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Ons hemd uittrekken? 
Gisteren heeft de Vlaamse regering zich gebogen over 
de zogenaamde ,^onf lilitennota". Dit dokument is een 
lange opsomming van betwistingen tussen de Vlaamse 
en de centrale regering. De teneur is onbetwistbaar, 
dat de al zo schamele regionalizatie voortdurend 
uitgehold wordt door de centrale regering. 
In deze nota zit stof te over voor een levensgrote rel 
tussen de Vlaamse en de Belgische overheid. Of het zo 
ver zal komen, is echter een vraagteken. De konflik-
tengrens loopt doorheen de traditionele partijen. Zo is 
er de potsierlijke bedoening dat de Vlaamse PW-mi-
nister Poma een ontwerp van dekreet op de reisbu
reaus opgesteld heeft, wat onbetwistbaar tot zijn be
voegdheid behoort, terwijl zijn partijgenoot de centra
le minister De Croo hetzelfde onderwerp wil regelen 
met een centraal wetsontwerp. In dergelijke omstan
digheden valt te vrezen dat de traditionele partijen — 
intern verscheurd als ze zijn — voortsukkelen in 
onduidelijkheid en halfslachtigheid liever dan klaar
heid te scheppen en het konflikt uit te vechten ook in 
eigen schoot. 
Verstoppertje spelen zal echter moeilijk zijn. Hugo 
Schiltz, de Vlaamse minister van financies en begro
ting, heeft de vlam in de pan gejaagd. Tijdens een re
cente toespraak voor de Leuvense balie en in een lan
ge mededeling aan het agentschap Belga heeft hij 
ruchtbaarheid gegeven aan een aantal dossiers, die 
een gemeenschappelijke noemer hebben: de greep van 
de centrale regering naa r Vlaams geld en naa r de 
bevoegdheden van de Vlaamse regering. 
Zo treft de centrale regering, bij monde van de Walen 
Hansenne en Maystadt, doodgemoedereerd een aantal 
maatregelen op een terrein dat nochtans duidelijk van 
de deelregeringen is, nl. de tewerkstelling. Met de cen
ten die de Vlaamse regering zou moeten krijgen om 
terzake haa r eigen beleid te voeren, spelen de Waalse 
excellenties Sinterklaas. 
Erger nog is de toestand inzake het industrieel beleid 
dat, behoudens de vijf zgn. nationale sektoren, formeel 
geregionalizeerd is. De instrumenten waarmee het 
beleid gevoerd wordt, de diensten en instellingen 
blijven echter centraal en worden beheerst door 
franstaligen. Zo zullen dit jaar, voor de periode 1982-
1985,160 tot 180 miljard referentiebestellingen vastge
legd worden in voor Vlaanderen ongunstige voor
waarden. Zo dreigen eens te meer de kompensaties 
voor de F 16-vliegtuigen volkomen aan Vlaanderen 
voorbij te gaan. Zo trekt de Waalse minister Maystadt 
het laken én de miljarden voor de steun aan sektoren 
met toekomst naar zich en vermindert hij voor een
zelfde miljardenbedrag het basisinvesteringsplan, 
wat onder meer de schrapping betekent van de Vlaam
se haveninvesteringen. 
Dit zijn slechts enkele grepen uit Schiltz' lange lijst. 
Het eindresultaat is, dat de miljardendiefstal ten 
nadele van Vlaanderen niet alleen wordt voortgezet, 
maar stelselmatig wordt uitgebreid zowel wat de 
omvang als de domeinen betreft. 
Een paar konklusies slechts. Ten eerste de absolute on
betrouwbaarheid van de regeringspartijen: zij laten 
hun gemeenschapsministers aan Vlaams vlagvertoon 
doen, maar voeren vanuit de centrale regering het 
unitaristisch offensief. Ten tweede het ten overvloede 
geleverde bewijs dat de staatshervorming-Martens 
geen krimp waard is. Ten derde, helaas, het véél te 
grote Vlaamse geduld en het gebrek aan strijdvaar
digheid tot en met in de brede Vlaamse beweging. 
Nochtans steekt het de ogen uit: indien Vlaanderen 
niet krachtig zélf opkomt voor zijn welvaart, zal het de 
wet van de Belgische armoede onherroepelijk onder
gaan. 
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Foto van de week 

— 450000 werklozen 150 jongeren van minder dan 25 jaar die willen werken maar geen werk vinden Een 
trieste hypoteek van jewelste op de zwarte toekomst van onze gemeenschap (foto Dann) 

Brussel en de CVP: de klok terug 
De CVP heeft, bij monde van minister Jean-Luc Dehaene en 
arrondissementsvoorzitter Herman Van Rompuy, een nieuwe mars-
nchting voor Brussel aangekondigd de hoofdstad blijft in de 
communautaire koelkast, terwijl de CVP zich kandidaat stelt om „via 
een nieuwe en met-louter communautaire benadering", hand in hand 
met de Franstaligen naar de gemeenteraadsverkiezingen en naar de 
Brusselse gemeentehuizen te trekken. 

Niet zo gauw had Dehaene de hand uitgestoken, of er werd al in ge
spuwd Door de liberaal Gol Door de socialist Moureaux, die een 
wetsvoorstel deponeert waarbij gans Brussel-Halle-Vilvoorde plus 
een stuk van Leuven de kans krijgen om op te gaan m Gross-Brussel 
De PSC, voor wie het billet doux van Dehaene eigenlijk bestemd is, 
gaf niet-thuis en deed of haar neus bloedde 

Dat Dehaene voorlopig voor schut 
staat als afgewezen minnaar be
hoort tot de petite histoire Voor 
de echte geschiedenis moet ont
houden blijven, dat de CVP de 
Vlaamse klok te Brussel met min
stens een kwarteeuw wil terugzet
ten De nieuwe marsrichting is 
immers allesbehalve nieuw het is 
de terugkeer naar het oude unitai
re recept van de onherroepelijke 
Franstalige dominantie over Brus
sel Dehaenes uitgestoken hand is 
de hand van de bedelaar, die men 
pigenlijk met nodig heeft voor de 

machtsuitoefening, maar die men 
genadiglijk paait met een paar 
schepensjerpen Om een fiktie 
van tweetaligheid in stand te hou
den 
Er is voor de Vlaamse Brusselaars 
en voor Vlaanderen geen enkele 
andere waarborg dan die van een 
institutioneel hoofdstedelijk kader 
waann de Vlamingen gelijkwaar
dig meebesturen en een sleutel op 
de deur knjgen De inderdaad 
noodzakelijke samenwerking met 
de Franstaligen moet binnen dit 
kader geschieden, volgens het fe

deralistisch beginsel en met vol
gens het unitansbsche Alleen 
wanneer de Vlamingen in rechte 
en in feite een onmisbaar bestand
deel zijn van de machtsuitoefening 
te Brussel heeft de Vlaamse aan
wezigheid in de besturen en de or
ganen van het beleid effekt 
De bedelstrategie van de CVP is 
het logisch eindpunt van haar be
leid inzake Brussel Ondanks de 
communautaire koelkast wordt 
het Brussels gewest de facto ge
creëerd met een eigen regering 
eigen centen en eigen diensten 
De door de CVP met zoveel ver
baal geweld aangeklaagde dnele-
digheid wordt een feit, iedere dag 
krachtiger en onherroepelijker In 
het aldus van Vlaanderen losge
weekte Brussel blijft er de Dehae
nes en Van Rompuy's inderdaad 
mets over dan te bedelen naar een 
paar schijnmandaatjes 
Dehaenes strategie heeft slechts 
een voordeel de fronten zijn nu 
klaar getrokken Wie te Brussel 
voor Vlaanderen opteert, zal zich 
alvast tegen de CVP nrioeten ke
ren' 
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BELGISCH? 

KOLLABORATIE 
EN REPRESSIE 

Uit de TV-reeks „De Nieuwe Orde" 
heb ik alvast begrepen dat een aantal 
Vlaamse vooraanstaanden uit die tijd 
Vlaanderen en een belangnjk deel van 
de Vlaannse Beweging, hebben ver
kocht aan Nazi-Duitsland, en we weten 
nu ook dat hun motieven allesbehalve 
alleen maar zuiver waren 

T V M , Brugge, stelt in een brief in 
„Wij" dat de repressie de kleine men
sen trof, door de „lafheid van politici die 
zich graag omschnjven als sociaal-
voelend", die mets tegen de ongenadi
ge repressie hebben ondernomen 

Ik wil echter een andere band leggen, 
naar de repressie toe De reeds voor
noemde leiders zijn in feite de hoofd
verantwoordelijken, want ZIJ in eerste 
instantie hebben die kleine man, in eén 
of andere vorm, bij de kollaboratie 
betrokken, en pas daarna is de repres
sie gekomen, als een niet onbegnjpelij-
ke uiting van volkswoede (gesteund 
door de andere, laffe en Vlaamsvijandi-
ge politici) De politieke leiders van de 
toenmalige „Vlaamse Beweging" zijn 
zelf verantwoordelijk voor de repres
sie, waarbij zij de kleine man hebben la
ten stikken en ten onder gaan Hoeve-
len zijn — ondanks 241 gevallenen — 
de dans met ontsprongen, zij het met 
lange gevangenisstraffen of balling
schap ' 

De vraag van de bnefschnjver, of de 
kollaboratie van het VNV mensen de 
dood heeft ingejaagd, mocht met ge
steld worden Men moet geen histori
sche vorming hebben, om te weten, 
dat ook met uitsluitend de „kerk" ver
antwoordelijk was voor de uitzending 
van Oostfronters Er werden namen 
genoemd I 
De dag dat elk Vlaams-Nationalist gaat 
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(willen) inzien, en openlijk durft te 
zeggen dat het „tweede aktivisme" de 
grootste politieke en menselijke blun
der van de Vlaamse Beweging was, de 
dag dat de verkeerde leiders van toen 
van hun helden- en martelarenvoet-
stuk worden neergehaald, de dag dat 
dergelijke mensen de politieke moed 
zullen hebben en erkennen dat zij hun 
volk hebben misleid, dan zal amnestie 
ook voor de kleine man, werkelijkheid 
worden' 

LL, Lembeek 

FALKLAND-KOMEDIE 

Dagen lang stoomden 40 Bntse oor
logsschepen dwars door de Atlanti
sche Oceaan 12 000 km ver om 
700 000 schapen en 1 800 Engelsen op 
de koude onhertaergzame Falkland-
eilanden te bevnjden van de Argentijn
se bezetter 
De vergelijking met het lot van Portu
gees India dnngt zich op Die gebieden 
op het vasteland van India (Goa. Da-
mao en Diu) die tot 1961 Portugees 
bezit waren, sindsdien door de Indiase 
regenng met geweld bezet en onder 
haar soevereimteit zijn geplaatst Daar 
heeft toen geen haan naar gekraaid Er 
IS bijna geen internationale deining 
rond geweest Maar ja, Portugal was 
een 4de rangsmogendheid Engeland, 
als 2de rangsmogendheid, kan zich 
wel veel meer veroorloven 
Goa was nochtans veel belangnjker 
dan de Falkland-, Zuid-Georgie-, Zuid-
Sandwich- en de Zuid-Orkney-eilan-
den samen Goa telde meer dan 54 000 
inwoners, gemengd Portugees-Indisch 
en katoliek, 100 km langs de kust met 
eilanden daarvoor, met njst rietsuiker, 
kokosnoten, mangos, teak en andere 
houtsoorten, bamboe, mangaanerts, 
enz. Maar ja, India is nu eenmaal 
machtiger (700 milj inwoners) dan 
Argentinië (25 milj inwJ 
Nog een duidelijker voorbeeld Puttu-
hohen, aan de Zuid-Oostkust van India, 
375000 inwoners, oorspronkelijk een 
Franse kolonie (Pondichery) die in 
1954 samen met Kankal. Mahe en 
Yanam door Frankrijk werd overge
dragen aan India (zelf onafhankelijk 
sinds 1947), dat het samenvoegde tot 
eén gebied onder haar rechtstreeks 
gezag Frans is er nog de officiële taal 
Er zijn m i verschillende oplossingen 
mogelijk voor de Falklands 
Als Groot-Bnttannie gaat oorlog voe
ren, bewijst het alleen nog een 19de 
eeuwse koloniale mogendheid te zijn 
Eerste minister Maggy Thatcher kan 
dit gemakkelijk uitbuiten om de binnen
landse ontevredenheid over haar kon-
servatief beleid weg te werken 
Diktator Galben is er nu in geslaagd al 
de linkse verzetsbewegingen o a de 
Monteneros tegen zijn bewind achter 
zich te verenigen Het blijkt veel ge
makkelijker de mensen te verenigen 
en mee te knjgen voor oorlog dan voor 
vredesaktes En nu maar eens af
wachten of dat oorlogje ook zal ge
voerd worden ter verdediging van de 
knstelijke waarden, wat die dan ook 
mogen betekenen 

R.d.N„ Nijlen 

LOZANO • POMA 

Gemeenschapsminister van Kuituur 
en Sport Poma ( P W ) betreurt de 

houding van sommige senatoren, 
waardoor de naturalizatie van de top-
voetballer Lozano werd uitgesteld De 
minister geeft hier een ergerlijk staaltje 
demagogie ten beste Zijn bedoeling is 
immers hoofdzakelijk en overduidelijke 
om zelf een goede beurt te maken bifv 
die sportliefhebbers die slechts eén 
aspekt van de zaak bekijken Wanneer 
de huidige naturalizatiewetgeving te 
omslachtig is, waarom legt de minister 
of zijn partij dan geen voorstellen neer 
om ze te wi jz igen' Alleen maar luid de 
stem verheffen als het om de zaak van 
een vedette gaat is goedkoop Al 
hebben de heer Poma en zijn politieke 
vnenden nooit iets gedaan voor het tot 
stand komen van een Vlaamse r e g * 
nng, zij weten de mogelijkheden die 
zo'n ministerjDortefeuille inhoudt reeds 
goed te gebruiken 

H.V.D.A^ Schoonaarde 

RROP = AUGIASSTAL! 
Met zijn nota van 30 maart 1982 heeft 
de staatssekretans voor Pensioenen 
een groot aantal hogere funkties toe
gekend aan bepaalde personeelsleden 
van de Rijkskas voor Rust- en Overle
vingspensioenen (de RROP) 
Sinds jaar en dag is dit een bekend 
verschijnsel bij de RROP, zodanig zelfs 
dat reeds meer dan de helft van het 
personeel een of andere hogere funk-
tie bekleedt 

De twee grote vakbonden A C O D en 
CCOD, tesamen met de twee politieke 
partijen van dezelfde strekking wer
ken broederlijk samen in het verdelen 
van deze funkties onder hun leden en 
militanten 

Het hoeft met te verbazen dat deze be
schamende vnendjespolitiek een ne
faste invloed heeft op het moreel van 
het niet-politiek of syndikaal gebonden 
personeel en uiteraard ook op de 
werking van deze openbare instelling 
Wat IS hier aan de h a n d ' Waarom 
begint het beheer van de RROP met 
met de procedure van vakante betrek
k ingen ' Het antwoord is eenvoudig 

Vroeger was men heer en meester in 
het benoemen en bevorderen maar 
ingevolge wettelijke regelingen voor 
het overheidspersoneel moet men nu 
eksamens afleggen Geen nood ech
ter, voor hogere funkties geldt dat met 
en daarmee staat de deur van de 
willekeur wagenwijd open voor politie
ke en syndikale manipulaties 

Een tweede misbruik dat zeker open
baar moet worden gemaakt is dat 
bepaalde ambtenaren hun ambt ge
bruiken om persoonlijke tussenkom
sten te doen, hetzij omdat ze kandidaat 
waren voor de voorbije parlements
verkiezingen, ofwel omdat ze een ge
meentelijk mandaat vervullen of er 
naar dingen Met het oog op de naken
de gemeenteraadsverkiezingen is dit 
feit de laatste tijd herhaaldelijk vastge
steld Dit IS een schoolvoorbeeld van 
vervalste politieke konkurrentie 

Een parlementair initiatief door middel 
van vraag en antwoord aan de staats
sekretans van Pensioenen zou zeer 
wenselijk zijn en kunnen bijdragen om 
deze Augiasstal uit te mesten 

Uit naam van alle ontevreden en 
gedisknmineerde personeelsleden 
van de RROP 

(Namen op de redaktie bekend) 

Tijdens het voorbije weekeinde wer
den de gewestelijke KWB-verant-
woordelijken samengeroepen op het 
zoveelste studieweekeinde 
Weet u waar de KWB zijn mensen had 
uitgenodigd' Wij citeren „ in het Belgi
sche Blankenberge " en dan moet je 
weten dat een van de gesprekstema's 
„Tewerkstelling in Vlaanderen' heette 
Wanneer gaan Vlamingen die slechte 
gewoonte achterwege laten om hun 
gemeenten en steden , Belgisch' te 
noemen ' 

J.d.R.. Zell ik 

Wil ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend 2i)n 
Naamloze brieven gaan de scheur 
mand m evenals scheld en smaad 
brieven De nndere publiceren wi | 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wij behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers 
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie vertolkt m een lezersbrief 
IS met noodzakelijk de onze 

De redaktie 
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Mensen m 
Vandestrick: 
de centen zijn bijna op 
Op een vergadering van aandeel
houders te Seraing heeft Cocke-
rill-Sambrebaas Michel Vande
strick bevestigd dat zijn bedrijf 
in 1981 een verlies van 17 miljard 
geleden heeft en dat van de 22 
miljard die tot 1985 moeten die-

Scheyven: 
vanwaar de 

nen voor het dekken van de cash 
drains er nu reeds 12 opgesou
peerd zijn. 
Ondanks de aankondiging van 
Vandestrick dat het bedrijf met 
de resterende 10 miljard zal moe
ten proberen rond te komen, 
heeft PRL-vice-premier Gol 
reeds aangekondigd dat de 
Franstaligen met de Vlamingen 
dringend moeten praten over bij
komende financiële steun voor 
de Waalse staalbedrijven-

Raymond Scheyven die zorgt 
voor de schijven in de partijkassen 
van zowel de CVP als de PSC. 
Scheyven schat de bedragen die 
hij, hoofdzakelijk bij grote bedrij
ven, bijeengeschooid heeft voor 
de PSC en de CVP op in het totaal 
zowat 300 miljoen. Hij wilde aan de 
Westduitsers wel kwijt, dat hij 
nooit op pad gaat voor een bedrag 
dat kleiner is dan honderdduizend 
frank. 
De CVP-PSC-kassier beweerde 
dat hij de geldschieter geen enke
le andere toezegging deed dan de 
belofte, eventueel telefonisch te 
zullen bemiddelen om een af-

schijven 
komen 
Op de Westduitse tv heeft zopas 
een reeks gelopen over de finan
ciering van de politieke partijen in 
de Bondsrepubliek en in een aan
tal aanpalende landen, dit naar 
aanleiding van een recent schan
daal over de wijze waarop de 
Westduitse grote partijen aan hun 
centen komen 
In deze reeks werd ook een Belg 
ondervraagd, nl minister van State 

spraak met een CVP-minister mo
gelijk te maken. 
Scheyven gaf toe dat zijn aktiviteit 
zich op het randje van de wettelijk
heid beweegt zonder dit echter te 
overschrijden: „Ik zou dat nooit 
toelaten En mijn partij evenmin."... 

Deze week dit... 
Het Vlaams-nationaal zangfeest 
is een gebeurtenis die inherent 
verbonden is aan de stijgende 
Vlaamse beweging en erin een 
wezenlijke rol heeft gespeeld. 
Naast de IJzerbedevaart en de 
11 juli-vieringen behoort dit feest 
tot een traditie die we niet willen 
kwijt spelen. Deze unieke 
bijeenkomst is zeker niet zonder 
belang. Ook onze tegenstrevers, 
die vooral te vinden zijn bij de 
klassieke verdedigers van het 
unitair Belgisch bestel, zien dit in. 
We zijn met vergeten hoe ze in 
de eerste jaren na de oorlog 
alles in het werk hebben gesteld, 
niet om deze manifestaties te 
verbieden of af te schaffen, wel 
om ze in handen te krijgen en 
er een driekleurige vlag boven 
te hangen. Ze zijn daarin niet 
gelukt, ondanks alle 
verleidingstechnieken, chantage 
en dreiging. Het Vlaams-nationaal 
karakter is er, na enkele jaren 
twijfel en dubbelzinnigheid, in 
geslaagd de bovenhand te 
behalen. Deze periode behoort 
reeds tot het verleden. De 
duizenden jongeren op het 
zangfeest hebben er alleen over 
gelezen of horen vertellen. 
Sedert verschillende jaren rest 
er de tegenstrevers alleen nog 
de taktiek van het minachtend 
zwijgen, minimalizeren of... 
verdacht maken. Al de Vlaams
nationalisten die het goed 
menen met het Vlaams-nationaal 

zangfeest, de organizatoren van 
het ANZ en de duizenden 
aanwezigen, moeten er zich 
voortdurend voor hoeden geen 
enkele aanleiding te geven, die 
door de kwaadwilligen of 
onverschilligen misbruikt kan 
worden als voorwendsel om de 
slagkracht van deze strijdbare 
massabijeenkomst in te dijken. 
Het is de plicht van al wie in 
onze rangen enige 
verantwoordelijkheid draagt of 
wil opnemen, heel de drijvende 
tematiek en heel de sfeer 
uitsluitend te richten op de 
wezenlijke waarden van het 
Vlaams-nationaal streven. 
Het zangfeest van vorige 
zondag was indrukwekkend. Een 
bomvol sportpaleis zinderde van 
geestdrift. Geen enkel incident. 
Zelden was de eendracht zo 
voelbaar. Massaal en gloedvol 
stonden meer dan 
twintigduizend Vlamingen als 
één man achter het motto van 
de stervende unitaire Belgische 
staat. De regie was smetteloos. 
De uitvoering door de vele 
groepen was vaak ontroerend. 
Eens te meer werd het bewijs 
geleverd hoe strelend maar 
tevens diep ingrijpend de 
ritmische, golvende en lenige 
dansbewegingen van het 
menselijk lichaam in staat zijn 
een geestelijke idee te vertolken. 
De oude Vlaamse liederen 
zingen we al een heel leven en 

toch blijven ze ons beroeren. 
Des te meer kwam de muzikale 
rijkdom ervan tot uiting, nu ze 
ondersteund werden door de 
klankverscheidenheid van een 
symfonisch orkest. Kortom: een 
grote proficiat voor het ANZ. 
De Vlaams-nationale betekenis 
van dit zangfeest ligt zeker in de 
kunstvolle zin van een zingend 
volk, maar toch vooral in de 
politieke boodschap. Dit volk 
met zijn rijke kulturele traditie, 
wil zelfstandigheid. Het wil niet 
alleen zijn kuituur vrijwaren maar 
tevens al de wezenlijke 
bestanddelen van zijn welzijn. 
Het wil zijn lot in eigen handen 
nemen. Vlaanderen kan de krisis 
aan! Maar dan moet het zelf 
beschikken over al zijn troeven. 
De jeugdwerkloosheid in 
Vlaanderen boezemt ons allen 
angst in. Het is ondraaglijk voor 
een volk tot aan de afgrond 
gehinderd te worden er zelf iets 
aan te doen. 

Het Vlaams-nationalisme wil vnje 
mensen met het hoofd rechtop. 
Ongeknecht zich-zelf-zijn. 
Geen vnje individuen, zonder 
een vnj volk! 

Vic ANCIAUX 

Moureaux: 
wetsvoorstel 
voor Gross-
Brüssel 
Wie de illuzie mocht koesteren 
dat de te verwachten terugloop 
van het FDF te Brussel zal zor
gen voor soepeler francofone 
standpunten en voor een betere 
verstandhouding, zal reeds nu 
vaststellen dat hij bedrogen uit
komt. De traditionele francofone 
partijen trachten een deel van de 
FDF-nalatenschap binnen te rij
ven door mekaar te overtreffen 
in fransdolheid. 
Zo heeft de socialist Philippe 
Moureaux, nummer één van de 
PS in de hoofdstad, een wets
voorstel ingediend dat niet al
leen voorziet in de inlijving van 
de zes Vlaamse randgemeenten 
bij Brussel, maar dat daarenbo
ven gelegenheid wil bieden aan 

alle gemeenten van Brussel-Hal-
le-Vilvoorde tot en met aan de 
gemeente Tervuren in het arron
dissement Leuven, om te opteren 
ofwel voor aansluiting bij Brus
sel hetzij voor een faciliteiten
systeem. 

Gol: Dehaene's 
Vlaamse 
sirenenzang 
PRL-vice-premier Gol heeft tijdens 
een redevoenng te Charleroi niet 
alleen nieuw geld voor Cockerill-
Sambre geëist hij heeft ook on
middellijk het nochtans onderdani
ge voorstel van CVP-minister Luc 
Dehaene voor een communautai
re dialoog over ferussel van de 
hand gewezen. 
G d : „Dit is een Vlaamse sirenen-
zang". De vice-eerste-minister ziet 
in het voorstel van Dehaene — 
niet helemaal ten onrechte — 
vooral een poging om een paar 
schepenzetels te krijgen. 
Zelfs deze paar schepenzetels, 
afgebedeld bij de francofone op
permacht en toevertrouwd aan 
onmachtige Vlaamse gegijzelden, 
zijn Gol nog te veel: "De Brusse
laars moeten voor deze sirenen-
zang doof blijven". 
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M} 
EG-tegenwind 
Minister Damseaux van het Waal
se gewest krijgt nu ook vanuit de 
Europese Gemeenschap de wind 
van voren naar aanleiding van zijn 
„njet" aan de Vlaamse aannemers 
om openbare werken in Wallonië 
te verrichten. 
In een brief aan de centrale rege
ring maakt de Belgische vertegen
woordiger bij de Gemeenschap 
duidelijk dat de Kommissie het 
helemaal niet eens is met de ziens
wijze van Damseaux. Volgens de 
Kommissie moet de overheid er 
over waken dat aanbestedingen 
volgens objektieve criteria verlo
pen. Gevraagd wordt ook welke 
de houding van de centrale rege
ring is in deze materie. 
De grootste vernedering voor de 
Waalse minister kwam evenwel uit 
Vloesberg zelf, waar men best 
opgezet is met de Vlaamse aanne
mer. 

Om de lieve 

Kommentaar 

grijpelijk, te meer omdat Vlaan
deren nu onderhand wel weet 
wat met „solidariteit" bedoeld 
wordt. 

Ongeloof
waardig 
Het weekblad „Pourquoi Pas?" 
publiceerde vorige week een opi
niepeiling, waarin onder meer de 
geloofwaardigheid van de rege
ring getoetst werd. 
Het antwoord laat niet de minste 
twijfel bestaan. Slechts 7 t.h. van 
de Belgische bevolking schenkt 
vertrouwen aan Martens en zijn 
kollega's, terwijl 26 Lh. het houdt 
bij „eerder vertrouwen". 
Bijna de helft van de ondervraag
den, 48 t.h., is evenwel van oor
deel dat deze regering onmach
tig is het land uit het ekonomisch 
moeras te halen en meent dan 
ook dat ze geenszins enig ver
trouwen waard is. 

solidariteit Een orgie? 

— Drama in het ürusselse Sint-Joost Een huisbrand. Op schrijnende wijze werden wij weer gel<onfronteerd 
met de erbarmelijke huisvesting van de gastarbeiders in onze getto's. Burgemeester Cudell was er als de kip
pen bij om de koning uit te leggen hoe de brand mogelijk is ontstaan. En over zijn leedwezen. En dat de ge
meente toch alles in het werk stelt om... Enkele dagen later blijkt dat het betrokken pand reeds maanden 
geleden werd aangeduid als bouwvallig... In het hart van Brussel ligt een tijdbom te tikken, (foto's Belga en 
Peustjens) 

Hoe luttel 
ook... 
Hoe luttel en beperkt de staats
hervorming van 1980 ook is, toch 
aarzelt de auteur ervan niet om 
ze beetje bij beetje terug te 
schroeven. Daarin wordt hij uit
stekend bijgestaan door al zijn 
kollega's. Ér is haast geen be-
voegdheldsterrein meer aan te 
duiden dat vri j is van konflikten 
tussen de centrale en de Vlaam
se regering. 
Aldus zijn er betwistingen inzake 
de afvalverwerking en het ge
zondheidsbeleid, waarop CVP-
staatssekretaris Aerts zich vri j
moedig beweegt. De partijgeno
ten De Croo en Poma zitten in 
mekaars haar omwille van de 
reisburo's: beiden sleutelen aan 
een wettelijk, resp. dekretaal sta
tuut. Minister Hansenne van zijn 
kant zit met zijn lange vingers op 
het terrein van het derde ar
beidscircuit, terwijl Nothomb 
hengelt naar de voogdij over de 
gemeenten. En dan is er nog het 
industrieel beleid, dat weliswaar 
geregionalizeerd is maar waar
van de instrumenten steviger 
dan ooit in een unitaire greep' 
blijven. 
Een onhoudbare toestand, die 
slechts kan leiden tot een ver
ruimde Vlaamse autonomie met 
duidelijke en volledige bevoegd-
heidspaketten. Dat is ook de me
ning van het jongste CVP-kon-
gres en van de CVP-militanten. 
Alleen wordt ze niet gedeeld 
door de CVP-eerste minister-

... Zelfs 
stap terug 
Martens houdt het evenwel niet 
alleen bij een stille wending in de 
richting van een verstevigd unitair 
gezag. Aan sommige punten van 
zijn staatshervorming stelt hij bru
taal een einde. Aldus voorzag de 
staatshervorming van 1980 een 
beperking van de rol van de pro
vinciebesturen. Meer bepaald zou
den de provincies vanaf 1982 

geen eigen belastingen meer mo
gen heffen. Van een overheveling 
van de provinciale fiskaliteit naar 
de gemeenschappen wilde Mar
tens evenwel niet weten. Besloten 
werd dan maar de staatshervor
ming op dit punt teniet te doen en 
de provinciale belastingen te be
houden. 

Fopspeen 
Hoewel het kongres van het Da-
vidsfonds in het teken stond van 
de gemeenteraadsverkiezingen, 
ging voorzitter Clem de Ridder 
tijdens zijn toespraak uitgebreid 
in op de aktuele politiek. 
Daarbij pleitte hij onomwonden 
voor een zover mogelijk doorge
dreven sociaal-ekonomisch fe
deralisme. Vlaanderen heeft een 
al te hoge prijs moeten betalen 
voor de verbondenheid met Wal
lonië. Het is meegedraaid in de 
kolk van het Waalse failliet en 
leeggezogen door de geldstroom 
naar het zuiden. 
De enige redding is een meer 
drastische scheiding dan degene 
die tot stand gekomen is door de 
staatshervorming, die nauwelijks 

tot een „fopspeen-federalisme" 
heeft geleid. In dat kader sprak 
de voorzitter zich ook uit voor 
een reorganizatie van de open
bare kredietinstellingen zodat zij 
doelmatige werkmiddelen wor
den voor een regionale ekonomi-
sche en industriële politiek. 

De Waalse werkgeversvereni
ging is niet te spreken over een 
eventuele regionalizering van de 
vijf nationale sektoren. 
Het is onaanvaardbaar, aldus de 
vereniging, dat de belangen van 
de ondernemingen en van het 
Waalse gewest opgeofferd wor
den aan louter politieke ovsrwe-
gingen. Het overheidsoptreden 
ten aanzien van sektoren in 
moeilijkheden vereist voldoende 
solidariteit onder de gewesten 
en kan bijgevolg beter aangepakt 
worden binnen het kader van een 
nationale consensus. 
Deze redenering van de Waalse 
werkgevers klinkt volkomen be-

Op een bijeenkomst van werk
gevers wist minister van Financiën 
De Clercq te melden dat „hij een 
begroting het leven heeft gegeven 
die niets minder en niets meer is 
dan een orgie van parende nullen". 
Of de burger de vele nullen waar
mede hij dit jaar gekonfronteerd 
wordt ook als een orgie be
schouwt, is echter een vraag van 
een ander kaliber. Berekend werd 
dat elke Belg in 1982 aan staatsbe-
lasting alleen al 115.000 fr. betaalt. 
Per gezin bedraagt dit gemiddelde 
zowat 330.000 fr. 
Voor het overige leeft niet zozeer 
die burger boven zijn stand, wel 
de staat! 

Zo de vader zo de zoon? 
Geschiedschrijving is altijd een hachelijke onder
neming. De historicus die zich bezighoudt met 
lang vervlogen tijden, moet het stellen met door
gaans karige bronnen. De leemten in het historisch 
materiaal zal hij zo zorgvuldig en voorzichtig 
mogelijk opvullen met savante afleidingen, zich 
hoedend voor de haastige sprongen van zijn 
verbeelding. Wie zich buigt over het recent verle
den, beschikt over bronnen die nog lang niet 
drooggelegd zijn en die ook verder zullen vloeien 
straks, nadat de historicus reeds voorlopig kon-
klusies heeft getrokken. De contemporanist — 
zoals het vakjargon de geschiedkundige noemt 
die zich bezighoudt met het recentste verleden — 
zal zijn kader dan ook breed genoeg moeten 
trekken opdat het de latere korrekties tengevolge 
van nieuw materiaal zou kunnen omvatten. Daar
enboven moet hij weerstaan aan de permanente 
belaging door eigen visie en vooroordelen. 
Deze losse gedachten schoten ons dezer dagen 
door het peinzend hoofd, toen we praktisch gelijk
tijdig botsten op het historiek portret van vader 
Albert en zoon Leopold. Terwijl op het tv-scherm in 
De Wilde's Nieuwe Orde de koningskwestie loopt, 
ligt in de boekhandel een splinternieuwe turf van 
honderden bladzijden met onuitgegeven brieven 
van koning Albert uit de periode 1882-1916. 
Hoe vaak en hoe ingrijpend is het beeld van Albert 
Leopold Clemens Maria Meinrad von Sachsen-
Coburg-Gotha al bijgewerkt en hertekend sinds de 
eerste wereldoorlog? 

Wijzelf hebben in onze prille schooljaren, nog bij 
leven van Albert, het beeld voorgesteld gekregen 
van de Koning-Ridder. Een onversaagde Sint-Joris 
die de keizerlijke draak tegemoet trad met het 
zwaard van de gerechtigheid en de simpele woor
den „Halt, geen stap meer verder". De IJzer, Gods 
water over de akkers van de Westhoek en aan de 
einder het silhouet van de grote ruiter. Tegenover 
de officiële hagiografie de toenmalige boze 
Vlaams-nationale kijk op de koninklijke woordbre
ker, de schender van de beloften in rechte en in fei
te. 
Ach, wat schiet er vandaag nog over? Een schuch
tere man, die liever tussen de muren van Laken 

dan op het slagveld vertoefde. Die liever aan een 
moto klungelde of met een lokomotief reed dan te 
poseren te paard. Die de miskenning van de 
Vlaamse soldaten aan de IJzer kende en zich 
moest beperken tot „ach, ik weet het allemaal, 
maar ik kan er zo weinig aan doen". Eén fikse idee, 
één volgehouden li jn: België is, door zijn ligging, 
betrokken in struggle for life tussen de Duitsers 
en het Britse imperium; het heeft in dat konflikt 
eigenlijk geen andere taak dan die rol zo spoedig 
mogelijk te beëindigen. Een onverzettelijke door-
duwer en ijzervreter, een Kriegsverlangerer wiens 
heroïsch voorbeeld in schrille tegenstelling staat 
tot de houding van de kapitulard en kollaborateur 
Leopold l i l? Kom nou: de dynastieke konstante 
van vader op zoon is precies de wijze waarop bei
de het kontrakt tussen henzelf én de natie begre
pen hebben in oorlogsti jd, in het belang ook van 
hun stieL 
Had de tv-geschiedschrijving in de twintiger of 
dertiger jaren reeds bestaan, we zouden de ko
ninklijke zwager Graf Töring nog diep in 1917 heb
ben zien peilen naar vrede. En Kamiel Huysmans 
zien vertrekken naar Stockholm, met vorstelijke 
instemming. 
A propos, zou Boudewijn 's vrijdagsavonds met 
gloeiende konen zitten kijken? En wat gaat er om 
in dit van de wereld en de werkelijkheid geschei
den gekroonde hoofd, ten aanschouwe van Pou-
let's prangend portret? 
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Sociaal-ekonomisch m\ 
Als er geen frank meer in kas 
is, als er voorlopig alleen nog 
kan geleefd worden met rode 
cijfers, dan wordt elke 
weelderige besteding, elke 
uitgave die niet meteen 
levensnoodzakelijk is, 
krampachtig geweerd. 
Investeringen, bouwwerken 
voor de toekomst, zijn ook 
nodig in krisisperiodes. Best 
wordt precies dan een 
rangorde geëerbiedigd; een 
keuze van geldbestedingen 
op basis van nut en onnut 
Precies daartoe dienen 
kosten-batenanalyses. Inzake 
openbare werken, 
miljarden verslindende 
projekten, werden nu zo 'n 
twee nut- en onnutstudies 
uitgevoerd. Eerst over de 
grote wegenwerken. En nu 
werden ook de resultaten van 
een „waterwegenstudie" 
vrijgegeven. 

De nationale minister van 
Openbare Werken heeft als 
gevolg van de puike primeur-
journalistiek van onze 
kollega's in „De Bouwkroniek' 
niet anders gekund dan op 
een perskonferentie de 
kosten-batenanalyses toe te 
lichten. Lag het alleen aan 
hem dan zouden beide 
miljoenenstudies stilletjes in 
de onderste schuiven van zijn 
kabinet weggeborgen zijn. 
Wat blijkt immers, zowel voor 
de wegenwerken als voor de 
waterwerken? Ambtenaren 
van Openbare Werken en 
professoren (vooral van de 
Franstalige UCL dan nogO 
hebben uitgemaakt dat voor 
nieuwe belangrijke 
infrastruktuurwerken de 
prioriteiten in Vlaanderen 
liggen. 

Minister Olivier spreekt de 
onderzoekers niet tegen, 
maar: „zo 'n kosten-
batenanalyse kan een nuttige 
vingeroefening zijn, maar de 
voorkeur moet gegeven 
worden aan andere faktoren 
die bij beleidsbeslissingen 
meespelen, zoals 
communautaire, politieke of 
lokale oprispingen-" 

Fiskale... 
Er was eens een gezin, zo begint 
deze fiskale parabel, waarvan de 
man een belastbaar inkomen van 
750.000 frank had. Dat betekent 
voor hem een bruto-wedde van 
65.800 frank per maand, plus 13de 
maand en vakantiegeld. Zijn 
vrouw was erg aktief, en ze kon
den ook het geld gebruiken: wie 
zou haar dus het recht ontzeggen 
om uit werken te gaan? Ze had
den een kind. 
De vrouw zocht en vond een part
time job. Ze verdiende er (na 
RSZ) bruto 250.000 frank per jaar. 
Het kind ging naar de kinderkrib-
be. 
De man kocht een rekenmachien
tje, en zette zich aan het tellen. 
250.000 frank bruto na RSZ, dat 
betekent een belastbaar inkomen 
van 154.000 frank, of 76.500 frank 
belastingen. Netto hielden ze van 
het nieuwe inkomen dus 173.500 
frank over. De kinderkribbe kostte 
hen per jaar 46.585 frank; eigenlijk 
bleef er dus slechts 126.915 frank 

De 23ste zal de eerste zijn... 

Olivier Icalibreert verspillingsstromen 
Het had een paar maand gele
den al heel wat voeten in de 
aarde om de resultaten te weten 
te komen van een studie omtrent 
de prioriteiten die dienen gege
ven te worden aan de onder
scheiden voorgenomen wegen
werken. 

Alweer was het de „Bouwkro-
niek"die uitpakte met het nieuws 
dat minister Olivier de studiere
sultaten krampachtig achter
hield. Maar tegelijkertijd werden 
in dit vakweekblad de onder
zoeksresultaten gepubliceerd. 
Het was meteen duidelijk waar
om Olivier een stille poging deed 
de kosten-batenanalyse onder 
de korenmaat te houden. In volg
orde van de belangrijkste soci-
aal-ekonomische rendabiliteit 

werden van de 100 meest ge
rechtvaardigde wegenwerken er 
niet minder dan 72 in Vlaanderen 
aangeduid. Door UCL-professo-
ren... De onderzoekers wezen er 
ondubbelzinnig op dat bijna 90 
procent van de broodnodige in
vesteringen in openbare wegen
werken normaliter toekomt aan 
de Vlaamse gemeenschap. Stel 
u voor: uit de nationale pot bijna 
40 miljard ter beschikking stellen 
aan Vlaanderen, iets meer dan 4 
miljard aan Wallonië en ampter 
210 miljoen voor Brusselse wer
ken... 

Minister Olivier gaf in een bitsige 
reaktie op dit Vlaamse ptersiek te 
kennen „dat er nog andere de-
terminanten dan sociaal-ekono-
mische bij het lieleid van open

bare werken dienen in acht ge
nomen te worden".. 
Midden maart werd dan een 
tweede studie op zijn bureau 
neergesmakt over de prioritei
ten die aangewezen zijn voor de 
verdere uitbouw van het water
wegennet in ons land. Olivier 
nam tijdig kennis van een gelijk-
lop)ende algemene konklusie: al
weer werd er op gewezen dat 
vooral in het Vlaamse gewest 
belangrijke openbare werken 
terzake broodnodig en verant
woord zijn. 

Oupeye 
Daarop volgt tandengeknars en 
vooral veel ministerieel stilzwij
gen. Tot „De Bouwkroniek" ook 
dit studiewerk alweer in de 
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over, of 50,8 procent van het 
bruto-inkomen van de vrouw. Had
den ze twee kinderen gehad, dan 
zouden ze voor nummer twee in 
de kribbe 32.610 frank moeten 
betalen, en hielden ze 94.305 frank 
over: de „marginale opbrengst-
kwote" zou dan slechts 37,7 pro
cent bedragen. 
Ze vonden het resultaat wat ont
goochelend. Want ze hadden ge
rekend dat ze met het inkomen 
van de vrouw toch een hypotecai-
re lening zouden kunnen afbeta
len. De vrouw zocht en vond een 
full-time job, 500.000 frank bruto 
na RSZ. Maar de full-time-aktivitei-
ten lieten niet veel tijd meer over 
voor huishoudelijke arbeid. En na 
enkele weken besloten ze uit het 
bijkomende inkomen een werk-
vrouw 8 uur per week te betalen, 
in het zwart, 150 frank per uur. 
Acht uur in 't zwart, dat moest er 
van de 20 bijkomende uren van de 
vrouw toch makkelijk af kunnen. 
Maar de huishoudportemonnee 
bleek na enkele weken verdacht 
leeg, en ons gezinnetje zette zich 
weer aan het rekenen. Van de full

time van 500.000 frank was 
389.000 frank belastbaar, en gere
kend aan de marginale aanslag 
van het gezin betekende dat 
202.229 frank belastingen. Van het 
inkomen van de vrouw bleef nog 
297.771 frank over. De kribbe 
werd een flink pak duurder, 97.170 
frank. Ze hield eigenlijk slechts 
204.601 frank in handen. (En wa
ren er twee kinderen geweest 
dan was dat laatste bedrag slechts 
139.382 frank geweet) Oho, en 
dan hadden ze nog de werkvrouw 
niet meegeteld, die 60.(XX) frank 
per jaar kostte. 

Van de 250.000 frank extra die de 
vrouw verdiende door van part
time op full-time over te schakelen, 
hielden ze voor ze de werkvrouw 
engageerden nog 31,1 procent 
over (18 procent als er twee kin
deren waren geweesO. Mét de 
werkvrouw bedroeg de marginale 
opbrengstkwote slechts 7,1 pro
cent (En als er twee kinderen 
waren, zou het gezinsinkomen 
zelfs gedaald zijn door meer te 
gaan verdienenJ 
Het verhaal is nog niet gedaan. De 

firma waar de vrouw werkte, ging 
over kop. Ze werd werkloos, trok 
12.000 frank per maand. Nog één 
keer werd het rekenmachientje 
bovengehaald. Nu ze geen werk
vrouw meer nodig hadden, geen 
kinderkribbe, was hun netto-inko
men al bij al 32.6(X) frank per jaar 
gedaald. „Ik heb dus voor 2.716 
frank per maand veertig uren per 
week gewerkt", zegde de vrouw. 
(Uit „De Tijd") 

... Parabel 
En wie Is met de vergoeding van 
al dat gepresteerde werk gaan 
lopen? 
Want werk in dienstverband 
wordt hoe dan ook nog immer 
met bruto-bezoldigingen be
dacht én betaald. Vóór de deel
name van de liberalen aan de 
regering-Martens V, heette het 
dat niet de gezinnen maar de 
staat boven zijn stand leeft 

Ofjenbaarheid bracht vorige 
week. En Olivier zou helemaal 
zijn gezicht verliezen mocht hij 
over deze twee uiterst belang
wekkende kosten-batenanaly
ses geen toelichting verstrek
ken. Wat deze week dinsdag op 
een fjerskonferentie dan ook is 
gebeurd. 

28 ontwerp)en voor nieuwe wa-
terwegen-werken werden op 
een rijtje gezet Samen goed 
voor méér dan 67 miljard frank. 
Vanaf het 16de gerangschikt 
projekt wijzen de onderzoekers 
erop dat de uitvoering op het 
gebied van rendabiliteit en nut 
hoogst bedenkelijk is. Het vijf
tiende projekt betreft de „kali
brering van de Dender tussen 
Dendermonde en Erembode-
gem". Het meest nuttige projekt 
betreft de bouw van een vierde 
sluis van 9.000 ton op het kanaal 
Lanaken-Maastricht met als ge
raamde kostprijs 500 miljoen 
frank. 

In antwoord op een pariementai-
re vraag van VU-kameriid Jaak 
Gabnëls gaf minister Olivier 
evenwel te kennen dat zijn 
grootste aandacht gaat naar een 
nieuwe verbinding, met grote be
vaarbaarheid, tussen het Albert-
kanaal en de Maas te Oupeye, 
kostprijs 1 miljard frank. Dit werk 
zou volgens hem bij hoogdrin
gendheid dienen in aanbeste
ding gegeven te worden. De 
kosten-baten onderzoekers heb
ben dit openbaar werk in hun 
studie gerangschikt op... de 
23ste plaats, en met aanduiding 
van een hoogst „negatief rende-
mentsratio". 

Minister Olivier had zich duidelijk 
de moeite en de kosten van een 
perskonferentie kunnen bespa
ren om ons diets te maken dat 
voor hem „lokale, politieke of 
communautaire faktoren belang
rijker zijn dan de elementen die 
een zuinig verantwoord sociaal-
ekonomisch beleid helpen bepa
len". 

Terwijl op andere ministeries, 
ook met inkrimping van tewerk
stelling, miljoentje fier miljoentje 
wordt bespaard, heeft de minis
ter van Openbare Werken zon
der blikken of blozen te kennen 
gegeven dat wat zijn departe
ment befreft het miljarden-ver-
spillingsbeleid zal gehandhaafd 
blijven. Olivier werd door pre
mier Martens niet op het matje 
geroepen.. 
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Ondanks 
arrest? 
De Raad van State heeft een 
definitief arrest geveld inzake 
het taalgebruik tijdens de be
raadslagingen van de gemeente
besturen van de randgemeenten. 
Daarin wordt nog maar eens be
vestigd dat het Nederlands de 
enige officiële taal is binnen het 
Vlaamse gewest, behoudens de 
uitzonderingen die uitdrukkelijk 
door wet of dekreet aangeduid 
zijn. Aldus zijn er de faciliteiten 
die afwijkingen voorzien op de 
algemene regel dat het Neder
lands de enige bestuurstaal is. 
Deze afwijkingen gelden even
wel enkel ten voordele van de 
bestuurden, niet van de bestuur
ders. 

Vermits de Franstaligen zich 
nooit gestoord hebben aan wet
ten, mag de vraag gesteld wor
den of zij met dit arrest zullen re
kening houden. FDF-burgemees-
ter Maricq van Kraainem liet al
vast weten dat hij sedert de 
uitspraak van de Raad van State 
geen iota Nederlands meer be
gr i jp t 

850.000 fr. 
Professor A. Tiberghien, die in 
„De Standaard" een fiskale kro
niek verzorgt, heeft zich de moei
te getroost om de gemiddelde 
staatsschuld per Belgische bur
ger te berekenen. 
Zi jn uitgangspunt daarbij is een 
aloude wijsheid van vader Eys-
kens: „Beste vrienden, weet u 
wat een miljard is? Het is dui
zend miljoen r 

Welnu, het tekort van dit jaar 
beloopt — althans volgens de 
ramingen — 530 miljard oftewel 
530.000 miljoen. Daarnaast is er 
de totale staatsschuld per einde 
1981 die 2.439 miljard bedraagt, 
hetzij twee miljoen vierhonderd 
negenendertig duizend miljoen. 
Een kleine rekening leert dan dat 
„de gemiddelde Belg een stukje 
staatsschuld bezit van 240.000 fr. 
en het gemiddelde gezin 
850.000 fr. in zijn schuldenporte
feuille heeft, waarop hij uiteraard 
ook de intresten zal moeten dra
gen onder de vorm van „minder 
kri jgen" of „meer betalen", wat 
hetzelfde is". 

Brusselse 
beweging? 
Na een Vlaamse en een Waalse 
beweging pogen een aantal Brus
selse verenigingen nu ook een 
Brusselse bevi/eging in het leven 
te roepen. Een manifest is er 
reeds. 
Hun uitgangspunt Is vrij duidelijk: 
ofwel onderwerpt Brussel zich 
aan het agressieve Vlaanderen 
ofwel ijvert het voor een vrij en Eu-
rppees statuut Uiteraard wordt 
gfeopteerd voor het laatste, waar
bij zelfs een tijdelijk bondgenoot
schap met Wallonië niet onmoge
lijk wordt geacht Gesteld wordt 
echter dat de Brusselaars het uit
eindelijk alleen zullen moeten rooi
en In hun strijd voor een zelfstan
dig Brussel. 
Opvallend is dat er in heel het 
manifest geen letter te lezen valt 
over de Vlaamse Brusselaars. 
Deze worden eenvoudig doodge
zwegen, zodat moet besloten wor
den dat het manifest een zelfde lot 
beschoren is. 

Na 8 jaar ekologische stroomversnelling 
Als eerste partij in dit land heeft de 
Volksunie op haar kongres van 1969, de 
ekologische problemen aan de orde ge
steld. Onder het motto „Voor een leefba
re wereld' vroeg ze toen bij voorrang 
aandacht voor de problemen van de 
milieuhinder, voor de rechten en de be
scherming van de verbruiker, voor de 
ruimtelijke ordening. Als men het toen
malig VU-eisenprogramma vergelijkt met 
wat sindsdien bereikt en verwezenlijkt 
werd in het beleid, is het bilan jammer 
genoeg eerder negatief. 
Men mag echter niet blind zijn voor een 
aantal positieve ontwikkelingen. Sinds 
het verschijnen van het rapport van de 
Club van Rome in 1974 is men zich van 
hoog tot laag meer rekenschap gaan 
geven van de problematiek. Er is een 
stroomversnelling in de bewustwording 
ontstaan die er mede toe geleid heeft, in 
Vlaanderen en elders, dat de ekologi
sche aktiegroepen en bewegingen talrij
ker en sterker werden. Ze kregen meer 
vat op de openbare mening en ze wisten 
af en toe resultaten af te dwingen. Be
langrijk is vooral dat de ekologische 
beweging een mentaliteitsverandering 
heeft op gang gebracht die zich, zij het 
nog altijd te langzaam, ook doorzet tot op 
de niveau's van de besluitvorming. 
Verontrustend blijft dat de ekologische 
problemen wereldwijd zijn, doch nog 
altijd niet wereldwijd tegemoet getreden 
worden. Wel integendeel zorgt de stij
gende kloof tussen arme en rijke landen, 
vooral in deze periode van ekonomische 
krisis en drastisch gestegen energiekos
ten, voor een versnelde toename van een 
aantal plaatselijke of algemene hinders, 
die zich uiteindelijk over heel de wereld 
laten voelen. We mogen ons echter niet 
ontveinzen dat we, zowel in Vlaanderen 
als op wereldvlak verwikkeld zijn in een 
stri jd met de ti jd. 

We zijn er ons van bewust dat het 
kongres van de Volksunie op 5 en 6 juni 
gehouden wordt in een cruciale periode. 
Ten eerste bevinden wij ons volop in een 
ekonomische wereldkrisis, waarvan het 
einde nog niet in het zicht is. Het gevaar 
dreigt da t omwille van de bekommernis 
voor een ekonomische heropleving en 
voor het aanzwengelen van de industrie, 
de zorg voor het leefmilieu verder ach
terop geraakt Het is verre van denkbeel
dig dat in de allereerste plaats zou 
worden gesnoeid in de kosten voor de 
bescherming van het leefmilieu. 
We beseffen eveneens dat dit kongres 
gehouden wordt op het ogenblik, dat de 
golf van de tweede industriële revolutie 
reeds krachtig komt aanzetten. Ook hier 
kunnen wij ons slechts zeer gedeeltelijk 
een beeld vormen van de veranderingen 
die deze golf zal veroorzaken. Wel weten 
we, dat ze uitzonderlijk diepgaand zullen 
zijn en dat ze alle terreinen van de 
menselijke en maatschappelijke aktivi-
teit zullen bestrijken. Deze tweede indus
triële revolutie is op zichzelf noch een 
goed, noch een kwaad. 
We zijn ervan overtuigd dat de mens de 
uitdagingen, waarvoor hij zichzelf ge
plaatst heeft, zal aankunnen. Het moge 
gelden als een symbool dat de Theems, 
aan wier oevers de eerste industriële 
revolutie een hoogtepunt kende en wier 
water daardoor onherroepelijk bezoe
deld leek, terug als een zuivere en le
venskrachtige stroom door een van de 
grootste mensenkoncentraties op de we
reldbol st roomt 
Vlaanderen lijkt een onooglijk vlekje op 
de wereldkaart. De rivieren die er door
heen stromen zijn bezoedeld vooraleer 
ze onze grens bereiken. De zee kruit de 
afval van grote menselijke koncentraties. 
De wind voert de rook van industriële 
kompleksen binnen en buiten ons grond

gebied. Nochtans kunnen wij precies hier 
een grote bijdrage leveren voor het be
houd van een leefbare wereld. De bezin
ning over het spanningsveld tussen eko-
nomie en ekologie, het bereiken van het 
juiste evenwicht tussen beide is een 
proces met een ruimere dimensie dan al
leen maar de eigen materiele omgeving. 
Het is niet overbodig, eens te meer erop 
te wijzen dat Vlaanderen een bijkomende 
handikap moet overwinnen om zijn rol 
volwaardig te kunnen spelen. De ekono
mische krisis treft ons dubbel hard, om
dat wij nog steeds schatplichting blijven 
voor de tekortkomingen van anderen. De 
huidige halfslachtige staatshervorming 
belet een zindelijk demokratisch afwe
gen van prioriteiten en beschikbare mid
delen. Het deel van ons regionaal pro-
dukt dat wij moeten besteden onder 
meer in het spanningsveld tussen ekono-
mie en ekologie, vloeit met de vele 
andere miljarden weg naar Wallonië. Wij 
willen wonen in een proper huis, maar 
dan moeten wij op de allereerste plaats 
baas zijn in dat huis. 
Er moet tevens een einde gesteld wor
den aan een tweede vervalsing van de 

politieke gezagsuitoefening. Het openlijk 
of weggemoffelde eigenbelang van druk-
kingsgroepen vormt een grote bedrei
ging voor het gemeenschappelijk belang. 
De dubbele vervalsing in de politieke 
gezagsuitoefening brengt mee, dat het 
beleid van hoog tot laag verder achterop 
geraakt bij de ontwikkelingen en steeds 
vaker er zich toe beperkt het voldongen 
feit te aanvaarden. Wat de omgevings-
zorg betreft ^e rk t dit de verdere ver
waarlozing in de hand en leidt het zelfs 
tot het bewust vernietigen van het milieu 
of tot het onbedacht opofferen van na
tuurlijke elementen. 

Een aantal ekologische problemen even
als de bestrijding van de hinders of 
vervuilingen vergen een grensover
schrijdende aanpak. Vanuit haar federale 
stellingname wenst de Volksunie de 
noodzaak te beklemtonen van een demo
kratisch Europees gezag, dat dringend 
het Verdragenrecht dient uit te breiden 
met een Milieucodex. 

Vanuit haar volksnationale bekommernis 
bouwt de Volksunie haar programma en 
haar politieke aktie op een aantal etische 
uitgangspunten, zoals eerbied voor de 
menselijke persoon, gemeenschapszin, 
zorg voor de minstbedeelden, verdraag
zaamheid en openheid in de maatschap
pij. Ze werkt vanuit de volksnationale 
visie bewust verder aan dit programma 
op grond van een niet-dogmatische en 
pragmatische ontleding van de snelle 
veranderingen en wisselingen op velerlei 
gebied. 

Wij geloven dat de onafhankelijkheid van 
onze partij en haar ongebondenheid te
genover sociale, patronale, financiële of 
andere belangengroepen ook inzake 
ekologie onze werkelijke en onvervang
bare kracht is. Kamerlid Jaak GABRIELS 

Kongresvoorzitter 
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Wetstraat 

Willy Kuijpers: 

„Wij zijn daar welkom" 
Haast 2 jaar lang is er in de 
Kamer met geen woord gerept 
over de b.uitenlandse politiek. 
Vorige week, op een ogenblik dat 
miljarden en beleid (of het ge
brek daaraan) onwrikbare gege
vens zijn, werden de kamerleden 
verzocht het pakket „Buitenland
se Betrekkingen" van 1981 goed 
te keuren. Vijg^en na Pasen. Dat 
vonden ook minister-titularis van 
Buitenlandse Handel De Clercq 
en zijn assistent Kempinaire: 
slechts de eerste was even aan
wezig om de geïnteresseerden 
met vage antwoorden te sussen. 
En toch zorgde een paar dozijn 
kamerleden voor een vrij geani
meerd en grondig debat Niet in 
het minst dank zij de drie woord
voerders van de VU-fraktie: Paul 
Van Grambergen, Jan Caudron 
en Willy Kuijpers. 

In zijn trip doorheen de v\̂ ereldde-
len sneed Paul Van Grembergen 
zow/at alle grote Internationale pro
blemen aan: oost-west noord
zuid, het Zaïrebeleid, de Islamwe-
reld, de Europese eenmaking,... 
Vooral over dit laatste toonde hij 
zich zeer verbitterd. Staatsegöis-
me en -chauvinisme tieren welig; 
integratie en solidariteit zijn zoek. 
„Van een Europees beleid is wei
nig of geen sprake. Soms krijgt 
men de indruk dat alle fantazie en 
verbeelding ter hulp moeten ge
roepen worden om Europa levend 
te houden". 
Helemaal geen verbeelding is er te 
bespeuren op het troostprijs-de
partement van ontwikkelingssa
menwerking. Twintig jaar Belgisch 
ontwikkelingsbeleid met niet min
der dan 14 titulanssen is volgens 
Jan Caudron slechts één grote 
ontgoocheling. Voor iedereen!, 
gaande van de derde wereld zelf 
tot en met onze eigen Vlaamse 
vrijwilligers. In dat opzicht hamer
de het VU-kameriid nog maar 
eens op de nagel van de splitsing 
van de ontwikkelingssamenwer; 
king: „Vlaanderen bruist van be
langstelling en bewustzijn. Dat be
wijzen de vele vrijwilligers, de on
telbare werkgroepen, de gevoer
de campagnes... Het is hoog tijd 
dat het potentieel dat in Vlaande
ren aanwezig is, gevalorizeerd 
wordt" 

Handelend optreden 
Het vredestema dat als een lei
draad doorheen de tussenkom
sten van Paul Van Grembergen en 
Jan Caudron liep, werd nadien 
zeer konkreet vertaald door hun 
kollega Willy Kuijpers. De Leuve
naar is pas terug van een bezoek 
aan de Midden-Amenkaanse sta
ten Guatemala, Honduras en El 
Salvador en bracht een ontroe
rend getuigenis van zijn talrijke 
ervaringen en kontakten. 
Verbitterd liet hij zich uit over het 
dubbelzinnig Belgisch beleid, dat 

niet eens over een standpunt be
schikt ten aanzien van de vredes
initiatieven van Mexico en Hondu
ras. Tevens plaatste hij een vraag
teken achter het nut van de vele 
„papieren tijgers" die hier opge
steld worden, maar hoe goed be
doeld ook ter plaatse weinig aarde 
aan de dijk brengen. Een schets 
van de vluchtelingenkampen en 
van het onmenselijke lot van de 
bevolking verduidelijkte dit maar al 
te zeer. 
Aan dat alles kan België heel wat 

Jan Caudron: ,Als deelnemer aan 
de stille betoging die elke maand 
vóór het ministerie van BuitenlarKJ-
se Betrekkingen wordt gehouden, 
wens ik het licht te werpen op het 
schrijnendste onrecht van deze 
wenkt waar wij als mensen niet 
onverschillig kunnen blijven op 
toekijken: 40 miljoen fr. per mi
nuut kost de bewapeningswed
loop, terwijl 150.000 mensen per 
dag sterven van honger en ontbe
ring." 

Paul Van Grembergen: „Meer dan 
eens wordt gesteld dat normale 
humane princiepen niet mogen 
gelden voor de buitenlandse poli
tiek en dat men realistisch moet 
zijn. Vergeet men dan echter niet 
Welke de grote drijfveer is van 
onze politieke aktiviteit, namelijk 
de maatschappij menselijker en 
beter maken?" 

doen, niet langer enkel met resolu
ties en verklaringen maar vooral 
met daadwerkelijk optreden. In dat 
kader bracht het VU-kamerlid hul
de aan het ondankbare werk van 
de drie diplomaten in Guatemala, 
dat tot in verzetsknngen respekt 
afdwingt Het „dank u wel" vanwe
ge minister Tindemans voor dit 
eerbetoon maakt de vaststelling 
slechts schrijnender. Kan het nog 
langer dat slechts drie diplomaten 
verantwoordelijk zijn voor alles en 
nog wat in een gebied dat tienmaal 
groot is dan de Benelux? 
Ook zijn bewondering voor de 
vele Vlaamse missionarissen en 
vrijwilligers stak hij niet onder 

P-Sprokkels 
• Deze week zijn de kamerleden 
dan toch kunnen van start gaan 
met de bespreking van de rijks-
middelentyegroting voor 1982. Na
dien moet de Senaat het werk nog 
eens overdoen, zodat het jaar 
reeds voor ruim een derde achter 
de rug'zal zijn alvorens inkomsten 
en uitgaven van de staat definitief 
begroot zijn. • Wanneer de t>egro-
ting van de verschillende departe
menten aan bod zullen komen, is 
nog niet geweten. Zeker is echter 
dat op dat ogenblik de herfst in het 
land zal zijn. 

9 Op 1 december 1981 bescha
digde het autoschip Naple Ace de 
brug over de sluis van Temeuzen. 
Onmiddellijk vaardigde de Neder
landse rijkswaterstaat een aantal 
veiligheidsmaatregelen uit, die vol
gens Oswald Van Ooteghem een 
schending betekenen van het 
Traktaat van I960- schepen moe
ten dagenlang wachten, wat de 
Gentse industrie en haven geens
zins ten goede komt 
Naar aanleiding van deze interpel
latie van de VU-senator dienden 
alle partijen een motie in, waar
door de regering verzocht wordt 
om zo snel mogelijk door bespre
kingen met de Nederlandse autori
teiten naar oplossingen te zoeken 
voor de vnje en veilige doorvaart 
van autoschepen naar de Gentse 
haven. 

• Aan de Stedelijke Muziekak'a-
demie van Ronse wordt in tjepaal-
de kursusen nog steeds uitleg 
verschaft in het Frans. Op vraag 
van Michel Capoen antwoordde 
Gemeenschapsminister Lenssens 
dat deze werkwijze in stnjd is met 
de taalwetgeving en dat het stads-
b>estuur verzocht werd hieraan 
een einde te stellen. 

• In een schriftelijke vraag voer
de kamerlid Jef Valkeniers aan 

stoelen of banken, maar bij allen 
heerst een zelfde gevoelen: „een
zaamheid", aan hun lot overgela
ten. 
Aan dat alles, herhaalde Willy Kuij
pers, kan verholpen worden. De 
oorzaak van de ontreddering in 
Midden-Amerika ligt in het uitbui
tend ekonomisch systeem, de be
wapeningswedloop, het ontbre
ken van agrarische hervormingen, 
de korruptie. De vele geïsoleerde 
inspanningen van vandaag moe
ten zinvol gebundeld worden, met 
inspraak van alle betrokken partij
en in El Salvador en Guatemala. 
„Mijn ervanng is dat er een be
hoefte bestaat aan gekoördineer-

dat de gemiddekle ligdagprijs van 
de ziekenhuizen in Vlaanderen 
1.578 fr. bedraagt in Wallonië 
1.729 fr. en in Brussel 2.386 fr. 
Volgens de minister van Sociale 
Zaken is deze gemiddelde ligdag-
prijs van de drie gewesten moeilijk 
te vergelijken. Aldus zou het hoge
re gemiddelde van Brussel veroor
zaakt worden door het grote aan
tal universitaire bedden, terwijl de 
lagere gemiddelde prijs in Vlaan
deren te wijten zou zijn aan het 
hoge aantal psychiatrische bed
den. 
# Senator Oswald Van Oote
ghem heeft een wijziging voorge
steld aan het dekreet dat het 
statuut van de BRT regelt Daar
door zullen ook de kleinere politie
ke partijen die in de Vlaamse Raad 
vertegenwoordigd zijn, zonder 
enige inmenging van hun grotere 
broers aan bod kunnen komen om 

de projekten van westerse landen 
zoals België, Nederlanden Skandi-
navië, ook inzake handel en tecfi-
nologie. Komplete pakketten van 
know-how, uitrusting en handel 
zouden, met inbegrip van de kon-
trole er op, tot goede resultaten 
kunnen leiden. Wij zijn daar wel
kom!" 
De woorden van Willy brachten 
een ogenblik toenadering in het 
pariement Tindemans en de CVP 
kónden hem een eind tegemoet 
komen. De ministenële belofte om 
een onderzoek te wijden aan ver
antwoorde projekten en aan een 
verhoging van de hulp aan de 
vluchtelingen, betekent alleszins 
een stap in de goede richting. 
Want „wil Europa de wereld vnj-
heid leren, dan moet het met in zijn 
burgerlijke cenakels woorden aan 
mekaar praten, maar vol overgave 
ontmoetend handelen". Dat bete
kent onder meer, aldus vervolgde 
het kameriid, dat wanneer kristen-
demokraten uit Guatemala hier bij 
de kristelijke vakbeweging om 
hulp komen bedelen, zij niet langer 
met een stencilmachine mogen 
afgescheept worden... 

via de omroep hun programma 
kent>aar te maken. 
• In de computercentra van het 
departement van Financiën zou 
door het Hoog Komitee van Toe
zicht een onderzoek ingesteld 
worden naar „zekere laakbare 
praktijken", die als verduistering 
van staatsgelden omschreven 
worden. Minister van Financiën 
De Clercq antwoordde nogal ont
wijkend op deze beschuldigende 
vraag van Rob Vandezande. Er 
zou namelijk geen sprake zijn van 
enige verduistering van staatsgel
den, maar wel van een interpreta
tie van de arbeidsreglementering 
die ingegeven is door de t>ezorgd-
heid om de werking van de dien
sten te waart>orgen. 
• Dezelfde minister bevestigde 
aan senator Mathieu Lewis dat de 
uitkeringen van lotto-, toto- en tier-
cé-winsten niet b>elastbaar zijn. 

In het kader van het komend VU-kongres „Ekologie en ekonomie. Naar 
een nieuw evenwicht" diende kameriid Daan Vervaet een aantal 
voorstellen van dekreet in. Daarmede beoogt hij vooreerst de bescher
ming van taluds en holle wegen, die volgens het kameriid een estetische, 
botanische en rekreatieve funktie hebben. Met een tweede voorstel 
kant hij zich tegen een veralgemening van de asfaltering van kasseiwe-
gen. Deze moeten beschermd en gerestaureerd worden. Tot slot bepleit 
hij ook de invoering van een verbod op het gebruik van herbk;kten op 
gemeenschapsgronden zoals bermen, bos-, natuur- en parkgebieden. 
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Onze wereld 

Partijkongres brengt 
Schmidt adempauze 

Het kongres van zijn sociaal-demokratische SPD 
vorige week in München is al met al een sukses 
voor kanselier Schmidt geworden. Zeker.'de inter
ne onenigheden zijn niet verdwenen en er hing een 
gedrukte stemming over het kongres van de partij 
die vorige week in opiniepeilingen weer een bar 
slechte beurt maakte (slechts 32 Lh. tegen 52 th. 
voor de CDU). 

Maar Helmut Schmidt toonde dat hij noch zijn 
oude vechtlust noch zijn greep op de partij 
verloren heeft En vooral, het kwam niet tot de ge
vreesde bittere strijd tussen de rechter- en linker
vleugel over de kwestie van de nieuwe NAVO-ra
ketten en het defensiebeleid in het algemeen. 
Schmidt hoefde zijn dreiging te zullen aftreden als 
hij op dat punt in de minderheid werd gesteld niet 
te herhalen. De resolutie die het haalde was die 
welke mede was opgesteld door Egon Bahr, 

gewezen onderhandelaar over de Oostverdragen 
en expert voor militaire kwesties van de SPD. Die 
resolutie houdt in dat de Bondsrepubliek inzake 
de raketten voor de middellange afstand voorlopig 
de resultaten afwacht van de Sovjet-Amerikaanse 
onderhandelingen in Geneve zonder nieuwe initia
tieven te nemen. Eind volgend jaar zal de SPD op 
een kongres definitief besluiten of de Amerikaan
se Pershing II- en Cruise-raketten worden opge
steld, in funktie van de resultaten van Geneve. 
Slechts op die manier, zo voerden de verdedigers 
van de resolutie aan, kan Bonn zowel op Moskou 
als op Washington druk uitoefenen om in Geneve 
serieus te onderhandelen. Als het nu al aankondigt 
dat het onder geen beding de nieuwe NAVO-raket
ten zal plaatsen heeft Moskou geen reden zijn ei
gen SS-20's beduidend te verminderen. Als het 
daarentegen laat weten dat het in elk geval de 
nieuwe raketten zal installeren dan zullen de 
Amerikanen zich niet zwaar inspannen om in 
Geneve tot resultaten te komen, aldus het argu
ment Schmidt zelf kwam op het einde van het ra-
kettendebat kort tussenbeide met een polemische 
slagkracht, een overtuigingskracht en een brio die 
aan zijn beste dagen herinnerden, heel wat aarze
laars overtuigde en maakte dat de uiteindelijke 
stemming het karakter van een persoonlijke over
winning van de kanselier kreeg. 
Waarschijnlijk uit vrees voor ergere strijd om de 
raketten hadden de kongres-organizatoren niet 
van de adoomwapens maar van het sociaal-
ekonomisch beleid het hoofdtema van het kongres 
gemaakt Daarover bestaat veel meer eensgezind
heid binnen de SPD en het kongres werd het snel 
eens over een plan voor extra-belastingen op de 
hoge inkomens, zowel van privé-personen als van 
bedrijven, om het programma voor tewerkstelling 
te bekostigen. 

Het partijkongres heeft de kanselier ongetwijfeld 
een adempauze bezorgd. Wat niet betekent dat 
zijn moeilijkheden voorbij zijn. Niet alleen binnen 
de eigen partij maar ook met de liberale koalitie-
partner FDP. Deze laatste heeft immers al laten 
weten niet te willen horen van nieuwe belastingen 
ter bekostiging van het banenplan. 

H.O. 

Falkland-krisis in gewapende faze 
De Falkland-krisis is dan toch in een gewapende faze gekomen. 

Margaret Thatcher en de Royal Navy hebben getoond dat ze niet 
bluffen. Zondag jl. landden kommando's van de Britse marine op de 
South Georgia-eilanden, die 1.500 ten oosten van de eigenlijke 
Falklands liggen. De dag daarop maakte de Britse regering bekend 
dat de Argentijnse bevelhebber aldaar zich had overgegeven en dat 
er meer dan honderd Argentijnen krijgsgevangen waren gemaakt De 
Argentijnse junta had meer last met haar bekendmakingen terzake. 
Eerst heette het dat een Britse aanval op South Georgia was afgesla
gen en toen dat niet vol te houden bleek werd gezegd dat de gevech
ten in het binnenland voortduurden. 

De ruige, onbewoonde South 
Georgia- of „pinguln"-ellanden had
den slechts een beperkt strate
gisch belang. Er is bijvoorbeeld 
geen startbaan voor vliegtuigen. 
Maar voor de manschappen van 
de Britse vloot, die drie v*/eken 
lang gevaren hebben en zich nu In 
zeer v^^oelige wateren bevinden 
(de winterstormen in dat gebied 
zijn niet om mee te lachen) is het 
wel gunstig na de beslotenheid 
van de schepen en kleine kajuiten 
weer een basis op vasteland te 
hebben. 

Maar vooral heeft de operatie 
van South Geofgia politiek en psy
chologisch belang voor de Britten. 
Ze hebben getoond dat ze bereid 
en in staat zijn tot militaire akties. 
De eer is, na de op 2 april begon
nen Argentijnse militaire bezetting 
van de Britse kolonie, al een beetje 
gered. De onderhandelingspositie 
van Londen is versterkt 
Premier Thatcher onderstreepte 
in haar jongste toespraak voor het 
Lagerhuis de bereidheid van haar 
regering tot onderhandelingen 
mits Argentinië twee basisvoor

waarden (terugtrekking van zijn 
troepen en inspraak van de 1.800 
Falkland-bewoners in de uiteinde
lijke status van de eilanden) ver
vult 
Maar de vraag is of de Argentijnse 
junta, die niet erg sterk staat en de 
nationalistische gevoelens bij de 
eigen bevolking hoog opgezweept 
heeft om meteen de aandacht af 
te leiden van de enorme binnen
landse problemen, nu opnieuw 
omlaag kan klimmen na haar stoe
re uitspraken dat ze nooit de soe
vereiniteit over de Malvina's, zoals 
Argentinië de eilanden noemt, 
weer zal opgeven. 
Inmiddels bevinden de Verenigde 
Staten, na de mislukte pendel van 
minister Haig, zich in een steeds 
vervelender parket omdat ze nu 
stilaan wel moeten partij kiezen. 
Op de ministerkonferentie van de 
Organizatie van Amerikaanse Sta
ten, die door Argentinië was aan
gevraagd om er over militaire bij
stand te spreken, wees Haig erop 
dat met Groot-Bnttanniè maar Ar
gentinië door zijn gewapende be
zetting van de Falklands het initia

tief tot de vijandelijkheden had 
genomen, en koos dus eigenlijk de 
Britse zijde. 

Haig waarschuwde ook dat de tijd 
voor onderhandelingen gevaarlijk 
kort begint te worden. Inderdaad, 
als het tot een slag komt om de 
eigenlijke Falkland-eilanden, waar 
Argentinië al meer dan tiendui
zend manschappen heeft naartoe 
gebracht, dreigt dit een veel bloe-
diger en explosiever aangelegen
heid te worden dan de vlot verlo
pen Britse landing op South Geor
gia. 

H. Oosterhuys 

Israëlische soldaten treuren om teruggave Sinaï. Weten deze meisjes 
niet dat het niet past dat soldaten wenen? (foto upO 

Wordt Frankrijk doelwit 
internationale terreur? 
fe Frankrijk het slagveld aan het 
worden van het internationaal ter
rorisme? Dat is de bezorgde 
vraag die zowel regering als pers 
zich stellen na twee bloedige aan
slagen in minder dan een maand. 
In de Parijse rue Marbeuf eiste 
een zware explosie vorige week 
een dode en 63 gewonden en 
richtte enorme schade aan. Op 29 
maart waren al vijf doden en tien
tallen gewonden gevallen toen 
een bom ontplofte in de „Capito-
le"-trein Parijs-Marseille. 
De aanslag in Parijs was gericht 
tegen de kantoren van het uit 
Libanon uitgeweken pro-lraakse 
blad „Al Watan Al Arabi", de .Ara
bische Natie'. In zijn jongste num
mer had dit blad Syrië verantwoor
delijk gesteld voor de moord vorig 
jaar op de Franse ambassadeur 
Delamare In Beiroet Onmiddellijk 
na de aanslag wees minister van 
Binnenlandse Zaken Defferre, die 
bij afwezigheid van premier Mau-
roy ook plaatsvervangend eerste 
minister was, twee Syrische diplo
maten uit 

Tegelijk met de Syrische „piste" 
onderzoekt de Franse politie of er 
sporen zijn die naar de beruchte, 
ongrijpbare intematioale terrorist 
„Carlos" leiden. Eind februari im
mers waarschuwde deze, in een 
van zijn vingerafdrukken voorzie
ne brief, voor aanslagen in Frank
rijk als twee van zijn medeplichti

gen die in dat land gevangen zitten 
niet werden vrijgelaten binnen de 
maand. De aanslag op de Capito-
le-trein kwam op de dag dat dit ulti
matum verstreek. De explosie in 
de rue Marbeuf vond plaats enke
le uren vóór die twee medeplichti
gen, de Zwitser Bruno Bréguet en 
de Westduitse Magdalena Kopp, 
tot vijf en vier jaar gevangenis 
werden veroordeeld. 
Men sluit dan ook de mogelijkheid 
niet uit van een samenwerking 
tussen de in Venezuela geboren 

Terrorist Carlos, weer hij? 

Carlos en regimes of groepen in 
het Midden Oosten. Zo wees de 
Franse politie erop dat de wagen, 
waarin de bom van de rue Mar
beuf verborgen was, was verkre
gen volgens een patroon dat aan 
akties van Carlos deed denken: hij 
was door een vrouwelijke mede
plichtige onder een valse naam in 
Joegoslavië gehuurd en via Oos
tenrijk naar Frankrijk gebracht 
Na de explosie in de rue Marboef 
besloot de regering de grenzen 
strakker te kontroleren, en het 
toekennen van visa en politiek 
asiel te beperken 
Naast de aanslagen in Frankrijk 
vinden de jongste tijd ook anti-
Franse aanslagen in het buitenland 
plaats In Beiroet zijn ambtenaren 
van de Franse ambassade ver
moord en gewond, in Wenen viel 
in verschillende recente aanslagen 
tegen Franse instellingen al een 
dode Parijs vraagt zich nu af 
welke groepen in het Midden Oos
ten het zo op Frankrijk gemunt 
hebben, en of die golf aanslagen 
iets te maken heeft met de linkse 
regenngswisseling in Parijs. 

H.O. 
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Kommentaar m 
Baskenland, 
waar volksvertegenwoordigers vogelvrij zijn! 
„Herri Batasuna-verantwoordelijken en sympatizanten zijn nu zowat 
vogelvrij verklaard in Baskenland. Met het prerogatief van de 
parlementaire onschendbaarheid wordt daarbij volkomen de vloer 
aangeveegd." Dit verklaarde volksvertegenwoordiger Ortzi uit Bas
kenland eind vorig jaar in een interview met „Nieuw Vlaanderen" 
(november '81). Nu, een half jaar later, zijn inderdaad heel wat parle
mentairen van Baskenlands tweede partij gevlucht, ondergedoken of 
gearresteerd. Het meest spectaculair is wel het geval van Ortzi zelf. 

Francisco Letamendia, beter be
kend als Ortzi, kwam voor het 
eerst in het nieuws als advokaat 
op het beruchte proces van Bur
gos in 1970. Als gevolg van het feit 
dat hij er één van de tien beschul
digde Basken verdedigd had, 
moest hij naar Frankrijk uitwijken, 
waar hij tot 1976 verbleef. Van die 
tijd maakte hij gebruik om heel wat 
artikels en boeken te publiceren, 
o.m. een „geschiedenis van het 
Baskische nationalisme" en „De 
Basken, een volk tegen twee sta
ten". Bij de eerste verkiezingen in 
het „gedemokratizeerde" Spanje 
in 1977, werd hij prompt tot volks
vertegenwoordiger gekozen en 
keerde terug. 

In Baskenland werd hij al gauw 
naast de oudere, inmiddels overle
den Telesforo de Monzon be
schouwd als één van de grote 
leiders van de radikale Baskische 
beweging. Ortzi was vooral aktief 
in de campagne tegen de nieuwe 
Spaanse grondwet in 1978, een 
grondwet die geen ruimte laat 
voor het Baskische zelfbeschik
kingsrecht en door 67 % van de 
Basken verworpen werd. Deze 
aktiviteit werd door Madrid met 
argusogen gadegeslagen, en 
reeds datzelfde jaar — op 24 no
vember 1978 — stuurde de 
Spaanse politie een rapport naar 
Madrid waarin Ortzi beschuldigd 
werd van „verheerlijking van terro
risme". Hij had namelijk op een 
meeting in Vitoria voor een pu
bliek van 3.500 mensen geprotes
teerd tegen het feit dat in de 
nieuwe Spaanse grondwet de 
Baskische taal gemarginalizeerd 
werd en Navarra van Baskenland 
afgescheiden werd. Voor Madrid 
betekent dit vrij vertaald: „apolo
gie van terrorisme"! Dit dossier 
tegen Ortzi was meteen het start
sein voor akties tegen andere par
lementairen: na een interview met 
„Le Figaro" werd volksvertegen
woordiger Monzon beschuldigd 
van „verraad", senator Catells en 
volksvertegenwoordiger Solabar-
ria van „smaad en weerspannig
heid to.v. de autoriteiten" enz. Hun 
„misdaad" is gewoon dat ze de 
terugtrekking eisen van de gehate 
Guardia Civil en een reëel zelfbe
schikkingsrecht willen voor hun 
land. Half Europa weet inmiddels 
dat er op grote schaal gefolterd 
wordt in Baskenland (men schat 
het aantal gevallen op 8.000 per 
jaar, dit is meer dan onder het 
Franco-regime!). Maar dit in het 
publiek afkeuren staat voor „ver
raad" aan de Spaanse eenheids
staat! Het feit dat Ortzi deze mid
deleeuwse praktijken bovendien 
aan de kaak durfde stellen in het 
buitenland — hij ontmoette de 
afgelopen twee jaar herhaaldelijk 
Willy Kuijpers en Walter Luyten — 

, maakte hem in de ogen van Ma
drid nog veel gehater. Verleden 
jaar werden twee recente boeken 
van hem in beslag genomen en 
verboden. 

Vogelvrij 
Op 17 februari van dit jaar werd 
zijn parlementaire onschendbaar

heid opgeheven na een stemming 
in de Cortes (147 stemmen voor, 
126 tegen, waaronder die van de 
gematigde Baskische nationalis
ten, de Catalaanse en de Andaloe-
zische autonomisten). Ortzi, die 
6 jaar gevangenisstraf riskeert 
wegens „opiniedelikt", koos voor 
een tweede ballingschap en vroeg 
politiek asiel aan in Frankrijk. In 
veel gevallen stuurt Madrid ge
ruchten de wereld in als zouden 
de meeste Baskische politieke 
vluchtelingen „terroristen" zijn. In 
het geval van de in binnen- en bui-
tenlana alom gerespekteerde Ort
zi kan dit uiteraard alleen maar de 
lachlust opwekken. Het geval Ort
zi staat bovendien niet alleen; ver
leden week werd een parlements
lid uit Navarra, Inaki Aldekoa, gear
resteerd. Een Baskisch parle

mentslid uit Biskaje, Txomin Zilua-
ga, dook onder: onder Franco 
vertoefde hij zeven jaar in de 
gevangenis en dit vindt hij al wel
letjes... 
Het ergste van dit alles is dat de 
Europese publieke opinie blijft 
zwijgen. El Salvador, Polen of 
Zuid-Afrika zijn dankbare kapstok
ken waar men makkelijk zijn eigen 
politieke mantel kan aan ophangen 
(met alle respekt voor diegenen 
met goede bedoelingen D, in West-
Europa lijkt men zich minder te 
bekommeren om het lot van een 
klein volk dat geterrorizeerd wordt 
door een mensonwaardig regime. 
Een pikant detail is zeker dat er in 
1981 procentueel méér arrestaties 
en politieke gevangenen waren in 
Baskenland dan in Polen na de 
staat van txlegl 
Een doordenkertje? Is het niet 
onze taak als Vlamingen in Europa 
in de eerste plaats op te komen 
voor dié kleine volkeren die nog 
de dagelijkse terreur van een hen 
onderdrukkende staat aan de lijve 
ondervinden? 

Christian Dutolt 
Volksvertegenwoordiger Ortzi toen hij in 1980 op bezoek was in \/laan-

deren. 

PERSpektief 
Ondanks alle gepraat over „éérst de krisls" is het kommunautalre 
weer op het voorplan gekomen. Hoe kan het ook anders? Onze 
ekonomische moeilijkheden zijn zodanig verweven met de gemeen-
schapskonflikten, dat beide niet van mekaar los te maken zijn. 
De rol binnen de regering tussen Dehaene en Gol bewijst intussen 
maar overduidelijk dat de gemeenteraadsverkiezingen steeds dichter 
komen én dat de Franstaligen niets van hun arrogantie verloren heb
ben. Wél integendeel! 

LEES maar de analyse van 
Hugo Camps in Het Belang 
van Limburg: „Sedert het 

weekeinde heeft Dehaene er voor 
ons nog een reputatie bij: deze 
van een illustonist of op z'n minst 
van een na'eve pacifist Als eeuwi
ge door drammer soms dus toch 
nog dromerig. De minister stak 
namelijk publiek de hand uit naar 
de Franstaligen om over en naast 
het heersende kommunautalre 
dualisme, samen de toekomst van 
Brussel te gaan bevechten met 
een vredespakt Volgens Dehae
ne moet het mogelijk zijn de kom
munautalre koelkast voor Brussel 
nog wat gesloten te houden en on
dertussen de andere problemen 
van het hoofdstedelijk gewest 
eens grondig aan te pakken. Als 
daar zijn: de ekonomische aftake
ling van de hoofdstad, de ver
kwanseling van de toeristische 
aantrekkelijkheid, het bankroet 

Brussel en Waals staal: een nieuw 
luik van Gols' chantagepolitiek-

van de agglomeratie, de urbanisH-
sche verloedering met als meest 
opvallende gruwel de vreemdelin-
gengetto's, enz. Geen kommunau-
tair wapengekletter meer maar 
Vlamingen en Franstaligen scfiou-
der aan schouder in een puur 
maatschappelijk oveHevingsoffen-
sief voor een stervende stad. Het 
klonk aandoenlijk maar onvoor
stelbaar naïef, zoals al onmiddellijk 
bleek uit de brutale repliek van 
vice-premier Gol, die samen met 
Dehaene in dezelfde regering zit" 

E N de konklusie van Camps is 
er niet naast: „Maarzoals we 
dat nu al jaren meemaken 

blijven de Franstalige Brusselaars 
(en partijen) liever het wapen van 
de onverdraagzaamheid hanteren 
dan in te haken op een redelijk 
vredespakt dat ruimte zou bieden 
voor de aanpak van de echte 
maatschappelijke kankers die het 
hoofdstedelijk gewest zijn komen 
teisteren. De felle repliek van vice-
premier Gol op het vredesaanbod 
van Dehaene heeft alvast het be
wijs geleverd dat het er in dezfr 
koalitie kommunautair niet vrede
lievender zal aan toegaan dan in 
vorige kabinetten. Erger nog, Gol 
koppelde zijn afwijzing van de 
pacifikatie voor Brussel nog maar 
eens aan een nieuw chantage-
nummertje rond het Waalse staal." 

ZELFS de CVP-krant De Nieu
we Gids geeft toe dat de rel 
Dehaene-Gol niet te onder

schatten is: „Gol is vice-eerste 
minister Dehaene een spilfiguur in 
de regering en de rel is dan ook 
niet te onderschatten. Van Miert 

hoort het in de meerderheid al 
rammelen en rommelen. Hij heeft 
misschien geen ongelijk. Men ver
zekert ons wel dat de betrekkirh 
gen tussen Gol en Dehaer)e er 
niet door zijn aangetast, maar het 
valt niet te ontkennen dat de libe
rale regeringspartners de jongste 
tijd zenuwachtig zijn geworden. 
Naar het heet zijn de liberalen 
onthutst door recente opiniepeilirh 
gen die hun partij vertrouwelijk 
organizeert en die niet bemoedi
gend zouden zijn. De jonge PW-
voorzitter Verhofstadt zoekt ook 
naar middelen om zich in de poli
tieke aktualiteit te wringen. Er is de 
nabijheid van de gemeenteraads
verkiezingen die een uitdè^ng 
voor de partijen zijn. En het kom
munautalre is nog altijd een uit
vlucht voor partijleiders die het 
niet meer zien zitten. Zo probeert 
men in kristendemokratiscfie krin
gen de jongste koalitieperikelen te 
verklaren." 

DAT de komende gemeente
raadsverkiezingen er voor 
iets tussen zitten, zal wel 

zeer waarschijnlijk zijn. Maar Gol 
gaat veel dieper: met de arrogan
tie die de Walen eigen is, probeert 
hij van de Vlamingen toegevingen 
af te dwingen, op kommunautair 
gebied maar ook nieuwe miljarden 
voor het Waalse staal. De Fransta
lige chantage heeft tot nu toe altijd 
gewerkt dus waarom zou Gol niet 
op de pedaal mogen duwen? 
Intussen is Vlaanderen zogezegd 
„autonoom" om een eigen Indus
triebeleid te voeren. Nu ja, vergeet 
dat maar... VU-minister Schiltz 
heeft duidelijk aangetoond dat in
tegendeel de Franstaligen via de 
natioinale regenng het nog altijd 
voor het zeggen hebben. Dat zij 
eerst en vooral aan Wallonië den
ken hoeft geen verder betoog. De 
Standaard pikt in op de klacht van 
Schiltz: „De regionale regeringen 
die niet over de middelen beschik
ken, om een werkelijk doelmatige 

politiek te voeren, voelen zkdt bui
ten het circuit van het „echte" 
ekonomische t>eleid gesloten. Is 
de publieke opinie zich daervan 
bewust? Er wordt veel gepraat 
over de regkx^alizering van de 
grote industriële sektoren. Maar 
met die regionalizering — waartoe 
trouwens nog lang niet beshten 
werd — is niet alles gezegd. Het 
gaat hier om traditionele, oudere, 
veHieslatende bedrijfstakken. 
Daarnaast zijn er de spitsindus-
trieën die wél toekomst hebben. 
De Vteamse regering zou zKh in 
de eerste plaats om die kansrijke 
sektoren moeten kunnen bekom
meren Zij beseft dat wel, maar 
heeft te weinig gekl om wat duur
zaams te ondernemen." 

OOK hier is het klaar dat de 
staatshervorming van 1980 
in feite géén Vlaamse zelf

standigheid heeft opgeleverd, on
danks alle nrraoie woorden van 
CVP en SP_ Integendeel: het 
wordt met de dag duktelijker dat 
Vlaanderen dringend op eigen be
nen moet gaan staan, want anders 
gaan we met zijn allen de dieperik 
in. Dan zal Vlaanderen ook een au
tonoom buitenlands beleid kunnen 
voeren. In dit verband heeft De 
Standaard bvende woorden voor 
de informatiereis van Willy Kuij
pers in Mklden-Amerika, en zijn 
verslag daarover in de Kamer: 
„Het Vlaams-nationalistische Ka-
meriid is niet aan zijn proefstuk. 
Kuijpers pleegt geregeld, vanuit 
een grote en integere sociale be
wogenheid', ter plaatse konflik-
thaarden te bestuderen: in Bas
kenland, in Armenië, nu in Midden-
Amerika Hij spreekt aldus met 
kennis van zaken. Dergelijke uit
eenzettingen maken veel meer in
druk — en doen meer voor de 
zaak van de verdrukte volkeren 
en mensen — dan de inflatie van 
papieren resoluties die hier opge
steld wordfn door groepjes van 
heetgetjakerde ideologen, die zk± 
overigens niet zelden laten mani
puleren door politieke cellen of 
partijen die veilig achter de sctier-
men blijven en die op hun beurt 
vanuit het buitenland geleid en 
gefinancierd worden." 
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Krekengebied stimulans 
Op 14 april jl. werd in het 
provinciaal domein Puy-
enbroeck te Wachtebeke 
het compendium Land
schapspark Krekengebied 
voorgesteld. Dit losbladig 
werk is het resultaat van 
anderhalf jaar studie en 
inventaHzatie en zal later 
worden aangevuld, onder
meer met beheersvoor-
stellen. De publikatie 
maakt deel uit van de ini
tiatieven van de Koning 
Boudewijnstichting om 
studieprojekten te steu
nen voor drie land
schapsparken: het Dijle-
land in Vlaams-Brabant, 
het Krekengebied in 
Oost-Vlaanderen en de 
Herk in Limburg. 
De werkzaamheden heb
ben tot doel de oprich
ting van landschapspar
ken voor te bereiden. Se
dert de regionalizering is 
de kans om dit te berei
ken reëel geworden. Vo
rig jaar gaf minister Galle 
opdracht om een statuut 
uit te werken voor de 
landschapsparken in het 
raam van een dekreet op 
het natuurbehoud, ter ver
vanging van dê nationale 
Wet op het Natuurbe
houd uit 1973, die trou
wens nooit voldoening 
heeft kunnen schenken. 
De tekst van dit dekreet 
was klaar, toen het parle
ment in het najaar vroeg
tijdig werd ontbonden. 
Daardoor kwam er er een 
ernstige vertraging, om
dat de procedure op
nieuw moet worden inge
zet. De Bond Beter Leef
milieu (Vlaanderen) heeft 
daarom nogmaals onder
streept dat dit aangevatte 
werk moet worden vol
tooid en een nieuw be
roep gedaan op de 
Vlaamse Raad en de 
Vlaamse regering om aan 
de landschapsparken een 
degelijk statuut te geven. 
Hoopgevend is ook de 
uitstekende samenwer
king tussen de initiatief
nemers (Koning Boude
wijnstichting), de over
heid (Provinciebestuur 
Oost-Vlaanderen) en de 
milieuverenigingen (Bond 
Beter Leefmilieu) bij het 
tot stand komen van het 
compendium Landschaps
park Krekengebied. 

Groene ringmap 
met kleurkaarten 
De publikatie telt ruim 700 
bladzijden, gedrukt op kring
looppapier en kan geleidelijk 
worden aangevuld met nieu
we gegevens. Talrijke foto's 

en tekeningen werden inge
last evenals een literatuurlijst. 
De gebruikte begrippen wor
den alfabetisch toegelicht. 
Een tiental kaarten, waarvan 
2 in kleur maken van het 
geheel een handig werkdoku-
ment. 
Het begrip landschapspark 
wordt er duidelijk in omschre
ven en vergeleken met de 
toestand in onze buurlanden 
Een landschapspark is een 
ondeelbaar geheel, dat als zo
danig moet worden beheerd, 
in samenwerking met de be
woners en gebruikers. Daar
bij moet de aandacht zowel De Boerekreek te Sint-Jan-in-Eremo, met omliggende landbouwgebieden. 

Landschapsparken in Vlaanderen? 
gaan naar maatregelen om 
de eigenheid van het gebied 
te behouden, als naar zijn so-
ciaal-ekonomische leefbaar
heid. 
Het landschapspark moet aan 
de bevolking de gelegenheid 
bieden om het kontakt met 
de natuur en de kuituur in 
stand te houden. Dit komt 
dus neer op de vrijwaring 
van een vrij uitgestrekt en 
representatief gebied voor 
een bepaalde streek, zoals 
het Oostvlaamse Krekenge
bied. 
Landschapsparken bestaan 
dus uit natuurgebieden, bos
sen en aanplantingen, maar 
ook uit waardevolle land
bouwgebieden, stads- en 
dorpskernen, hoeven, molens, 
histonsche getuigen enz. 
Zo zijn o.m. opgenomen in 
het compendium- de ont
staansgeschiedenis, het kli
maat, de geologie, de bodem
gesteldheid, het relief en de 
hydrologie. De biotoopwaarde 
van kreken, dijken, akkers en 
weiden, met hun njk planten

en dierenleven wordt duide
lijk uiteengezet Ook de land
bouwproblemen en de bouw
kunde als landschapselement 
komen aan bod. Verder is er 
een inventaris opgenomen 
van het bouwkundig patrimo
nium (alle getKJuwen van 
vóór de eerste wereldoorlog), 
naast statistische gegevens 
inzake landbouw en bevol
king. Het comp)endium kost 
500 fr De kleurkaarten zijn 
ook afzonderlijk verkrijgbaar 
tegen 100 fr per stuk of 150 
fr. voor de twee samen Er 
kan worden besteld op vol
gend adres: Projekt „Land
schapspark Krekengebied", 
p/a Gemeentehuis, Verhey-
enplein, 2789 Verrebroek 
(Beveren), tel. 031-73.41.02. 

Uniek stuk 
Vlaanderen 
Deze publikatie is geen doel 
op zichzelf, wel een middel 
om tot een tjetere bescher
ming te komen, zowel van de 
open ruimten als van de kul-

tuurwaarden die ervan deel 
uitmaken. 
De initiatiefnemers willen dan 
ook op de eerste plaats de 
gemeenten, de polderbe-
sturen, de provinciale en na
tionale overheid bereiken en 
aantonen dat het Krekenge
bied een umek stuk Vlaande
ren is, dat het statuut van 
landschapspark verdient, om
wille van zijn landschap, zijn 
kuituur en zijn rijk planten- en 
dierenleven. ^ 
Momenteel wordt er gewerkt 
aan edul'atieve wandelpaden, 
een video-film en een ten
toonstelling. Biezondere aan
dacht gaat nu naar de erfbe-
planting en de landbouwakti-
viteiten. Voorstellen voor be
heersmaatregelen worden uit
gewerkt. Kortom, het 
compendium is geen eind
punt maar een nieuwe aan
zet om eindelijk te komen tot 
wettelijke landschapsparken 
in Vlaanderen, met de mede
werking van de betrokken 
bevolking en met de steun 
van de overheid. 

De Roeselarekreek te Sint-Margriete in een uniek landschap 

De Belgische Wet op het Na
tuurbehoud uit 1973 heeft ge
leid tot een beschamende 
achterstand inzake land
schapsparken, vergeleken 
met onze buurlanden. Het be
grip natuurpark werd wel 
vastgelegd in deze wet maar 
alleen het natuurpatrimonium 
maakt een (kleine) kans om 
te worden beschermd; en 
dan nog! Voor de landbouw
gebieden zijn de mogelijkhe
den beperkt, terwijl het kul-
tuurpatnmonium gewoon 
werd genegeerd. Daardoor is 
de onontbeerlijke eenheid in 
beheer uitgesloten. 

Beschamende 
achterstand 
Noodgedwongen hebben de 
milieuverenigingen zich in de 
jaren '70 moeten beperken 
tot het uitlokken van preven
tieve maatregelen o.m. via de 
gewestplannen. In de jaren 
'80 IS, ten gevdge van de 
regionalizering de kans op 
een herziening van de wetge
ving aanzienlijk toegenomen 
Het derde Vlaams Weten
schappelijk Kongres voor 
Groenvoorziening heeft in ok
tober '80 te Antwerpen het 
probleem van de landschaps
parken uitvoerig besproken 
en haalbare alternatieven 
voorgesteld om het wettelijk 
statuut ervan te regelen. 
Tijdens de vorige legislatuur 
is van deze voorstellen werk 
gemaakt maar zowel het 
Vlaams dekreet op het na
tuurbehoud (met een statuut 
voor de' landschapsparken), 
als het landschapsdekreet 
(toen ingediend bij de Vlaam
se Raad) en het bosdekreet 
(toen voor advies voorgelegd 
aan de Raad van State) wer
den het slachtoffer van de 
jongste regeringsknsis. Zowel 
ide Vlaamse Raad als de hui
dige Vlaamse regering dra
gen nu een zware verant
woordelijkheid Van hun hou
ding zal afhangen of Vlaande
ren in de jaren '80, inzake 
natuur- en landschapsbe
scherming zijn beschamende 
achterstand voor een flink 
deel zal goedmaken Zoniet 
IS de regionalizenng in dit op
zicht een maat voor mets ge
weest! 

Wim Wellens 
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Een zangfeest met spetterende (weer)klank 

„De arbeiders verlangen niet dat de schuld en de last 
van de huidige krisis geheel of gedeeltelijk zouden 
worden geschoven op de rug van de werklozen, de 
werkonbekwamen en de kansarmen. Krisis en her-
strukturering moeten worden gedragen in Vlaamse 
solidariteit De arbeiders willen inleveren op voor
waarde dat het resultaat van deze inlevering de 
Vlaamse gemeenschap ten goede komt Zij verwach
ten van de opgelegde versobering nieuwe investerin
gen in toekomstgerichte bedrijven die moeten leiden 
tot nieuwe aktiviteit en tewerkstelling in Vlaanderen. 
Vlaanderen heeft een nieuw en eigen industrieel 
beleid nodig dat leidt tot nieuwe tewerkstelling.' 

Dat was de zeer duidelijke bood
schap namens de jeugd die de 
jonge metaalbewerker Renaat 
Segers op het 45ste Vlaams
nationaal Zangfeest aan de 
(Vlaamse) beleidvoerders mee
gaf. 

Dit zangfeest werd allesbehalve 
het zoveelste in de lange rij. Op 
menig gebied werden topscores 
geboekt. Het Sportpaleis zat al
weer nokvol met twintigduizend 
Vlamingen die ook zeer aktlef 
aan het zangfeest-gebeuren 
deelnamen. De regie was zonder 
meer perfekt. Prezentatrice Kris 
Yserbijt, het orkest, de solisten, 
koren en kunstgroepen speelden 
prachtig in op mekaar en maak
ten van dit zangfeest een specta
culair feestgebeuren waarbij het 
entoesiasme In onophoudende 
schokgolven de aanwezigen 
prikkelde. 

De traditionele toespraak van 
ANZ-voorzitter Valeer Portier 
was vurig als steeds, maar bevat
te dit keer toch een behoorlijk 
aantal verrassingselementen. 
Portier gooide, daarin door de. 
aanwezigen met luid applaus on-" 
dersteund, de dynastie, de 
grondwet, de nationale solidari
teit en ook nog het BRT-monopo-
lie op één afvalhoop. 

Blijven de twee feesttoespraken 
telkenjare het leeuweaandeel 
van de persverslagen opeisen. 

dan blijkt er dit jaar toch een 
ruime weerklank te zijn voor de 
ingrediënten van het zangfeest-
gebeuren zelf. En meer dan te
recht. 

Het Vlaams Symfonisch Orkest, 
onder leiding van Michael 
Scheck, met het Koperensemble 
van Hoboken, zorgde voor een 
stevige ondersteuning van het 
zangfestijn. Evenals de koren. 
De solisten Jan Puimège, Gust 
Teugels en Herman Elegast 
oogstten enorme bijval. De bind-
teksten van Ghijs van Rhode 
werden pakkend gedebiteerd 
door Kris Yserbi j t 
Het was alles bijeen een zang
feest met nagenoeg niets dan 
meeslepende momenten. Ook de 
massazang was nauwelijks een 
rustpunt 

Een vaste waarde in het jaarlijks 
Vlaams-nationaal Zangfeest is 
eveneens de koreografische 
prestatie van tal van kunst- en 
dansgroepen. De kunstgroep In-
car uit Lebbeke verdient, zonder 
af te doen aan de mooie presta
ties van de andere groepen, toch 
een aparte vermelding met de 
sekwentie over „Hoop en vertwij
feling'. Het jubilerend Verbond 
voor Vlaamse Volkskunst bracht 
eveneens spetterende zwier in 
het Sportpaleis. 

Jos Van der Veken en Herman 
Slagmulder mogen alweer een 

stevige pluim op hun hoed ste
ken voor het merkwaardige re
gie- en koördinatiewerk. Ten slot
te droegen de dirigenten Scheck, 
Frans Cuypers, Lode Dieltiens 
en Juliaan Wilmots hun steentje 
bij om van dit zangfeest een 
bezielende manifestatie te ma
ken die ook in het buitenland 
geen gelijke v indt 

• Het massafestijn zou niet rim-
peloos kunnen veriofjen zonder 
de Inzet van tientallen jongeren die 
instaan voor ordedienst en pro
grammaverkoop, terwijl het 
Vlaams Kruis evenzeer telkenma

le voor een onverminderde hulp
verlening zorgt die trouwens met 
de jaren aan vakmanschap wint 

• Aan de hand van dia's van 
Roger De V\/itte en Herman Bos-
teels werd op een serene maar 
pakkende wijze een korte herden
king gehouden van de twee voor
mannen Wies Moens en René De 
Clercq. 

• Een vaste gewoonte blijft ook 
de uitgebreide kolportage aan de 
ingang van het sportpaleis voor en 
na het zangfeest Begrijpelijk 
wordt deze massale samenloop 
van aktieve Vlaamsnationalisten 

aangegrepen om de aktiviteiten en 
publikaties van veel Vlaamse orga-
nizaties aan te pnjzen. Toch stoor
de het ook nu weer dat een en an
der nogal ordeloos verliep, al was 
het nog maar om de opbod-ijver. 

Foto's 
Traditiegetrouw vendeliers en 
trommeljongens; de genodig
den aan de samenzang; Jan 
Puimège, Renaat Segers en 
voorzitter Valeer Portier, 
(foto's Studio Dann) 

Renaat Segers 
De jonge Sidmar-arbeider Renaat 
Segers uitte, in zijn boodschap 
namens de jeugd, zijn bekommer
nis dat Vlaanderen hoe dan ook 

als gemeenschap versterkt uit de 
krisis moet komen: 
„Er ligt een staat te sterven, twee 
volkeren zullen erven. René De 
Clercq indachtig is het onze taak 
te ijveren voor een volledige zelf-
tjeschikking van Vlaanderen, ook 
ekonomisch LI Als arbeider we
ten wij wat het t)etekent werkon-
zeker te zijn. Op 12 jaar tijde zijn er 
50.000 arbeidsplaatsen verloren 
gegaan in de Vlaamse textielnij
verheid. Méér dan er Waalse 
staalarbeiders zijn CJ 
Het zou onrechtvaardig zijn de 
schuld en de last van de krisis op 
de rug van de werklozen te schui
ven Krisis én herstrukturering 
moeten gedragen worden in 
Vlaamse solidariteit (..). 
De Vlaamse ondernemers moeten 
de vrijgekomen middelen investe
ren in toekomstgerichte bedrijven 
(..). 
Hoogdringend is de rekonversie 
van Limburg, de provincie met het 
hoogste percentage werklozen en 
het grootste aantal jongeren zon
der arbeid LI 
De nieuwe „ Vlaamse" staalholding 
zou bij voorrang moeten investe
ren in ALZ en andere steunpunten 
in Limburg." 

Valeer Portier 
ANZ-voorzitter Valeer Portier 
heeft een fel opgemerkte toe
spraak gehouden. Waarbij het 
meeste persecho gegeven werd 
aan de passage waarin Portier de 
obstakels die volgens hem de 
Vlaamse beweging nog hinderen 
met de vinger wees. 

Bijkomend uitte hij zware kritiek 
op de BRT, en op de tv-nieuws-
dienst in het biezonder; zijn kritiek 
terzake zal in het omroepcentrum 
allicht vooral weerklank gekregen 
hebben omwille van het mandaat 
dat ANZ-voorzitter Portier be
kleedt in de BRT 2 - Raadgevende 
Kulturele Kommissie. 

„Belgische eendracht was alleen 
maar mogelijk door het geduld van 
de Vlamingen, terwijl de „macht" 
voor de anderen was De Vlamin
gen beginnen echter na te den
ken ZIJ weten dat de al te sterke 
band tussen kerk en staat nu 
verbroken is, dat de politieke in
vloed van het hof tot nul herleid is, 
dat de holle slogan van de noodza
kelijke eenheid tussen de arbei
ders uit Noord en Zuid niet langer 

onze weg naar zelfstandigheid 
kan dwarstximen. LJ 

Bij de rechtvaardige objektieven 
van de Vlaamse beweging mogen 
wij ons niet langer meer laten 
hinderen door tiegrippen ofobjek-
ties als dynastie, grondwet, natio
nale solidariteit of wat dan ook. 
Nood breekt wet! LJ 
Zo het waar mocht zijn wat som

mige Ixweren dat de BRT het 
medium zou zijn waariangs op de 
grootst mogelijke schaal aan kul-
tuurschepping en kultuurspreiding 
wordt gedaan, dan zouden sommi
ge mensen op diezelfde BRT eerst 
moeten weten wat Vlaamse kui
tuur is. Om dan nog maar te 
zwijgen van de tv-nieuwsdienst in 
de öesfe stijl van zijn nieuwe 
orde." 
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I WiNy Kuijpers was in El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua 

Reportage 

ff Ik heb 

geweend 

in 

Mesa 

Grande...!" 

HERENT — „Terugkomen uit Midden-Amerika, uit El 
Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, en een goede 
week later in ons parlement de bespreking meemaken 
van de begroting Buitenlandse Zaken voor het dienstjaar 
'81, is zonder meer een Kafkaiaanse belevenis van 
jewelste. 
' Tijdens zo'n debat, waarbij niet in het minst de minister 
zich verkneukelt met papieren tijger-prestaties, heb ik 
urenlange woordenkramerij aan mij moeten laten 
voorbijgaan, terwijl de miserie van de mensen in Midden-
Amerika nog op mijn netvlies pijnlijk bleef prikkelen. Ik 
ben al bij heel wat noodlijdende volkeren te gast 
geweest Ik heb al veel schrijnend leed gezien. Mijn 
deelneming aan een voedseltransport naar Polen heeft 
mij onlangs nog gekonfronteerd met mensonterende 
toestanden als gevolg van militair en politiek-diktatoriaal 
geweld. Nog nooit heb ik evenwel zoveel hemeltergende 
ellende gezien als in de vluchtelingenkampen in het 
grensgebied van Honduras en El Salvador, in de valleien 
van de Lempa-rivier. 
In het kamp Mesa Grande, waar zo'n achtduizend 
vluchtelingen onder zeildoeken samenhokken, een kamp 
in een in alle opzichten dreigend-onveilig verafgelegen 
berggebied, heb ik één nacht doorgebracht Ik heb er 
geweend- En ik was enkele dagen later blij 
vaandelvluchtig te kunnen zijn. Maar, het komt voor mij 
dan nog striemender aan te moeten vaststellen hoe een 
reisgetuigenis van mij door de huidige minister van 
Buitenlandse Betrekkingen, Tindemans, en zijn kristen-
demokratische partij op lepe wijze wordt misbruikt om 
toch maar de lakse Europese houding ten overstaan van 
het misdadig geweld in Midden-Amerika goed te praten-' 

Willy Kuijpers is van 3 tot 14 
april in Midden-Amerika 
geweest. Een goede week in 
Honduras, waar de 
vluchtelingenkampen aan de 
grens met El Salvador in 
bosjes schuilen voor het 
Eskadron van de Dood en 
ander militair geweld. En ook 
nog telkens twee vluchtige 
dagen in Nicaragua, Guatemala 
en El Salvador. 
Twee andere parlementsleden 
(twee socialisten) hebben 
Kuijpers na het officiële bezoek 
niet meer gevolgd in de drie 
Middenamerikaanse landen 
waar, ook voor parlementaire 
buitenlandse gasten, de wapens 
steeds op scherp afgesteld 
worden gehouden door de 
alom aanwezige militaire 
patrouilles. 

Alleen al in Guatemala en El 
Salvador worden jaarlijks zo'n 
veertigduizend mensen 
ontvoerd of vermoord 
aangetroffen- of, hoe dan ook, 
uiteindelijk als „vermist" 
gemeld. Monseigneur Romero-
Onze Vlaamse pater Walter 
Voordeckers- Serge Berten-
Willy Kuijpers: „Praten over 
Buitenlandse Zaken is het 
politiek jachtterrein van 
menigeen; ook zelfs van een 
toenemend aantal 
parlementsleden. We zouden 
wat minder ijver moeten steken 
(én gemeenschapsgelden) in 
papieren tijgerwerk en ons beter 
af en toe eens ter plekke gaan 
vergewissen over de „affaires" 
waar zoveel politiek 
vlaggegezwaai mee wordt 
bedreven. 

"In de paasvakantie ben ik met 
twee kollega's van de 
kamerkommissie voor 
Buitenlandse Zaken (de 
socialisten Louis Van Velthoven 
en Biefnot) afgereisd naar 
Honduras. Geen snoepreisje, 
zoals er nationale politici dertien 
in een dozijn worden 

aangeboden. Zelf reismiddel en 
reisdoel gekozen. Wel natuurlijk 
met het gebruik maken van de 
diplomatieke troeven waar een 
parlementslid gebruik kan van 
maken. 

Het maakte ons mogelijk in 
veertien dagen én de ellende in 
Midden-Amerika mee aan den 
lijve te ondervinden — zonder 
aangekondigde officiële 
bezoeken aan 
vlucfitelingenkampen dus — én 
ook in die korte tijdsspanne 
vruchtbare kontakten te hebben 
met de politieke machthebbers 
tot en met de Juntaleiders 
kolonel Francisco Luis Gordillo 
Martinez en Hugo Solares 
Aguitar van GuatemalaJ' 

Via Belize 

„Een vrij zenuwachtige 
vliegtuigsprong naar Amerika 
was de eerste dag van onze 
paasvakantie. Aankomst in 
Miami, Florida. Badend in 
luxueuze weelde. Paradijselijk 
genoeg. De streling van een 

subtropisch klimaat ook. We zijn 
gedropt in Midden-Amerika Een 
paradijs, het heeft geen naam. 
Met de Beach-craft (een taxi-
vliegtuig) bereiken we na enkele 
uren Belize, een oud-Britse 
kolonie. Van het allooi als dat 
van de Falklarids. Hier wordt in 
grote armoe geleefd. Brits 
territorium, dat nog wel En met 
een gezaghebbend Engels 

La mavoria del pueblo salvadoreno 
ha decidido el destino de nuestra Patria. 

Nuestro esfuerzo y sacrificio 
son para consolidar la libertad, 
la justicia, la paz y el progreso. 

La Fuerza Armada esta firme 
para defender esa decision. 

TODO POR LA PATBIA 
JUNTOS 
PUEBLO Y FUERZA ARMADA 

bevelhebber die zijn strategisch 
vliegveld verdedigt met tien 
kanonnen tegen mogelijke 
belagers. En of hij ook nog zou 
schieten? „So what", zei ons de 
Britse verdediger... 
" Van Belize naar Honduras. Tien 
minuutjes vliegen. Landen op de 
meest onveilige luchthaven van 
Midden-Amerika. We weten dat 
krisis-komfortabel Europa en 
weelderig Florida inmiddels ver 
achter ons liggen. Strenge, maar 
voorkomende passenkontrole. 
En dan de hete douche. De 
bedelaars bij de uitgang van de 
sjofele luchthaven. Zoals je er 
ook elders in tientallen landen 
aantreft. Maar geen opdringerige 
handen waarin centen als 
aalmoes verwacht worden. 
Verkrampte gezichten, waar 
meer menselijke ellende dan 
„alleen-maar-armoe" op af te 
lezen valt De roep om hulp van 
vluchtelingen. Die je niet kan 
beantwoorden. 
"De volgende dagen 
ontvluchten we krampachtig de 
hulpzoekende handen. Voor 
kontakten en soms lange 
gesprekken met kanselier 
Edgardo Barnica (minister van 
Buitenlandse Zaken), met 
kolonel Turcinos 

(regeringsverantwoordelijke voor 
de vluchtelingen in zijn land). 
Angel Peiro (sekretaris van de 
Oekumenische Raad van Kerken 
voor Centraal-Amerika), Manuel 
Gamero (hoofdredakteur van het 
dagblad „El Tiempo"), Vera Nora 
(van het komitee Solidaridad con 
los Pueblos de (Dentro America), 
Reina (Darios Roberto (voorzitter 
van het Interamerikaans Hof 
voor de Rechten van de Mens), 
Vlaamse helpers en helpsters In 
de vluchtelingenkampen waarvan 
ik Helena Van Acker uit Zele en 
Yvonne Delling met name mag 
noemen... 
"En dan uiteindelijk: de 
schrijnende konfrontatie in 
enkele vluchtelingenkampen. De 
Mesa Grande. Voor 70 procent 
ellende van vrouwen en 
kinderen van uiteengerukte 
gezinnen. Met hun tienen onder 
één dekzeil dat voor tent moet 
dienen. Kinderen met kwalijke 
puisten, etterwonden op hun 
magere lijfjes, stofziekten. In 
deze kampen, die geen echte 
koncentratiekampen zijn, zijn de 
mensen nauwelijks nog mensen 
en van hun rechten spreken, 
heeft zelfs geen zin in deze 
mensonwaardige 
omstandigheden. 

"Een gesprek met een man die 
geen emoties meer kent Zijn 
vrouw is vermist Een zoon heeft 
hij dood gevonden, de schedel 
Ingeslagen. Hij leeft gelukkig niet 
godverlaten alleen: hij heeft nog 
„het geluk" het gezelschap van 
twee van zijn zeven kinderen te 
hebljen. Van de gezinskring is 
nog iets levends overgebleven. 
Hij heeft in El Savador niet ja of 
niet neen willen bekennen. Bij 
een inval in het dorp, waar 
militaire troepen al dan niet 
vermeende guerrillagroepjes op 
de hielen zaten, heeft de man bij 
zware ondervragingen niet 
ingestemd met de woorden die 
men hem in de mond wou 
leggen. Die en die, dat is een 
guerrillaman... Nee, geen verraad! 
Hij kon het ook niet blijven 
verduren klop te krijgen om zijn 
oprechte ontkenningen. Zwijgen 
dan maar En nog meer klop 
krijgen. Tot er geen andere 
keuze meer overbleef om te 
overleven- vluchten, naar 
Honduras, de Lempa-rivier over 
"Zoals duizenden anderen heeft 
hij bovendien „het geluk gehad" 
op zijn ontsnappingsroute niet 
neergeveld te zijn door dag en 
nacht opererend 

mitrailleurgeweld. En hij is dus 
een gelukkig man vandaag nog 
te kunnen leven in ellende. In de 
tragiek van een 
vluchtelingenkamp zonder 
uitkomst Hij houdt de 
hongerellende, zoals zijn 
lotgenoten, op elleboogafstand 
door primair te zaaien en te 
oogsten en vooral door te 
hopen dat wat gezaaid werd, 
ook nog kan geoogst worden. 
" Hij ziet geregeld hulpdiensten 
opduiken. Organizaties met 
internationale faam die 
gaslampen en prefabmaterialen 
op een hoop komen gooien. 
Dank daarvoor Ook voor de 
tien kranen die op de Mesa 
Grande prijken. Maar intussen 
wordt er maar verder geleefd 
met wc's die nauwelijks 
amateuristische HUDO's waard 
zijn. En er wordt geleefd met 
een groot gebrek aan 
geneesmiddelen. Met 
melkpoeders die de kinderen 
moeten ontberen. Met blijde 
boodschappen van het godsvolk, 
die worden aangebracht door 
gesofistikeerde gezanten vanuit 
Noord-Amerika die elk hun 
eigenste redder aanprijzen..." 

't Ondersteboven 
Willy Kuijpers is naar Midden-
Amerika getrokken om ter 
plaatse de 
levensomstandigheden van 
Salvadoriaanse vluchtelingen in 
de kampen van Honduras te 
bekijken. Het werd een 
belevenis van jewelste. 
Hij deed ook het verzoek aan 
de Hondurese minister van 
Buitenlandse Zaken, Barnica, 
om in te gaan op de vraag van 
de Belgische regering, tien 
vluchtelingen die in 
gevangenissen verblijven naar 
ons land te laten uitwijken. Hij 
besprak het vredesplan van de 
Hondurese regering. Hij zag 
tientallen Vlaamse 
missionarissen en 
ontwikkelingshelpers aan het 
werk en hoorde hun getuigenis. 
Hij zag ook de baatzuchtige 
kolonialistische akties van 
religieuze Amerikaanse 
groepen als adventisten, 
baptisten, mernonleten_Hij 
sprak urenlang met 
journalisten, studenten, 
vakbondskaderleden, 
scheutisten, een leider van de 
kristen-demokratische partij in 
Guatemala, verzetsmensen. 
Juntaleiders, Indiaanse 
ontheemden-
Op weg naar een 
vluchtelingenkamp, waar 
Withuis-zuster Helena Van 
Acker werkt, werd de Beach-
craft, 9 kilometer van het kamp 
verwijderd, aan de grond 
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gehaald Willy Kui)pers en zijn 
handvol metgezellen werden 
door een legerwagen opgepikt 
Meegenomen voor urenlange 
kontrole De paspoorten 
werden nagekeken Kuijpers, 
astrantig als steeds, gaf zijn 
papieren 't ondersteboven Ze 
werden ernstig gekontroleerd 
en nog eens nagekeken Au 
serieux 't Ondersteboven Ook 
het analfabetisme teistert de 
militaire krachten in Midden-
Amertka 

Met FN-licentie 
„En dan de terugkeer naar 
West-Europa Naar het 
kamerdebat over buitenlandse 
betrekkingen De begroting van 
'81 zien goedkeuren 
"Een hele debatdag papieren 
tijgers aanhoren Intussen de 
ellendefilm van El Salvador, 
Guatemala opnieuw voor ogen 
zien Het besef dat België 
„amper" de tiende plaats inneemt 
op de lijst van de belangrijkste 
wapenverhandelaars in de 
wereld De tweede of derde hit-
score wat verkoop van „lichte 
wapens" betreft Zesenveertig 
procent van de geldmiddelen 
voor wetenschappelijk 
onderzoek behartigt de 
wapenindustne 

" Oh nee, wij leveren geen FN-
wapens aan de Junta van El 
Salvador En of de minister het 
bericht van de „Financial Times" 
tegenspreekt dat wij FN-wapens 
aan Argentinië leveren, die dan 
verder onder FN-licentie worden 
doorverscheept naar El 
Salvador'^ („Financial Times" 
van 11 maart jl) 

"Ah nee, Tindemans ontkent dit 
allicht met formeel en zal nog 
een en ander onderzoeken 
"En, springt daar met de kristen-
demokraat Wivina Demeester op 
de tribune om haar 
verontwaardiging te uiten over 
het feit dat haar partij wordt 
aangewreven zich voor 
standpunten over buitenlandse 
politiek inzake Midden-Amerika 
te baseren op rapporten van 
onze ambbasadegezanten 
"Ik heb onze ambassadeurs 
Lansloet uit Antwerpen, Van den 
Neuker uit Niel en André 
Deprez uit Sint-Jans-Molenbeek 
aan het werk gezien, hun 
enorme steun mogen genieten 
en vooral gezien hoe zij met 
ontoereikende middelen in dit 
enorm tumultueuze en 
uitgestrekte gebied (zowat 8 
keer ons land) hun taak moeten 
vervullen 

"Maar, ik heb ook vanuit 
Guatemala de zware klacht 
meegekregen van de kristen-
demokratische leider Rodolfo 
Malduardo dat hij van zijn 
ideologische politieke „vrienden" 
uit België alles behalve steun 
krijgt voor de demokratische 
Ijver van zijn partij 

"En Tindemans dankt ons dan 
om de mededeling van onze 
trieste reiservaringen En hij 
beaamt Hij belooft Hij bezweert 
Dit-en-dat 
"En de minister voor 
Buitenlandse Handel Kempinaire 
zegt en belooft mets omdat hij 
bij het begrotingsdebat elders 
vertoeft En het kamerdebat 
over Buitenlandse Betrekkingen 
heette in de mond van enkele 
parlementaire 
dagbladkommentatoren ook nog 
op hoog niveau te staan 
" Kaf ka had het destijds ook al 
over papieren tijgers Ik heb 
geweend in het kamp Mesa 
Grande'" 

(hds) 

In het 
land 
van de 
ORDEN 
Een onbekend aantal duizenden 
verblijven in tientallen dorpjes, 
gehuchten in de grensstrook El 
Salvador-Honduras Zodat het 
totale aantal op ± 40000 mag 
geraamd worden 
De grens tussen Honduras en El 
Salvador is fi iet definitief afgeba
kend. In de grenszone maken de 
bewoners, ongeacht hun staats-
nationaliteit, één etnische ge
meenschap uit, die o.m. door hu
welijken sterk verbonden bl i j f t 
De Salvadoriaanse hoofdstad 
San Salvador ligt op anderhalve 
dag reizen, voor de Hondurese 
hoofdstad Tegucigalpa moet je 
wel 6 tot 7 dagen onderweg zijn. 
Het grensgebied werd vanaf 
1975 reeds door de guerrilla ge
kontroleerd. Na het vredesver
drag (1980) tussen Honduras en 
El Salvador kreeg het Salvado
riaanse leger, via Honduras, op
nieuw de kontrole over een smal
le grensstreek. Deze operatie ge
beurde vanaf juli 1981 Honduras 
liet toe dat 2000 Salvadoriaanse 
soldaten via Hond. grondgebied, 
kommandoposten oprichtten 
(o.m. in Los Manges op het 
grondgebied van Honduras). 
Ontwikkelingshelpers spraken 
ons over de soliede samenwer
king tussen militairen van Hon
duras en El Salvador tegen de 
guerrilla van El Salvador o.m. 
regelmatige bijeenkomsten, uit
wisseling van orders, militairen 
van Honduras, die bepaalde Sal
vadoriaanse vluchtelingen in de 
kampen opsporen, aan de hand 
van lijsten van de Salvadoriaan
se overheid 

ZIJ beschikken over minimum-le-
vensvoorwaarden hen ter be
schikking gesteld door het Hoog 
Konnmissanaat voor de Vluchtelin
gen en verschillende karitatieve 
en kerkelijke hulporganizaties De 
levensvoorwaarden zijn voorlopig, 
deprimerend en onvoldoende 
voor de toekomst Honderese mili
tairen zouden zich ook in een 
aantal gevallen, schuldig maken 
aan foltering, moord, aanhoudin-

I ZUID-
AMERIKA 

gen zonder redenen, ondervragin
gen van vluchtelingen 
De rol van het leger dient met 
„met-Westerse ogen" in de Mid-
den-Amenkaanse samenleving ge
situeerd te worden Vele soldaten 
zijn ontworteld en analfabeet, ze 
voelen zich „macho" door traditie 
en het wajDenbezit, ze worden 
dikwijls bevolen door onkontro-
leerbare burgerelementen die ten 
dienste staan van de rijke bezit
ters die hen voor „speciale dien
sten" vergoeden 
De huidige vluchtelingenkampen 
bevinden zich allen op een paar 
km van de grens Het is de beidoe-
ling van de Hondurese overheid 
deze kampen naar het binnenland, 
op ongeveer 50 km van de grens, 
te verplaatsen 
De vluchtelingen uit de zone La 
Virtud zijn momenteel reeds voor 
het grootste gedeelte overge
plaatst naar Mesa Grande, onder 
toezicht van het Hoog Kommissa-
naat voor de Vluchtelingen De 
vluchtelingen zelf, oorspronkelijk 
zeer weigerachtig tegen deze 
overbrenging, werden door de 
ontvoenngen en schietpartijen zo
danig geïntimideerd, dat zij uitein
delijk toestemden In Mesa Gran
de onder zeildoeken (soort ten
ten) heerst er gebrek aan water, 
aan bezigheid, tiert het ongedierte 
welig en is er gebrek aan geva
rieerde voeding Stof en hygiene-
ziekten vormen een dagelijkse hin

der De toegewezen landbouw
gronden bevinden zich op meer 
dan 20 km van het kamp 
Met alle resjsekt voor de hulpver
leners, die zich boven-menselijk 
inzetten, kan onweerlegbaar wor
den beweerd dat deze kampen 
slechts een noodoplossing zijn en 
sociologisch voor de autochtonen 
en de vluchtelingen alle maat
schappelijke spanningen herber
gen die men zich voorstellen kan 
Het IS, volgens alle bronnen, de be
doeling een grensgebied te schep)-
pen, waann de legers van Hondu
ras en El Salvador alleen en onbe
perkt meester zijn De voordelen 
hiervan zijn voor Honduras en El 
Salvador duidelijk kontrole van de 
Salvadonaanse guerrilla. El Salva
dor langs alle zijden militair omnn-
gen en het doorstromen van 
vluchtelingen te belemmeren 

„World vision" 
Officieel wordt er wel op gewezen 
dat de vluchtelingen veiliger zullen 
zijn in het Hondurese binnenland, 
dat 3 onthaalcentra zullen opge-
ncht worden in de grenszone (wij 
menen echter dat zij, gezien de mi-
litanzenng van de grensstrook, 
„onbereikbaar" zullen zijn), dat de 
huidige kampen rustpunten zijn 
voor de Salvadonaanse guerrilla 
(onze kontaktpersonen ter plaatse 
spreken dit echter volledig tegen) 
Te vrezen valt volgens de ter 
plaatse werkende vluchtelingen-

Vier vragen aan juntaleider kolonel DEM 
Vragen van de heer W. Kulj-
pers, Kamerlid-Kwestor van 
de Kamer van Volksverte
genwoordigers aan de heer 
kolonel Luis Francisco Gor-
dillo Martinez DEM, Minis
ter van Verkeerswezen en 
afgevaardigde van de mili
taire regeringsjunta van 
Guatemala. 
„ Vooreerst wil ik U meedelen 
dat WIJ tot een Belgische de
legatie behoren die Centraal-
Amenka bezoekt en samen
gesteld was uit volgende per
sonen 
— de heer Biefnot van de 
Waalse socialistische partij, 
— de heer Vanvelthoven van 
de Vlaamse socialistische 
partij, 
— Willy Kuijpers van de 
Volksunie 
De twee eerstvolgende per
sonen begeleiden mij niet 

meer, omdat ze naar België 
moesten terugkeren 
Vanuit de Belgische ambas
sade begeleiden mij de heer 
Frans H Van den Neucker, 
Zaakgelastigde en de heer 
Apolonio Campos T, verant
woordelijke voor de handels
betrekkingen 
We bestuderen, in het kader 
van de bilaterale en multilate
rale samenwerking, het pro
bleem van de vluchtelingen in 
Centraal-Amerika en de mo
gelijke handelsrelaties 
1 WIJ zouden de houding 
willen kennen die de militaire 
regenngsjunta gaat aanne
men ten opzichte van de au
tochtone bevolking en de 
ontheemden 
2 In het Belgisch parlement 
hebben we, bij algemeenheid 
van stemmen, gestemd over 
het probleem van de verdwij

ning van Serge Berten Wij 
zouden willen dat de militaire 
regenngsjunta opnieuw het 
dossier Serge Berten zou be
handelen en een gerechtelijk 
onderzoek doorvoeren 
3 De moord op pater Walter 
Voordeckers, nu bijna twee 
jaar geleden, werd nooit op
gehelderd WIJ zouden graag 
de houding van de nieuwe 
regenng kennen in verband 
met deze zaak 
4 Wat betreft de ekonomi-
sche betrekkingen die zich 
zouden kunnen ontwikkelen 
tussen de nieuwe regenng 
van Guatemala en België, vra
gen WIJ de mogelijkheden tot 
herstrukturenng van de na
tionale spoorwegen van Gua
temala te onderzoeken" 

Guatemala-Stad 
(13.4.1982) 

helpers, dat deze vluchtelingen
kampen werkelijke koncentratie-
kampen zullen worden De samen
werking tussen Hondurese en Sal
vadonaanse militairen en paramili
taire groepen (ORDEN) is duide
lijk aanwezig, de militaire 
bewaking van de kampen is een 
door ons vastgesteld feit 

Er wordt door al wie begaan is met 
de Rechten van de Mens, sterk 
aangedrongen op het instandhou
den van een neutrale grenszone in 
plaats van een gemilitanzeerde 
zone, zodat onthaalcentra voor 
vluchtelingen zinvol zouden zijn 

ledere waarnemer verwacht trou
wens een sterke toename van het 
aantal vluchtelingen, na een ver
hoogde repressie in El Salvador 
Men mag bovendien niet vergeten 
dat er in El Salvador zelf tiendui
zenden ontheemden rondzwer
ven zonder echte bescherming 
(Honduras is het enige grensland 
met een demokratisch-geinspi-
reerde landsleiding) 

De onaanvaardbare verwarnng 
die op gang wordt gebracht door 
de zogenaamde fundamentalisti
sche — hoofdzakelijk Amenkaan-
se — godsdienstige groepen 
(mernonieten, baptisten, adventis
ten enz. J en protestantse zendin
gen die in een volledig .katoliek mi
lieu" vanuit de noo^oestand — 
met meer matenele middelen — 
missioneren! In een heftige diskus-
sie met een Amenkaan heb ik dit 
„verkop)en van God onder meer
dere fotobeelden" als een achter
haalde kolonialistische aktie bet-
teld W I J kunnen daarentegen ge
tuigen dat de inzet van de Cantas-
mensen en de missionanssen 
uniek zijn binnen hun geïntegreer
de basiswerking voor de plaatselij
ke gemeenschap Elkeen die we in 
de bezochte staten daarover raad
pleegden, was dezelfde mening 
toegedaan 

De „idee van het anti-kommunis-
me"vormt een Amenkaanse moti-
venng die — naar onze ervanng 
— geen werkelijke basis vormt 
voor politiek handelen in Midden-
Amenka Tijdens al onze gesprek
ken en bezoeken bemerkten we 
geen enkel spoor van marxistisch 
gedachtengoed, van symbolen, 
lektuur of wat ook tussen de 
vluchtelingen Wel heel wat krui
sen, zelfgetimmerde bidplaatsen 
(La Virtud bvJ en emotioneel-ge
tinte heihgenverenng De „anti-
kommunisme" idee vormt de 
scharnier van de beschreven hul|> 
verleners en tjeheerst de aktie van 
„World Vision" een Amenkaanse 
hulF)organizatie die met veel mate
nele middelen aktief kan zijn 
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14 TV-programma's W^ 
Zaterdag 

BRT 

1500 Bonjour la France (open 
schooO — 1530 Dag aan dag — 
16 00 De spoorwegkinderen (film) 
- ISOODeBereboot - 1810 De 
broer van de beul (jeugdfilm) — 
1945 Nieuws - 2010 Slisse en 
Cesar ( f ) - 2055 1 meifeest 
1982 (show) - 2240 Mamma ik 
ben bang (tv film) — 22 55 
Nieuws 

NED 1 

15 30 Nieuws - 15 32 Vara s film 
klub - 17 03 De film van Ome Wil 
lem - 1858 Nieuws - 1900 A 
statistic a reminder (dok) — 19 50 
1 mei viering (show) — 21 37 
Nieuws - 21 55 Voetbal 80 -
22 25 Verenigd Koninkrijk (tv spel) 
— 1 05 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 Toe 
nstische tips — 18 59 Zo moeder 
zo dochter (kwis) - 1925 Kerk 
buurt - 2000 Nieuws - 2027 
Tedshow — 22 05 In de macht van 
Quilp ( f ) - 2255 Hier en nu -
2325 Hier en nu/Studio sport — 
2350 Tot besluit - 000 Nieuws 

RTB 

19 30 Nieuws — 1955 Le jardin 
extraordinaire (dok) — 2030 Laf 
faire Matteoti (politiefilm) - 22 30 
Inedits (retro kortfiim) — 2250 
Nieuws 

T 1 

2000 Nieuws - 2035 Dallas ( f ) 
— 21 30 Les cages de la mer (dok) 
- 2245 Jazz a Antibes - 2310 
Nieuws 

A 2 
20 35 Champs Elysees (show) — 
21 40 De zaak Verviers (dok) — 
2335 Nieuws 

F 3 
2000 Les jeux de 20 heures — 
2030 La fille du Far West (opera 
van Puccini) — 2245 Nieuws — 
2315 Prelude a la nuit (klassiek) 

ARD 

19 00 De werkloosheid in Duitsland 
(reportage) — 2015 Ein klarer Fall 
(toneel) - 2220 Missoun 
(western) 

ZDF 

2015 Die Schonsten Melodien der 
Welt (show) — 21 45 Nieuws — 
2200 Ein Hauch vor Zen (avontu 
renfilm) 

D 3 

19 55 Gewestelijk nieuws — 2 0 0 0 
Nieuws — 2015 Muziek en machi 
nes (dok) - 21 15 Duitse Wo 
chenschauNr 609 (dok) - 21 50 
Das Indische Grabmal (film) — 
2325 Rockpalast 

LUX 

1930 Flashback (spel) - 2000 
Huit ga suf f It ( f ) - 21 00 Notre 
Dame de Paris (film) - 2240 
Alices restaurant (balladefilm) 

Hunky Dory (show) 
Nieuws 

2245 

Zondag 

BRT 1 
10 00 Eucharistievienng vanuit 
Oostrozebeke — 11 00 Konfronta-
tie (debaO — 1200 Nieuws voor 
gehoorgestoorden — 13 55 Grote 
Prijs van Zunch (reportage) — 
15 30 Voor boer en tuinder (Open 
School) — 1600 Dunderklumpen 
(strip) — 17 30 Sportuitslagen — 
18 00 De Bereboot - 18 05 Leven 
en laten leven (natuurdokj — 
1945 Nieuws - 2000 Sportwee 
k-end - 2030 Kessler ( f ) -
21 20 Van vader op zoon de fami 
lie Van Peteghem (dokJ 2150 

NED 1 
19 00 Nieuws - 19 05 Amenkaan 
se odyssee (dok) — 20 05 Aktua 
tv - 20 35 Amerika kwis — 21 15 
De Holland Amerika lijn (show) — 
2220 Toen de zon stilstond (tv 
film) - 2310 Het gordijn (dok 
over een kunstenaar) 

NED 2 
12 00 Het Capitool (info) - 15 30 
Nieuws — 15 35 Tweetie — 15 40 
Reggae Sunsplash (show) — 
1625 Kronycke (kwis) - 17 05 
Studio Sport 1 - 18 20 Op zicht 
(kunstmagazine) — 1845 Sesam 
straat - 1900 Studio Sport 2 -
2000 Nieuws - 2010 Panora 
miek - 2045 BGTV - 21 15 De 
gedaanteverwisseling (dok) — 
22 30 Gastarbeiders (dok) -
2320 Nieuws 

NED 1 

RTB 1 
1000 Le grand hornu (dok) — 
12 00 Faire le point (debaO — 
1300 Nieuws - 2000 A qui le 
g a n f (spel) — 21 40 A vous Mr 
Mc Gill (toneel) - 22 35 Nieuws 

F 1 
19 30 De vijver ontwaakt (dokJ — 
2000 Nieuws - 2035 Dans la 
souriciere (film) — 2210 Sports 
dimanche soir 

A 2 
20 35 Roland Magdane (show) — 
2140 Allez beaux arts - 2225 
Nos ancetres les Frangais La 
Mode - 2315 Nieuws 

F 3 
2000 Merci Bernard (humor) — 
2030 De woestijn van TameHan 
(dokJ - 2135 Korte films -
22 05 Nieuws — 22 35 Ame noire 
(film) 

ARD 
2015 Tatort - 2140 Nieuws -
2145 100 Jahre Berliner Philhar 
moniker — 2345 Nieuws 

ZDF 
19 30 Amerika s drang naar groots 
heid — 2015 Fruchte des Zorns 
(film) - 2220 Nieuws - 2235 
Zeugen des Jahrhunderts 

D 3 
19 55 Gewestelijk nieuws - 20 00 
Nieuws — 2020 Mem Tagebuch 
(dok) — 21 05 Auslandsstudio — 
21 50 Kolner Treff 

LUX 
20 00 Starsky et Hutch ( f ) - 21 00 
Fellini Roma (film) 

Maandag 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 De 
bereboot (f) — 18 05 Sesamstraat 
— 1820 Klem klem kleutertje — 
19 35 Hoe word ik olympisch kam 
pioen m zeven lessen'' — 1900 
Telegym — 19 17 Uitzending door 
derden (ACV) - 19 45 Nieuws -
2015 Met voorbedachte rade 
Wurgmoord m M P I (TJ - 21 25 
Sportshow — 2210 Ommekaar 
(vluchthuizen voor vrouwen) — 
2250 Nieuws 

RTB 1 
19 30 Nieuws — 19 55 Le divorce 
ment (film en debaO - 2300 
Nieuws 

poggenpohl 
keukens 
Kuchen-Zentrum 
Belgielei 66. 
2000 Antwerpen 
Tel 031-3007 72 

18 58 Nieuws - 19 00 De sterkste 
man van Nederland — 2000 The 
friendship years (dok) — 2050 
Sunset concert (reportage) — 
21 37 Nieuws - 21 55 Driester 
(info) - 2300 Nieuws 

NED 2 
18 35 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Dieren in 
beweging (dok) — 1925 Shelley 
( f ) - 2000 Nieuws - 2027 
Achter het nieuws — 21 10 Pisa 
(satire) - 21 30 Solo ( f ) - 21 50 
Koning klant — 2215 Sonja op 
maandag — 2315 De vereenig 
de staat ( f ) — 2345 Nieuws 

F 1 
2000 Nieuws - 2035 La Horse 
(politiefilm) — 21 55 De Algerijnse 
oorlog (dok) — 2315 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Yves Mon 
tand a I Olympia - 22 20 Un vrai 
patnote (tv film) - 23 25 Nieuws 

F 3 

1920 Gewestelijk nieuws - 1940 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2030 Le concierge (film) - 21 55 
Thalassa — 2215 Nieuws — 
2245 Musiciub (baileO 

ARD 
2015 Ein Stuck Himmel - 21 15 
Sozialismus a la f rangaise — 22 00 
Musikalische Ennnerungen — 
22 30 Tagesthemen — 23 00 Eine 
gluckliche Familie (film) — 045 
Nieuws 

RTB 1 

ZDF 
2015 Wetenschappelijk magazine 
- 21 00 HeuteJournal - 21 20 
Single hebt Single (tv spel) — 
2303 Kung Hu (reportage) 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws — 20 00 
Nieuws — 2015 Gyges und sein 
Ring (tragedie) - 2140 Peter 
Weiss Kurzfilme — 22 25 Nieuws 

LUX. 
2000 La grande roue (show) — 
21 00 Plein soleil (politiefilm) 

Dinsdag 

[ 4 MEI 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 De 
bereboot — 18 05 Sesamstraat — 
1835 Open school (Gemeentebe 
leid) — 1907 Tine Ruysschaert 
zegt Markus (KTRC) - 1945 
Nieuws — 2015 Hitnng (show) — 
21 10 Verover de aarde pijn — 
2200 10 (kwis) - 2230 Nieuws 

BRT 2 
19 00 Jeugd stelt voor een vlieg 
reis met geschiedenis — 1945 
Nieuws — 2015 Een vrouw tus 
sen hond en wolf (film) - 2200 
Bonhour la France (Open School) 

NED 1 
1858 Nieuws - 1900 Requiem 
van Lszt — 1955 Dodenherden 
king op de Waalsdorpervlakte (Re 
portage) — 2010 Het verhaal van 
Bloemendaal (dok) - 21 00 Op 
weg naar het Beloofde Land (dok) 
- 21 37 Nieuws - 21 45 Bevrij 
ding nu (over bevnjdmg) — 22 55 
Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Hannie 
Schaft Het meisje met het rode 
haar (dok) - 1940 Harry Sacksi 
om speelt — 2010 Nieuws — 
20 30 Playing for time (TV spel) -
2300 Honderd beroemde schilde 
rijen (dok) — 23 10 Nieuws 

19 30 Nieuws - 19 55 Paris Saint 
Lazare ( f ) — 20 50 Au nom de la loi 
(Rechtskundig magazine) — 21 50 
Portrait Leo Ferre — 2250 
Nieuws 

RTB 2 

2055 X Y en zee (f) 

F 1 

2000 Nieuws 
(toneel 

— 2035 Le Divan 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 Lenleve 
ment de Ben Bella (TV film en 
debat) 

F 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2030 Clerambard ( f) - 2205 
Nieuws — 22 35 Prelude a la nuit 
(klassiek) 

ARD 1 
2015 Alles oder nichts (kwis) — 
2100 Aktualiteitenmagazme — 
2145 Dallas ( f ) - 2300 Erinne 
bung Sicaron (TV film) 

ZDF 2 
1900 Nieuws - 1930 Der Zinker 
(politiefilm) — 21 00 Heute journal 
— 21 20 De mens en zijn gevoe 
lens (reportage) — 2310 Sport 

D 3 
1945 Gewestelijk met 
Nieuws - 21 00 He 
Moskou (show) — 2/ 
heidsmagazine 

LUX 
2000 Medecins dau 
- 21 00 Escale a Holl 

Woens 
5 MEI 

BRT 1 
1600 Bonjour la Fr< 

Z A T E R D A G (1 mei) — D e p rogramma 's s taan 
vandaag o p vee l zenders in het t eken van 1 mei het 
fees t van d e ( w e r k l o z e ' ) a rbe iders — D e Va ra ( N e d 1) 
sluit z'n p r o g r a m m a af me t een f i lm uit de Bn tse reeks 
tv-f i lms „Play fo r today" , Verenigd Koninkrijk (Un i ted 
K ingdom) He t s tuk speel t in een s tad je in Noo rdoos t -
Engeland Het k o m t er to t een hoogop lopende ruzie on
de r d e bevo lk ing, ten gevo lge van de we igenng van het 
Labour -gemeentebes tuur o m d e d o o r d e regenng op 
ge legde bezuin ig ingsmaatregelen, d ie vo lgens het ge
meen tebes tuu r de sociaal z w a k k e r e n z o u d e n t re f fen, 
uit te v o e r e n 

Z O N D A G (2 mei) — Wielrennen G r o t e Pri js van 
Z u n c h — D e a f levenng van vanavond van d e BRT-
reeks Van vader op zoon, ove r b e r o e m d e art is t ieke ge
s lachten, IS gew i j d aan de vier generat ies-Van Pete
g h e m (1700-1870) o rge lbouwer — Tros zet z'n hele 
a v o n d p r o g r a m m a ( N e d 1) in he t t eken van het 200-jarig 
bes taan van d e d ip lomat ieke be t rekk ingen tussen Ne
der land en de V S In het gevar ieerde p rog ramma zi t ten 
o a een dokumenta i re ove r het land een kw is over 
A m e n k a een s h o w , e e n tv-f i lm 7ben de zon stilstond 
( S u m m e r solst ice) me t Hen ry Fonda een dokumenta i re 
ove r d e kunstenaar Chr i s to en zi jn w e r k In Toen de zon 
stilstond spe len Hen ry Fonda en M y r n a Loy een 
be jaard ech tpaar dat terugbl ik t o p vi j f t ig vee lbewogen 
huwel i jks jaren (De Holland-Amerika-LijnJ 

Nitza Saul als Mical Rak de wraakengel in „Kessler" 
(Zondag 2 mei om 20 u 30 op BRT 1) 

M A A N D A G o meO - Jan Matterne heeft zijn 
dnedel ige misdaadreeks Met voorbedachten rade Een 
wurgmoord in MPI gebaseerd op de realiteit In een 
bos je w e r d het lijk g e v o n d e n van de 27-jarige Jaak Se 
guu rs die in een opvoedings inst i tuut w e r k t en in zijn 
vn je t i jd o p geluiden jaagt O o k de dag van de m o o r d 
t rok hij het bos in met zijn bandopnemer ( K R O ) — Het 
maatschappel i jk magazine Ommekaar (BRT) gaat ove r 
v luch thu izen voo r v r o u w e n — D e A v r o zet z n pro
g ramma vanavond g ro tendee ls in het kader van het 
200-jar ig bestaan van de d ip lomat ieke be t rekk ingen 
tussen Amer i ka en Neder land en doe t dat met The 
friendship years (Jaren van v r iendschap) over de 
inv loed d ie Amer i ka en Neder land d o o r de jaren heen 
o p elkaar hebben gehad, en met Sunset-concert ove r 
de za te rdag in M e m p h i s g e h o u d e n tap toe doo r o a de 
Neder landse Konink l i jke Mil i taire Kape l 

D I N S D A G (4 mei) — In het popula i r -weten
schappel i jk magazine Verover de aarde b reng t Piet de 

Va lkeneer een dokumenta i re r< 
(BRT 1) — D e geschiedenis va 
beur t in het jongerenmagaz ine 
2) — W I J goo ien b loemet jes na. 

Marie-Christine Barrault en Ru 
wel Vlaanderens beste film „ 
wolf' van Andre Delvaux (19 
20 u 15 op BRT 2) 

dat ZIJ he t gek laard hebben o m 
rens bes te f i lm Een vrouw tu 
A n d r e De lvaux o p het progra 
speel t in A n t w e r p e n t i jdens en 
oor logsdre ig ing L ieve en Adr ia 
fanat iek- ideal ist ische Adnaan 
f r on t opge ju t d o o r o a de o p 
hersenspoe lende radioprograr 
ach te r Toeval l ig komt Lieve ii 
e e n verze tss tn jder De kontal ' 
uiteindeli jk beg innen Lieve en F 
li jke l iefdesrelat ie Na de oorloc 
desi l luz ioneerd, nog fanatieker 
laat z ich kennen als autori ta 
„ ideale" bee ld dat Lieve zich 
taant M e t Mar ie-Chnst ine B< 
Rutger Hauer Senne Rouff< 
Fenelon w a s helemaal met ge 
scenanoschn jve r Ar thur Milli 
M a n n hebben gemaakt van di 
autob iograf isch boek Playing 
pr ikke ldraad) Zi j w a s er ook nu 
hoo fd ro l ver to lk t w o r d t door 
sympat izeer t met de Palestijns 
w o r d t ZIJ b i jget reden door Flor 
Neder landse to t het vrouwer 
zeg t o a dat A r thu r Miller mi 
roman- en scenar ioschr i jver is 
van koncent ra t iekampen W a 
Fenelon een joodse is in de j 
kabaretar t ieste in Parijs Ti jden 
Dui tsers opgepak t en naar f 
Daar verp l ich t m e n haar m( 
gevangeneno rkes t dat moet sf 
IS haar enige kans op over leve 
v e Jane A lexander e a (Avrc 

WOENSDAG (5 mei) 
UEFA-beker (heenwedst r i jd ) 
wet (A rod if i ron) w o r d t to t d 
g e r e k e n d En dat betekent wal 
in d ie in de Br i tse tonee lwere 
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m TV-programma's 

westelijk nieuws — 2000 
— 21 00 Het circus van 
(show) - 22 30 Gezond-
jazine 

sdecins d'aujourd'hui ( f ) 
Escale a Hollywood (film) 

Densdag 
El 

iniour la France (Open 

School) - 17 00 Het schildpad-
plein — 17 30 Het zwaard van 
Ardoewaan (f) — 18 00 De bere-
boot — 1815 Sesamstraat — 
18 30 Buck Rogers (SF-f) - 1917 
Uitzending door derden (SP) — 
19 37 Morgen — 19 45 Nieuws — 
20 20 Arnold ( f ) - 2045 De ijze
ren wet (tv-spel) — 21 40 leder 
mens die sterft is een museum dat 
brandt (dok over P van Ostaijen 
en Fl Jespers) — 2230 Nieuws 

BRT 2 
1900 Toensme '82 wach mar es' 
(750 jaar Hasselt, dok) - 1945 
Nieuws - 2000 Voetbal finale 
UEFA-beker Hamburg —Goteborg 
(reportage UEFA-beker) 

NED 1 
1532 Bolke de beer - 1540 O, 
wat mooi IS Panama (strip) — 
15 50 De fluit en de bombardon — 
1600 De grote klok ( f) - 1645 
De familie Knots ( f ) - 17 05 Me
neer Rossi — 1858 Nieuws — 
1900 Van gewest tot gewest — 
2000 De schnjver (tv-film) — 
21 19 Alfred Brendel speelt (klas
siek) - 21 37 Nieuws - 21 55 
Studio Sport - 2245 Nieuws 

NED 2 
13 30 Bevrijdingsdag 1982 -
1835 Sesamstraat — 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Pubertijd 
Onfo) - 1925 Kenmerk (dok) -
20 00 Nieuws — 20 32 Rosemary's 

jmentaire rond het fenomeen „pijn" 
hiedenis van de luchtvaart is aan de 
inmagazine Jeugd stelt voor... (BRT 
lemetjes naar de BRT-filmdienst om-

rault en Rutger Hauer in misschien 
teste film „Vrouw tussen hond en 
*elvaux (1979). (Dinsdag 4 mei om 

hebben om misschien wel Vlaande-
•n vrouw tussen hond en wolf van 
het programma te zetten. D e film 

1 tijdens en na W O II en begint bij de 
ve en Adriaan zijn pas getrouwd. D e 
e Adriaan vertrekt naar het Oost-

o.a. de oproepen van de kerk en 
adioprogramma's. Lieve blijft alleen 
jmt Lieve in kontakt met Frangois, 

De kontakten gebeuren vaker en 
ri Lieve en Frangois een hartstochte-
la de oorlog komt Adriaan terug, ge-
3 fanatieker, verbitterd. En Frangois 
als autoritair, machtswellustig. Het 

Lieve zich vormde van Frangois 
Dhristine Barrault, Roger van Hooi, 
nne Rouffaer (BRT 2). - Fania 
laal niet gelukkig met de versie die 
Arthur Miller en regisseur Daniel 
laakt van de tv-bewerking van haar 
ek Playing for time (Muziek achter 
as er ook niet over te spreken dat de 
vordt door Vanessa Redgrave, die 
Ie Palestijnse strijd. En in haar kritiek 
;n door Flora Schrijver die als enige 
iet vrouwenorkest behoorde. Flora 
j r Miller misschien wel een goede 
ischrijver is, maar dat hij niets afweet 
ampen Waarover gaat het? Fania 
;e, is in de jaren dertig een bekende 
'arijs Tijdens W O II wordt zij door de 

en naar Auschwitz gedeporteerd, 
jn haar mee te werken met een 
dat moet spelen voor de beulen. Het 
Dp overleven... M e t Vanessa Redgra-
r e a (Avro, Ned. 2). 

G (5 mei) — Voetbal: finale van de 
wedstrijd). — Het tv-spel De ijzeren 
wordt tot de betere Bntse tv-spelen 
etekent wat. Er zitten enkele akteurs 
toneelwereld vaste waarden zijn en 

ervoor zorgen dat het tv-spel een hoog niveau haalt 
M e t o.a. Alfred Burke, Nogel Hawthorne (uit o.a. de po
pulaire reeks „Yes Minister"), Edward Woordward, John 
Nolan, Betty Turner e.a. D e zonen van een mijnwerker 
komen naar het sterfbed van hun moeder. Voor het 
eerst sinds jaren zijn zij opnieuw bij elkaar... (BRT 1). — 
Het tv-spel wordt gevolgd door een gesprek over de 
dichter Paul van Ostaijen en schilder Floris Jespers en 
hun aktiviteiten in Antwerpen tussen 1914 en 1924 (le
der mens die sterft is een museum dat brandt). — O p 
BRT 1 komt een film over Hasselt als toeristisch 
centrum: „Toerisme '82". — In 1967, het jaar nadat zij de 
derde echtgenote was geworden van Frank Sinatra, 
bracht Mia Farrow, de dochter van Maureen O'Sullivan, 
de Jane uit de Tarzan-films, een opmerkelijke vertolking 
van de moeder van de door de duivel bezeten baby in 
Roman Polanski's Rosemary's Baby. Haar film-echtge-
noot wordt gespeeld door John Cassavetes. Cassave
tes en Mia Farrow spelen een jong echtpaar dat een 
oud huis huurt, dat vóór hen door behekste huurders 
werd bewoond, die er misschien nog huizen... (Ned. 2, 
V O O ) 

D O N D E R D A G (6 meO - in de vooravond zet 
BRT 1 een interessante korte film over onze Vlaamse 
kunstschilder Henri de Braekeleer op het programma. 
— O p BRT 2 is het tema van het jongerenmagazine Een 
vinger in de pap: blinde jongeren. Gasten J.T. Moore 
and the Outsiders. — ( jevolgd door Mémoires d'un 
continent, een dokumentaire over 25 jaar Eurovisie. — 
Koningin Christina naar Rome is een Zweedse gedra-
matizeerde dokumentaire over de Z w e e d s e prinses 
Christina die in 1644 koningin van Z w e d e n werd. Z e 
deed troonsafstand en bekeerde zich tot het katolicis-
me, waarna zij naar Rome trok waar zij zk;h omringde 
met kunstenaars. — Liefhebbers van korte, spannende 
thrillers kunnen terecht op Duitsland 1, waar in Die Kri-
mistunde zomaar vier korte thrillers getoond worden. 

V R I J D A G (7 mei) - D e titel van de 11de 
aflevering uit de journalistiek-historische reeks De 
Nieuwe Orde heet „La grande muette" en gaat over de 
verwarring die heerst in het Belgische leger na de kapu-
tulatie rond de vraag „Krijgsgevangenschap in België of 
in Duitsland?". Hierna brengt Ludo Bekkers een portret 
van de beeldhouwer Roel D'Haese, die o.a. werkt aan 
het standbeeld van Jan de Lichte dat te.v. Louis Paul 
Boon in Aalst zal worden opgericht (BRT 1). — Zoals 
elke week zet BRT 2 tegenover „De Nieuwe Orde" 
twee populaire programma's: de Muppet show en een 
film. In de Muppet show is vanavond de entertainer 
Tony Randall te gast (van o.a. de Tony Randall show) en 
de film heet / love you, ik hou van je (A little romance) 
van George Roy Hill (1979), met Laurence Olivier, 
Arthur Hill, Sally Kellerman e.a Een 13-jarig jongetje, het 
zoontje van een Parijse taxichauffeur, is een kei, vooral 
in wiskunde. Hij voelt zich een buitenbeentje en veriiest 
zich in films met Burt Reynolds, Robert Redford, 
Humphrey Bogart e.a. Zijn vader heeft echter geen 
flauw benul van de uitzonderlijke talenten van zijn 
zoontje. In hetzelfde geval verkeert het dochtertje van 
een mannen verzamelende aktrice. Het meisje is uitzon
derlijk sterk in filozofie. D e twee jonge mensen ontmoe
ten elkaar. — Vanavond is Peter Faber te zien in de eer
ste aflevering van een tv-bewerking van de verfilming 
van Max Havelaar van Multatuli door Fons Rademae-
kers (TROS, Ned. 1) en in de film Mysteries van Paul de 
Lussanet (1978), naar de roman van de Noorse Nobel
prijswinnaar Knut Hamsun (1978). Me t o.a. Rutger 
Hauer, Sylvia Kristel, Rita Tushingham e.a. In een 
kustplaats zi jn mysterieuze dingen gebeurd, jarenlang, 
van vóó r de komst van Johan Nagel van wie niemand 
de afkomst kent en van wie niemand weet wat hij hier 
zoekt (TROS, Ned 1) 

baby (thriller) - 2245 Het paara 
en de kunst (dok) - 22 55 Agen
da (Info) - 2302Teleac - 2337 
Nieuws 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 19 30 Nieuws - 19 55 La 
chasse aux tresors (spel) — 20 55 
La bonne etoile (show) — 22 05 Li
teraire uitzending — 22 50 Nieuws 

Fl 
2000 Nieuws — 2035 Les mer-
credis de l'information (reportage) 
- 21 40 Jean Vilar (dok) - 2325 
Nieuws 

A2 
2000 Nieuws - 20 35 Kalorieen 
energie of kilo's'' — 21 40 Filmma-
gazine — 22 50 L'Histoire imme
diate (korte film) — 23 15 Nieuws 

F3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2030 Délit de fuite (tv-film) -
2215 Nieuws. 

ARD 
1945 Suaking, een ruinestad aan 
de Rode Zee (dok) - 2000 

"Nieuws — 20.15 Der Gartner von 
Toulouse (tv-spel) - 2200 Deut
sche Nobelpreistrager fur Litera-
tur — 22 30 Tagesthemen — 
2300 Boksen en tennis 

ZDF 
2125 Die prof IS ( f ) 
dermauer (tv-spel) 

2215 Auf-

D3 
19 45 Gewestelijk nieuws — 20 00 
Nieuws — 2015 Ontspanning en 
informatie — 21 45 Het bamboe-
socialisme (dok) — 2215 Filmtip 
- 2220 Der Schmerz (film) -
2335 Nieuws 

LUX. 
2000 Hit-parade - 21 00 Vera 
Cruz (film) - 22 32 Spektakelma
gazine 

Donderdag 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 De 
bereboot — 1810 Sesamstraat — 
18 40 Dieren van het groene woud 
— 1903 Henn De Braekeleer 
(dok) — 1917 Uitzending door 
derden (CVP) - 1945 Nieuws 
2010 Wit-rood-goudi (kwis) — 
2040 Panorama - 21 30 Dallas 
( f ) - 22 20 Sporttnbune - 22 50 
Nieuws 

BRT 2 

1900 Een vinger in de pap — 
19 45 Nieuws — 20 10 La memoire 
d'un continent (30 jaar E G ) — 
21 20 Koningin Chnstina op reis 
naar Rome (tv-film) - 22 10 Pre-

NED. 1 
1858 Nieuws - 1900 Pluto m 
Holland (stnp) - 1908 Op volle 
toeren (show) — 2000 Onze 
ouwe (f) — 21 00 Konsumenten-
rubriek - 21 37 Nieuws - 21 55 
Den Haag vandaag — 2210 De 
schoolbank (info) — 22 55 Nieuws 

NED. 2 

18 35 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 19 59 Popi ( f ) — 
19 25 De Sullivans ( f) - 2000 
Nieuws - 20 27 Lou Grant ( f ) -
21 20 Brandpunt - 21 55 Onder 
vaders vleugels ( f ) — 22 20 De 
ver van mijn bed show — 2315 
Nieuws 

15 

TVEkspres 
De dikste vriend 

vanuwTV. 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 19 30 Nieuws - 20 20 La 
coiline des hommes perdus (film) 
— 2225 Le carrousel aux images 
- 2315 Nieuws 

RTB 2 
19 55 Koncert (klassiek) - 21 20 
De familie Brot t een aparte familie 
(dok.) 

TF 1 
2000 Nieuws - 2025 Allons voir 
SI la rose (tv-film) — 2210 8 mai 
1945 (dok) - 23 20 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Politiek 
debat — 21 40 Les enfants du 
rock — 23 15 Nieuws 

FR. 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2030 La femme infidèle (film) — 
2205 Nieuws 

ARD 
2000 Nieuwre - 2015 Centraal-
Amenka — 21 00 Werd dreimal 
lugt (kwis) — 21 30 Die Knmistun-
de (tv-spelen) — 22 30 Tagesthe
men - 2300TheodorChindler( f ) 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Variété, 
variete (show) — 21 00 Heute-
Journal — 21 20 Die Bonner Run
de - 22 20 Sport aktuell - 23 20 
Entscheidung vor Morgengrauen 
(oorlogsfilm) 

ARD 3 

1945 Gewestelijk nieuws — 2 0 0 0 
Nieuws — 2015 Ein charmanter 
Schwindler (film) - 2215 Hinter 
den Schlagzeilen 

LUX. 
2000 Dallas ( f ) - 2100 Kijkers 
kiezenHussen „Le lion en hiver" en 
„L'homme la ferran" 

Vrijdag 

BRT 1 
14 00 Schooltelevisie - 18 00 De 
bereboot — 18 05 Sesamstraat — 
1820 Klem klem kleutertje - 1835 
Aktie openbaar vervoer — 1907 
Het vnje woord — 1945 Nieuws 
— 20 15 De nieuwe orde La gran
de muette (1) - 21 35 Roel D'Hae
se, een portret — 22 30 Jazz mu
sic — 2300 Nieuws 

plantjes — 19 45 Nieuws — 20 15 
De Muppets — 2040 Ik hou van 
|OU 

NED. 1 
18 58 Nieuws - 19 00 Rollebol -
1905 Stedenspel, finale - 2040 
Mmivoetbalshow — 21 37 Nieuws 
— 21 55 Praten met de minister
president — 2205 Ga jij d r maar 
eens uiti — 2255 Tot besluit — 
2300 Mevrouw fortuin — 2345 
Nieuws 

NED. 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Familie-
kwartet — 19 25 Banana split — 
2000 Nieuws — 2027 Martimes 
nachtvoorstelling — 21 20 Aktua 
tv - 21 55 Max Havelaar - 22 45 
Mysteries — 020 Nieuws 

RTB 1 
1900 Antenne-soir — 19 30 
Nieuws — 1955 A suivre Drug
problemen op school (reportage) 
— 21 10 La chambre de lèvèque 
— 2300 Nieuws 

RTB 2 
1955 L'homme a l'orchidée — 
2055 Sportmagazine 

F 1 
2000 Nieuws - 2035 Variete -
21 35 Joelle Mazart - 22.30 De 
jacht 

A 2 
20 00 Nieuws - 20 35 Pans Saint-
Lazare — 21 35 Apostrophes (ma
gazine) - 22 55 Nieuws - 23 05 
Los olvidados 

F 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures — 20 30 Li-
ban Beirouth, la rage de viande — 
21 30 Mana Vaureil 

ARD 
20 00 Nieuws — 20 15 Opa kann's 
nicht lassen (film) — 22 05 Ekono-
misch magazine — 22 30 Reporta-
ge uit Bonn — 2300 Tatort ( f ) 

ZDF 
19 30 Auslandsjournal — 2015 
Der Alte ( f ) - 21 15 Sylt - Impres-
sionen gestern und heute (show) 
- 2200 Heute - Journal - 22 20 
Kultureel magazine — 22 50 Sport 
am Freitag 

D 3 

BRT 2 
19 00 Dag aan dag - 19 30 Lieve 

19 45 Gewestelijk nieuws — 20 00 
Nieuws — 2015 Landespiegel — 
21 00 Bevor Columbus kam (dok ) 
- 21 30 Gott und die Welt -
22 00 Eine Frau von heute (fJ — 
2245 Vrouwen en literatuur 

LUX. 
2000 Embarquement immediat ( f ) 
— 21 00 Classe tout risques (gang
sterfilm) — 22 50 Autorubnek 
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16 41^ Kritisch bekeken 

Staatsprijzen en plastisch bezige schrijvers 
Tijdens het voorbije 
weekeinde was de 
Antwerpse metropool 
het toneel van een 
reeks uiteenlopende 
kulturele 
manifestaties waarbij 
schrijvend 
Vlaanderen 
plechtstatig, ludiek of 
ongedwongen doch 
steeds kreatief aan 
bod kwam. 

Onder professoren 
Vorige vrijdag genoten de staats
prijswinnaars Letterkunde de ook 
culinair geprezen gastvrijheid van 

Ó^ 

Bf is TOCH HOOF, 

. m^j remiöTre 

Paul de Wispelaere 

het Antwerps Centrum voor Be
roepsopleiding en -vervolmaking. 
Kultuurminister Karel Poma bracht 
hulde aan prof dr. José Aerts 
(staatsprijs ter bekroning van een 
literaire carrière) en prof. dr. Paul 
de Wispelaere (staatsprijs verha
lend proza voor zijn in 1979 ver
schenen roman „Tussen tuin en 
wereld"). Namens de bevoegde 
jury's werd het woord deskundig 
gevoerd door Emiel Willekens en 
Hugo Bousset. Onder de aan
dachtige toehoorders bevonden 
zich o m Gaston Geens, voorzitter 
van de Vlaamse regering, Henri-
Floris Jespers, vertegenwoordiger 
van minister Hugo Schiltz, Marcel 
Wauters, voorzitter van de PEN-
club, de professoren Ada Deprez, 
Piet Thomas en Antonin van Els-
lander, de romanciers Irma van 
Goeree en Hugo Raes en uitgever 
Julien Weverbergh. 
Na afloop van de akademische 
zitting overhandigde Karel Poma 
de laureaten een symbolisch ge
schenk de geldprijzen zelf zou
den eerlang overgemaakt worden 
„als de administratie met te traag 
werkt", aldus de minister Om wel
ke administratie het nu precies 
gaat, werd echter niet verduide
lijkt... 

Op het einde van het banket sprak 
de bewindsman echter duidelijker 
taal. HIJ kloeg het feit aan dat de 
BRT bij dergelijke kulturele mani
festaties blijkbaar liever thuis blijft, 
en verklaarde vastberaden be
roep te zullen doen op de rege-
ringskommissaris om hierover uit
leg te verkrijgen. 

Van Maeles knipoogjes 
Het wilde toch maar weer lukken. 
Diezelfde vnjdag namiddag werd 
in het Boekenhuis Paul de Wispe-
laeres nieuwste roman voorge
steld, „Mijn huis IS nergens". Het 
talrijke opgekomen (lezers)pu-
bliek bleek een handteken van 
Paul de Wispelaere inderdaad wel 
erg op prijs te stellen, na braafjes 
in 't rijtje te hebben staan wachten, 
bleven de hooggeleerde en/of 
kreatieve kollega's en jonge(re) 
fans nog een hele tijd napraten 
Vanuit het Boekenhuis konden ze 
dan naar De Zwarte Panter, waar 
de dichter Marcel van Maele ter 
afwisseling nu een plastisch werk 
tentoonstelt, laat-dadaistische toe
standen die onweerstaanbaar het 
gevoel doen opwellen van „waar 
heb ik dat nog eens gezien' ' " . 
Alles bij elkaar zijn dergelijke bui
tenbeentjes van één van onze 
meest talentvolle dichters best 
leuk en plezierig, als je er maar niet 
te zwaar aan tilt. 

Van Bruggens 
schriftschilderijen 
Zaterdag was het dan de beurt 
aan „WIJ"-medewerker Nic van 

José Aerts 

Bruggen, die in De Groote Witte 
Arend een aantal „schriftschilde-
rijen" tentoon stelt. Onder grote 
belangstelling, en in aanwezigheid 
van minister Hugo Schiltz en VU-
fraktieleider in de Antwerpse ge
meenteraad Gerard Bergers, 

Nic van Bruggen 

wees Henri-Floris Jespers op „de 
beweging van schrijven, die door 
Nic van Bruggen geloofd werd in 
enkele treffende gedichten en die 
ook tot uitdrukking komt in zijn 
pikturaal werk. Zijn tekens aan de 
wand, zijn schrifttekens op papier 

zijn als het ware de stolling, de fi
xatie van een onmiddellijke, spon
tane beweging, het onberedeneer
de resultaat van een soms agres
sieve opwelling Het lichamelijke 
gebaar laat een spoor op het 
papier Ruimte voor korrektie is er 
haast met Nic van Bruggens ruwe 
of verfijnde kalligrafieën of schrift-
schilderijen zijn als het ware een 
éénmalige, atletische prestatie je 
haalt het of je haalt het met". 
Nic Van Bruggen was reeds piktu
raal bezig in de prille jaren zestig, 
al begon hij maar pas tien jaar ge
leden te exposeren. Aan het fun
damenteel koncept van zijn 
„schriftschilderijen" werd in de 
loop der jaren niet getornd, zodat 
zijn werk zowat eindeloze varia
ties vertoont op eenzelfde thema. 
Zelfs in minder begenadigde 
ogenblikken — en welke kunste
naar kent er geen? — blijft hij 
boeien omwille van de spontaneï-
teit 

In memoriam Paul De Vree 
Na een langdurige en beproevende ziekte over
leed te Antwerpen een van de belangrijkste gang
makers van de tweede modernistische golf in 
Vlaanderen, de in 1909 geboren dichter, essayist 
en romancier Paul De Vree. 
Hij was niet alleen een gevoelig dichter die zijn 
poëzie steeds opnieuw toetste en grensverleg
gend aan herziening onderwierp, doch tevens een 
trefzeker en fijnzinnig essayist die gewapend met 
hardnekkigheid, tot de eigenste kern van een 
oeuvre kon doordringen. Deze verbinding van 
gevoel en intellekt werd daarbij nog gevoed door 
een brede en beleefde eruditie. Het is dus niet 
verwonderlijk dat zijn studies over de eerste 
modernistische golf in Vlaanderen (1914-1928) 
verhelderend en onmisbaar zijn. En wanneer hij 
zich opwierp als pleitbezorger, analyst en teoreti-
cus van de jongste poëtische lichtingen, dan bleef 
de zin voor de metode van de historicus steeds 
duidelijk naklinken en doorwerken. 

Paul De Vree heeft zich steeds ingezet voor de 
jongeren. Hij was een ontdekker en stimulator van 
talenten — zowat de mooiste roeping die voor een 
letterkundige weggelegd is. Hij heeft velen ook 
materieel geholpen, en zijn soms haast vaderlijke 
belangstelling is voor velen een stimulerende 
begeleiding geweest 

Zijn niet-aflatende belangstelling voor de sociale 
positie van de schrijver was ongetwijfeld gevoed 
door het feit dat hij na de oorlog gebroodroofd 
werd. 

Hij was een noeste werker en een wilskrachtig 
man die de beproevingen van elk mensenleven 
stoïcijns doch niet gelaten droeg. Zijn opstandig
heid bracht hij tot uitdrukking in zijn intellektueel 
doordacht verkenningswerk van alle (grens)gebie-
den van de kunst 

Henri-Floris Jespers 

Paul De Vree, Leo Wuyts, thans dienstdoend hoofdkonservator van het museum voor Schone Kunsten te 
Antwerpen, en de Duitse essayist prof dr Gustav René Hocke. Vooraan: mevrouw De Vree 
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Kritisch bekeken m 17 

Nog tot 9 mei a.s. loopt in 
de pas geopende gebou
wen van het Vlaamse Zie
kenfonds West-Flandria 
een merkwaardige ten
toonstelling. Naast de 
reeds gekende tentoon
stelling rond „De Daen-
sistische beweging" werd 
speciaal voor dit deel van 
Vlaanderen „De Daensis-
tische Beweging in Zuid-
Vlaanderen" samenge
steld. 

Over dit rapport van het 
Daensisme is nog maar 
bitter weinig opgezocht 
en bestudeerd, daarom is 
het werk van archivaris 
Klaas Maddens en Wal 
ter Deconinck — de ten-
toonstellingskatalogus 
en een historische schets 
in de programmabrochu
re zo enorm belangrijk 
als aanloop tot een gron
dige studie. 

De „Christene 
Volkspartij" 
in Kortrijk 
In het arrondissement Kortrijk 
werd de „Chnstene Volkspartij" 
gesticht in december 1894 (Een 
jaar voordien (mei '93) werd de 
Chnstene Volkspartij te Okegem 
opgencht) 
In bijna alle gemeenten van het ar
rondissement werden meetings 
gehouden Ook priester Daems 
kwam te Kortrijk en in de omlig
gende gemeenten spreken, soms 
met een massale toeloop. Tegen-

Met Poëzie... 
„den boer 

op ... 
De Leuvense Schrijversaktie be
staat tien jaar' De verantwoordelij
ken willen dit vieren met een fees
telijke voorstelling van „De Zeven 
Seizoenen" In 1971 startte de 
Schrijversaktie met een bundel 
van Julia Tulkens Deze vereniging 
groeide met alleen uit tot een 
volwaardige Leuvense groep, 
maar ook tot de „moeder" van de 
Europese Poeziefestivals 
In de Europese Poeziebiblioteek, 
Bhjde Inkomststraat 9 te 3000 Leu
ven, kan u op 4 mei om 20 u 
komen kijken en luisteren hoe een 
bloemlezing gedichten en proza 
tot leven gebracht wordt met 
schnjvers uit het Leuvense o a 
Piet Aerts, Freek Dumarais, Jet 
Falter Anna Milibran, Jos Stroo-
bants, Luc Vanhie, Geert Van Is-
tendael enz Er wordt vakkundig 
voorgedragen, de inleiding houdt 
Eugene Van Itterbeek en de toe
gang IS voor allen kosteloos De 
bedoeling is dat tevreden luiste
raars hun eigen plaatselijke vereni
gingen (Dosfelkringen, Davids-
fonds, F V V , K A V , K W B ) op 
de hoogte brengen dat het rei
zend tweemanschap graag wil op
treden in eigen dorp of afdeling 

Meer inlichtingen worden u graag gegeven 
's namiddags m de Europese Poeziebiblio 
teek Bli|de Inkomststraat 9 te 3000 Leuven 
(tel 016/235351) 

Lieve Kui|pers-Devi|ver 

Nog tot 9 mei in „West-Flandria" te Kortrijk 

Het Daensisme in Zuid-Vlaanderen 
betogingen en heftige aanvallen, 
o m in de plaatselijke bladen „Ga
zette van Kortnjk" en „De Gulden 
Spore" bleven met uiL 
In het arrondissement Kortnjk na
men de Daensistische knsten-de-
mokraten deel aan de parlements
verkiezingen van 1896,1900,1902, 
1906, 1910 en 1912 In 1896 be
haalden ze 17,4 % van de stem
men Een verrassend resultaat 
voor een eerste deelname en een 
bewijs van de diepgaande invloed 
die de partij op de bevolking had 
De „Chnstene Volkspartij" nam 
ook deel aan gemeenteraadsver
kiezingen, o m in 1899 te Kortnjk 
Het IS vooral de tragische strijd 
tussen de sociaal-voelende pnes-
ter Daens en de konservatieve 
Katolieke Partij van Aalst die op
hef maakte en in de hennnenngen 
IS achtergebleven Maar overal in 
Vlaanderen werden de Daensis-
ten zwaar aangevallen door de 
Katolieke Partij, die het politieke 
leven beheerste Het verloop van 
de machtsstrijd voor de eerste 
wereldoorlog in het Kortnjkse 
moet histonsch nog onderzocht 
worden 

Tijdens de eerste wereldoorlog 
namen sommige Daensistische 
voormannen deel aan het aktivis-
me, o m Gustave Doussy en Hec
tor Rancquaert Du Catillon had al 
vroeger het Daensisme verlaten 
en behoorde tijdens en na W O 1 
tot het Belgisch-nationalistische 
kamp 

Na de eerste 
wereldoorlog 
Na de eerste wereldoorlog ver
dween het Daensistische als dus
danig van het politiek strijdtoneel 
De meeste overblijvende Daensis
tische hoofdfiguren sloten zich 
aan bij de Frontpartij en later bij de 
Vlaams-nationalistische strekking 
In het arrondissement Kortrijk 
speelde vooral Remi Vanderschel-
den een belangnjke rol in de ver
smelting van het Daensisme met 
het Vlaams-nationalisme Terugge
keerd van het IJzerfront werd hij 
in 1921 tot gemeenteraadslid van 
Deerlijk verkozen 
De partijpolitieke aftakeling van 
het Daensisme na W O 1 had vele 
oorzaken Veel leidende figuren 
waren gestorven (de gebroeders 
Daens, A De Backer) of uitgewe
ken naar het buitenland (H Planc-
quaert, G Doussy) Binnen de 
Katolieke Partij won de kristen-
demokratische strekking aan in
vloed en de socialistische partij 
ging snel vooruit Dat legt uit waar
om andere Daensisten overgin
gen naar de Katolieke Partij of — 
vooral in Brugge — terechtkwa
men in de socialistische partij De 
Daensistisch-gezinden stonden 
voortdurend bloot aan allerlei pes
terijen, tot broodroof toe Er kwa
men geen nieuwe leidinggevende 
figuren die het noodzakelijk voel
den of zich durfden engageren in 
de „Chnstene Volkspartij" Alle
maal faktoren die de verdere ont
wikkeling van het Daensisme als 
politieke partij verhinderd hebben 
Na W O 1 was er dan ook, naast 
de Frontpartij, geen plaats meer 
voor een tweede sociaal-flamin-
gantische strekking 

De Daensistische 
sociale organizaties 
in Zuid-Vlaanderen 

Tussen 1906 en 1909 werd te 
Kortrijk de , Vrije Vakvereeniging" 

opgencht met als zetel ten lokale 
„In 1302" bij Albert Algoed, Lek-
kerbeetstraat 
In 1920 werd te Kortnjk de „Cen
trale Democratische Vakvereeni
ging Helpt Elkander" gesticht die 
vanaf 1937 haar zetel in Moes-
kroen had en tot in 1977 een 
volwaardig syndikaat bleef 

opgericht werden moet nog on
derzocht worden Bekend is wel 
dat in 1913 te Kortrijk en in 1920 te 
Deerlijk de ziekenfondsen „Helpt 
Elkander" opgericht werden Ze 
bleven respektievelijk bestaan tot 
in 1971 en 1981 waarna hun leden 
en de dienstenverlening overge
nomen werden door het Vlaams 

Mtta ter lolmipiii m 't ÉDV Lolaal 
••*= 22 JUNI 1924 =5.--

Inrichtingen vao «HELPT ELKANDER» 

In 1924 werd te Kortnjk de koope-
ratieve „Helpt Elkander" ingericht 
in een gebouw op de hoek van het 
Casinoplein en de Albertstraat 

Een bakkerij, een kruidenierswin
kel, het syndikaat „Helpt Elkander" 
en het ziekenfonds „Helpt Elkan
der" waren er gevestigd Een in 
Kortrijk beruchte „pater" Jons 
Vereecke speelde een rol in deze 
organizaties Eveneens te Kortnjk 
bestond er in de jaren '30 een 
„Vlaamsche Democratische Pen
sioenkas Helpt Elkander" waann 
Camiel Nys en Gustave Doussy 
betrokken waren 

De Daensistische solidanteit vond 
ook haar uitdrukking in de werking 
van ziekenfondsen Of er in het 
Kortnjkse — zoals in het Aalster-
se — reeds rond de eeuwwisse
ling Daensistische ziekenfondsen 

Ziekenfonds West-Flandria van 
Kortnjk 

De Daensisten 
van Moeskroen 
Zeer opmerkelijk is het Daensis
me in de stad Moeskroen ge
weest Voor en na de eeuwwisse
ling bestond meer dan de helft van 
de inwoners van Moeskroen uit 
Vlamingen die vanuit West- en 
Oost-Vlaanderen ingeweken wa
ren en in de grensstreek probeer
den hun brood te verdienen Zij 
leefden daar veelal in zeer armoe
dige omstandigheden Reeds in de 
jaren 1890 waren er Vlaamse kris-
ten-demokraten aktief in de gilden 
„De Vlaamsche Leeuw" en de 
„Storme Zonen" Tussen 1895 en 
1899 kwam in Moeskroen een 
afdeling van de „Chnstene Volks-

part j" tot stand Welke aktiviteiten 
er ontplooid werden is met onder
zocht 
In 1926 werd de Samenwerkende 
Maatschappij „Volksverheffing" 
gesticht die in hetzelfde jaar een 
eigen lokaal „Vlaamsch Huis" met 
een feestzaal in gebruik nam Het 
lokaal werd ook de zetel van de 
Daensistische sociale organiza
ties De „Centrale Democratische 
Vakvereeniging Helpt Elkander" 
en het in 1931 opgenchte zieken
fonds „Volksverheffing - Steunt 
Elkander" waren er gevestigd 
Vanaf de jaren '30 waren Jules 
Terryn (1890-1971) en Kamiel 
Hackx (° 1904) de stuwende 
krachten achter deze organizaties 
Dr Doussy was hun raadgever 
Tussen de twee wereldoorlogen 
en na W O 2 hebben de Moes-
kroense Daensisten nog deelge
nomen aan gemeenteraadsverkie
zingen 

Na de tweede wereldoorlog werd 
de vereniging „Priester Daens-
vrienden" opgencht Ze verenigde 
de Vlaams gebleven leden van het 
ziekenfonds en het syndikaat en 
bezat een muziekkorps en een 
jeugdgroep In 1950 werd een 
vernieuwde zaal „Volksverheffing" 
ingehuldigd Na de overheveling 
naar Henegouwen in 1962 was de 
vereniging „Pnester Daensvrien-
den" de enig overblijvende Vlaam
se groepering in Moeskroen In 
1977 werden de leden en de dien
sten van het ziekenfonds overge
nomen en verder verzorgd door 
het Vlaams Ziekenfonds West-
Flandria 

Door alle stormen van oorlog, re
pressie en overheveling naar He
negouwen bleven de Daensisten 
van Moeskroen hun eigen identi
teit behouden In hun lokalen han
gen tot vandaag de dag nog altijd 
de foto's van de gebroeders 
Daens, Hector Rancquaert en Ju
les Terryn als een blijvende hulde 
aan hen die de Moeskroense 
Daensisten bezielden 

Deze merkwaardige tentoonstel
ling rond de pre-Daensisten en 
de Daensisten in het arr. Kortrijk 
gaat door in de gebouwen van 
het Vlaams Ziekenfonds West-
Flandria, Graaf Gewijde van Na-
menstraat 7 te Kortrijk tot en met 
9 mei 1982. Ze is elke dag ge
opend van 14 u. tot 17 u. 30, ook 
op zaterdag en zondag. De toe
gang is gratis. 

1 mei te Edegem 

31ste nationale meiboomplanting 
en 8ste koningsschieting 
Zaterdag 1 mei as organizeert de 
Vlaamse Volkskunstbeweging te Ede
gem haar 31ste nationale meiboom
planting en de 8ste koningsschieting 
van de Konventie der Stedelijke 
Schuttersgilden 
De dag start om 9 u met de inschrij
ving van de deelnemers (Kerkplein te 
Edegem) Om 9 u 30 zijn er de volks-
spelen voor kinderen en volwassenen 
in het rekreatiegebied Fort V Om 
11 u 30 wordt de feestelijke dag ver
der gezet met het meizingen om 

11 u 45 gevolgd door een euchanstie-
vienng Afgevaardigden van de deel
nemende groepen worden om 13 u 30 
verwacht op het gemeentehuis waar 
ze ontvangen worden door het ge
meentebestuur van Edegem 
De feestoptocht van alle gilden vende-
lierskorpsen muziekgroepen en volks
kunstgroepen vertrekt om 14 u aan 
het gemeentehuis te Edegem en gaat 
naar het rekreatiegebied Fort V langs-
heen de Trooststraat de Doelveld-
straat de Oude God-straat en de 

Rombout Keldermansstraat Terwijl op 
Fort V de mei geplant wordt, gaat de 
8ste koningsschieting van de Konven
tie der Stedelijke Schuttersgilden door 
(Fort V en Hof ter Linden) 

Er zal gestreden worden om de ko
ningstitel in het kruislxxjgschieten het 
buksschieten en het handt)oogschie-
ten Een schouwspel dat door niemand 
mag gemist worden de schuttersgil
den zijn immers getooid in hun pracht-
ge middeleeuwse klederen 
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18 H^ Sport 

Het loon van de angst 
Er IS Beerschot een kwaad avon
tuur overkomen De Mannekes 
hebben een seizoen lang het ge
beuren in de tweede klasse be
heerst Rond de jaarwisseling 
schenen zij reeds zeker van de ti
tel en de terugkeer naar de hoog-

Angsthazenvoetbal: Hs t abSOlutB dieptCpUnt 
We hebben het dus rechtstreeks op de beeldbuis mogen aan
schouwen: het absolute dieptepunt in de ontwikkeling van de 
„inlandse" voetbalsport. Anderlecht —Aston Villa: negentig 
minuten lang voetbal van de schande. Vooi en achter de 
omheining. Voor, tijdens en na de match. 
Wij willen aan die schabouwelijke vertoning niet nog méér 
woorden vuil maken. Wij gebruiken haar slechts als uitgangs
punt. Want elders zijn we er niet beter aan toe. De jongste top
wedstrijd tussen Standard en Antwerp werd door de televisie 
in minder dan drie minuten samengevat De kampioenschaps
match in de tweede klasse tussen Beerschot en Seraing kon 
in dezelfde spanne tijds „gebundeld" worden. In dit land wordt 
nog uitsluitend angsthazenvoetbal geproduceerd, ontsproten 
aan het brein van vervreemde trainers, gedoogd door verblin
de klubleiders, uitgevoerd door onmondige spelers en beke
ken door GELUKKIG almaar MINDER toeschouwers. Ons 
voetbal is tot een puinhoop verworden. Wij kunnen ons voet-
balbedrijf niet langer vergelijken met het Duitse, het Engelse 
of zelfs het Nederlandse. 

lingen en poëten kan men 
nog tot zo'n bezigheid ver
leiden maar toch geen door 
de professionele (???) wol 
geverfde Belgische profs. 
Overigens liep er in het 
voorbije weekeind een en 
ander mis op onze velden. In 
de wedstrijd Anderlecht — 
Mechelen werden zowaar 
twee spelers uitgesloten. 
Brylle, die in de loop van het 
seizoen al zo'n achtentwin-
tigmaal een brutaal op hem 
inbeukende tegenstander 
half natrapte, werd de ne
genentwintigste keer plots 
van het veld gestuurd en de 
Duitser Benfeld, die zicht
baar niet begrijpt wat er in 
onze kompetitie allemaal 
gebeurt, werd weggezonden 
nadat hij Wim Hofkens van 
achter de grond had inge
boord. De Nederlander was 
verbolgen omdat de Duitser 
hem „pakte" op een manier 
waarop hij meende patent te 
hebben. Benfeld mag dan 
nog van Bayern München 
kon^n, hij doet er verkeerd 
aan^xJe Anderlechtse mid
denvelder te Imiteren. Dat 
heeft scheidsrechter Van 
Volcem hem dus aan het 
verstand gebracht 

Wim Hofkens 

De televisie had de onzalige 
gedachte zondag na de 
samenvatting van de Bel
gische „topmatchen" de 
doelpunten van Bayern 
München —Hamburg en 
Southampton — Liverpool 
de huiskamers binnen te 
stralen. Het was alsof men in 
die landen een bij ons onbe
kende sport beoefende. De 
man In bezit van de bal werd 
niet eens overhoop getrapt 
Hoe kan men dan nog doel
matig voetballen? Naïeve-

In Beerschot—Seraing 
maakte de scheidsrechter 
het zo mogelijk nog bonter. 
In een wedstrijd van kapi
taal belang twee spelers te
gelijk het veld uitsturen-
omdat ze in elkaar bleven 
hangen en daarom nijdig op 
elkaar intrapten-
Neen, het gaat fataal mis als 
na de journalisten en de 
toeschouwers nu ook de 
scheidsrechters de bedoe
lingen van trainers, spelers 
en bestuurders niet meer 
weten te waarderen. 
De lezer heeft het begrepen: 
wij zijn inderdaad „GE-
DEGOUTEERD" (het woord 
staat niet in de Van Dale) 
van ons voetbal. Wij zijn het 
beu de trainers na afloop te 
horen verklaren dat hun 
ploeg toch het spel niet 
moest „maken"- Wij zijn het 
fouten tellen moe_ Wij mis
prijzen de lakse arbitrages. 
Wij hebben genoeg van de 
veel te hoge toegangsprij
zen- Wij kotsen van de ver
werpelijke mentaliteit die 
ons voetbal van laag tot 
hoog kenmerkt-
Wij weten heus wel dat het 
nog anders kan. De wed
strijd Waterschei —Cercie 
Brugge, een doodgewone 
degradatiematch, bewees 
dit afdoende. Zes doelpun
ten en nog een resem ge
miste kansen. Het is dus 
geen kwestie van kunnen 
maar wel van willen en mo
gen. Al vrezen wij dat trainer 
Künnecke zijn Thorianen 
achteraf heeft gekapitteld 
omdat ze de Bruggelingen 
„lieten" voetballen. 
Overigens werden er vorige 
zondag in de „onderste re
gionen" nogal wat doelpun
ten gemaakt Club Brugge 
hervond zijn trefkracht te
gen Winterslag. Een verblij
dende vaststelling. Want het 
mag worden gezegd dat de 
Bruggelingen zich in deze 
voor hen barre tijden nooit 
tot negatief voetbal hebben 
laten verleiden. Ze speelden 
vaak slecht en ongeordend 
maar zochten zelden of 
nooit hun heil in afbraak
voetbal. Wellicht daarom 
hebben zij nog een flink deel 
van hun publiek weten te 
behouden. 

Van buitenlandse kommen-
tatoren konden wij lezen dat 
het niet meer dan eerlijk was 
dat een Engelse en een Duit
se klub in de finale van de 
belangrijkste Europacup 
staan. In die landen wordt 
immers het best en het spor
tiefst gevoetbald en brengt 
men ook nog enige bekom
mernis op voor het publiek. 
Aston Villa, inhoudelijk een 
zeer middelmatige ploeg, 
heeft in dit verband wel een 
ander bewezen. 
Het zogeheten „stereotiepe, 
eenzijdige en niet meeëvo-

luerende" Engelse voetbal 
bewees in het Astridpark 
nog maar eens zijn taktisch 
en konditioneel meester-

Benfeld 

schap. De Engelsen spelen 
in eigen kompetitie nage
noeg allemaal op dezelfde 
wijze. Zij overbruggen het 
middenveld om zo vlug mo
gelijk in „the box" te gera
ken. Daar immers ligt het 
onverwachte, het spekta-
kulaire, opgeborgen voor de 
betalende toeschouwer. 
Maar men kan de Engelsen, 
met hun jarenlange echt-
professlonele-traditie, maar 
moeilijk met een „nieuw" 
systeem verrassen. Ander
lecht, dat met zijn Ivlc-voet-
bal eerder gereputeerde en 
„sterkere" ploegen als Lodz, 
Juventus en R.S. Belgrado in 
nesten had gebracht, liep 
zich te pletter op de sollede 
Villa-defensie. Ze hebben 
het allemaal al wel eens eer
der meegemaakt op de ei
landen, je kunt ze misschien 
kortstondig misleiden maar 
ze herstellen zich altijd bin
nen de kortste keren. Omdat 
zij nu eenmaal meer en va
ker over hun sport hebben 
nagedacht en omdat zij alle 
taktische spelletjes al wel 
eens een keer eerder heb
ben uitgeprobeerd. Want zo 
dom zijn ze verduiveld niet 
Zij spelen „eenzijdig" in 
dienst van het publiek. Want 
er is geen Engelse vierde 
klasse wedstrijd die je in 
drie minuten kunt samenvat
ten. Daarop mag je gerust 
veel geld verwedden. 
Maar genoeg „Belgische" 
bitterheid. Woensdagavond 
spelen de Rode Duivels 
„vriendschappelijk" (een be
langrijke en voor de toe
schouwers geruststellende 
nuance) tegen Bulgarije en 
misschien verzoenen we 
ons dan weer tijdelijk met 
onze totaal verloederde 
voetbaltop. 

ste klasse Mede door hun stiel-
kennis schenen zij al hun tegen
standers te sterk Beerschot telde 
nog tijdens de terugronde negen 
punten voorsprong op Seraing 
dat zondag op het Kiel de wed-
stnjd en de titel won 
Het IS slechts zeer uitzonderlijk 
dat een zo grote achterstand nog 
kan worden overbrugd Seraing 
won dan ook elf wedstrijden op 
een rij Het haalde een 23 op 24 
Een ploeg die dit vermag moet 
ongetwijfeld inhoud bezitten 
Maar toch heeft Seraing de titel 
enkel en alleen gewonnen omdat 
Beerschot hem verloor Eigenlijk is 
het ongelooflijk Een ploeg die in 
het midden van de kompetitie gro
te overmacht demonstreert en 
dan in de slotfaze in het verweer 
terugkruipt Trainer Nollet verwierf 
al eerder faam als betonkoning in 
het Gentse 

Beerschot presteerde het om in 
de beslissende wedstrijd m eigen, 
afgeladen vol, stadion negentig 
minuten lang bibbervoetbal te spe
len Seraing probeerde maar ver
mocht maar weinig beter 
Hoe is het mogelijk dat beide 
ploegen in de gegeven omstandig
heden met ongeremd voor het 
offensief, voor het spektakel en 
voor de overwinning kiezen"? Wat 
had Beerschot met zijn eerste-
klasse-potentieel nog meer kun
nen verl iezen' De Antwerpenaars 
kunnen nu nog via de nakompeti-
tie terugkeren naar de topklasse 
maar dan moeten ze wel een goed 
lot loten in „de loterij" 

Weer 
overal baas 
De wereldkampioenschappen mo
torcross zijn weer volop aan gang 
en traditiegetrouw beheersen de 
Belgische rijders deze kompeti
ties Zowel individueel als kollek-
tief Hun ongewone aanleg wordt 
door een eigen opleidingssysteem 
(veel organizaties voor jonge rij
ders) wellicht nog extra bena
drukt Het zou de moeite lonen dit 
fenomeen eens grondig te onder
zoeken 

In de halfliterklasse regeert we
reldkampioen Malherbe momen
teel met veel gezag Hij beheerst 
het gebeuren van start tot aan
komst In deze kategorie dreigt het 
kampioenschap dan ook een een
zijdig verloop te kennen 
In de kwartliterklasse leidt een 
andere Waal- Jobé Deze mag 
zich evenwel aan meer tegen
stand verwachten dan zijn vriend 
Malherbe 
In de 125 cc-klasse strijden één 
Italiaan en dne Limburgers om het 
meesterschap Hoewel er veel, 
heel veel zelfs, zal moeten gebeu
ren om de jonge Velkeneers van 
een eerste wereldtitel te houden 
Mare rijdt met zoveel entoesias-
me, kunde en zelfzekerheid dat 
nog enkel zware tegenslag zijn 
opgang schijnt te kunnen stuiten. 
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Mlaams Nationaal l/l/eekbbd kzS 

in de Volksunie 
Zondag 9 mei te Brugge 

Arr.-studiedag rond het 'toerisme 
f^ÊÉST y/ai pe 

De Volksunie ijvert sedert haar ontstaan voor een zelfstandig Vlaanderen. Zij 
is er zich echter steeds van bewust geweest dat er, naast de strijd voor de 
zelfstandigheid, ook moest gedokterd worden aan een struktuur voor 
Vlaanderen. Het Is onvoldoende autonoom te zijn, er moet ook een visie zijn op 
„Hoe het Vlaanderen van morgen er moet uitzien', hoe het ekonomisch en fi
nancieel moet aangepakt worden. 
Dat toerisme in het arrondissement Brugge-Torhout van enorm belang is, zal 
door niemand worden tegengesproken. Denken we maar aan de oostkust, 
Brugge, Damme, enz. Een goed funktionerend toerisme heeft een positieve 
weerslag op de werkgelegenheid binnen dit arrondissement 
In de komende jaren zal het onmogelijk Om van de studiedag een sukses te 
zijn de huidige werklozen terug in te 
schakelen in de traditionele industrie 
en diensten. Er moet gezocht worden 
naar nieuwe tewerkstellingsmogelijk-
heden. Voor dit arrondissement is het 
toerisme een van die mogelijkheden. 
Daarvoor is echter een onderzoek 
nodig naar nieuwe mogelijkheden, 
daarvoor moet van overheidswege 
een aangepaste politiek worden ge
voerd. 
De initiatieven van het Kommlssariaat-
Generaal voor Toerisme inzake pro
motie van het binnenlands en nationaal 
toerisme, met België als bestemming, 
kunnen alleen maar geprezen worden. 
Toch pleit VU-Brugge-Torhout voor de 
oprichting van een eigen Vlaams Kom-
missariaat-Generaal voor Toerisme. 
Deze dienst zou dan moeten zorgen 
voor het naar buiten brengen van de 
eigen Vlaamse identiteit en de specifie
ke troeven van onze gemeenschap. 
Deze eis vanwege de Volksunie is 
trouwens ook ingeschreven in de be
leidsverklaring van de Vlaamse rege
ring. 
Op een Studiedag van 9 mei e.k., in het 
Koncertgebouw te Brugge, zal uitvoe
rig aandacht gegeven worden aan het 
plaatselijk toerisme, zowel wat de 
oostkust als het achterland betreft 
zowel wat de kunststeden als het 
landschapstoerisme betreft. De groot
ste aandacht gaat naar de groeimark
ten waaronder de horeca, het sociaal 
toerisme, het groentoerisme, kunst- en 
kultuurtoerisme, sporttoerisme, kon-
gres- en zakentoerisme en het winkel-
toerisme. 

Zaterdag 5 
en zondag 6 juni '82 

VU-kongres over 

„Ekologie 
en ekonomie. 
Naar een nieuw 
evenwicht" 

UIA-gebouwen 

Antwerpen 

Taalklachtenbus 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

maken en opdat we de spreekbuis van 
alle mensen, betrokken bij het toeris
me, willen zijn, vragen wij aan iedereen 
die een positieve bijdrage kan leveren 
in deze materie deel te nemen aan de 
studiedag. 

Programma 
We starten de morgenzitting met een 
drietal referaten. Een eerste door 
Volksvertegenwoordiger Raf De-

clercq die zal handelen over de „Toe
ristische infrastruktuur". Een tweede 
door Roland Annoot direkteur West-
toerisme, over de „Toenstische promo
tie" Senator Guido Van In neemt het 
derde referaat „Leven met toerisme in 
deze tijd" voor zijn rekening. 
Pieter Leys, eerste schepen van de 
stad Brugge en schepen van toerisme, 
verzorgt de inleiding. Ten slotte zal VU-
voorzitter Vic Anciaux de algemene 
visie van de Volksunie in verband met 
toensme toelichten. 
In de namiddagzitting brengen we ver
slag uit over de voornoemde sektie-
vergaderingen en kondigen we een 
„Charter voor toensme in Vlaanderen" 
af. 
Naast de leden en sympatizanten uit 
het eigen arrondissement zijn natuur
lijk alle VU'ers van harte welkom in het 
Venetië van het noorden! 

Erwin Van Driessche, 
arr. VU-voorzitter. 

„Europese 
Volkshogeschoolreizen" 
naar Tirool 
Tirool IS een der oudste Europese 
demokratieën Het leefde gedurende 
ongeveer 550 jaar één en onverdeeld 
bij Oostenrijk van in 1363 — 60 jaar na 
onze Guldensporenslagl — tot In 1918. 
Net zoals in het Vredes(?)-verdrag 
van Versailles, Eupen -l- Sankt-Vith bij 
België werden gevoegd, verdeelden 
de overwinnaars-van-die-tijd Tirool tus
sen Oostenrijk en Italië. 

Zo werd de geheime belofte van apnl 
1915 door de toenmalige geallieerden 
aan Italië gedaan, in ruil voor een 
oorlogsverklanng aan Oostennjk, vre
selijk waar gemaakt Met de Zuidtiro-
lers en hun aard werd geen rekening 
gehouden. Italië verwierf zo zijn „na-
tuuriijke" grens, de Brenneriijn 

Tirool IS met Vlaanderen in Europa 
verbonden door een zelfde ontvoog-
dingsstrijd. 

Tussen 15 en 27 augustus 1982 zullen 
we ter plaatse dit volk leren kennen. 

Na Baskenland, Katalonie, Wales en 
Korsika wordt dit het 5de Volk-zonder-
Staat dat we bezoeken in studie, ont
spanning en kameraadschappelijke 
gemeenschapsgeest. 

Zoals u wellicht weet zijn de Europe
se Volkshogeschoolreizen een 
dienst van het Vormingscentrum L 
Dosfel, Bennesteeg 9 te 9000 Gent 
(091/25.75.27). 

Het zijn de langere vakantiekursussen 
— ook in gezinsverband — die het 
Vormingscentrum in volksnationale 
geest inncht De „kleinere broers hier
van" zijn de kortere vormingsreizen 
naar Frans-Vlaanderen, Zeeland, Ne

derland, Fnesland, Eupen —Sankt-Vith 
en Straatsburg 
Wanneer? van zondag 15 oogst tot en 
met vnjdag 27 oogst 1982 
Deelnemersbijdrage: vermoedelijk 
7 000 fr voor het verblijf, de eetmalen, 
•de reis per autobus en de kursussen. 
De eetmalen gebeuren in gemeen
schap. 

Dringende oproep 
tot arr.- en afdelingsbesturen 
(V.I.G.) De partijraadskommissie 
voor pers, propaganda en media 
doet een dringende oproep die 
speciaal gericht is tot de besturen 
van afd. en arr. in de mate dat deze 
besturen (goede) ervaringen heb
ben opgedaan met uitvoerende 
kunstenaars (kleinkunst, musici, 
kabaret, orkesten). 

Qm deze kunstenaars beter aan 
hun trekken te laten komen en 
ook om de kwaliteit van wat op 
een ontspanningsavond geboden 
wordt te helpen verzekeren, zal 
een inventaris worden opge
maakt van die kunstenaars. 

Gevraagd wordt aan Stan Philips, 
Panorama 36, 1810 te Wemmei 

(tel. 02-478.19.93) volgende inlich
tingen over te maken: 
— naam, adres, hoedarii^heid en 
eventueel telefoonnumrrfer van de 
uitvoerende kunstenaar (klein
kunst), musicus, kabaretgroep, or
kest); 
— gegevens in verband met ver
goedingen en kosten; 
— beknopte beroordeling. 

(H.C.) In de partijraadskommissie 
voor pers, propaganda en media is 
met het oog op de as. gemeente
raadsverkiezingen onderzocht op 
welke manier een ruimer publiek 
bij de tematiek van het gemeente
lijk beleid kan worden betrokken. 
Aldus werd de mogelijkheid weer
houden tot het weergeven van 

politieke tema's via politiek kaba
ret, wagenspel of straattoneel. 
De kommissie meent er goed aan 
te doen niet enkel dergelijke pro
pagandistische mogelijkheid aan 
te bevelen maar ook een oproep 
te doen tot potentiële tekstschri j
vers. 
Bij de sekretaris van de kommis
sie. Herwig Cornells, O.-L-Vrouw-
weg 1, 1860 Meise, worden tek
sten of aanbevelingen ingewacht 
Om bruikbaar te zijn in meerdere 
gemeenten of gemeente-afdelin
gen wordt wel verwacht dat de 
ideeën of tekst-ontwerpen de te
matiek van gemeentebeleid en ge
meenteraadsverkiezingen om een 
voldoende brede manier benade
ren. 
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20 m Wij in de Voll(Sunie 

Mechels Vlaams-Nationaal Centrum 
in nieuwe lokalen 

ANTWERPEN 

Sedert einde maart 1982 is het 
Vlaams-Nationaal Centrum (voorheen 
D. Boucherystraat 7 te Mechelen) ge
huisvest in nieuwe, ruime en moderne 
lokalen, gelegen aan het Ontvoerings
plein nr. 1 te Mechelen (tegenover het 
NMBS-station „Nekkerspoel"). Tijdens 
een bijeenkomst werd het centrum 
aan de pers voorgesteld. Dit Vlaams-
Nationaal Centrum is een overkoepe
ling van een aantal organizaties ten 
dienste van de bevolking. Het Vlaams-
Nationaal Centrum voor Mensen met 
Vragen is een sekretariaal en konsul-
tatieruimte voor maatschappeliik werk 

in het arrondissement Mechelen in 
samenwerking met Turnhout en Ant
werpen. Het is tevens een Prematrimo-
nlaal-, Matrimoniaal- en Gezinskonsul-
tatiebureau (PMG). Het werkt met een 
team van deskundigen (psychiater, 
dokter, advokaat, enz.) en heeft vaste 
konsultatie-uren. Verder is er de dienst 
„Helpende Handen": vrljwilligersploe-
gen die helpen in konkrete noodgeval
len. Het ligt in de bedoeling de konsul-
taties In het Vlaams-Nationaal Cen
trum te Lier uit te bouwen. 
D e . Berthouderskring, Federatie 
Vlaamse Kringen van de provincie 

Kwis voor Wommelgemse 
verenigingen: schot in roos! 
Dat deze aktiviteit voor de 8ste maal 
weer een schot in de roos was be
wees tweemaal een volgelopen „Kei
zerlijkhof". Negen deelnemende ploe
gen <1 forfait wegens ziekte) bestaan
de uit vijf leden die, en dat is zeer be
langrijk, volgende verenigingen verte
genwoordigden: Heemkundige Kring, 
Voetbalklub Ternesse, Kon. Harm. Dé 
Eendracht, De Buurt, Atletiekklub, Bi|-
jartklub De Wik, Sammy Windsurfers, 
tafeltennis, TTK en Wommelgemse 
Turners. Met niet gemakkelijke vragen 
over de aktualiteit, plaatselijk nieuws 
(Volksbode), sport en kuituur. 
De raket-, muzikale-, en diavragen voor 
de zaal hielden de spanning erin, dit on
der leiding v.d. kwisleiders R.v.d. We-
ghe en J. van Haesbroeck. Dit jaar ging 
de literatuur over Karel Sijs en zette 
een niet te vergeten periode van deze 
bokser in het daglicht. Een koffieser-
vies geschonken door „Het Nieuws
blad", werd terecht gewonnen door 
Maxence Le Grelle 

Een applaus voor de winnaars 
T T K . en alle andere ploegen, en vooral 
voor kwisleiders, juryleden e.a. mede
werkers was een bewijs en een stimu
lans om op ingeslagen weg door te 
zetten. Als bestuur echter kunnen wij 
ook niet nalaten al diegenen voor en 
achter de toog en de schermen van 
harte te danken. 

Paasfeest 1982 
Proficiat Rita, Leentje, Marisse, Greet 
Lutgaar e.a. voor de prachtig versierde 
Paas-Klauwaerd, waar dertig kinderen 
hun hartje konden ophalen met film 
(R. Mangelschots), chocolademelk en 
koffiekoeken, waarna Lutgaar er de 
muzikale noot inbracht met zijn gitaar. 
Eèn ding staat vast: in Wommelgem zal 
er nog lang gezongen worden. En dat 
de heer Schillemans van 's-Gravenwe-
zel het reuzenpaasei van de tombola • 

mee heeft genomen is hem van harte 
gegund. Na ontvangst van hun traditio
neel paaszakje, niets dan tevreden 
gezichten bij de kinderen. Zo hoort het. 

De Klauwaerts-VTB: 3—0 
Na de opdoffer met het Paastornooi 
was deze wedstrijd, met verschillende 
invallers, maar met een uifstè|<ende 
scheidsrechter E. Swaens, voor de 
Klauwaerts een zoete weerwraak, met 
als hoogtepunt het prachtige doelpunt 
van Jan Peeters op mooie pas van R. 
BiddelQ. 

Nu maar de vorm erin houden voor dé 
wedstrijd op 1 mei tegen de voetbal
ploeg van „De Leeuw van Vlaande
ren", om 17 u op 't Scheerse te Wom
melgem. 

Paastornooi voetbal 
Door twaalf Wommelgemse ploegen 
werd aan dit Paastornooi deelgeno
men. Onze geel-zwarte formatie mocht 
de eer opeisen na tien sekonden de 
openingstreffer te plaatsen. Dat het 
voor De Klauwaerts nadien een beetje 
misliep en tenslotte deelnemen belang
rijker was dan eindoverwinnaar te 
worden, werd in alle bescheidenheid 
aanvaard. 

Cantusavond 
Deze tweede uitgave was een treffend 
oewijs om op de ingeslagen weg ver
der te gaan. Een reuze studentikoze 
sfeer, een goede cantor, een goede 
muzikale begeleiding, een ex-preses 
(B.v.d. Moere), de nodige schachten 
en een talrijk opgekomen publiek heb
ben zwaar gesalamanderd! Wanneer 
dan nog Walter Luyten in de late 
avond binnenduikelde en zijn reper
toire ten beste gaf, was dat een nieu
we aanhef, en degenen die naar huis 
wilden bleven nog wat Voor alle afwe
zigen: ad fundum! (W.H.) 

VU-voorstel aanvaard: 

Edegem atoomvrije zone 
Hoe zwaar voor de CVP de jongste 
verkiezingsnederlaag moet aangeko
men zijn, moge o.m. blijken uit de 
ommezwaai die deze partij maakt in 
heel wat van haar standpunten. In 
Edegem. de thuishaven van ex-voorzit
ter Leo Tindemans, is dat recent ook 
nog eens bewezen. 
Tijdens de jongste zitting stelde VU-
raadslid Karel Van Reeth de Edegem-
se gefneenteraad voor een motie goed 
te keuren, waarin het eigen grondge
bied atoomvrij zou verklaard worden. 
Het VU-raadslid voerde als motivatie 
o.a aan dat de basis de plicht heeft 
druk uit te oefenen op de hogere 
overheid, indien het algemeen belang 
dat vereist En inzake het gevaar van 
totale vernietiging door een nukleair 
konflikt is dat alleszins het geval. De in
diener vroeg dan ook aan de Edegem-
se gemeenteraad om de installatie van 
kernwapens en het vervoer ervan op 
zijn grondgebied te verbieden. 
Het VU-voorstel kreeg de steun van 
de andere oppositiepartijen (SP en 
P W ) , maar tot ieders verwondering 
ook van de CVP-meerderheid. De 
CVP-fraktievoorzitter stelde we! enke
le kleine tekstwijzigingen voor en hij 
pleitte om de motie niet ter stemming 

te leggen, maar ze door de voltallige 
raad te laten ondertekenen en ze aan 
de hogere overheid over te maken. De 
indiener verklaarde zich hiermee ak
koord, omdat de eensgezinde vredes-
wil van de Edegemse raad voorrang 
verdiende op eventuele meningsver
schillen inzake vormgeving van de 
motie. Met de mededeling van de 
burgemeester dat hijzelf en de sche
penen deze motie zouden onderteke
nen werd deze belangrijke, principiële 
stellingname afgerond. 

Dank! 
Getrof fen door de vele blij
ken van medevoelen b i j het 
plotse overl i jden van Ludo 
Van Huffelen, danken wij de 
partij leiding, het arrondisse
menteel VU-kader van Ant
werpen en de Edegemse 
VU- le id ing, mandatarissen, 
leden en sympatizanten 
voor het innig medeleven en 
de steun. 
Mavrouw F. Van Huffelen-Reyniers, 

B«atrijs en Liesbet Van Huffelen 

Antwerpen heeft er eveneens zijn 
tehuis. Deze kring is een erkende 
streekorganizatie voor Vormingswerk 
en Volksontwikkeling van Vlaams-Na-
tionale strekking. Deze sociaal-kulture-
le vereniging heeft tot doel de voorlich
ting van de openbare opinie in verband 
met alle mogelijke vraagstukken van 
sociale, ekonomische, kulturele of poli
tieke aard en dit door middel van 
tijdschriften, pamfletten, brochures en 
andere publikaties; het inrichten van 
vergaderingen en het verlenen van 
steun aan alle mogelijke projekten en 
voorlichtingscampagnes, die kunnen 
bijdragen tot de zelfrealizatie van de 
Vlaamse volksgemeenschap en de 
Vlaamse mens in die gemeenschap. 
In de provincie Antwerpen streven 29 
plaatselijk aangesloten en aktieve krin
gen met een eigen jaarprogramma de 
doelstellingen na. In 1981 mocht de 
kring o.a. volgende aktiviteiten op zijn 
palmares schrijven: het onderzoeks-
projekt „Welzijnsbehoeften in het ar
rondissement Mechelen" werd afge
rond met 3 nieuwe publikaties (levens
ruimte, verloedering van ons leefmilieu 
en inspraak). Begeleiding van de plaat
selijke kringen: door middel van werk
vergaderingen, gewestelijke en arron-
dissementele bijeenkomst eei?' kader
blad, een trimesterieel ledenblad, per
soonlijke kontakten met de kring ve
rantwoordelijken enz. 
Verder is er een Vlaams-Nationaal 
Informatiecentrum in volle uitbouw dat 
als opdracht krijgt de relaties met de 
plaatselijke, regionale en nationale 
pers te verzorgen, persmededelingen 
en alle informatie betreffende Vlaams-
Nationale standpunten en aktiviteiten 
te verspreiden. In het Vlaams-Natio
naal Centrum te Mechelen zijn 2 maat
schappelijk assistenten, 2 daktylo's en 
2 educatieve werkkrachten voor de 
FVK te werk gesteld. 
Voor meer inlichtingen: Vlaams-Natio
naal Centrum, Ontvoeringsplein 1 te 
2800 Mechelen (015-20.95.14). 

APRIL 
29 DEURNE: VUJO-arr.-raad in lokaal «Trefpunt om 20 u. 30, Turn-

houtsebaap. 
29 WOMMELGEM: „Alternatieve energie" door de h. De Roover om 

20 u. in „Den Klauwaert". 
30 EDEGEM: KwIs in ons lokaal „Drie Eiken". 
30 NIJLEN: Lentekoncert om 19u.30 in feestzaal Nilania met 

Drumband Kempenland. 
30 MORTSEL: Lentefeest van VU-Mortsel in het Merelhof, Ed. 

Thieffrylaan om 20 u. Vooraf inschrijven 250 fr.' 

MEI 

1 MORTSEL: VVM-dag. „Mortsel, zoals het reilt en zeilt." Samen
komst om 9 u, 45 in het gemeentehuis. Vooraf inschrijven 250 fr. 

1 RIJMENAM: Viering senator Wim Jorissen „60". Feestmaaltijd 
om 13u. Inschr 015-20.33.14. 

1 WOMMELGEM: Voetbalwedstrijd Den Klauwaert —De Leeuw 
van Vlaanderen op het Scheersel om 17 u. Daarna verbroedering 
in „Den Klauwaert". 

2 WOMMELGEM: Reis naar Frans-Vlaanderen o.l.v. Walter Luyten. 
Vertrek om 7 u. Deelnameprijs 220 fr. Inschr. bij VU-bestuur. 

6 DEURNE: „Wat hoe en wie in de Vlaamse regering", door me
vrouw I. Mees, advizeur ekonomie. kabinet minister H. Schiltz. Om 
20 u. in zaal Trefpunt Turnhoutsebaan. Inr.: VU-vrouwen arrondis
sement Antwerpen. 

8 DEURNE: Fuif van VUJO arr.-Antwerpen in lokaal Trefpunt Turn
houtsebaan 28, inkom 40 fr. 

11 TURNHOUT; Debatavond „Wat mag de Kempen van de Vlaam
se (deel-)regering verwachten?" om 20 u. in de konferentiezaal 
De Warande te Turnhout Inleiding: minister Hugo Schiltz en spre
kers van de 4 partijen. Jo Belmans voor de VU. (Org. VVB-
TurnhouO. 

,12 BERCHEM: laatste voordracht van eerste werkjaar: „De kunst 
om mensen te ontmoeten en relaties te leggen" om 20 u. in 
kultureel centrum, Driekopingenstraat 126, tweede verdieping. 
Voordrachtgever; de heer Nand Cuvelier, dr. pyschologie. Inr.; 
FVV, 

15 HOMBEEK-LÉEST: Hollandse avond op de VU-zolder, Bank-
straat 145 te Hombeek. Begin om 20 u. 

15 MECHELEN; Jaarlijks bal van de Maneblussers in de stadsfeést-
zaal, de Merodestraat Begin 20 u. met het Waltra-orkest en de 
VNJ-muziekkapel. Inkom 1 (X) 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 
12 u. . 

19 RIJKEVORSEL-MERKSPLAS: De VU-afdeling gaat naar het arr-
bal te Geel. 

19 WOMMELGEM: „De Heksen van Komen" om 20 u. in „Den Klau
waert". 

Borgerhout heeft zijn „Krugerpark" 
Gedurende de tweede helft van de 
negentiende eeuw werd Borgerhout 
intra muros volledig dichtgebouwd. 
Toen vele jaren later, ten gevolge van 
de uitbreiding van de bebouwing, de 
open ruimten buiten de stadspoorten 
helemaal teloor gingen, begon stilaan 
de verkommering van de oude buur
ten sterk naar voor te treden. Het 
gemeentebestuur besloot hieraan te 
werken en gaf haar diensten opdracht 
hierover de nodige inzichten te ver
werven. 

Een eerste realizatie van de nieuwe 
aanpak was de verwezenlijking van 
een parktuin rond de nieuwe bejaar-
denflats „De Fontein" in de Fontein
straat. In 1977 rijpte stilaan het plan om 
midden in de oude kern een open 
ruimte te creëren om zo de leefbaar
heid van de gehele wijk te verbeteren 
en de partikulieren aan te zetten om 
opnieuw hun woningen te onderhou
den of te renoveren. Reeds veel vroe
ger, vanaf 1965, was de mogelijkheid 
onderzocht om een wijkpark in het 
oude Borgerhout aan te leggen. Dit 
„groene plan" stootte echter op veel 
tegenstand. Er waren de onteigenin
gen, het opvangen van de plaatselijke 
bevolking, maar ook de financiële kant 
van deze verwezenlijking. Er was ook 
het vroeger algemeen gangbare prin-
ciep van sanering door het afbreken 
van oude wijken en het oprichten van 
torengebouwen. Ook was er een stro
ming aanwezig die de vrijgekomen 
gronden gedeeltelijk wilde herbouwen 
met weliswaar lage sociale woningen. 
Uiteindelijk heeft het huidig kollege de 
beslissing genomen tot het aanleggen 
van een park aan het Krugerplein. 

Op voorstel van het kollege van burge
meester en schepenen, en daaronder 
vooral burgemeester Dirk Stappaerts 
en wijlen de heer Albert Verbeelen, 
schep>en van burgerlijke stand en leef
milieu, werd dit plan werkelijkheid. 

Nadat de plannen, het lastenboek en 
de opmeting-raming waren goedge
keurd, werd in de gemeenteraad van 

4 mei 1981, de machtiging gegeven tot 
openbare aanbesteding voor de aan
leg van het „Krugerpark". Uiteindelijk 
werd door de diensten van schepen 
Frans Dirks het aanbestedingsdossier 
klaargemaakt 

Het gehele park beslaat ruim 1 ha en 
speciaal voor de gehandicapte parkbe
zoekers werd het princlep van de holle 
weg aangehouden, hierdoor komen 
inderdaad de planten op 50 è 60 cm 
hoogte te staan, die hoogte ideaal Is 
voor bezoekers in een rolstoel. 

Dit eerste parkdeel dat nu aangelegd 
word t heeft een uitgesproken rustig 
karakter. Het tweede parkdeel, waar
van men de aanleg over een twaalftal 
maanden voorziet is meer voorbe
stemd voor de spelende jeugd. Het 
zeer sterk geaccidenteerd terrein met 
allerlei klauter-, spring-, kruip- en glijmo-
gelijkheden zal omgeven worden met 

een aarden wal én een afsluiting. De 
bedoeling van deze strenge veilig
heidsmaatregel is hoog geschopte bal
len op te vangen en te beletten dat de 
/^ngeren van het spel in het verkeer 
terecht komen.. Om het park als door
gang voor de omwonenden ook na 
zonsondergang bruikbaar te maken, 
zal er langs twee paden een aangepas
te verlichting worden aangebracht 

Op zaterdag 17 april jl. werd deze 
unieke realizatie in aanwezigheid van 
het voltallig schepenkollege, talloze 
buurtbewoners en menig belangstel
lende, door de gemeenschapsminister 
voor Ruimtelijke Ordening, Landinrich
ting en Natuurbehoud, Paul Akker-
mans, officieel ingehuldigd. 

Proficiat aan het Borgerhouts bestuur 
met dit voorbeeld van degelijke aan
pak. Laat Groot-Antwerpen u navol
gen... 

••^ff f- M-v. 

Bij de opening van het Krugerpark even poseren. Borgerhout mag fier 
gaan op deze verwezenlijking. 
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Grote ontevredenheid over 
ruilverkaveling-Meer 

Aanbevolen huizen 
In Meerhout en Sint-Gillis-Waas wordt 
reeds lange tijd aktie gevoerd tegen de 
geplande ruilverkaveldingen. 
In Meer echter is de ruilverkaveling 
reeds veel verder gevorderd. Half 
1980 begon men er reeds met de 
kultuur-technische werken. Voorheen 
waren informatievergaderingen be
legd waarop de boeren overtuigd wer
den van de voordelen. 
Heel wat beloften en mooie plannen 
werden voorgespiegeld zodat de 
meeste landbouwers in tegenstelling 
tot bovengenoemde gemeenten voor 
de ruilverkaveling gewonnen waren. 
Stilaan begonnen ontevreden landbou
wers echter front te vormen tegen wat 
zij noemen de willekeur en de slecht 
uitgevoerde werken. In den beginne 
leek het of er degelijk werk geleverd 
werd maar waarschijnlijk is dit oogver
blinding geweest aldus Gust Goet-
schalckx, woordvoerder van de onte
vreden boeren. 
Nu worden verschillende percelen 
slechter gelegd dan vroeger. Boven
dien sluiten de kavels niet meer samen 
om een blok te vormen wat toch de be
doeling is. De afwatering wordt ver
waarloosd, vooral in de lager gelegen 
percelen waar het juist het belangrijk
ste is. Oude grachten die gedempt 
moesten worden, blijven open liggen. 
Nieuwe grachten die onmisbaar zijn, 
komen er niet zodat er nu problemen 
zijn waar er vroeger geen waren. 
Tijdens de droge maanden februari en 
maart lagen de werken zo goed als stil 
zodat de boeren zelf hun gronden 
terug bewerkbaar hebben moeten ma
ken. 
Men vraagt zich terecht af wie voor de 
geleden schade zal moeten opdraaien, 
wie het slachtoffer zal zijn van de 
fouten van de ruilverkaveling en hoe 

de kosten zullen doorberekend wor
den voor de eigenaars en de pach
ters? 
Landbouwers die protesteren bij de 
hoofdverantwoordelijke, de heer De 
Volder, komen van een kale kermis 
terug. De werken worden uitgevoerd 
zoals hij het wil. Van inspraak geen 
sprake en aankloppen bij de kommis
sie an advies levert al evenmin veel op. 
Tot overmaat van ramp mocht er zelfs 
niet meer geploegd worden. Half afge
werkte percelen die moesten geëgali-
zeerd worden, moesten door de boe
ren op eigen kosten verder in orde ge
bracht worden. 

Volgens officiële bron luidt het dat er 
geen geld meer beschikbaar is om 
voor een goede afwerking te zorgen. 
Nu vindt de woordvoerder van de 
ontevreden boeren dat zoiets nogal 
kras is. Moeten de boeren dan op
draaien voor de beleidsfouten in Brus
sel en Herentals? vraagt de heer Goet-
schalckx zich af.' 
Bovendien werd ondertussen het ruil-
verkavelingsblok Meerie aanbesteed. 
De kredieten hiervoor zijn er reeds. 
Waarom dan niet eerst begonnen wer
ken afgewerkt alvorens met nieuwe te 
starten? vragen de boeren zich af. Om 
nu iedereen de kans te geven zijn 
belangen te verdedigen, kunnen klach
ten en bezwaren van ontevreden men
sen binnengebracht worden bij Gust 
Goetschaickx, Terbeeksestraat 75, 
232] Meer. 
De bedoeling is van gezamenlijk front 
te vormen opdat met de eisen en 
bezwaren echt zou rekening gehou
den worden. 
Indien dit niet het geval zou zijn, beleeft 
de ruilverkaveling hier zijn beste dag 
nog niet zo besluit de heer Goet-
schlckx. 

Arr. Turnhout opent 
sekretariaat te Meerhout 
Al geruime tijd rijpte bij het arrondisse
menteel bestuur van Turnhout de idee 
te starten met een arr. sekretariaat 
Daarmee zou aan een dubbele nood
zaak worden beantwoord: enerzijds 
een politiek-administratieve strukture-
ring van het uitgebreide arrondisse
ment en de kreatie van een instrument 
voor een optimale begeleiding van de 
afdelingen; anderzijds een optimale 
inzet van de tot dusver eerder dispa
raat werkende administratieve krach
ten. Het toeval stak een handje toe 
toen te Meerhout — en nog wel in de 
onmiddellijke nabijheid van de arr. se-
kretaris — een soiled herenhuis te 
huur werd aangeboden. Dank zij de in
zet van talloze vrijwilligers werd het se
kretariaat — dat op de 1 ste verdieping 
is ingericht — uitgebouwd tot een 
aantrekkelijk geheel dat o.m. een ruime 
kantoorruimte, een spreek- en archief
kamer en een goed ingerichte polyva
lente vergader- en verbruikzaal omvat 
Bedoeling van de initiatiefnemers is 
het sekretariaat uit te laten groeien tot 
een echt VU-zenuwcentrum met ver
takkingen en voelhoorns tot in de 
verste uithoeken van het arrondisse
ment 

Officieel wordt het centrum geofjend 
op vrijdag 7 mei en n.a.v. de plechtige 
opening wordt een driedaagse strip-
en jeugdboekentjeurs ingericht Het 
programma van vrijdag ziet eruit als 
volgt: 
19 u. 30: Perskonferentie. - 20 u. Ope
ning met receptie; Verwelkoming; Toe
spraak door arr. voorzitter Hugo Drau-

lans; Toespraak door alg. VU-voorzit-
ter Vic Anciaux. - 21 u. 30: Rondleiding 
in het sekretariaat; Opening van de 
boekenbeurs. 
De boekenbeurs is verder geopend op 
zondag 8 mei (14 u.-20 uJ en op maan
dag 9 mei (16 u.-20 uJ. Alle belangstel
lenden zijn van harte welkom. 

Lucien Beyens 

Uw KEUKEN aan 
IMPORTPRIJZEN 
alle grote DUITSE - FRANSE 
- ITALIAANSE MERKEN 
5 jaar WAARBORG 
V VLAAMSE FIRMA 

vraag dokumentatie: Postb. 25, 
2000 Antwerpen XI. 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

G.iieni de G.ip.nen.. 
Molensirao! 45, 9300 Aalst 
Tel 053-70 32 19 

hoekhandel 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief - Tijdschriften -
Dagbladen 

Verantwoord speelgoed! 
SCHALUIN 74. AARSCHOT 
Tel 016-56 93 34 

iJ^Tegels 
Lindenstraat 30, Keerbergen. 

Telefoon 015-51.35.71 

Zelfimport = beste prijs 

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

Maandag gesloten 

P.V.BA ORGANI-COMP 
Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel. 02-251.11.36 

Boekhouding — Fiskaliteit en venootschapssticht ingen. 
Over het ganse land 

Antiekhandel 
Mevr. SCHERRENS-GHEKIERE 
Nederweg 109, Izegem 
Tel. 051-30.15.37 

Afspraak vcx)rmicldag of na 19 uur. 
Vlaamse - Franse - Engelse meubelen. 
Commodes, kasten, bruidskasten, sécrétaires. 
Matige prijzen. 

De Roover-

Vanwesemael 
p.v.b.a. bouwmachines 

Maatschappelijke zetel: 
Dijlestraat 13, 
2850 Keerbergen. 
Tel. 015-51.45.40. 

Magazijn; 
Mechelsebaan 52, 2850 
Keerbergen. 

y&iktk. 
i^^miM^ 
jSsSèteö^^^SiA, 

^ ^ ^ 

TEL 014-21.12.07. 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

— Lood-, zink- en rootingwer-
ken 
— Sanitaire Installaties 
— Herstellingen en nieuwt)Ouw' 

Jan MESTDAGH 
Korte Welvaart 25 
2850 Keerbergen 
T«l. 015-2338.87. 

Carrosserie

schilderwerken 

Victor De Keyser 
Daalstraat 76 

1852 GRIMBERGEN-
BEIGEM 

Tel. 02-269.37.02 

Ook verkoop van het merk 
HYUNDAI-PONY en twee-
dehandsw/agens. 

Mortsel: Kleinkunst en lentefeest 

Sierpleister 
op gevels? 

Alle vochtisolaties 

A T H O S pvba 

Eikens t raa t 212, Reet 
Tel. 031-88.64.68 

O o k r u w b o u w & 
s leute l op de deur 

Onlangs organizeerde Volksunie 
Mortsel een kleinkunstavond met de 
medewerking van Willem Vermandere 
in het prachtige kader van het Mark 
Liebrechtcentrum. We keken er wat 
met schrik tegenaan, toen het kontrakt 
werd getekend. Een zaal met 400 
plaatsen vol krijgen vraagt wel een 
beetje inspanning. Gelukkig werden 
die inspanningen geleverd. Onze pro
pagandaleider zorgde ervoor dat er 
heel wat publiciteit werd gevoerd: 
goed verspreide affiches, grote rekla-
meborden, aankondigingen op vrije ra
dio's en ook op BRT 1 met vijf vrijkaar
ten. Een week voor de kleinkunst
avond was het reeds duidelijk. De zaal 
zou vol zitten. Onze inspanningen wer
den beloond. 

De avond zelf moesten stoelen bijge
zet worden, aan jongeren werd ge
vraagd om op de trappen te gaan 
zitten, en nog hebben we volk moeten 
weigeren. 
Een bomvolle zaal in afwachting van 
Willem Vermandere, met grote ver
wachtingen. Willem had immers de 
week voordien nog een gouden LP 
gekregen. En Willem Vermandere stel
de niet teleur. Wij kenden hem vanop 
de platen met zijn gezellige, soms 
humoristische liederen. In de zaal, op 
het podium leerden we hem ook nog 
beter kennen als een plezante vertel
ler. Bekende liederen als Fiere De 
Beeste brachten de sfeer erin. We 
leerden Willem ook kennen als een 
criticus. In enkele liederen kloeg hij dan 
ook de verloedering van het West-
vlaamse leefmilieu, o,a. de duinverka
velingen en de wildgroei van autosnel
wegen aan. Het vermelden waard is 
ook de begeleidingsgroep. Stuk voor 

stuk rasmuzikanten, die tussendoor 
ook wel eens de vrijheid kregen solos
tukjes ten beste te geven. Dat siert 
Willem wel. Al bij al werd het een 
geslaagde avond, waarvan iedereen 
uiterst tevreden huiswaarts keerde. 
Maar Volksunie Mortsel staat niet stil. 
Op 30 april nodigen wij al onze leden 
en sympatizanten uit voor ons traditio
nele jaariijks lentefeest. Net als vorig 
verwachten wij u in het Merelhof, 
Edmond Thieffrylaan (Hof van Rieth). 
Deelnemingsprijs bedraagt 250 fr. 
Daarvoor bieden wij U een uitgebreide 

bruegheltafel aan. Als speciale gast 
hebben we dit jaar ons eigen lid Bob 
De Wachter gevraagd. Vanuit zijn be
roepsbezigheid heeft hij reeds in alle 
werelddelen rondgereisd. Deze avond 
komt hij een aantal reiservaringen ver
tellen. Wellicht komt er nog een dia
reeks over Mortsel, die op 1 mei aan 
de deelnemers van de VVM-dag in 
Mortsel zal getoond worden. Inschrij
ven voor dit lentefeest kan bij de 
bestuursleden. 

Winfried Vangramberen 

VU-Zoersel: aktief 
Maandagavond, 19 april IL, hield het 
partijbestuur van de plaatselijke afde
ling een inspraakavond rond de plan
ning van de komende VU-akties èn 
rond het platform waarop de partij zich 
wenst kenbaar te maken aan de „fusie
burgers". 
De demokratische en polit ieke „in-
s tu i r , werd talrijk bijgewoond door 
een aktief medewerkende groep men
sen, bestaande uit het bestuur, uit 
leden en... uit verruimingskandidaten: 
zijnde de geïnteresseerden van Zoer-
sel. Men was zo aktief, dat de vergade
ring tot de „late" uren uitliep. 
De tekst van een tiental bladzijden 
werd zeer minutieus punt voor punt 
toegelicht en besproken, waarop al 
dan niet met een wijziging, de goed
keuring volgde. Volgende kandidaten 
zijn al vast aangeduid: 1. Gerard Lau-
reyssens, 2. Wim van Hae.gendoren 
en reeds op de derde plaats — en zij 
is geen „alibikandidate" beste FVV-ers 
— Lilians Goossens. De andere plaat

sen worden nog in onderiing overleg 
besproken en aangeduid. Een aan
dachtig lezer en kenner van de fusie
gemeente, zal tevens merken dat de 
drie deelgemeenten, nl. Sint-Antonius, 
Zoersel en Halle al netjes vertegen
woordigd zijn. Wij wensen bij deze het 
bestuur van VU-Zoersel, sukses met 
de zeer gestruktureerde aanpak van 
de „aanloop-tot-verovering-van-de-
macht" in de gemeente... 

Dirk 

Tombola VU-bal 
te Ekeren 

De winnende nummers zijn: 1034 
1042 1052 1165 en 1792 De gelukkige 
winnaars mogen hun kaart met het 
geluksgetal binnenbrengen op het VU-
sekretariaat. Geestenspoor 72, Ekeren. 
Tel. 41.04 41. Hartelijk dank eveneens 
aan iedereen, die aanwezig was en 
VU-Ekeren geldelijk steunde. 

13de Blauw-
voet-mars-
maraton 
te Merksem 
Op zaterdag 8 mei 1982 is de Blauw-
voetfederatie Merksem inrichter van 
de 42 km Mars-Maraton. met start en 
aankomst te Merksem. In het kader 
van nog steeds aktieve sportbeoefe
ning zijn zowel meisjes als jongens in 
deze 42 km-mars hartelijk welkom. 
Deze wedstrijd gaat over één enkele 
omloop van Merksem. Schoten, Wijne-
gem. Óelegem, Broechem, Ranst, Bos-
beek, Wijnegem, Schoten, terug naar 
Merksem, met officiële start om 10 u. 
Vanaf dit jaar wordt een nieuwigheid 
ingevoerd, namelijk: de halve maraton, 
21 km. Dit als gevolg van een vraag 
van velen, voor wie de maraton 
(42 km) te veel is. Deze halve maraton 
is zeer soefjel. 

Inschrijvingen: vooraf of de dag zelf. 
Inschrijvingsgeld: 40 fr. (geen verho
ging de dag zelf). 

Vertrek: individueel of in groep tussen 
10 u. 30 en 12 u., in het Gemeentelijk 
Handelsinstituut, Vuurkrulsenlaan, 
Merksem (waar ook de aankomst is). 
De tijd om deze halve maraton af te 
stappen speelt geen rol. De sluiting 
van de aankomst is 18 u. 15. wegbe
schrijving bij het vertrek, er is een 
kontrolepost onderweg voorzien, geen 
leeftijdsgrenzen. 

Alle inlichtingen en het volledige regle
ment op het sekretariaat J. Leys, Van 
Praétlei 115 te 2060 Merksem (031-
27.71.39). 
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Vlaamse Lakenaars 
bekijken gemeentelijk sportbeleid 

BRABANT 

In het kader van het projekt De 
Wakkere Burger" ter voorbereiding 
van de komende gemeenteraadsver
kiezingen, zet de sociaal kulturele raad 
Laken, in samenwerking met de raden 
van Brussel-Centrum, Heembeek-Mut
saard en Haren een projekt op met als 
onderwerp het gemeentelijk sportbe
leid — hoe staat het ermee en wat 
hebben we eraan' 

Dat de Vlaamse sportverenigingen het 
moeilijk hebben is al lang een feit maar 
dat hun aantal de laatste jaren bijna 
verdubbeld is, is nog met zo duidelijk 
geweten Een ding is zeker de Vlaam
se sportbeoefenaar in Brussel voelt 
zich sterker dan ooit en dat wil hij ook 

duidelijk maken aan zijn gemeentelijke 
overheid Het gaat immers met op dat 
er heel wat sportinfrastruktuur ter be
schikking staat van slechts enkele ver
enigingen of (eentalige) VZWs De 
meeste verenigingen moeten het ech
ter stellen met zeer beperkte infra-
struktuur of moeten noodgedwongen 
uitwijken naar andere terreinen en 
sporthallen buiten Brussel Financieel 
IS dit alleszins een zware dobber en 
pnncipieel een nog zwaardere kluif 

Momenteel loopt in samenwerking 
met een onderzoeksteam van het Huis 
voor de Sport een enquête bij de 
Vlaamse sportverenigingen Op 6 mei 
wordt een grote overlegvergadering 

DE BRUSSELPOORT 

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

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

Wi) kunnen en doen méér dan de andere 
mutualiteiten' 

Vlaams Ziekenfonds Eén 
TeL hoofdkantoor: 02-653.91.62. 

* Zelfstandigen kunnen met kleine risico's begin
nen tot 64 jaar' 

* NIEUW^ extra hospitahzatiekosten terugbetaald 
Tot 800 fr/dag -i- alle remgelden en sup
plementen voor chirurgen 
Bijdrage van 40 tot 160 fr/maand 

* Overschakelen zonder wachttijd 

KANTOREN in Ovenj se, Hoeilaart, Duisburg, Vos-
sem, Loonbeek, Neenjse, Kortenberg, Steenokkerzeel, 
Erps-Kwerps, Zaventem, Sterrebeek, Diegem, Kum-
tich, Grimbergen 

Suksesvol pannekoekenfestijn 
te St.-Martens-Bodegem 
Ingencht door de plaatselijke VU-afde-
ling samen met de onlangs gestichte 
VUJO-kern ging op zondag 18 apnl jl 
in de stemmige gemeenschapslokalen 
in het dorp een pannekoekenfestijn 
door 15 uur de zaal loopt spoedig 
goed vol smullustigen Ze komen er 
voor de lekker ruikende pannekoeken 
ze komen er voor het VU-ideaal dat 
hun bezielt ze komen er ook voor de 
korte plechtigheid die volgens de affi
che om 16 uur moet plaatsvinden De 

plechtige overhandiging van de vlag 
aan de nieuwe VUJO-kern door volks-
vertegenwoordigec Jef Valkeniers 

Ook na deze bezielende plechtigheid 
bleef het volk toestromen tot het een 
bomvol bezette zaal werd Tot zeer 
laat in de avond ging het op die manier 
voort Er was kennelijk nog veel meer 
volk dan vorig jaar toen het ook al een 
groot sukses was Het was zeker een 
hart onder de nem van de inrichters 

voorzien waarop alle verenigingen 
worden uitgenodigd Op 4 juni wordt 
dan als afronding een sportbeurs geor-
ganizeerd met daarbijhorend een poli
tiek panel met alle Vlaamse partijen 
Vlaamse sportverenigingen die hier
aan willen meewerken kunnen voor 
meer informatie en ook voor sugges
ties steeds terecht op het sekretanaat 
van de sociaal kulturele raad Laken, 
Gustaaf Schildknechtstraat 26 1020 
Laken telefoon 4282047 
Alle aktiviteiten zullen doorgaan in 
Trefcentrum Nekkersdal in Laken 
Daarenboven zal uit alle verzamelde 
gegevens een uitgebreide nota opge
steld worden die aan de gemeentelijke 
overheid zal worden voorgelegd 

30ste meiboom-
planting 
te Strijtem 
Naar goede traditie gaat begin mei de 
meiboomplanting te Strijtem (een van 
de dorpen van Roosdaal) door In het 
klooster van Stnjtem is het op 9 mei 
as verzamelen geblazen De dag be
gint om 10 u 45 met een wandeling, 
om 14 u volksspelen en om 15 u 30 in
haling van de mei 
Wie van een gezellig volksgebeuren 
houdt stapt die dag vast m het aardbei
en- en frambozendorp Strijtem af Dat 
zal de inrichters bij zo n jaardag 
biezonder plezieren' 

Kamerlid 
Valkeniers 
eerste 
ereburger 
van Affligem 
De gemeenteraad van de gemeente 
Affligem CHekelgem, Essene. Teralfe-
ne) heeft aan VU-kamerlid Jef Valke
niers het ere-burgerschap toegekend 
Dit gebeurde op verzoek van schepen 
Willy De Wilde 
Uit de notulen van de gemeenteraad 
onthouden wij het volgende 
„Overwegende dat Volksvertegen
woordiger Jozef Valkeniers zich daad
werkelijk heeft ingezet bij de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers en in de 
Senaat om de aanvraag der gemeente 
Hekelgem tot naamwijziging van de 
gemeentenaam in Affligem te beko
men. 
Overwegende dat deze naamwijziging 
werd bekomen bij wet van 9 juli 1980, 
besluit de raad met algemene stem
men Jozef Valkeniers uiterkentelijk-
heid de titel van eerste ereburger der 
gemeente Affligem toe te kennen ' 
WIJ sluiten ons graag aan bij dit eerl)e-
toon dat Jef Valkeniers terecht wordt 
gebracht 
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ZO€K€RC] 
• Een licentiaat handels- en fi
nanciële wetenschappen 35 jaar 
zoekt een passende betrekking 
Naam en adres te bekomen bij 
Vic Anciaux tel 02-2194930 
• Een 42-jarige werkloze man 
zoekt een betrekking als werk
tuigkundige of direktiechauffeur 
Naam en adres te bekomen bij 
VIC Anciaux tel 02-2194930 

Te koop 
Prachtig histonsch pand te koop 
Mechelen-centrum „Het Gouden 
Leirhuis (16de eeuwsO Laatste 
overblijvende faktonj voor goud-
leder in de wereld Zeer waarde
volle antikwiteiten Lage pnjs Bui
tenkansje Notans Paul Daels, 
Veemarkt 33 2800 Mechelen, of 
tel eigenaar 031-450531 

(Adv 73) 

APRIL 
30 OUD-HEVERLEE perskonferentie met voorstelling van VU-

kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober '82 
Om 20 u in het Lindenhof, Gemeentestraat 12 te Vaalbeek 

MEI 
1 

11 

14 

14 

16 

ST-STEVENS-WOLUWE. KRAAINEM, WEZEMBEEK-OPPEM 
2de FVV-lentefeest met koud buffet en koffie In de ,Snuifmolen" 
Leuvensesteenweg 194 te St-Stevens-Wolu we 
HALLE VUJO-TD in de St-Jozefszaal te Essenbeek om 20 u 
GRIMBERGEN Betoging Stop verfransing Vlaams-Brabant 
Verzamelen om 14 u aan het kultureel centrum van Strombeek-
Bever 
ST-KAT-LOMBEEK Vinkenwedstrijd Inschr cafe Mazoet Bos
straat vanaf 15 u Wedstrijd om 16 u Org Jos Vander Pooten 
BEIGEM Fuif met diskobar Vicious Music in zaal flubens te 
Beigem Inkom 70 fr, VUJO/Megaton-leden 50 fr 
LEUVEN Dosfelkring Leuven bezoekt het parlement olv Willy 
Kuijpers Samenkomst om 13 u 45 op de Oude Markt te Leuven 
Inschr Kiekenstraat 1 3000 Leuven (016-230482) 
WEMMEL Debatavond met Vic Anciaux over een Vlaams-
nationaal gemeentebeleid Om 20 u 15 in het Hooghuis 
WEMMEL bal van de zes faciliteitengemeenten met orkest Stan 
Philips om 21 u in zaal Socio-kultureel centrum aan de hoofdkerk 
DIEGEM Alg ledenvergadering in het Patronaat Kosterstr 1 te 
Diegem Voorstelling kandidaten gemeenteraadsverkiezingen en 
projektie diareeks „60 jaar VOS" Begin 20 u Toespraak door 
voorzitter Anciaux 
SCHAARBEEK Haantjeskermis, Trefcentrum De Knekelaar 
Van der Lindenstraat 46 Van 12 tot 20 u Inschrijvingen Tinneke 
Heyvaert (tel 2156808) 

IL 
PROVINCIE 
VLAAMS-
BRABANT! 

tó 

STOP VERFRANSING 
VLAAMS - BRABANT I 
KTOGING SntOMBEEK-BIVER HET VDOIt 

KLAUWAERT I.SM. IA .K . 
2 MEI 1983 

2 mei: betoging 
in het Vilvoordse 't Voor 

De plaatselijke aktiegroep „De Klau-
waert" regio Vilvoorde organizeert sa
men met het Taalaktiekomitee een 
betoging op zondag 2 mei 1982 Die 
dag verzamelen wij om 14 u aan het 
kultureel centrum te Strombeek-Be-
ver (deelgemeente Gnmbergen) Om 
15 u opstappen van Strombeek naar 't 
Voor in Vilvoorde waar de betoging op 
het Rond Punt wordt ontbonden rond 
17 u 30 Beide woonkernen tellen nog
al wat Frantalige bewoners en liggen 
aan de rand van Brussel 
Er wordt betoogd voor 
- de vernederlandsing van het bednjfs-
leven en de handel in Vlaams Brabant 
Er wordt betoogd tegen. 
- de diefstal van duizende jobs die aan 
Vlamingen toebehoren in overheids
diensten en parastatalen 
- fransdolle grondspekulatie in Vlaam
se gemeenten 
- de aanwezigheid en vestiging van 
Franstalige militairen in Vlaams-Bra
bant (Peutie Meisbroek enz ) 
- de subsidienng van franskiljonse ver
enigingen in Vlaamse gemeenten met 
Vlaamse centen 
- Franstalige missen in Vlaams-Bra
bant 
- leerlingenvervoer vanuit Vlaams-Bra
bant naar franstalige scholen te Brus
sel 

„De Klauwaert" is een in februan '82 
opgerichte Vlaams-Nationale vor-
mings- en aktiegroep die ontstaan is uit 
de oude VRJ-kern regio Vilvoorde-
Grimbergen HIJ in met-partijgebonden 
en streeft naar een nauwe samenwer
king met het TAK 
Haar werkterrein Vlaams-Brabant en 
Brussel Pa Hendrik Jacobs, Hendrik I-
lei 313 te 1800 Vilvoorde 
(015-613481) 

Vlaamse 
Vrouwenkring 
Zemst en 
10-10-82 

De Vlaamse Vrouwenknng Zemst 
start met een kursus maatschappelijke 
vorming Deze kursus gaat door op 
4 mei, 11 mei en 1 juni, telkens om 
20 uur in de Raiffeisenkas, Tervuurse-
steenweg 313 te Hofstede 
Inhoud van de kursus 4 mei struktuur 
van een gemeente 11 mei werking 
gemeenteraad 1 juni de plaats van de 
vrouw in de politiek, hoe machtig of 
hoe machteloos zijn we"? 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons kleinmei 

lustrerie geschen 
Zaak' 

O p e n i n g s u r e n : Staf \ 
Keizei 

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

kleinmeubeien 
geschenkartikelen 

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 
Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 
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OOST-VLMNDEREN 
De enige Vlaams-nationale Vrouwenvereniging is steeds groeiende: zo hoopt 
zij dit jaar haar nationale erkenning als landelijke vereniging te verwerveo-
Om het kontakt tussen haar leden te bevorderen en om een noodzakelijke do
sis vorming bij te brengen, houdt de F W elk jaar, gedurende de maanden 
maart en april, in elke provincie een kaderdag. 
Dit jaar stond in het teken van- „Officieel bestuur en werlsen in de rand". Het 
ging allemaal over het gemeentebestuur dat soms ver van de burger 
beslissingen treft en over de reaktie van de bevolking daartegen: over de ak-
tiegroepen. 

Aktiegroepen hebben gedurende de 
pngste tien jaar een belangnjke rol 
gespeeld in de bewustwording van de 
mensen en de geschiedschnjving zal 
later uitwijzen hoe belangnjk hun in
breng IS geweest in het omturnen van 
het officiële beleid Tal van wetgevin
gen kwamen tot stand nadat aktie
groepen gedurende bepaalde tijd op 
de noodzaak vart een verandenng 
hadden gewezen, de ganse milieupro
blematiek werd door aktiegroepen aan 
bod gebracht Ontegensprekelijk heb
ben ZIJ de demokratische besluitvor
ming versterkt Nochtans hebben som
mige groepen getracht van een kon-
kreet punt over te stappen naar totale 
maatschappijverandenng, en in deze 
ommezwaai werden zij door de grote 
massa dikwijls met gevolgd, zodat 
sommigen vandaag beweren dat akbe-
groepen ons demokratisch bestel on
dermijnen Het officiële bestuur heeft 
zich ofwel'onverschillig getoond, of ze 
heeft getracht door intimidatie of door 
inkapseling de aktiegroepen mond
dood te maken 

Ronde van Vlaanderen 
Op 7 maart ontmoetten we in Limburg 
(Hasselt) de heer Broekmans van de 
v x w „De Spiraal", die het over makro-
biotiek en de volledige „andere levens
wijze" had, wat de aanwezigen tot een 
levendige diskussie over alternatieve 
levensgewoonten dn voeding en ge
neeswijzen) voerde Op zaterdag 13 
maart was Oost-Vlaanderen (GenO 
aan de beurt Wij ontmoetten er pro
fessor Frans Snaoken, die handelde 
over de milieugroepen uit onze provin
cie en over hun inzet tot behoud van 
onze leefwereld De FMG (Federatie 
voor Milieubescherming gewest GenO 
wil informatie inwinnen, koord'^eren 
(ook van akties die verschillende over
heden betreffen) en het brede publiek 
sensibilizeren Als illustr-atie van een 
plaatselijk aktiekomitee kwam Ljeve 
Baert-Van Tyghem aan het woord De 
„Wijkgroep Sint-Pieters" verzet zich 
tegen de plannen van de MIVG om 
een tunnel aan het Sint-Pietersstation 
te bouwen die de ganse levenswijze 
van de wijk zou verstoren Ctins Soete 
kwam de werking van het ABS, (Alge
meen BoerensyndikaaO belichten 
Deze neutrale organizatie wil niets 
anders dan een beroepsvereniging 
zijn, die zich echter regelmatig opstelt 
tegen de betuttelende houding van 
gezagsdragers of verenigingen die de 
eigenlijke macht in handen hebben 
Mevrouw Soete begeleidt ook de 
vrouwenorganizaties van het ABS 
Op 20 maart kwamen we samen in 
Brabant (Brussel) We ontmoetten er 
An Van Rompaey van de aktiegroep 

• Industrieel ingenieur mecha
nica specialiteit air-conditioning 
en ventilatietechniek met ruime 
ervaring zoekt dnngend een pas
sende betrekking 
• 51-jarige beroepsofficier met 
pensioen vanaf 31 1282 zoekt 
een betrekking Wettelijk tweeta
lig en kennis van Duits en Engels 
Gevolgde kursussert beheerme-
todes en bouwkunde Laatste 10 
dienstjaren in funktie van plan
ning- en personeelsofficier Rijbe
wijs klasse D 
• ^ 43-jange man met 20 jaar 
ervaring in administratie zoekt 
een betrekking Praktische ken
nis van Nqderiands-Frans en 
Duits magazijnbeheer bedie
ning van telex en dactylo 
• 48-jarige man zoekt een job 
als arbeider-buitenwerk, hulp-tui-
nier of dergelijke 
Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem senator 
A Lonquestraat 31 9219 Gent
brugge tel 091-307287 

Bruksel-Binnenstebuiten Zij vertegen
woordigde een typische vereniging 
voor de herwaardenng van de stads
kern Ook Mark Vanden Houtte kwam 
aan het woord, die de penkelen van 
het „Aktiekomitee stop zwaar door
gaand verkeer Humbeek" schetste 
We hoorden hier hoe korrupt ons 
regime wel is, en van welke intimidaties 
milieuwerkers het slachtoffer kunnen 
worden Het was wel een onthutsende 
getuigenis 

Op zondag 28 maart kwamen we te 
Brugge samen De heer Dirk Vogela-
ers van de Damse v,z w „Uilenspiegel'' 
gaf ons een boeiende uiteenzetting 
over de werking van deze vereniging 
Deze milieuorganizatie heeft een aan
tal leden die het zelf doen het milieu in 
stand houden, sluikstorten opruimen 
Tenslotte besloten we onze Ronde 
van Vlaanderen op zaterdag 3 apnl te 
üer (provincie Antvverpen) Daar kwa
men Frank De Voght en Theo Jo-
chems aan 't woord voor „'t Zwart 
Schaap", dat de onafhankelijke Lierse 
stadskrant uitgeeft Twee vertegen
woordigers van het buurtkomitee Me-
chelpoort kwannen hun gevecht met 
het Lierse gemeentebestuur uit de 
doeken doen Luaen Beyens ten slotte 
kwam over de aktiegroep MAR (Meer-

houts Anb-Ruilverkavelingskomitee) 
vertellen en ook hij had het over de po-
gingen tot broodroof waarvan hij het 
slachtoffer werd Elke keer hield Can-
na Vermeersch, stafmedewerkster 
van FVV, een teoretische uiteenzet
ting over de metodes die aktiegroepen 
ontwikkelen in hun werking en Huguet-
te De Bleecker gaf de politieke achter
grond 

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

H. Schiltz te Zulte over 

„Vlaanderen in de krisis 
l i 

Op uitnodiging van de VU-afdelingen 
Aalter, Deinze, Sint-Denijs-Westrem 
Sint-Maartens-Latem, Waregem en 
Zulte houdt gemeenschapsminister H 
Schiltz een lezing over het tema 
„Vlaanderen in de knsis" 
Deze voordracht vindt plaats op vnj
dag 7 mei as om 20 u in zaal Fiertel-
hof, Staatsbaan Zulte De ingang van 
de zaal is rechttegenover het Vossen-
standbeeld op het gemeenteplein 
Zoals bekend probeert de huidige re-
genng de knsis te tsestnjden met haar 

bulth^up 
poggenpohl 

e a nnoderne of mass ieve 
K E U K E N S 
K u c h e n - Z e n t r u m 
Be lg ie le i 66, 
2000 A n t w e r p e n 
Tel' 0 3 1 - 3 0 0 7 7 2 

reeksen volmachttreinen Dat dit 
slechts lapmiddelen zijn voor haar ei
gen slecht staatsbeleid, weet iedereen 
Dat dit slecht staatstseleid bovendien 
nog meer klappen knjgt door de slech
te situatie van de westerse ekonomie 
bewijst de kortzichtigheid van de tradi
tionele partijen ( w B J 

Voetbaltornool 
te Peer 
Zoals andere jaren zal de VU-afdeling 
Peer ook dit jaar weer n voetbaltor-
nooi innchten Dit tornooi zal plaats
hebben zaterdag 29 mei ek Aan dit 
tornooi zal kunnen worden deelgeno
men door 12 ploegen 
Inschrijving en borgsom van 1 000 fr 
die bij deelneming zal worden terugbe
taald, worden van nli af verwacht op 
het sekretanaat Kaulillerweg 26 te 
3572 Peer De borgsom dient gestort 
op rekening nr 335-0350750-44 van 
VU-Peer met vermelding , Voetbaltor 
nooi ' 

tVIEI 

ZO€«BCl€ 
• Man 33 jaar wonende in de 
omgeving van Mechelen zoekt 
dnngend een betrekking als 
nachtwaker portier onderhouds-
man e d Betrokkene beschikt 
over een kwalifikatiegetuigschrift 
van automecanicien (leerkon-
trakt) 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joós Somers ofwel Lierse-
steenweg 11 te 2580 St-Kat-
Waver tel 015-217900 ofwel 
via het Vlaams-Nationaal Cen
trum voor Mensen met Vragen 
D Boucherystraat 7 te 2800 Me
chelen tel 015-209514 tijdens 
de kantooruren ref nr C 161 

• Licentiaat in de lichamelijke 
opvoeding legerdienst volbracht 
en gegradueerde sociaal ver
pleegster zoeken werk in Brus
selse of ten westen ervan Voor 
inlichtingen tel dr J Valkeniers 
volksverteg^nwoordlger 
02-5691604 

• Jongedame van 20 jaar mo
derne humaniora goede kennis 
van daktylo zoekt dnngend een 
passende betrekking Voor in
lichtingen Geert Bourgeois Van-
denbogaerdelaan 47 Izegem te
lefoon 305287 

• Jongeman van 20 jaar twee 
jaar hogere handeishumantora 
diploma West Vlaamse jury dak
tylo Nederlands-Frans met grote 
onderscheiding zoekt dnngend 
passend werk Voor inlichtingen 
Geert Bourgeois Vandenbo-
gaerdelaan 47 Izegem telefoon 
305287 

• Technisch bediende (mann 
51 jaar) werkloos wegens slui
ting van bedrijf met ruime prak
tijkervaring inzake aankoopafde
ling en relaties met leveranciers 
zoekt dnngend passend werk 
Zich wenden Bart Vandermoe-
re Amenkalei 46 2000 Antwer
pen (telefoon 031-1601 50) 

11 

13 

13 

15 

15 

MEERBEKE Zesde Bruegeliaanse meivienng van VU-Meerbe-
ke-Neigem vanaf 18 u in Berlindiszaal te Meerbeke Met boeren-
hesp kop plattekaas Beauvoorde pastei, njstepap mattetaarten 
enz 
NIEUWKERKEN-WAAS Tweede Vlaams„Nationaal Cantus om 
20 u in zaal „Tenzal" Org Studentenklub „De Keikop", met Jef S-
berXs „De Ortolaan" en de KVHV-fanfare Leuven Inkom 100 fr 
WANZELE invullen belastingaangiften door provincieraadslid J 
Hendenckx om 18 u 30 in „Welcome Inn". Wanzeledorp Ook te 
Lede vanaf 18 u 30 „Ronckenburg" 
ERPE invullen belastingaangiften om 18 u 30 in .Zanzibar", Erpe-
Dorp Ook te Oud-Smetlede om 18 u 30, „Lammens" 
ERONOEGEM invullen belastingaangiften om 18 u 30, .Sparren
hof ' Gentsesteenweg 
ZULTE-OLSENE-MACHELEN Lezing door gemeenschapsmi
nister Hugo Schiltz over Vlaanderen in de knsis Om 20 u in zaal 
Fiertelhof Staatsbaan te Zulte 
NINOVE- Jaarlijkse sjieciale 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 
KALKEN invullen tjelastingformulieren in cafe De Pluim, Koffies-
traat van 16 u 30 tot 18 u 
LAARNE Invullen belastingformulieren in cafe St-Hubert, Dorp. 
van 18 u 30 tot 20 u 
GENTBRUGGE: Manaknng prezenteert „Een moordenaar in de 
groep" van Philip King en John Bolaed Om 19 u 30 in zaal St -
Gregorius, Broeders van Liefde Org Dr Goossenaertsknng 
BRAKEL Kruidenwandeling (8 km) vertrek om 13 u 30 op het 
Stationsplein te Brakel Org VELT-Brakel 
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 

GENTBRUGGE, voorstelling dne films over IJzerbedevaart ,Aan 
de kleine nvier". ..Hulde aan de kleine man" en .Jeugd naar zelf
standigheid" Om 20 u in cafetaria Dienstencentrum, (3entt)rugge 
Org FVV 
MERELBEKE FVV op daguitstap naar Zeeland Vertrek om 9 u 
aan kerk Merelbeke-Centrum 600 fr alles inbegrepen Inschr 
voor 6 mei bij de bestuursleden of tel 6264 07 
DE PINTE-ZEVERGEM In zaal Blancatony Bar de Gieylaan De 
Pinte tentoonstelling 10 jaar TAK met TAK-films en korte 
toespraak Inkom 30 fr Org IJzerbedevaartkomitee en VOS 
HERDERSEM-AALST. VVVG-gouwdag in werkhuizen Gilbos te 
Herdersem Begin om 14 u 30 Showprogramma en gezellig 
samenzijn Einde rond 19 u Leden uit het arr Oudenaarde 
betalen voor de bus 160 fr Inschr bij A Coussement Gentstr 
198 te Oudenaarde 

OCMW-Brugge 
Aanleggen 

wervingsreserve van 
apotheekhelp(st)er 

Geldig tot 31 d e c e m b e r 1984. 

BIJZONDERSTE VOORWAARDEN: 
1 Belg zijn en van onbenspeli|k gedrag 
2 Leeftijd De leeftijdsgrens van 45 jaar met overschreden 
hebben bij indiensttreding Voor de personeelsleden, die in 
dienst van een OCMW zijn of werkzaam bi) een andere 
overheidsdienst geldt inzake deze leeftijd de volgende 
regeling op 65-jarige leeftijd ten minste 20 pensioenaan
spraak verlenende dienstjaren kunnen laten gelden ten 
aanzien van de Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen, 
3 Diploma van apotheekassistent(e), 
4 Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen 
Weddeschaal: 
1 40 tegen indexcijfer 225,22 % 401 072 611 634 dn 31 jaar) 
Inschrijvingsgeld; 
300 fr storten op PR 000-0099581-59 van het AZ Sint-Jan, 
Ruddershove 10 te 8000 Brugge, voor 30 april 1982, met ver
melding „Examen apotheekhelp(st)er 
In te sturen: 
Uiterlijk tegen 30 april 1982 aan de personeelsdienst van het 
OCMW Brugge, p /a AZ St-Jan Ruddershove 10 te 8000 
Brugge Geschreven aanvraag deelneming examen voor 
eensluidend verklaard afschrift diploma 

LIMBURG 
MEI 

15 

29 

PEER Vlaams Mei-nachtbal om 20 u in dancing Texas, Vink-
straat Inr VU 
GENK 1-mei-aktie op de markt VUJO-Limburg zal pamfletten 
uitdelen en aanwezig zijn met een stand 
BILZEN Protestwandeling tegen de aanleg van een nng (ex
pressweg) rond Bilzen Afspraak om 14 u op de Grote Markt 
Org VUJO-Limburg 
BEVERLO jaarlijkse viswedstnjd bij Marcel Janssens Oostham-
sesteenweg 129 Inschnjven van 12 tot 13 u 30 aan de vijver 
Org VUJO 
LANAKEN Bal van groep Verjonging om 20 u in feestzaal 
Merelhof Bessemerstraat te Lanaken Met orkest Never Lost 
GROTE BROGEL voetbaltornooi 12 deelnemende ploegen 
Suggesties altijd welkom Aanvang om 11 u FC Breughel 
Kaulillerweg te Grote Brogel 
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VUJO-aktie te Menen 

Langzaam verkeer, woonerven, 
stadsvernieuwing of... hoe het anders kan 
Tijdens de paasvakantie heeft de VUJO in heel Vlaanderen aktie gevoerd rond 

de problematiek van „Langzaam verkeer* Reeds jaar en dag voert de overheid 

volgens de VUJO zowel nationaal en meestal ook plaatselijk een totaal ver

keerd verkeersbeleid Steeds werden er wegen aangelegd voor auto's en wer

den de zwakste weggebruikers (voetgangers en fietsers) te vaak als 

hinderlijke voorwerpen behandeld. Steeds werd het princiep gehuldigd dat de 

mens zich maar moet aanpassen aan het verkeer en niet omgekeerd. Voor de 

VUJO is de mens nog altijd een belangrijker vertrekpunt voor de opbouw van 

de samenleving. Daarom wilde VUJO-Menen de aktie ook ruimer zien, 

namelijk in het kader van de stadsvernieuwing. 

Onder dit motto werkte VUJO mee 
aan de pngeren- en infodag te Menen 
W I J willen echter wel onderstrepen dat 
dit enkel mogelijk was dankzij de hulp 
van de VU-schepen van openbare 
werken, Herwig Vandenbuicke, die 
reeds jaren w/erkt om het idee van de 
stadsvernieuwing ingang te doen vin
den bij de bevolking Wij staan dan ook 
volledig achter hem Ook de VUJO-
Menen meent dat de stad moet geher
waardeerd worden Hiertoe moeten de 
verschillende funkties van de stad 
(wonen, werken, winkelen en onder-
vinjs) zoveel mogelijk verweven wor
den Het woningbestand en het stede
lijk milieu dienen veriseterd te worden 
Hoogt)ouw moet beperkt worden om
dat deze vervreemding en agressiviteit 
in de hand werk t Tevens werkt het 
schaalverstorend Het stedelijk milieu 
dient aantrekkelijker gemaakt te wor
den Hierbij kan de overheid het initia
tief nemen om het openbaar domein te 
verfraaien zodat straten en pleinen 
ontmoetingsruimten worden waar al
lerlei aktiviteiten kunnen doorgaan Het 
woonerf is hiertoe een aangewezen 
middel 
W I J pleiten dan ook voor het welover
wogen aanleggen van woonerven 

Maar zo'n initiatieven hebben geen 
enkel nut hebben zelfs een averechts 
effekt als ze uitgevoerd worden zon
der een aangepast verkeersplan, een 
struktuurplan dat rekening houdt met 
de dagelijkse verkeersstroom Er moet 
gezorgd worden dat een evenwicht 
wordt bereikt tussen straten met een 
verkeersfunktie en straten met een 
wQonfunktie Jarenlang met het steeds 
toenemend autogebruik en het aan-
ijr'H II •• I ,1 rt • I- 11 

OCMW-Brugge 
Aanleggen wervingsreserves van 
gegradueerde verpleegkundigen 

(met uitsluiting van sociaal verpleegkundigen) 
SPECIALITEITEN! 

1 gegradueerde ziekenhuisverpleegkundige, 
2 gegradueerde kinderverpleegkundige, 
3 gegradueerde psychiatrische verpleegkundige; 
4 gegradueerde vroedvrouw 
Geld ig tot 31 d e c e m b e r 1984. 
BIJZONDERSTE VOORWAARDENi 
1 Belg zijn en van onberispelijk gedrag, 
2 Leeftijd De leeftijdsgrens van 45 jaar niet overschreden 
hebben bij indiensttreding Voor de personeelsleden, die in 
dienst van een OCMW zijn of werkzaam bij een andere 
overheidsdienst geldt, inzake deze leeftijd, de volgende 
regeling op 65-jarige leeftijd ten minste 20 pensioenaan
spraak verlenende dienstjaren kunnen laten gelden ten 
aanzien van de Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen, 
3 Diploma Van gegradueerde ziekenverpleegkunde (ge
gradueerde ziekenhuisverpleegkundige — gegradueerde 
kinderverpleegkundige — gegradueerde psychiatrische 
verpleegkundige — gegradueerde vroedvrouw) De kandi
daat gegradueerd verpleegkundigen, die het laatste studie
jaar volgen voor het verwerven van het vereiste diploma, 
worden eveneens bij wijze van uitzondering toegelaten tot 
het aanwervingsexamen Ingeval van slagen wordt hun 
indiensttreding of hun inschrijving op de wervingsreserve 
afhankehjk gesteld van het overleggen vóór 1 oktober 1982 
van het voorgeschreven diploma of een getuigschrift dat 
voornoemd diploma behaald werd, 
4 Slagen vobr een vergelijkend aanwervinggexamen 
Weddeschaal: 
155 (eindwedde 177) tegen indexcijfer 225,22% 453593-
855 142 dn 27 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 
400 fr storten op PR 000-0099581-59 van het AZ St-Jan, 
Ruddershove 10 te 8000 Brugge, vóór 30 apnl 1982, met ver
melding „Examen voor gegradueerde verpleegkundige -
specialiteit -" 
In te sturen: 
Uiterlijk tegen 30 april 1982 aan de Personeelsdienst van het 
OCMW-Brugge, p / a AZ St-Jan, Ruddershove 10 te 8000 
Brugge geschreven aanvraag deelneming examen, voor 
eensluidend verklaard afschrift diploma of een schoolge-
tuigschnft waaruit blijkt dat het laatste jaar gevolgd wordt 
voor gegradueerde verpleegkundige 

van straten verloren gegaan ten gun
ste van de verkeersfunktie Een straat 
diende niet meer om te spelen, als 
ruimte om kontakten te leggen, als 
ontmoetingsplaats voor buurtbewo
ners (leef- en woonfunktie), maar enkel 
om het verkeer zo snel mogelijk te la
ten verlopen Woonerven zijn midde
len om de verkeersfunktie van straten 
gedeeltelijk op te offeren aan een 
hemieuwde woonfunktie Dit houdt in 
dat de straten met alleen mateneel 
aangepast worden, maar meer nog dat 
de straat een andere — teloorgegane 
— sociale funktie knjgt We moeten 
dus ook het idee van woonerven plaat
sen in een ruimere kontekst Die komt 
tot uiting in een verkeerscirkulatieplan 
(VCP) Konkreet is het natuurlijk af
hankelijk van de lokale fysische, socia
le en ekonomische omstandigheden 
Een goed VCP kan ook nimmer wor
den vastgesteld en uitgevoerd als een 
duidelijk binnenstadsbeleid ontbreekt 
Verpaupenng (verkrotting, leeglopen) 
van onze binnenstad vergt een binnen
stadsbeleid waann als hulpmiddel een 
VCP onmisbaar is Hoofddoel van een 
VCP IS een herstel van openbare 
ruimten, een betere verdeling van be
schikbare wegruimte, en een demokra-
tische overheidsleiding waardoor het 
stadshart met aan belangengroepen 
wordt overgelaten maar wordt be
stuurd door het beleid van de gemeen
teraad 

Wat het woningsbestand betreft in 
deze momenteel utopische stad meent 
VUJO-Menen dat in de eerste plaats 
de bestaande woningen moeten wor
den aangepast aan de moderne be
hoeften inzake komfort en hygiene De 
subsidieringspolitiek van de overheid 
dient hiertoe aangepast zodat de ge
meenten financiële middelen knjgen 
om op ruime schaal aan deze zoge
naamde ,vernieuwbouw" te doen 
In het kultureel centrum van Menen 
loopt nog tot 2 mei een tentoonstelling 
over „Stadsvernieuwing" die duidelijk 
toont hoe deze ideeën konkreet kurn 
nen toegepast worden (FGJ 

ZO^KIBC) 
• 45-jange dame met ruime er-
vanng als boekhoudsters-pons
ster en centraliste zoekt nieuwe 
betrekking na eervol ontslag 
Brussel of westen van Brabant 
Inl tel Volksvert dr J Valkeniers 
02-5691604 

WEST-VLAANDEREN 
APRIL 

29 KORTRIJK Voordracht over natuurvoeding gevolgd door de-
gustatie om 20 u in West-Flandria G van Namenstraat 7 

30 WAREGEM 6de VU-avondfeest in zaal „De Goedjes" te Ware-
gem om 20 u 30 

MEI 
1 KORTRIJK Kaderdag van de Vereniging van Vlaamse Zieken

fondsen (VVZ) in Wesl-Flandria, Graaf Gewijde van Namen-
straat 7 Begin om 9 u 45 

1 BRUGGE: 2de Trefpunt-Kruidenmarkt tussen 10 en 16 u Om 
11 u Daan Vervaet „Wat doen we met de lelijke blinde gevels in 
Vlaanderen'" 

2 OOIGEM: 5de familiezoektocht van de Vlaamse Vriendenknng 
80 000 fr pripsen Deelnamekosten 150fr per wagen, mede-inz. 
75 fr Inschr en start tussen 12 u 30 en 14 u aan VU-lokaal De 
Klokke, Marktplein te Ooigem 

2 IZEGEM Werkbezoek onder leiding van Bernard Dendauw en 
Wilfned Lagae aan een biogasinstallatie in Assenede Vertrek om 
13 u aan het Vlaams Huis Achteraf gelegenheid tot wandeling in 
het Krekengebied aldaar o l v Freddy Rottey Kan opgevat 
worden als familie-uitstap met het hele gezin Organizatie VU-
Izegem 

7 ZEDELGEM: dia-avond over Ierland (flora, archeologie, land
schap ) om 20 u in café „De Drempel", Torhoutsesteenweg Inr 
VUJO 

8 MENEN. Film over de Voerstreek in het Ontmoetingscentrum 
om 20 u 

9 BRUGGE. Dag van het Toensme van 10 tot 17 u 30 in het Kon-
certgebouw 

9 IZEGEM. Zeewandeling o l v Raymond Wullaert Vertrek om 
13 u 30 aan het Vlaams Huis Organizatie Wandelklub Vlaams 
Huis 

9 BRUGGE: van 10 tot 17 u 30 „Dag van het toensme" in het Kon-
certgebouw 
BRUGGE: spreekbeurt met diavoorstelling door Dr M Van 
Haegendoren over „Schatplichtig Vlaanderen" om 20 u 30 in bo
venzaal „Breydelhof 
BRUGGE' Wies-Moensavond „Wies Moens als Vlaming en 
auteur" met medewerking van Rita Lommée, A De Bruyne, Raf 
Declercq, e a Om 20 u in het Breydelhof Inschrijving VNS 

BRUGGE Wies Moens-avond. rond het tema „Wies Moens als 
Vlaming en als auteur" M m v Rita Lomme, Arthur De Bruyne, Raf 
Declercq e a In het Breydelhof om 20 u Ingencht door VNS-
Brugge 
KOEKELARE VU-ledenfeest in zaal Zuudhove om 19u 30 
Minister Schiltz houdt de gelegenheidstoespraak Inschrijven bij 
de bestuursleden 

IZEGEM Verrassingsreis per autocar Inlichtingen en inschrijvin
gen bij Annemie Willaert, Em Neyrinckstraat 49, tel 30 58 80 of bij 
andere FVV-bestuursleden of in het Vlaams Huis Vertrek om 9 u 
aan het Vlaams Huis Organizatie FVV 
BRUGGE: „Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk" met Dr 
Chris Vanden Broucke Om 20 u 15 in Hof van Gistel, Naalden
straat 7 Inschnjving Trefpunt remgeld 20 fr 
BRUGGE- Nationale betoging „(Seen atoomafval in zee" Om 
14 u Org VAKS-W-VI Deelname VU en VUJO 

12 

15 

15 

15 

16 

18 

29 

Middelkerke: tussen een 
„smakje en een babbeltje" 
Ter gelegenheid van een „smakje" aan
geboden door volksvertegenwoordi
ger J Desseyn, waren de gesprekken 
uiteraard over de komende gemeente
raadsverkiezingen BIJ het nippen van 
de apentief „schepen Vanhercke" was 
het J Desseyn die het woord nam Zijn 
intro situeerde hij in de nationale poli
tiek en wanneer hij het werk ervan toe-
lichte projekteerde hij deze politiek op 
gemeentelijk vlak 
HIJ hoopte en wenste dat allen zouden 
meewerken aan deze nieuwe uitda
ging die de gemeenteraadsverkiezin
gen toch zijn, dit om de bevestiging te 
kjekomen van de Vlaams-nationale res
pons die in Vlaanderen terug troef is 
Teneinde een meer dan bevredigend 
resultaat te bereiken dient hetzelfde 
resultaat en doel te worden nage
streefd nl „het belang van de gemeen
schap — de burger — de mens" 
In deze optiek en in de overtuiging dat 
allen hetzelfde zeel zullen trekken 
gaan we met vertrouwen, zonder aan 
overschatting te doen, de gemeente
raadsverkiezingen tegemoet 
Voorzitter A Henon dankte J Des
seyn voor zijn met aflatend entoesias-
me en hoopte eveneens op een hech
te samenwerking om met vertrouwen 
de gemeenteraadsverkiezingen tege
moet te gaan 
De voorzitter hield eraan mevr Des
seyn in de bloemen te zetten voor die 
vele „eenzame" uren, wanneer haar 
man tussen Middelkerke en Brussel 
pendelt Tevens bedankte hij de aan
wezige dames voor de ruggesteun die 
ze zijn voor hun man wanneer die 
„avondlange" politieke diskussies aan
gaan 
Mevr Van Steenland werd extra in de 
bloemen gezet voor de enomne inzet 

die ze t>etoonde bij de verkoop van de 
kDten voor de VU-tombola Middelker
ke In een gemoedelijke stemming 
werd de avond verder afgesloten. 

VTB-VAB 
dia-avond 
Vrijdagavond was het verzamelen ge
blazen voor de projektieavond van de 
VTB-VAB Als afgevaardigde voor 
Middelkerke, was het ons lid mevr 
Lemmens-Merkx die de avond inleid
de Hier werd algauw aangetoond dat 
dergelijke afdeling te Middelkerke een 
noodzaak is Volksvertegenwoordiger 
J Desseyn onderstreepte met alleen 
fiet belang van deze bond doch toon
de zich tevens verheugd hier de op-
nchting te mogen bijwonen van de 
plaatselijke afdeling Hij onderschreef 
de dynamische aanpak van mevr Lem
mens-Merkx en wenste haar sukses 
toe in haar nieuwe taak 

Geboorte 
Evie IS de naam van de jongst gebore
ne in het gezin van onze leden Dirk en 
Renate Monstrey-Knocaert Aan de 
gelukkige ouders en broertje Joen 
wensen wij alvast veel geluk 

Huwelijk 
Aan de jonggehuwden Patrick en Do
minique Deman-Minne bieden wij van 
harte onze welgemeende felicitaties 
aan Patrick is tevens de zoon van 
onze propagandist Hubert Deman 

Afsterven 
Met droefheid dienen wij het overlij
den te melden van ons lid Roger 
Lecompte Aan de diepbedroefde fa
milie bieden wij onze welgemeende 
deelneming aan 
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^ lepel & vork... V 
B A N K E T B A K K E R I J 

Neukermans-Blom 
Daalstraat 7 - 1780 Tera l fene 
Tel 0 5 3 - 6 6 8 2 1 5 

Fijn gebak 
i jstaarten 

su ike rwaren 

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

Validenngscentrum LOTTO, 
aanneming tot donderdag
avond 24 uur 

VOEDING „DE POLDER" 

Polderstraat 12 
8458 Oostduinkerke 

Specialiteit 
dagvers fruit en groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36. 
Schaarbeek 
Tel 02 734 56 09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

Wijnimport HERMAN 
Douane stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 2922 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie en Bordeauxwijnen 
Alle grote wijnen 

rechtstreeks uit de kastelen 
Degustaties en verkoop 

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

en op afspraak 

Res tauran t 

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

Kapelstraat 1 

TONGERLO WESTERLO 

Tel 014/54 4007 

v/laandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015-71 1549 

Industriële 
brood en banketbaKkenj 

Roomijs 

Wiifried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel 091-67 57 12 

GORT) TALS 
UW KOFFIEHUIS 
Hot Koffiehuis der 
Di'nderstrock 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

?|rt ^ajinslmtó 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
J A N P A U W E L S -
OE B R A U W E R 
D« familiezaak mat traditie 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
AIVITWERPIA 

Gerdardsbergsestraat 38 Dr Van De Perr-olei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maun ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 031 36 56 54 

Cafe-restaurant MUTSAERT 

Eikenlei 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel 014-512148 

Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

FEESTZAAL 
«EDELWEISS» 

Vossemberg 13, 1981 VOSSEM 

Tel 02-7674576 

Alle feestelijkheden 
Mogelijkheid tot huren 

van bestekken 

Lokaal «T SCHUURKE. 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02-5132564 

Waar Vlamingen THUIS zijn 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Uilqeiczen cli('n<;tboloo 1 

K< SS( Istct'tiwt q 38 
??60 Ni|l(-n Tel 031/8188 11 

'-Mm\\\\ 

HOF TEN DALE 

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

K e r k v e l d s t r a a t 3 1 , 
'>420 E rpe -Mere 

-I 053-77 8 5 5 7 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

Pauwe l yn - D u q u e s n e 

W u l v e r i n g e m s t r a a t 18 
8486 B E A U V O O R D E 
tel 058/29 94 91 

Gesloten vrijdag behalve m setzoen 

Café Het Vlaams Huis 
BIJ Jef Meys-Cypers 

Steenweg op Wijchmaal 59 

PEER 

Tel 011-797084 

Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

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

DE S N O E C K 

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

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-30 06 53 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

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

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

W i | v e r z o r g e n al uw f ees ten 

Europ Supermarkt 
Winder ickxp le in 

A l s e m b e r g 

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

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 37 45 72 

^of ten C*rnl|oQrn 

f Restaurant 
Feestzaal Café 

Uitbat ing: 
Erna Van Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse TeL 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

t Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„De Beauvoordse pastei' 

t Is de lichtste verteerbare 

D.M. Import 
Verde le r voor België 

en Luxemburg der 

OCHSI PRODUKTEN 
BOUILLONPASTA - SOEPEN -

SAUSEN - KRUIDEN 
EN SPECERIJEN 

Schapenstraat 43 
Tel 031-360045 2200 Borgerhout 

LINDENHOVE 
Be l l es t raa t 49 

1970 H E K E L G E M 

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

Tel 053-668740 

RESTAURANT TUL 
G r o t e S t e e n w e g 71 

9260 O o r d e g e m 

Tel 091-69.28.74 

Specialiteit nbstuk op hout 

Dinsdagavond en w/oensdag 

ges lo ten 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel 052/21 1606 

Algemene voeding bieren wijnen li 
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen 

S t eeds w e l k o m in 

K R E K E L H O F 

Drankhu is met sfeer 

Dr ie Egyptenlaan 11 

Goo ik 

Tel 0 5 4 - 3 3 4 8 5 7 

U w t w e e d e t h u i s ' 

Welkom 

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

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

Lokaal van de Volksunie 

Dortmunder 
Thier Brau-hoven 
Tervuursevest 60 LEUVEN Tel 016-
22 86 72 
Kon Astndlaan 85 KONTICH Tel 
031 57 3032 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL Tel 
02 2187489 
Brugse Baan 1 Hulste Tel 056-
71 1536 

Grote parkeerterreinen zalen vri| 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier van 
t vat Levende Water Tonissteiner 
Sprudel goed en goedkoop eten 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 

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

riest zondag gesloten - Hotel open 

Tijdens de week suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen maaltijdchecks 
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Izegemse Wandelklub 
met stijgend sukses 

m Wij in de Volksunie 

De Wandelklub Vlaams Huis kan al bogen op een stevige traditie. Tussen de 
vele Izegemse wandelklubs heeft h l | een eigen karakter. Het begon allemaal 
twaalf jaar geleden met enkelen die het gewaagd hadden om op de 
IJzerbedevaart de afstand Izegem-Diksmuide te voet af te leggen. Daaruit 
ontstond de behoefte om wat fitter te zijn. Aanvankelijk werd zelfs elke week 
gewandeld. En men schrok niet terug voor stevige afstanden. Intussen is er 
heel wat veranderd We gingen daarover praten met voorzitter Victor Steelant 
en sekretaris Wilfr ied Lagae. 

Wat voor wandelklub is die van het 
Vlaams Huis en wie bereik je ermee'' 
Victor Steelant Laat me dit eerst 
duidelijk zeggen iedereen is welkom 
bij ons Sommige wandelaars bij ons 
zijn ook lid van andere klubs Waarom 
n ie t ' 
De afstanden zijn ook korter gewor
den en het tempo ligt lager dan vroe
ger We zijn een echte familiewandel-
klub geworden Men moet echt geen 
sportman zijn om gemakkelijk mee te 
kunnen Wie nog nooit een wandeling 
in de benen had, mag gerust voor het 
eerst bij ons komen Hij of zij zal geen 
moeite hebben 
En het soort wandelingen'^ 
Wilfried Lagae Wij zoeken altijd een 
rustig trajekt op, bij voorkeur met veel 
groen In de wintermaanden doen we 
het dichter bij huis Omdat de dagen 
korter zijn en omdat we meestal een 
korte rustpauze inlassen 
We zorgen ook voor variatie 
En elk jaar zijn er enkele wandelaktivi-
teiten waar niet alle trouwe deelne
mers van elke maand aan meedoen 
Onze voettocht naar Diksmuide, n a v 
de IJzerbedevaart, is iets speciaals, 
door de afstand, door de sfeer en door 
het feit dat we dan heel wat deelne-

5de autozoekrit 
te Wielsbeke 
De Vlaamse Vnendenknng Wielsbeke 
verwacht alle Vlamingen op haar 5de 
familieautozoekrit op zondag 2 mei '82 
Het wordt terug een aangename, ont
spannende familieuitstap doorheen 
rustige, landelijke wegen in de omstre
ken van Wielsbeke 
De autozoekrit wordt begiftigd met 
ruim 80 000 fr aan prijzen 
Deelneming in de kosten 150 fr per 
wagen Medeinzittenden mogen ook 
deelnemen voor 75 fr inschrijvings
geld 
Inschnjving en start in VU-lokaal „De 
Klokke", Marktplein te Ooigem tussen 
12 u 30 en 14 u 
Pnjsuitdeling omstreeks 19 u in het 
kultureel centrum „Leieland" te Ooi
gem 

mers krijgen die anders met meewan-
delen 
Elke augustusmaand is er ook een iets 
langere tocht, maar dan onderbroken 
door een iets langere rustpauze 
En aan het eind van het jaar hebben 
we onze Hutsepotteling Het gaat dan 
te voet naar Kachtem, waar we in het 
Oud Gemeentehuis, in een vrolijke 
sfeer de voeten onder tafel steken 
voor een hutsepotmaal Maar dat is 
lang met alles Er is telkens een tombo
la De ouderdomsdeken onder de wan
delaars, Michel Werbrouck, draagt dan 
een relaas in verzen voor van al onze 
wandelexploten En Willy Vanlerber-
ghe zorgt voor een film over het 
wandeljaar In die film zitten altijd ver
rassingen die ervoor zorgen dat er 
flink wat gelachen wordt 
Nooit ongevallen gehad tijdens een 
wandeling ' 
Victor Steelant Eü^e deelnemer betaalt 
een kleine bijdrage (20 fr per volwas
sene en 5 fr per kind) Het enige wat 
we ooit meemaakten was een verzwik
te voet BIJ het uitkiezen van het 
wandeltrajekt houden we ook reke
ning met de veiligheid We hebben 
trouwens peuters in de buggy tot en 
met een ouderdomsdeken Jonq en 

oud en ook mensen van alle standen 
en beroepen 
En voor de rest van het seizoen'^ 
Victor Steelant Van mei tot december 
nog acht wandelingen met veel afwis
seling En het weer is bijna altijd goed 
Is het dan toch een keer wat minder, 
dan verliezen we er de glimlach met bij 
Want je mag met vergeten dat wande
len niet alleen de eenvoudigste, maar 
ook de gezondste en meest ontspan
nende sport IS 
In de persoon van Victor Steelant en 
Wilfr ied Lagae is de Wandelklub 
Vlaams Huis in goede handen Het 
sti jgend sukses bewijst dat. Voorzit
ter en sekretaris zijn ook geen men
sen van hef woord zij doen het 
Victor Steelant die in het bedrijf 
Aurora werkt is ook nog op andere 
sportieve terreinen aktief: lid en be
stuurslid van de wielertoeristen Abe
levrienden, afgevaardigde voor de 
Wandelklub Vlaams Huis in de Ize
gemse Sportraad en alti jd honderd 
procent aktief bij Izegem Wandelt, 
het jaarlijkse initiatief van alle Ize
gemse wandel- en atletiekklubs sa
men. 
Wilfr ied Lagae Is onlangs gehuldigd 
in het Sint-Jozefskollege voor zijn 
25-jarig leraarschap aldaar. Ook daar 
heeft hij de wandelsport gestart en 
hij zet die nog alti jd voort. In alle stil
te, zoals men dat van hem gewoon is, 
in zoveel organizaties en ook in de 
VU, waarvan hij een hardwerkend 
bestuurslid is. 
Samen met de voetbalklub en kaar-
tersklub Vlaams Huis, in de ontspan-
ningssektor, met het ziekenfonds 
West-Flandria op het vlak van dienst
betoon, en met FVV. miliciensaktie 
„Ik dien', en VSVK in de vormings-
sektor, is de wandelklub Vlaams Huis 
een belangrijke en onmisbare scha
kel geworden in het Vlaams-natio
naal leven in Izegem. (ev) 

Een nieuw VOVO-initiatief 

Top en basis VU samen 
op de IJzerbedevaart 

3 juli vooravond van de IJzerbede
vaart Reeds veel jongeren zijn te 
Diksmuide 
4 juli zeer veel VU-mandatarissen en 
militanten zijn op de bedevaart 
Waarom ze niet samen brengen vóór 
of na de bedevaart voor een gezellig 
praat je ' 
V O V O huurde daarvoor op 3 en 4 juli 
het oud VTI-gebouw te Diksmuide Een 
zeer groot gebouw met 2 enorme 
koeren, zalen en lokalen Waar IJzer-
laan 1, 400 meter vanaf de Hoge Brug 
(aan de IJzertoren) in de nchting van 
de Markt te Diksmuide 
Gelegenheid tot eten Barbecueformu
le een drankje, wat muziek, en vooral 
levend kontakt tussen top en basis 
Slaapgelegenheid voor jongerengroe
pen 

De mandatarissen begrepen het op
zet Ze gaven nu reeds hun toezegging 
en dit op een week tijdi 

Zullen zeker aanwezig zijn 
De senatoren Oswald Van Oote-
ghem, Michel Capoen, Guido Van In en 
Jef Thijs 

De volksvertegenwoordigers Julien 
Desseyn, Frantz Vansteenkiste, Juul 
Van Boxelaer, Frans Baert en Jan 
Verniers 

De provincieraadsleden Johan Beke, 
Kns Lambert Ward Baert Bart Van-
dermoere en Maunts Zwaenepoel 

Schepenen en burgemeesters Omer 
Dombrecht (s), Raymond Reynaert Cs) 
en Jan Vandewalle (s) 
Wie vo lg t ' 

Trefpuntaktivlteiten 
te Brugge 

De twee spilfiguren van de Izegemse Wandelklub Vlaams Huis: links, 
Wilfried Lagae, rechts, vorozitter Victor Steelant. 

Kruidenmarkt 
Op zondag 2 mei as, van 10 tot 16 u 
houdt vzw Trefpunt op de Burg te 
Brugge z n tweede kruidenmarkt 
Naast het gratis verdelen van een 
folder over het gebruik van kruiden 
ook informatie over het kweken en het 
nut van kruiden en kruidachtigen 
Om 11 u openluchtcauserie van Daan 
Vervaet, kruidenkweker-volksverte-
genwoordiger, over „Wat doen we met 
die lelijke blinde gevels in Vlaande
r e n ' " 
Tussen het keuren en de verkoop van 
kruiden door optreden van doedelzal-
spelers 

Debat: Sociale 
geschiedenis van 
het Vlaamse volk 
Op dinsdag 18 mei as om 20 u 30 is bij 
Trefpunt (als pnmeur voor Brugge) dr 
hist Chris Vandenbroucke te gast, die 
met zijn boek „Sociale geschiedenis 
van het Vlaamse volk" maandenlang 
op de lijst van de best-verkochte au
teurs stond 
Dr Vandenbroucke komt achtergron
den en draagwijdte van zijn reveleren
de geschnften nader toelichten Om 

het geheel levendig en verrassend te 
houden, zoals de door dr Vanden
broucke bijeengebrachte gegevens 
zelf, wordt het tema voorgesteld onder 
vorm van debat waarbij dr Pol Van
den Dnessche als moderator zal optre
den 
Debat en kennismaking vinden plaats 
in de auditiezaal van het „Hof van 
Gistel", Brugse dienst voor kuituur. 
Naaldenstraat 7 (nabij Koncertge-
bouw), Brugge Remgeld 20 fr 

Brugse 
wandelingen 
Gans de maand mei: wandelzoektocht 
doorheen Brugge, inschrijvingen in 
Breydelhof, Suveestr 2, Brugge op 
weekdagavond, met uitzondering van 
maandag, vanaf 19 u, formulier mits 
50 fr 

OCMW-BRUGGE 
Aanleggen wervingsreserve van 

logopedist(e) 
Geldig tot 31 december 1984. 
BUZONDERSTE VOORWAARDEN: 
1 Belg zijn en van onberispelijk gedrag; 
2 Leeftijd De leeftijdsgrens van 45 jaar niet overschreden 
hebben bij indiensttreding Voor de personeelsleden, die in 
dienst van een OCMW zijn of werkzaam zijn bij een andere 
overheidsdienst geldt, inzake deze leeftijd, de volgende 
regeling op es-jarige leeftijd ten minste 20 pensioenaan
spraak verlenende dienstjaren kunnen laten gelden ten 
aanzien van de Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen, 
3 Diploma van gegradueerde in de logopedie, 
4 Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen 
Weddeschaal: 
155 (eindwedde 177) tegen indexcijfer 225,22% 453593 -
855142 dn 27 jaar), 
Inschrijving^sgeld: 
400 f r storten op PR 000-0099581-59 van het A,Z Sint-Jan, 
Ruddershove 10 te 8000 Brugge, vóór 30 april 1982, met ver
melding „Examen logopedist(e) 
In te sturen: 
Uiterlijk tegen 30 apnl 1982 aan de Personeelsdienst van het 
OCMW-Brugge, p / a AZ St-Jan, Ruddershove 10 te 8000 
Brugge Geschreven aanvraag deelneming examen, voor 
eensluidend verklaard afschrift diploma 

OCMW-Brugge 
Aanleggen wervingsreserve van 

ziekenhuisassistent(e) 
Geldig tot 31 december 1984. 
BIJZONDERSTE VOORWAARDEN: 
1 Belg zijn en van onberispelijk gedrag, 
2 Leeftijd De leeftijdsgrens van 45 jaar niet overschreden 
hebben bij indiensttreding Voor de personeelsleden, die in 
dienst van een OCMW zijn of werkzaam bij een andere 
overheidsdienst geldt, inzake deze leeftijd, de volgende 
regeling op 65-jarige leeftijd ten minste 20 pensioenaan
spraak verlenende dienstjaren kunnen laten gelden ten 
aanzien van de Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen, 
3 Brevet van ziekenhuisassistent(e) of van verpleegassis-
tent(e), 
4 Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen, 
Weddeschaal: 
140 (eindwedde 157) tegen indexcijfer 225,22% 401072 -
671795 dn 31 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 
300 f r storten op PR 000-0099581-59 van het A.Z. St.-Jan, 
Ruddershove 10 te 8000 Brugge, vóór 30 april 1982, met ver
melding „Examen ziekenhuisassistent(e)" 
In te sturen: Uiterlijk tegen 30 april 1982 aan de Personeels
dienst van het OCMW-Brugge, p /a AZ St,-Jan, Ruddersho
ve 10 te 8000 Brugge Geschreven aanvraag deelneming exa
men, voor eensluidend verklaard afschrift diploma 

• Jonge dame, 23 jaar, diploma 
lagere onderwijzeres zoekt drin
gend een passende betrekking 
Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem, senator, A 
Lonquestraat 31,9219 Gentbrug
ge, tel 091-3072.87. 

8 mei: vredes-
wandeling 
te Tielt 
Op 8 mei wordt in Tielt een vredes-
wandeling gehouden, waaraan ook de 
V U en de VUJO, regio Tielt zullen 
deelnemen 
Het vredesideaal is immers altijd al één 
van de voornaamste aktiepunten ge
weest van de Vlaamse beweging, de 
massale belangstelling op de jaarlijkse 
IJzerbedevaart bewijst dit wel Daar
om willen de VU en de VUJO ook 
deze keer met afwezig blijven op deze 
vredesmars 
Deze vredesmars mag met gezien 
worden als een manifestatie tegen één 
of ander machtsblok, maar via deze 
mars wil men gewoon het uitzichtloze 
van de huidige atoombewapening aan
klagen Er moet dnngend een einde 
gesteld worden aan deze zinloze en 
gevaarlijke bewapeningswedloop, 
want wapens hebben immers maar 
één doel, namelijk mensen doden 
VU en VUJO-Tielt roepen dan ook al 
hun leden en sympatizanten op om 
deel te nemen op 8 mei aan deze 
vredesmars te Tielt (samenkomst om 
14 u aan het zwembad) 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwenj 

Bnlstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-2122 48 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden. Grafzerken 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemmgen 

Genlsoslrnat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tri 054 4125 89 

Wt) bouwen voor u sleutel op de deur 

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

Platteau Lievens. Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

Handweverij „den boogaert" 
Veerie Van den Berghe, Groen
straat 3, Hekelgem, tel. 053-
66.84.91. Open elke woensdag en 

^ i ' — / zaterdag van 14 u. tot 19 u. 
" ^ \ Handv^eefwerk, eigen en uit vreemde ian-

' ' V . den, tafelkleden, ook liandgeborduurde, 
brei- en weefwol, mooie gebruiks- en sier
voorwerpen, alles om Ie spinnen, verven, 
weven — ook lessen. 

Wit houten meubelen In Aalst, Groenstraat 200 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 lot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILOER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8. 1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel 054-33 37 56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel. 091-62.51.42. 

ALLE LASWERKEN 
Staaf - aluminiuin - ZAMAC -
brons - koper - gietijzer 
Halfautomaatlaswerken 100% 
fotolas 
Nieuw en herstellingen. 
GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244. 2610 WILRIJK. 
Tel. 031-28.93.14 

BLANKENBERGE 
verzorgde app. en 
kamers te huur 
vakantieverhuring 
Restaurant Béarnaise 
De Smedt de Nayerlaan 86 
050-41.30.70 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-71 1240 

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstellingen 

lustrerje 

mare 
de vriese 
bar. ruzetlelaan .56c brugge 
050/35 /4 04 
baan brugge-korlrijk 

NV Relnigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wonimelgem 

Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief -
stljlmeubelen en modern 

GELD 

Onmiddelli jk te bekomen bij 
FINKAP.Veldstraat 12,9300 
AALST - Tel. 053-21.29.11 -
053-21.27.57. 

DE KERAMIEKKELDER 
Piet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel. 51161.33 

Privé: 56903.18 

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

I K E U K E N S I 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

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

KLEDING LENDERS 

Sint D.iniuuinstroot 41 
W O M M E L G E M 
te l 031 53 70 39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

GELD 
onmiddellijk te bekomen 

bij Frans VAN MOORTER 

Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel. 053-21.29.11 
053-21.27.57. 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

Heropmaken oude ijzeren poor-: 
ten en balkons en allerlei smeed-

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis prijsofferte 

OURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24. 
9480 Dcndert ioutem 
fel 053 2193 25 

I D E L • Tel O n - 5 3 4 3 4 9 

Gelegenlieidsgrafiek. Huwetiik - Ge
boorte - Zelfklevende pl.ikb.ind on 
etiketten Houten drukletters - Reklo-
lue-kiilenders. 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Stlhouelte 
Marwitz 
Rodenstock 

HerLMitolsebjon 340 
Dcurne Z Tel 21 08 96 
Korkbtroat 44 Antwerpen 
Tel 35 65 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken. 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244 2610 WILRIJK 
Tel 031-289314 

^ ^ r ^ ^ w | VAKANTIE 

IrJ^^iVJ^^wAV" OOSTDUINKERKE 

[ÜÜQI 
Littoral 

/ ^ uitgebreide Keus bemeubelde villa's - appart. - en studio's "?. ' '°1L" ":^,"* l ' J , 1 
in alle prijsklassen alles inbegrepen «»5« OOSTDUINKERKE • 
,r.a„ratis..talo,usn,et.ote's WOENSMG'OEVLOTEN | 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengels|X>rt 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02-478.19.93 
Import - Export 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huweli jksreportages. 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 
TV-
Tel. 

en VIDEO-SPECIALIST 
16.34.16. 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
• DEN DUVEL.BANKELINDEWEG 11 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • Centrale 
verwarming # Houtkachels • Jnlx)uw 

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

Diepvriezers. 

B -I- M 
Bouwpromotoren 

en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42 B 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87 

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

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

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

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
Tel. 02/251.81.66 

iy.',illil.'ii 
EN BROEKEN 

moeilijke maten, A 
vakkundige retouche 

¥ermees ̂ ' 
«..̂ iJJ.'ü'.ül'.'iJ.i lU H.V»l.'.."IJ.LJ~t»l.mi!i 

KUNSTGEBIHEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Cti.Tzalloan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 425 46 42 

< 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 M O L 

014-31 1376 

V. 

Huis MEYNTJENS 
Schilder- en Behangwer-

ken 
Vloerbekleding 

Kruibeeksesteenweg 32, 
2720 Burcht. Tel. 031-
52.74.72. 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 031-36.45.31. 
Open van 10 lot 19 u 30 

Georges DE RAS pvba 
Autocars .lutobus. 
ceremonie wagens 

begr,ifenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-21 36 36 

Zondag en maandag gesloten 
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28 -m\ Mensen van bij ons 

Senator Wim Jorissen (60): 

Mikrobe 
De regent Germaanse talen, 

die een verhandeling pleegde 
over „Antonides van der Goes en 
de barok" (in '48) nam geen vrede 
met leraarswerk: „wie met gebe
ten IS door de politieke mikrobe 
doet er goed aan af te zien van het 
dag- en nachtwerk van de politie
ke mandataris". 
Een wijze raad van een VU-mili-
tant van het eerste uur. Hijzelf 
miste in zijn studentenjaren, en 
ook decennia nadien, geen enke
le manifestatie waar flamingan-
tisch spervuur bij te pas kwam. 
Tja, hoe gaat dat en hoe verloopt 
dat verder. Boerenzoon in het 
gehucht Bloer, om en nabij Ton
geren. Vier jaar studeren in Wal
lonië. En de rest is het bij flarden 
welbekend politiek Vlaamsnatio-
naai verhaal van Wim Jor issen-
Werk, leven, en politiek bedrijvig 
in Gent, Tienen, Halle, Brussel, 
Mechelen-

Wim Jorissen: „Mijn familie en 
ikzelf werden na de oorlog niet 
repressief getroffen. De Vlaamse 
Beweging lag plat We maakten 
plannen. Zoeken naar iemand die 
als boegbeeld in tal van initiatieven 
kon vooruitgeschoven worden 
„De Vlaamse zaak moest op
nieuw op gang gebracht worden." 
Zo heb ik met Mr Paul Beeckman, 
Bouchery, dr Leo Wouters en ook 
Gerard Pomsée mee geduwd aan 
de kar van de eerste Vlaamse 
Volksbeweging. 
We werden meteen gekatalo-
geerd als durvers en „welbe-
spraakten" en zo belandt ge na
tuurlijk van de ene wieg in de 
andere van de Vlaamse Bewe
ging. 
Op al die historische momenten 
wil ik toch één met grote genoeg
doening (de andere versmaad ik 
geenszins) in herinnering brengen 
voor mezelf: de samenzwering 
met professor Couvreur, Frans 
Van der Eist, Ludo Sels en Van 
Leemputten waaruit mettertijd de 
VU zou groeien." 
— Het was de periode van café-
zaaltjes-vergaderingen, mee
tings in hoekjes van kroegen. 
Amper ergens een toelating voor 
het gebruik van de parochie
zaal-? 
Wim Jorissen: „Een pionierstijd. 
Waar ik nog van geniet Maar in 
'65 werd het voor mij bittere ernst 
Als VU'er in de Senaat Een belof
te in het parlement waarmaken. 
Als militant voor de VU-militanten 
die terecht op mijn vingers keken. 
De Belgische politiek trilde soms 
onder onze bedoening in Kamer 
en Senaat Maar we brachten des
tijds vooral als eenzaten kontro-
versiéle dingen te berde zoals de 
afschaffing van de faciliteiten in de 
Brusselse randgemeenten, de op
richting van een Duitse provincie, 
de vertaling van de naam Bau-
douin onder de Koninklijke Beslui-

II Ons vel krijgen ze niet zo vlug II 
MECHELEN - Wim Joris
sen zal zijn politieke memoi
res niet schrijven. En als hij 
daartoe toch nog een opwel
ling zou krijgen dan zal hij 
vooral moeten putten uit zijn 
geheugen. Want, hij heeft 
over de VU-geschiedenis, 
die hij nochtans in aanzien
lijke mate zelf méé gemaakt 
en beïnvloed heeft weinig 
„paperasserij" bewaard. 
Hij houdt niet van „terug
blikken". Hij blijft gepassio
neerd door pionierswerk. 
Iets nieuws presteren. Wer
ken aan de dag van morgen. 
Het is jammer voor ons. In 
het Vlaamsnationalisme zijn 
er al zo bitter weinig memoi-
re-schrijvers. 

Wim Jorissen werd gisteren, 
woensdag, precies zestig 
jaar. Het is 33 jaar geleden 
dat hij medestichter was 
van de Volksunie. Niet de 
partij van vandaag. Die werd 
in december '54 opgericht 
met als eerste voorzitter 
professor Couvreur. Om 
maar te zeggen dat Wim 
Jorissen bij nogal wat 
Vlaamse (stichtings)verga-
deringen als bezieler aan
wezig was. 
Het Paaskongres van de 

ten, de taalkorrekties aan beelden 
en portretten in de Senaat de 
vernederlandsing van de zoldering 
in de Hoge Vergadering waar 
voorheen Flandre Occidentale en 
Oriëntale nog boven de CVP, BSP 
en PVV hoofden prijkte... 
En dan natuurlijk en vooral: de 
straatmanifestaties. We hebben 
de steun van onze militanten 
broodnodig gehad om in het parle
ment allereerst een aantal onder
werpen ter sprake te kunnen 
brengen en naderhand ook eisen 
in wetsvoorstellen, nadien overge
nomen in wetsontwerpen, be
kroond te zien. Bijvoorbeeld dos
sierperikelen die wel een soelaas 
betekenden voor kleine incivieken 
maar tot op heden jammer genoeg 
nog niet zijn uitgemond in een 
humanitaire algehele politieke am
nestiegeste. Met woorden hebben 
al de Vlaamse partijen inmiddels in 
het parlement onze jarenlang geui
te sociale bekommernis terzake 
bijgetreden. En nu zullen wij er 
allicht weer moeten voor zorgen 
dat de daad bij hun woord ge
voegd wordt..? 

Toen ik meehielp aan het pioniers
werk van de VU dan was onze be
kommernis drievoudig: een zelf
standig Vlaanderen, amnestie en 
een goede oplossing voor de 
werkloosheidsmiserie..." 

— Jarenlang gewerkt en geha
merd voor niets? 

/MENSEN 
I^N ONS 

Vlaamse Jongeren. De 
Vlaamse Volksbeweging. 
Het Vlaams Oud-hoogstu-
dentenverbond (vandaag 
Verbond van Vlaamse Aca
demici). Het Algemeen Ne
derlands Zangverbond. De 
Stichting Lodewijk de Raet 
Het Dosfel-Instituut En, niet 
te vergeten, de fel-omstre-
den Protea-
Dit weekend wordt Wim Jo
rissen door zijn vrienden in 
Rijmenam gevierd. Hijzelf 
houdt niet van bloempjes-
festijnen want hij weet dat 
er bloempotten bijhoren. 
Maar hij is hoe dan ook toch 
haast twintig jaar senator 
Zijn kollega's van de Hoge 
Vergadering houden het sta
tistisch amper zes jaar vol. 
Jorissen is, dat erkent on
derhand mede- en tegen
stander, een kaliber apart 
Toen hij als debuterend se
nator (de eerste provinciale 
VU-senator) in '65 Ie Sénat-
de Senaat binnenliep werd 
hij staande gehouden door 
drie geslepen Wetstraat
journalisten: „Mijnheer Jo
rissen, die Senaat dat is 
voor ons een dode bedoe
ning. We kennen u als mili-
tant-in-de-straat We weten 

Wim Jorissen: „Inderdaad, op de 
drie terreinen is er nog een be
hoorlijke eindweegs af te leggen. 
Wij waren de eersten om het 
belang van de streekekonomie te 
beklemtonen met het oog op bete
re werkverschaffing voor onze 
mensen en bestrijding van de aso
ciale pendelarbeid. 
„Gedaan met zwoegen in den 
vreemde". „Werk in eigen streek". 
Het waren onze slogans die later 
door anderen werden meegedra
gen. 

Weet ge, ik herinner mij dat vader 
Eyskens op een Vlaams Ekono-
misch Kongres in Leuven als op
lossing voor de pendelmiserie 
vooropstelde dat die Vlaamse ar
beiders dan maar best in Wallonië 
zouden gaan wonen... Naderhand 
wou de ACV-man niet meer we
ten dat hij zulks had durven voor
opstellen. 

En Achilles Van Acker, de socia
list die had nóg een beter voor
stel: „de kwaliteit van de pendel-
treinen moet verbeterd worden." 
WIJ waren de enigen om de pen
delmiserie zelf aan te klagen en te 
koppelen aan de eis voor werk in 
eigen streek..." 

— Egmont moet u zwaar pijn 
gedaan hebben_ 

Wim Jorissen: „Ik heb twee jaar 
lang 's nachts met geslapen. Ik 
voelde de politieke klappen die 
onze partij zou te verduren krijgen 
almaar dreigender aankomen 
Maar, een konflikt duurt nooit eeu
wig. En, „we zullen het wel overle
ven." Ge praat u in zo 'n benard 
moment zelf moed in. Het besef 
was er wel bij mij dat de VU niet 
eeuwig voor oppositiewerk moet 
opteren, maar Egmont is toch het 
drama geweest van het ongeduld 
om mee de beleidstouwtjes in 
handen te nemen. Men heeft dan 
van alle kanten geprobeerd ons af 
te slachten, maar ons vel krijgen 
ze niet zo vlug. We kunnen tegen 
een stevige stoot." 
Jorissen is voor sommigen ook 
de man die links-rechts tegen-

dat het u niet zal lukken. 
Maar toch stellen we aan 
elke beloftevolte nieuwko
mer de vraag of die deze 
Hoge Vergadering niet zou 
kunnen wakker schudden-" 
Ik meen dat ik die belofte 
heb waargemaakt zegt van
daag VU-stichter-sekretaris 
Wim Jorissen. 

En terecht, hij blijft onver
minderd stof doen opwaaien 
in de Wetstraat 

De Limburger. De joviale 
Haspengouwenaar. De 
Brusselse supporter van 
Anderlecht (gedurende 17 
jaar) De Maneblusser van 
vandaag. Het flamingantisch 
spreekkanon zoals Wet
straatjournalisten hem ge
ruime tijd hebben gewaar
deerd. De baarlijke duivel 
voor tegenstanders. Is deze 
politieke bizon tevreden 
over zijn inmiddels gepres
teerd levenswerk? Betekent 
een parlementslid vandaag 
nog iets meer dan een op
merkelijke P-plaat op de 
snelweg van De Croo? En 
de Egmont-kater? Het Pro-
tea-etiket? Wat is de zwak
ke plek van de elektoraal 
sterke VU van vandaag? 

f-
stellingen binnen het Vlaamsna
tionalisme blijft oproepen-
Wim Jorisen: „Wat is progres
sief? En IS een „linkse" een voor
beeldig progressist? 
Onze partij is nu al meer dan een 
kwarteeuw vooruitstrevend ge
weest ,zonder te zwaaien met 
etiketten. Vlaamsnationaal IJve
ren voor ons volk. Rechtvaardig
heidspartij Geen kleine belangen
partij van één bepaalde groep. 
En dan Jorissen en Protea natuur
lijk 

Men mag er in onze demokratie 
blijven over schrijven en denken 
wat men wil Mij blijft het er om te 
doen objektieve informatie te ver
strekken over wat zich in Zuid

en fraktieleiders geabdikeerd heb
ben voor dit machtig medium. Het 
parlement krijgt geen primeurs 
meer 
Veel erger vind ik evenwel dat jaar 
na jaar de regeringen slordiger zijn 
gaan werken. Een week geleden 
was er behalve de rijksmiddelen
begroting nog géén een begroting 
voor '82 ingediend bij het parle
ment! 
Maar een parlementslid dat des
noods tegen de regering en de ei
gen partij in, blijft hameren op zijn 
wetgevende macht verwezenlijkt 
mettertijd toch nog immer zeer 
veel kleine en ook af en toe groot
se dingen. Ge moet het dan wel 
kunnen verkroppen dat uw pio
nierswerk door de regering in 
wetsontwerpen wordt overgeno
men en dat anderen met de plui
men gaan lopen. 
— Hoe sterk is de VU nu van
daag in de federalistische 
stroomversnelling? 
Wim Jorissen: „Onze dossiers 
zijn, met de toename van het 
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Afrika afspeelt We kanten ons 
tegen mishandeling van alle volke
ren, de 12 volkeren die er leven. 
Weet ge wie in de UNO Zuid-A fn-
ka steeds in de hoek trachten te 
duwen'^ Vertegenwoordigers van 
de regimes in Chili, van El Salva
dor, van Angola, van Polen, van 
Tsjechoslovakije, van Iran. van 
Rusland..." 
— Is het parlement vandaag nog 
hetzelfde van twintig jaar gele
den? 
Wim Jorissen: „Er wordt nog im
mer op dezelfde ambachtelijke 
wijze gewerkt Wél heeft de televi
sie ervoor gezorgd dat ministers 

aantal studaksen, steviger gestof
feerd dan ooit voorheen. 
Maar, we zijn groot geworden met 
het werk van de militanten en die 
dreigen we nu toch wel behoorlijk 
kwijt te spelen. 
Hoewel we bijvoorbeeld als eer
sten de problemen van het leefmi
lieu hebben aangewezen, uitpak
ten met stevige dossiers en derge
lijke, zijn de jonge militanten toch 
met een behoorlijk aantal elders 
politiek onderdak gaan zoeken. 
Dat men zich in de VU daar eens 
zeer ernstig zou over gaan bezin
nen!" 

(hds) 
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