologische
kwaliteit van de BRT-informatie niet het rechtstreeks
gevolg zijn van de druk van het partijpolitieke establishment. Vooral onder de jonge generatie BRTjournalisten bestaat een stijgende afkeer voor de
kleurverhoudingen waarbinnen zij moeten werken.
Hun reaktie daarop is niet altijd verstandig. Het hiërarchisch bijsturen wordt bemoeilijkt of onmogelijk
gemaakt door het feit dat precies de hiërarchische
funkties de speelbal zijn van het partij-establishment.
Wie de jongste maanden de merkwaardige zwerftochten van Jan Schodts gevolgd heeft of de eindeloos aanslepende op-plaatsstelling van de hoofdredakties radio en tv, zal het niet tegenspreken.
Terwijl politici en bewindslui zich beklagen over het
gebrek aan voldoende kans om hun beleid en bedoelingen via radio en tv toe te lichten, wordt de BRT —
zijns ondanks — verplicht om een goed deel van de
beste zendtijd in stijgende mate af te staan voor de
nauwelijks bekeken programma's van de zogenaamde
„derden". Achter dit prachtig eufemisme schuilt eens
te meer hoofdzakelijk het partij-establishment-metzijn-aanhangsels...
tvo

Foto van de week

Werkaanbieding de Bestendige Deputatie van West- Vlaanderen zoekt nog immer een voltijdse schaapherder
voor het toenstisch hoeden van een kudde langsheen de Damse Vaart Het is seizoenwerk
Herdershonden
dienen zien met meer aan te melden, twee Bntse viervoeters hebben de job inmiddels toegewezen gekregen
(foto Norbert Trio)

Minister Coens: woord en wederwoord
Het alternatief VU-besparingsplan op het onderwijs, waarbij acht miljard bespaard worden zonder aan het personeelsbestand te raken, is
Daniël Coens in het verkeerde keelgat geschoten. De minister van
Onderwijs heeft kort na de VU-perskonferentie boos gereageerd. Hij
noemde het VU-plan „niet ernstig". Hij beweerde dat de door de VU
voorgestelde maatregelen inzake leerlingenvervoer vooral de gehandicapte leerlingen zouden treffen.
HIJ vroeg zich af, hoe de V U acht
minister Coens gemeend, te moemiljard kan besparen zonder ontten uithalen naar het beleid dat de
slagen, hij las daarbij moedv\/illig
V U tijdens haar korte regeringsheen over de gedetailleerde opteldeelneming inzake wetenschapssom van bespanngen, die precies
kredieten zou hebben gevoerd Hij
de hoofdbrok uitmaakt van de VUbeweerde, dat VU-minister Rik
nota Terzake is hij trouwens, na
Vandekerckhove mets aan de bede VU-perskonferentie,
reeds
staande wanverhoudingen zou
goeddeels terechtgewezen door
hebben gewijzigd
de Vlaamse universiteitsrektoren
De feiten en cijfers stellen Coens
die er op hun beurt aan hennnerd
in het ongelijk Bij de wet van 28
hebben dat de Vlaamse universijuli 1977 werden voor het eerst de
teiten 2,5 miljard minder krijgen
investenngskredieten voor de unidan de Franstalige en dat men die
versiteiten op een 50/50-basis gescheve toestand eerst en vooral
bracht Dat daar nadien opnieuw
recht moet zetten Durft minister
werd van afgeweken ten nadele
Coens beweren, dat dit reëel
van de Vlaamse universiteiten,
voorstel voor een Vlaamse bespamoet men anderen dan de V U in
ring van reeds 2,5 miljard frank, uitde schoenen schuiven
gaande van de rektoren, ook „met
ernstig" is"?
In zijn eigen kredieten bracht
Boosheid is een slechte raadgever In zijn snelle reaktie heeft

VU-mimster Rik Vandekerckhove
het Vlaams universitair aandeel in

de nationale onderzoekingsprogramma's van minder dan 50 t.h
op 54 t h De VU-mimster stelde
een inhaalplan op voor de onderzoeksfondsen, een eerste stap
werd verwezenlijkt door het optrekken van het Vlaams aandeel in
het Instituut voor Kernwetenschappen Rik Vandekerckhove
bereidde tevens een evenwichtig
onderzoeksprogramma voor inzake luchtvaart en spitstechnologieën Dit evenwichtig programma
werd omgebogen ten nadele van
Vlaanderen, nadat de V U met
meer in de regering zetelde De
partij van minister Coens zetelde
er toen echter wél in
De ongegronde en volkomen
onjuiste uitval van minister Coens
naar het beleid van een VU-minister IS echter met in staat de
waarheid te versluieren het besparingsplan-Coens neemt vrede
met een diefstal van bijna 5 miljard
ten nadele van Vlaanderen Coens
wil besparen, ten voordele van
Wallonië, door Vlaamse leerkrachten af te danken I
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Brieven

deze maatschappij waarin fundamentele rechten ontzegd worden, niet kritisch van nabij te bekijken.
Konkrete alternatieve mogelijkheden
— weliswaar door geleidelijke invoering, doch op korte termijn — liggen in
Zuid-Afrika voor het grijpen, zodra de
heersende machthebbers zich maar
zouden kunnen ontdoen van op zijn
minst eigenaardige opvattingen omtrent de wijze waarop mensen in staatkundige strukturen kunnen en mogen
georganizeerd worden.

W I J ontvangen graag brieven van
onze lezers als ze ondertekend zijn
Naaniloze brieven gaan de scheur,
mand in evenals scheld- en smaadbrieven De andere publiceren wij
naargelang er plaats beschikbaar is
W I J behouden ons dan ook het recht
voor brieven in te korten en persklaar te maken zonder de essent'ie
van de inhoud te veranderen
De opinie vertolkt in een lezersbrief
IS niet noodzakelijk de onze

Hebben wij Vlamingen, dit zelf ook niet
voldoende ondervonden?

De redaktie

E.L, Brugge

ONRECHTVAARDIG
Dat onze kamerleden de kostwinnende vaders van de militaire dienstplicht
wensen vrij te stellen kan alleen maar
toegejuichd worden, maar dat ze daarbij de artsen uitsluiten vind ik onrechtvaardig.
De volledige vrijstelling van de kostwinnende artsen zou onze strijdkrachten ertoe verplichten 150 dokters aan
te werven. Ik vraag mij af of dit nog
nodig zou zijn indien men al de militaire
dokters, die nu een volle wedde ontvangen, maar allesbehalve voltijds
voor het leger werken, zou verplichten
de reglementaire diensturen te presteren. De meesten onder hen oefenen
immers een minstens even belangrijke
persoonlijke praktijk uit Om deze personages toe te staan een dubbel inkomen te blijven verwerven zouden de
jonge kostwinnende artsen hun enige
inkomen maar 15 maanden moeten
laten schieten.
Het als vanzelfsprekend beschouwen
dat jonge dokters zoveel verdienen
dat ze het wel meer dan een jaar
zonder inkomen kunnen stellen is gewoonweg belachelijk. In deze tijd hebben ook zij het moeilijk, zeker nu er
een groot aanbod van artsen ontstaan
is op een door hun oudere kollega's
goed afgeschermde arbeidsmarkt
Ik vraag mij trouwens af welke houding
de kamerleden en de militaire overheid
zouden aannemen indien alle jonge
dokters zouden weigeren hun beroep
uit te oefenen tijdens hun legerdienst
Zij moeten enkel hun inschrijving bij de
Orde der Geneesheren tijdelijk annuleren, waardoor ze voor het leger nog
net evenveel waard zijn als eender
welke milicien. Zij hoeven dan ook
geen officier meer te worden, waardoor hun diensttijd gevoelig verkort
Dat dit tot nu toe nog niet op grote
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schaal gebeurd Is, hangt alleen maar
samen met het feit dat ook de dienstplichtige geneesheren tot nu toe een
zekere professionele aktiviteit buiten
de kazerne konden uitoefenen. Maar
de gelegenheid daartoe wordt ook
steeds kleiner, zeker voor die artsen
die geen zelfstandige praktijk hebben,
maar weddetrekkend zijn.
Waarvan moet een jong doktersgezin
leven als de enige kostwinner tijdelijk
door de overheid wordt opgeëist? Is
zijn situatie dan zo verschillend van die
waarin andere kostwinners zich bevinden?
Wat de echtgenoten van deze dokters
betreft moeten wij uit het wetsvoorstel afleiden dat enkel vrouwen van
niet-artsen het recht hebben een gezin
uit te bouwen waarin zij als thuiswerkende vrouw hun taak mogen opnemen. De echtgenote van de jonge
dokter moet maar werk zoeken terwijl
haar man zijn legerdienst d o e t Haar
vriendin, die zo verstandig was niet
met een vogelvrijverklaarde te huwen,
hoeft dit niet te doen.

voor Rekreatief Werk, met o.a ruim
150 ateliers) krachtig onderiijnen.
BGJG, Brussel

RONSELENMijn dochter heeft de leeftijd bereikt
waarop de universiteitskeuze voor de
deur staat
Dit betekent: een nx>oie tijdl
De Limburgse universiteit (LUC) heeft
haar reeds gratis trein-, tram- en konsumptiekaartjes gestuurd.
Waar blijven die andere universiteiten?
Heren uit Gent! Een reisje mét middageten naar Gent is toch niet te versmaden en nog steeds gaarne meegenomen! En Antwerpen en Leuven: laat u
niet onderdoen. Of weet u misschien
reeds dat zij in Maastricht voor verpleegster gaat studeren?
Sinds ik aan het inleveren ben, begint
de zon voor mijn dochter te schijnen.
Fijn zo!
P.L, Helchteren.

Alle Belgen zijn gelijk voor de w e t
Welke waarde heeft dit grondwetsartikel als de wet zelf de ongelijkheid en
de onrechtvaardigheid creèert?
M.V,-D, Leuven'

ONZE SCHULD
BETALEN!
Dat Vlaanderen op alles en nog wat
een heel andere kijk heeft dan Wallonië is overbekend. Die twee samenhouden zal dan ook vroeg of laat
onafwendbaar op een katastrofe uitlopen.
Het is ook algemeen bekend dat er in
België streken zijn die men Waals
noemt en het niet zijn. Z e hebben
dezelfde dinamiek als Vlaanderen omdat ze bevolkt zijn met afstammelingen
van Vlamingen-.
Hun manier van leven, werken en
denken is die van Vlaanderen en geen
Waalse haan (hoe luid hij ook moge
kraaien) zal daar iets aan veranderen!
Nochtans, wij Vlamingen van het „binnenland", zouden het ons als plicht
moeten rekenen om deze mensen te
steunen en te helpen zichzelf te blijven,
0|}dat ze hun Vlaamse eigenheid en
hun Vlaams gezond verstand zouden
mogen blijven behouden. Want het is
tenslotte mede door onze eigen schuld
en door onze laksheid dat het zó ver
gekomen is... Vlaanderen moet nu zijn
schuld aan hen betalen!
G.V.M., Eupen

BOND NIET EENS
De Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen kan niet akkoord gaan met
de beperkende aanstelling van de
nieuwe Jeugdraad voor Vlaamse Gemeenschap. De Bond vraagt met aandrang wijzigingen aan te brengen die
een rechtstreekse vertegenwoordiging van alle landelijk georganizeerde
jeugdverenigingen en -diensten mogelijk maken en wil hiermee, vanuit haar
kindergericht programma, in het biezonder de eis om betrokken te worden
bij het bepalen van jeugdbeleid in
Vlaanderen vanwege haar eigen diensten: Jefi (Jeugdfilmklubs: meer dan
100 in Vlaanderen) en CRW (Centrum

KRITISCH
BEKIJKEN
Als gewezen „koloniaal" ambtenaar in
Belgisch Kongo had ik de gelegenheid
om o.m. in Zuid-Afrika en Zambia en
Zimbabwe rond te reizen. Ik vraag me
steeds af, hoe een weldenkend mens
het Zuid-Afrikaans apartheidsregime
durft te verdedigen. Wie democratisch,
pluralistisch, verdraagzaam en volksnationaal denkt kan geen morele gronden vinden om zich met deze maatschappijfilosofie te verzoenen.
O p grond van twijfelachtige, rationele,
maatschappij-organisatorische
overwegingen — waarbij materiële aspekten kunnen doorwegen — kapselt
men de moreel-onaanvaardbare basisstellingen van de apartheid in een
globaal sisteem. Men moet de ziel van
het zwarte volk gepeild hebben om te
weten, dat heel veel van de verzuchtingen van dit zwarte volk — volksnationaal gezien — door de apartheid in
Zuid-Afrika in de vernieling worden
gedrukt
De verscheidenheid en de veelheid
om Botha's recente maatregelen —
hoe talrijk ook in vele details — veranderen niets ten gronde. Aan een middenkoers tussen allerhande behoudsgezinde groepen heeft de zwarte geen
boodschap. Hoe ingewikkeld de organizatie van een multiraciale samenleving ook weze, op geen enkel ogenblik
geeft deze opgave aan enige bevolkingsgroep het recht — noch om
geografische, noch om historische omstandigheden — de fundamentele
rechten van het volksnationaal streven
van de zwarte bevolking te miskennen.
Wie dit niet begrijpen wil, vertoont
autoritaire trekjes, die in de geschiedenis zovele volkeren en mensen diep
leed hebben berokkend.
Dat sommigen in Vlaanderen ZuidAfrika in verdediging nemen — omwille van de taaiverwantschap van een
bevolkingsdeel —.isgevoelsmatig verklaarbaar, maar dit is op verre na geen
reden om de strukturele uitbouw van
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Mensen

Werkgever Ganshof
Van der Meersch
De Belgische parketten-generaal
hebben aan alle Belgische politiediensten — die samen zowat
30.000 manschappen omvatten
— het bevel gegeven, te zoeken

naar een portefeuille waarin een
identiteitskaart zit, een afslagkaart voor het Franse en het
Belgische spoorwegnet en één
enkel geldbiljet van duizend
frank.
De portefeuille behoort dan ook
niet toe aan de eerste de beste.
De eigenaar is burggraaf Walter
Ganshof Van der Meersch. Jonge mensen, die aan deze naam
geen boodschap hebben, kunnen
bijvoorbeeld in Maurits De Wildes „Nieuwe Orde" vernemen,
dat Ganshof een der hoofdschuldigen is voor de spooktreinen

Louis Van
Brussel
alias Jean
Wanneer binnenkort uitvoering
wordt gegeven aan een recent
vonnis van de Rechtbank van Eer-

van 1940 en de repressie in 1944
en nadien.
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De ex-auditeur-generaal, ex-prokureur-generaal, ex-chef van de
Veiligheid en ex-regeringskommissaris heeft verleden week
maandag zijn portefeuille te
Oostende verloren. Hij beschikt
blijkbaar nog over voldoende entrees bij de parketten-generaal
om een nationaal opzoekingsbevel te doen uitvaardigen. Interpol
werd (voorlopig?) nog niet ingeschakeld-

é'hSi

ste Aanleg te Leuven, dan zal in
twee dagbladen en een tijdschrift
te lezen staan dat de familie Organe van Herent ten onrechte als
verraders- en verklikkersfamilie
werd bestempeld

Gej-

Daarmee zal een oud oorlogszee
opgerakeld en beslecht zijn Op 10
mei 1944 werd het hele gezin
Organe — de ouders, drie doch
ters en een zoontje — koelbloedig
neergeschoten door een bende
misdadigers die beweerden tot d t
Weerstand te behoren Van het
gezin Organe ontsnapte alleen
een dochter, die na een zwaa
heelkundig ingrijpen in leven bleef
Louis Van Brussel, ook gekend
onder zijn
weerstandersnaam
kommandant Jean, heeft in zijn
boek „Partizanen in Vlaanderen"
deze moord op gans een gezin genoemd als de „terechtstelling van
een verraders- en verklikkersfamilie"
De overlevende dochter Berta Organe heeft nu van de rechtbank
een vonnis bekomen, waarbij
rechtzetting moet gebeuren in
twee kranten en een tijdschrift
naar haar keuze, terwijl Louis Van
Brussel schadevergoeding aan de
overlevende zal moeten betalen

Poma en
De Croo:
dubbelzinnig

Nederlandstalige
RTL-uitzendingen nog met rijp is „de onderhandelingen zijn bezig, maar het is
onmogelijk te doorzien wanneer
de beslissing zal vallen".

Tijdens zijn recent bezoek aan de
BRT waarover hij de voogdij heeft
zegde PVV-minister van Vlaamse
kuituur toe dat hij mets onverlet
zou laten om Nederlandstalige uitzendingen van de commerciële
RTL uit Vlaanderen te weren.
Vlak daarop liet nationale PTTminister De Croo, eveneens PVVer, weten dat het dossier van de

Guy
Verhof stadt:
wind
van voren

Deze week dit...
De Volksunie beschikt gelukkig
over een stel mensen met
hersenen Heldere koppen die
een gegeven toestand gaaf
kunnen analyzeren Nuchtere
realisten die de achtergronden
ontwaren en het wezenlijke van
het bijkomstige onderscheiden
Beginselvast, maar met hun
voeten stevig op de grond Hun
syntetisch oordeel is goud
waard We kunnen ze niet
missen
Toch zou de motor van onze
partij maar op halve kracht
draaien, hadden we ook met
doordravers die met het hart op
de tong lopen Non-konformisten
die geregeld uit het rijtje
spnngen Die voortdurend in
beweging zijn Hen ligt het
klassieke politieke gedrag
minder Zij voelen zich op
andere wegen thuis Zij zijn
evenzeer begaafd met rede en
verstand maar wellicht nog meer
met een bruisend temperament
Ik denk bij voorbeeld aan Willy
Kuijpers en Walter Luyten De
ene is kamerlid, de andere zetelt
in de hoge senaat Willy is
vorige week afgereisd naar
Centraal-Amerika bij de El
Salvadorianen Of hij al is
teruggekeerd weet ik niet Ik

ken dus zijn verhaal nog met
Waarom hij v e r t r o k ' Om
dezelfde reden die hem naar de
Sovjetunie voerde en naar Polen
en naar de Koerden Willy kan
geen onrecht verdragen Hij wil
erbij zijn om te helpen, overal
waar hij kan
Walter behaalde vorige week
een met gering sukses met zijn
aktie voor twee uitgewezen
Basken Vluchtelingen voor een
gewelddadig regime Dat zij
teruggestuurd werden in de
armen van hun folteraars, trof
hem diep Hij gooide er zich
tegen aan, zonder meten of
rekenen Een staatstelegram
benchtte hem dat het
uitwijzingsbevel werd
ingetrokken Ook hij kan geen
onrecht verdragen Ik hoor wel
eens beweren dat ze naïeve
dromers zijn Dat Vlaanderen
zelf zijn recht nog moet opeisen
Dat er bij ons nog genoeg
ellende en armoede is Dat ze
hun tijd en energie beter zouden
besteden aan het bestrijden van
onrecht in eigen land
Wellicht kan men terecht deze
verwijten richten tot een aantal
teoretische schrijvelaars over de
mensenrechten, tot sommige

verbale salonprekers die zelf
nooit een vinger hebben
uitgestoken voor het eigen volk
Maar deze bewering raakt kant
noch wal wanneer het over
mensen zoals Kuijers en Luyten
gaat Zij kunnen veel adelbrieven
voorleggen Zij hebben hun
betrokkenheid met de Vlaamse
volksgemeenschap al jaren
bewezen Het is hun dagelijks
leven
Omwille van hun karakter, ja
zeker, maar vooral omwille van
een doorvoeld volksnationalisme
worden zij genoopt, zich volledig
in te zetten voor elk volk, tegen
elke onderdrukking
Niet alleen de mensenrechten,
ook het zelfbeschikkingsrecht
van de volkeren is voor hen
geen ijdel beginsel maar een
wezenlijk onderdeel van hun
volksnationaal streven Ik sta
volledig achter hen'

Vic ANCIAUX

Deze laatste bewering is uiterst
twijfelachtig. Gol had immers de
aktie en de perskonferentie van
Luyten-Van den Bossche gebrandmerkt als „een ontoelaatbare chantage op de regering".
Waarschijnlijker is, dat Martens
zijn al te voortvarende minister
van Justitie tot de orde heeft
geroepen.
En nu maar hopen dat ditmaal
van uitstel afstel komt-

Op z'n zachtst gezegd twee uiterst tegenstnjdige verklaringen
Waarbij dient aangestipt dat de
RTL-affaire met onder Poma's
voogdij, maar onder de bevoegdheid inzake PTT-verbindingen van
De Croo valt

Walter Luyten:
aktie met
resultaat
VU-senator Walter Luyten voerde verleden week, samen met
SP-volksvertegenwoordiger Van
den Bossche, een aktie om de
uitwijzing ongedaan te maken
waartoe minister Go! besloten
had ten nadele van twee Baskische vluchtelingen. De aktie
werd bekroond met een voorlopig belangrijk resultaat: de uitwijzing werd opgeschort Minister van Buitenlandse Zaken Tindemans deelde dit per staatstelegram mee aan de VU-senator.
Voordien was de opschorting
meegedeeld door het kabinet
Martens, dat liet doorschemeren
„dat minister Gol ze reeds beslist
had".

Dat PW-voorzltter Guy Verhofstadt buiten zijn partij de wind
van voren zou krijgen in verband
met zijn inzichten over de sociale
zekerheid, viel te verwachten.
Minder te voorspellen was de
reaktie in de eigen liberale achterban en bij de eigen liberale
topmensen. PW-burgemeester
D'Haeseleer van Aalst een politicus die Vm de carrière is en dus
onbevangener spreekt dan voorheen, wees in een open brief de
voorstellen van zijn partijvoorzitter scherp af. En PW-minister
Oe Croo, nooit verlegen om een
„loslippigheid", liet zich ontvallen
dat „jonge partijleiders heel sympatiek zijn, maar zonder gewicht
om hun zienswijze op te leggen".
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waarschijnlijk een partij rijker Vertegenwoordigers van het RW, het
Front pour I'lndependance de la
Wallonië (FIW) en het Rassemblement Populaire Wallon (RPW)
hebben eind maart een „Groupement pour la reunion du mouvement politique wallon" opgericht
Het doel hiervan is duidelijk: alle
snipperpartijtjes die de politieke
Waalse beweging uitmaken, verenigen onder een vaandel. Programmapunt nummer één is de
onafhankelijkheid van Wallonië.
Een eerste resultaat is alleszins
dat in Charleroi bij de gemeenteraadsverkiezingen een gemeenschappelijke lijst zal ingediend
worden onder het letterwoord
„Wallon".

Demokratie,
een lijdensweg
Op Goede Vrijdag werden in tal van Vlaamse steden stille optochten gehouden, op initiatief van knsteljike organizaties. Tegen de bewapeningswedloop
Tegen de onverminderde verdrukking van volkeren in de wereld.
Vooral de repressie in Midden-Amerika werd gelaakt De „stille diplomatie" van CVP-minister van Buitenlandse
Betrekkingen Tindemans blijkt zo stilletjes te werken dat kristen-demokratische repressie-regimes (zoals in El
Salvador) niet tot meer demokratische gedachte kunnen gebracht worden. Ook wordt er nauwelijks iets
ondernomen om het lot van ontwikkelingssamenwekers
veiliger te maken, of verdwenen
landgenoten
opnieuw naar ons land te halen, (foto Mare Cels)

Losse flodders
Minister van Verkeerswezen De
Croo houdt er blijkbaar van met
losse flodders in het rond te
schieten.
Eerst waren er de 500 afdankingen, nadien het bericht dat Sabena en de N M B S / N M V B zouden
omgevormd worden tot zogenaamde parastatalen A. Hierdoor
zouden deze maatschappijen
rechtstreeks onder de bevoegdheid van de minister himself komen.
Vorige week achtte de eerste
minister het nodig om ook deze
flodder recht te zetten. Weliswaar zal het statuut van de maatschappijen aangepast worden
aan de behoeften van doeltreffende kontrole en commercieel
beheer, maar over de juridische
vorm moet nog gebakkeleid worden. Het liberale pleidooi van De
Croo voor staatsdirigisme klonk
echter nogal verbazend.

genlijk trachtte hij hiermede zijn
kollega's zo ver te krijgen dat zij
zich op ongrondwettelijke paden
zouden begeven en zichzelf tot
Waals-Brusselse
gemeenschap
uit te roep)en.
Het bureau van de Franse gemeenschafjsraad is hem hierin niet
gevolgd. Het voorstel werd onontvankelijk verklaard. De toestand
wordt nog niet zo ernstig geoordeeld, dat het einde van België kan
vastgesteld worden en dat het
recht in eigen handen moet genomen worden.

Schuldig
Vlaanderen
Minister Moureaux van de Franse Gemeenschapsregering is he-

Geen
Wallo-Brux
FDF-senator Lagasse en zijn Wallo-Brux ideeën hebben in de Franse Gemeenschapsraad een nederlaag geleden.
De geestelijke vader van het FDF
had namelijk een dekreet ingediend „tot oprichting van gewesten binnen een op te richten gemeenschap Wallonië-Brussel". Ei-

VNOS op tv
Vanavond donderdag 15
april 1982, om 19 u. 17, is er
een nieuwe Vlaams-nationale uitzending. Met als onderwerpen:
• „450.000
profiteurs?",
een reportage over de dramatiek van de werkloosheid
met de medewerking van
senator Nelly Maes;
• „Stovejef vertelt-", een
verhaal door Jef Olaerts;
• „En toch_", de politieke
aktualiteit in een notedop;
• Politieke poppenkast
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lemaal niet tevreden over de beschikbare financiële middelen
voor zijn begroting.
De schuld daarvan ligt uiteraard
eens te meer bij de Vlamingen.
Volgens de Waalse minister
wordt Vlaanderen bij de verdeling van de ristorno's bevoordeeld. Hierbij zou immers onvoldoende rekening gehouden worden met het feit dat Wallonië
relatief meer ambtenaren in
dienst heeft en dus een zwaardere loonlast torsL
Alsof Vlaanderen daarmede enig
uitstaans heeft. In ieder geval
moest Moureaux eerlijkheidshal-

ve wel toegeven dat het dotatiestelsel in het voordeel van Wallonië speelt en dus_ eerlijk is!

„Wallon"
Wallonië is alweer een politieke
beweging en op langere termijn

In zijn wekelijkse vrije tribune in
„De Standaard" stelt gewezen
minister Vandeputte vast dat de
Belgen niet langer in een echt
parlementair regime leven.
De Leuvense hoogleraar is evenwel van mening dat het echt niet
anders kon: „De lijdensweg die
een wetsontwerp moet afleggen
voor zijn afkondiging is, in het
huidig tijdsgewricht, veel te
lang". Niet zozeer omwille van de
parlementaire arbeid zelf, maar
wel omdat „vooral de tussenkomsten van de politieke partijen, van de beroepsverenigingen,
van organismen allerhande de
uitoefening van het gezag ten
zeerste belemmeren".
Een nogal rare redenering voor
een hoogleraar. Omwille van de
vele belangen- en drukkings-

groepen moet het parlement
monddood
gemaakt
worden.
Juist het tegengestelde zou eerder logisch zijn: een versterking
van de parlementaire instellingen.

Nationale
Houthuys
Nu ook de kommunistische partij
van Van Geyt tijdens haar jongste
kongres enige federale klanken
liet horen, resten dit land enkel nog
de koning en., ACV-voorzitter
Houthuys als unitaire boegbeelden.
Tijdens een
ACV-bijeenkomst
pleitte nationale Jef nog maar
eens voor het behoud van een
nationaal syndikalisme. Hij is er
van overtuigd „dat er geen grenzen kunnen getrokken worden,
we zullen de syndikale eenheid
niet laten kapot maken". Bovendien, aldus de voorzitter, kan
Vlaanderen zich niet alleen redden.
Met die laatste vaststelling staat
Houthuys dan wel helemaal alleen
op de barrikaden en voor het
overige kan enkel gesteld worden
dat hij totaal stekeblind is voor
hetgeen zich aan de basis van zijn
eigen vakbond afspeelt.

Verschil
Een jaar geleden lagen de bediendenionen in de nijverheid het
hoogst in Wallonië (60,600 fr),
tegenover 59 000 fr in Vlaanderen
en 57,600 fr in Brussel (dat nauwelijks industrie heeft).

Lützele luxe
De horden Britten en Duitsers die tijdens de barre
Paasdagen in ons land kwamen potverteren, hebben het nog eens extra onderstreept: de Belgische
frank geraakt niet aan zijn tweede adem. Een
devaluatie van meer dan acht procent, zoals onze
regering ze enkele weekends geleden heeft doorgevoerd, is niet niks. Op de vrije wisselmarkt echter, waar de toeristen en de dagjesmensen zich
voorzien van hun financiële leeftocht, komen daar
nog een paar hartige percenten bij.
Ondanks de devaluatie, heet het dan in vaktaal,
blijft de spekulatie tegen de Belgische frank
doorgaan. Tot voor kort was daar een aanwijsbare
reden voor: de sociale onrust, vooral in Wallonië.
Sinds een paar weken echter neemt de beroerte af,
maar toch blijft ook de waarde van onze nationale
munt afnemen.
Is er een andere, blijvender oorzaak voor de
monetaire mazelen?
Mensen die het kunnen weten, kijken met beschuldigende blikken naar het oosten. Naar Luxemburg
met name, het groothertogdommelijk operettestaatje tussen ons en de Moezel.
De toponymisten die beweren dat Luxemburg zijn
naam ontleent aan Lützelburg, de kleine burcht,
hebben het volkomen verkeerd voor. De naam Luxemburg zegt wel degelijk wat hij zegt: rijkdom,
weelde en overvloed. De inboorlingen van Oesling
en Gutland boeren niet slecht. Voor een bevolking
van nauwelijks 350.000 man — het formaat van een
fors Westduits of Frans provinciestadje — beschikken ze over bijna 100 banken. Meer dan 5 %
van de werkende Groothertogdommers verdient
trouwens zijn goed belegde boterham in het
bankwezen en omgeving. Om maar te zeggen dat
het landje muntbewust is.
En precies in dit muntbewustzijn voelen de Luxemburgers zich geraakt door de recente Belgische
devaluatie. Vooral dan door het feit dat Martens
het niet nodig oordeelde, de BLEU-partner op
voorhand te verwittigen. In hun kruis getast. Op
hun pik getrapt Ze hebben het sindsdien de
grotere Belgische buur herhaaldelijk laten weten
en doen voelen. Enkele dagen geleden nog werd
de halve Belgische regering — met ambtenaren

en advizeurs twee vliegtuigladingen vol — op het
appèl geroepen bij Luxemburgs eerste minister
Werner.
Het Hertogdommetje heeft echter nog andere en
zwaardere troeven in petto. De Luxemburgers
steken het niet onder stoelen of banken (ditmaal
banken om op te zitten), dat ze tussen zichzelf en
de groeiende Belgische janboel de allergrootste
afstand willen scheppen. Ze zeggen nog wel niet
dat ze de Belgisch-Luxemburgse Ekonomische
Unie zullen opblazen, maar ze laten zonder meer
verstaan, dat bij een volgende devaluatie de
Belgische frank alléén kan gaan, zonder de Luxemburgse. En ze vragen zich schijnheilig-verbaasd af,
wat of er wel zou gebeuren indien de Groothertog
de elf miljard Luxemburgs goud uit Brussel weg
zou trekken.
Nou moe, dan is de kous af. Het is een publiek geheim, dat menig Belgische spaarder zijn appeltjes .
voor de dorst op een Luxemburgse zolder legt Dat
bekommert de Brusselse staatslui niet bovenmate.
De zwarte miljarden in Luxemburg worden tot nog
toe mee gebruikt om de Belgische frank te steunen, ais het moet En het moet helaas voortdurend.
Als straks echter de Luxemburgse frank een eigen
koers zou varen, dan moet Brussel het Groothertoglijke geld — dat plots vreemd en duur geld zal
geworden zijn — kopen aan de prijs van de markt
Het oud verhaal van David en Goliath, opnieuw
verteld in monetaire termen. Lützelburg kan Broekzele de prang op de neus zetten»
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België een OlC-land?

Wonen in een telastingvrij paradijs
De gidsen voor de belastingplichtigen, waarin tal van wenken zijn opgenomen om de fiskus toch maar geen frank teveel te betalen verkopen in de
boekhandels als zoete broodjes Dit jaar worden de belastingplichtingen
inderdaad gekonfronteerd
met een kleine
hold-up vanwege de overheid.
Nog maar net werden, niet zelden zonder veel moeite, de belastingen van vorig jaar betaald
of er is de dwingende plicht tot
het invullen van een nieuwe
aangifte Maar, de overheid is al
een poos zodanig haar laatste
frank in tweeen aan het bi/ten
en heeft er om toch almaar
spoediger
centen te kunnen
binnenrijven
het volgende op
gevonden: ook
weddetrekkenden kunnen voortaan voorafbetalingen verrichten. Zodanig, indien zij het
kwartaalprogramma
nauwgezet volgen, dat naar verluidt een „besparing
van 15
procent volgend jaar door de
voorafbetalers
kan
geboekt
worden."
Niet alleen de verbruikersvereniging Test-Aankoop heeft dat

besparingsballonnetje al doorprikt, maar zelfs de banken spelen gretig in op dit fiskustruuk)e. „Om uw voorafbetaling
voor
de belastingen van '83 toch te
kunnen doen, ook al heeft u
geen centen hiervoor, ga dan
bij ons een bijzondere persoonlijke lening aan, wij zorgen voor
tijdige stortingen, en u ontsnapt
aan de 15 procent extra belasting die u anders volgend jaar
moet opbrengen "
Het kan dus nauwelijks mooier
klinken: vandaag een lening
aangaan om belastingen te betalen die u anders eind volgend
jaar moet betalen, maar die van
aard moet zijn om de overheid
precies die centen meteen toe
te vertrouwen die in normale
tijden pas binnen ruim een anderhalf jaar door de fiskus mogen binnengereven worden.
Een duidelijker Illustratie van
de krisispool waarin dit land
versukkeld Is geraakt kan nauwelijks bedacht worden.
De fantazie van de huidige regering kent zo te zien nauwelijks
nog grenzen

In het regeerakkoord was een
merkwaardige passage voorzien
met de intentie om bij wijze van
proef eventueel belastingvrije
zones op te nchten in gewesten
die met zeer zware ekonomische en sociale moeilijkheden te
kampen hebben
Na de steden Turnhout en Boom
heeft nu ook het stadsbestuur
van Aalst zijn kandidatuur gesteld om de stad tot belastingvnje zone te laten verklaren Wat
dit precies inhoudt zal, gezien de
summiere tekst in de regeerverklaring, niet konkreet bepaald
worden Maar een nieuw element van aftakeling van het artikel in de grondwet waann gestipuleerd werd dat alle Belgen
gelijk zijn voor de wet is dit
zeker Tenzij natuurlijk alle stadsbesturen in Vlaanderen aanspraak maken op het statuut van
belastingvrije stad
Te gek om los te lopen, maar in
de regeerverklanng zal het allicht wél ernstig bedoeld zijn

9 miljard
Voor diegenen die zich dan wel
nog aangemaand zien om be-

hoorlijk hoge extra-fiskusaanslagen binnen de gestelde termijn
te betalen is er evenwel zelfs
geen magere troost Immers,
normaal betaalt de burger aan
de overheid belastingen om die
gelden aan te wenden voor
openbare voorzieningen, behoorlijke
infrastruktuurwerken
en zo meer
Vandaag is het zo dat de fiskus
met aandrang en via het veralgemeend systeem van voorafbetalingen staat te trappelen om gelden binnen te rijven die dan
meteen gestort worden m een
duizelingwekkende put waarin
slechts miljardendeficits voor
het gnjpen liqqen
Terwijl begrotingsminister Maystadt een tekort op de begroting
voor dit jaar van 252 miljard
frank als aanvaardbaar vooropstelt, blijkt uit voorlopige cijfers
die de Nationale Bank dinsdag
vrijgaf dat het lopend betalingstekort vong jaar opliep tot om en
bij de 195 miljard frank
200 miljard lopend betalingstekort betekent noch min noch
meer dan een verarming met 5
procent op éen jaar
Omdat de geldhonger van de
staat toch met kan gestild worden op het moment dat de kas
leeg is, wordt er dan maar in het
buitenland lustig op los geleend
Om het welvaartpeil te behouden kopen wfe schuldbrieven in
het buitenland Elk land staat
ergens in het buitenland in het
knit

Soto Firmin De

Vandaag evenwel blijkt dat in de
schare van de 24 rijke westerse
industrielanden alleen nog Portugal en Ierland een relatief zwaarder betalingstekort hebben dan
ons land Dat is met alleen een
tnest teken aan de wand, maar
dat 18 van aard om méér dan
sombere perspektieven voor
ogen te houden Immers zelfs in
het arme Ierland is een industrieIe revolutie aan gang Vooral de
Japanners hebben immers voor
hun auto-industrie en vooral
voor hun chip-fabneken in het
Westen hun oog laten vallen op
Ierland en Schotland Daar zullen
deze streken in de komende
jaren behoorlijk wat vruchten
van plukken.

Maitre)

Syndikale

Zonder

breuk

waarborg

BIJ de voorbije stakingen en betogingen IS afdoend gebleken dat
met alleen het kunstmatig gemeenschappelijk
vakbondsfront
behoorlijk is uiteengespat, maar
dat de communautaire breuklijn
ook in de syndikale wereld een feit
IS geworden

De talrijke knsismaatregelen die
de regering heeft genomen zijn
nog met van aard om de dalende
konjunktuurkurve weer in positieve zin om te buiten Dat blijkt uit
het jongste konjunktuurverslag
van het ministerie van Ekonomische Zaken Wel is een opmerkelijke daling in het verbruik van de
gezinnen reeds behoorlijk merkbaar

Nu de harde syndikale kern in het
Luikse toch blijft volharden en
nieuwe stakingen en betogingen
in het vooruitzicht stelt blijkt dat
ook de Waalse kristelijke en socialistische vakbonden danig uit mekaar aan het groeien zijn

De werkloosheid blijft net zoals
voorheen voortwoekeren en van
strukturele verbetenng is nog
mets merkbaar Als gevolg van de

devaluatie wordt nu verhoopt dat
in het volgende konjunktuurverslag een verhoging van de aktiviteit van de exportbedrijven voelbaar zal zijn
Maar, er is geen enkele garantie
dat dit ook gevolgen zal hebben
op een verbetering van de werkgelegenheid

CVP-enquête
De Standaard publiceerde de resultaten van een vertrouwelijke
enquête die werd gehouden bij
de naar verluidt 21.600 leden.

Taalklachtenbus
Postbus 73
9000 Gent 12

Bij ons heeft minister Maystadt
op de begroting '82 niet minder

Daarin werd gepeild naar de redenen van de verkiezingsnederlaag van de CVP.
De CVP-militanten zouden in
grote mate van oordeel zijn dat
tijdens de vorige regeringen
Martens en Eyskens hun partij
een te slappe houding had aangenomen tegenover de socialistische regeerpartner.

en ook niet meer dan een schamele 9 miljard frank ingeschreven voor de „overheidsinvesteringen voor de aanvullende financiering van projekten
van
ekonomisch-strategisch
belang
in de sektor van de toekomstgerichte
spitstechnologie"
Die 9 miljard moeten dan nog
verdeeld worden tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel, en
reeds blijkt al dat vooral kommunautaire verdeelsleutels van belang zullen zijn voor de centenverdeling en met het wezenijk
belang van de spitsbedrijven die
dringend een steun behoeven,
willen WIJ morgen in Amenkaanse tabellen met opgetekend worden in het rijtje van de OIClanden (de gewezen geindustnalizeerde landen)
Door nog méér belastingen te
betalen zullen wij dit met kunnen
verhinderen
(hds)

om de lakse CVP-medewerking
aan het deflatiebeleid dat de liberale regeerpartner vandaag oplegt

Was daar wel een enquête voor
nodig om dit te weten te komen?
Is er ook een enquête nodig om
bijvoorbeeld te achterhalen dat
het overgrote deel van de CVPmilitanten van oordeel is dat de
CVP de grootste partij in Vlaanderen moet blijven?
Er zal trouwens ook bij de volgende
verkiezingen
achteraf
geen enquête nodig zijn om te
weten te komen dat een groot
deel CVP-militanten misnoegd is
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schade toebrengen.
Ons lot ligt dus nagenoeg in
Duitse handen».

100 miljard
verloren

Kwart miljoen..

Dat de devaluatie-ingreep van
Martens V slechts van aard
dreigt te woorden om ons land
met nog een zwaardere krisishypoteek te belasten is eind vorige
week gebleken toen, na een nieuwe steun van 18 miljard om de
koers van de frank in aanvaardbare proporties te houden, de
Nationale Bank zich genoopt zag
de rente-bepalende discontovoet opnieuw op te trekken tot 14
procent.
Sinds het begin van dit jaar zijn
de interventies van de Nationale
Bank reeds opgelopen tot niet
minder dan 100 miljard frank;
vooral na de devaluatie werden
de miljarden steungeld op de
beurs noodgedwongen over de
balk gegooid.

In officiële rapporten en mededelingen wordt immer gewag gemaakt van zo 'n 450.000 werklozen.
Op een internationaal kongres
dat werd georganizeerd door de
Van Clé-Stichting werd evenwel
nagerekend dat momenteel zo 'n
750.000 mensen op een of andere
wijze door werkloosheid getroffen worden, die een definitief
karakter draagt. Maar het is bovendien zo dat nog een paar
honderdduizend mensen voor
een korte of langere periode
werkloos vallen zodat, alle ongewilde werkonderbrekingen bijeen, momenteel nagenoeg een
kwart van de bevolking in België
gekonfronteerd wordt met vermindering van gezinsinkomen
als gevolg van werkloosheid.

Duits veto

NIB

Tijdens het paasweekend werd
de Belgische frank gered van
een nieuwe devaluatie. Het was
inderdaad zeer onzeker of de
Franse frank tijdens het verlengd
weekend al dan niet in waarde
zou dalen, waarbij onze munt
onvermijdelijk in de herwaardering zou meegesleept worden.

Het proefballonnetje van PVVvoorzitter Guy Verhofstadt over
de invoering van een negatieve
inkomstenbelasting in vervanging
van het deficitair stelsel van sociale zekerheid moet ernstig worden
genomen

De Duitsers willen zo 'n muntherschikking evenwel met
alle
kracht tegenhouden. Immers, een
devaluatie van de Franse frank
zou de Duitse ekonomie tijdens
de vakantieperiode die voor de
deur staat in de belangrijke toeristische
sektor
behoorlijke

CVP-minister Dehaene heeft in
een persmededeling voor enige
tegenwind gezorgd, maar de PVVjongeren springen hun gewezen
voorzitter bij Ook al rommelt het
zelfs wat in de rangen van de
liberale mutualiteiten, toch werd
bereikt dat het voorstel voor de
hennvoering van de Staat van
Behoefte in ministeriele bijeenkomsten druk vvordt besproken

Steyaertiaans sociaal beleid
NCC-voorzitter Hugo Weckx liet zopas
nog een optimistisch geluid horen over
het Nederlandstalig onderwijs te Brussel
(„Het Nederlandstalig Onderwijs te Brussel op een keerpunt"). De NCC heeft de
eenmalige dotatie van een half miljard,
toegestaan als kompensatie voor de „liberie du père de familie", meteen vastgelegd voor de uitbouw van 104 peutertuinen verspreid over de hele Brusselse
agglomeratie. Later werd dit geld ook
gebruikt voor de uitbouw van kinderdagverblijven. Het is zo dat kinderen die in
een Franstalige crèche terechtkomen,
fataal bijna altijd in een francofone peutertuin geraken en tenslotte in Franse
scholen met alle gevolgen vandien- De
Vlaamse gemeenschap beschikt momenteel over 86 Vlaamse kinderdagverblijven in de Brusselse agglomeratie. Vorig
jaar heeft de „Vlaamse Executieve' een
bijkomend bedrag van 187 miljoen toegestaan om de overige nog voorziene kinderdagverblijven op te richten.
Het spreekt vanzelf dat de oprichting van
bijkomende instellingen — zeker in een
tijd van versobering — enkel zin heeft
wanneer er ook kinderen zijn om die
kribben te bevolken.
In dit verband heeft de gemeenschapsminister voor Gezin en Welzijnszorg,
Rika Steyaert, nu een maatregel getroffen die een zeer zware slag kan toebrengen aan de Vlaamse kinderkribben en
daardoor automatisch aan heel het
Vlaams onderwijs te Brussel. Deze CVPminister, die jarenlang verbonden was
aan de NCC, heeft inderdaad de tarieven
„aangepast" die de ouders moeten betalen om hun kinderen in een Vlaamse
kribbe te plaatsen. Deze verhoogde tarieven geiden zowel voor Vlaanderen als
voor de Nederlandstalige instellingen te
Brussel. De Franstalige gemeenschap
heeft — en dat is haar volste recht —
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haar tarieven heel wat lager gehouden
om de ouders in de huidige krisistijd niet
extra te belasten. De tarieven in Vlaanderen liggen dus hoger dan die in Wallonië
en in Franstalig Brussel. In Brussel werken Frans- en Nederlandstalige instellingen immers vlak in eikaars buurt en de
ouders kunnen dus gemakkelijk van de
ene kribbe naar de andere overstappen.
Tot welke situatie dit leidt blijkt uit
volgende drie zeer konkrete gevallen.
• Een eerste voorbeeld is een jong
gezin met een netto maandinkomen van
49.707 fr. Deze „kapitalisten" doet de minister van de Vlaamse Gemeenschap
voortaan 310 fr. per dag betalen om hun
kind in een Vlaams kinderdagverblijf in
Brussel te plaatsen. Per week wordt dit
1.550 fr. en per maand gemiddeld 6.510 fr.
Wanneer dit gezin echter zijn kind naar
een nabijgelegen Franstalige crèche zou
brengen betalen zij slechts 272 fr. per
dag, hetzij 1.360 fr. per week of gemiddeld 5.716 fr. per maand. De Vlaamse
ouders betalen dus per maand 798 fr.
méér dan de Waalse.
• Het tweede voorbeeld is een gezin
met een netto maandinkomen van
58.130 fr. In een Nederlandstalig kinderdagverblijf betalen die ouders 350 fr. per
dag per kind, d.w.z. 1.750 fr. per week of
circa 7.350 fr. per maand. In een Franstalige crèche daarentegen betalen zij 322 fr.
per dag, 1.610 fr. per week of dus ongeveer 6.762 fr. per maand. Dus 588 fr. méér
voor de Vlaamse ouders dan voor de
Franstaliqen.
• Het derde voorbeeld is het gezin
waar beiden samen netto 71.000 fr. maandelijks verdienen. Deze mensen hebben
twee kindjes: eentje van twee bij de
peuters en ééntje van een paar maanden
bij de baby's. In een Vlaamse kribbe doet
de minister die mensen 400 fr. betalen

voor hel eerste kind plus 280 fr. voor hel
tweede, d.w.z. in totaal 680 fr. per dag.
Wekelijks moet dit gezin dus 3.400 fr.
belalen en maandelijks 14.280 fr.! Indien
diezelfde ouders hun kindjes echter toevertrouwen aan een Franstalige kribbe of
Franstalige dienst voor onthaalmoeders
(Vlaams diensten voor onthaalmoeders
bestaan eenvoudigweg niet in Brussel!)
dan belalen zij per dag 539 fr., per week
2.695 fr. en per maand
gemiddeld
11.319 fr. Dit betekent dus zeer konkreet
dat ouders met twee kindjes in een
Vlaamse kribbe 2.961 fr. of drieduizend fr.
meer moeten betalen dan in een Franstalige instelling. Dit enorme verschil groeit
grotendeels voort uit het feil dat in het
Franstalige systeem voor beide kinderen
slechts 70 t.h. moet betaald worden van
de dagprijs terwijl in het Vlaams systeem
hel eerste kind 100 t.h. kost en hel tweede pas de 30 t.h. korting geniet.
Op zichzelf zijn die bedragen die van
Vlaamse ouders gevraagd worden reeds
asociaal hoog, maar daarbij komt, zoals
reeds gezegd, nog een diskriminatie bovenop voor de Vlaamse Brusselaars.
Men moet geen helderziende zijn om te
beseffen dal in een tijd van ekonomische

krisis, van stijgende prijzen, van inlevering en aftopping heel wat ouders om
louter financiële redenen ertoe zullen
gedwongen worden hun kinderen te
plaatsen in een Franstalige crèche.
Minister Steyaert brengt op die manier
een zeer zware slag toe aan het met zeer
veel moeite en zeer veel inzet en idealisme opgebouwde nel van Vlaamse kinderdagverblijven te Brussel. De ettelijke
miljoenen die de Vlaamse gemeenschap
hierin — en trouwens terecht — geïnvesteerd heeft, dreigen tevergeefs te zijn
geweest. Door de voortschrijdende ontvolking van de Vlaamse kinderdagverblijven zullen heel wat dergelijke instellingen hun deuren moeten sluiten.
En welke zullen de gevolgen zijn inzake
tewerkstelling? Door de sluiting van
Vlaamse kribben zullen ettelijke kinderverzorgsters, kleuterleidsters, verpleegsters, sociale assistenten en keuken- en
onderhoudspersoneel op straal komen
te slaan. Met haar asociale maatregelen
zal de minister — zelf een sociaal assistente — alleen bereiken dat de RVA nog
een paar bijkomende miljoenen mag uittrekken voor een nieuwe schare ontmoedigde mensen die niet beter vragen dan
zich te mogen inzetten voor onze Vlaamse kinderen te Brussel. Als dit de besparingen zijn die de minister wil bereiken?
Wat bij die onverkwikkelijke historie het
meest tegen de borst stuit is dat die
maatregel juist komt van iemand die
beter dan wie ook de Brusselse toestanden zou moeten kennen en die trouwens
elke gelegenheid te baat neemt om op
haast moederlijke manier te verkondigen
hoe bezorgd ze wel is om het lot van de
Brusselse Vlamingen. Wie het Vlaams
onderwijs te Brussel had willen nekken
kon dit op geen hardere wijze doen
Dr J Valkeniers, volksvertegenwoordiger

Wetstraat

Jef Valkeniers:

„Hoe spelen deze Belgen dat klaar?"
De bewering dat de overheidstekorten vooral in Brussel en Wallonië
veroorzaakt worden, heeft helemaal geen nieuwswaarde meer. Wetenschappelijke studies allerhande bewijzen dat. sedert jaren.
Anders wordt het wanneer de regering vrij plots, na een jarenlang taktisch stilzwijgen, deze studies bijtreedt
Aanleiding hiertoe is een schriftelijke vraag van VU-kamerlid Jef Valkeniers. Deze moet zowat op alles gerekend hebben — vooral dan op
een diplomatische afwimpeling — maar geenszins op de ondubbelzinnige toegeving dat „welke verdeelsleutel ook gebruikt wordt, het
vast staat dat het financieringstekort van de overheid wanneer het
wordt opgesplitst naar de regio's toe, aanzienlijk hoger ligt in
Wallonië dan in Brussel en Vlaanderen."
1978 was dat gestegen tot
17.377 fr. In Brussel echter liep
het op van 14.717 fr. tot 30.099 fr.
en in Wallonië van 29.938 fr. tot
43.220 fr.

P-Sprokkels

De vraagstelling van Jef Valkeniers, zoals steeds vrij scherp en
ontdaan van alle franjes, luidt als
volgt: „Een omrekening van het
overheidstekort in een sprekend
voorbeeldje geeft deze resultaten.
Als een Vlaming 5 fr
schuld
maakte, maakte de Brusselaar er
164 fr De Waal zorgde
voor
245 fr Alle drie in datzelfde jaar
1979. Graag vernam ik hoe deze
Belgen dat klaarspeelden. Met andere woorden, in welke sektoren
scoorden zij deze schuld?"
Voor een antwoord op dit „sprekend voorbeeldje" heeft minister
Eyskens ruim twee bladzijden nodig. Zijn inleiding lijkt wel gegrepen
uit een kursus „Overheidsfinanciën" Aldus stipt hij aan dat het
overheidstekort in een bepaald
jaar en bijgevolg de groei van de
overheidsschuld in dat jaar de
resultante is van het verschil tussen overheidsuitgaven en -inkom-,,
sten. Een regionale opsplitsing van
de overheidsschuld stuit op de
moeilijkheid dat een bruikbare verdeelsleutel moet gevonden worden voor de ontvangsten en uitgaven die met zomaar aan een bepaalde regio kunnen toegewezen
worden Bovendien moet rekening
gehouden worden met de investeringen van de openbare nutsbedrijven en de investeringen van de
gedebudgetteerde sektor.
Hanteert men dit investeringskoncept, dan blijkt uit „vnj goede"
berekeningen dat Vlaanderen in
1975 per hoofd van de bevolking
een tekort kende van 10 907 fr. In

• Sedert enige tijd is het windstil
rond het Vlaamse schooltje te
Komen. Een reden voor Jef Valkeniers om de franstalige minister
van Onderwijs te ondervragen
over de huidige stand van zaken.
Aan duidelijkheid liet het antwoord
van de minister in ieder geval
weinig te wensen over Volgens
hem heeft er eigenlijk nooit een
Vlaamse school bestaan, wel een
weinig bevolkte afdeling die aan
het „Lycée d'Etat" van Komen was
verbonden en sedert 14 oktober
1981 opgeheven is. „Momenteel",
zo vervolgde hij, „zijn de leerlingen
ondergebracht in een gebouw dat
beheerd wordt door een Vlaamse
kulturele vereniging en waaraan
mijn departement voor het schooljaar 1981 -1982 geen enkele toelage heeft toegekend".

De schuld F)er hoofd van de bevolking neemt dus sterker toe in
Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen. Een zelfde beeld biedt het
budgettair tekort in procent van
het bruto geografisch tekort. In
Vlaanderen nam het toe van
5,2 t.h. in 1975 tot 6,3 t.h. in 1978;
in Wallonië tijdens dezelfde jaeriode van 16,7 t h . tot 18,6 th.
Uiteraard, aldus minister Eyskens,
moet rekening gehouden worden
met de gebruikte verdeelsleutels.
Deze kunnen een grote invloed
hebben op de resultaten. Maar
afgezien van dergelijke overwegingen staat één zaak vast: Brus-

sel en Wallonië zijn in de allerbelangrijkste mate verantwoordelijk
voor het overheidstekort
In het tweede deel van zijn antwoord gaat Eyskens op zoek naar
de oorzaken hiervan. Een ontleding van de overheidsinkomsten
leert dat Vlaanderen ongeveer
55 t h . levert Waltonie 30 t h en
Brussel 15 t h .
Deze verhouding is evenwel niet
terug te vinden aan de zijde van
de overheidsuitgaven. Wallonië
verteert bijvoorbeeld 35 t h . van
de
overheidskonsumptie
en
35,5 t h . van de sociale zekerheid,
zodat Vlaanderen het moet stellen
met zo'n 53 a 54 t h

55 t h . het Vissenjfonds ten goede
kwam en de resterende 45 t h . de
schatkist

alle stukken van de gemeentelijke
vzw's in te kijken, vermits deze
betrokken zijn bij het gemeentelijk
beheer

9 Preciese gegevens over een
jachthaven te Zeebrugge kon de
minister van Openbare Werken
met bezorgen aan Raf Declercq.
Voorlopig beschikt hij enkel over
een studieschets, die pas na een
beslissing van de Vlaamse Gemeenschap kan verdergezet worden. De kostprijs voor de jachthaven zou meer dan 1 miljard bedragen.

• Begin 1981 stelde senator Van
Ooteghem reeds een vraag over
de talrijke overheidsinstellingen
die ondanks de wet nog steeds
over geen taalkaders beschikken
Voorbeelden daarvan zijn onder
meer de Nationale Bank, de
N M K N en de NIM, die alle onder
de voogdij van de minister van
Financiën ressorteren. Deze antwoordde toen dat de vereiste procedures aan de gang waren. Vandaag, een jaar later, luidt zijn antwoord nog steeds identiek op een
vraag van Jef Valkeniers.

• In antwoord op een vraag van
Bob Maes liet de minister van
Binnenlandse Zaken er geen twijfel over bestaan dat gemeenteraadsleden het recht hebben om

• De algemene ekspansiewet
van 1959 leverde de Westhoek

Nog schnjnender is het op het
vlak van de openbare investeringen: daar rekupereert Vlaanderen
slechts 50,2 t h . tegenover 37,8 t h .
voor Wallonië. Bij de nationale
infrastruktuurwerken ten slotte is
het helemaal uit de hand gelopen.
Tijdens de penode 1976-1978 bedroeg het Vlaamse aandeel nauwelijks 46 th. van het totaal.
Moet het daarbij nog gezegd dat
het geregionalizeerd overheidstekort in Wallonië te wijten is aan de
wanverhouding tussen ontvangsten en uitgaven? Of in eenvoudige taal uitgedrukt. Wallonië leeft
boven zijn stand!

556 miljoen fr. gesubsidieerde investenngen op, goed voor bijna
350 arbeidsplaatsen. De kostprijs
voor de staat bedroeg 23 miljoen
fr Wat de regionale ekspansiewetten betreft vernam Michel Capoen dat deze resulteerden in
9.174 miljoen fr. gesubsidieerde
investeringen. Daardoor kwamen
er ongeveer 10.000 arbeidsplaatsen bij, terwijl de staat 1.241 miljoen fr. steun verleende.
• In 1963 werden de sindikale
verkiezingen in de overheidsdiensten „sine die" uitgesteld. Uit een
vraag van André De Beul bleek
dat het zo zal blijven, want door
het nieuw sindikaal statuut van
1974 werden de verkiezingen vervangen door zogenaamde „objektieve representativiteitskritena"

• Een wet van 1920 ontzegt aan
minderjangen beneden de leeftijd
van 16 jaar de toegang tot de
bioscoopzalen. Over de werkelijke
toepassing van dit verbod kon
minister Gol weinig mededelen
aan Willy Kuijpers, wel dat onder
zocht wordt of de wet niet in
overeenstemming moet gebracht
worden met de snel evoluerende
zeden en ideeën.
• Er bestaat nogal wat verwarring over de houding die een ambtenaar van de burgerlijke stand
moet aannemen wanneer uittreksels van akten gevraagd worden
voor genealogische opzoekingen
Onder Impuls van senator Guido
Van In zullen de ministers van
Financiën en Justitie de nodige
nchtlijnen verstrekken aan de gemeenten, vooral dan met het oog
op de naleving van het zegel- en
ekspeditierecht.
• De
staatssekretans
voor
Landbouw wist Michel Capoen
mede te delen dat m 1980 welgeteld 212190 visverloven uitgereikt
werden De opbrengst daarvan
bedroeg 65,2 miljoen fr., waarvan

IN het bulletin van „Vragen en Antwoorden" neemt kamerlid W\\\y Kuijpers haast op z'n eentje de rubriek „Buitenlandse betrekkingen" voor zijn rekening. Centraal tema van zijn vele vragen is de eerbiediging van de rechten van de mens Daarbij ontsnapt geen werelddeel of volk aan zijn aandacht: de Koerden in Irak, de
vakbondsmilitanten van Bolivie, Etiopie, Guatemala, Argentinië, El Salvador, Turkije, Polen, Rusland,.. Dikwijls
nog luidt het antwoord van minister Tindemans dat „de Belgische regering steeds het buitengewoon belang
onderlijnd heeft dat ze hecht aan de eerbiediging van de rechten van de mens" Maar het is duidelijk dat de
akties van het Leuvense VU-kamerlid met zonder resultaten kunnen blijven op het vlak van de konkrete
buitenlandse politiek van dit land.
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Londens „ 7 0 percent"- formule
voor Ulster
De passies en het wapengekletter om de Falkland-eilanden overschaduwden de jongste dagen in Londen een andere niet onbelangrijke
gebeurtenis, nl. de onthulling van de plannen van de Konservatieve
regering om Noord-lerland opnieuw zelfbestuur te geven. De zes
graafschappen
kwamen in 1972 onder rechtstreeks bestuur van
Londen, nadat de Britse regering het toenmalige parlement van
Noord-lerland, de Stormont, ontbonden had tengevolge van jarenlange bloedige rellen die zelf weer werden uitgelokt door het verzet van
de katolieke minderheid die de onderdrukking door de protestanten
beu was.
Het wetsontwerp van minister
van Noordierse Zaken James
Prior, dat tegen juli van kracht
moet zijn, voorziet de oprichting
van een verkozen wetgevende
vergadering van 78 leden die zal
worden voorgezeten door een
executieve van 13 leden. Dat uitvoerend bestuur zal dezelfde bevoegdheden over Noord-lerland
hebben als de oude Stormontadministratie, d.w.z., aldus Priors
Witboek, „alles behalve buitenlands beleid, defensie en belastingen".
Maar, en dat is het grote verschil,
dit bestuur zal ook aanvaardbaar
moeten zijn voor de katolieken
die zowat een derde van de Ulsterse bevolking uitmaken.
Vandaar Priors 70 percent formule: s\echts als 70 t.h. van de teden van de nieuwe assemblee
het eens zijn over een vorm van

De moordaanslag door een Israëlisch militair in de Omar-moskee
van Jeruzalem heeft de koorts
opnieuw gevaarlijk doen stijgen bij
de Palestijnse bevolking van de
bezette gebieden die de Israëlische onderdrukking steeds slechter verdraagt
Op paasdag drong een gewapende jood, die een reservist van
Amerikaanse afkoms* heette te
zijn, de moskee binnen en schoot
er in het rond waarbij hij twee
Arabieren doodde, en er nog eens
een dertigtal verwondde

Nieuwe
spanning
na
moskee-moord
in Jeruzalem

Haig slooft zich uit
in Falkland-konflikt
Terwijl een Britse armada naar de Falkland-eilanden
stoomde sloofde Alexander Haig zich uit in een pendel tussen Buenos Aires en Londen om een gewapend konflikt tussen twee bondgenoten van de
Verenigde Staten te vermijden Washington bevindt
zich immers door het konflikt om de archipel in het
uiterste zuiden van de Atlantische Oceaan in een
vervelende positie Het kan Groot-Bnttannie,
de
Navo-bondgenoot van wie het recentelijk het meeste steun kreeg in oproepen om sancties inzake Afghanistan en Polen, niet in de kou laten staan Maar
anderzijds voelt het er mets voor zijn image in Latijns-Amerika, waar het alle mogelijke steun werft
voor zijn politiek jegens Centraal-Amerika, te laten
aftakelen door in een gewapend konflikt de zijde van
een Europees tegen een Latijns-Amerikaans land te
kiezen
In een eerste ronde boekte Haig weinig sukses De
„IJzeren Dame" Margaret Thatcher zei hem dat haar
land onmogelijk een gewapende agressie tegen een
Brits grondgebied zonder meer kon slikken Wellicht

De aanslag veroorzaakte een
enorme schok in Arabisch Jeruzalem, dat tot nog toe tot de rustigste steden in bezet gebied behoorde, en bij de bevolking van de
bezette Jordaanoever en Gaza.
Onmiddellijk daarop en ook de
dag nadien vonden massale protestbetogingen plaats in Jeruzalem, in Nabloes en Bethlehem, en
elders Tal van betogers werden
door kogels gewond toen Israëlische troepen de demonstraties
uiteendreven Een oproep tot een
algemene staking van zeven dagen werd in heel het bezet gebied
Ofjgevolgd
Ook in de rest van de Arabische
en islamitische wereld werd verontwaardigd gereageerd Dit des
te meer daar Jeruzalem, na Mekka
en Medina, de derde heilige stad
van de mohammedanen is (ho)
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uitvoerend bestuur zal Londen
zijn bevoegdheden over Noordlerland daaraan overdragen. Die
drempel moet verhinderen dat
een koalitie van unionistische, d.i.
protestantse, partijen de katolieke formaties weer te eeuwigen
dage in een machteloze oppositiehoek d r u k t
De Britse regering beseft dat een
globale overeenstemming van 70
Lh. onder de Noordierse verkozenen in elk geval in een eerste
faze niet haalbaar is. Daarom
heeft Prior een zeer soepele formule uitgewerkt. Zo kan de assemblee proberen de vereiste
70 Lh. te bereiken voor de terugkeer van beperkte sektoren van
de uitvoerende macht, bijvoorbeeld landbouw of handel. Telkens de nodige drempel wordt
bereikt zal Londen het stukje
bevoegdheid in kwestie afstaan.

Dat zou zelfs kunnen gebeuren
als de 70 t h . niet gehaald wordt
maar als wel een beduidende
meerderheid van protestanten én
katolieken samen de overdracht
van een bepaalde sektor vraagt
Prior hoopt op die manier de
samenwerking, in het belang van
Ulster, te verkrijgen van meer
gematigde protestanten met katolieken.
Ook al is er aanvankelijk geen
enkele overdracht van bevoegdheid mogelijk, dan zal de assemblee, die in november a.s. zou
moeten worden verkozen, in elk
geval al bepaalde bevoegdheden
krijgen. Zij moet het werk van de
verschillende regeringsdepartementen voor Ulster onderzoeken
en kommentaar geven op nieuwe
wetsontwerpen. Bovendien zullen in de assemblee kommissies
worden gevormd, één per bestuursdepartement voor Noordlerland. Ze zullen bestaan uit een
(gesalarieerde) voorzitter en een
paar medewerkers, en proportioneel zijn aan de vertegenwoordiging van de partijen in de nieuwe
assemblee

Alexander Haig als pendeldiplomaat
achterna.

Kissinger

speelde in haar achterhoofd dat het toegeven voor
de Argentijnse gewapende aktie tegen de Falklandeilanden ook andere naties op verkeerde gedachten
kon brengen inzake erfstukken van het Brits imperium als daar zijn Gibraltar, Hongkong, e a
Van zijn kant wees de Argentijnse president Galtien,
die zich geschraagd voelde door een opwelling van
nationalistische eensgezindheid bij de bevoling, onvoorwaardelijke
terugtrekking af Argentinië had
inmiddels al zowat tienduizenden militairen en grote
hoeveelheden wapens naar de omstreden archipel
overgebracht
Begin deze week echter bracht Haig naar Londen
Argentijnse voorstellen over die op een bereidheid
tot een vreedzame regeling leken te wijzen Argentinië wilde zijn troepen uit de archipel weghalen als de
Britse vloot rechtsomkeer zou maken De Argentijnse soevereiniteit over de „Malvina's", zoals de Argentijnen de archipel noemen, moest worden erkend
maar de Britse bevolking ter plaatse (zowat 1800
zielen) zou inspraak krijgen in het plaatselijk bestuur
Het was een aanbod dat met tegemoetkwam aan alle
Britse eisen, maar dat een basis kon vormen om de
wapens opzij te schuiven en te gaan onderhandelen
Het feit dat Argentinië maandag, toen de eerste Britse duikboten daar aankwamen, zijn schepen had
weggehaald uit de 200 mijlszone rond de archipel die
door de Britten tot oorlogsgebied was verklaard,
wees er al op dat Buenos Aires met dadelijk op^een
militaire konfrontatig uit was
Argentinië heeft heel wat redenen geen oorlog te
wensen, en dan vooral met-militaire Na het eerste
entoesiasme toonde de bevolking zich met erg
happig op een gewapend konflikt met de Britten
Zo'n konflikt zou trouwens een zeer zware last vormen op de kreupele Argentijnse ekonomie Nu al
hebben de bezetting van de archipel en de gevolgen
ervan, zoals de EG-handelsboycot, Argentinië volgens cijfers van zijn regering 25 miljard node te missen Belgische frank gekost En ten slotte is druk
vanuit Washington iets wat de Argentijnse militaire
diktatuur met zomaar naast zich kan neerleggen
HO

James Prior
In tegenstelling tot het voorstel
voor machtsdeling van 1974, dat
op protestants verzet strandde,
kondigt de Britse regering ditmaal de verkiezingen en de oprichting van een nieuw Noordiers
parlement als een vaststaand besluit aan. In de hoop dat de
verkozen afgevaardigden, al was
het maar in het kommissiewerk,
tot een vorm van pragmatische
samenwerking komen die uiteindelijk tot een nieuwe stabiliteit in
Noord-lerland leidt
De eerste reakties op Priors
voorstel, zowel van protestantse,
katolieke als Ierse zijde, waren
weinig entoesiast En dat was
ook onvermijdelijk. De kloof tussen de gemeenschappen is zo
breed dat elke kleine toegeving
aan de ene zijde door de andere
al dadelijk als onaanvaardbaar
wordt bestempeld.
Maar het feit dat de katastrofale
ekonomische situatie in Ulster
(de werkloosheid beloopt 18 t.h.)
om
een
efficient
beleid
schreeuwt dat een groot deel
van de bevolking de terugkeer
naar een normaler leven wenst
zal, zo hoopt Londen, een geleidelijke aanvaarding van het
Prior-plan in de hand werken.
Waarbij het echter de vraag is of
de kloof die 50 jaar onverdraagzaam protestants beleid en jaren
geweld geslagen hebben niet zo
groot is geworden dat in Noordlerland geen vreedzame koexistenlie meer mogelijk is
H Oosterhuys
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BERLAAR — Veertien dagen
geleden begon het. In ons
blad. Bijna als een eenzame
stem in de woestijn, die klonk:
„Lever de Basken niet uit!"
Het verhaal werd hier samengevat. Twee jonge Basken,
nationalistische
syndikalisten, sinds meer dan twee jaar
hier, hadden bevel gekregen
tegen 8 april het land te verlaten.
Het bezoek
van
de
Spaanse eerste minister C a l vo-Sotelo zal er wel niet
vreemd aan geweest zijn. Het
luidde ondermeer dat hun
aanvraag voor politiek asiel
niet gegrond was daar Spanje
nu toch een demokratie is.
M e n liep dus geen risiko... Z o
beweerde men toch.- Ondertussen was de broer van Juanjo Arrese in Spanje reeds
tweemaal aangehouden geweest, en gefolterd. Foltering
tegen Basken is dagelijkse
kost geworden. M e e r dan 800
gevallen werden door dokters en advokaten geregistreerd. Europa zwijgt en doet
alsof-. D e roepende in de
woestijn
was
VU-senator
W a l t e r Luyten. Nu het gevaar
voorlopig gekeerd is, wilden
wij hem even ondervragen
over het verloop van dit menselijk Paasverhaal, dat op de
valreep geen Passieverhaal
werd. Juist op Witte Donderdag bereikte Walter Luyten
een telegram met de tekst:
„Verblijfsvergunning
Basken
voorlopig verlengd". Ondertekend:
Tindemans„Wij"; Hoe is de zaak verlopen
sinds gij veertien dagen geleden
de alarmbel hebt geluid rond uw
Baskische vrienden?
W. Luyten: „De begroting Buitenlandse Zaken werd besproken in
de senaat. Op 31 maart kon ik
spreken. Na minister Tindemans
nogmaals gevraagd te hebben bij
het nieuwe regime in Guatemala
tussen te komen voor de Vlaamse
scheutist Serge Berten, heb ik dan
langdurig de toestand in Baskenland behandeld en een prangende
oproep gedaan voor de twee Basken. Ik moet er mijn hart nogal
hebben ingelegd, want het gesofistikeerde wereldje dat die senaat
toch Is, luisterde met aandacht. In
„Het Volk" en „Gazet van Antwerpen" kreeg mijn tussenkomst de titel boven het senaatsverslag en
dat was erg nuttig. Zo werd het
een politiek dossier (tenminste
voor wie Vlaamse kranten leesO
zodat minister Tindemans de dag
daarop vanop het spreekgestoelte
beloofde dat er op de kabinetsraad van vrijdag 2 april een antwoord zou worden gegeven door
minister Gol. „Justitie" moet immers officieel de beslissing nemen."
„Wij": Zag de zaak er dan al
gunstiger uit na die vrijdag?
\NL.: „In het geheel niet! Dat zou 's
ilak 1.
eguna

Vlaamse aktie had resultaat

Basken (voorlopig) niet uitgewezen
maandags en dinsdags blijken.
„Zaterdag werd een van de Basken gevolgd door de gendarmerie
en opgeleid nadat de rijkswacht
een privéwoning binnendrong, hij
werd meegenomen naar de rijkswachtcombi waar een scheldpartij
begon In „guardiacivir'-stijl en met
de dreiging dat ze hem tegen
donderdag wel zouden weten te
vinden. Donderdag was de uitdrijving voorzien.
Maandag nam ik dan kontakt met
het kabinet Tindemans. De terugkrabbelinq was begonnen. Behandeling op de kabinetsraad had ik
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„Wij": Ontbraken de socialisten op
het appel?
W.L; Neen. Karel Van Miert kwam
tussen per brief. En op mijn vraag
om deelname aan de perskonferentie van woensdag was het
nieuwe SP-kamerlid van Gent Luc
Vandentxjssche dadelijk bereid.
Wellicht is deze publieke metode
niet geestdriftig onthaald zoals uit
ministeriële
reakties
achteraf

bleek.

Senator Luyten, sinds ettelijke jaren in de bres voor volkse minderheden, bekwam tastbaar resultaat. Hopelijk niet voorlopig!
„verkeerd" verstaan (bij het beknopt senaatsverslag blijkbaar
ook) en de „logica van de zaak"
was dat ik me maar moest wenden tot minister Gol. Dat gebeurde
dinsdagmorgen. Op mijn vraag
hoe de toestand was, klonk het
antwoord in het kabinet „dat ik het
dossier kende, dat ze op 8 april het
land moesten veriaten".
„Wij": Dinsdagmorgen stond ge
dus eigenlijk nog voor een muur?
W.L: „Inderdaad, maar wij hadden
onze voorzorgen genomen. We
hadden tot dan toe, wat ik noemde, de „zachte weg" gevolgd. Nu
moest de aktie bij de publieke
opinie beginnen. In de senaat had
ik trouwens gedreigd de Basken
te verstoppen om het ergste te
voorkomen. Kontakten met kollega's senatoren waren positief
Rika De Backer, de PSC-er Frangois en PVV'er Bascour hebben
positief meegewerkt Ondertussen werden heelwat brieven gestuurd naar Martens, Tindemans
en Gol en wellicht heeft ook onze
oproep in „Wij" zijn nut gehad. De
doorslag bereikte mij van een brief
van preses Campo van het Antwerpse K V H V waarin hij eerste
minister Martens herinnerde aan
zijn voorzitterschap van het Leuvense KVHV en hoe hij toen met
mij ijverde voor de vrijlating van
mijn dorpsgenoot uit Beriaar de
Oostfronter Gust Gijsen, die na
zijn terugkeer in 1959 nog in de
gevangenis was opgesloten ge-

^in
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weest Na een spektakulaire aktie
kregen we hem toen vrij.

Orden de expulsion contra dos
refugiados vascos en Béigica
La deci&ión del Gobierno ha provocado una olcada de
solidahdad y el ministro de Asuntos Exteriores ha sido
inlerpelado en el Scnado de Brusclas
BRUSELAS ( E G I N ) - El Cobierno belga ha dc*.rcudo ta « p u l sion de »u lerniono de di» rcfugiadoi vascos. que debcr4 hat:crse
cfeciiva antes del proximo dia 8 de
abril Eslot dos refugiados han esperado durante dos aflos y medio la
concesión de Ia carta correspondienie a los refugiados politicos y se
han VISIO desagradablemenie torprcndidos ahora De todos modos. al

tra que en EspaAa sAlo hay un parlido que manda. y tsie es el Ej^rcilo"
Waller Lcii, que en su etposKión
caliHcó como "neofastiilas" a los i«Acres Suirez y Calvo Soielo, dijo
que el aparaio que aciualmenic
ocupa el poder panicipö del podcr
con Franco Se deluvo muy espeaalmcnte en la prAciica de la lonura.

De perskonferentie is ruim overgekomen in de bladen. Ook in
Baskenland, waar Vlaanderen een
goede iseurt heeft gemaakt en
waar men aanstipte dat „het zuiden van het land" onberoerd bleef.
Honderden telegrams van ginder
uit bereikten ons. Het vraaggesprek met kamerlid Vandenfcrossche en mezelf op de tv hebt ge
zelf kunnen volgen. Luc behandelde het juridische aspekt ik schetste de toestand in Baskenland. De
foto's van de doodgemartelde Arregi die ik toonde op tv hebben bij
de mensen veel indruk gemaakt"
Wij": Hoe vernaamt ge dan het
gewijzigde besluit?
W.L: „Woensdag in de vooravond
vsrnam Vic Anciaux — zijn dochter is meter van het kleintje van
een van de Basken — het via een
telefoontje naar het kabinet van
minister Gol. Na de tv-uitzending
heeft de perschef van Martens
het dan meegedeeld aan de journalisten die verzameld waren na
de kabinetsraad van de regering.
Ikzelf werd donderdagmorgen om
7 uur uit mijn bed gebeld voor het
telegram van minister Tindemans.
Z o klaarde de hemel dan voorloopig op."
Wij": En de reaktie van de Basken?
W.L: „Daar viel een steen van hun
hart, om het zacht te zeggen.
Slaap- en spijsverteringsstoornis-

sen waren hun deel geworden.
Een was er ziek van geworden en
zat woensdagmorgen nog te
zuchten: „domain a Madrid". Ik zag
ze heropfleuren. Zelden heb ik aan
inzet voor mensen zo 'n persoonlijke deugd beleefd.
„Wij": En hoe verloopt de zaak nu
verder?
W.L: „Deze week nog ga ik met
hun advokaat naar het Hoog Kommissariaat voor de Vluchtelingen.
De „nieuwe feiten" zoals de regering het uitdrukte, zullen misschien
meer overtuigend werken, dan
toen alles in te grote stilte gebeurde. De publieke druk blijft erg
nuttig. Ook het brievenschrijven
zoats we reeds vroegen in „Wij"
van 1 april. En iedereen mag er zijn
etiketje op plakken... Want dat heb
ik weer ondervonden. In een aantal reakties was ik weer een „linkse" omdat ik voor die Basken
optrad. Vier weken geleden was ik
bij anderen een fascist omdat ik
als spreker optrad voor de 85jarige Ward Hermans. De ironie
van het lot in deze Baskenzaak,
waar Kris Dutoit van Werkgroep
Arbeid ook flink geholpen heeft,
was dan weer aan de linkse kant
van de etiketplakkerij dat deze
jonge man werd uitgescholden
voor „rechts" omdat hij optrad om
nationalisten te helpjen. Dus... ieder
diertje zijn pleziertje!"

PERSpektief
Z o te zien heeft de paasvakantie hard toegeslagen in ons klein
perswereldje. Heel wat kommentatoren laten verstek gaan, en de artikels blinken ook niet uit door diep nadenken over binnen- of buitenlandse toestanden. Of moeten de kommentatoren soms ook inleveren? Nu
ja, het maakt er het werk van uw dienaar niet gemakkelijker op, want
enig perspektief biedt de pers dezer dagen niet
VAN ANTWERPEN pikt
GAZET
nog eens in op de diskussie
rond de BRT, waarvoor de overheid een Nieuwe Orde wil uitstippelen
Ligt de kijker er wakker
van of Martens meteen voor of
meteen na het nieuws op het
scherm verschijnt? Dat mag ten
zeerste betwijfeld worden. Voor
zover de doorsnee burger een
boodschap hebben wil aan dat
wat Martens, of andere leden van
zijn kabinet, te vertellen hebben,
zal het tijdstip waarop dat gebeuren moet hem slechts weinig kunnen schelen.
De waarheid is dat de regering
slechts zelden gebruik maakt van
haar recht om zich rechtstreeks
tot de burgers te wenden. Bovendien is de manier waarop dit gebeurt zo oubollig dat er van een
hersenspoeling, van manipulaties
en van een
opiniebeïnvloeding
hoegenaamd geen sprake kan
zijn.
Vooraleer de nieuwsduiders van
radio en televisie anderen van dit
soort
praktijken
beschuldigen,
moeten zij trouwens in eigen boezem gaan kijken. Wellicht zullen zij
hierbij vaststellen dat lang niet
iedereen even gelukkig is over de
zogenaamde objektiviteit die radio
en televisie vaak niet eens met de
lippen belijden."

D

EZE kommentaar verwart (gewild of ongewild?) twee dingen: de regeringsmededelingen
én de verplichte objektiviteit van

de BRT. O p het eerste gezicht lijkt
het tijdstip waarop Martens de
Vijfde en Boudewijn de Eerste het
publiek mogen toespreken inderdaad van minder belang. Maar het
is tekenend voor dit kabinet dat
duidelijk een vaste greep wil krijgen op radio en televisie en daarvoor alle middelen wil inschakelen,
tot en met het misbruik dat sommige demagogen van de regering
maken van de goede bedoelingen
van vrije radio-amateurs, want die
worden ook prompt voor het
PVV-karretje gespannen...
Aan de andere kant is er de
verplichte BRT-objektiviteit Dat
het schoentje daar soms wringt
zal niemand betwisten, zeker de
Vlaams-nationalisten niet die nog
altijd ondervertegenwoordigd zijn
bij de (Vlaamse?) omroep. Maar
de vraag is of échte objektiviteit
wel te realizeren valt door een
hardere greep van de overheid,
dan wel door het tegenovergestelde? Of zouden do traditionele
partijen niet volwassen genoeg
zijn om een echt onafhankelijke
omroep tot stand te brengen?
Willen zij alleen maar gewillige
slaafjes, die hun standpunten zonder morren verkondigen of willen
ze een eeriijke berichtgeving? Dat
is de vraag, en geen andere!
de gemeenteNAARMATE
raadsverkiezingen van oktober naderen, komt de problematiek van de gemeenten meer en
meer aan bod. Z o ook in Het

Laatste Nieuws: „De autonomie
onderstelt financiële
verantwoordelijkheid. Dat beginsel geldt voor
de gewesten, die onder meer op
de nationale industriële
sektoren
aanspraak maken. Het is evenzeer
van toepassing op de gemeenten.
Al te dikwijls hebben ministers de
ogen gesloten voor misbruiken in
de gemeenten en werd de korruptie gedoogd en zelfs aangemoedigd vanuit regering en parlement
te Brussel Niet in het minst door
degenen die hun
gemeentelijk
mandaat met dat van volksvertegenwoordiger senator of minister
kumuleren."
Laatste Nieuws
HETslaatliberale
de spijker op de kop,
maar vergeet erbij te zeggen dat
ook heel wat litjerale koppen die
spijker nodig hebben... Want in
welke partij zou je de meeste
cumulards vinden? Juist ja, de
(Vlaamse?) liberalen. Met Declercq op kop, die in menige Raad
van Beheer van kapitaalgroepen
zit hoogleraar is, minister, gemeenteraadslid enz. Zijn vriend
(??) Decroo moet trouwens niet
voor hem onderdoen...
Hopelijk hebtjen de liberalen hun
eigen krant gelezen. Maar of het
veel zal uitfialen? W e betwijfelen
het want méér nog dan de CVP
zijn de liberalen van het principle:
luister naar mijn woorden, maar
kijk niet maar mijn daden... Dat
bewijzen de vele nieuwe belastingen en tariefverhogingen die w e
mogen neertellen sinds de PVV
aan de macht kwam, met de slogan: „Meer gekl voor u!"
Spijtig genoeg heeft de regen die
PVV-slogan van de muren weggewist Maar in het geheugen van de
mensen staat hii nog duidelijk gegrift

De Baskische pers bracht uitvoerig verslag uit over Vlaamse Baskenaktie.
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Leefmilieu

Opnieuw wegbermruimen

1 kg röntgenfoto's =
100 fr. voor UNICEF
leder jaar organizeert het Belgisch Komltee voor UNICEF In de
maand mei een informatie- en geldinzamelingscampagne. Dit jaar
loopt die van 1 tot 16 mei onder het dubbel tema „Gezondheid voor allen in 2000" en „Water om te leven", nodig element van gezondheid.
UNICEF heeft berekend dat over tien jaar de hele wereld zou kunnen
genieten van zuiver water en bijgevolg van een betere gezondheidstoestand, als het over een minimum aantal middelen kon beschikken.
Elke aardbewoner van drinkwater voorzien kost driemaal minder roken en twintigmaal minder dan de huidige bewapening.

„Water
om te leven"
Met de campagne is men van plar
deel te nemen aan de verwezenlijking van een aantal projekten in de
meest getroffen landen van Afnka
(Djiboeti, Ethiopië, Oeganda, Soedan, Somalië)
De projekten dienen op verschillende manieren gefinancierd te
worden
• Zoals elke jaar wordt de scholieren voorgesteld internationaal
begrip in hun klas in te voeren en
financieel aan deze operatie deel
te nemen door een „hongermaal"
of een andere aktie
• Geldelijke steun Een eenvoudige waterpomp, volledig uitgerust
kost met meer dan 4 200 f r
• Van 1 tot 16 mei, zal de aktie
gebruikte röntgenfoto's inzamelen
om het zilver dat deze bevatten te
rekupereren Wie zich wil ontdoen
van die „platen" wordt verzocht ze
af te geven op het plaatselijk postkantoor Voor 1 kg röntgenfoto's
ontvangt UNICEF lOOfr
Water is natuurlijk voor iedereen
— ook in de Derde Wereld — onmisbaar' Maar tegen welke prijs^

per jaar zou volstaan om in tien
jaar tijd het merendeel van de
waterproblemen in de wereld te
elimineren heeft de ekonomiste
Barbara Ward verklaard- „Als men
meent dat dit een grote som is
voor de
wereldgemeenschap,
moet men er toch even aan denken dat de ontwikkelde naties elk
jaar meer dan 100 miljard dollar
aan alkohomische dranken uitgeven en dat alle regeringen elk jaar
300 miljard dollar bestemmen voor
wapens 3 % van de drankrekening of een vermindenng van 1 %
op het budget van de doodsmachines zou volstaan om de hele
mensheid over zuiver water te
laten beschikken — water dat
toch een essentiële faktor van het
leven is"
In 1980 besteedde UNICEF één
vijfde van zijn totale hulp aan de
programma's — 50,6 miljoen dollar
— aan de installatie van watertoevoersystemen en aan de verbetering van het sanitair in 93 landen
Volgens de schattingen heeft men
99187
watervoorzieningssystemen in werking gesteld Die komen ten goede aan ongeveer vier
miljoen kinderen en aan hun familie, nog eens zes miljoen mensen
En dat zijn toch cijfers waarbij
niemand ongevoelig kan blijven
ZilverzoutIedereen kent de radiografische
film of plaat die men van de dokter

Wie aandachtig door ons land toert wordt vlug getroffen door de sterk bevuilde wegbermen. Steeds
meer mensen blijken deze plaatsen te beschouwen
als hoogst nuttig om alle soorten afval uit de wagen
te gooien.
Om deze wantoestanden aan te klagen organizeert
de Vlaamse Jeugdbond voor Natuurstudie „Natuur
2000" tijdens het derde weekeinde van april wegbermakties over het land. Het is de bedoeling dat
dan iedereen zijn gewone bezigheden staakt en zich
bij een plaatselijke aktie aansluit een kleine bijdrage
om „metterdaad" ons leefmilieu een beetje leefbaar
te houden.

krijgt als men ziek is of zich bezeerd heeft Zo'n foto wordt gemaakt door het zieke of bezeerde
deel van het lichaam bloot te stellen aan röntgenstralen in een radiografisch opnameapparaat bij
een radioloog of in de radiologische afdeling van een ziekenhuis
De zilverzouten die deze röntgenfoto's bevatten kunnen gerekupereerd worden Het resultaat van
de verkoop van dit metaal toont
de grote waarde van de röntgenfoto's aan Om de operatie geld te
laten opbengen moet ze op grote
schaal worden gevoerd De op-

Pilootakties gaan door te:
Antwerpen: samenkomst om 10 u. te Luithagen
(hoek Antwerpsestraat Militaire baan), Mortsel op
24 april.
Aalst: samenkomst om 14 u. 30 aan de St-Annakerk
op de Boudewijnlaan op 25 april.
Oostende, samenkomst om 13 u. aan het Kanadaplein te Oostende per fiets te Gistel op 24 apnl.
Samenkomst om 14 u. aan de spoorwegberm Zoute
Kreek t o . Gisteisesteenweg voor wegbermexkursie
op 25 april.
Voor meer inlichtingen kan men terecht op het Milieu-lnfocentrum voor Jongeren, Bervoetstraat 18,
2000 Antwerpen (tel. 031-31 2604).

brengst ervan zal gebruikt worden
voor de financiering van verschillende projekten ten gunste van
kinderen
Wie aan de aktie wil meewerken
kan dat gerust individueel of in
groep Het volstaat de röntgenfoto's — in de volksmond „plakken"
— tussen 1 en 16 mei in een
postkantoor binnen te brengen.
Wie meer wil weten over UNICEF
kan zich best richten tot de Informatiedienst van deze organizatie
Jozef H-straat 1, bus 9 te 1040
Brussel (02-230.5970)

Zaterdag 5
en zondag 6 juni '82
VU-kongres over

„Ekologie
en ekonomie.
Naar een nieuw
evenwicht"
UIA-gebouwen
Antwerpen

ADVERTENTIE

Moet je eens doen...

Een Yissersdorpvakantie in Joegoslayië
Wie een zorgeloze vakantie
wenst door te brengen trekt
er best eens uit naar Joegoslavië.

De prijs
In verband met de ramingen van
de Wereldbank die zegt dat een
investenng van 3 a 4 miljard dollar

tS APRIL 1982

Dit land van zon en vis telt
oneindig veel vissersdorpjes, eilandjes en heerlijke
wijn.
Rustig slenteren
langs
strand, in moskeeën en
kloosters, ikonen en fresko's bekijken, heeft ook zijn
charme met 's avonds een
lekkere visschotel, even
voordien uit de niet gepolueerde wateren opgehaald,
op terras aangeboden waar
nog een temperatuur van 26
& 27 graden wordt genoteerd. Of verkies je een

avondzwempartijtje in open
lucht?
Joegoslavië is niet vies van
het blootje — voor enkele
centen brengt men u naar
een nudisten-eilandje.
Het westers komfort met
mammoetwarenhuizen, eindeloze winkelstraten, enorme restaurants vind je er
niet maar in alle eenvoud
en toch goed en rustig, verzorgt de burger u met plaatselijke specialiteiten en logement.
Talloos zijn er de prachtige
kaaien en evenveel keer
duiken de reusachtige bergen voor uw voeten aan het
strand op. Van dit alles kan
je tenvolle genieten zonder

dat een massa mensen u omringen. Het is er rustig en
nog eens rustig en bovendien kan je je toch verstaanbaar maken met wat Duits
of Engels.
Wij persoonlijk kontakteerden de heer De Clippele van
het reisbureau Yellowtours,
die ons een paar interessante burgers aanduidde waar
wij hoffelijk onthaald en
goed gelogeerd werden.
Precies Yellowtours isgespecializeerd in vissersdorp-vakanties en via hen
Kan je er met wagen of
vliegtuig kommerloos heen.
Zon en rust zijn er in overvloed samen met kleine

marktjes langs het strand
waar je voor wat geld inlandse specialiteiten kan
aanschaffen.
Weg met de stress; boven
Dubrovnik wachten u kalme eenvoudige vissers.
Gratis brochures kunt u bekomen bij:
Yellowtours pvba
Kleine Vismarkt 8,
9000 Gent
Tel. 091-25.28.96
Piet De Clippele is ook de
man die zich gelast met de
inschrijvingen terwijl hij tevens agent is van Jadrolinja
met regelmatige Car-Ferry
naar Split-Korcula, Dubrovnik.

biedt U alles
Wat wij immers niet in serie fabriceren, maken wij voor U naar maat.
Van het meest eenvoudige kantoormeubel in metaal over luxueus direktiemeubilair in hout tot de meest komplete
totaalinrichting.
Van kantoren, ontvangstzalen, cafetaria's. Van magazijnen en bibliotheken.
Onze 5 binnenhuisarchitekten nemen al uw zorgen op zich omtrent vloerbekleding, raamgarniering en wandbekleding.
Vervolledigen het geheel met vals plafond, verlichting en demonteerbare scheidingswanden.
En dan hebben wij het nog niet gehad over receptietogen, over brandkasten, tekentafels, plannenkasten, en alle
mogelijke klassementsystemen.
Over ontvangstmeubilair.
Redenen te over voor een prettige kennismaking.
Hetzij bij U, hetzij in onze 4.500 m^ toonzalen te Edegem (enig in Benelux) of te Brussel,
En mocht dit echt niet kunnen, dan sturen wij U graag vrijblijvend onze vierkleurige katalogus (meer dan 130 biz.
mogelijkheden en ideeën). Wel even beroep en/of funktie vermelden.
Alvast welgemeend dank voor uw belangstelling.

BULO
KANTOORMEUBELEN NV
HOOFDHUIS
Mechelsesteenweg 186 - B-2520 Edegem
Tel. 031/55.75.51 (10 lijnen) - Telex 35.Ó61 B

4 . 5 0 0 m^ toonzalen
Openingsuren van de toonzalen
Edegem: Van 9 tot 18 u. Eveneens op zaterdag.
Brussel: Van 9 tot 17 30 u. Op zaterdag gesloten.

BIJHUIS
Montoyerstraat 10 - B-1040 Brussel
Tel. 02/512.99.18 (4 lijnen)
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TV-programma's

Zaterdag
17 APRIL
BRT 1
1500 Bonjour la France - 1530
Dag aan dag — 1600 Operatie
Tirpitz (oorlogsfilm) — 1800 De
bereboot — 18 05 Tamban (jeugdfilm) - 1945 Nieuws 2010
Slisse en Cesar (fJ - 2040 Terloops. — 2125 De wet van Hellinger (tv-film) — 2300 Nieuws

NED 1
1530 Nieuws - 1532 Bolke de
beer (f J - 15 40 Roby en Toby (f J
- 1550 Snuitje ( f j . - 1610 Een
geheim in de duivelskloof (jeugdfilm) - 1858 Nieuws 1900
Avro's wie-kent-kwis — 2015 Zet
'm op Cleo (film) — 21 37 Nieuws
— 21 55 Avro's sportpanorama —
2255 Al Jarreau (show) - 2325
Nieuws

NED 2
1835 Sesamstraat - 1850 Toenstische tips — 18 59 De lieverdjes van Grange Hill (f J - 19 20 Religieuze liederen — 2000 Nieuws
— 2027 Ten oosten van Eden (f J
— 21 30 Showroom - 2230 Hier
en nu — 2310 Hier en nu / Studio
Sport - 23 35 Tot besluit - 23 50
Nieuws

RTB 1
1930 Nieuws - 1955 Le jardin
extraordinaire
(natuurmagazine)
— 20 20 La brigade du diable (oorlogsfilm) 2230 Inedits (kortfilms) - 2300 Nieuws

F1
2000 Nieuws - 2035 Droit de
reponse (magazine) — 21 50 Dallas ( f ) — 2240 Aktualiteitenmagazine — 2340 Nieuws

A2
2000 Nieuws — 2035 Champs
Elysees (show) — 21 40 Les scenanstes (tv-film) — 2310 Nieuws

NED 1
19 00 Casper het lieve spookje —
1915 Love boat (f J - 20 05 Tony
(tv-spel) — 21 10 Het gesprek
(diskussie) — 21 55 De onvoorstelbare wereld van Roald Dahl en
de zijnen — 2220 De dag na
Tnnity (dokJ - 2320 Simon C^rmiggelt — 2330 Nieuws

NED 2
1200 Het capitool (info) - 1530
Nieuws — 1535 Mickey en Donald - 1600 Surfen op Bah ( d o k j
1650 Carambolei (biljart) —
17.05 Studio Sport I - 17 35 Sprekershoek — 17 50 Oogst in beeld
— 1820 Kunstmagazine — 1845
Sesamstraat
1900 Studio
Sport II - 2000 Nieuws — 2010
Panoramiek (portret Alexander
Haig) — 21 15 Arthur Lehning in
Weimar (dokJ — 22 55 Nieuws —
2305 Studio sport extra

RTB 1
20 00 Chansons a la carte (show)
— 21 20 Le jour ou El vis Presley arnva a Bremerhaven (tv-film) —
2315 Nieuws

F1
1930 Les animaux du monde
(dokJ - 2000 Nieuws - 2035
Un fait d'hiver (tv-film) - 2210
Sport dimanche soir

A2
2000 Nieuws - 2035 Chantez-le
moi — 21 55 Concert-actualite —
2225 La vie a vif (portret van Rene
Arnaud) — 2315 Nieuws

F3
2000 Merci Bernard (humor) —
20 30 De vergeten woestijn (dokJ
2130 Korte films 2200
Nieuws — 2230 Shangai gesture
(avonturenfilm)

ARD
2015 Zeezoogdieren (dokJ —
21 10 Der Trojanische Kneg findet
nicht Statt (toneel)
2300
Nieuws - 2305 Perskntiek —
2320 Over Darwins evolutieleer

ZDF

F3
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40
Regionaal programma — 2000
Les jeux de 20 heures (spel) —
2030 On sort ce soir (toneel)

ARD
2000 Nieuws - 2015 Der Komodienstadel — 2200 Nieuws —
22 20 Der Schlachter (film) —
2350 Nieuws

1930 Bilder aus Amenka (reportage) — 2015 Die Stunde des
Lowen (misdaadfilm)
— 2215
Nieuws — 2230 Leren leven met
elkaar — 23 00 Dr Kissingers Geschichtsstunde

19 55 Gewestelijk nieuws — 2 0 0 0
Nieuws — 2015 Mein Tagebuch
( f j — 21 00 Auslandsstudio

LUX.

2015 lm Weissen Rossl (operettefilm) - 2155 Nieuws - 2200
Sport-studio — 2315 Thnller ( f )

2000 Starsky en Hutch ( f j
21 00 Bob, Carole, Ted et Alice
(film)

D 3

Maandag
19 APRIL

LUX.
20 00 De terugkeer van Viviane (f J
— 21 00 Genre masculin (film) —
2220 LEmploi (film)

Zondag
18 APRIL
BRT 1
I o 00 Euchanstievienng te Geel —
I I 00 Konfrontatie debat - 1200
Nieuwsoverzicht voor gehoorgestoorden — 1400Tenuto — 1440
Voor boer en vtuinder (open
school) — 1510 Aktie openbaar
vervoer — 1550 Panjs-Roubaix
(reportage) — 1730 Sportuitslagen — 1800 De bereboot —
1805 Leven en laten leven —
1945 Nieuws 2000 Sportweekend 2030 Kessler
21 20 Van vader op zoon familie
Ouellinus — 21 55 Liedjes voor
Harrogate - 2230 Nieuws

15 APRIL 1982

RTB 1
1930 Nieuws — 1955 Lacombe
Lucien (film en debat over kollaboratie en amnestie) — 2300
Nieuws

F1
2000 Nieuws — 2035 Le secret
(politiefilm) - 2210 L'Enjeu (aktualiteiten) — 2325 Nieuws

BRT 1
1700 Schooltelevisie - 1800 De
bereboot — 18 05 Sesamstraat —
1820 Klem klem kleutertje —
18 35 Hoe word ik olympisch kampioen m zeven lessen'' (open
school) — 19 00 Natuur in Nederland (dok) - 1910 Telegym
1927 Uitzending voor derden —
19 45 Nieuws — 2015 Terugkeer
naar Brideshead ( f ) 21 15
Sportshow — 21 50 Wikken en
wegen (verbruikersmagazine) —
2230 Nieuws

NED 2

RTB 2

1805 Koningin Beatnx m Amerika
(reportage) — 18 35 Sesamstraat
— 1850 Jeugdjournaal - 1905
Avro's Toppop — 2000 Nieuws
— 2027 Dallas ( f ) - 21 20 Babbelonie - 21 55 Hollands Glorie ( f )
— 2245 Televizier magazine —
2325 Honderd beroemde schilderijen (dokJ — 2345 Nieuws

19 55 Spookhuizen (reportage) —
21 20 Le cnme etait presque parfait
(fxjlitiefilm)

RTB 1
19 00 Waalse gewestelijke aktualiteiten — 1930 Nieuws - 1955
Paris Saint-Lazare (f J - 20 53 Wetenschappelijk magazine — 2205
Marvin Gaye transit Ostende (muzikaal portret) — 22.35 Nieuws

F3

F1
2000 Nieuws - 2035 L Odyssee
sous-manne
du
commandant
Cousteau (dokJ — 21 35 Tournoi
des jeunes musiciens — 2320
Nieuws

A2
2000 Nieuws — 2035 Vivre ma
vie (tv-film) — 2205 Koncer^magazine — 2315 Nieuws

20 35 Musiques au cceur CToscanini) — 21 50 L'Enigme de Pontaumur (dokJ - 2240 Petit theatre
(eenakter) — 2315 Nieuws

F3

NED 2
1835
Sesamstraat
Jeugdjournaal — 1859

1850
Tarzan

ARD

2000 Nieuws - 20IE
tagsmaler (spel) — 21
teiten - 21 45 Dallas (
Kultureel programma

1920 Gewestelijk nieuws - 1940
Regionaal programma — 2000
Les jeux de 20 heures (spel) —
20 30 La 7eme Compagnie au clair
de lune (film) — 2200 Nieuws

ARD
2000 Nieuws - 2015 Ein Stuck
Himmel (fJ - 2115 Het geld is op
— 2200 Guter Rat ist teuer (satire) — 2230 Tagesthemen —
2300 Die Legende vom TianyumGebtrge (film) — 1 05 Nieuws

ZDF
21 00 Heute-journal - 21 20 Heimkehr nach Deutschland (tv-film) —
2305 W K Ijshockey

D 3
19 45 (3ftwestelijk nieuws - 2 0 0 0
Nieuws — 2015 20 jaar ontwikkelingspolitiek — 21 45 Wir antworten — 2200 Die Galoschen des
Glucks — 2325 Nieuws

LUX.
2000 La croisiere s'amuse ( f ) —
21 00 L'Emmerdeur (film)

Dinsdag
20 APRIL
BRT 1
1700 Schooltelevisie - 1800 Sesamstraat — 1830 Gemeentebeleid (open school) — 1907 Tine
Ruysschaert zegt Markus (KTRO)
— 1945 Nieuws - 2015 Hitnng
— 22 00 Verover de aarde ijzer en
niet-ijzer - 2200 I Q (kwis)
2230 Nieuws

ifciciVi :
Z A T E R D A G ( 1 7 a p r ) - D e B R T z e t in d e nam i d d a g e e n B n t s e o o r l o g s f i l m o p h e t s c h e r m d e in 1955
u i t g e b r a c h t e Operatie Tirpitz ( A b o v e u s t h e w a v e s ) v a n
Ralph T h o m a s ( z w / w ) M e t J o h n Mills, J o h n G r e g s o n ,
D a n o i d S i n d e n e a D e film gaat o v e r d e p o g i n g e n o m
h e t D u i t s e r e u s a c h t i g e p a n t s e r s c h i p Tirpitz d a t bij d e
slag o m d e A t l a n t i s c h e O c e a a n d e s l a g k r a c h t v a n d e
B n t s e v l o o t lamlegt, uit t e s c h a k e l e n V e l e n k e n n e n d e
k a a l h o o f d i g e Telly S a v a l a s e n k e l uit d e d e t e c t i v e r e e k s
„ K o j a k " S a v a l a s is e c h t e r e v e n e e n s e e n g e w a a r d e e r d e
f i l m a k t e u r In d e w e e k e n d f i l m v a n v a n a v o n d o p B R T D e
wet van Hellinger CHellinger's law) s p e e l t hij d e rol v a n
e e n b e r o e m d e a d v o k a a t , d i e e e n l u x u e u s l e v e n t j e leidt
e n d e h e m t o e v e r t r o u w d e t a k e n o p z i j n manier o p l o s t
Bij d e zaak B r a d e n w a a r hij n u m e e b e z i g is blijken nogal
w a t d u i s t e r e m a c h t e n b e t r o k k e n t e zijn e n hij w o r d t v a n
alle k a n t e n b e n a d e r d Z o w e l d o o r het m i s d a a d s i n d i k a a t
e n d o o r h e t •gerecht, als d o o r B r a d e n s v r o u w e a ( B R T )
Carry on Cleo is e e n a f l e v e n n g v a n d e o n e i n d i g e r e e k s
k o m i s c h e „ C a r r y o n "-films v a n P e t e r R o g e r ( p r o d u k t i e )
e n G e r a l d T h o m a s (regie) Carry on Cleo ( 1 9 6 4 ) is e e n
p e r s i f l a g e vol satire o p d e g e s c h i e d e n i s v a n k o n i n g i n
C l e o p a t r a M e t d e in Engeland d e s t i j d s e r g b e k e n d e k o m i e k e n S i d n e y J a m e s , K e n n e t h Williams, K e n n e t h
Connor e a ( A V R O / N e d
1)
Radio
Hilversum
2
( T R O S ) s t a a t d e hele d a g in het t e k e n v a n Amenka
Er
zal w o r d e n g e p r o b e e r d e e n eerlijk b e e l d o p t e h a n g e n
v a n A m e r i k a e n d e A m e r i k a n e n , m e t z o w e l p o s i t i e v e als
negatieve geluiden
Z O N D A G
(18 a p r ) Wielrennen
Parijs-Roubaix — D e d e r d e a f l e v e n n g v a n e e n r e e k s d o k u m e n t a i
res van A n t o n Stevens en Anne-Marie V a n de Putte
Van vader op zoon, o v e r k u n s t e n a a r s f a m i l i e s is g e w i j d
a a n d n e g e n e r a t i e s Quellinus, b e e l d h o u w e r s , s c h i l d e r s
e n g r a v e u r s ( B R T ) — R o g e r V a n R a n s b e e k h e e f t al
h e e l w a t s c e n a r i o ' s g e s c h r e v e n v o o r T V , w a a r m e e hij
o o k w a a r d e r i n g h e e f t b e h a a l d in h e t b u i t e n l a n d Z i j n T V -

BRT 2
19 00 Elektron (jaopmuziek en wetenschap) — 1945 Nieuws —
2015 Het land van de tnllende
aarde (dokJ — 2040 Wie is Harry
K e l l e r m a n ' (film) - 2215 Bonjour
la France (open school)

De NOS-uitzending
over Haig koi
node biezonder
op tijd
(Zondag
18 april om 20 u 10 O)

film Tony is e e n Belgisch-Nederla
d e V A R A v a n a v o n d o p N e d 1 br(
verdeeld tussen Nederlandse en
o n b e k e n d e a k t e u r s D e 22-jange
naar w e r k o n t m o e t d e b e k e n d e al
als e e n j o n g e t j e e e n s in 'n film o |
T o n y leeft P e t r a in e e n paradijse
g l a m o u r M e t o a W i l l e k e van Anr
staele, J o R o p c k e , G e o r g e t t e
K o n i n c k — In d e r e e k s aktuele (
d e r s f e steen ( V A R A / N e d 1) w o i
g e t o o n d , e e n d o k u m e n t a i r e ovei
uitvinding v a n d e e e r s t e a t o o m b o
a k t u a l i t e i t e n r u b r i e k Panoramiek v
b i o g r a f i e v a n A l e x a n d e r Haig mm
Z a k e n van de V S Vanavond o|

M A A N D A G (i9 apr)

NED 1
1858 Nieuws — 19 00 EO kinderkrant - 1930 De Waltons (fJ 2020 Tijdsem (aktuahteit) - 2050
Klankkleur (muzikaal intermezlzo)
— 21 00 O p weg naar het beloofde
land (dokJ - 21 37 Nieuws
21 55 Den Haag vandaag - 2210
25 jaar World Press Photo —
2240 Socutera — 2255 Nieuws

DINSDAG

poggenpohl

keukens
Kuchen-Zentrum
B e l g i e l e i 66,
2000 A n t w e r p e n
Tel 0 3 1 - 3 0 0 7 72

tlk.è«'»>

n a t u u r f i l m s Natuur in
Nederland
o p het p r a c h t i g e B i e s b o s c h (BF
w e t e n s c h a p p e l i j k vraagmagazine
zitten o p n i e u w e e n heleboel al
t o c h v r a g e n bij geplaatst w o r d
w a a r o m e n z B v w a a r o m kan je \
e n met k i j k e n "J W a a r o m brandt d
e n z — H e t g e v a r i e e r d e filmmac
kaart op de eerste rang (een typ
met filmfragmenten,
interviews, e
altijd een aanradertje
(KRO/Ne

NED 1
18 58 Nieuws — 19 00 Daar vraag
je me wat (dok) — 19 40 Galactica
(SF-f) 2030 De KRO komt
langs in Midden Beemster —
21 37 Nieuws — 21 55 Voor een
bnefkaart op de eerste rang (filmkwis) — 22 45 Het hart op de tong
(dok) - 2330 Nieuws

19 20 Gewestelijk nieuw
Regionaal programma
Les jeux de 20 heures
2050 Les trois moi
(mantel- en degenfilm)
Nieuws — 2325 Bye,
(film)

A2

D 3

ZDF

19 55 Gewestelijk nieuws - 2 0 0 0
Nieuws — 2015 Pop Jazz und
Ballett — 21 25 Vor 40 Jahren 21 55 Ein Mann fur Alles (film) —
2330 Rockpalast

heerser van de jungle (stnp) —
1923 Jan J de Bom v / h de kindervnend — 2000 Nieuws - 2027
Achter het nieuws — 21 10 Pisa
(satire) - 2120 Solo ( f ) - 21 50
Koning Klant (konsumentenrubnek) — 2215 Sonja op maandag
— 23 15 De „Vereenigde" Staat
( f j - 2345 Nieuws

W

Wordt Roger De Vlaeminck in Parijs-Roubaix
klassieker"^
(Zondag
18 april om 15 u 50 op BRT 1)

nog

meer

(20 apr)-He

pelijk magazine Verover de aardi
De Metaalindustrie
in
Vlaande
o n d e r z o e k in d e industrie zelf e n
1) — In Elektron, e e n magazine v
d e 15 jaar, w o r d e n altijd w e
o n d e r w e r p e n w a a r die j o n g e r e n
aangebracht proeven met 0 0 2
V i d e o f i l m p j e s e n z — In Wie is h
IS H a r r y K e l l e r m a n a n d w h y is h
t h i n g s a b o u t m e ' ' ) v a n Ulu G r o s t
tin H o f f m a n d e s u k s e s v o l l e rockl
lijdt aan o n z e k e r h e i d e n zich isole
m e n t D a a r e n b o v e n is er d e g e h

m

13

TV-programma's

estelijk nieuws — 19 40
programma — 20 00
ie 20 heures (spel) —
> trois mousquetaires
n degenfilm) — 2310
2325 Bye bye birdie

Woensdag

ZDF
1930 Heisse Ernte (film) - 21 00
Aktualiteitenmagazine — 21 20 De
partijen en hun financies (reportage) - 2 2 05 Apropos film - 2 2 5 0
Simon & Garfunkel (show)

D 3
19 45 Gewestelijk nieuws — 20 00
Nieuws — 2015 Arbeitsplatz —
21 00 Zirkus im Alten Stil - 21 45
Galene — 22 30 Een kultuurbeurs
(reportage)

iws - 2015 Die Mon(spel) - 21 00 Aktuali>1 45 Dallas Cf) - 2300
jroqramma

LUX.
2000 Medecins d'aujourd'hui ( f )
- 21 00 Chisum (western)

ten Grenzen aan de ekonomische
w e t e n s c h a p ' — 2310 Nieuws

TVEkspres
De dikste vriend
vanuwlY

BRT 2
BRT 1
1600 Bonjour la France (Open
School) - 1700 Op het schildpadplein — 17 30 Het zwaard van
Ardoewaan ( f ) — 1800 De bereboot — 1805 Sesamstraat —
18 20 Beestenboel Vissenliefde
(stnp) ^ 18 25 Buck Rogers (SFf ) — 1912 Uitzending door derden (SP) 1945 Nieuws
2015 Arnold ( f ) - 20 40 Bedroom
farce (tv-spel) — 22 25 Fundamen-

19 00 Gezondheidsmagazine —
19 45 Nieuws — 2015 Koningin
Chnstina (film)

NED 1
1530Kinderbios — 1858 Nieuws
— 1900 Van gewest tot gewest
— 1950 Politieke partijen (D66)
— 20 00 De kans van je leven (tvfilm) — 21 12 Koningin Beatnx in
Amenka (reportage)
— 2137
Nieuws — 21 55 Den Haag vandaag — 2210 Studio Sport

NED 2
1835
Sesamstraat
1850
Jeugdjournaal — 1859 De jon
gens Veerman (f)
2000
Nieuws 2027 Socutera
2032 Goliath Awaits ( f ) - 21 20
Infoshow — 2215 Magnum ( f ) —
2302 Teleac - 2337 Nieuws

RTB 1
m a n die v e r s c h r i k k e l i j k e d i n g e n r o n d s t r o o i t o v e r h e m
( B R T 2) — D e jaarlijkse f o t o p r i j s World Press
Photo
w e r d al 2 5 k e e r u i t g e r e i k t T e dier g e l e g e n h e i d b r e n g t
d e N O S ( N e d 1) e e n d o k u m e n t a i r e o v e r d e 2 5
winnaars en hun w e r k

W O E N S D A G
(21 a p r ) - Voeffaay T e r u g w e d s t r i j d e n in d e halve finales v o o r d e E u r o p e s e B e k e r s
( m e t o a A n d e r l e c h t — A s t o n Villa e n S t a n d a r d — T b i l i s si) — Bedroom
Farce is e e n T V - s p e l nat:r e e n t o n e e l s t u k v a n A l a n A y c k b o u r n e n s p e e l t in vier s l a a p k a m e r s
D e vier e c h t p a r e n m a k e n z i c h o p v o o r e e n f e e s t j e Lat e r in d e n a c h t s p e l e n z i c h in d e s l a a p k a m e r s z o n d e r l i n g e t a f e r e l e n af ( B R T 1) — In Fundamenten
stellen w e t e n s c h a p s l u i zich v r a g e n r o n d d e „ G r e n z e n aan d e e k o nomische w e t e n s c h a p " (BRT)

ver Haig komt in deze
Jd
20 u 10 op Ned
2)

Falklandpe-

3ch-Nederlandse c o - p r o d u k t i e die
ip N e d 1 b r e n g t D e rollen w e r d e n
ï r l a n d s e e n Vlaannse b e k e n d e e n
De 22-jange T o n y die o p z o e k is
b e k e n d e a k t r i c e P e t r a m e t w i e hij
in 'n film o p g e t r e d e n h e e f t V o o r
ï n paradijselijke d r o o m w e r e l d vol
e k e van A m m e l r o o y , D i r k v a n O p Georgette Hagedoorn, Luc de
k s aktuele d o k u m e n t a i r e s De onN e d 1) w o r d t „ D e d a g na Trinity"
sntaire o v e r d e a a n z e t t o t e n d e
te atoombom — Het team van d e
inoramiek v a n d e N o s m a a k t e e e n
er Haig minister v a n B u i t e n l a n d s e
anavond o p N e d 2

D O N D E R D A G (22 a p r ) - H e t j o n g e r e n m a g a zine v a n B R T 2, g e p r e s e n t e e r d d o o r Leja V a n H o e y m i s s e n Een vinger in de pap h e e f t als t e m a iets d o e n v o o r
e e n a n d e r — In Kijk Mensen w o r d t e e n film h e r h a a l d
o v e r d e b i n n e n s c h e e p v a a r t in d e e e r s t e helft v a n d e
2 0 s t e e e u w ( B R T 2) — Elaine M a y is r e g i s s e u r e n
a u t e u r v a n d e k o m i s c h e film A n e w leafer\ d a a r e n b o v e n
v e r t o l k t zij e e n b e l a n g n j k e rol naast h o o f d r o l s p e l e r
W a n t e r M a t t a h , die t e zien is als e e n p l a y b o y v a n m i d d e l b a r e leeftijd die o p d e r a n d v a n het b a n k r o e t staat e n
s l e c h t s e e n o p l o s s i n g ziet v o o r zijn r a m p z a l i g e situatie
t r o u w e n m e t e e n n j k e v r o u w ( A V R O / N e d 1) — D e
film w o r d t g e v o l g d d o o r het aktualiteitenmagazine 7e/evizien d a t g e h e e l g e w i j d is aan d e g e v o l g e n v a n d e
v r e d e s o v e r e e n k o m s t t u s s e n Israel e n E g y p t e

19 00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten — 19 30 Nieuws — 1955 La
chasse aux tresors (spel) — 21 00
C e s t chouette la musique (vanete) — 2215 Le choc des idees
(dok) - 2310 Nieuws

F1
2000 Nieuws - 2035 Aktualiteitenmagazine — 2140 Laccompagnateur (tv-film) — 2240 Tennismagazine — 2310 Nieuws

A2
2000 Nieuws - 2035 Le grand
echiquier
(variete)
—
2315
Nieuws

F3
19 20 Gewestelijk nieuws — 1940
Regionaal programma — 2000
Les jeux de 20 heures (spel) —
2030 Terreur a bord (tv-film)

ARD

ZDF
19 30 Der Sport-Spiegel (reportage) Mensen als materiaal — 2015
ZDF-Magazin - 21 00 Aktualiteitenmagazine — 21 20 Die Prof is
( f ) — 2210 Computers robotten
en automaten (dok)

19 45 Gewestelijk nieuws — 2 0 0 0
Nieuws — 2015 Informatie en
ontspanning — 21 45 Guatemala
(dok) - 2215 Der Eindnngling
(film) - 2335 Nieuws

LUX.
2000 Hit-parade - 21 00 Le jour
du dauphin (SF-film) - 2235 Teatermagazine

RTB 1
1900 Waalse gewestelijke aktuali
teiten - 19 30 Nieuws - 1955
De kontrole van de prijzen —
2020 Un mauvais fils (film) —
2210 Le carrousel aux images —
2310 Nieuws

21 05 Jean-Pierre Ponnelle (portreO 2200 The bar (video
opera)

Donderdag

(19 a p r ) — In d e r e e k s k o r t e
Nederland w o r d t het licht g e r i c h t
s b o s c h ( B R T ) — In het populairagmagazine Daar vraag je me wat
heleboel alledaagse z a k e n w a a r
laatst w o r d e n o v e r h e t h o e het
r o m kan je w e l o m 'n h o e k j e h o r e n
)m brandt d e z o n zich zelf niet op"?
r d e filmmagazine Voor een bnefng (een typisch Hollandse titelO, is
nterviews
een kwis, gasten enz is
? (KRO/Ned
1)

17 00 Schooltelevisie - 1800 De
bereboot — 18 05 Sesamstraat —
18 35 Dieren van het groene woud
- 1858 Juke-box - 1910 Popeye — 1917 Uitzending door
derden (CVP) - 19 45 Nieuws 2010 Wit-rood-goud
Telefoon
kwis - 2040 Panorama - 21 30
Dallas (f) - 2215 Sporttnbune
- 2245 Nieuws
Kris Kristoffersen
Jill Clayburgh
en Burt Reynolds in de
komische
film, Hal f zware Jongens"
van Michael
Ritchie
(1977) (vrijdag 23 april BRT 2 om 20 u 40)
in De halfzware
jongens
(Semi-tough) van Michael
Ritchie e e n A m e n k a a n s e k o m i s c h e p r o d u k t i e uit 1977
Billy e n S h a k e zijn t w e e h e l d e n uit het A m e n k a a n s e
v o e t b a l Z i j zijn g o e d e v n e n d e n b e w o n e n h e t z e l f d e flatje en h e b b e n d e z e l f d e v n e n d i n m e t w i e zij e e n platonische verhouding hebben D e karakters van de t w e e jong e m a n n e n verschillen nogal S h a k e is s c h u c h t e r en o p r e c h t Billy IS s l u w en g e w e t e n l o o s W a n n e e r het meisje
uiteindelijk v o o r S h a k e kiest, gaat Billy aan 't manipuler e n ( B R T 2)

BRT 2
19 00 Een vinger in de pap (jeugd
magazine) — 1945 Nieuws —
2010 Kijk mensen schippers van
weleer (dok) 2100 Yaacov
Agam (dok) — 2150 Premiere

19 00 Dag aan dag — 19 30 l leve
plantjes — 19 45 Nieuws — 2015
The Muppets — 2040 De halfzware jongens (film)

NED 1
1858 Nieuws - 1900 De Willem
Ruis Lotto-show — 2035 Haagse
bluf - 2137 Nieuws 2155
Achter het nieuws extra — 2235
Mevrouw Fortuin — 23 20 Nieuws
— 23 30 Messer im Kopf (tv film)

NED 2

A2

RTB 1

2000 Nieuws - 2035 Terugkeer
naar Cambodja (dok) — 21 40 Les
enfants du rock (show) — 2315
Nieuws

1900 Waalse gewestelijke aktualiteiten — 1955 A suivre — 21 15
Bastien Bastienne (speelfilm) —
2320 Nieuws

F3

RTB 2

1920 Gewestelijk nieuws — 1940
Regionaal programma — 2000
Les jeux de 20 heures (spel) —
2030 Lhonneur perdu de Kathan
na Blum (film) - 2220 Nieuws

2050 Sportaktualiteiten

2015 Frieden - aber w i e ' ( d o k j —
21 00 Die Knmistunde (thnllers) —
2200 SPD-Parteitag - 2230 Tagesthemen
— 2300 Theodor
Chindler (f J

21 20 Liefdeshotels in Japan (reportage) - 21 50 W K IJshockey
— 2210 Spielraum (tv-spel)

D 3
19 45 Gewestelijk nieuws — 20 00
Nieuws — 2015 Tropische zone
(film)

LUX.
2000 Dallas (f)
kiezen hun film

21 00 Kijkers

Vrijdag
23 APRIL

NED 1
19 25 Een nieuw blaadje (film) —
21 05 Televizier Special - 21 37
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag - 22 10 Rayon 69 (dok) 23 20 Studio Sport Extra - 23 50
Nieuws

BRT 2

2000 Nieuws - 2035 Les Mi
chaud (tv film) - 22 00 Le Luxem
bourg (dok)

F1

ZDF
BRT 1

1835 Aktie openbaar vervoer —
19 07 Uitzending door derden (het
Vnje Woord) — 19 45 Nieuws —
2015 De nieuwe orde (De gekroonde republiek) — 21 50 Wie
schnjft die blijft Oiterair magazine)
— 2240 Nieuws

1835
Sesamstraat
—
1850
Jeugdjournaal — 1859 Abba 82
1925 Banana Split 2000
Nieuws - 2027 De fabriek ( f j 21 30 Aktua TV - 22 5 De ruignekken (tv-film) 2330 Tros
Sport Extra — 025 Nieuws

ARD

22 APRIL

apr) — Het
populair-wetenschapver de aarde ( B R T 1) is g e w i j d aan
in Vlaanderen
wetenschappelijk
strie zelf e n in universiteiten ( B R T
magazine v o o r j o n g e r e n v a n r o n d
1 altijd w e l e n k e l e i n t e r e s s a n t e
ie j o n g e r e n in g e ï n t e r e s s e e r d zijn
1 met C 0 2 Jonge Uitvinders Pop
In Wie IS Harry Kellerman ? ( W h o
nd w h y is he saying t h o s e t e r n b l e
n Ulu G r o s b a r d (1971) speelt D u s "svolle r o c k k o m p o n i s t G e o r g i ë die
en zich isoleert o p zijn d a k a p p a r t e s er d e g e h e i m z i n i q e H a r r y Keiler-

1815 Koningin Beatrix in Amenka
(reportage) — 18 35 Sesamstraat
— 1850 Jeugdjournaal — 1859
Popi(fJ - 1 9 2 5 T o e n h i j viel (tvfilm) - 2 0 00 Nieuws - 2 0 2 7 L o u
Grant (f) - 21 20 Brandpunt
21 55 De Sullivans ( f ) - 2220 De
Alles IS Anders Show 2325
Nieuws

RTB 2

20 00 Nieuws — 2015 Wie man ei
nen Vater festnagelt (toneel) —
2215 ARD Sport Extra

D 3
V R I J D A G (23 a p r ) — In d e 9 d e a f l e v e n n g v a n d e
Nieuwe Orde zal M a u r i c e D e W i l d e h e t h e b b e n o v e r
„ D e g e k r o o n d e republiek", o v e r d e k o n i n g s k w e s t i e v a n
1945 t o t 1950, e e n p e r i o d e w a a r uit p r o c e s s e n e n parlem e n t a i r e d e b a t t e n m e e r details v r i j k w a m e n o v e r d e
h o u d i n g v a n d e k o n i n g t i j d e n s d e o o r l o g ( B R T 1) —
K r i s K r i s t o f f e r s o n die zijn a r t i e s t e n l o o p b a a n b e g o n als
c o u n t r y - z a n g e r s p e e l t naast B u r t R e y n o l d s d e h o o f d r o l

NED 2

F1
2000 Nieuws - 2035 Guy Bedos
(vanete) — 21 35 Joelle Mazart
(fJ - 2230 Forelvangst (dok)

A2
2000 Nieuws - 20 35 Paris Saint
Lazare (fJ — 21 35 Apostrophes
(magazine) — 2255 Nieuws —
2310 La vente sur Bebe Donge
(film)

F3
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40
Regionaal programma — 2000
Les jeux de 20 heures - 20 30 Le
nouveau vendredi (reportage) —
2130 Adios Antoinette (tv-film)

ARD
2000 Nieuws 2015 Nachtschwester Ingeborg — 21 50 Ekonomisch nieuws — 2230 Tagesthemen — 2300 Der unwurdige
Liebhaber (tv-film)

ZDF
20 15 Aktenzeichen XY ungelost
- 21 15 SPD-partijdag - 21 45
Sport am Freitag — 2220 Kultureel magazine — 2320 Das Geld
liegt auf der Strasse (film)

BRT 1

LUX.

17 00 Schooltelevisie - 18 00 De
bereboot — 18 05 Sesamstraat —
1820 Klem klem kleutertje —

20 00 Ah die mooie weekends (f J
— 21 00 Jules et Jim (film) —
22 45 Autorubnek
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Madou,
een eerste elpee
Precies een jaar geleden hoorden
we voor het eerst van de nieuwe
groep Madou de formatie was
het verlengstuk van de bijna legendarische
volksmuziekgroep
RUM, die eind 7 9 voor een tijdje
was ontbonden Twee spilfiguren,
violist en leider Wiet van de Leest
en de talentvolle zangeres Vera
Coomans (uit de „Nieuwe Scene"
en Mistero Buffo) voelden zich
muzikaal te beperkt, en besloten
hun ideeën in een nieuwe groep
waar te maken Het werd dan
„Madou" Wiet schakelde over op
de elektrische piano, die hij in de
periode met Douce Ambians en
Van het Groenewoud leerde bespelen, bluesliefhebber Leo Coomans nam de sax-partijen voor
zijn rekening Sus Proost was de
beste keuze als gitaar en bassist
Jan Meel verdiende zijn sporen in
ondermeer het Hnite Jazz en
Dapo Kaster Vera Coomans nam
de zang voor haar rekening en
begin '81 toerde de groep, met het
fijne singeltje „Witte nachten' als
visitekaart, Brabant rond Muzikaal
betwistbaar wat ongebruikelijke
jazzpop en daarom met meteen
het grote sukses Een jaar later
zien we Madou met reeds heelwat optredens achter de rug, terug, inmiddels werd er hard
gewerkt aan een eerste elpee
Drummer Jan Meel verdween tijdens de opnamen omwille van
muzikale geschillen, de Leuvenaar
Raf Devlieghere nam over De
eerste elpee kreeg de groepsnaam als titel en Wiet en Sus
namen de muzikale leiding op zich,
en samen met Ward Kuczynski
de produktie in studio „Dig it" bij
Aalst Muzikaal werd in de lijn van
„Witte nachten" verder gewerkt,
met sfeervolle balladen, afgewisseld met Vlaamse popjazz en
funky getinte muziek, voor fijnproevers bedoeld Want Madou
brengt geen drie-akkoordjes-pop,
wel luistermuziek vol sfeerbeelden Gekruid met een vleug traditionele — lees RUMgetinte —
inspiratie, en omlijst door Vera's
soms aangnjpende melancholie en
dramatiek Bij het snellere funkywerk klonk het bij een eerste
beluistering meteen in de richting
van een andere Brabantse bekende groep, en het tekstblad in de
hoes verklaarde meteen alles De
kopersektie van de „Polizei" fungeerden hier ais gastmuzikanten
Met Luk van Tilborgh uit Diegem,

Patrick Mortier, trompet en Mare
Godefroid aan de trombone, die
de saxen van Madou-blazer Johan
Van der Staey stevig aanvullen
Zoals in opener „Smurf" waar
dummer Raf Devlieghere goed
van zich afbijt
Jeugdige overmoed ontreddering
en het noodlot zijn de temata die
het hierop volgend drieluik tekstueel en ook muzikaal samenbrengen Scherp en realistisch verwoord, in een zeer eigen poëtische vormgeving door Jan De
Vos, die alle teksten voor de plaat
schreef Afsluiter van de voorkant
Zeerover Jenny' is wat op de
feministische toer en hakt schalks
en vol beeldspraak de knoop door
van onderdanigheid Op de ommekant het gekende ,Witte nachten'
vooraf gegaan van het wat schampere Niets IS voor altijd' waarbij
de man-vrouw relatie — van alle
romantiek ontdaan — teloor gaat
Een tweede tnlogie ingeleid door
het beeld van de koorddanser
,Valerio' die de mindere kantjes
van de mens in focus brengt, is
meer muzikaal bedoeld Het aanwenden van enkele technische
middeltjes en snufjes die vandaag
,in" zijn had de groep misschien
meer internationale kansen geboden En hier had wat syntesiser,
uitgewerkte ritmebox en phaser
wonderen gedaan
Afsluitertje
„Minderjarig" is een gedicht op
zichzelf, en doet even weer sterk
denken aan Vera's bijdrage op
RDM's beste elpee „Hinkelen"
Een plaat vol heimwee met een
blik naar de toekomst

KK- en Popkoncerten
Voor Johan Verminnen wordt het
doorbijten na het sgkses van singel en elpee „'k Voel me goed"
Morgen vrijdag treedt hij op op
20 u 30 in zaal Reygerloo te Beernem, zaterdag is hij om 21 uur in
de Kortrijkse Hallen en maandag
in zaal Jagersborg te Maasmechelen De drie volgende dagen is hij
in Duitsland te gast waar hij voor
het A B L optreedt te Arolsen, Brakel en Grefrath Na twee korte
rondreizen in Nederiand blijft de
honzon verruimen
Walter Grootaers en zijn Kreuners zijn morgen in de Spinhal te
Dessel en zaterdag in zaal Racing
te Gavere, terwijl de Leuvense TC

VTB-prijskamp rond St.-Lutgart
De Vlaamse Toeristenbond
schnjft een pnjskamp uit voor
schilderkunst, met Sint-Lutgart als onderwerp, om het
achtste eeuwfeest van haar
geboorte te vieren 16 juni
1^982
t r zijn vier prijzen eerste
40000 fr, tweede 30000 fr,
derde 20000 fr en vierde
10000 fr
De VTB wil in 1982 SintLutgart als patrones van
Vlaanderen eren door een
flinke stoot te geven aan de
schilderkunst in verband met
Sint-Lutgart
Voorwaarden
Elke
oorspronkelijk
voor
deze gelegenheid gemaakt
schilderwerk, dat over SintLutgart handelt mag aangeboden worden Elke deelne-
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mer mag niet meer dan twee
werken inzenden
De kunstwerken moeten te
Antwerpen ingeleverd worden in het bondsgebouw van
de VTB, Sint-Jakobsmarkt
45-47, vóór 1 september
1982
Om de onpartijdigheid van de
juryleden te vergemakkelijken zullen de aangeboden
kunstwerken niet ondertekend zijn
Z e moeten wel vergezeld
gaan van een gesloten brief,
waann de naam en het adres
van de kunstenaar vermeld
worden, evenals een kennummer of -woord dat op het
kunstwerk is aangebracht
Meer inlichtingen en het volledige
wedstrijdreglement
VTB, St^akobsmarkt 45-47
te Antwerpen

Matic dan te Houthalen en Deerlijk zijn
Jo Lemaire en Flouze zijn na een
suksesvolle
14-daagse
ooor

,De Stilte"

Vlaanderen op hun beurt een ganse week in Nederland op rondreis,
waarna een kort bezoek in Frankrijk en Zwitserland zijn gepland
De negendaagse van de Antwerp-

se Kids brengt hen dit weekeinde
in de Rijschool te St-Truiden en de
Beurshal te Brugge, samen met
Rufus en Firefly.
Sergius

Hans Inne

Verboden schuin te lezen,
Hans Devroe gaat — als hij novellen en gedichten schrijft — schuil
onder de naam Hans Inne. Als hij meewerkt aan de kultuurbladzijden
van „De Standaard" gebruikt hij zijn eigen naam. Hans Devroe stamt
uit een Westvlaamse, Vlaamsgezinde familie en woont nu te Leuven.
De Novelle „De Stilte" verscheen in februari 1982 bij „De Clauwaert"
te Leuven, telt 35 bladzijden en werd aangekondigd ais een triller. Na
intens lezen blijft méér hangen dan spanning: er is mysterie, er is architektuur en er is poëzie.
Na een wandeling door de natuur
gemakkelijk gemaakt Dit brengt
in de omgeving van Leuven komt
hem tot een zeer persoonlijke stijl
Agiae Desneiges terecht in de
Als hij woorden uitspaart is het
buurt van een eigenaardig oud
omdat hij zo vertrouwd is met de
huis Het blijkt het Museum der
taal dat hij zich ook kan onthechStilte te zijn
ten van haar franje Dat kost stuZe gaat binnen Nieuwsgieng-angdie, leven en jaren
stig dwaalt ze door de vertrekken
De taal maakt de simbolen en de
van het kasteel waann levensgrosimbolen zijn de struktuur van „De
te poppen een verhaal (een geStilte" Ik durf maar een kleine
dachtengang ?) uitbeelden
De
muurversienngen, de prenten, de
boeken, haar eigen hennnenngen
en een droom maken haar rijp
voor een onverwachte ontknoping Als dit haar wordt voorspeld
in de vorm van een poppenhuis —
een miniatuur museum der stilte
— IS ze er nog met aan toe
Enkele kamers verder wordt de
voorspelling toch vervuld Het slot
laat de lezer desalniettemin met
een paar vraagtekens zitten
AgIae legt de weg naar de stilte af
Ze overwint angst, volgt haar
nieuwsgierigheid in, wordt van aktieve studente tot passieve medespeelster in het Huis der Stilte Ze
hadden immers op haar gewacht
De inhoud mag dan (bewusü problemen scheppen, qua vorm lijkt
deze novelle wel een lang gedicht
met heldere opbouw, bewust gekozen pauzes en langzaam opgedreven intensiteit van gevoelens
Er strengelen zich drie manieren
van vertellen door elkaar de inner
lijke dialogen die in een vnj realistische studententaal gesteld zijn, de
greep doen uit de aaneenschakeinnerlijke monologen die de droling van voorbeelden De jurk van
menge of angstige toestanden
AgIae is versierd met een volle
weergeven, en het verhaal van de
maan, een laatste kwartier en een
gebeurtenissen De tijd, de perdonkere cirkel Een van de grote
soon waarin geschreven wordt en
vrouwelijke poppen houdt een
de lengte van de zinnen versprinkleine pop vast met gescheurd
gen in funktie van elke streng van
hoofdje Ook „Wij zijn allemaal
de vlecht
was"
Hans Inne heeft het zichzelf met
En als ze de schnjvende pop

ontmoet schrijft AgIae een gedicht op zijn schnjfvel
„Stilte een vis
als d'ander zwijgt
alles glas is"
In verschillende kamers zijn uurwerken Het IS telkens een uur
later
Er IS een kamer met spiegels
tegenover elkaar
„Hier blijven en blijven Jouw stilte
IS een spiegel zonder beeld Een
ruimte opgesloten in zichzelf"
Z e ontdekt ook de drie aapjes van
„horen, zien en zwijgen" met eronder de zin „De stilte ben jij"
De beschrijving van een droom is
merkwaardig „ Soms op avonden
van verre regen wandelt hij door
de vestibule, dovend een na een
elke kandelaar, strelend
iedere
spiegel Hij is met vreemd " Het is
een gewrongen, trage taal die het
ntme van dromen weergeeft en
tegelijk aanduidt dat de droom
een verhelderend moment is in het
verhaal
Hopelijk zit er een klein beetje lijn
in wat WIJ citeerden Het was een
vloek het te proberen „De Stilte"
IS zulk een kleinood dat je er
eigenlijk met zou mogen aan raken, zo subtiel IS alles bij elkaar gebracht en zo dun is de grens
tussen de met-levende pop en de
pop die toch het verhaal bepaalt
(dus toch leeft), zo dun is de grens
tussen struktuur en levend verhaal
Een paar keer komt het simbool
van de spraal (naar binnen of naar
buiten) in het verhaal voor Dat
geeft te denken Is dit een misterieus verhaal over een meisje dat
haar bestemming vindt of ben je
als lezer bereid om een stuk zekerheid achter te laten en samen
met Hans Inne een duik te maken
in de spiraal-naar-binnen"? Het riskeren waard
Lieve Kuijpers-Devijver
De Stilte, door Hans Inne, ultg De Clauwaert - Leuven, 125 fr
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Dat het futuristische, dagelijks miljoenen-verslindende kultuurpaleis Beaubourg geen slag in het water geweest is,
bewijst de permanente volkstoeioop die
al van het openingsuur (10) op de overvolle roltrappen naar boven gehesen
wordt. Eigenlijk is het sukses (en de
kermisachtige bedoening rond het centrum) te groot, want zo'n grootwarenhuissfeer is nu niet precies bevorderlijk
voor het geestelijk assimileren van
Kunst. Maar al werd de tentoonstelhng
„Meesterwerken van Jackson Pollock"
wegens de massale bijval van 19 april tot
10 mei verlengd, gelukkig was het toen
„Wij" er was vrij rustig. Want het „dripping" werk van de Amerikaan vergt een
gekoncentreerde beschouwing om er „in"
te geraken en door de ogenschijnlijke,
verfsmijterige toevalligheid heen te kijken. Maar het lukte ons en dan scoort de
meester toch overtuigend.
jig^'i .san» t ^ . « -

plaats vindt en vs/aar in Europa
geen aanwijsbaar alternatief voor
bestaat Dit onderscheid houdt
geen waardeoordeel in, maar is
een objektieve konstatenng

de Navajo Indianen We staan hier
duidelijk voor een uit de pnmitieve
kunst gepuurd surrealisme, waann
plastisch een gevecht tussen figuratief en abstrakt aan de gang is

Dripping-kunst

Deze dubbele dualiteit komt de
zuiverheid en overtuigingskracht
van de werken niet ten goede, net
zoals de beoogde „niet-kulturele
kunst" een tweeslachtige tegenstnjdigheid is

De „Chefs-d'oeuvre de Jackson
Pollock"-tentoonstelling toont de
kunstenaar als een man van dne
periodes Van de jeugdwerken is
niets voorhanden, maar misschien
waren dat nog geen meesterwerken Ook de getoonde „vroege"
werken (193^-1938) zijn dat niet
Zelfs na 1940, bijvoortjeeld in het
grote doek „The Guardians of the
Secret", werkt Pollock nog duidelijk figuratief, al spelen de taferelen
zich af op een doorwerkte, abstrakte achtergrond Zoals de geciteerde titel het doet vermoeden,
hebben de schildenjen een wat
sakrale sfeer met verwijzingen
naar de ntuele schildenngen van

Jackson Pollock, exponent van
„Amerikaanse" schilderkunst
Wat is „Amerikaans"?
Dat onze westerse kunst totaal
verschilt van de klassieke oosterse, dat IS in alles (stiji, techniek,
mentaliteit, inhoud) vrij duidelijk
Maar dat de Amerikaanse, de moderne dan, fundamenteel verschilt
van de Europese ligt minder voor
de hand De persoonlijkheid, de
evolutie en het werk van een
schilder als Jackson Pollock leveren de bewijzen
Jackson Pollock werd in januan
1912 in Cody (Wyoming) geboren
uit Schots-lerse ouders, die verschillende ranches uitbaatten in
Anzona en Californie Hij studeerde in Los Angeles, had er kontakt
met Mexicaanse schilders en
toonde van jongsaf een intense
belangstelling voor Indiaanse ruines en schilderingen die hij opzocht in de omgevingen waar hij in
zijn jeugd woonde In 1930 vestigde hij zich in New York en maakte
de volgende jaren reizen doorheen het hele land Vnj vlug kon hij
in zijn levensonderhoud voorzien
dankzij een kontrakt voor het restaureren van openbare monumenten In die jaren schilderde hij al en
leerde ook een aantal technieken
en matenalen kennen die door de
Amenkaanse avant-garde kunstenaars van die tijd geïntroduceerd
werden (pistoolschilderen, duco,
autolakken, enz) Ook met de
Bourbon-whisky werd hij toen vertrouwd, want een aantal desintoxikatie-kuren volgen elkaar vnj vlug
op Toch houdt hij vanaf 1939
verschillende exposities en knjgt
in 1943 een kontrakt van de legendarische Peggy Guggenheim en
verkoopt een jaar later al een
doek aan het Museum of Modern
Art (New York) Van dan af volgen
de tentoonstellingen zich in een
steeds sneller tempo op, terwijl hij
een steeds groeiende bewondenng koestert voor de Indiaanse
schilders De Europese avant-garde vindt hij maar halfzacht (alleen
Picasso en Miro, de grote Katalanen, vinden genade in zijn ogen)
In 1948 IS hij met zes doeken
aanwezig op de toen toonaangevende Biënnale van Venetië
Het „Amerikaanse"
fenomeen
Jackson Pollock situeert zich rond
een aantal typische polen het
ontkennen van de Europese traditie, het pikturale basiskontakt met
de Indiaanse kunst, de ruggesteun
van een miljarden-fortuin, het gebruik van nieuwe matenalen kortom, in andere visies, mogelijkheden en plastische inzichten ook
in lef, aanpak betrachtingen Zelf
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In zijn „dnpping" schildenjen heeft
het abstrakte ondubbelzinnig de
alleenheerschappij veroverd en is
Pollock, vooral in de grote doeken
(vaak meer dan 5 meter breed), op
zijn best Met „dnpping' bedoelt hij
verf druipen, druppelen, spatten,
gieten soms spreekt hij ook van
„aktieschnftuur" Op de tentoonstelling wordt doorlopend een film
getoond over hoe Pollock te werk
gaat Het doek wordt op de vloer
genageld en er wordt ruwweg een
„fond" aangebracht en dan stapt,
loopt danst de kunstenaar errond
al „dnpping" Hij gebruikt uitsluitend industriële verven en als hij
toch eens een „instrument" gebruikt dan IS het een stok of
truweel Deze manier is een en al
aktie en lichamelijkheid Zelf zegt
hij „Door te bewegen kom ik
helemaal in mijn schildenj en word
ik onbewust van wat ik doe Die
eenwording moet er zijn Pas als ik
het kontakt met het doek verlies,
wordt het resultaat chaotisch Anders IS er een totale harmonie,
wordt de wisselwerking
tussen

schilderij en schilder gemakkelijk
en IS het werk geslaagd" Deze
doeken onttreken alle referenties
en elke inhoud, zij zijn niets dan
zichzelf, autonoom Hun logika is
de triomferende vanzelfsprekendheid van de gestuele noodzaak
Kortom, de kunst is herleid (maar
daarom niet beperkt) tot een temperamentvol, ntmisch lichamelijk
gebeuren dat zelf zijn evenwicht
en zin zoekt
De „dnpping" periode van Pollock IS vnj kort geweest (alsof al
die uitbarstingen van plastisch geweld hem uitgeput hadden) Zij
begon in 1947 en al van begin
1951 onderbreekt hij ze met een
reeks zwarte, weer mm of meer figuratieve doeken (die kompositorisch wel sterk zijn, maar een
eigen spontanieteit missen en
daardoor wat geforceerd overkomen) ZIJ zijn als het ware een
adempauze van de vermoeid geraakte kunsteaar, want een half
jaar later gaat hij weer abstrakt te
werk, nu met minder inspannende
„pounngs" De geniale vonk is
blijkbaar uitgeblust, de kunstenaar
schildert ondanks zijn sukses
steeds minder, het moment van de
dood komt nabij Pollocks leven
was een avontuur, vijf jaar daarvan volstonden om een onsterfelijk oeuvre te schilderen
Nic van Bruggen
Les chefs-d'oeuvre de Jackson Pollock
Centre Georges Pompidou, Grande galene
rue Saint-Martin, Parijs
tot 10 mei

Tentoonstelling
Jozef Goossenaerts
te Antwerpen
In het Archief en Museum voor
het Vlaams Kultuurleven, Minderbroedersstraat 22 te Antwerpen,
loopt nog tot 18 april een tentoonstelling gewijd aan het leven van
dr Jozef Goossenaerts (Wuustwezel, 25 febr 1882 - Astene, 6
dec 1963), naar aanleiding van de
honderdste verjaardag van zijn
geboorte
Dr Jozef Goossenaerts neemt als
leraar, heem- en taalkundige, organizator en bezieler van heel wat
Vlaamse initiatieven, kultuurpromotor en voorvechter in de strijd
van het Vlaamse volk, een vooraanstaande
plaats
in
de
geschiedenis van de Vlaamse
Jackson Pollock, op het hoogtepunt

zegt hij hierover dat hij nooit naar
het oude avondland verlangde,
omdat de problemen en opties
van de vernieuwende kunst best
overal kunnen opgelost worden,
los van de oude geplogenheden,
dus waarom met in New York Dat
hij daar (op zijn manier) gelijk in
had, bewijst het feit dat hij, zelfs
als oudere, met open armen aanvaard werd door de tweede Amenkaanse „lost generation", de
„beat generation" Hij stierf dan
ook, om het met Kerouac te zeggen „on the road", in een auto-ongeval, op 11 augustus 1956 Maar
inmiddels had de „moderne Amerikaanse plastische kunst" zich op
wereldvlak
een
onuitwisbare
plaats verworven, even ingnjpend
als bij voorbeeld de Vlaamse Primitieven lang geleden of de Franse Impressionisten wat dichterbij
(maar voor de Amenkanen minstens even ver af) Denken we
maar aan namen als Motherwell
Matta, Kienholz, de Kooning, Oldenburg.
Kline.
Rauschenberg.
Rothko, Warholl en zovele anderen waartussen Pollock zijn eigen

van zijn „dripping'-kunnen,

Beweging tussen de twee wereldoorlogen in
De tentoonstelling beticht de voornaamste facetten van de veelzijdige persoonlijkheid van Goossenaerts Al die aspekten uit het njkgevulde leven van dr Jozef Goossenaerts worden deskundig toegelicht in een brochure, die naar
aanleiding van de expositie wordt
uitgegeven
De tentoonstelling is dagelijks, behalve op maandag, vnj toegankelijk van 10 tot 17 u
In een uitgebreid artikel komen we
terug op het leven van Jozef
Goossenaerts

1949

Door de leesbril bekeken
Wanneer je het literaire landschap met een indringende blik aftast dan kom je soms tot eigenaardige vaststellingen.
Zo brachten de jaren zestig een rijke oogst aan
jonge debutanten die niet meer uit onze letteren
weg te denken zijn, hoe men er ook tegenover
staat en afgezien van subjektieve literair-historische of andere criteria.
In de jaren zeventig daarentegen dook een ander
verschijnsel op: naast het feit dat heel wat minder
jonge debutanten aan bod kwamen die later bleken iets te betekenen, dringt zich de vaststelling
op dat er heel wat gedebuteerd werd op meer dan
rijpere leeftijd. In de jaren zeventig waren debutanten van vijftig heus geen zeldzaamheid
De jaren tachtig zijn blijkbaar nog te vers om nu
reeds in ogenschouw te worden genomen Maar
de fut zit er blijkbaar toch echt niet meer in
Ik kan mij moeilijk ontdoen van het intuïtief gevoel
dat er een verband moet bestaan met de maat-

schappelijke evolutie. Schrijvers — en kunstenaars in het algemeen — zijn het produkt of de
exponent van hun tijd, een soort natuurlijke afscheiding van de gescheidenis.
Na de roerige en boeiende jaren zestig — de tijd
toen zoniet alles dan toch veel mogelijk leek —
kwam het Ik-tijdperk van het ingekeerde, kleinschalig narcisme, de kringen naar binnen.
En thans, in dit fin-de siècle, groeit de belangstelling voor het verleden, net of we onze toekomst
reeds achter de rug hebben. De scherven van
stukgeslagen Illusies zijn wel blijkbaar — en hoe
kan het anders'' — een erg onvruchtbare voedingsbodem
Ook de evolutie van de literatuur is een erg
gevoelige oscillograaf. Maar je moet oog hebben
voor dergelijke onderhuidse stromen en spanningen

Henri-Floris Jespers
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Sport

KonklusJe na vier klassiekers:

Wachttijd van jongeren
verstreken
Gomez, Rene Martens, Frank Hoste en de Italiaan Contini
waren m de voorbije weken winnaars van klassieke wegwedstrijden
De zege van de Franse neoprof Gomez in Milaan-Sanremo werd niet
zonder ergernis geregistreerd De vedetten hadden in blok „gepast"
De overwinning van Rene Martens in de Ronde van Vlaanderen werd
weliswaar niet met dezelfde „skepsis" onthaald — daarvoor had de
Limburger te sterk gereden — maar ook hier bleef de strijd tegen de
groten beperkt tot wat afstandelijk wapengekletter
Gent-Wevelgem en Luik-Bastenaken-Luik zouden evenwel uitsluitsel
brengen De publieke opinie keerde zich immers tegen de gekroonde
hoofden en de groten zouden het gevecht van man tegen man met
langer durven ontwijken
In Gent-Wevelgem en Luik-Bastenaken-Luik werd er inderdaad
openlijk strijd geleverd Een stil
vermoeden werd meteen harde
werkelijkheid de kopmannen van
vandaag beheersen met langer de
ontwikkelingen in het peloton Op
en rond de Kemmelberg bepaalden Roger De Vlaeminck — is het
op zichzelf geen veeg teken dat hij
op zijn leeftijd en op de resten van
zijn grote klasse nog steeds onder
de toprenners wordt gerekend —,
Jan Raas, Pons De Wolf e a mee
het wedstrijdbeeld maar zij overheersten niet langer het gebeuren
ZIJ konden met voorkomen dat
Frank Hoste, nog zo n knaap die al
enkele jaren behoorlijk presteert
maar zijn kwaliteiten nooit in een
sprekend resultaat kon verzilveren de overwinning greep
In Luik-Bastenaken-Luik de in de
financiële versukkeling geraakte
Waalse topklassieker, verliep het
niet anders Fons De Wolf reed
ontzettend sterk Als een volleerd
kampioen eigenlijk Maar in de
laatste meters werd hij wel verslagen door de 24-jange Contini Een
jonge Italiaan die voor een paar
jaar de gezel was van Bernard
Hinault wanneer deze in de Ronde

Frank

Hoste

van Lombardije genadeloos toesloeg Contini volgde de Fransman
tientallen kilometers lang om uiteindelijk slechts in een duizend
meter lange eindspurt los te laten

CD

CO

I
I
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Rene Martens

I
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Contini, net als Fiorenzo Magni
destijds gesteld op koud regenweder, kan bijgevolg geen talent worden ontzegd
Het kan overigens geen toeval
zijn Martens, Hoste en Contini
werden al enkele laren onder de
betere renners gerekend Zij re
den vaak sterk maar hun prestaties misten kontinuiteit In het huidige wielerbestel kan een sterk rijdende durver evenwel tnomfen
oogsten Het tijdperk van de onomstreden kopmannen die omringd werden door een ijzersterke,
dienstbare ploeg is voorlopig verleden tijd Momenteel regeert niemand het wielergebeuren Zelfs
Bernard Hinault met De Franse
kampioen gaat te kieskeung te
werk HIJ doseert zijn inspanningen te nadrukkelijk Zijn Bretoens
temperament wordt aan banden
gelegd door zijn mathematische
geest In Parijs-Roubaix treedt hij
wellicht op de voorgrond maar
een uitschieter in het klassieke
voorseizoen is te weinig om de
massa te begeesteren Hinault is
geen Merckx De kleine Fransman
kan wel alles maar hij is te zuinig in
de inspanning De vraag rijst nu
hoe de massa zal reageren op de
nieuwe situatie De onzekerheid
van het gebeuren is aanzienlijk
toegenomen Op zichzelf is dit
geen verliespunt Maar het is geweten dat de wielersport nood

Ben De Graaf, de Nederlandse
journalist die zich in 1974 de
gramschap op de hals haalde
van voetbalminnend Nederland wanneer hij vraagtekens
plaatste achter de sterke prestaties van de tijdens de W K in
Duitsland triomfen verzamelende Oranjeploeg en die nadien door de feiten m het gelijk
werd gesteld, heeft enigszins
onverwacht een ondubbelzinnige waarschuwing gericht aan
het adres van onze topklubs
Een greep uit het artikel in de
Volkskrant dat de titel meekreeg ,Belgie volgt de verkeerde voetbalweg"
Het Belgisch voetbal zit in de
lift maar de kabels staan strak
gespannen en zullen het met
lang meer uithouden De opmars heeft met de werkelijke
vooruitgang van het spel geen
filiit te maken Zij wordt voornamelijk gedragen door brute
kracht, boerenslimheid en organizatonsch vernuft vaardigheden die grotendeels van Nederland zijn afgekeken en door
de wonderdokters Ivic en
Goethals op messcherpte zijn
gebracht'
Ben De Graaf, hoe dan ook
een gezaghebbende stem laat
het daar met bij ,Voorlopig hikt
Europa er dus nog tegenaan
tegen het ,totaalvoetbar' van

Contini wint nipt
heeft aan topfiguren die de kontroverse met zich voeren Momenteel ontbreken renners van dat
gehalte Hoe zullen de sponsors
(en vooral de kandidaat-sponsors)
zich gedragen wanneer kontrakten moeten worden hernieuwd of

Gomez

Ivic, waarbij tegenstanders omver worden gekegeld en in
princiep het hele elftal vanaf de
eigen helft opereert En tegen
de maniakale buitenspeltaktiek
van Ivic en Goethals, die
slechts kan gedijen bij de gratie van een middeleeuwse spelregel en van arbitrale pietluttigheid"
Ben De Graaf heeft het met uitsluitend op Ivic gemunt Hij
pakt ook Goethals en Standard
biezonder hard aan „Standard,
dat vong seizoen onder Happel
vijftien punten op Anderlecht
achterraakte, maar nu aan de
leiding gaat, is taktisch zo mogelijk nog iets verder en heeft
dan ook in de Europa Cup het
seizoenrekord
slaapverwekkende
vertoningen
ruimschoots gebroken"
Tot slot een greep uit De
Graafs onheilspellende konklusie
,Goethals mag dan een simpele man zijn maar hij haalt er
voor honderd percent uit wat
erin zit, zei Jan Zwartkruis al
negen jaar geleden van de
kettingroker die het spelbederf
tot systeem heeft verheven
Het voetbal gaat er voor zover
dat al met het geval was aan
kapot, maar België is er trots
op dat Standard voor de eerste keer in vijftien jaar weer
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nieuwe ploegen moeten worden
g e v o r m d ' Die heren rekenen in
klinkende munt De huidige sportieve kontekst verhoogt de risicofaktor van soortgelijke investenngen Het heet dat er een veelbelovende nieuwe lichting op komst is
Die zou dan een en ander opnieuw in de oude, vertrouwde
plooi leggen Afgezien van de
vraag of dit wel echt nodig is moet
hoe dan ook rekening worden
gehouden met een lange aanpassingsperiode Het wedervaren van
de jongste klassieke winnaars illustreert dit afdoende En ondervindt ook Eddy Planckaert met
hoe moeilijk het is naar de top
door te stoten"? De jongste telg uit
deze beroemde wielerfamilie moet
immers niet enkel afrekenen met
de favorieten Hij weet zich nu
omringd door een legertje outsiders die plotseling allemaal in hun
kansen mogen en willen geloven
Een in de per definitie „hiërarchisch" opgebouwde wielersport
toch wel uitzonderlijke situatie

een halve Europa Cup finale
heeft bereikt en Anderlecht in
het tornooi van landskampioenen bij de laatste vier debuteert Ivic en Goethals worden
bewierrookt, ook door hun
manschappen, die in sombere
ekonomische tijden veel geld
verdienen en maling hebben
aan de kritiek op het spelniveau 'Het gaat om het resultaat en de poen', zegt Standard-speler Arie Haan, 'en
daarvoor kun je tegenwoordig
in België beter terecht dan in
Nederland"
De Graafs harde woorden zijn
„misschien" overdreven maar
in zijn betoog steekt zeker een
kern van waarheid Ons voetbal staat er aanzienlijk minder
goed voor dan algemeen
wordt
aangenomen
Maar
waarom heeft De Graaf de
vraag met gesteld naar Haans
direkte betrokkenheid bij de
aangeklaagde evolutie Bij Ajax
groeide deze berekende persoonlijkheid op met Michels'
totaalvoetbal Is het dan nog
toevallig dat eerst Anderlecht
— Haans gewezen klub — en
nu Standard — momenteel
Haans klub — die „schnkaanjagende" weg zijn ingeslagen"?
Volgens ons met Want zowel
Ivic als Goethals hebben nood
aan „mannen" die zo'n systeem
willen „spelen"

bVeekblod

\l loams Nationaal

in de Volksunie
1***'-'

18 april 1982 te Brussel

VU arr. Antwerpen
bezorgd om UIA

Lente-ontmoeting VU-vrouwen
O p dit ogenblik zijn er om en bij de
700 vrouwelijke bestuursleden aktief in de Volksunie Deze aanwezigheid betekent iets, maar het is
maar een begin Daarom werd in
de schoot van het Vlaams-natio- "^
naai Studiecentrum een nationale
VU-vrouwenwerkgroep
opgericht Wat IS de bedoeling?
Door enkele VU-vrouwen werd
het initiatief genomen om de vrouwelijke bestuursleden en sympatizanten van de partij samen te
brengen rond enkele konkrete aktiepunten
Een eerste aktiviteit, na heel wat
voorbereidend werk op provinciaal vlak, gaat door op zondag 18
april a s te Brussel in de „Ancienne Belgique" Steenstraat 15 te
1000 Brussel (dichtbij de Grote
Markt)

De bestuursleden van de VUvrouwenwerkgroep nodigen uit
om samen op 18 apnl a s mee te
denken en te handelen voor een
onstuitbare
Volksunie
waann
vrouwen en mannen op voot van
gelijkheid werken aan een rechtvaardig en menselijk Vlaanderen
Ziehier het programma van deze
lente-ontmoeting

Voormiddag
9 u 30 Ontvangst van de deelnemers
10 u Welkomstwoord door de
voorzitter van de Werkgroep, Nimia Reintjens van Veerssen
10 u 10 „De vrouw in de Volksunie", toelichting door Lutgart De
Beul, direkteur Vlaams Nationaal
Studiecentrum
10 u 50 Korte pauze
11 u Vraagstelling vanuit de zaal

Mag Vlaanderen gratis parkeren
op 11 juli?
Al te Ijverige politie- en njkswachtmensen menen zich verdienstelijk
te maken door uitgerekend op 11
juli proces-verbaal te maken tegen
chauffeurs die hun wagen parkeren op plaatsen waar een parkeermeter staat en deze met bevoorraden wat op zon- en feestdagen
met hoeft
Graag vernam kamerM Willy Kuijpers van de minister of de Vlaamse deelregering in het Vlaamse
land nchtlijnen zal geven aan poli-

VUJO-weekeinde
te Zoersel
Dit zonovergoten weekeinde mag als
geslaagd genoemd worden Ondanks
de kaderdagen van de VU op 3 en
4 april lag de opkomst van de deelnemers boven de verwachtingen Dank
aan de deelnemers aan de kundige
leiding en bezieling vanwege Pol vanden Bempt en Kris Bovin aan de
kokinnen Garda en Gerd3 en hun
culinair team en aan de jeugdherbergouders Mai en Marcel voor hun rustige Opvang
Wie ik zeker expliciet wens te bedanken zijn de Volksuniemensen van het
panel die het op die warme zondagnamiddag toch waagden om vanuit alle
windstreken naar Zoersel te togen nl
de hh Jean Marie Bogaert (en vrouw)
Johan de Mol Dirk Stappaerts Jef
Thys (en medewerker) Frans van den
Heede en Wim van Haegendoren
Een tastbare hennnenng zal hen toegezonden worden Wij hopen rond
15 mei het verslagboek klaar te hebben Alle deelnemers knjgen het toegestuurd de andere geïnteresseerden
kunnen het vanaf nu reeds bestellen
op het Nationaal VUJO sekretanaat
Dirk van Sichem de Combe
diensthoofd

tie en rijkswacht om hen te doen
beseffen dat 11 juli voor de Vlamingen een erkende feestdag is
die aldus dient gerespekteerd te
worden'
Mark Galle gemeenschapsminister van Ondergeschikte Besturen
en Gesubsidieerde Werken antwoordde als volgt ,Het dekreet
van 6 juli 1973 bepaalt dat de
feestdag van de Nederlandse
Kultuurgemeenschap wordt gevierd op 11 juli van ieder jaar
Indien gemeenten van oordeel zijn
dat hun parkeermeters op 11 juli
met moeten bevoorraad worden
dan kunnen zij dit, steunende op
hun autonomie in hun verordenngen bepalen en ter kennis brengen van de gebruikers De aandacht van de gemeentebestuurders zal hiervoor gevraagd worden"

over het tema „Vrouwen in de
partij"
Antwoord door een paneel samengesteld uit Rosa Lernout, partijbestuurslid, Nelly Maes, senator
Huguette De Bleecker voorzitterFVV Nimia Reintiens van Veerssen, moderator Lutgart De Beul,
Vlaams Nationaal Studiecentrum,
Josee Van Thillo arrondissementeel bestuur Antwerpen, A M
Casteels, lid van het VUJO-bestuur
12 u 30 Middagpauze

Namiddag
14 u 30 De konklusies van de
voormiddagvergadenng en het
vrouwenmanifest
1 4 u 35 De vrouw en de gemeenteraadsverkiezingen vraaggesprek met vrouwelijke gemeenteraadsleden Paneelleden leggen
uit hoe ze in de gemeentepolitiek
zijn gekomen
Samenstelling Georgette De Kegel gemeenteraadslid te Ninove,
Annie Pottie-Kindt, gemeenteraadslid te Roeselare Hilda Uyterhoeven, gemeenteraadslid te Mechelen Celia- Vanderspurt, gemeenteraadslid te Sint-AgathaBerchem, Simonne Van BrusselVernimmen, voorzitter O C M W 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 algemeen voorzitter Vic Anciaux
Wie meer inlichtingen wenst over
of wil meerwerken met de VUvrouwenwerkgroep neemt best
kontakt op met de voorzitter Nimia
Reintjens van Veerssen of de sekretaris Lutgart De Beul, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel (022194930)

Het arrondissementeel bestuur VUAntwerpen stelt met verbijstering vast
dat de jongste plannen van minister
Coens inzake bespanngen in het onderwijs de werkelijke doodsteek betekenen voor de Universitaire Instelling
Antwerpen (UIA)
De VU gaat akkoord dat in deze tijd
van ekonomische knsis iedereen moet
besparen ook het onderwijs maar zij
verwerpt onomwonden de manier
waarop volgens de regering deze bespanngen moeten worden doorgedrukt De VU zal nooit dulden dat de
universiteit Antwerpen met zoveel
moeite opgebouwd en beantwoordend aan werkelijke behoeften van de
streek door eenzijdige regeringsmaatregelen eenvoudigweg wordt opgedoekt
De VU verwiist naar alternatieve be-

spanngsmaatregeien die zij zelf zopas
heeft voorgesteld en die geenszins het
opvoedend karakter van en de tewerkstellingsmogelijkheden in het onderwijs aantasten
De VU stelt dat het uitwerken van een
bespanngsplan ondermeer op gebied
van ernstige financiële verdeelsleutels
Vlaanderen-Wallonie van reorganizatie van leerlingenvervoer van ratonalizatie van infrastruktuur op elk onderwijsniveau meer bespanngen oplevert
dan de voorgestelde regenngsmaatregelen en dit zonder een arbeidsplaats
in het gedrang te brengen
De VU van het arrondissement Antwerpen eist dan ook onverwijld en
zonder meer de volledige intrekking
van de voorgenomen maatregelen
Coens ten aanzien van de Universiteit
Antwerpen

„Europese
Volkshogeschoolreizen
naar Tirool
Tirool IS een der oudste Europese
demokratieen Het leefde gedurende
ongeveer 550 jaar een en onverdeeld
bij Oostenrijk van in 1363 — 60 jaar na
onzeGuldensporenslagi — tot in 1918
Net zoals in het VredesC) verdrag
van Versailles Eupen -|- Sankt Vith bij
België werden gevoegd verdeelden
de overwinnaars-van-die-tijd Tirool tus
sen Oostennjk en Italië
Zo werd de geheime belofte van apnl
1915 door de toenmalige geallieerden
aan Italië gedaan in ruil voor een
oorlogsverklaring aan Oostenrijk vreselijk waar gemaakt Met de Zuidtirolers en hun aard werd geen rekening
gehouden Italië verwierf zo zijn natuurlijke grens de Brennerlijn
Tirool IS met Vlaanderen in Europa
verbonden door een zelfde ontvoogdingsstrijd
Tussen 15 en 27 augustus 1982 zullen
we ter plaatse dit volk leren kennen
Na Baskenland Katalonie Wales en

ff

Korsika wordt dit het 5de Volk-zonder
Staat dat we bezoeken in studie ontspanning en kameraadschappelijke
gemeenschapsgeest
Zoals u wellicht weet zijn de Europese
Volkshogeschoolreizen
een
dienst van het Vormingscentrum L
Dosfel Bennesteeg 9 te 9000 Gent
(091/25 7527)
Het zijn de langere vakantiekursussen
— ook in gezinsverband — die het
Vormingscentrum in volksnationale
geest inricht De kleinere broers hiervan zijn de kortere vormingsreizen
naar Frans Vlaanderen Zeeland Nederland Friesland Eupen —Sankt Vith
en Straatsburg
Wanneer' van zondag 15 oogst tot en
met vnjdag 27 oogst 1982
Deelnemersbi|drage
vermoedelijk
7 000 fr voor het verblijf de eetmalen
de reis per autobus en de kursussen
De eetmalen gebeuren in gemeenschap

lustrerie mare de vriese
lichtstudio
mare de vriese
baron raz«tt*laan 56 brugga
050/35.74.04
baan van brugga naar kortrijk
gaan parkaarproblaman
varlichting
tagan bataalbara prijzani

lichtstudieburo
voor 'n Mare kijk op verlichting
van winkels, kantoren, horeca,
tentoonstellingsmimtes, feestzalen...
unieke mogelijkheden met het buizensysteem
multirohr, voor «potannaturen en fluo-vertichting

de allerbeste merken
erco, lioffmeister, hillebrand, putzler, raak, staff.
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Ledenfeest te Wommelgem
Een prachtig verzorgde kaastafel goede wijn en als eregast kamerlid Octaaf
Meyntjens dat waren de ingrediënten
voor een stampvolle Klauwaert waar
in ernst en leute tot in de vroege
uurtjes met de vnenden vertoefd
werd
Na het welkomstwoord door R Man
gelschots w e r d een ogenblik stilte
voor Wies Moens in acht genomen Ingeleid door W a r d Herbosch was het

Volksunie Borsbeek
Zoekt dringend huurder voor app boven sekretariaat gelegen in centrum
van gemeente Beperkte woonruimte
geschikt voor bej echtpaar of alleen
staande Huurprijs 3500 fr Vrij vanaf
1 mei a s Kontakt met Staf Kiebooms
031 21 61 98

VU-Borgerhout
rouwt
Volksunie-Borgerhout biedt de familie
Verdonck-Gulickx haar innige deelneming aan bij fiet overlijden van moeder
Gulickx-Onzea Ook de redaktie van
het weekblad W i j ' sluit zich aan bij
deze blijken van medeleven

RijkevorselMerksplas
naar Zangfeest
Neemt deel aan het Zangfeest te
Antwerpen kaarten bij Jaak Baelemans aan 250 fr of 200 fr tot de
voorraad op is

de beurt aan O Meyntjens om te
vertellen wie ben ik en vanwaar kom
ik Het daverend applaus dat Taaf te
beurt viel liet verstaan dat iedereen het
respekteerde en goed vond In het
vooruitzicht van 10 oktober deed R
Van de Weghe een oproep en vroeg
de talrijke aanwezigen in hun vriendenen kennissenknng de V U en haar
kandidaten te steunen en te propageren Een prachtig geslaagde aktivitei
ten film van R Mangelschots en een
muzikaal optreden besloten dit hartverwarmende ledenfeest

VU-WesterIo zet
eigen lijst op
De ledenvergadenng van Volksunieafdeling Westerio besliste op 29 maart
82 dat de V U met een eigen onafhan
kelijke lijst aan de gemeenteraadsver
kiezingen van oktober 82 zal deelne
men Dat een programma zal worden
aangeboden voor een open en eerlijk
beleid
Dat de propaganda sober zal worden
gevoerd met eerbied voor de mening
van anderen
Volksunie Westerio stelt daarenboven
zijn lijst open voor een aantal verdienstelijke
vernieuwing-brengende en
vinnige burgers die zich kandidaat
willen stellen en zich over een aantal
pnnciepen met de V U akkoord kunnen
verklaren
Tevens werd eenparig beslist dat Jef
Thys senator zal worden voorgedragen als trekker van de VU-lijst

HET LEVENDE
WATER
htiiwcn gc-lctlrii spraken
<Jc-R<>iiH uu 11 K.'1-ds van <li'
hiiitcngi wonc
gc/oiidliculscigensc h.ippvn
van
• Tonissttmcr
SpiinlelBi| tic bron viiult men
oiidt nistliriftcn als • fons
sanitatis, effn tii niiiahi
lis.
(gf/ondheulsbion,
wonderhaai in h a i r htlentlc- werking)
Mijnlieei Beyleinans, onderpostontvanger
van
Rooshtek, is de oude Romeinen heel erg dankbaai Daaioiii een leuk veihaal, dat /elfs Astenx wat
gunstiger tegen de Romeinen /OU s t e m m e n
Een adittal )aar gefeilen,
/at Mijnheer Beylemans
aardig geplaagd met nierstenen Wie ooit een nierkiisis kieeg, /al in liet lijden en de jiijn van de jiostontvanger kunnen inkomen
Gelukkig hoorde de held
van dit veihaal ergens jiraten over Sprudel Tonissteiner, naar samenstelling en
smaak
een
Vt-aaiathtig
wonderwater
Naar Duitsland geschreven, waar de w o n d e r h i o n ncn zich bevinden, kwam
snel een antwoord met het
adres van de alleenverdeler voor Benelux, Abts,
Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo Tel 016/46 03 11
Pijn maakt echter skeptisch en onze onderpostontvanger kocht éen enkel
flesje bij Vader Abts, en
liet de inhoud van dat flesje grondig analyseren En
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w,iaia<htig, ei bleek t a l t i um en iiiagnesiuiii eii iiat i i u m en al die dingen die
op het etiktt vermeld
staan, in tt. /itten
Naviaag bij een bevriend
tlokttr, die overigens nu
ook een overtuigd Tonissteinei -di inker is. bevestigde dat
Tonissteiner
Sprudel
speciaal aanbevolen is bij
de bestrijding van
1 /lekte <ler urine-afvoerkanalen
a) reinigen der nieren,
urinewegen, blaas- en
voorstanderklier (prostatis)
b) reinigen bij nieistenen , ook fosfaat- en
kaï bonaatstenen
2 t h i o n i s t h e maagslijmvliesontsteking Herstellen na daimontsteking
Zenuw- en funktionele
stoi iiigeii
} thronisthe
ontsteking
dei luchtpijpen (phai-yngitis tratheits. chionische spastische bronchitis, allergische huidaffectie)
4 ziekteverschijnselen bi>
de stofwisseling Urinezi'ur diathese met haar
gevolgen Jicht
Wie meer wil weten over
Tonissteiner. het levende
water, neemt best even
kontakt met Abts, Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo
Deze zal er dan wel voor
zorgen dat je dit levenswater gemakkelijk
aan
huis krijgt
(advertentie)

Bormsherdenking
te Merksem
Een Bormsvienng gaat door te Merk
sem op zondag 18 april 1982 met een
herdenkingsmis in de St Franciscus
kerk om 10 u en daarna bloemenhulde
op het graf
Voor deze gelegenheid zal V L A N A C
Vlaams Nationaal Centrum Breda
baan 360 (eerste verdieping) te Merk
sem a^opend zijn vanaf 9 u
Men kan er steeds een heerlijke kop
koffie krijgen en natuurlijk ook een
fnsse pint

Welkom bij
VLANAC
Het zangfeest heeft plaats op zondag
25 april 82 in het sportpaleis te Merk
sem Voor deze gelegenheid zal VLAN A C Vlaams Nationaal Centrum Bredabaan 360 (eerste verdieping) te
Merksem geopend zijn vanaf 11 u 30
Men kan er zijn knapzak aanspreken
en steeds een heerlijke kop koffie
drinken en frisdranken
V L A N A C IS gplegen op een tiental
minuten van het sportpaleis
Allen hartelijk welkom

VU-sociaal
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 Breugelhof van 22 u tot 22 u 45 En dit elke
derde dinsdag van de maand Voor
dringende gevalles kunt u terecht bij
Jo
Belmans
na
tel
afspraak
014-588535

Geel naar
het Zangfeest
Belangstellenden kunnen nog steeds
kaarten verkrijgen bij Andre Peeters
dagelijks van 9 tot 19 u Dr Vandeperrestraat 2 te Geel (tel 014-5897 36
585879) Kaarten van 250 fr verkrijgbaar aan 200 fr Dadelijk betellen a u b

VU pakt
taalproblemen bij
internationale
treinen aan
O p 18 maart jongstleden stelde kamerlid Joos Somers aan minister De Croo
van Verkeerswezen een parlementaire vraag i v m het taalgebruik in begeleidende mateneelrapporten bij internationale treinen
Joos Somers vroeg aan de voogdijminister De Croo of hij het met passend
achtte dat deze rapporten voor internationale tremen uit Frankrijk en
Luxemburg met bestemming Vlaanderen ook in het Nederlands zouden
opgesteld worden
In zijn antwoord aan J Somers deelde
minister De Croo mee dat de door de
N M B S aangevraagde taaiaanpassing
door de buitenlandse treinmaatschappijen geweigerd werd en dat de
N M B S verder met bevoegd is om druk
uit te oefenen op die buitenlandse
treinnetten
Derhalve speelt J Somers zijn vraag
nu door aan minister Tindemans van
Buitenlandse Betrekkingen
Is het met eigenaardig dat men via
parlementaire vragen moet blijven aandringen opdat de omstreden treinrapporten voor Vlaanderen ook in het
Nederlands opgesteld zouden wor
d e n ' Voor landen als Oostenrijk en
Joegoslavië worden ze toch ook in het
Servo-Kroatisch en Zuid-Slavisch opgesteld"

VU-Lanaken maakt
nieuwe leden!
Het onlangs opgerichte VU-besluur
afdeling Lanaken is van start gegaan
met Volksunie-ledenwerving Buiten
de hernieuwing van vroegere leden
zijn ze er trots op meerdere nieuwe leden te hebben kunnen verwelkomen
Langs deze weg doen ze een oproep
aan oud-leden die ze nog met hebben
kunnen bereiken terug aan te sluiten
Dat kan eenvoudigweg door zich te
melden bij de V U voorzitter afdeling
Lanaken Achiel Geurts Jan Rosier
laan 13 te Lanaken of bij een der
bestuursleden

in de Volksunie

ANTWERPEN
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W O M M E L G E M Gespreksavond in den Klauwaert om 19 u 45
Gasten Joris Roets en Stefaan Bombey Inr V U J O
16 W O M M E L G E M Cantus avond tweede uitgave om 20 u 15 in
Den Klauwaert Gratis
17 WIJNEGEM Gezellig VU-etentje om 20 uur in de Schuur
Wommelgemsteenweg Inschrijven bij bestuursleden
17 MECHELEN Arrondissementeel VU-bal in zaal De Ster Mechelbaan 433 te Putte
17 HOMBEEK-LEEST Proef-en degustatie-avond met zelfgemaakte wijnen om 20 uur op de VU-zolder Bankstraat 145 te
Hombeek (Mechelen)
17 BORGERHOUT Herdenkingsmis om 11 uur voor mevr M-L
Van Geert-Vogels, jarenlang sekretaresse van de afdeling H
Hart van Onze-Lieve-Vrouw Te Boelaerlei
17 HINGENE (BORNEM) Groot lentefeest met koud buffet vanaf
18 uur in zaal .Scheldeland te Hingene Gastspreker Vic
Anciaux Deelname 200 fr kinderen tot 14 jaar 100 fr
17 EDEGEM Kaartavond om 20 u 15 in „Drie Eiken" Inr VNSE
Vooraf inschrijven
17 KONTICH , 20 Jaar V U in de gemeentepolitiek", dansfeest om
20 u 30 Magdalenazaal, Kontich-Centrum Vnje toegang
17 HOVE VU-paasfeest voor de derde leeftijd, Rodenbachschool
Onderwijzersstr, Hove Begin 14 u
18 W O M M E L G E M Dienstbetoon door Bart Vandermoere van 11
tot 12 uur in Den Klauwaert
20 EDEGEM Algemene vergadenng voor VU-leden
21 W O M M E L G E M Voorlichtingsavond over Frans-Vlaanderen in
de Klauwaert om 20 u 15 Inleider Walter Luyten
22 W O M M E L G E M Reis naar Frans-Vlaanderen o I v Walter Luyten
Vertrek om 7 u Deelnameprijs 220 fr Inschnjven tot 21 apnl bij
VU-bestuur
23 BORGERHOUT Maandelijkse ledenvergadenng FVV-Nele in
zaal De Passer Turnhoutsebaan 34 Borgerhout Om 20 u 30
spreekt Rosa Lernout-Martens over Onze mzet blijft belangrijk'
24 DUFFEL VU-bal in zaal Alcazar, Handelstraat
26 EDEGEM Gespreksavond over gemeentebeleid om 20 u 30 in
,Dne Eiken" Met Dirk Stappaerts, burgemeester Borgerhout en
Simonne Van Brussel, voorzitster O C M W - B o e c h o u t
30 EDEGEM Kwis in ons lokaal ,Dne Eiken"
30 NIJLEN Lentekoncert om 1 9 u 3 0 in feestzaal Nilania met
Drumband Kempenland
MEI
11 TURNHOUT Debatavond „Wat mag de Kempen van de Vlaamse (deel-)regering ver/vachten'' om 20 u in de konferentiezaal
De Warande te Turnhout Inleiding minister Hugo Schiltz en sprekers van de 4 partijen Jo Belmans voor de V U (Org V V B TurnhouÜ
15 HOMBEEK-LEEST Hollandse avond op de VU-zolder, Bankstraat 145 te HombeeK Begin om 20 u
15 MECHELEN Jaarlijks bal van de Maneblussers in de stadsfeestzaal de Merodestraat Begin 20 u met het Waltra-orkest en de
VNJ-muziekkapel Inkom 100 fr
17 RIJKEVORSEL In het Centrum extra zitdag van 14 tot 17 u voor
het invullen van belastingaangiften
18 RIJKEVORSEL Te St-Jozef extra zitdag voor het invullen van
belastingaangiften van 18 tot 22 u
19 MERKSPLAS Extra zitdag invullen belastingaangiften van 9 tot
12u
19 RIJKEVORSEL-MERKSPLAS: De VU-afdeling gaat naar het arruca te v:itJ«i
^_____^

Heusden-Zolder naar Zangfeest
Samen met de VU-Heusden-Zolder
naar het 45ste Vlaams-Nationaal Zangfeest op 25 apnl 1982 Vertrek aan De
Oude Kring' om 13 u Terug thui"; 19 11

Prijs Busreis en plaatsbewijs {3de
rang 250 f r ) totaal 300 fr Inlichtingen Frans Vanstipelen Noordberm
61
3550
Heusden-Zolder
tel
011-425995

Voetbaltornooi
te Peer

VUJO-Genk naar
het Zangfeest

Zoals andere jaren zal de VU-afdeling
Peer ook dit jaar weer n voetbaltornooi inrichten Dit tornooi zal plaatshebben zaterdag 29 mei e k Aan dit
tornooi zal kunnen worden deelgenomen door 12 ploegen
Inschrijving en borgsom van 1 000 fr
die bij deelneming zal worden terugbetaald worden van nu af verwacht op
het sekretariaat Kaulillerweg 26 te
3572 Peer De borgsom dient gestort
op rekening nr 335-0350750-44 van
V U Peer met vermelding Voetbaltor
nooi

Zoals voorheen gaat VUJO-Genk
weer naar het Zangfeest in het Sportpaleis te Antwerpen Hiervoor werd
speciaal een bus ingelegd 200 fr per
persoon De bus vertrekt om 12 u 30
aan Genk-station Ook zijn nog enkele
inkomkaarten beschikbaar aan 170 fr
dn het blok dat voorbehouden werd
voor VUJO)
Inlichtingen kunnen steeds gevraagd
worden bij Ivo Coninx Koerweg 12
(011 /35 76 38) of bij Jan Jambon Richter 3 (011/356028)

LIMBURG
APRIL
15
15

17

18

ALKEN Stichtingsvergadenng van VU-afdeling onder leiding van
VU-Borgloon Om 20 u in zaal Luna
EIGENBILZEN Filmavond over de IJzerbedevaart om 20 u in
gemeentezaal Hartenberg te Eigenbilzen Toespraak door Paul
Daels
BREE Groot Vlaams herfstbal in het Parochiaal Tehuis van Gerdingen vanaf 20 uur Orkest Chums Combo Inkom 60 fr Super
tombola
GENK Uitgebreide bestuursvergadering VUJO-Limburg om
10 uur stipt in de Slagmolen

MEI
15 LANAKEN Bal van groep Verjonging om 20 u in feestzaal
Merelhof Bessemerstraat te Lanaken Met orkest Never Lost

y^\

Wij in de Volksunie

3de Vlaams
1 -Meifeest arr. Leuven
Op / me/a.s. organizeert het Arr. Bestuur van Leuven in samenwerking met de
afdeling Rotselaar het 3de Vlaams 1-meifeest
Doel van dit feest:
Onze jaarlijkse Vlaamse dag vieren in het arrondissement Verbroedering tussen de afdelingen;
De mogelijkheid scheppen om uw familie, vrienden en leden te laten delen in
Vlaams-nationale gezelligheid en kontakt te nemen met de
mandatarissen.
De opbrengst van dit feest wordt besteed aan de propaganda voor de gemeenteraadsverkiezingen
in de voor de VU „moeilijke
gebieden'.
Een greep

uit het

programma-

10 u Wildkruidenwandeling
langs
d e D e m e r d i j k of r o n d r i t m e t o p e n
t r e i n t j e d o o r Rotselaar
12 u 30-14 u. G e l e g e n h e i d t o t middagmalen (4 m e n u ' s )
1. S o e p -4- k i p m e t g r o e n t e n +
njst/brood
250 f r
2 S o e p -f V l a a m s e k a r b o n a d e n
4- f n e t / b r o o d . . .
.
2 5 0 fr
3. S o e p
+
s c h a p e n r a g o u t -)brood
2 5 0 f r.

VU-MeiseWolvertem-Oppem
naar Zangfeest
Onze afdeling gaat met eigen wagens
naar het Zangfeest op zondag 25 april
Verzameling om 13 u 30 aan het
Rondplein te Meise-Wolvertem-Oppem Alle wagens worden volgestopt
om zo ekonomisch mogelijk de reis te
ondernemen Afspreken met Herwig
Cornells, O - L - V r o u w w e g 1 te 1860
Meise, tel 2692570 Kaarten bij Maunts Passchyn, tel 269 69 35

Jeugdgemeenschap
zoekt

4. A a n g e p a s t e kinderschotel

lOOfr

V o o r deze voormiddagaktivite.ten
best op voorhand inschrijven
Alle inlichtingen V U - s e k r e t a n a a t ,
S t e e n w e g o p G e l r o d e 18 t e 3 1 1 0
Rotselaar ( 0 1 6 / 4 4 . 3 7 9 1 )
Namiddag
Feestprogramma
- pres e n t a t i e Emmy
Cassiman
14 u 30-17 u o p t r e d e n v a n J e f
Burm, Jachthoornkorps, fanfares,
balletgroep enz
17 U.-18 u. m o g e l i j k h e i d t o t e e n
„ h a p j e " — b e z o e k aan d e s t a n d e n
VU-shopping,
VUJO-informatie,
Streekpers, pottenbakker enz
18 u F e e s t r e d e d o o r V i k A n c i a u x .
19 u -24 u. Vlaams Volksbal - ork e s t „E A n d e r s e n a n d his Shallows"
G a n s d e n a m i d d a g is er o p v a n g
v o o r alle k i n d e r e n die e e n e i g e n
kinderprogramma
aangeboden
knjgen
T i j d e n s h e t bal- t r e k k i n g r e u z e tombola
Hartelijk w e l k o m i

19

VU-Linkebeek:
nieuwe start

BRABANT

Op 8 maart II werd de VU-afdeling Linkebeek heringericht en nam een nieuw e start
Het beleid en de organizatie werd
voorgesteld door Jos Leemans Na
een unaniem akkoord werd het dagelijks bestuur als volgt gekozen en
samengesteld voorzitster mevr Magda Pompen, Brouwerijstraat 52, 1630
Linkebeek (tel 3761410), ondervoorzitter Jos Leemans, Stationstraat 75,
1630 Linkebeek penningmeester tevens
arrondissementsafgevaardigde
en ledenbefieer Willy Destrijcker. Kleiveld
25,
1630
Linkebeek
(tel
3581278), sekretans Jozef Snoeck
Stationstraat II, 1630 Linkebeek (tel
375 43 30), jeugdbeleid en propagande
Patriek Boon, Kerkstraat 31, 1630 Linkebeek
WIJ wensen de afdeling Linkebeek
veel moed om door te zetten in deze
wel moeilijke gemeente op de rand van
de Brusselse agglomeratie

APRIL
16
16

17
18

18
20
24
24

28

VU-Leuven (arr.)

TIELT-WINGE 6de Vlaams bal in Tilt City om 20 u 30 Inkom
70 fr
KAPELLEN O / D BOS- Optreden van kabaretgroep Toost met
Menosaus in de St -Jozefsknng te Kap o / d Bos om 20 u 30 Org
VUJO
DWORP: VU-bal in de Vredezaal Orkest Roger Y Los Vivos
Vanaf 21 uur
ST-MARTENS-BODEGEM: 2de Pannekoekenfestijn in de gemeenschapslokalen. Schoolstraat, van 15 tot 21 u Om 16 u
plechtige overhandiging van VUJO-vlag van nieuwe VUJO-kem
door Jef Valkeniers
DIEGEM Lentenamiddag vanaf 14 uur in zaal. Milde'. Kerktorenstraat 22 Gezellig samenzijn met taart koffie en drank
WEMMEL- Debatavond met kamerlid Daan Vervaet over „Gemeentelijk jeugd- en groenbeleid" om 20 u 15 in 't Hooghuys
AFFLIGEM Feestmaal in zaal Sportwereld, Brusselbaan te
Hekelgem Vanaf 20 uur Ook op 25/4 vanaf 12 tot 22 uur
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
KOEKELBERG: Folkavond en volksbal, verzorgd door de folkgroep Welgemeyt uit Grimbergen Om 20 uur in de cafetaria van
de U F S A L Vandesandestraat 1 Inkom 60 fr, voorverkoop 50 fr

ly^Ei
8

bereidt

14

kongres voor
Op vrijdag 23 apnl '82 om 20 u gaat in
zaal „Aroma", Mechelsesteenweg 471473 te Herent de voorbereiding door
van het 20ste VU-kongres van 5 en
6 juni te Antwerpen Het kongres
kreeg als motto „Ekologie en ekonomie naar een nieuw evenwichti"
O p het programma staan een toelich-

BEIGEM: Fuif met diskobar Vicious Music in zaal Rubens te
Beigem Inkom 70 fr, VUJO/Megaton-leden 50 fr
DIEGEM' Alg ledenvergadering in het Patronaat, Kosterstr 1 te
Diegem Voorstelling kandidaten gemeenteraadsverkiezingen en
projektie diareeks „60 jaar V O S " Begin 20 u Toespraak door
voorzitter Anciaux

ting van de ontwerpteksten door
Frans Van Nieuwenhove en Vital
Geeraerts en een bespreking van de
ingediende amendementen
•* Amendementen kunnen ter plaatse ingediend worden
•* Voor een vlot verloop wordt ver-

wacht dat ieder z n eksemplaar van de
ontwerpteksten meebrengt
• De afdelingen worden dringend
verzocht de ontwerpteksten tijdig te
bespreken Bijkomende eksemplaren
kunnen besteld worden op het algemeen sekretariaat (tel 02-2194030;

Aanbevolen huizen

Invullen

CHALET
(te verplaatsen gebouw
van ongeveer 200 m2)
Kontaktadressen
— Louis Pardon, Vilvoordsesteenweg 64, 1850
Grimbergen,
tel
02/
269.16 31
— Tijdens de kantooruren Jeugddienst Grimbergen, tel 02/267 15 08

belastingaangiften
Op zaterdag 24 apnl, van 10-12 uur, en
de woensdagen 21 en 28 april, van 18
tot 20 u invullen van de belastingaangiften inkomsten 1981 In het Gildenhuis Kerkstraat 22 Dworp Meebrengen aangifteformulieren, loonfiches en
strookjes vakantiegeld Eventueel ook
boekje mutualiteit (Org Volksunie
Dworp)

(Adv.)

Firma
VAN DOOREIM
Hout

€temit
Bouwspecialiteiten
MARLIERl
1700 ASSE
Tel. 452.«8.37
02/452.78.07

Tliulsbestelllng
Toonzalen

BLANKENBERGE
app. en kamers te
huur
Restaurant

Bearnaise

D e S m e d t d e N a y e r l a a n 86
0 5 0 - 4 1 3 0 70

De levensverzekering.
Een o p t i m i s t i s c h k o n t r a k t .
K o m er e e n s
over klappen bij

Jef Thys
Verzekeringsmakelaar
Koning Leopoldlaan 1
3180 W e s t e r i o
Tel 014-54 4 8 0 7

P.V.B.A. O R G A N I - C O M P

DE BRUSSELPOORT

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA

Boek- en dagbladhandel
Brusselstraat 45-47, HALLE TeL 02-356.85.78

Gnteri] -de G.ipaert-.
Molenstraat 45. 9300 Aalst
Tel 053 70 32 19

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

Boekhouding — Fiskaliteit en venootschapsstichtingen.
Over het ganse l a n d .

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

Sierpleister op gevels?
Alle v o c h t i s o l a t l e s

ATHOS

' o s t v a a r t d i j k 60
1850 G R I M B E R G E N
Tel 02-251 11.36

A f s p r a a k v o o r m i d d a g of na 19 u u r
V l a a m s e - F r a n s e - Engelse m e u b e l e n
C o m m o d e s , kasten, bruidskasten, secretaires
Matige prijzen

pvba

— Lood- zink en rootmgwerken
— Sanitaire installaties
— Herstellingen en nieuwbouw

Jan MESTDAGH
Korts Welvaart 25
2850 Keerbergen
Tul 015-23 38 87

Eikenstraat 212, Reet
Tel.

031-88.64.68

Ook r u w b o u w & sleutel o p de deur

Adv 203

De Roover-

Carrosserie-

Vanwesemael

schilderwerken

p.v.b.a.

GALERIJ DE KEIZER
Exclusiviteit:

salons
lustrerie

kleinmeubelen
geschenkartikelen
Zaakvoerder

Openingsuren:

bouwmachines
Victor De Keyser
D a a l s t r a a t 76
1852 G R I M B E R G E N BEIGEM

M a a t s c h a p p e l i j k e zetel
D i j l e s t r a a t 13,
2850 K e e r b e r g e n
Tel 0 1 5 - 5 1 4 5 40.

Tel 02-269 37 0 2

Staf ••Kiesekoms
^''*'
Keizerstraat
2
Keizei
TERN
TERNAT
Tel
02-582 22 22
Tel O

Dinsdag, woensdag an vrijdag
van 13 tot 20 u. Oondardag van
9 tot 20 u. Zatardag van 9 tot 20 u.
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gaslotan

Magazijn
Mechelsebaan
Keerbergen.

52,

2850

TEL 014-21 1 2 0 7
F R A I K I N S T R A A T 20.
HERENTALS

O o k v e r k o o p van het merk
H Y U N D A I - P O N Y en tweedehandswagens
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Gentse raad besprak eigen
leefmilieu
De gemeenteraadszitting in Gent van 15 maart II had, ondanks de korte
dagorde, heel wat belangrijke punten ter bespreking
Reeds van bij het begin kwam de VU-fraktie, bi) monde van Frans Baert, tussen
om de verbroederingspolitiek van het kollege op de korrel te nemen De VU
heeft geen bezwaar tegen het prmciep van verbroedering maar geeft toch wel
de voorkeur aan Europese steden zoals b v Leiden (NI) I v m de verbroedering met Talinn (USSR) stelt zich toch wel de vraag naar de opportuniteit van
een overeenkomst met een land met een diktatoriaal regime en naar de situatie
in Polen
Ook de woordvoerders van SP en CVP keurden het Sovjet-regime af maar zagen het met als een beletsel voor verbroedering met een bepaalde s t a d .
De burgemeester verdedigde zijn
voorstel met het oog op de ekonomi
sche voordelen meer in het biezonder
het bevorderen van de havenaktivitei
ten Baert weerlegde de argumenten
en stelde dat morele overwegingen
soms mogen overheersen op de eko
nomische
Hugo Waeterloos (VU) kwam tussen
IV m de rekening 1980 van het haven
bedn|f De rekening opgemaakt volgens de voorschriften van het ministerie geeft geen juiste inzage van de
onderneming Hij drong aan op het
opmaken van een parallelle bedrijfs
ekonomische resultatenrekening De
burgemeester was hiervan echter niet
te overtuigen
De begroting van het Stedelijk Grond
en Bouwbedrijf was aanleiding tot een
tussenkomst van Guido De Roo (VU)
Voormeld bedrijf werkt immers met als
een bednjf maar eerder als een zuivere stadsdienst De bedoeling moet zijn
via projekten aan grondbeleid te doen
en daarmee op de openbare markt te
komen Praktisch alle verkopen gebeuren nu aan de stad zelf wat met
gezond kan zijn Schepen Monsaert
gaf een overzicht van de verwezenlijkingen van het Stedelijk Grond- en
Bouwbednjf en van de plannen die er
nog zijn Hij trachtte daarmee te bewijzen dat zowel aan bouwpolitiek als aan
grondpolitiek wordt gedaan
VU-raadslid Van Ooteghem hield een
opmerkelijk pleidooi voor het saneren
van de vleeshandel en de misbruiken

in de slachthuizen Hij deed het voorstel om van Gent een pilootstad te maken op het gebied van de vleeskeuring
O p vandaag-IS 90 % van het vlees dat
in de handel wordt aangeboden be
smet met hormonen Hierbij worden
vaak gevaarlijke kankerverwekkende
produkten gebruikt (zoals het DEShormoon) die aan de veefokkers en
-handelaars een enorme winst opleveren
De oprichting van het instituut voor
vetennaire keunng is een stap in de
goede richting De veearts mag zijn
pnve praktijk met meer kumuleren met
een betrekking als keurder De keur
der wordt met meer per prestatie
betaald maar bekomt een vaste jaarwedde
Het probleem van de hormonen zal
echter blijven bestaan aangezien on
voldoende labo s onderzoeken kunnen
verrichten en de kostprijs te hoog is
Het meest doelmatige middel is de
inspektie op het bedrijf zelf Oswald
Van Ooteghem formuleerde daarom
volgend voorstel het stadsbestuur
zoekt een paar fokkers die er zich toe
verbinden geen hormonen te gebruiken bij hun dieren en die vrijwillig
kontrole op hun bedrijf toelaten Eens
het vlees gekeurd zou het enkel mogen verkocht worden bij slagers die er
zich toe verbinden geen ander vlees in
hun winkel te verkopen en die op beurt
vrijwillig om permanente inspektie verzoeken Via de verbruikersverenigingen kan het met gespoten vlees qepro-

KONTICH
Kon Astridpl 85
Tel 031 57 30 32

BRUSSEL
Nieuw Brugstr 28
Tel 02 218 74 89

\ShfUmundeHy

KOUD BUFFET
KRACHTVLEES
SCHOTEL
Pate
ossentong
var
kensvlees worst sla
tomaten boerenbrood
boter
130 fr
2 sneden boerenbrood
boter 2 eieren
50 fr
2 sneden boerenbrood
boter
Trappistenkaas
van Chimay
50fr
2 sneden boerenbrood
boter met boerenhesp

LEUVEN
Tervuurse Vest 60

Tel 016-22 86 72
HULSTE
Brugse Baan 1
Tel 056-71 15 36

•

GROTE PARKEERTERREINEN

Zalen vrij voor feesten bals,
banketten, trouwfeesten e d

NU, in deze „DORTMUNDER THIERBRAUHOVEN Duitse specialiteiten, ..Dortmunderthier - Bier van 't vat"
,,'t Levende water Tonissteiner Sprudel" er nu ook te proeven en te koop!
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Kernvrij
Raadslid Termont (SP) stelde de gemeenteraad voor een motie te stemmen waarbij het plaatsen van kernra
ketbases op het grondgebied van de
stad als onaanvaardbaar beschouwd
wordt en Gent wordt uitgeroepen tot
kernvrije stad
VU-f raktieleider Qe Roo vond dit voorstel aanvaardbaar maar met ver genoeg gaand Hij stelde een ammendement voor teneinde ook het transport
van kernkoppen op het stedelijke
grondgebied te verbieden De PVVfraktie die hiervoor haar nationaal
voorzitter Verhofstadt het woord liet
bevestigde haar nationaal standpunt
ter zake ze zijn voorstander van een
nul-optie maar indien de onderhandelingen in Geneve geen resultaten opleveren moeten de kernwapens volgens
plan geïnstalleerd worden zij het dan
liefst met op Gents grondgebied De
CVP-fraktie liet het probleem liever
over aan het nationaal bestuur en voelt
meer voor het sensibilizeren van de
bevolking i p v moties Het kollege op
haar beurt stelde voor met in te gaan
op de SP-motie, maar nodigde de raad
uit zich aan te sluiten bij een vroeger
door het kollege ingenomen standpunt
(met gelijklopende inhoud) mits toevoeging van het VU-amendement Met
uitzondering van 3 PVV'ers en 1
CVP'er die zich onthielden, werd dit
voorstel aangenomen

APRIL
17 ASSENEDE-BASSEVELDE-BOEKHOUTE-OOSTEEKLO
6de
Vlaams Lentebal in de parochiezaal Nieuwe Boekhoutestraat te
Bassevelde Om 20 uur D J Danny Inkom 80 fr Voorverkoop
60 fr
22 GENTBRUGGE Frans Baert spreekt over het vernieuwd erfenisrecht om 20 uur in het Dienstencentrum Org FVV-Gentbrugge
24 DENDERLEEUW VU-eetfestijn in zaal Hemelrijk vanaf 18 uur
Ook op zondag 25 april van 11 u 30 tot 15 uur
MEI

11

15

NINOVE Jaarlijkse speciale zitdag invullen belastingaangiften
Alleen op zaterdag van 9 tot 12 u en van 13 tot 17 u in het sekr
Vlaams Dienstbetoon G De Kegel Onderwijslaan 5 te Ninove
NINOVE Lezing door Jaak Gabriels over De gemeente en het
leefmilieu VU-Groot Ninove maakt eveneens zijn plaatselijk
leefmilieu-standpunt bekend Om 20 u in de Denderhoeve te
Ninove
HERDERSEM-AALST VVVG-gouwdag in werkhuizen Gilbos te
Herdersem Begin om 1 4 u 3 0 Showprogramma en gezellig
samenzijn Einde rond 19 u Leden uit het arr Oudenaarde
betalen voor de bus 160fr Inschr bij A Coussement Gentstr
198 te Oudenaarde

waarin een veelbezochte dancing is
gelegen klagen sedert geruime tijd
over nachtlawaai en vandalisme Nu
blijkt uit een verklaring vanwege het
Hoofdkommissariaat van politie in een
kranteartikel dat de politie onvoldoende personeel heeft om op te treden
maar ook dat ze dergelijke klachten
ondergeschikt maakt aan zware ongevallen en kriminaliteit De burgemeester sprak dit nog met tegen Waeterloos leidt hieruit af dat de kontrole op

de geluidshinder de politie met interesseert Personeelsgebrek is een vals
argument dat door heroriëntering en
herverdeling van taken kan opgevangen worden De politie moet weer de
baan opi
De burgemeester sprak de konklusie
van Waeterloos tegen maar vroeg
begrip voor de situatie van de politie
Er wordt trouwens herhaaldelijk geverbalizeerd tegen jonge vandalen
Carla Brion

JS^

J.GERLO

zonwering-rolluiken
vouwdeuren-plastiek

'T Vestje in volle expansie
te Dendermonde
De vzw T Vestje Vlaams Nationaal
Socio-kultureel Centrum, met zijn sekretariaat aan de Oude Vest 129 te
Dendermonde, blijkt zijn kinderschoenen ontgroeid te zijn en zal dank zij de
medewerking van een aktieve raad
van en een aktief personeelsteam weldra van zich laten horen in het Dendermondse De vzw T Vestje met zijn dagelijks bestuur senator Walter Peeters,
volksvertegenwoordiger J Van Boxelaer Marcel Verschelden Bert Nuydts,
Ann Troch Minam Vernest en Manjke
De Clercq, wenst in de komende
maanden o l v zijn raad van beheer
heel wat vormings- en kulturele aktiviteiten te brengen O p 7 mei wordt
gestart met een avond over de „jeugd-

werkloosheid" terwijl in juni een brochurebeurs zal worden gehouden
Verder heeft de vereniging reeds twee
zangfeesten op zijn palmares en werkt
men aan het derde
Een BTK-projekt werd ingediend om
een studie te maken over de werking
van de kulturele i aden en behoeften in
het arrondissement met inventanzatie
van het kulturele verenigingsleven
Vermelden wij nog dat het VU-arr
eveneens vergadert in het sekretanaat
aan de Oude Vest te Dendermonde
Wie lid wil worden van de vzw T
Vestje kan dit door zijn aanvraag te
doen aan de raad van beheer en 600 f r
lidgeld te betalen door overschrijving
op rekening 442-8604911-71

Jonge Leeuwen naar Frans-Vlaanderen
Samen met het Sint-Niklase Davidsfonds en de Belseelse Amedee Verbruggenknng trekken de Wase Jonge
Leeuwen op zaterdag 15 mei naar
Frans-Vlaanderen Als gids zal V U senator Walter Luyten fungeren
De uitstap wordt voorafgegaan door
een inleidende dia-avond, die eveneens verzorgd wordt door Walter Luyten O p deze avond die plaatsheeft op
dinsdag 27 april om 20 uur in het
auditonum van Het Centrum Grote
Markt 40 te Sint-Niklaas is iedereen

van harte welkom Walter Luyten zal er
Frans-Vlaanderen doorlichten zodat
ook thuisblijvers op 15 mei een stukje
„Nederlanden in Frankrijk' vanuit hun
luie stoel kunnen .verkennen"
Belangstellenden voor de dagreis naar
Frans-Vlaanderen kunnen nu reeds
inschrijven op het algemeen WJLsekretariaat, p a Kns Verguit, Isengnmlaan 13 te 9180 Belsele (tel 03172 3838) tegen de prijs van 275 fr
(maaltijden met inbegrepen) Gelieve in
te schrijven voor zaterdag 1 mei

verzekeringskantoor

ONZE SPECIALITEITEN

decoodt p.v.b.a.

50 fr.
80 f r

150fr.
100 fr,

pageerd worden Gent zou op die
manier kunnen worden uitgeroepen
tot hormonenvrije stad
Het kollege bij monde van de schepenen Moreeuw en Van de Winckel
stemden volmondig met het voorstel
in Er rijzen evenwel een aantal praktische problemen waarvoor een kommissie zal worden opgericht
Willy Storms (VU) interpelleerde over
de vaststelling door de EGW van het
verbruik van elektnciteit gas en water
Hl] bestreed met het systeem van
tweemaandelijke
voorschotten
en
eindafrekening maar was wel enigszins bezorgd om de bijbetaling na deze
strenge winter Kan ervoor gezorgd
worden dat de afrekening me samenvalt met de eerste voorafbetaling dat
de mogelijkheid zou geboden worden
de bijbetaling op voorhand mee te
delen en de eventueel de opleg te
spreiden over verschillende betalin
gen
Schepen Temmerman wees erop dat
voor bejaarden reeds maatregelen zijn
getroffen en dat EGW een hele tijd
wacht om op te treden tegen metbetalers

Aan de raad werd nog een tweede
motie voorgelegd door Guido De Roo
(VU), betreffende een reaktie tegen de
beperking van de voorziene 7 % rentetoelage vanwege de EG voor een
nieuwe continu-gloeierij bij de NV Sidmar
Het kollege had weer een tegenvoorstel van motie tot verzet tegen een mogelijke produktievermindenng bij het
staalbednjf Sidmar De meeste raadsleden konden zich zowel bij het ene als
bij het andere aansluiten — raadslid
Plasschaert (SP) probeerde nog er
iets te laten aan toevoegen ten bate
van Fabelta wat echter met mogelijk
bleek — zodat werd overeengekomen
een gekombineerde tekst op te stellen
Hugo Waterloos (VU) interpelleerde
ten slotte het kollege in verband met
de beteugeling van nachtelijke lawaaihinder
De bewoners van een Gentse wijk

2 sneden boerenbrood
boter Ardense boeren
leverpastei
50 fr
2 sneden boerenbrood
boter
2 Frankfurter
worstjes
50 fr
• Op verzoek ook wit
brood
In
onze
keuken
wordt
uitsluitend
VERSE BOTER ge
bruikt^
• Voor groepen Oe
Brabantse koffietafel' Eten naar harte
lust brood, boter,
varkensvlees
pate
kaas, konfituur ap
pelkompot, eieren,
suiker, koffie 130 fr

Ajuinsoep
Hongaarse Goulachd
Kip aan 't spit (950 g r )
brood
boter of a a r d a p p e l e n - sla
of a p p e l c o m p o t t e
Thler-Brau-ultsmljter (spek m e t eieren)
uit G r o o t m a ' s t i j d !
Zuurkool m e t w i j n ( S a u e r k r a u t m i t Eisbein)
h a m (ongev 1 kg) - a a r d a p p e l e n
of b o e r e n b r o o d m e t boter

OOST-VUtANDEREN

Sidmar

80 f r

Wij in de Volksunie

s

Victor Braeckmanlaan 53
9110 Gent (St.-Aman(dsberg
Tel 091/28 28.32 en 28.36 2a
ALLE PRIVATE EN INDUSTRIËLE VERZEKERINGEN

m
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lepel & vork...

^

BANKETBAKKERIJ

Café De Toekomst

Neukermans-Blom

Kauwstraat 43,
9560 Sint-Lievens-Esse

Ddalstraat 7 - 1 7 8 0 T e r a l f e n e
Tel 0 5 3 - 6 6 8 2 1 5

Tel. 054-50.06.49

Fijn g e b a k
ijstaarten

- suikerwaren

-

Polderstraat 12
8458 Ocstduinkerke

Vahderingscentrum LOTTO,
aanneming tot donderdagavond 24 uur

Maak ook eens kennis met de
gezellige sfeer m

Restaurant
KAPELLEKESHOEF

Restaurant

Kapelstraat 1

SCHUTTERSHOF

Tel 014/54 4007

Dorpstraat 10

\/1aandag gesloten - Rustieke
sfeer

2922 RAMSDONK

Tafelhouder
Specialiteit g e r o o k t e v i s
G o e d e wijn hoeft geen krans
Schoolstraat 52
Kapelle-op-den-Bos
TeL 015/71.19.40
Feestbespreking op maandag dins
dag en donderdag van 19 tot 21 u
Woensdag gesloten

Specialiteit
dagvers fruit en groenten
Dubbele Valois-zegels
aan alle leden

Emiel Witmannstraat 36,
Schaarbeek

Tel 02 734 56 09

Levert kwairteitskoff ie bij u thuis!

COR'JTIAI.

Industriële
brood on banketbakkon]
Roomijs

TONGERLO-WESTERLO

Restaurant P A L M H O F

VOEDING „DE POLDER"

UW KOFFIEHUIS

Wiifried BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
UITBERGEN
Tel 091-67 57 12

Tel 015-71 1549

Hot Koffiehuis der
Dcndorslrcok
Kattestraat

tct ^almefmi»
WEKELIJKSE RUSTDAG
VRIJDAG TOT ZATERDAG
18 UUR
JAN PAUWELSOE BRAUWER
D« fatniliazaak mal Iraditia.

Wijnimport HERMAN
Douane • stpelhuis
Menenstraat 376
WEVELGEM
Tel 056-412922
056-41 81 68
Invoer Bourgondie- en Bordeauxwijnen.
Alle grote wifpen
rechtstreeks utt de kastelen
Degustcities en verkoop
elke vrijdag van 17 tot 19 u
elke zaterdag van 10 tot 13 u
en op afspraak

Koffiebranderij
SANO

SPECIALITEIT
van WAFELS
en IJSROOM

20, A A L S T

Banketbakkerij
AIMTWERPIA

9328 S C H O O N A A R D E
Oude Brugstraat 16
052-423246

G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 38 Dr V a n De Per'-olei 51
9300 A A L S T
BORGERHOUT
M a u r i t s GOSSYE
J o o s t GOSSYE
Tel 053 2 1 3 5 33
Tel 0 3 1 3 6 56 54

JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

CAFE-FRITUUR

HDF TEN DALE

FEESTZAAL
«EDELWEISS-

Cafe-restaurant MUTSAERT
Eikenlei 61

Vossemberg 13, 1981 V O S S E M

2280 G R O B B E N D O N K

Kleine maaltijden, vergaderinj e n . familiebijeenkomsten.

Tel. 02-767 45.76

Tel 014-5121 48

Alle feestelijkheden
Mogelijkheid tot huren
van bestekken

Sluitingsdag maandagavond en
dinsdag

Lokaal «T SCHUURKE»

<erkveldstraat 3 1 ,
'420 Erpe-Mere
•I 053-77.85.57

Beauvoordse specialiteit
Pannekoeken en wafels

SPECIALIST VOOR
AL U W FEESTEN

Oude Graanmarkt 25
1000 BRUSSEL
Tel. 02-513.25.64

Mevrouw
\]'{
1 Vi I .'OKide ki uk( n
\\lmUl\
l'rmok'j',sch,'pi-.'<-i
\ \ , ^ J V\'•^c\^l>:•\^ dii n,tl)t loo'i

Waar Vlamingen THUIS zijn.
,\'I.U Ni|l, r

.. 38
Il i 0.11'BI 8»-11

BOUILLONPASTA - SOEPEN SAUSEN - KRUIDEN
EN SPECERIJEN
Schapenstraat 43
Tel. 031-36.0045 2200 Borgerhout

LINDENHOVE
Bellestraat 49
1970 H E K E L G E M
Cafe
restaurant, speeltuin,
terras W o e n s d a g e n donderd a g g e s l o t e n M a a n d a g , dinsd a g , v n j d a g vanaf 15 u Z a t e r d a g e n z o n d a g vanaf 's m i d dags

Tel 053-66.87.40

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 058/29 94 91
Gesloten vnjd.ig behalve in scizooti

Ook verhuring van tafelgenef
Schilderstraat 33
2000 Antwerpen
Tel 031-37 4572

CHuis v a n v e r t r o u w e n )

OCHSI PRODUKTEN

RESTAURANT TIJ^
G r o t e S t e e n w e g 71
Tel. 091-69.28.74
ribstuk

op

M oenweq op Wijchmaal 5 9

DE P U S
GEBROEDERS

Dortmunder
Thier Braü-hoven
Tervuursevest 60, LEUVEN Tel 01622 8672
Kon Astridlaan 85, KONTICH Tel..
031 57 30 32
Nieuw Brugstraat 28. BRUSSEL Tel..
02-218 74 89
Brugse Baan 1, Hulste Tel 05671 1536
Grote parkeerterreinen, zalen vrij
voor feesten banketten e a Duitse
specialiteiten Dortmunder Thier van
t vat Levende Water Tonissteiner
Sprudel goed en goedkoop eten

Algemene voeding bieren wr|()en. likeuren Rechtstreeks invoer Duitse
en Franse wijnen

Elie v a n L a e r e
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 091-3006 53

Voor een lekker etentje
in een gezellige sfeer

Eethuis 't Voske
V e r b e r t s t r a a t 145-147
2 1 2 0 S c h o t e n , 031-58.41.76

Kom es binnen waar Vlamingen
thuis zijn

W i j v e r z o r g e n al u w f e e s t e n .

i o f ten C*cnl|oortt

i

Restaurant
Feestzaal Café

Uitbating:
Erna Van Ddoren
Keierberg 25
1700 Asse
TeL 02/452.95.15
M a a n d a g gesloten

't Is een specialiteit
zoek hem op bij uw slager
of toespijswinkel

„De Beauvoordse pastei'
t Is de lichtste verteerbare

Steeds welkom m
Welkoin

KREKELHOF
Drankhuis m e t sfeer
Drie Egyptenlaan 1 1 ,

hout

Dinsdagavond en woensdag
gesloten

SNOECK

Tel 011-79 70.84

Lambroeckstraat 89
9320 O U D E G E M
TeL 052/21.1606

9260 O o r d e g e m

Specialiteit

Huis

PEER

Aannemer van alle feesten

Winderickxplein
Alsemberg

D.M. Import

Pauwelyn- Duquesne

FEESTZALEN - S A L O N S
DE L A N D S K N E C H T

Europ Supermarkt

V e r d e l e r v o o r België
en Luxemburg der

Café Het Vlaams
BIJ Jef Meys-Cypers

DE

Gooik
Tel 054-33 4 8 5 7

IN DE G R O E N E

POORT

D o r p s s t r a a t 3 1 , 1686 G o o i k
Tel. 0 2 - 5 3 2 54.81
Lokaal van de Volksunie

Uw tweede thuis!

Hotel-restaurant-pub

Tower Bridge

T

den botaniek

o p 5 mm van Heizelpark
Hotel met goede smaak standingkamers. alle komfort
Heidebaan 98, 1850 Gnmbergen Tel 02-25202 40
rtest zondag gesloten - Hotel open
Tijdens de week. suggesties van de chef + spijskaart
Open alle dagen - maaltijdchecks

Koningsstraat 328
1030 Brussel
Tel 02-2184838 - 21841 72
Vlaams-Brabants
restaurant, fijne keuken,
gevarieerde wijnkaart,
stijvolle salons, grote tuin

'ITCTSI'Ï'^

-Wj
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Kultuurpaktkommissie
veroordeelt Izegems bestuur

Is het schepenkollege
biblioteekminded?
R E VJat IS er precies fout gelopen 7
W Maertens Natuurlijk is niet alles
verkeerd gegaan Maar de schepen
van Kuituur heeft een fundamenteel
verkeerde richting genomen door het
biblioteekbeleid m handen van het
schepenkollege te leggen en niet bij de
Raad van Beheer Dat is regelrecht in
strijd met de wetgeving op het kultuurpakt en het biblioteekdekreet Dat had
voor gevolg dat het beleid partijpolitiek
benaderd werd en met biblioteekmatig
RE te het Izegemse
schepenkollege
dan zo
biblioteekminded'^
E Vandewalle Ik zal me zacht uitdrukken IK heb daar de grootste twijfels
over
R E Als het schepenkollege het beleid
bepaalde, wat deden dan Raad van
Beheer en Kommissie van Advies'^
E Vandewalle Als ondervoorzitter van
de Raad van Beheer kon ik spoedig ervaren hoe de schepen van Kuituur
alleen de indruk wilde wekken met de
Raad van Beheer te werken Eigenlijk
zaten wij erbij voor spek en bonen En
de Kommissie van Advies kwam er
helemaal met aan te pas In beide
lichamen zitten nochtans mensen
waarvan je met gaat twijfelen aan hun
kennis van en interesse voor biblioteekwerkmg
R E Twee organen, Raad van Beheer
en Kommissie van Advies Valt dat niet
wat duur uit "f
W Maertens Die vraag is al meer
gesteld Maar wees gerust Raad van
Beheer en Kommissie werken volkomen gratis Ze ontvangen geen cent
zitpenmngen
RÉ te uw klacht geen uiting van
negativisme''
E Vandewalle Het schepenkollege is
onder druk van de V U . wel willen
starten met het biblioteekdekreet
Maar het heeft verder alleen de schijn
opgehouden en het is zich bij monde
van de schepen van Kuituur gaandeweg negatief gaan opstellen Ik som
enkele zaken op de kange middelen
voor biblioteekwerkmg brutaalweg halveren, Raad van Beheer en Kommissie
van Advies negeren, positieve voorstellen afwijzen, invoeren van partijpolitieke overwegingen en van disknminatie Kan het nog negatiever''
R E Het IS dus duidelijk aan welke kant
we het negativisme moeten zoeken
Maar, hebben jullie na het ontstaan van
de stadsbiblioteek dan mets meer kunnen
doordrukken''
W Maertens Toch wel Zij het dan
vaak onrechtstreeks Elke vergadering
van de Raad van Beheer, zijn we
blijven grondig voorbereiden Ondanks de negatieve of zwijgende CVP-
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houdmg hebben we verder positieve
voorstellen geformuleerd Zowel grote
als kleine zaken In de jongste stadsperiodiek bij voorbeeld kon u een lijst
vinden met alle tijdschriften en bladen
die m de stadsbiblioteek aanwezig zijn
WIJ hebben dat twee jaar voordien al
voorgesteld Wij staan een beleid voor
waarbij een zo groot mogelijk deel van
de bevolking met de biblioteek vertrouwd moet geraken Al onze voorstellen in de richting van het onderwijs
zijn telkens afgeketst Maar in de toekomst zal men wel moeten werken
met onze beleidsopties

Vooruit, dien maar klacht i n !
R E Jullie rol is dus wel degelijk positief Maar is uw klacht bij de Vaste Kultuurpaktkommissie dan niet voorbarig
geweest'' Had je niet eerst via een gesprek tot een oplossing kunnen komen''
E Vandewalle W e hebben werkelijk
alles geprobeerd veel geduld gehad
en goede wil betoond In de Raad van
Beheer hebben we de schepen van
Kuituur gewezen op het biblioteekdekreet en op het kultuurpakt W e hebben gezegd wat er fout liep en in strijd
IS met de wetgeving
Toen mets mocht baten, hebben we de
schepen van Kuituur en eerste schepen-volksvei1egenwoordiger
Andre
Bourgeois persoonlijk aangesproken
W e hebben hen gezegd dat w e het
met tot een klacht wilden laten komen
Dat w e het liefst een gesprek wilden
en een verzoening wensten na te
streven
Wat de schepen van Kuituur betreft
het IS me nog altijd met duidelijk of ze
de wetgeving terzake, die ze in haar
funktie toch zou moeten kennen, werkelijk met kent of begrijpt, gebaart met
te kennen of met te begrijpen, of met
wil kennen of begnjpen
Andre Bourgeois die een door de C V P
goedgekeurde wetgeving moet kennen en respekteren zou je denken,
verklaarde ronduit lak te hebben aan
het kultuurpakt En hij voegde er hooghartig aan toe ..Vooruit dien maar
klacht ini"
Wel dat hebben w e dan maar gedaan
Met de gevolgen die u kent

Een zwaar wegende uitspraak
R E Onvoorstelbaar hoe de CVP reageerde' Maar IS het onderzoek naar
uw klacht wel een ernstige zaak geweest En heeft het
schepenkollege
met gedacht hier gelijk te krijgen''
E Vandewalle Twee inspekteurs van
de Kultuurpaktkommissie hebben ons
ondervraagd en onze klacht aan een
diepgaand onderzoek onderworpen
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Wilfned Maertens .. in de toekomst
zal men wel moeten leren werken met
onze
beleidsopties"
Ook het standpunt van het schepenkollege is door hen gehoord
Eenmaal de procedure zo ver staat, is
evenwel nog altijd een verzoening
mogelijk Op vraag van de mspektie of
WIJ daartoe bereid waren, was ons
antwoord zonder aarzelen .Ja'' Maar
het schepenkollege weigerde de verzoeningsprocedure Het heeft inderdaad wellicht gemeend het pleit te
zullen winnen
RE
Waarom''
E Vandewalle Je mag met vergeten
dat tijdens dat onderzoek het ministerie van Nederlandse Kuituur in CVPhanden was En dat je eenzelfde toestand had in de provincie, met een
Izegemse CVP-deputee dan nog wel
behorend tot dezelfde groep als de
schepen van kuituur
Dat IS voor wat betreft de steun die ze
konden krijgen Maar het belangrijkste
IS natuurlijk de Kultuurpaktkommissie
zelf De Kultuurpaktkommissie bestaat
uit prominente specialisten die tot alle
strekkingen behoren En de strekking
die er het sterkst m vertegenwoordigd
IS. dat is precies de CVP-strekking
RE En hoe hebben de strekkingen in
de Kultuurpaktkommissie
zich uitgesproken ivm uw klacht''
E Vandewalle Duidelijker kon het niet
Alle leden van de Kultuurpaktkommssie (dus ook alle leden van de CVPstrekklng) hebben zich tegen het Izegemse schepenkollege uitgesproken.
Er was dus algemeenheid van stemmen Dat gebeurt met altijd
R E En wat als het
schepenkollege
weigert in te gaan op het besluit van de
Kultuurpakkommissie''
W Maertens
Het
schepenkollege
heeft drie maand tijd Daarna kan de
voogdijoverheid optreden Je moet bedenken dat de
Kultuurpaktkommissie
haar uitspraak met alleen aan ons
stuurde Ze stuurde ook een afschrift
van haar uitspraak naar de goeverneur
van West-Vlaanderen, naarde minister
van Binnenlande Zaken en naar de
ministers van de Vlaamse Gemeenschap
RE En nu''
E. Vandewalle: We zouden graag zien
dat het schepenkollege de nodige
besluiten t r e k t Wij vragen dat het
biblioteekbeleid in Izegem niet langer in een Assepoesterrol gedrongen
wordt
W i vragen dat Izegem een degelijk en
modern biblioteek- en mediabeleid
k r i j g t zonder politieke touwtrekkerij

Patrick Allewaert
lijsttrekker
te Roeselare

Enk Vandewalle „Wij vragen dat Izegem een degelijk en modern biblioteek- en mediabeleid krijgt
zonder
politieke
touwtrekkerij"

WEST-VUtANDEREN
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Vlet Izegemse Kollege van Burgemeester en Schepenen is veroordeeld door
de Vaste Nationale Kultuurpaktkommissie Reden zi|n houding inzake het
openbaar biblioteekwezen is in strijd met het kultuurpakt
De klacht was uitgegaan van Enk Vandewalle en Wilfried Maertens, die beiden
namens de VU-strekking in de Raad van Beheer van de stadsbiblioteek zitting
hebben Enkele dagen later had de socialistische strekking een gelijkaardige
klacht neergelegd Ook hier is de uitspraak van de Kultuurpaktkommissie
dezelfde
De VU-klacht is ontvankelijk en gegrond verklaard De uitspraak van de
kultuurpaktkommissie is over de hele
lijn negatief voor het schepenkollege
Binnen de drie maanden moeten de
statuten van de Raad van Beheer van
de stadsbiblioteek zo gewijzigd woorden dat met meer het schepenkollege
maar de Raad van Beheer de stadsbiblioteek beheert
Het bev»/ijst hoe burgemeester en
schepenen de zaak verkeerd hebben
aangepakt, ondanks waarschuwingen
De veroordeling betekent een ernstig
gezichtsverlies voor het kollege
Met Vandewalle en Maertens heeft de
VU-strekking twee mensen afgevaardigd in de Raad van Beheer die vertrouwd zijn met biblioteekwerkmg Als
er bovendien in Izegem al iets gebeurd
IS met het biblioteekdekreet dan is dat
dank zij de met aflatende VU-druk
zodat de CVP wel moest volgen De
V U was de C V P telkens een slag voor
Over de draagwijdte van de veroordeling hadden we een gesprek met Enk
Vandewalle en Wilfried Maertens
(RE)

Wij in de Volksunie

De politieke raad van de V U afdeling
Roeselare heeft op 6 april 1982 Patrick
Allewaert aangeduid als lijsttrekker bij
de volgende gemeenteraadsverkiezingen
Patnck Allewaert is gemeenteraadslid
sinds 1970 en VU-fraktieleider sinds
1979

28
29

lEPER Breugelavond V U J O m het jeugdstadion vanaf 20 u Inkom 200 fr
MENEN FVV-lentefeest in zaal Knng Schansstraat vanaf
14 u 30
WEVELGEM Knuffel-TD in het Vijverhof
ROESELARE Lentebal V N J in zaal Ter Walle Schierveldewijk
DJ Aquarius vanaf 20 uur Inkom 70 fr Voorverkoop 60 fr
GROOT-MENEN VU-lentefeest vanaf 14 uur in zaal De Kring te
Menen Organizatie FVV
KORTEMARK-HANDZAME-ZARREN-WERKEN. Optreden van
Willem Vermandere m zaal Riva Stadenstraat te Zarren Om 19 u
Inkom 120 fr Voorverkoop 100 fr
IZEGEM Gespreksavond over algemene begrippen van het
recht o I v Betty Hoste O m 20 u m 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 vrij 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, receptie, banket en avondfeest
KORTRIJK: Kindernamiddag, poppekast, volksspelen en vieruurtje
KORTRIJK- Voordracht over „Natuurvoeding", gevolgd door
degustatie

MEI
2 O O I G E M . 5de familiezoektocht van de Vlaamse Vriendenkring
80 000 fr prijzen Deelnamekosten 150 fr per wagen mede-mz
75 fr Inschr en start tussen 12 u 30 en 14 u aan VU-lokaal De
Klokke. Marktplein te Ooigem

SP boycot raadszitting
te Oostende
26 maart l.l. had de gemeenteraadszitting van Oostende plaats. Wat een interessante openbare zitting had kunnen worden, is door de afwezigheid van de
socialistische fraktie, vergald tot een heen en weer gepraat tussen de andere
partner van de meerderheid en de oppositie Daarbij werden alle hete
hangijzers geweerd en naar een latere datum verwezenDe socialistische gemeenteraadsleden wilden door hun afwezigheid hun
solidariteit betuigen met de vele akties van het A B W tegen de volmachtentreinen van de regering Martens.
den naar een totaalbeeld van het door
In een korte toespraak hekelden de
de huidige meerderheid gevoerde proaanwezige frakties deze houding van
gramma in de jongste zes jaar
de socialisten, en allen wensten dat de
Hierna krijgt het publiek ruim de mogevergadenng zou plaatsvinden
lijkheid vragen te stellen Evenwel bieZ o veroordeelde ook Kris
Lambert
den WIJ nu reeds de mogelijkheid uw
voorzitter van de VU-fraktie. de houvragen schnftelijk te laten geworden
ding van de meerderheidspartner Ofaan het Oostends Trefcentrum, P Beschoon een mandatans zijn solidanteit
noitstraat 58 te 8400 Oostende en dit
kan betuigen met de gevoelens van
uiterlijk vóór 10 apnl as Aan de hand
het publiek (zie de solidanteit inzake
van de binnengekomen vragen kunPolen, gevraagd door Mark Vanhecke
nen de leden van de fraktie hun toeop de vorige gemeenteraadszitting,
lichting uitbouwen
maar door de meerderheid verworGelet op de belangrijkheid van deze inpen). IS het ongehoord dat diezelfde
formatieavond hopen de orgamzatogroep mandatanssen het politieke
ren dat een grote massa aanwezig zou
werk belemmeren In deze moeilijke
zijn op vrijdag 19 apnl as om 20 u 30
tijden kan en mag een mandatans zijn
in het Konmginnehof te Oostende
post met verlaten
P GOOSSENS
In feite toonde deze zitting alweer het
gebrek aan eensgezindheid en respekt
tussen koalitiepartners van de meerderheid aan Iedereen is het er nu wel
over eens dat deze situatie binnenkort
tot het verleden zal behoren InderDe jongste tijd heeft zowat iedereen
daad de verkiezingen van oktober
de mond vol over leefmilieu en ekolo1982 zullen een drastische ommekeer
gie W e kunnen verwachten dat dit
teweeg brengen Vele faktoren laten
een van de cardinale punten zal zijn bij
ons toe dit te voorspellen en met in het
de gemeenteraadsverkiezingen van
minst het feit dat de bevolking te
oktober Daarom heeft de V U te StOostende is afgenomen Direkte geMichiels enkele afdelmgsvergadermvolg daarvan is dat het aantal te begegen gewijd aan dit onderwerp
ven zetels vermindert van 41 naar 39
Er werd een brief gericht aan de VUAndere faktor is de gunstige wind voor
fraktie waarin talrijke problemen m
de Volksunie Ontegensprekelijk heeft
verband met milieu aangehaald werde Volksunie wind in de zeilen en dit
den Z o wil de afdeling St -Michiels de
voordeel moet worden behouden,
Brugse binnenstad laten uitroepen tot
moet worden gebruikt Dit vraagt dan
fietscentrum met prioriteit voor de
ook de volledige medewerking van
fietser, ze wil een uitbreiding van het
iedereen van de mandataris, van het
systeem van de glascontainers, een
bestuurslid, van het gewone lid en met
projekt voor papiercontainers en de
m het minst van alle sympatizanten
sanering van lokale verkeerssituaties
Info-avond
Tevens heeft de afdeling de rapporten
van de stadsekoloog opgevraagd om
Ook V U J O Oostende draagt zijn
eventueel te kunnen mgnjpen en insteentje bij Op vnjdag 16 apnl a s
spelen op gevaarlijke situaties
orgamzeren zij in samenwerking met
Lezers van ..Wij" die wensen mee te
het Politiek kollege een INFORMATIEwerken in het bestuur van de afdeling
A V O N D over het beleid van de stad
kunnen kontakt opnemen met L PaterOostende van 1976-1982 Hiervoor
noster, afdelmgssekretaris. Joseph
krijgen zij de medewerking van de
Wautersstraat 3 te 8200 Brugge, tel
gehele VU-fraktie uit de gemeenteraad
050-31 3952 FmanCiele bijdragen zijn
en het O C M W
natuurlijk ook welkom, en dit op nr
leder van de leden zal een bepaald as068-0824390-14 Deze bijdragen zijn
pekt van het gevoerde beleid belichbestemd om de steeds stijgende admiten openbare werken, financiën, kuinistratiekosten te dekken
tuur, onderwijs, jeugd, wat moet lei-

VU St.-Michiels
aktief!

m
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Aanbevolen huizen
PVBA V A N IMPE & Zonen

PVBA J

Steen- en marmerhouwerij
Bnistraat 41
HAALTERT
Tel 053 2122 48

GtMilsostr,i,ii 238
9500 GERAAHDSOEHGEN
Tri 054 4125 89

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

GELD

MATRASSEN

CRUYS

Assesteenweg 65 TERNAT
Tel 582 14 41
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

PLATTEAU

Platteau Lievens Portugeesstraat 9
1780 Teralfene
Tel 053 66 74 56

Handweverij „den boogaert"

m

,
i^;;' ^ ^
•^ \
J V-

Veerie Van den Berghe, Groens t r a a t 3. H e k e l g e m . t e l . 0 5 3 66.84.91. O p e n e l k e w o e n s d a g en
z a t e r d a g v a n 14 u. t o t 19 u.
Handweefwerk. eigen en uit vreemde landen, tafelkleden, ook handgeborduurde,
brei- en weefwol, mooie gebruiks- en siervoorwerpen, alles om te spinnen, verven,
weven — ook lessen.

W i t h o u t e n m e u b e l e n in A a l s t , G r o e n s t r a a t 2 0 0
VERVOERVERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3

VECOVEN Jozef
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen
Te! 02 2 6 8 1 4 0 2

O n m i d d e l l i j k te b e k o m e n bij
F I N K A P , V e l d s t r a a t 12,9300
A A L S T - Tel. 053-21.29.11 053-21.27.57.

W i | bouwen voor u sleutel op de deur

Alte maten alle soorten ook medikaIe en nnti-allergtsche matrassen

DE C R A E N R O M

Rollebeekstraat
WOO Brussel

DE KERAMIEKKELDER

5116133
56903 18

PVBA BERT

VERDELER

VOLKSWAGEN-AUDI

GUIDO NUYTTENS

WIJ bouwen voor u

L o n g t i n s t r a a t 126, J e t t e
Sanitair, dakbedekking, gasverwarming of regelen mazoutbranders.
Tel. 426.19.39.
Woensdag, zaterdag en zondag
de ganse dag; maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag na
16 u.

— sleutel op de deur
— en zonder problemen

KLEDING

Tel 052-47 88 09
Gratis voorstudie en prijsofferte
Heropmaken oude ijzeren poorten en balkons en allerlei smeed^srk
_
,,
,
De V o s Luc
C e n t r a l e w e g 27
2260 Nijlen
Tel. 031-81.77.06

Snit O.KiiManMraat 41
WOMMELGEM
Ttl 031 53 70 39
sanitair
Dames- heren

pvba

Wuitenslaan 39. 9160 Hamme

LENDERS

en kmderkleding

FIRMA S O N C K

GEBR.

Anderenbroek 24
9480 Ocnderhoutem
Tel 053 2193 25

- Tel 011 5 3 4 3 4 9

Geicgenheidsgr.ifiek. Huwcliik • Geboorte • Zelfklevende pl.ikb.md un
etiketten Houten druklelters • Rekl.nine-k.nlenders

FRANSSENS

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF
V a n d. B r a n d e n

IKgUKCNSI

DURASON-KEUKENS

lüEL

Assesteenweg 101, Ternat
Tel 02-5821312

Vloer- en wandtegels
10 % korting voor VU-leden

Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015 71 1240
Verwarming - stoom
Alle herstellingen

45,
Tel
Prive.

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

Pief VRANKEN
Hoornstraat 2
HALLE

pvba

d

ANTIEKZAAK
Marcel
Asselman

Algemene Bouwondernemingen

AHe werken in marmer en natuursteen
Open haarden Grafzerken

V A N DER

BORREMANS-COCK
& KINDEREN

I

OPTIEK:

Silhouette
Marwitz
Rodenstock

Horontalseb.ian 340
DourneZ
Tel 2 1 0 8 9 6
Kerkstraat 44
Antwerpen
Tel 35 65 75

A L L E L A S - EN
SMEEDWERKEN
Speciaal herstelling van kipbakken.
GEORGES GROENINCKX
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK
Tel 031-28.93.14.

Gratis pritsoHerte

Dames en beren in L W belang
wendt u voor uw
SCHILDER-BEHANGWERKEN
en VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van het vak

A D O L F C L A E S EN Z O N E N

lustrerte

mare
de vriesè

GELD

050/35 /4 04

V i j f h u i z e n 6, ERPE

bar. ruzetleldan 56c brugge

onmiddellijk t e b e k o m e n
bij Frans V A N

Reinlgingswerken

ESOX
STAN PHILIPS

PEETERMANS
MOOR-LATEUR

PELGRIM 9
9258 S C H F L D E W I N D E K E

Groothandel Hengelsport

Onderhoud en restauratie
gebouwen

Panorama 36
1810 WEMMEL
Tel 02-4781993
Import - Export

Alles voor land- en tuinbouw
Wijnegemstraat 40
2220 W o m m e l y e m

Tel 091-62 5142

Tel 031 5 3 9 5 3 0 en 53 75 75

Staaf - aluminium - Z A M A C brons - koper - gietijzer
Halfautoinaatlaswerken 100 "/o
futolas
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
>
DROOGKUIS

WASSERIJ

BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER
Kollegestraat 33 2400 M O L
014 31 1376

V

MEUBELEN

MOENS

Markt 28
TERNAT
Tel 582 10 55

P V B A G. B R U N E E L T O O N Z A A L
« D E N D U V E L . B A N K E L I N D E W E G 11
8984 KROMBEKE-POPERINGE
Badkamers • Keukens • Cerrtrale
verwarming • Houtkachels • Inbouw
openhaarden • Gas radiatoren • A f
was- en wasautomaten # Fngo's en
Diepvriezers

STUDIO
DANN

ALLE LASWERKEN

— Industriële fotografie
— Mode/arcfiitektuur
— Huwetijksreportages
Leon Theodorstraal 36
1090 Brussel

G e n t s e s t r 155
9300 A A L S T
Tel 0 5 3 / 2 1 . 1 9 2 1

B -I- M
Bouwpromotoren
en daktimmerwerken
Gasthuisstraat 42 B
1760 R O O S D A A L
Tel. 054-330687

Fr C r a e y b e c k x l a a n 69,
2200 D E U R N E
Tel. 031/24.53.30

M e c h e l s e str. 59
1800 V I L V O O R D E
TeL 0 2 / 2 5 1 . 8 1 . 6 6

KÜNSTGEBinEN
HERSTELLINGEN

EN IROEKEN

TECHNICUS
MARC UYTDEWILGEN

moeilijke maten,/f^
akkundige retouche

TV- en VIDEO-SPECIALIST
Tel. 16.34.16.

. Veraiees ^ * -

Mecitcrkiccr Maker

D

ƒ

i

\v

'•!ll",J.'|i,JHWI'L.",JLJ.'iJI|.H.I.Ttl

Generaal Lemanstraat 29
2000 ANTWERPEN

De prijsbreker
van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN
TeL 031-36.45.31.
Open van 10 lot 19 u 30

LEOPOLD ll-LAAN 212
1458 OOSTDUINKERKE
TEL OSI/SI 26 29
WOENSDAG GESLOTEN

— S c h i l d e r i j e n , spiegels, e t s e n , e n z
— Alle inlijstingen o p m a a t ( H o u t e n aluminium)

VIDEO-MASTER
PVBA

Huis MEYNTJENS
Schilder- en Behangwerken
Vloerbekleding
Kruibeeksesteenweg 32,
2720 Burcht. Tel. 03152.7472.

Littoral

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW

02-428.69-84

Specialist primitief stijlmeubelen en modern

[2MI

uitgebreide keus bemeubelde villa's - apparl - en studio s
in alle pri)sklassen alles inbegrepen
vraag gratis katalogus met foto's

l e l 053-212911
053-2127 57

NV

P V B A DE

MOORTER

baan brugge-kortrljk

K e r k w e g 8 1760 Roosda.il Stnilem
Tel 054 33 37 56

Zaadiiandel

VAKANTIE
AAN ZEE
TE
OOSTDUINKERKE

Tandheelkundig Laboratorium
V A N PER K L E U N
Chn^allaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)

02 734 06 43
Na 18 u 42546 42

Georges DE RAS pvba
Autocars autobus
ceremonie wagens
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
LEDE
Tel 053 21 36 36

Zondag en maandag gesloten
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Mensen van bij ons

Ingenieur Jan Sansen:
„Hef ii ongelooflijk dat men
in Europa nu pas de omvang
van de elektronische
industrie en zijn belang begint te
beseffen op het moment dat
de inmiddels
zoveel
besproken „chip" reeds 20 jaar
oud is."
Op een internationale konferentie die begin vorige
maand in Geneve werd
gehouden werd algemeen
vastgesteld dat Europa behoorlijk achterop sukkelt in
de elektronika-Industrie die
nu reeds minstens even
hoge omzetcijfers boekt als
de traditionele staal- en textielreuzen, in hetzelfde perspektief reeds vijf keer belangrijker
is
dan
de
scheepsbouw, en onderhand ook reeds 60 procent
omzet omvang boekt van de
bedrijvigheid in de auto-industrie en scheikundige nijverheid. Oe in chip-kringen
befaamde Brit lan Mackintosh, die als ongeëvenaarde
detektief de jongste snufjes
op het gebied van elektronika over geheel de wereld
opsnort moest op diezelfde
Geneefse konferentie bekennen dat hi) voor zijn
werk overwegend in Japan
dient te vertoevenRijzen er hemelshoge vragen over de industriële slagkracht van de Westeuropese tanden bij wat onderhand
„de derde industriële revolutie" wordt genoemd, dan
wordt het helemaal een pijnlijke zaak als we de Vlaamse
bedrijvigheid en schaarse
sterke troeven projekteren
op weldra het alles-omwentelend elektronika-scherm.
Het was VU-kamerlid Hugo
Schiltz die op 24 juni 1980
voor het eerst m een interpellatie Wetstraat aandacht
vroeg voor „de maatschappelijke gevolgen van de toenemende toepassing van de
micro-elektronika".
De Kamer keurde een motie goed
waarin werd aangedrongen
op de oprichting van een
inter-disciplinaire
advieskommissie die het gestelde
chipsprobleem zou onderzoeken. Er was maanden later een parlementaire vraag
nodig om de minister van
wetenschapsbeleid te herinneren aan diens beloften. En,
sindsdien blijkt de nationale
regering het nodig te vinden
andere katten te geselen.
Zoats de onverminderde
miljardeninjekties
in
de
staalputten wat op het eind
van de jaren '80 (binnen 8 jaren) in het internationaal
ekonomisch strijdveld perspektief-allures van industriële archeologie zal-aangenomen hebben.
In het internationaal ekonomisch bekvechten tekent
zich een nieuwe frontlijn af.
En dit als gevolg van de
veralgemeende geïntegreerde systemen van informatika, mikro-electronica en automatisering tot en met het
sinds kort ook bij ons oprukkende robotwerk.
Ingenieur Jan Sansen uit
Brugge bracht enkele voltreffers van deze nieuwe
frontlijn (in opdracht van het
Leuvense Orda-B bureau)
bijeen in een voor elke geïnteresseerde lezenswaardige
pubfikatie.
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Sneuvelen achter de nieuwe frontlijn?

BRUGGE - Ook op het gebied
van chips-innovaties
moeten
Vlaamse ondernemers bijlange
niet onderdoen voor de multinationale overwoekering. Vóór enige jaren kwam een jong Vlaams
ondernemer op de idee een apparaat te bouwen dat met chipsbehulp zorgt voor de verwijdering op een transport-band
van
dode muizen die tussen
de
bonen-pakketten
versukkeld geraken. "
Een mopje In het kleine kransje
van chips-ingenleurs? Nee, het
door deze Vlaamse ondernemer
gefabriceerde toestel veroverde
de wereldmarkt. Niet In het kader
van de muizen- of ratten-bestrijding. Nee, voor tal van andere
praktische industriële toepassingen. Maar met zulke minuskule
chipsprobeersels bouw je uiteraard geen, zoals dat vandaag in
Vlaamse regeringskringen heet,
OIRV-innovaties op die uiteindelijk hun waarde moeten putten In
de verdienste als spitstechnologie.
Over mikro-elektronika, chips, Informatlka, robotten, Is onderhand
al enorm veel gezegd en geschreven. Dat (zoals vorige week
nog middels persecho's werd bevestigd) de Vlaamse regeringsleider Gaston Geens vastberaden zou zijn om werk te maken
van het op de spits drijven van
de mogelijkheden van de spitstechnologie, die wij hoedanook
hebben, zou bemoedigend mogen zijn. Evenwel..
De Vlaamse burgerlijk ingenieur
Jan Sansen heeft alvast de enorme verdienste In één publikatie
de ervaringen, bemerkingen en
oprispingen bijeen te brengen
die hij kon noteren bij André
Leysen, Jean-Jacques Servan
Schreiben KUL-professor Roger
VanOverstraeten, Baron Antoine
Bekaert, Alvln Toffler, KUL-beheerder Guldo Declercq, Robert
Mallet, Friedrich Baur en andere
spraakmakers terzake.
Uit
zijn
Interview-kompllatie
mochten wij een bloc-notasamenvatting maken.
Jan Sansen. „Het boek „de Nieuwe Frontlijn" is vooral
bedoeld
voor diegenen, en ik hoop dat het
zijn verspreiding zal kennen in
die kringen, die als leken uiter•nate geïnteresseerd zijn omtrent
de revolutie die onze samenleving hoedanook zal ondergaan
als gevolg van de invoering van
de nieuwste snufjes van informatika en het gebrek aan industriële
aktiviteit bij ons op dit domein."
In de „nieuwe frontlijn" van Jan
Sansen zijn er tal van frappante
getuigenissen
Een poging tot samenvatting is
even onzinnig als een poging om
een zonsopgang in proza te bevriezen
Zegt onder meer KUL-beheerder
Guido Declercq „De mensen zijn
zich niet bewust wat er aan verandering in de maatschappij bezig is. De scholen hadden deze
nood reeds lang moeten aanvoelen. Maar in het onderwijs
wordt
de computer-hulp miskend. Onze
maatschappij
lijdt
daaronder
Vandaar een belangrijk
gedeelte
van de werkloosheid
bij onze
geschoolde
jongeren."
En nog veel pessimistischer op
makro-ekonomisch gebied (of een
man die de grote ekonomische
verschuivingen beweert te kunnen overschouwen) was in het

interview, met Sansen, de befaamde auteur van „de Derde Golf"
Alvin Toffler „Veel
voorbijgestreefde industrieën uit de tweede industriële golf staan op ineenstorten. De enige vraag die
men van deze slecht
beheerde
bedrijven en sektoren hoort is de
vraag om borg te staan voor hun
ellende. Dat noem ik socialisme
voor de rijken onder de dekmantel van het behoud van werkgelegenheid (voor hoelang ?) voor de
armen."
Maar, in de nieuwe frontlijn van
Jan Sansen mocht ook een hoopgevende stem gehoord worden,
die van de onversaagde aan-deweg-timmeraar Roger Van Overstraeten die bij ons enige faam
heeft maar meer deskundige
weerklank geniet in de Silicon Valleys bezuiden San Francisco Op
het gebied van produkten, zowel
bestaande
als nieuwe,
waarin
chips als basisprodukt
verwerkt
zijn, bestaat ook voor onze industrie nog een grote markt. Het
is daar waar de
ondernemingsgeest van mensen van bij ons
nog behoorlijk gewicht in de bikkelharde strijd kan werpen..."
Met al die beschouwingen van
„derden" zouden we de professionele ervaringen van de auteur van
de „Nieuwe Frontlijn" nog over het
hoofd zien Een man die de beleidsverklanngen van de huidige
„Vlaamse gemeenschapsminister
voor Ekonomie en Werkgelegenheid" met een met minder grove
korrel zout neemt als die van de
nationale minister (Maystadt) voor
Wetenschapsbeleid
Jan Sansen: „Ik doe niet asn
politiek. Maar ik stel vast dat de
markt voor computers vorig jaar
tweeduizend zeshonderd
miljard
frank bedroeg, hetzij zowat de
Belgische overheidsschuld.
Om
dit tekort ongedaan te maken zou
een remedie erin kunnen bestaan
héél héél veel computers
en
computerprodukten
te produceren en te verkopen op de wereldmarkt. Jammer genoeg hebben
wij
geen
computerindustrie,
evenmin als een
chipindustrie.

Papieren sleutel
Er zijn wel enkele bedrijven die
zich op individueel initiatief te
gelde maken. Het ontwerpen en
produceren van machines waarmee chips kunnen
vervaardigd
worden moeten wij niet meer
proberen. Gans Europa hinkt wat
dit betreft hopeloos
achterop.
Het maken van chips zelf is ook
niet meer voor ons. Het aanwenden van de elders
geproduceerde chips in nieuwe
apparatuur,
daar ligt nog wél een grote markt
voor ons open. Maar er moet dan
ook niet te lang meer mee ge-

wacht worden om die chip-kansen te grijpen. Een studie heeft
uigemaakt dat minstens 25.000
nieuwe apparaten of voorwerpen
kunnen bedacht én gekommercializeerd worden waarin chips
worden aangewend.
In een Hiltonhotel in de VS kreeg
ik een papieren sleutel
toegestopt, gemaakt in de fameuze
Silicon Valley. Het zal niet zo
lang meer duren of ook bij ons
zal dat chipsnufje algemeen ingang vinden. Onze sleutel- en
slotenmakers
staat dan geen
prettige toekomst meer te wachten. Want die papieren
sleutels
en de chipsloten zullen wijzelf
niet maken.
Op andere domeinen komt het er
dus vooral op aan zelf met innovaties voor de pinnen te komen.
Anders zullen we voor een hele
trits
dagelijkse
gebruiksvoorwerpen
kompleet
afhankelijk
worden van het buitenland. Het is
een bedenkelijk perspektief
én
voor de werkgelegenheid
én
voor de betalingsbalans.
In de
chip-industrie zijn er nog behoorlijk wat kansen voor ons weggelegd, maar het komt er dan wel
op aan ons werkterrein goed te
kiezen.
Op het gebied van de geheugenkomponenten bijvoorbeeld
heb-
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ben de Japanners een enorme
machtspositie
verworven.
Het
zou onzinnig zijn als kleine jongen daarmee te willen konkurreren. Maar hoedanook dient door
de overheid eindelijk eens behoorlijk
aandacht
besteed
te
worden aan deze
spitstechnologie bij uitstek. In het „arme
Schotland" bijvoorbeeld zijn gedurende de voorbije vijf jaren
niet minder dan 30.000 mensen
werkzaam geworden in de chipproduktie.
Een andere zaak is ook nog de
opleiding. Professor Van Overstraeten heeft er bij herhaling op
gewezen dat spoedig een gebrek
zal blijken aan ingenieurs
die
bekwaam zijn in de elektronikasektor innoverend mee te werken. Trouwens, het
onderwijs
hinkt algemeen op trieste wijze
de elektronika-evolutie
achterna.
Is het niet triest te moeten vaststellen dat op een school een
fancy-fair
werd
georganizeerd
om met de opbrengst een aantal
micro-computers
voor de leerlingen te kunnen aanschaffen. De
leraar betaalde kontant met overwegend briefjes van 20 frank.
Het is ook niet met het eenmalig
besteden van 20 miljoen, zoals
Calewaert deed, om in de scholen enkele computers te installeren dat het prangend
onderwijsprobleem inzake elektronika en
gebruik van de moderne onderwijsmiddelen is opgelost Dat de
opleiding
zich met een trage
slakkegang aanpast aan de elektronika-evolutie
is een belangrijke reden van de
jeugdwerkloosheid, tesamen met het verzuim
van de overheid om via de ontwikkeling van de
chip-bedrijvigheld nieuwe werkplaatsen
te
kreéren."
(hds)
„De Nieuwe Frontli|n" van Jan Sansen (154 biz.) kost 200 fr, en kan
verkregen
worden
door
overschrijving
op
bankrekening
716-0204579-05

