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„Balance of terror" 
De escalatie van het militair geweld op en rond de Falklands, 
aan de zuidpunt van Latijns-Amerika heeft ook de Westerse 
wereld opnieuw met de neus op het onzinnige en vervaarlijke 
van veel politiek-strategische machtsspelen geduwd. 
Nu de EG-partner Groot-Brittannië in een post-kolonialisti-
sche oorlog is verwikkeld geraakt met Argentinië wordt in 
West-Europa de dreiging van de bewapeningswedloop 
scherp aangevoeld. Er zijn al om andere futiele redenen we
reldbranden ontstaan. Vandaag wordt gevochten om een 
archipel waar een achttienhonderd mensen jarenlang vredig 
en veraf van het internationale kluwen met hun duizenden 
schapen hebben geleefd. 
Nadat van beide kanten vorige week de militaire escalatie 
werd in de hand gewerkt moet vandaag blijken dat vooral het 
persoonlijke prestige van enkele politieke leiders in de 
weegschaal wordt gegooid ten koste van honderden sneuve
lende soldaten en burgers, en ook met als gevolg het behoor
lijk aanwakkeren van de agressie in de wereldpolitiek. 
In het rijtje van de oorlogen die momenteel op onze aardkluit 
gestreden worden is de Falklandkrisis zeker niet de grootste, 
gewichtigste of in omvang meest dramatische. Na de misera
bele en hemeltergende kontinent-oorlog die in de jaren 
zeventig dag-op-dag het nieuws haalde onder de hoofding 
„Vietnam-oorlog:", en waar het besef is aan overgehouden dat 
al de betrokken partijen als verliezende partijen uit het 
strijdveld zijn gekomen, blijven de grote machtsblokken toch 
maar kortzichtig baat zoeken met militair geweld in Egypte, 
Israël, Libanon, Irak, Iran, Afghanistan, met bloedig geweld 
in Latijns-Amerika, onderdrukking in het Oost-Europees 
blok... 
Partij en tegenpartij verantwoorden hun zware budgettaire 
inspanningen voor militaire bewapening omwille van de 
dreiging van overrompeling door het andere „machtsblok". 
Bewapeningsinspanningen blijken voor nationale regerin
gen — op enkele zeldzame witte raven na — een noodzakelijk 
kwaad. Ook voor onze centrale regering, die een getrouwe 
NAVO-partner blijft en de „militaire verbintenissen" ge
trouw blijft nakomen. 

Dat op een gegeven moment, middels tal van indrukwekken
de manifestaties, een belangwekkende volkswil tot uiting 
komt om militaire escalatie af te wenden, blijkt nauwelijks 
indruk te maken op de politiek-militaire spraakmakers die 
de bondgenootschappen bepalen en ondertekenen. Zo wordt 
in een onverminderd tempo het programma voor nieuwe nu
cleaire bewapening getrouw afgewerkt. Daartegenover staat 
de uitgesproken wil van Europese volkeren om een atoomvrij 
Europa te betrachten. 
Maar op het internationale schaakbord wordt desondanks 
geopteerd voor een „balance of terror". Een pantser méér in 
het ene kamp wordt beantwoord met een nog krachtiger 
pantser in het andere kamp. Mettertijd is men dat spelletje 
ook in de nucleaire bewapening gaan spelen. 
Daarbij werö er langrs geen kanten rekening mee gehouden 
dat het almaar verder opdrijven van de bewapeningsspiraal 
een nieuwe internationale ekonomische orde onmogelijk 
maakt en daardoor ook vooral de ontwikkeling van de Derde 
Wereld op humanitair-gewelddadige wijze wordt tegenge
gaan. 
Blijft een eenzijdige wapenbeperking, en zeker een eenzijdige 
gehele of gedeeltelijke ontwapening in één politiek-militair 
machtsblok behoren tot de kategorie van dagdromerij in het 
land Utopia, dan dient het nochtans overwogen te worden, 
binnen de algemene doelstelling van met de lippen beleden 
internationale wederzijdse geleidelijke en gelijktijdige ont
wapening, dat een land als Belg^ië niet inmiddels met kracht 
een politiek moet gaan voeren om zelfstandig bepaalde 
wapensystemen af te wijzen. Zo is het een feit dat het 
opstellen van nieuwe nucleaire wapens, ook in ons land, het 
oorlogsrisico hoe dan ook verhoogt. Dat bovendien toppoliti-
ci en militairen van onze belangrijkste NAVO-partner, de 
Verenigde Staten, overigens ook al een lapsus-verklaring ten 
beste gaven over een mogelijke beperkte nuclaire oorlog in 
West-Europa geeft zwaar te denken. 
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— Falklands, een zoveelste militaire brandhaard. Waarvoor? 
De Britse en Argentijnse machthebbers verliezen er hun gezicht bij. Honderden soldaten en burgers hun 
leven. En de vredesbeweging verliest er ook bij-

Het fameuze fonds-Nothomb 
Uit de zogenaamde „konfliktennota" van de Vlaamse regering bleek 
reeds ondubbelzinnig de teneur dat de al zo pietluttige staatshervor
ming dag na dag verder uitgehold wordt door de centrale regering. 
Er zijn de tewerkstelling, het industrieel beleid, het afvalbeleid, het 
toerisme- stuk voor stuk dossiers die Martens en zijn kollega's bij 
stukjes en beetjes naar zich toe trekken. Op zoek naar Vlaamse 
centen! 
Ook de voogdij over de gemeenten, nochtans ondubbelzinnig een 
gewestelijke materie, ontsnapt niet langer aan de grijpgrage handen 
van het centrale bewind. 

Intrigant hier is de gewezen PSC-
voorzitter Nothomb, het hoofd van 
het departement Binnenlandse 
Zaken, dat ei zo na sneuvelde 
tijdens de regeringsvorming. Zijn 
bevoegdheden zijn er dan ook 
naar. Als een kat In het donker 
vecht Nothomb om wat meer er
kenning. En de barslechte financië
le situatie van onze gemeenten is 
daarbij een welgekomen dossier. 
Want het gaat slecht met onze 
gemeenten. Globaal torsen zij een 
schuldenlast van zowat 600 mil
jard. Daaraan wil Nothomb wat 
doen, zichzelf al ziende als redder 
der gemeenten. Via een sane
ringsfonds, uiteraard het fonds-
Nothomb genoemd, wil hij de ge
meenten met subsidies en lenin
gen bijstaan. Uiteraard in ruil voor 
meer zeggenschap van hemzelf. 

zodat hij onrechtstreeks opnieuw 
voogdij over de gemeenten zal 
uitoefenen. 
Daarbij komt hij flagrant in botsing 
met de regionalizering van augus
tus 1980: de voogdij over de ge
meenten behoort de gewesten 
toe. Er is echter méér. Zoals alle 
dossiers vertoont ook dit een 
communautaire angel. Het tekort 
van de Vlaamse gemeenten ligt 
beduidend lager dan dat van de 
Waalse en Brusselse. Per hoofd 
van de bevolking bedroeg het 
gemeentelijk tekort in 1981 ' in 
Vlaanderen 1.250 fr., in Wallonië 
5.500 fr. en in Brussel zelfs 
10.000 fr. Het Fonds-Nothomb 
dreigt dan ook een vrij eenzijdige 
operatie te worden ten voordele 
van de eigen Waalse en Brusselse 
gemeenten. 

Deze nieuwe benadeling krijgt 
nog een grotere dimensie wan
neer men weet dat Vlaanderen via 
het Gemeentefonds slechts 52 th . 
toegespeeld krijgt voor een bevol
king die nog steeds 64 th . verte
genwoordigt 
Om het dossier helemaal rond te 
maken moet ook nog het groot
stedelijk aspekt vermeld worden: 
Luik en Antwerpen zaten beide in 
de rode cijfers. Het verschil is 
evenwel dat Antwerpen krach
tens de fusiewet recht heeft op 
een konsolidatielening van 4,7 mil
jard en dat Luik van dit voordeel 
reeds genoot Nothomb kwam 
plots met het plan voor de dag om 
dan aan dat recht bepaalde voor
waarden te koppelen, die aan de 
stad Luik nooit gesteld werden. 

Het doel van Nothomb is dus vrij 
duidelijk: naast het verwerven van 
wat persoonlijk aanzien, doet hij 
een greep naar de bevoegdheden 
van de Vlaamse regering en naar 
de centen van de Vlamingen. Eens 
te meer steekt het hierbij de ogen 
uit dat de Vlaamse leden van de 
centrale regering, of zij nu van 
CVP- of PW-allooi zijn, Nothomb 
stilletjes laten begaan... 
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m Brieven 

„DE NIEUWE 
ORDE" 

Hoe oud L L („Wij" van 29 apnl j U is 
weet ik met maar ik heb de indruk dat 
schnjver van het bnefje zonder boe of 
ba alles wat De Wilde op TV vertelt 
aanneemt Ikzelf ben te jong om er uit 
ervanng over te kunnen spreken, maar 
heb wel een heel ander gedacht over 
deze uitzending Mag ik er terloops 
aan hennneren dat De Wilde zelf ge
zegd heeft „zelfs met de duivel had
den de Vlamingen opgetrokken om 
eindelijk hun rechten, die ze wel op pa
pier, maar nooit in prakbjk zouden 
gekregen hebben „Is het met tamelijk 
goedkoop de VNV-leiders aansprake
lijk te stellen voor de kollaboratie' Als 
er een schuldige is dan is het deze 
staat die zich La Belgique noemt Hoe 
kan men van iemand houden die 
steeds de andere uitbuit vernedert en 
achteruit s te l t ' Dat dit eens even 
doordnnge' Of De Wilde dit aspekt zal 
aanpakken en uitgebreid bepraten is 
een andere vraag Waar ik persoonlijk 
zeker van ben is, dat mocht hetzelfde 
zich nu voordoen er heel wat meer kol-
laborateurs zouden zijn omdat de 
Vlaamse mensen een beetje meer 
bewust zijn waar de klepel van de 
Belgische klok hangt Wat heeft het 
unitaire België aan onze kinderen of 
kleinkinderen te bieden? De schulden 
van en gemaakt door nog steeds 
dezelfden als zovele jaren vroeger 
Wat amnestie betreft is het met een 
beetje goedkoop de schuld op de 
leiders van het VNV te schuiven of 
deze van hun voetstuk te lichten Am
nestie zal er nooit komen want dat kost 
te veel geld Tussen haakjes de kinde
ren van een kollaborateur dragen ge
woonlijk ook „den naam" en mogen 
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delen in de kosten van de „premie" Als 
we De Wilde mogen geloven (en daar 
stuurt hij toch op aan) heeft Leopold III 
het land verraden Hoe noemt men 
d a t ' En wat zijn dan die k inderen ' 

P.B„ Melsele 

EIGENAARDIG 

Als men regelmatig de dagbladen en 
andere media volgt komt men stilaan 
tot de bevinding dat wij Vlamingen 
toch wel een eigenaardig volk zijn„ 
W I J schreeuwen moord en brand over 
hetgeen links en rechts in de wereld 
gebeurt Afghanistan, Ierland, Iran, Po
len enz Maar over dét wat al meer 
dan 150 jaar met ons en met Vlaande
ren aan het gebeuren is, daarover 
wordt het allerminst gerept of nage
dacht Is dat dan voor ons van zo 
weinig be lang ' 

Kijk ook maar eens hoe men bij ons uit 
zijn krammen schiet om b v Polen met 
voedsel en al het mogelijke te voor
zien i — Dat IS heel zeker een mooi ge
baar, maar 

Waarom niet even vnjgevig en ijveng 
voor de vele armen, zieken en ouden 
van dagen hier bij ons — aan hen die 
veelal in de slechtste omstandigheden 
aan de zelfkant van onze samenleving 
meer slecht dan recht gedwongen zijn 
te leven?-. En dit met alleen te Brussel 
in de Marollen' 

Zeker, het is allemaal wreed genoeg 
wat er in die verre landen gebeurt 
maar zou het misschien toch met beter 
zijn als WIJ onze hulp en onze energie 

eerst aan onze eigen mensen zouden 
besteden ' Het hemd is immers nader 
als de roki 

Er zijn in Vlaanderen zeker heel wat 
meer behoefögen dan men algemeen 
geneigd is om aan te nemen, omdat 
een groot deel van hen te fier zijn en 
zich schamen om hun armoede aan 
het klokzeel te hangen' 

Laten wij ons eerst maar eens in ons 
eigen „huishouden" omzien en als daar 
alles in orde is. dan kunnen wij nog al
tijd de anderen helpen' 

G.vM^ Eupen 

UITHANGBORD? 

Zaterdag 24 apnl II was ik m Brussel 
met een jonge werkzoekende uit Erps-
Kwerps op de jongerenbetoging voor 
werk Groot was mijn verwondenng in 
de VUJO-delegabe { ± 20 man) 
slechts een VU-verantwoordelijke aan 
te treffen Voor het arr Leuven was er 
slechts een meisje aanwezig 

Het heeft me pijnlijk getroffen dat de 
hele VU aan het probleem van de tijd 
haast geen aandacht schenkt Is so
ciaal bij de VU slechts een uithangbord 
geworden ' 

Maar ja, 's anderendaags was er Zang
feest 

En wat Valeer Portier daar met ..de 
Nieuwe Orde" kwam aandraven be-
gnjp ik nog met' 

J.V., Erps-Kwerps 

Belangrijke mededeling van 

Succes Kleding Meyers 
Geachte mevrouw, 
mijnheer, 
Zoals u m onze advertenties kunt 
bemerken, wordt u dank zij uw 
klubblad als een bevoorrechte 
klant behandeld m onze zaak 
Zodanig dat u op vertoon van uw 
bewijsnummer, of van uw lid-
kaart een uitzonderlijke korting 
van 10% toegestaan wordt op uw 
aankopen 
Nochtans wordt bi] elke adver
tentie ten zeerste aangeraden uw 
korting te vragen aan uw verko
per/verkoopster en niet aan de 
kassa. Dit is voor ons uiterst be
langrijk en heeft de volgende 
reden 
95 % van onze kliënteel geniet bij 
SKM geen enkele korting onze 
ganse publiciteit in de normale 
bladen loopt dan ook in die zin 
dat onze prijzen — „Meyers fa
brieksprijzen" genoemd — prij
zen zijn waarvoor aan niemand 
een korting wordt teogestaan. 
Aan de kassa is bet bij ons meest
al lang staan, en wanneer dan 
een lid van uw vereniging met 
een kortingskaart te voorschijn 
komt, is bet voor de kassier 

werkelijk onmogelijk deze kor
ting toe te staan, en wordt ze heel 
eenvoudig geweigerd. 
Daartegenover staat, geachte 
mevrouw, mijnheer, dat wanneer 
u samen met uw verkopertster) 
uw aankopen doet, u alle gele
genheid hebt, diskreet even uw 
kortingskaartje te laten zien, zo
danig dat de verkoper/verkoop
ster probleemloos de 10 '/o-kor
ting op uw prijskaartje kan at-
trekken, en wat als gevolg heeft 
dat de kassier geen enkele vraag 
beeft te stellen, en hij u gewoon 
bet minimumbedrag aanrekent, 
met de afgetrokken korting. 
Mag ik beleefd doch dringend 
verzoeken, geachte mevrouw, 
mijnheer, dat u bij uw volgend 
bezoek aan SKM deze werkwijze 
zult willen toepassen Het heeft 
voor u enkel voordeel, en voor 
ons bespaart het een hoop pro
blemen, en diskussie met andere 
klanten' 
U bij voorbaat oprecht dankend 
voor uw welwillende medewer
king, verblijf ik 
met biezondere hoogachting 

Redy Meysrs, 
zaakvoerder SKM 

Spanje - SALOU 

te huur 

Rechtstreeks van eigenaar app 
voor 6 pers. Pnvaat zwembiad, 
zicht op zee, 250 m van strand 

Voor maanden juni, juli, augustus 
en september Aan zeer voordeln 
ge voorwgiarden Tel 
054-321857 

(Adv 77) 

WIJ ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zi)n 
Naamloze brieven gaan de scheur 
mand m evenals scheld en smaad 
brieven Oe andere 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 mhoud te veranderen 
De opinie vertolkt m een lezersbrief 
iS met noodzakelijk de onze 
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Mensen 

VDB 
De man die deze week de hoog
ste score in de media geboekt 
heeft, is ongetwijfeld Paul Van
den Boeynants. Al heeft hij dat 
ditmaal zeker niet zelf gewild. 
Deze populaire Brusselaar, za
kenman, gewezen eerste minis
ter, minister en partijvoorzitter 
diende een klap te inkasseren, 
die wel eens het einde zou kun
nen inluiden van zijn politieke 
carrière. En dat op een steen
worp van zijn laatste politieke 
droom: de Brusselse burge
meestersjerp. 

Het ging VDB de jongste jaren 
en maanden al minder goed. Om 
de haverklap werd zijn naam ge
noemd bij onwel ruikende dos
siers, terwijl hij ook in zijn eigen 
partij stilaan op de achtergrond 

Geen 
1 -meifeest 
Er was op 1 mei inderdaad geen 
reden tot feestvieren. Maar de 
boodschap die de socialistische 
leiders Van Miert, Tobback en 
andere brachten, stemt al even
min hoopvol. 
Met deze mening staan we hele
maal niet alleen. Volgens hoofd-

verzeilde. Vorige week kwam dan 
de klap: de prokureur-generaal 
maakte officieel een dossier-
VdB over aan de Kamer. Het zou 
daarbij onder meer gaan om fis
kale fraude van zowat 100 mil
joen tijdens zijn ministerschap. 
De zaak is nu aanhangig bij een 
biezondere kamerkommissie, die 
uiteindelijk zal beslissen over 
het verdere lot van dit dossier. 
Daarbij tast zij volledig in het 
duister wat de te volgen proce
dure betreft Tijdens de voorbije 
152 jaar parlementaire geschie
denis is de Kamer er nooit mee 
gekonfronteerd geworden. 

redakteur Paul Goossens van 
„De Morgen" is het de socialis
ten op sociaal-ekonomisch ter
rein nog niet gelukt een nieuwe 
doktrine en dito programma te 
brengen. In dat verband wijst hij 
erop dat het Plan van de Arbeid 
dat een jaar geleden met grote 
sier bekend gemaakt werd, vlug 
weer opgeborgen werd. 
Kernachtig stelde voorzitster 
Deneckere van de Jongsocialis
ten dat de jongeren „niet gediend 
zijn met het huidige regeerbeleid 
maar evenmin met een terugkeer 
naar het beleid van de kristen-
demokratische-socialistische re-
geerpolitiek van de voorbije ja
ren". 
Een onverdachte bron. 

Groteske 
Swaelen 
Tijdens het Kamerdebat over de 
Rijksmiddelbegroting stelde CVP-
voorzltter Swaelen dat de ge
meenschappen hun verantwoor
delijkheid moeten dragen Inzake 
de gemeentefinanciën. Bovendien 
waarschuwde hij ervoor dat de 
CVP Inzake de regionalizering van 
de vijf nationale sektoren geen 
chantage zal dulden met de Lim
burgse steenkool als inzet 
Het is de vraag waarom de CVP-
voorzitter deze kloeke taal tijdens 
een publiek debat verkondigde. 

Deze week dit... 

m 

Beter zou zijn dat hIj tijdens een 
vergadering van zijn partijbestuur 
de centrale ministers van zijn partij 
eens de levieten las! 

Olivier: 
„Je suis élu 

chez moi... i§ 

Gulllaume Is zijn officiële 
voornaam, zoals vermeld op zijn 
Belgische identiteitskaart Wij 
noemen hem Wim. Zo is hij In 
Vlaanderen gekend. Hij werd 
geboren als telg uit het 
Hasp)engouws boerengeslacht 
van Jorissen. Zestig jaar 
geleden. Een hele tijd, vol 
rusteloze aktie. Hoezeer hij nog 
de kloeke, blozende 
kenmerken draagt van zijn 
vruchtbare geboortestreek, hij 
Is geen lokale honkvaste figuur. 
Zijn driftige natuur dreef hem 
verder, wijder, groter. Zelfs 
Brussel of Mechelen zijn hem 
te klein. Gans Vlaanderen wou 
hij bestrijken! Met reden stel Ik 
me overigens de vraag of het 
Vlaamse land voor WIm 
Jorissen groot genoeg is? 
Vorige zaterdag werd hij 
gevierd. Om zijn rijpe leeftijd. 
Om zijn 17 jaar mandaat van 
senator. Om zijn bekende, haast 
unieke persoonlijkheid. Meer 
dan vijfhonderd vrienden zaten 
aan de dis. Het was een 
gezellig, gemoedelijk, hoogstaand 
feest van de grote Vlaams-
natlonale familie. Het deed hem 
deugd. Hij verdient het 
Wim Jorissen is Immers alles 

behalve een kleurioze 
bleekneus. Hij loopt niet 
onopvallend in de grote hoop. 
Ge kunt er niet naast kijken. 
Letterlijk maar ook figuurlijk. 
Reeds in zijn Gentse 
studententijd bleken zijn 
lelderskapacltelten. Een jonge 
Sneyssens! Nadien kende hij 
rust noch duur. Heelnederlandse 
beweging. Paaskongressen. 
Vlaamse Volksbeweging. 
Vlaamse Concentratie. 
En dan de Volksunie! 
Hij stond bij de wieg van onze 
partij. Hij heeft gezwoegd om ze 
groot en sterk te maken. Echt 
labeurwerk, dagen en nachten. 
Van Haspengouw tot aan de 
zee. Honderden strijdartikels en 
pamfletten. Duizenden 
bulderende spreekbeurten. In 
alle mogelijke achterzaaltjes 
van de katakombentijd tot in de 
feestzalen van de opgang. 
Zichzelf heeft hij niet ontzien. 
Integendeel, hij heeft roofbouw 
gepleegd op zijn gezondheid. Hij 
heeft een stuk van zijn hart 
„ingeleverd" ten dienste van de 
Volksunie. Ten bate van 
Vlaanderen en zijn volk. 
Ik was het niet altijd eens met 
hem. Ook vandaag lopen onze 

Inzichten nu en dan uit elkaar. 
Maar ik kan hem niet 
wegdenken uit ons midden. Ik 
zal naast hem blijven staan, 
schouder aan schouder. Vooral 
omwille van zijn dlep)e 
gehechtheid aan het Vlaams-
nationalisme en de Volksunie. 
Ondanks alle 
meningsverschillen, ondanks de 
zware moeilijkheden vóór 
enkele jaren, die gelukkig voorbij 
zijn, bleef hij geloven In de 
partij, zijn eigen kind. Voor deze 
trouw ben ik hem dankbaar. 
De jongste jaren gaat de zorg 
van Wim Jorissen In grote 
mate naar de renovatie van 
monumenten en landschappen. 
Als zijn vrienden voor hem ooit 
een monument bedenken, dan 
liefst In de vorm van een 
vuurtoren. Want dat is hij: een 
vuurtoren In de beukende 
branding. 
Danke Wim! En ad multos 
annos. 

Minister Olivier heeft zopas het 
sein gegeven om te starten met de 
werken aan de scheepsllft van 
Strépy-Thleu op het Centrumka
naal. Vanaf nu tot en met 1985 zal 
deze groteske verspilling aan de 
belastingbetaler en Inleveraar jaar
lijks ruim anderhalf miljard kosten. 
Daarmede heeft deze liberale be
windsman, In weerwil van alle libe
rale teorieën, zijn belofte gestand 
gedaan: „Mol, je suis élu chez 
moi...". Spijtig dus voor alle studies 
en kosten-batenanalyses, maar 
morgen moet ik voor mijn Waalse 
kiezer verschijnen. 

Dag na dag wordt de burger diets 
gemaakt dat offers nu eenmaal 
moeten gebracht worden. Deze 
Waal krijgt evenwel de toestenrv 
ming om ongestoord en cynisch 
zijn elektoralisme bot te vieren aan 
de hand van een verspillingsbeleld 
zonder voorgaande. Zonder blik
ken of blozen, zonder enige reak-
tie van een „Vlaams" lid van de 
centrale regering mag dit heer
schap verklaren dat wetenschap
pelijke studies zijn wat ze zijn, 
maar dat hij desnoods op kosten 
van de Vlamingen verkozen moet 
worden „chez sol"... 

Zwijgen is 

jarenlang stilzwijgen doorbro
ken. 
In een brief aan eerste minister 
Martens stelt hij dat deze reeks 
hem, rechtstreeks of onrecht
streeks, gedurende de IS-daagse 
veldtocht en tijdens de vijandelij
ke bezetting in het gedrang bren
gen. Verder herinnert hij eraan 
dat hij er zich sedert zijn troons
afstand vrijwillig toe verbonden 
heeft het volledig stilzwijgen te 
bewaren omtrent de gebeurtenis
sen tijdens de bezettingsjaren. 
Juist daarom betreurt de koning 
dat vandaag opnieuw een pole
miek kan ontstaan rond zijn per-

goud 
Vic ANCIAUX Naar aanleiding van de BRT-

reeks over „De Nieuwe Orde" 
heeft koning Leopold III even zijn 

soon en zijn optreden: „Ik wil 
daar op geen enkele wijze in 
tussenbeide komen, uit eerbied 
voor de onwrikbare gedragslijn 
die ik mij tot het einde van mijn 
leven heb opgelegd in het hogere 
belang van het land". 
In het licht van deze en andere 
reakties op „De Nieuwe Orde' 
kondigde de administrateur-ge
neraal van de BRT een eventuele 
aanpassing van de reeks aan. De 
heruitzending in het najaar zou 
evenwel behouden blijven. 
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— Onze monumentenzorg slaat een triest figuur. 
Het nieuws dat nagenoeg alle sierstenen aan het Antwerpse Centraal Station bouwvallig ziek zijn doet het 
hart van het Antwerps erfgoed bloeden. Gewezen beleidsverantwoordelijke Rika De Backer houdt zich 
naar verluidt in deze buurt niet meer op- (foto Luc Peeters) 

Vlaamse 
WB-aanpak 
Afgelopen weekeind hield de 
W B te St-Niklaas een kongres, 
waarbij de nadruk werd gelegd op 
het sociaal-ekonomisch aspekt 
van de staatshervorming. Voorzit
ter Jaak Van Waeg pleitte in zijn 

ken naar de wet Zi j lopen dus 
met hun imperialistische eisen 
naar het Europees Hof in 
Straatsburg. De eeuwenoude 
overheersingsdrang steekt weer 
es de kop op. Misschien bezet
ten zij straks wel de raadhuizen 
o.l.v. kommandant Antoinette en 
financieel gesteund door de Qual 
d'Orsay In Pari js-

Agaiev unitair? 
De zogeheten „groene partij" Aga
iev heeft gemeend te moeten rea
geren op de VU-nota over de 
federalizering van het openbaar 
vervoer. Half april publiceerde de 
VU immers een studie over deze 
vonm van vervoer. Daaruit leert 

men dat Vlaanderen, goed voor 
64 th . van de passagiers, slechts 
voor 52 th . deelt van de uitgaven 
besteed aan openbaar vervoer in 
België. Nog straffer is de vaststel
ling dat de Vlaamse bedrijven 
slechts 44 th . van de investerin
gen en bestellingen bestemd voor 
het publiek vervoer ontvangen! 
De VU stelt dan ook terecht de 
vraag tot federalizering. Agaiev, 
die tijdens de verkiezingen federa
listisch en Vlaams was, verloo
chent hier ten tweede male haar 
beloften! De eerste keer gebeur
de dit door de steun die zij ver
leenden aan de koöptatie van 
Waalse senatoren (PS) en thans 
ageert zij tegen de Vlaamse ge
bruikers van trein, tram en bus... 

Tegenstrijdig 
De regering heeft de laatste 
hand gelegd aan haar tewerkstel-
tlngspakt dat reeds werd beloofd 
bij het op gang brengen van de 
eerste inleveringstrein. 
Zi j heeft trouwens hierbij dezelf
de prioriteiten gehandhaafd als 
in de regeerverklaring: ook daar
in was de zorg om de werkgele
genheid de laatste van haar be
kommernissen. De regering geeft 
het voornemen te kennen om, 
met haar vers „tewerkstellings-
pakt" ervoor te zorgen dat tot '85 
de werkloosheid niet hoger zal 
opklimmen dan het peil van 
31 maart dit jaar. 
Andere rapporten, waarop de re
gering zich graag om andere re
denen en bij andere gelegenhe
den beroept zoals dat van de 
Benelux-Ekonomische Unie, ge
wagen evenwel van een te ver
wachten toename van de werk
loosheid tot 520.000, en in '83 
zouden volgens de verwachtin
gen ruim 568.000 mensen zonder 
werk blijven in ons land- De 
hoge rentepolitiek bij voorbeeld 
blijft inderdaad sombere on
weerswolken boven de bouwwe
reld jagen. 

„Tovenaar" 
Verhofstadt 
Dat Verhofstadt overtuigd Is van 
het feit dat hij het warm water 
heeft uitgevonden, was reeds 
menige burger opgevallen. Ook 
nu weer. Met een ongekende 
arrogantie verkondigt deze man 
zo nu en dan teorieën, die echter 
even vlug weer worden gekel
derd. Vlak nadat de PW-voorzi t -
ter een voorstel had gedaan rond 
de „negatieve inkomensbelas
ting", werd dit door heel wat 
leden van zijn eigen partij bela
chelijk bevonden. Ook de minis
ter van Sociale Zaken (Dehaene, 
CVP) verwierp het idee van Ver
hofstadt: „Men moet zich hoeden 
voor avonturen van leerling-to-
venaars die het stelsel van de 
sociale zekerheid willen terugdu
wen in het 19de-eeuwse systeem 
van bijstand". Immers, Verhof
stadt zwaait vaak met de term 
„neo-liberalisme', maar eigenlijk 
pleit hij vooral voor „retro-libera-
lisme', met als meest gruwelijke 
uitwaseming: het recht van de 
sterkste. En de zwakke, de min
der-begaafde en de anders-vali
de? Ja, die hebben dan maar 
pech gehad hé, meent de P W -
lelder. Als klap op de vuurpij l 
lanceerde diezelfde voorzitter 
deze week het Idee van belas
tingvrije zones In ons land. Zo
iets als de geldstaatjes Monaco 
en Liechtenstein? 

Reële machtspariteit 

slottoespraak voor een fundamen
tele omvorming van België, waar
bij het hele industriebeleid, het 
onderwijs, het wetenschappelijk 
onderzoek, de buitenlandse han
del, het energie en havenbeleid, 
enz... aan de gemeenschappen 
wordt toevertrouwd. In Vlaande
ren is een consensus mogelijk 
voor een aanpak van de krisis en 
de eerste zorg moet zijn: het 
bestrijden van „de echte kanker 
van ons volksbestaan, de enorme 
werkloosheid van jonge mensen", 
aldus de W B . 

Geblaat in 
Straatsburg 
Ondanks het vonnis van de Raad 
van State omtrent het gebruik 
van het Nederlands tijdens de 
gemeenteraadszittingen in de fa
ciliteitengemeenten, weigeren de 
Franstalige partijen zich te schlk-

Minister van de Vlaamse Ge
meenschap Hugo Schiltz ontwik
kelde maandagavond voor de le
den van de Vlaamse Klub een 
strategie voor de Vlamingen in 
Brussel. 

Wij moeten het begrip pariteit be
kijken als een reële machtspari
te i t Dit betekent dat de Franstal l - ' 
gen niet kunnen besturen zonder 
de Instemming van de andere 
partner, de Vlamingen, afgezien 
van het aantal personen dat rond 
de tafel zit". 

... voor 
Brusselse 
Vlamingen 
De Vlamingen in Brussel moeten 
herkenbaar en aanwijsbaar zijn. 
Dit vooral bij verkiezingen, benoe
mingen of betwistingen. Daarom 
verwerpt de VU de idee van ge
mengde lijsten (Vlamingen en 
Franstaligen), ook al zijn de mees
te partijen nu gesplitst Brussel is 
een plaats waar verschillende vol
keren met elkaar samenleven en 
er moet degelijk rekening worden 
gehouden met de eigenheid van 
elke gemeenschap Het onmisken
baar recht tot Vlaming zijn en 
blijven in Brussel wordt in dit 
voorstel onderstreept 
Volgens minister Schiltz moet 
men met te lang meer palaberen 

en diskussiëren over Brussel, 
maar dient er met doordachte 
spoed gehandeld. Hierbij moet de 
Vlaamse Beweging een strategie 
ontwikkelen die ervoor zorgt dat 
Brussel ook voor alle Vlamingen 
de hoofdstad blijft Het middel 
daartoe is het verwerven van de 
machtspariteit op de bestuurlijke 
niveaus. Op het administratieve 
vlak blijven wij uiteraard de eis van 
de numerieke gelijkheid stellen! 

Vlaamse Raad 
In de tweede plaats stelde 
Schiltz dat de Brusselse Vlamin

gen, hoe dan ook, volledig tot de 
Vlaamse Gemeenschap behoren. 
Dit houdt in dat de Vlaamse 
\mandatarissen uit de hoofdstad 
\in het Vlaamse Parlement mede-
zeggingsschap, en natuurlijk ook 
medebeslissingsrecht moeten 
hebben over Vlaamse gewestelij
ke materies. Uiteraard dient dit 
optreden met enige omzichtig
heid te gebeuren, omdat de Brus
selse Vlaming ook een Brusse
laar blijft, van wie niet mag ver
wacht worden dat hij zich agres
sief anti-Brussels zou gaan op
stellen. Precies daarom is het 
nodig dat deze Brusselse Vla
mingen in de gelegenheid ge

steld worden te stemmen in de 
Vlaamse Raad, net zoals op alle 
beslissingsniveaus en in alle be-
stuursmekanismen te Brussel. 

Immigranten 
Schiltz wees de aanwezigen erop 
dat men tevens niet blind mag 
blijven voor een aantal elementen 
in het dossier-Brussel die onmis
kenbaar de jongste jaren aan be
lang hebben gewonnen. De immi
granten in de stad en de verkrot
ting van de stad. Amper twee 
weken geleden werd een volledi
ge familie immigranten het slacht
offer van een gruwelijke ramp, die 
o.m. te wijten was aan de schanda
lige toestand van een aantal hui
zen. Het kan verbijsterend klinken, 
maar op regeringsvlak werd, sinds 
Vic Anciaux staatssekretaris was 
voor de Brusselse Sociale Zaken 
(1978), niets wezenlijks gedaan 
aan de echte en hoge noden van 
heel wat gastarbeiders. De com
plexe problematiek van de tweede 
en derde generatie kinderen van 
immigranten tikt als een tijdbom 
onder Brussel Temeer omdat zij 
na de kulturele overschakeling 
naar het Frans wel eens fel anti-
Vlaams zouden kunnen reageren, 
uit vrees voor opnieuw een kultu
rele omschakeling 
Het wordt dringend tijd dat het 
probleem-Brussel snel en daad
werkelijk wordt aangepakt Het is 
vijf voor twaalf... 

(pvdd) 
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Sociaal-ekonomisch m 
Het „new deal" van Daniël Janssen, Jacques De Staercke, 

Robert Stouthuysen, Willy De Clercq, Verhofstadt en es... 
• „Het partijbureau van de 
CVP stelt vast dat de 1 mei
betogingen in een lusteloos kli
maat plaatsvonden en zegt dat 
de socialistische partijen geen 
geldig alternatief kunnen bie
den voor het krachtig herstel
beleid van de regering." 

# „Tot gewezen minister Willy 
Claes, die benadrukte dat de 
socialisten pas na verkiezingen 
opnieuw regeringsverantwoor
delijkheid willen dragen, zegt 
het CVP-bureau dat niemand in 
de CVP een wisseling van rege-
ringskoalitie overweegt Het is 
integendeel de vaste wil van de 
CVP dat de huidige regering de 
legislatuur uitdoet, zodat zij de 
nodige ti jd heeft ter uitvoering 
van haar beleid voor het herstel 
van de werkgelegenheid, de sa
nering van de overheidsfinan
ciën en het herstel van de wel
vaart in ons land-" 

# „Ook het bureau van de 
Franstalige liberalen heeft kri
tiek geuit op de socialistische 
1 mei-verklaring en zijn tevre
denheid geuit over het rege-
ringsplan tot sanering van de 
gemeentefinanciën." 

• Erevoorzitter Bob Stout-
huysen van het VEV (de Vlaam
se werkgeversorganizatie) 
schreef in een Vrije Tribune in 
„De Standaard" onder de titel 
„Vastgelopen Demokratie" 
(deze week dinsdag): 
— „Ons parlement (in zijn hui
dig koncept, samenstelling en 
werkwijze) is niet alleen vast
gelopen, maar is zelfs voorbij
gestreefd. Ons parlement be
hoort tot een tijdperk dat in alle 
opzichten zo goed als voorbij 
i s . " 
— „Het is aangewezen de 
drukkingsgroepen formeel te 
betrekken bij de politieke be
sluitvorming inzake sociaal-
ekonomische en educatieve 
materies. ^ 
Dit houdt onder meer in dat de 
drukkingsgroepen onder voor
waarden grondwettelijk en wet
telijk worden erkend, dat zij 
rechtspersoonlijkheid krijgen, 
dat zij financiële overheids
steun genieten en op demokra-
tische wijze worden opge
bouwd en beheerd, d.w.z. met 
formeel-geregelde beslissings
processen." 

Sommige agitatoren. 
# Op een Antwerpse konfe-
rentie stelde voorzitter Daniël 
Janssen van het Verbond van 
Belgische Ondernemingen 
(VBO): „Meer nog dan de na
tuurlijke of technische kenmer
ken van het land zal de sukses-
volle overgang naar een nieuwe 
faze afhangen van het aanpas
singsvermogen van ons poli
tiek, ekonomisch en sociaal be
stel. Dat betekent vooral dat 
men tussen de overheid, de 
ondernemingen en hun organi-
zaties, alsook de vakbonden, 
een struktureel „new deal" moet 
ui twerken." 

# „Sinds enkele maanden, zo 
zegt het VBO verder, heeft de 
overheid een nieuwe wending 
gegeven aan haar makro-eko-
nomisch beleid. Ze heeft duide
lijk gekozen voor een herstel 
van de onderneming (als pro-
duktie-cel en verschaffer van 
inkomen en werkgelegenheid) 
en de bevordering van de in
vesteringen en de uitvoer." 

Makro-mjekties en donderpreken zat. 
# In een reaktie op de aange
kondigde kapitaalvermindering 
met 100 miljoen frank (hetzij 
terugstorting van 20 miljoen 
aan de gezamenlijke aandeel
houders) van de Vlaamse Uit
geversmaatschappij (uitgeverij 
van onder meer „De Stan
daard") stelde het gemeen
schappelijk vakbondsfront van 
de VUM, in overeenstemming 
trouwens met de NV Kranten
fonds waarbij de redaktie van 
de kranten een vertegenwoor
diging heeft in de VUM-beheer-
raad: „dat de geplande kapitaal
vermindering geheel indruist 
tegen het huidige in België ge

volgde beleid om de werkne
mers een aanzienlijke verlaging 
van hun inkomen op te leggen 
ten einde aldus bij te dragen tot 
het scheppen van terwerkstel-
ling door en in de bedri jven." 

9 „Als de regering een beleid 
voert om meer zuurstof aan het 
bedrijfsleven te geven dan is 
het niet — zoals sommige agi
tatoren willen doen geloven — 
om geschenken uit te delen aan 
het patronaat, maar wél om het 
ekonomisch draagvlak van heel 
onze samenleving te verster
ken en te verbreden, zodanig 
dat alle sociale lagen uit onze 

samenleving daarvan zouden 
kunnen profiteren." 
Dit verklaarde minister van Fi
nanciën Willy De Clercq vorige 
week woensdag in een toe
spraak te Brussel voor de alge
mene vergadering van Fabri-
metaL 
• „De bal ligt nu duidelijk in
derdaad in het kamp van de 
ondernemers", aldus afgevaar
digd-beheerder Jacques De 
Staercke van Fabrimetal. 
De ondernemers kunnen deze 
bal echter slechts aannemen 
indien een aantal voorwaarden 
zijn vervuld. 
„Er moeten voldoende midde-

— / mai voorbij. Het was gaan faast; wal aan druilerige bedoening^ 
Hat tawarkstallingspakt van Martens zou voor een half miljoen werklozen aan troost moeten zijn-

22 miljard 
Het is nu een poos windstil ge
worden op het staalfront Maar er 
tekenen zich nu niet alleen som
bere maar ronduit katastrofale 
perspektieven af inzake de over
levingskansen van de staalbe
drijven in Wallonië en met name 
van Cockerill-Sambre. Ondanks 
het feit dat bij herhaling miljar
den naar dit (nu onderhand ook 
via een wanhoopsdaad gefusio
neerde) bedrijf werden versluisd, 
wordt in staalkringen bevestigd 
dat de jongste miljardenoperatie 
van de regering, namelijk het 
garanderen van 22 miljard vers 
geld door de nationale overheid, 
nauwelijks van aard is om te 
vermijden dat na de uitbetaling 
van het vakantiegeld en van de 
wedden in de zomermaanden 
Cockerill-Sambre uiteriijk in ok
tober alweer met een kas zonder 
centen zal geraken. 

Nieuwe 
vervaldatum 
De verilezen van (Dockerill-Sam-
bre blijven almaar In duizelingwek
kende mate toenemen. In '80 werd 
er „amper" een goede 12 miljard 
verlies geboekt en vorige jaar liep 
dat rode cijfer op tot haast 18 mil
jard. 

Intussen nadert er ook alweer nog 
een andere lastige vervaldatum: 
de regering heeft er zich toe ver
bonden om tegen het einde van 
deze maand een vernieuwd staal-
plan voor te leggen aan de EG-
Kommissie. Intussen heeft men 
van die EG-zijde al laten weten dat 
de geplande tweede continugiete
rij in Luik in het nieuwe staalplan 
niet welkom zal zijn. 

Gol dreigt 
De harde kern in de Luikse staal-
nijverheid heeft daar kennis van 
genomen. Vice-premier Gol heeft 
zich voor het nakend onheil al 
behooriijk afgeschermd door 
dreigende taal te spreken ten 
aanzien van de Vlaamse minis
ters: als er niet eens te meer met 
vers miljardengeld ten behoeve 
van het Waalse staal zal over de 
brug gekomen worden dan zal 
het ook gedaan zijn met de sub
sidiepolitiek ten behoeve van de 
Limburgse steenkoolbedrijven. 
Het onverminderd verhit staal-
dossier dreigt een uitermate ge-
vaariijk politiek, sociaal en com
munautair konflikt in het najaar 
te veroorzaken. 

„Goed rapport" 
De Organizatie van Ekorramische 
Samenwerking en Ontwikkeling 

(OESO) heeft naar veriuidt een 
„goed rappjort" uitgebracht (opge
steld in het chèteau de la Muette) 
over de perspektieven van de 
Belgische ekonomie na de deva
luatie- en krisisingrepen van de 
regering Martens V. 
Allereerst is het dus wel zo dat de 
OESO nog geen kennis heeft ge
nomen van een duidelijk anders 
georiënteerde Vlaamse en Waal
se ekonomische bedrijvighekJ. 
Het belekj van de centrale rege
ring „lijkt beter in staat te zijn de 
onevenwichten op te lossen die 
zonder ingreep enkel maar kun
nen oplopen. „Het is de minste 
bekommernis van de OESO 
nauwkeurig uit te pluizen ten kos
te van wie, mits welk eenzijdig 
offer, die misgroeide onevenwich
ten worden „ofjgelost". 
Er wordt blindgestaard op de be
grotingstekorten van de nationale 
Belgische staat maar om een ge-
zondmakende terapie te bepalen 
op basis van een napluizing van de 
redenen van misgroei heeft de 
OESO zteh niet meegemaakt 

Wél is er de vage venmekJing dat 
niet mag toegegeven worden aan 
de verieiding van het ptoJltiek op>-
portunisme. De OESO heeft daar
bij even wei geen klare taal ge
sproken en evenmin allusie ge
maakt aan het miljardenopsk>k-
kende opportuniteits-handelen 
van Martens V inzake het Waalse 
staal. 

len voorhanden zijn om te han
delen. Ten tweede moet men 
over de nodige ti jd beschikken 
om het gewenste herstel te 
realizeren. Ten slotte moeten 
de werknemers ook bereid zijn 
tot matiging om zo de werkge
legenheid te kunnen vrijwaren 
en nieuwe werkgelegenheid 
voor hun kinderen te creëren. 
Volgens De Staercke zijn de 
meeste werknemers hiertoe be
reid en lopen slechts enkelen in 
het voetspoor van meer of min
der utopische revolutionairen." 
# „De werkloosheid in België 
zal dit jaar nog oplopen tot 
bijna 520.000 eenheden, en in 
'83 zullen ruim 568.000 „Belgen" 
zonder werk zitten. Verbeterde 
vooruitzichten voor de wereld-
ekonomie in het algemeen en 
voor de groei in België in het 
biezonder, kunnen niet beletten 
dat de werkgelegenheid in de 
meeste bedrijven verder zal af
nemen." Zo blijkt uit de „makro-
projekties voor '82 en '83 van 
de Benelux Ekonomische 
Unie." 
• PW-voorzi t ter Guy Verhof
stadt heeft een liberaal „banen
plan" bekendgemaakt ter aan
vulling van het regeerakkoord: 
„Het is nodig enerzijds de over
dreven en scheefgegroeide 
staatstussenkomsten af te bou
wen, en anderzijds via vermin
dering en afschaffing van onder 
meer de bedrijfsbelastingen in 
bepaalde specifiek omschre
ven tewerkstellingszones de 
kansen te scheppen voor meer 
en nieuwe werkplaatsen." 
De liberale PW-voorzi t ter 
heeft echter niet konkreet aan
geduid volgens welke nauwge
zette criteria die „belastingvrije 
zones" zullen afgebakend wor
den-
Lege portefeuille 
In de voorbije dagen zijn nogal 
wat krisis-toespraken en -stu
dies rond onze oren geslingerd. 
De ene al wat liberaler dan de 
andere. 
Als we dan al die fameuze 
krisisinterventies op een rijtje 
zetten blijken we op het gebied 
van de terwerkstelling met 
niets anders dan veel goede 
„beloften" opgescheept te zit
ten. Stevige waarborgen dat 
het inleveringsoffer op termijn 
ook zal uitmonden in voorspoe
diger tijden voor de werkende 
bevolking zijn ver zoek. 
Anderzijds is het dan wel zo dat 
vanuit verschillende „gezag
hebbende kringen' met toene
mende nadruk wordt gesteld 
dat het snoeimes in de indexe
ring van de ionen en wedden na 
het einde van dit jaar nog duch
tig zal dienen te blijven snijden 
in het gezinsinkomen. 
Zonder hoopvolle perspektie
ven. En zonder een glimp te 
mogen zien van het vernieuwd 
industrieel beleid. De Vlaamse 
regering die in die zin wél enke
le konkrete plannen heeft blijft 
evenwel in haar aktiemogelijk-
heden beperkt door een nage
noeg lege investeringsporte
feuille. Zolang dit het geval 
blijft moeten we blijven leven 
met donderpreken. 

(hds) 
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Gebrek aan samenhorigheid 

e«/* 

Naar aanleiding van 1 mei — het 
feest van de arbeid — verklaarde 
algemeen voorzitter Vic Anciaux 
dat de fundamentele oorzaak van 
de huidige krisis gelegen is in een 
uitzichtloos gebrek aan samenho
righeid tussen de volkeren in de 
wereld en tussen de mensen van 
het eigen volk. 

„In de wereld schept de polarizatie 
tussen de grote machtsblokken 
van oost en west enerzijds en 
tussen de rijke industrielanden 
van het noorden en de arme ont
wikkelingslanden van het zuiden 
anderzijds, een voortdurend kli
maat van oorlog en strijd om de 
hegemonie over de grondstoffen. 
In het eigen volk schept de polari
zatie tussen links en rechts, rijken 
en armen, aktieve beroepsbevol
king en gewilde of ongewilde niet-
aktieven, een sfeer van egoïsme 
en sociale onrechtvaardiaheid". 

De VU-voorzitter maande de Bel
gische regering aan de stuwende 
kracht te zijn in de Europese ge
meenschap om Europa te dwin
gen deze funeste wereldpolariza-
tie te doorbreken. „Resoluut en 
ondubbelzinnig moet de zijde ge
kozen worden van alle onderdruk
te, uitgehongerde, uitgemoorde en 
onvrije volkeren met het oog op 
een rechtvaardige internationale 
arbeidsverdeling en wereldvrede". 

De Vlaamse verantwoordelijken 
uit de politieke, patronale en syndi-
kaie wereld riep hij op om allen sa
men een einde te stellen aan de 
miljardenberoving van de Vlaam
se gemeenschap en dringend 

werk te maken van een algemeen 
Vlaams sociaal krisisoverleg met 
als prioritair doel de eigen Vlaam
se financiële middelen en kreativi-
teit aan te wenden in de strijd 
tegen de volksondermijnende 
werkloosheid. 

In dit verband wees hij er op dat er 
in Vlaanderen nog zeer veel nuttig 
en zelfs noodzakelijk werk niet 
uitgevoerd wordt terwijl er ander
zijds genoeg geld kan verdiend 
worden om deze arbeidsplaatsen 
op te vullen..." op voorwaarde dat 
Vlaanderen zijn eigen lot in han
den neemt, een vernieuwd indus
trieel beleid ontwikkelt en de nodi
ge geest van samenhorigheid op
brengt om een rechtvaardige 
spreiding van arbeid en bezit te 
realizeren". 

VNOS 
op 
TV 
Volgende week, op woens
dag 12 mei om 19 u. 17, is er 
een nieuwe Vlaams-natlona-
le uitzending. 
Daarin zal, met de medewer
king van kunsthistoricus 
Roger Marijnissen, voorna
melijk aandacht besteed 
worden aan de bescherming 
van het Vlaams kunstpatri
monium. Uiteraard zijn er 
ook nog het verhaal van 
Stovejef en de poppenkast 

Onze ekonologische bekommernis 
Om de diepgang van de diskussies ti j
dens het komende VU-kongres over eko-
logie en ekonomie te bevorderen, lijkt het 
nuttig cruciale kongresteksten nader toe 
te lichten met vermelding van zowel voor 
en tegen. 
Één van de voornaamste doelstellingen 
van het VU-juni-kongres is ongetwijfeld 
he\ verschuiven van de klemtoon van de 
kwantiteit naar de kwaliteit; het leggen 
van fundamenteel andere prioriteiten in 
ekologie en ekonomie. Iedereen beseft 
weliswaar dat het welzijn van de mensen 
niet alleen afhangt van de kwantiteit — 
het „inleveren", het BNP (de nationale 
produktie), enz. — maar ook van een 
ganse reeks zogenaamde „publieke pa
rameters" zoals de lucht-, water- en bo
demverontreiniging, de verkeersdrukte, 
de woondichtheid, kortom de kwaliteit 
van het leven. Zodra het er echter op 
aankomt kwantiteit en kwaliteit in de 
politieke praktijk tegen mekaar af te 
wegen dreigt altijd opnieuw de kwantiteit 
de voorrang te krijgen. Dit komt voorna
melijk door twee faktoren: de moeilijk
heid bij de meting en de waardering en 
het gebrek aan volksverbondenheid of 
sociale reflex. 

Een kwantiteit kan men nu eenmaal veel 
gemakkelijker meten en in geld uitdruk
ken dan een kwaliteit Het enige redmid
del bestaat er dan ook in een „hiërar
chisch" beslissingsproces te volgen met 
twee beslissingsniveaus, en dus bepaal
de fundamentele milieuprioriteiten voor
af vast te leggen. 
Tijdens de eerste faze wordt enkel aan
dacht besteed aan de milieuprioriteiten: 
deze krijgen absolute voorrang. Alle pro-
jekten die deze ekologische prioriteiten 

met de voeten treden dienen voorafgaan
delijk verworpen te worden. 
Pas tijdens de tweede beslissingsfaze 
wordt er aandacht besteed aan de kwan
titeit: tussen alle ekologisch aanvaardba
re projekten worden deze eerst gerang
schikt die de grootste „kwantiteit" ople
veren. Tot op heden gebeurt dikwij ls het 
tegenovergestelde: men rangschikt eerst 
|de projekten op basis van hun maximaal 
ekonomisch rendement en gaat dan ach
teraf kijken of de geselekteerde projek
ten geen al te grote ekologische schade 
veroorzaken. Het „milieu" ziet men eerder 
als een bijkomstig element dat pas ach
teraf wordt gekontroleerd. Het gevaar is 
dan groot dat de ekologische kontrole 
gewoon achterwege blijft of zelfs wordt 
gemanipuleerd, maar in ieder geval „mar
ginaal" wordt behandeld. 
Een van de doelstellingen van het VU-
kongres is precies deze „omkering van 
de prioriteiten" waarbij aan de kwaliteit 
van het leven de absolute voorrang 
wordt gegeven op de kwantiteit 
Een tweede manier om het gebrek aan 
belangstelling voor de kwaliteit van het 
leven tegen te gaan is het invoeren van 
een integrale milieuboekhouding. 
Indien in de praktijk het leefmilieu het 
dikwij ls moet afleggen tegen het bruto 
nationaal produkt (BNP) dan komt dit 
ongetwijfeld ook door het feit dat de 
politici en de media voortdurend gebom
bardeerd worden met „harde cijfers" 
over produktie, inkomen, tewerkstelling, 
enz., terwijl de zogenaamde „zachte sek
toren" enkel aan bod komen in vage 
intentieverklaringen, slagzinnen of spec
taculaire eenmalige ingrepen. Wil men 
een tegengewicht vormen dan moet de 

nationale boekhouding dringend uitge
breid worden met een ekologisch luik 
waarin de evolutie van de publieke para
meters zo nauwkeurig mogelijk wordt 
gevolgd: de zogenaamde milieuboek
houding. Pas dan zal duidelijk worden 
dat in het verleden het welzijn in feite 
meer dan gedevalueerd werd door de 
afname van de kwaliteit van het leven. 

Sociale reflex 
Aanvankelijk lijkt de stelling dat het 
welzijn verminderde moeilijk aanvaard
baar: waarom zouden wij in het verleden 
geopteerd hebben voor minder welzijn? 
De verklaring moet gezocht worden in de 
private kortzichtigheid, het gebrek aan 
sociale reflex, aan volksverbondenheid: 
„Men onderschat gewoon de „nevenef-
fekten" van zijn doden op de andere 
mensen". 
Op de eerste plaats komt dit tot uiting in 
het stelselmatige afwentelen op de vrije 
natuur van alle mogelijke afvalkosten 
zowel door de konsumenten als door de 
producenten, en zelfs door de overheid. 

Zo schakelen thans veel mensen en 
bedrijven over op hoogwaardige brand
stoffen met echter méér luchtverontreini
ging. De overheid legt wegen bij voor
keur „in-het-groen" omdat de grond er 
minder kos t enz. Op de tweede plaats, 
vindt men dit verschijnsel bij zogenaam
de „klubgoederen", d.w.z. goederen waar
bij enkel de konsumenten zelf schade li j
den zoals verkeer. Nochtans zou men 
kunnen denken dat in dit geval van 
„nestvervuiling" de welvaart nooit zou 
kunnen dalen omdat precies zij die de 
verkeersdrukte veroorzaken er zelf het 
slachtoffer van zijn. 
Deze redenering maakt echter onvol
doende onderscheid tussen de gemid
delde en de marginale sociale kos t Wel
iswaar draagt elke automobilist zijn ei
gen milieukost maar hij houdt geen reke
ning met de marginale schade die hij toe
brengt aan alle andere automobilisten, de 
leden van de „verkeersklub". 
Als volksnattonale partij is de VU er zich 
van bewust dat door de grotere bevol
kingsdichtheid, de ekonomische groei, 
enz., de „neveneffekten" tussen de men
sen onderling steeds maar groter wor
den en dat dus steeds meer aandacht 
moet besteed worden aan de zogenaam
de „sociale kosten". Dit wil absoluut niet 
zeggen méér overheidsinmenging: inte
gendeel, als kleinschaligheidspartij is de 
VU van mening dat ook op een gedecen-
tralizeerde, indirekte manier veel meer 
met de sociale kost kan rekening gehou
den worden, met zelfs minder publieke 
uitgaven. Het doel van dit VU-kongres is 
precies de klemtoon eerst en vooral te 
leggen op deze sociale kosten. 

Kamerlid Willy Desaeyere. 
lid VU-partijbestuur 
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Wetstraat 

Vlaamse middelen, Waalse schulden 
Slechts één enkele maal baadde de Kamer in het volle licht van de tv-
spots: bij de voorzitterlijke mededeling dat het dossier-Van den 
Boeynants verwezen wordt naar een biezondere kommissie van ne
gen leden, waarvan onder meer VU-fraktievoorzitter Frans Baert deel 
uitmaakt 
Voor het overige bleef het parlementair halfrond tijdens de voorbije 
week in het duister gehuld. De bespreking van de rijksmiddelenbe
groting voor 1982 kon blijkbaar de media niet boeien. Nochtans bood 
dit debat voor de door volmachten gemuilbande kamerleden eindelijk 
de kans om het beleid van Martens en Gol te evalueren. Dat er geen 
sprake kon zijn van meer-dan-evolueren, moet op rekening geschre
ven worden van de slaafse meerderheidspartijen. 

De VU-fraktie greep in ieder 
geval deze kans gretig aan. Als 
eerste woordvoerder bracht 
Frans Baert een striemende ana
lyse van de volmachttremen Wan
neer Martens vandaag beweert 
dat „er al heel wat veranderd is", 
dan leert de lektuur van de rege-
rlngsbesluiten dat vooral twee ka-
tegoneen van deze veranderingen 
profiteren- de ondernemingen die 
de fiskale druk verlicht zien en de 
mensen met geld. 
Maar --zelfs de ondernemingen 
kunnen volgens het kamerlid niet 
onverdeeld gelukkig zijn. Aan de 
bevordering van de konkurrentie 
heeft de regering slechts fiskaal 
wat gesleuteld, terwijl er van een 
vernieuwd industrieel beleid nog 
helemaal geen sprake is. 
De zwaarst getroffenen zijn de 
kleine mensen of zoals Frans 
Baert ze omschreef „degenen die 
zich niet kunnen verstoppen". In 
dat verband is vooral de trein van 
30 maart zeer belangrijk, die op... 
1 april in het Staatsblad ver
scheen. Een eerder zure aprilgrap, 
met een overvloed aan inleverin
gen. Zelden wordt vermeld dat het 
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Willy Desaeyere: „Er bestaat een 
schromelijk onevenwicht tussen 
de inspanningen die men van de 
gezinnen vraagt en de inspannin
gen die de staat aan zichzelf op
legt 

Elk van de 3 miljoen Belgische 
gezinnen zal zowat 83.000 fr moe
ten inleveren. Toch beweerde de 
PVV tijdens de voorbije verkie
zingscampagne dat niet de burger, 
maar wel de staat boven zijn stand 
leefde". 

gaat om een vermindering van de 
vervangingsinkomens en een ver
hoging van de sociale bijdragen 
Meer gebruikt zijn neutrale ter
men als wiiziging, aanpassing of 
harmonizenng Maar telkens gaat 
het om hetzelfde: om inleveren. 

Hoe diepgaand deze inlevenng 
wel is, becijferde zijn kollega Willy 
Desaeyere. De gezinnen draaien 
op voor zowat 240 miljard nieuwe 
belastingen- zowel de direkte als 
de indirekte belastingen gaan fors 
de hoogte in, terwijl ook de para-
fiskale en semifiskale druk toe
neemt Per gezin betekent dat 
alles een inlevenng van om en bij 
83.000 fr. Daartegenover staat 
dat de staat niemendal Inlevert, 
wel integendeel voor 11 th . meer 
konsumeert! Het kan dan ook niet 
verbazen dat een tekort voorzien 
wordt van 250 miljard, al beweert 
de regering dat daarmee de eer
ste faze van een saneringspro
gramma is ingezet Een onbegrij
pelijke politiek, die evenwel tot 
gevolg heeft dat de inspanningen 
van de bevolking tot niets zulen 
leiden! 

Frans Baert: "De eerste minister 
heeft zijn beklag gemaakt over de 
slechte werking van de staatsher
vorming. Daar kan ik perfekt inko
men. De federalizenng is niet ver 
genoeg gegaan. Zonder een split
sing van het centrale en de regio
nale parlementen is een efficient 
funktioneren van de wetgevende 
lichamen niet mogelijk. Martens 
kiest echter de foute oplossing. Hij 
zwakt de gewestelijke autonomie 
nog wat meer af." 

Dit weinig rooskleurig fjerspektief 
voor de inwoners van dit land 
komt aldus het Limburgs kamerlid, 
voor de Vlamingen nog dubbel zo 
hard aan. Er zijn vooreerst de 
schandelijke dotaties, die ondanks 
alle beloften nauwelijks gekorri-
geerd worden door de nstorno's. 

Maar vooral is er de vaststelling 
dat het tekort van dit land bijna 
eenzijdig door het zuidelijk lands
gedeelte veroorzaakt wordt In 
1981 boekte Vlaanderen nog een 
overschot van 4,33 th . Samen 
met Wallonië en Brussel wordt het 
nu in de afgrond gesleurd. De voor 
de hand liggende konklusie is dat 
in de eerste plaats deze twee 
gewesten moeten inleveren en 
bezuinigen, zowat het dubbele tot 
zelfs het drievoudige van de of
fers die aan Vlaanderen gevraagd 
worden. 

Draait Vlaanderen op voor een 
Wallonië dat in belangrijke mate 
boven zijn stand leeft, tegelijk 
wordt het ook gedrongen in een 
neo-unitair kleed. De voorbeelden 
daarvan liggen zo voor het grijpen 
Frans Baert somde er enkele op: 
de samenstelling van de Sidmar-
holding, de voogdij over de ge
meenten, het energiebeleid, het 
industrieel beleid., en de met de 
lippen beleden regionalizering van 
de vijf nationale sektoren. 

Ondanks de pietluttige staatsher
vorming wordt de greep van de 
centrale overheid van dag tot dag 
steviger. Vlaanderen wordt door 
Martens en De Clercq afgeroomd 
als nooit tevoren, terwijl een unitair 
reveil er zorg voor ^draagt dat het 
hoe langer hoe meer ziet knagen 
aan de eigen beperkte zeggen
schap en de eigen geringe verant
woordelijkheid 

P-Sprokkels 
• De Kamerleden hebben tij
dens de voorbije week de bespre
king van de rijksmiddelenbegro
ting beëindigd. De houding van de 
Volksunie werd uiteengezet door 
fraktievoorzitter Frans Baert, 
Willy Desaeyere en Jef Valke
niers. 

• Ook werd een advies gefor
muleerd over het belangenkonflikt 
tussen de Vlaamse Raad en de 
Franse Gemeenschapsraad naar 
aanleiding van een voorstel van 
dekreet van FDF'er Lagasse. Dit 
voorstel voorziet in de oprichting 
van Franse scholen in het Neder
lands taalgebied. 
Tijdens het (dovemans-)gesprek 
hierover merkte Frans Baert op 
hoe schrijnend het wel is dat men, 
na een jarenlange strijd voor de 
vernederlandsing van het onder
wijs in Vlaanderen, opnieuw 
Franstalige scholen wil oprichten. 
Hij nep de Franstaligen op zich te 
distanciëren van het voorstel, dat 
slechts de taalvrede wil verstoren. 
Bij de stemming werd, Neder-
landstaligen tegen Franstaligen, de 
stelling van de Vlaamse Raad als 
advies aanvaard. 
• De kamer keurde een wijzi
ging aan de Gemeentewet goed, 
waardoor de burgemeester voort
aan benoemd zal worden op basis 
van een voordrachtiijsi onderte
kend door tweederde van de le
den van een fraktie. Volgens VU-
woordvoerder André De Beul zal 
deze wijziging de demokratie al
leszins bevorderen. 

• Naar aanleiding van de stem
ming over de begroting 1981 van 
Buitenlandse Zaken formuleerde 
Willy Kuijpers voor de Belgische 
regering een vijf-puntenprogram
ma inzake Midden-Amenka: volle 
steun aan de vredesvoorstellen 
van Mexico en Honduras, voor het 
ontluikend demokratisch be
stuursmodel in Nicaragua en Hon
duras een bestaanskans bewerk
stelligen, betere omkadering van 
de diplomatieke en handelsafvaar
digingen; politieke en kulturele uit
wisselingen tot stand brengen om 
een nieuw eigen kader op te bou
wen en ten slotte vooral in El 
Salvador een gesprek op gang 
brengen tussen alle politieke par
tijen met inbegrip van de politieke 
vleugel van de verzetsorganizatie. 

• In de Senaat viel Wim Joris-
sen fel uit tegen het feit dat de 
rijksmiddelenbegroting pas op de 
vooravond van Pasen ingediend 
werd en dat er van de andere 
begrotingen nog geen spoor is. 
Minister Maystadt stelde lakonlek 
dat alle begrotingen vóór eind juni 
zullen ingediend zijn, waarop de 
VU-senator een kortere termijn 
eiste. De senaatsvoorzitter zegde 

toe de eerste minister hierover te 
interpelleren. 

• De eentalig-Franse brief die 
FDF-senator-burgemeester Gillet 
onlangs tot al de inwoners van zijn 
gemeente richtte, zorgde in de 
Senaat voor enige heibel Ondub
belzinnig bewees Rob Vandezan-
de dat het hier om een officiële 
brief ging, die krachtens de taal
wet tweetalig moet zijn. Als ant
woord hierop veriiet Gillet de ver
gaderzaal 

• Ook de uitbreiding van het 
personeelsbestand van de Raad 
van State stond op de agenda Op 
zichzelf een lovenswaardig initia
tief aldus Rob Vandezande, ware 
het niet „dat bepaalde politieke 
partijen van de meerderheid vin
den dat ze in de Raad onvoldoen
de vertegenwoordigd zijn". De 
Leuvense senator onthield zich 
dan ook bij de stemming om aan te 
klagen dat in dit hoogste adminis
tratief rechtsorgaan aan politiek 
wordt gedaan, terwijl het eigenlijk 
moet vertrouwen inboezemen. 

• Bij een interpellatie over de 
regeringsmaatregelen inzake te
werkstelling en werkloosheid 
merkte Guido Van In op dat on
danks alle beloften en initiatieven 
de kaap van 500000 werklozen in 
het verschiet ligt Alle krachten 
moeten dan ook gebundeld wor
den om op alle niveaus de tewerk
stelling te bevorderen Aldus heeft 
de regering de plicht waarborgen 
te geven dat het resultaat van de 
zuurstof aan de bednjven, op
nieuw geïnvesteerd wordt en ar
beid schept 

• Tijdens het debat over de na-
turalizatie van ondermeer voetbal
ler Lozano wees Walter Luyten 
scherp enkele van zijn kollega's 
terecht: „Mensen van de partij van 
de heer Lallemand weigeren 
vreemdelingen in de bevolkingsre
gisters in te schrijven, maar zijn 
wel bereid over een geval als dat 
van Lozano gunstig te beschik
ken". Uiteindelijk bleek bij de ge
heime zitting dat de Belgische 
voetbalploeg het zonder Lozano 
zal moeten stellen. 

REL 
TJE 

D e heer Van Elewyck: ^ De 
t re in re iz igers z i jn ve rbo lgen 
op de min is ter . Z i j hebben 
hem du izenden p ro tes tkaar -
ten ges tuurd . " 
D e heer De Croo, minister van 
Ve rkee rswezen en PTT: , ^ e 
waren niet ge f rankeerd . Er 
s t o n d : por t betaa ld d o o r be
s temmel ing . Ik heb dat gewe i 
gerd" . 
De heer Van Elewyck: „S tuu r t 
u ze dan te rug?" 
D e heer D e Croo, minister van ' 
Ve rkee rswezen en PTT: „Da t 
zou de a fzenders een boete 
van 50 fr. kos ten. Ik heb ze dat 
w i l len besparen." 
D e heer Van Elewyck: „Wa t 
gebeur t er dan met de br ief
kaar ten?" 

De heer De Croo, minister van 
Verkee rswezen en PTT: „De 
pos t draagt er zo rg voor." 
CGIimlachjes). 

(Kamer van Vo lksver tegen
woord igers , Beknopt Vers lag, 
G e w o n e zitt ing 1981-1982, 
Vergader ing van donderdag 
29 april 1982, biz. 632). 
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8 Onze wereld 

Argentijnen slaan terug na Britse aanval 

Escalatie bemoeilijkt 
kompromis 
om Falklands 

Het gewapend konflikt rond de Falklands is — gevaarlijk — geës
caleerd. Afgelopen weekeinde vernielden Britse vliegtuigen de start
banen van de luchthaven van Port Stanley op East Falkland. In lucht-
gevechten haalden Britse vliegtuigen vier Argentijnse toestellen neer. 
De zwaarste escalatie vond begin deze week plaats. „Lynx'-helikop-
ters beschoten twee Argentijnse patrouillevaartuigen waarvan er één 
zonk en één zware averij opliep. 
Maar vooral verloor Argentinië het tweede grootste schip van zijn 
vloot, zijn enige kruiser. De „General Beigrano", die in 1939 in de VS 
werd gebouwd, in 1951 door Argentinië werd aangekocht en het 
laatste „overlevende" schip van de Japanse aanval op Pearl Harbour 
was, werd door Britse onderzeeërs getorpedeerd. 

De Argentijnse junta, die het ver
lies van het schip pas vele uren na 
de aanval toegaf, wees er veront
waardigd op dat de kruiser zich 
buiten de blokkadezone van 200 
mijl bevond die de Britten ter zee 
en in de lucht rond de Falklands 
hebben afgekondigd. Londen gaf 
dit toe maar defensie-woordvoer
ders zegden dat de „General Be
igrano" al dagen net aan de rand 
van de blokkadezone kruiste en 
„een bedreiging voor de Britse 
vloot vormde". 
Premier Thatcher en haar minis

ters van Buitenlandse Zaken en 
Defensie FVm en Nott bleven ver
klaren dat Londen een diplomatie
ke oplossing blijft nastreven. Maar 
ze voegde eraan toe dat, als Ar
gentinië daar niet aan wil meewer
ken, er nieuwe militaire ofjeraties 
zullen volgen om de Argentijnse 
bezetting van de Falklands onge
daan te maken. Inmiddels werd het 
grote luxepassagiersschip „Queen 
Elisabeth II" opgevorderd om nieu
we troepen naar de Falklands te 
brengen. 
De grote vraag is echter hoe een 

Suksesrijke Britse aanval: Argentinië antwoordt met goed getrainde 
luchtmacht! 

politieke oplossing tot stand kan 
komen. De Argentijnse junta, die 
een hele reeks misrekeningen 
maakte, te beginnen over de Brit
se reaktie op haar militaire bezet
ting van de Malvina's (zoals de 
Argentijnen de archifjel noemen) 
op 2 april, heeft zich in een onmo
gelijke positie vastgezet Na de 
aanval, die vooral bedoeld was om 
de aandacht van de eigen bevol
king van de torenhoge binnenland
se problemen af te leiden, bleef ze 
luid verklaren nooit ofte nimmer 
meer de Argentijnse soevereiniteit 
over de eilanden te zullen opge
ven. Daardoor werd ze de gevan
gene van de nationalistische pas
sies die ze had opgezweept en 
kon ze niet in een kompromis 
toestemmen zonder deerlijk haar 
gezicht te verliezen. Daardoor ook 
leverde de lange adempauze die 
de Britten boden door hun vloot 
uiterst langzaam naar de Falklands 
te laten stomen (drie weken) en 
die tijd gaf voor de p)endel van de 
Amerikaanse minister Haig tussen 
Londen en Buenos Aires, niets op. 
De Britten willen immers wel over 
het toekomstig statuut van de 

Falklands onderhandelen maar Ar
gentijnse soevereiniteit niet als be
loning van gewapende agressie 
toestaan. Anderzijds is de junta 
evenmin in staat een konfrontatie 
met de Royal Navy te winnen. Een 
Britse kommentator in Buenos Ai
res vatte de situatie weken gele
den al kort en bondig samen: „Als 
de junta nu toegeeft op de soeve
reiniteit valt ze. En als ze een 
militair konflikt verliest valt ze 
evengoed". 

„Drie vlaggen-formule" 
De junta, die niet uitblinkt door 
diplomatieke flair en bovendien 
intern verdeeld lijkt, aliëneerde ten 
slotte de Amenkanen door eind 
vorige week het ultieme kompro-
misvoorstel van Alexander Haig te 
verwerpen. Dat vormde een va
riante van de „drie vlaggen-formu
le" die voorziet dat de eilanden, 
met terugtrekking van alle troepen 
en onderhandelingen over hun de
finitief statuut, voorlopig onder 
Brits-Argentijns-Amerikaanse soe
vereiniteit komen. Na die verwer
ping sprak Washington openlijk 

zijn steun uit voor Groot-Brittan-
nië, erop wijzend dat de Argentij
nen de agressoren waren. 

Daarom komt het echter zelf in de 
vervelende positie die het had 
willen vermijden. Door in een kon
flikt tussen een Latijns-Ameri-
kaans en een Europees land de zij
de van dat laatste te kiezen dreigt 
het nu diplomatiek in last te komen 
met ten minste een deel van La
tijns-Amerika. 

Inmiddels lijkt Margaret Thatcher, 
ondanks toenemende druk van 
haar oppositie en EG-partners om 
het toch niet tot een buiten pro
portie gaand bloedig konflikt te 
laten komen, vastberaden door te 
gaan. En van hun kant boden al 
een paar Latijns-Amerikaanse lan
den, waaronder Venezuela dat 
zelf aanspraak maakt op twee 
derde van ex-Britse Guyana, aan 
om Argentinië militair bij te sprin
gen. Internationalizatie van het 
konflikt was een nieuw gevaar dat 
deze week aan de verre Falkland-
horizon opdook. 

H. Oosterhuys 

Hollandse eend in Friese bijt 

De „General Beigrano": keldereinde van een stuk oorlogsantiek.. 

Verdrukt mag men Nederlands 
Friezen niet noemen. Maar voor 
hun volksaard en ruimte moeten 
ze wel zelf opkomen. En vanwege 
de Nederlandse gezagdragers 
en openbare mening, die zich zo 
geredelijk over allerhande maat
schappelijke minderheden ont
fermen, ontmoeten ze daarbij 
weinig begrip. 
De benoeming van de Hollander 
Hans van Wiegel tot Kommissa-
ris der Koningin In Friesland 
moge dit illustreren. 
Dat de Friezen, die als klein volk 
( ± 500.000) al niet zoveel varia
tie aan tewerkstelling hebben, 
weer eens een — interessante — 
betrekking aan hun neus zien 
voorbijgaan, willen we nog terzij
de laten. De belangrijke zinne
beeldige en meteen polit ieke be
tekenis echter die aan deze be
noeming vastzit, is de Nederlan
ders in het'beste geval ontgaan. 
De benoeming van een Fries tot 

Kommissaris van de Koningin in 
Friesland zou op een niets kos
tende, elegante wijze de Friezen 

de indruk gegeven hebben dat zij 
door de Randstad Holland als 

volksgroep erkend werden. Ook 
al ware deze indruk overdreven. 
Maar zelfs dit zoethoudertje kon 
er niet af, misschien heeft men er 
in Den Haag niet eens aan ge
dacht 
Partijpolitieke en loopbaanbere
keningen hielden de hele aan
dacht vast Etnopolitieke bekom
mernissen zijn de Noordneder-
landse partijen inderdaad zo 
goed als vreemd. 
Nu zit daar in Friesland als stad
houder van het Hollands gezag 
een regelrechte Hollander, een 
vreemde eend in de b i j t 
Hij verzinnebeeldt misschien 
zelfs zonder het te beseffen, de 
toestand van Friesland in Neder
land: een uithoek waarnaar men 
weinig omki jk t tenzij om er te 
zeilen, een provincie zoals een 
andere, die door het centrale 
gezag bestuurd wordt als een 
willekeurig onderdeel van het 
„Hollandse" Nederland. (KJ.) 
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Onze wereld m 
Op uitnodiging van Euro-parlementslid Jaak Vandemeulebroucke 

Occitaniërs in Straatsburg 
Dat er heelwat ontgoochelingen 
zijn in Frankrijk over de niet 
gehouden beloften van de nieu
we meerderheid is geen geheim 
meer. De aangekondigde „régio-
nalisation" is tot nog toe beperkt 
tot het speciaal statuut voor Cor-
sika, dat na de verkiezingen van 
de zomer in werking treedt Maar 
Bretoenen, Elzassers, Katalanen, 
Frans-Vlamingen, Basken of Oc
citaniërs staan tot nog toe in de 
kou, en, hoewel ze indertijd open
lijk partij hebben gekozen voor 
Mitterrand, komen ze stilaan 
maar zeker in het verzet tegen 
het immobilisme van Parijs. Jaak 
Vandemeulebroucke nodigde 
een ruime afvaardiging van Occi-
taanse verenigingen en een poli
tieke partij uit om op het Europe
se forum aan hun mistevreden-
heid lucht te geven. 

Mitterrand ontgoochelt 
Er is in Occitanië nooit sprake 
gew/eest van eigen onderwijs, ei
gen massamedia, hoewel er heel
wat zeer aktleve kulturele kringen 
bestaan die een groeiend sukses 
kennen. Verleden jaar brachten 
die bewgelngen In Toulouse 2.500 
man op de been, en bezetten er de 
studio's van FR 3, de zender die 
normaal gesproken ruimte moet 
laten voor regionale aktivitelten. 
Mitterrand reageert gunstig, en 
bijgevolg wordt besloten zijn kan
didatuur voor het presidentschap 
zwaar te steunen. Sindsdien Is er 
wel wat gebeurd (Corsika), maar 
alles gaat enorm traag. Daarom 
hebben zij weer een betoging ge

pland, In Marseille op 15 mei. In 
deze fjeriode wordt trouwens het 
debat over de media gehouden in 
het Franse parlement en Occita
nië wil een eigen FR 3. Deze zen
der heeft nu verscheidene BRI's 
(Bureau Regional d'lnformatlon) 
maar zo zegt Lava/van het Collec-
tif Occitan pour l'Audio-visuel, de
genen die daar worden benoemd 
door Parijs zetten er de gaullisti
sche politiek voort 

Occitanië 
Het Is een erg groot land: 
190.000 km2,13 miljoen Inwoners, 
verdeeld over 31 Franse departe
menten. Meer dan 5 miljoen onder 
hen spreken Occitaans. De bena
deling van deze regio tegenover 
Parijs en omstreken blijkt uit een 
paar cijfers: 80 % van het Occl-
taanse sparen gaat naar Parijs; 
60 % meer werkloosheid, de lo
nen liggen gemiddeld 30 % lager, 
massale uitvoer van de natuurlijke 
rijkdommen ten voordele van het 
Industriële Noord-Frankrijk. Daar
bij klagen ze aan dat er tot nog toe 
geen enkele uitzending op tv In het 
Occitaans Is, en omzeggens geen 
over de radio. Het onderwijs mis
kent de regionale taal, net zoals el
ders In Frankrijk. De politieke aktle 
Is er moeilijk: van Bordeaux tot 
Nice, van Bayonne tot Vichy, bijna 
6 maal zo groot als België. De 
autonomistische partij Volem viu-
re alpais Is In sommige lokaliteiten 
wel sterk Ctot 19 % In sommige 
gemeenten), maar betekent voor
alsnog over heel Occitanië omzeg
gens niets. Toch moeten we ze 
steunen, waar en wanneer we 

„Gematigde" president in 
El Salvador 

D'Aubuisson en AA. Magana. 

In El Salvador verkoos de grond
wetgevende vergadering, waarin 
uiterst-rechtse partijen een meer
derheid hebben, de als gematigd 
bekend staande Alvaro Alfredo 
Magana tot voorlopig president 

Dat gebeurde na wekenlang bek
vechten en onder zware druk van 
het leger dat door de verkiezing 
van een uiterst-rechtse president 
niet de Amerikaanse militaire hulp 
wilde kwijtspelen. De Amerikaan
se regering had de Salvadoriaan-
se strijdkrachten klaar en duidelijk 
laten verstaan dat het Kongres 
inzake de hulpverlening aan het 
regime in San Salvador zeker en 
vast zou gaan dwarsliggen als de 
kandidaat van ex-majoor D'Au-
buissons uiterst-rechtse Arena
partij president zou worden. Ma
gana haalde het tenslotte dank zij 

de stemmen van Duartes kristen-
demokraten en van 12 van de 14 
parlementsleden van de ultra
rechtse Nationale Verzoenings
partij 
In zijn toespraak op zijn installatie 
deze week lanceerde de presi
dent oproepen tot nationale ver
zoening en matiging. Maar hij had 
de voorzorg genomen vooraf al te 
verklaren dat er geen sprake kon 
zijn van onderhandelingen met het 
verzet. En intussen heeft het leger 
de strijd tegen de guerrilla opge
voerd en meldt de dienst voor 
wetshulp van het aartsbisdom een 
toename van de politieke moor
den, die volgens die dienst vooral 
het werk van uiterst-rechts zijn. 
Matiging is voor het huidige Salva-
doriaanse regime nog steeds een 
zeer relatief begrip. 

H.O. 

kunnen, want de weg die zij en die 
wIj gekozen hebben is wel niet de 
gemakkelijkste, maar de meest 
fundamentele: het Europ)a van de 
volkeren tot stand brengen binnen 
deze toch wel echt vertekende 
Europese kaart 

Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling 
De Kommissie van de EEG heeft 
over een beperkte hervorming 
van dit fonds aan het Parlement 
een voorstel Ingediend waarover 
tijdens de afgelopen zitting werd 
beraadslaagd. 
Het fundamenteel debat over re
gionale steunverlening bleef uit 
maar dat was ook te verwachten: 
de opsplitsing van bevoegdheden, 
de weigering voor een Integrale 
aanpak is nog steeds een feit 
Interessant was wel een amende
ment van Gendebien (RPW), die 
stelde dat ook de regionale Instan
ties bijstand aan het Fonds kon
den vragen, voor zover de natio
nale wetgever hen die bevoegd
heid toekende. Dit is een logische 
gevolgtrekking van het regionale 
feit: waarom zou België steun 
moeten vragen voor Wallonië, als 
de Waalse regionale Instantie dat 
ook kan? Het amendement werd 
met 72 stemmen tegen 10, bij 
4 onthoudingen (op een totaal van 
434 leden..J verworpen. Naast 
Vandemeulebroucke waren er bij 
de voor-stemmers ook Van Miert 
Bij de neen-stemmers echter de 
andere SP-ers en het hele CVP-
blok. Hoe fel die het menen met de 
reglonalizering blijkt weer eens uit 
hun daden! 

Solidarnosc levend en wel 
Ondanks bijna vijf maanden militair bewirvi, de gevangenzetting van zijn 
leiders, de — inmiddels wat verlichte — uitzonderingsmaatregelen is 
Solidarrmsc nog levend en wel Dat bleek op 1 mei toen, terwijl premier 
Jaruzelski de officiële één mei-parade toesprak, tienduizenden aanhan
gers van de verboden vrije vakbond niet ver daarvandaan een eigen, 
vreedzame betoging hielden. Ze ontvouwden de rood-witte vaandels 
van Solidarnosc en riepen leuzen als „Walesa vrij", „Nee aan de dikta-
tuur", „Geen brood zonder vrijheid" en „Solidarnosc, dat is de demokra-
tie". De politie kwam niet tussenbeide en verhinderde alleen dat de 
officiële en Solidamosc-manifestaties tegen elkaar zouden aanlopen. De 
dag daarop werd een nieuwe betoging van aanhangers van de vrije vak
bond wel hardhandig door de politie uiteengedreven. Ook in Gdansk en 
andere steden vonden betogingen van Solidariteit plaats. 
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Met de vakantie 
voor ogen 
Een groot gedeelte van Belgiës bevolking verlaat elk jaar ten minste 
eenmaal have en goed om, meestal buitenslands, vakantie te nemen. 
Waarschijnli jk heeft nu al veel meer dan de helft hiervan vaste vakan
tieplannen: kamers, woningen, treinen en vliegtuigen zijn al bespro
ken; de reisagentschappen hebben, ook in deze krisisti jd, de handen 
vol. 
Het toerisme is een verschijnsel dat uit de industrializering van onze 
maatschappij is voortgekomen, meer bepaald uit de weistandsprei-
ding die sociale bewegingen er als korrektie hebben aan toegebracht 
In ons land heeft het vanaf de zestiger jaren een massavorm 
aangenomen. 

Het toerisme verandert het ge
drag van de toerist maar ook dat 
van de bewoners der toeristische 
streken, ja deze streken zelf. 
Er zitten dus ook vi/eerhaken aan 
vast Het toerisme beïnvloedt 
steeds grotere delen van de we
reld zo sterk dat bezinning hier
over dringend geboden is. Dit is 
een ongemakkelijke opgave: kapi
talistische èn socialistische maat
schappijen bedrijven het massa
toerisme allebei intensief, ook kriti
sche groepjes en enkelingen be
geven er zich aan en elke politieke 
partij heeft wel de hand In de ene 
of andere vorm van „sociaal toeris
me". 
De wildgroei die het toerisme In 
vele opzichten kenmerkt Is niet 
altijd prettig om kritisch te bekij
ken. De doorsnee-lezer krijgt over 
het toerisme als zodanig eerder 

Karel de Meulemeester. 

zelden een boek in de hand. De 
nochtans talrijke toeristische bro
chures en artikelen zijn gewoonlijk 
niets meer dan aansporingen om 
op reis te gaan, zoal niet aanbeve
lingen van bepaalde toeristische 
aktlviteiten of pleisterplaatsen. 
Het is dan ook des te merkwaardi
ger dat rond nieuwjaar een boek 
over dit onderwerp op de heel-Ne
derlandse boekenmarkt gewor
pen werd (1). Wij gaan niet zo ver, 
te beweren dat er nog nooit een 
Nederlands, laat staan een anders
talig bezinningswerk over ge
schreven werd (2). Wij geloven 
wel dat zelden zovele facetten van 
het toerisme In een boekwerk 
werden behandeld, althans in ons 
taalgebied. 

In de inleiding staan beschouwin
gen over „het industriële en eko-
nomische aspekt", „de antltetische 
denkwijze over het toerisme" en 
over wat „toenstische waarden" 
zijn. Daarna volgen zeven hoofd
stukken: vrijheid en vrije tijd, spel 
en sport animatie en reisbegelei
ding, natuur en kunst gelukkig zijn 
op reis, lachen op reis. Inhoud en 
vorm van het dolce far niente. Dit 
alles wordt afgesloten met een 
epiloog over „de veiligheid". Men 
hoort het wel: het boek is ernstig. 

veel ernstiger dan de kleurige om
slagtekening suggereert Het be
vat praktische raadgevingen maar 
bovenal stof tot nadenken. 
Men mene niet dat wij op al die 
overwegingen geen enkele aan
merking te maken hebben. Wij 
geloven bv. niet dat een wandeling 
met regen noodzakelijk triestig 
moet zijn. Ernstiger bezwaar heb
ben wij tegen de uitspraak dat 
„toeristische plaats (...) over een 
minimum aan sportinfrastruktuur 
moet beschikken". Daar staat te
genover dat de auteur (direkteur 
bij VTB-VAB) weet waarover hij 
schrijft Het meest waardevolle 
aan zijn boek over „waardevol 
toerisme" is wel de voelbare door-
leefdheid ervan. Het sympatlekste 
eraan Is de onbevangenheid waar
mede hij de tekorten en overdrij
vingen van zijn eigen vak aan
toont. Overigens is zijn toon nooit 
kwetsend of agressief. Deze fllo-
zoferende reisleider is zeer be
reisd en belezen. Dit laatste is 
zelfs soms wat te merkbaar, zodat 
voor een goed begrip van zijn 
uiteenzetting een klassieke erudi
tie als wenselijk voorkomt Ook 
gedachtensprongen en geleerde 
woorden maken af en toe de 
lektuur wel eens moeilijk. 
Het belet ons niet zijn boek aan te 
bevelen. Al te zelden ontmoet men 
in kringen van de paradljzenbelo-
vende toerisme-lndustrie een des
kundige met zo'n rijke kulturele, 
zelfs wijsgerige bagage. Boven
dien hebben wij hier voelbaar te 
maken met een man die toerisme 
bedrijft en begeleidt vanuit een 
volksnationaal getinte belangstel
ling. Als overtuigd Vlaming heeft 
hij open oog voor de eigenheid 
van vreemde landen en volkeren. 
Het Is precies deze nationale over
tuiging die hem het vervreemdend 
element In het toerisme doet afwij
zen, die hem tot bedenkingen en 
beperkingen voert die de meeste 
reisagentschappen niet kennen en 
die hem tegenover het buitenland 
opener doet staan dan de kosmo
politische reisleiders van grote lan
den. Het IS dan ook niet toevallig 
dat Karel de Meulemeester een 
leidende post bezet bij de VTB-
VAB. En het zal voor alle Vlaams-
gezinden een geruststelling zijn te 
ervaren dat met zulke mensen de 
VTB ook naar de toekomst toe 
een spoor blijft trekken dat tot het 
wezen zelf van deze vereniging 
behoort. 

Karel Jansegers 

(1) Karel de Meulemeester. Waardevol met 
vakantie. Lannoo. Tielt & Bussum. 1981, 
129 biz.. 375 fr. Omslag Cis Verhamme. 
(2) De schrijver deelt zelf, gewetensvol en 
per hoofdstuk, een zeer uiteenlopende bi
bliografie mede. wel drie bladzijden vol 

Vorig jaar kwam het Provinciaal Verbond voor 
Toerisme in Limburg als eerste Toeristische Federa
tie in Vlaanderen op de markt met een omvangrijke 
brochure die het toeristisch aanbod in Limburg op 
een overzichtelijke manier bundelde. De Groene 
Gids voor Vakantie en Vrije Tijd In Limburg sloeg 
zodanig aan dat de oplage in een mum van tijd werd 
verspreid. Samen met een aantal andere brochures' 
vormde de Groene Gids het Folderpakket Limburg 
dat de geïnteresseerden op een goedkope manier 
volledig Informeerde over de toeristische mogelijk
heden In Limburg. 
Het folderpakket kost 40 fr., 50 fr. als het over de 
post moet worden toegezonden. De Groene Gids en 
de Toeristische Kaart kunnen ook afzonderlijk ver
kregen worden. De prijs is dan 20 fr voor elk. 
Betaling gebeurt na toezending. Aanvragen en inlich

tingen bij het Provinciaal Verbond voor Toerisme in 
Limburg, Domein Bokrijk, 3600 Genk; tel 
011-22.29.58. 
Alhoewel In Limburg nog niet van een ruim aanbod 
kan gesproken worden, zijn de mogelijkheden om de 
vakantie door te brengen op de boerderij dit jaar 
toch weer toegenomen. Vier bedrijven stellen ka
mers ter beschikking van de toeristen en omdat de 
vraag veel groter Is dan het aanbod Is tijdig reserve
ren zeer dringend. Hier de adressen van de Limburg
se landbouwers die kamers verhuren: R. Deploige-
Thysen, Bissemstraat 3, 3720 Kortessem 
(012-23.32.46); M. Hons, St-Jansberg 41, 3680 
Maaseik (011-56.40.96); W. Boelen-Coenegrachts, 
\Jaak Vandersandenstraat 13, 3744 Spouwen 
(011-41.32.59); J. Heusschen, Plankstraat 8, Nurop, 
3793 Teuven (087-68.74.92). 

Goed voorbereid op reis 
meer dan „goede adressen" 
Dit boekje Is, aldus de uitgever, het 
resultaat van de samenwerking 
van verschillende gespeciallzeer-
de diensten van Test-Aankoop: de 
dienst enquête, de redaktionele 
ploeg van het tijdschrift Test-Aan
koop, specialisten op het gebied 
van krediet en verzekeringen bij 
Budget-Test en de juridische dien
sten van Test-Recht Heel wat 
inlichtingen die In deze praktische 
gids staan maakten trouwens het 

voorwerp uit van grondige en uit
voerige studies die voor het me
rendeel verschenen zijn in de uit
gaven van de Verbruikersunie. 
Een vijftigtal bladzijden zijn gewijd 
aan de rechten van de konsument 
tegenover de touroperators, de 
reisagentschappen, de verhuur-
agentschappen, de hotelhouders. 
De algemene voorwaarden van 
brochures en kontrakten die door 
tourop)erators werden opgesteld 

VU-kongres toerisme te Brugge 
De Volksunie van Brugge-Kust-
Torhout nodigt alle geïnteresseer
den uit op de studiedag over 
Toerisme op zondag 9 mei a.s., in 
het Koncertgebouw, St-Jacob-
straat te Brugge. 

P rog ramma: 

10 u.: ontvangst door eerste sche
pen Pleter Leys. 
lOu. 30: referaten. 
„Toeristische Infrastruktuur", door 
volksvertegenwoordiger Raf De-
clercq. 
„Toeristische promotie", door de 
hr. R. Annoot, direkteur van West-
toerisme. 
„Leven met het toerisme in deze 
tijd", door senator Guido Van In 
12 u. 30: receptie op het stadhuis 
13 u.. middagmaal in het Brey-
delhof (vóórinschrijving gewenèt). 
15 u.. verslagen van de sektiever-
gaderingen. 

16 u.: afkondiging van het „Charter 
voor Toerisme in Vlaanderen". 
16u. 30: slottoespraak door VU-
voorzitter Vic Anclaux. 

Ter informatie: u kan vooraf In-
schnjven voor het middagmaal. 
Gelieve daarom te telefoneren op 
het nummer 050-33.59.63. 

bevatten heel wat eenzijdige, vaak 
onwettelijke klausules. Nu be
schikken de konsumenten in het 
algemeen niet over de nodige in
formatie om zich te beschermen 
en zich te verdedigen. Het betreft 
Immers Informatie die niet gemak
kelijk te verkrijgen is of die heel 
verspreid Is — hier en daar en nu 
en dan in de dagbladen bij voor
beeld — maar die men moeilijk of 
slechts onvolledig kan vinden op 
het moment dat men ze nodig 
heeft. Een hoofdstuk Is gewijd aan 
het transport — zowel het indivi
duele als het groepstransport — 
evenals aan de nodige dokumen-
ten om van het ene naar het 
andere land te kunnen reizen. 
Ten slotte nog even de aandacht 
op het hoofdstuk over vakantie en 
gezondheid, dat met de medewer
king van specialisten en op basis 
van dokumenten van de Wereld-
gezondheldsorganlzatie werd op
gesteld. 

Er werd gepoogd een maximum 
aan informatie te verschaffen over 
de elementaire voorzorgsmaatre
gelen die men moet In acht nemen 
vooraleer op reis te vertrekken, 
over de voedingshygiène, de sek
suele hygiëne, de bescherming 
tegen insekten, tegen de zon, de 
gevaren van het baden, de meest 
voorkomende tropische ziekten.. 
Wij raden deze praktische gids 
ten zeerste aan! 

„Goed voorbereid op reis' is te koop in de 
boekhandel of bij Test-Aankoop (Holland-
straat 13. 1060 Brussel, tel. 02-537.42.65) 
tegen de prijs van 275 fr. 

6 MEI 1982 
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PERSpektief 
Hoeveel keer hebben we het al moeten schrijven en hoeveel keer zul
len we het nog moeten schrijven? Aan het lef en de chantage van de 
Walen komt geen einde. Dat blijkt nu weer uit de aankondiging dat de 
Franstalige partijen rond de tafel gaan zitten om te praten over Brus
sel. De gemeenteraadsverkiezingen naderen en de Walen willen nu 
vlug een Nieuwe Orde voor Brussel uit de grond stampen. De Vlaam
se (?) partijen van de meerderheid doen alsof hun neus bloedt Of be
reiden ze nieuwe toegevingen voor? 

ZELFS voor Het Belang van 
Limburg bezitten de Vlaamse 

ministers geen enkele Vlaamse 
reflex: 

„Wat ons daarbij vooral veront
rust, is de immense argeloosheid 
en verscheurdheid van de Vlaam
se partijen. Binnen de regering is 
de Vlaamse waakzaamheid tot het 
absolute minimum herleid en in de 
Vlaamse executieve gedragen de 
gemeenschapsministers zich nu al 
maanden als banderillero's die de 
dynamiek van het tergen tot hun 
eerste politieke levenshouding 
hebben uitgeroepen. De bevolking 
heeft natuurlijk minder dan ooit 
een boodschap aan al dat commu
nautair gehakketak waar geen en
kele huisvrouw beter van wordt 
Maar de politieke realiteit is nu 
eenmaal wat ze is. En het laat zich 
andermaal aanzien dat de regering 
niet zal vergaan in een ideologi
sche of maatschappelijke brand 
rond een zogenaamde mens- en 
maatschappijvisie maar, als zovele 
andere, ook zal afsterven aan de 
communautaire kanker die dit land 
maar niet wil loslaten. Voor Wil-
fried Martens, toch dé architekt 
van de staatshervorming, zou dat 
natuurlijk de nederlaag van zijn 
leven zijn." 

INTUSSEN hebben de CVP-
kranten zich lekker kunnen er

geren aan de 1 mei-toespraken. En 
geef toe: de socialisten hebben 
het hun tegenstanders gemakke
lijk gemaakt. Want op die 1 mei
vieringen is niets nieuws verteld. 
Het socialisme bezit allang niet 
meer de begeestering van vroe
ger en tegenover dit ultra-liberale 
kabinet kunnen de socialisten 
zelfs geen alternatief stellen. 

Gazet van Antwerpen vindt dan 
ook niets in een nieuw experiment 
met de socialisten: 

„Om de haverklap hebben de so
cialisten het regeringswerk ge
blokkeerd. Ministers staakten. De 
regeringsvorming werd zelfs ge
koppeld aan de aanwezigheid van 
het FDF in de koalitie, een partijtje 
dat virtueel geschiedenis gewor
den is. Cools en zijn maats koppel
den de noodzakelijke herstelmaa-
tregelen aan een gewestvorming 
met drie. Voor twintig Vlaamse 
kinderen in Komen werd het rege
ringswerk geblokkeerd. Dat is het 
wat socialisten regeren noemen." 

OOK voor Manu Ruys in De 
Standaard maakt de SP zich 

onmogelijk om mee te regeren. Hij 
schijnt zeker te zijn van zijn stuk: 
„Het wordt steeds moeilijker om 
klaar te zien in de doelstellingen en 
de strategie van de socialisten. Ze 
vallen veel scherper uit tegen de 
kristelijke arbeidersbeweging dan 
tegen de liberalen. Is het op die 
manier dat de progressieve toena
dering wordt nagestreefd? Een 
groep van radikalen beoogt ken
nelijk een verharding rondom een 
aantal punten van buitenlandse 
politiek, terwijl een konkreet beleid 
voor de sociaal-ekonomische 
moeilijkheden in vaagheid gehuld 
blijft Z^ dat het grote publiek 
aanspreken ? Voor een nieuw koa
litie- en regeringsbeleid biedt het 
zeker geen basis om op te steu
nen. " 

HET is een beetje klein van de 
CVP-pers om zo uit te halen 

tegen de socialisten. Toegegeven: 
er schuilt een grote grond van 
waarheid in, maar wie was al die 
jaren verantwoordelijk als eerste 
minister? Welke partij leverde al
tijd het premierschap? Waarom 
blaast de CVP nu zo hoog van de 
toren, terwijl ze al die jaren stilzwij
gend de Waals-socialistische 
chantage ondergaan heeft? 
We besluiten dan ook met een 

Deze opgetrommelde socialistische gepensioneei aen nullen met heim
wee teruggedacht hebben aan de grote én echte 1 mei-manifestaties 
van weleer... 

kommentaar van Hugo Camps in 
Het Belang van Limburg, die ook 
deze regering de mantel uitveegt: 
„Dat deze 1 mei-viering in het 
teken van de revendicatie zou 
staan, lag voor de hand. Nooit 
eerder in de na-ooriogse geschie
denis zag de toekomst voor de ar
beidende bevolking er zo bedrukt 
uit als de voorbije jaren en maan
den. Dat de regering zich met haar 

zogenaamd banenplan thans neer
legt bij het huidige peil van de 
werkloosheid en een half miljoen 
versukkelden dus niet eens meer 
een houvast kan bieden, is inder
daad cynisch. Dat er alleen maar 
plannen gemaakt worden om de 
gesel van de jeugdwerkloosheid 
te verdoezelen in plaats van ze op 
te lossen, is zelfs immoreel Ook 
de totale wildgroei in het inleve-

ringsbeleid van het kabinet is een 
enorme steen des aanstoots. Om 
nog maar te zwijgen van de „chan-
tage-etiek" die inmiddels reeds de 
communautaire grondslag gewor
den is voor het voortbestaan van 
het kabinet" 

En zo zijn we weer rond: de 
communautaire chantage is weer 
losgebarsten. We zijn benieuwd 
naar het Vlaamse antwoord... 

DE BELANGRIJKSTE KLEDINGZAAK 
IN VLAANDEREN 

BIEDT U EEN ENIG VOORDEEL ! 

Bij afgifte van onderstaande bon 
genieten alle lezers van ,,Wij" 

10%K0RTING 
op alle getekende prijzen, uitgezonderd 
solden en promotie-artikelen 

Dames-, heren- en kinderkleding 
Rouw- en trouwkledij 

• meester-kleermaker sinds 1870 
• ruim 1000 m2 winkelruimte 
• grote parking 
• koffieshop met kunstsalon 

BON 
10% 
KORTING 
VOO 
U ! 17 

10% korting 
voor alle lezers van ,,Wij" 
Naam 
Straat nr 
Gemeente . postnr 
Deze bon is alleen geldig als hij getoond wordt aan uw verkoper of 
verkoopster Niet aan de kassa ' 

^ 
S U C C E S K L E D I N G M E Y E R S 

B O O M S E S T E E N W E G 3 5 - A A R T 5 E L A A R 

OPEN : slla w*rkd«g«n van 9 lot 19 uur - vrijdag koopjaMvond tot 21 uur - ulardag van • tot 11 uur 

sa? , ; M <* 
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12 TV-programma's 

Zaterdag 

BRT 

18.00 De Bereboot - 18.05 De 
kleine herdershond uit Catalina 
(jeugdfilm). - 18.55 Dit leuke land. 
— 19.45 Nieuws. - 20.10 „Mat
ches", een liedjestoto. — 21.10 
Madame X (tv-film). - 2.40 
Nieuws. 

NED 1 
15.30 Nieuws. - 15.32 Dag huis, 
dag tuin, dag opbergschuur. — 
18.58 Nieuws. - 19.00 Galactica 
(sf.-t.). — 19.45 De Frank Kramer 
Show. - 21.37 Nieuws. - 21.55 
Sport op zaterdag. - 22.50 Pink
pop festival. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat. - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 De lieverd
jes van Grange Hill (f.). — 19.25 Zo 
moeder, zo zoon (kwis). — 20.00 
Nieuws. — 20.27 In de macht van 
Quilp CfJ. - 21.20 De muziek van 
Harry De Groot (show). - 22.35 
Hier en nu. — 23.40 Tot besluit. — 
23.50 Nieuws. 

RTB 
19.00 Nieuws. — 19.55 Le jardin 
extraordinaire. — 20.30 Les fugitifs 
(tv-film). - 22.00 Jazzkoncert -
22.45 Nieuws. 

F 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Droit de 
reponse (magazine). — 21.50 Dal
las (f.). — 22.45 Aktualiteitenru-
briek. — 23.45 Nieuws. 

A 2 
20.35 Champs-Elysées (variété). — 
23.10 Nieuws. 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws. - 19.40 
Regionaal magazine. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (spel). — 20.30 
On sort ce soir (balleO. - 22.20 
Nieuws. — 22.50 Prelude a la nuit 
(Bach). 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Astro-
show. - 21.45 Nieuws. - 22.05 
Vor Einbruch der Nacht (film). — 
23.50 Nieuws. 

ZDF 
19.30 Georg Thomallas Geschich-
ten (verhalen). — 20.15 Die Kame-
liendame (film). - 22.00 Nieuws. 
— 22.05 Das aktuelle Sport-Studio. 
— 23.05 Der Kommissar (f J. 

D 3 
19.55 Gewestelijk nieuws. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 II ritorno d'Ullise 
in Patria (muziekdrama). — 22.50 
Vor 40 Jahren (dok). - 23.20 Der 
Untergang der Titanic (film). 

LUX. 
19.30 Flash-Back (spel). - 20.00 
Huit 5a suffit (f). - 21.00 Une 
rousse qui porta bonheur (film). — 
22.27 Le maitre de la prairie 
(western). 

Zondag 

BRT 1 
11.00 Konfrontatie (debaO. — 
12.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 14.00 Open school. — 
15.00 Popeye. — 15.15 Grote prijs 
van België formule 1 (reportage). 
— 17.30 Sportuitslagen. — 18.00 
De bereboot. - 18.10 De stad. -
1620 Van Pool tot Evenaar (kwis). 

— 19.45 Nieuws. - 20.00 Sport
weekend. - 20.30 Kessler (f). -
21.25 Mezza Musica. - 22.25 
Nieuws. 

NED 1 
19.00 Nieuws. - 19.05 Bugs 
Bunny en de ooievaar (strip). — 
19.30 De mensen achter de Mup-
pets (dok). - 20.20 'n Zomerzot
heid (musical). — 22.05 Het westen 
is de wereld niet — 23.00 Werch-
ter Pop (reportage). — 23.50 
Nieuws. 

NED 2 
15.30 Nieuws. - 15.35 Roffel 
(jeugdmagazine). — 16.25 De ver
beelding (dok). - 17.05 Studio 
Sport 1. — 18.15 Jan Van Gilse -
Flarden herinnering (portreü. — 
18.45 Sesamstraat - 19.00 Studio 
sport 2. - 20.00 Nieuws. - 20.10 
Panoramiek. — 20.45 Een kleintje 
van Kooten en De Bie. — 20.55 
BGTV. — 21.25 De Bengaalse mei
den (zangspektakel). — 22.25 
Nieuws. 

RTB 1 
12.00 Faire le point (debat). — 
13.00 Nieuws. — 19.30 Nieuws. — 
20.00 Zygomaticorama (variété). 
— 21.15 Chewing-gum rallye (film). 
— 23.05 Nieuws. 

F 1 
19.30 Les animaux du monde 
(dok). - 20,00 Nieuws. - 20.35 Le 
mur de l'Atlantique (film). — 22.20 
Sports dimanche soir. — 22.50 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Variété 
(Show). — 21.40 Moi... je (magazi
ne). — 2225 Nos ancêtres les 
Frangais (dokJ. — 23.20 Nieuws. 

F 3 
20.00 Merci Bernard (humor). — 
20.30 De woestijn van God (dok). 
- 21.25 Korte films. - 22.00 
Nieuws. — 22.30 Les camarades 
(film). 

ARD 
20.00 Nieuws. - 2015 König der 
Tiere: der Tiger (dok) - 21.05 Der 
Leopard (film). 

ZDF 
19.30 Een expeditie in Tsjaad (dok). 
— 20.15 Der Regenmacher (to
neel). - 21.50 Nieuws. — 22.05 
Die Welt in der wir wohnen. — 
22.35 Weltsprache Musik. 

D 3 
19.55 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Treinen en spoor
wegen. — 21.00 Auslandstudio. — 
21.45 Een avond met Wencke 
Myhre. — 23.15 Experimente. — 
23.30 Nieuws. 

LUX. 

19.30 Cineremo. - 20.00 Starsky 
et Hutch (f). - 21.00 L'Obsédé 
(film). 

Maandag 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De 
Bereboot — 18.10 Sesamstraat 
— 18.25 Klein, klem kleutertje. — 
18.40 Hoe word ik olympisch kam
pioen in zeven lessen? (open 
school). - 19.05Telegym. - 19.22 
Uitzending door derden (Onderne
ming). - 19.45 Nieuws. - 20.15 
Met voorbedachten rade: Wurg-
moord in MPI (O. - 21.15 De 
sportshow. — 22.00 Horizon (Po
pulair wetenschappelijk). — 22.40 
Nieuws. 

NED. 1 

18.58 Nieuws. - 19.00 Mickey's 
olifant (strip). — 19.10 Simonskoop 
(Filmmagazine). — 19.40 Het dag
boek van Anne Frank (TV-film). — 

21.37 Nieuws. — 21.55 Misdaad op 
de renbaan (O. — 22.45 Ik nam 
Eichmann gevangen (film). — 23.40 
Nieuws. 

NED. 2 

18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Dieren in 
beweging (dok). - 19.25 Shelley 
(f). - 20.00 Nieuws. - 20.27 Ach
ter het nieuws. — 21.10 Pisa (sati
re). - 21.20 Solo (f). - 21.50 De 
ombudsman. — 2220 Sonja op 
maandag. — 23.20 De „Vereenig-
de" Staat (O. - 23.50 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 19.55 French 
Connection 1 (film en debaO. — 
23.00 Nieuws. 

F 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Het leven 
verlengen (dok). — 21.35 L'Adoles
cente (film). 

A 2 

20.00 Nieuws. — 20.35 Emmenez-
moi au theatre (toneel). — 23.15 
Nieuws. 

F 3 

1920 Gewestelijk nieuws. - 19.40 
Regionaal programma. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.30 Le cerveau (film). - 2220 
Nieuws. — 2225 Un an après 
(kortfilm). 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Ein Stuck 
Himmel (O. — 21.15 Kontraste. — 
21.45 Bitte umblattem (ontspan
ningsmagazine). — 22.30 Tages-
themen. — 23.00 Eine Stunde mit 
dir (film). — 0.15 Nieuws. 

ZDF 

20.15 Gesundheitsmagazin Praxis. 
- 21.00 Heute-Joumal. - 21.20 
Nicht mit uns! (TV-film). - 22.45 
Sport aktuel. 

D 3 

19.45 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Montagabend im 
dritten. — 21.45 wir antworten. — 
22.00 Das Casavova-Projekt (TV-
film). - 23.15 Nieuws. 

LUX. 
20.00 La croisière s'amuse (f.). — 
21.00 Melodie en sous-soul (politie
film). 

Dinsdag 
11 MEI ] 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De 
Bereboot — 18.05 Sesamstraat 
— 1835 Gemeentebeleid (Open 
school). — 19.07 Te Hasselt om de 
zeven jaar (KTRO). - 19.45 
Nieuws. — 20.15 Zuid-Noord 
(praatshow). — 21.15 Blanke ma
gie (reportage). - 22.05 \.Q. (kwis). 
- 22.35 Nieuws. 

poggenpohl 
keukens 
Kuchen-Zentrum 
Belgiëlel 66. 
2000 Antwerpen 
Tel. 031-30.07.72. 

Wj 
BRT 2 
19.00 Toets (humor). - 19.45 
Nieuws. — 20.15 De eerste reis 
(film). — 21.45 Bonjour la France 
(Open school). 

NED 1 
18.58 Nieuws. - 19.00 D'r kan nog 
meer bij. — 19.15 Kop en staart 
(dok.). - 19.30 Andrus, Black
wood & (Dompany (show). — 202.0 
EO-metterdaad - hulpverlening. — 
20.30 Van u wil ik zingen. - 21.00 
Op weg naar het beloofde land. — 
21.24 Tenslotte. - 21.37 Nieuws. 
— 21.55 Den Haag vandaag. — 
22.10 „Stappen" in Nepal (dok). -
22.45 Nieuws. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Archibald. 

— 19.05 Avro's toppop. — 20.00 
Nieuws. - 20.27 Dallas (f). — 
21.20 Babbelonië. - 21.55 Hol
lands glorie (f J. — 22.45 Televizier 
magazine. — 23.25 De toestand in 
de wereld. - 23.30 Honderd be
roemde schilderijen (dok.). — 
23.45 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 19.55 Paris -
Saint-Lazare (fJ. — 20.50 Minute 
papillen (konsumentenrubriek). — 
21.50 Marie Cardinal te Algiers 
(dok.). - 22.40 Nieuws. 

RTB 2 

20.55 Warner Follies (musical). 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20.30 Aktualitei-
tenmagazine. — 21.20 Tournoi in

ternational des jeunes musi< 
(finale). - 23.35 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Un é' 
(film). - 22.20 Mandi cinem 
23.15 Nieuws. 

F 3 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 
Regionaal programma — 
Les jeux de 20 heures (spe 
20.30 Un amour de Tche 
(film). — 21.50 Magazine ov( 
zee. — 2220 Nieuws -
Prelude a la nuit (Mozart). 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Wa 
Ich? (kwis). - 21.00 Aktualit 
magazine. — 21.45 Dallas (f 

Warren Beatty en Faye Dunaway in de gangsterfilm 
Bonnie and Clyde, woensdag 12 mei op Nederland 2 
(Veronica) om 20 u. 32. 

Z A T E R D A G (8 mei) — in de weekendfllm van 
vanavond op BRT Madame X speelt de erg aantrekkelij
ke Tuesday Weld de hoofdrol. Tuesday Weld heeft het 
van tienersterretje gebracht tot een talentvolle aktrice 
die duidelijk meer te bieden heeft dan alleen maar haar 
schoonheid. Zij speelt de rol van de jonge vrouw (Lord 
Love a Duck; Pretty Poison; e.aJ. Holly die trouwt met 
een schatrijke man die voorbestemd was om in de poli
tiek te treden. Een huwelijk dat haar schoonmoeder le
lijk dwars zit Wanneer Holly een misstap begaat, slaat 
schoonmama dan ook onverbiddellijk toe... De KRO 
(Ned. 1) besteedt volop aandacht aan het in Geleen vo
rig jaar gehouden Pinkpopfestival. Komen in beeld: The 
New Adventures; U 2; Fisher Z; Madness; Michael 
Schenker; UB 40 en uitgebreid lam Dury en zijn 
Blockheads. In Nederland is het vandaag de 9de 
Landelijke Fietsdag. Tros brengt via Hilversum 2 (radio) 
een zes uur durend verslag over dit uitzonderlijk, 
typisch Hollands, gebeuren. Vanuit zowat honderd 
plaatsen kunnen georganizeerde fietstochten worden 
gemaakt, waaraan ruim 320.000 deelnemers worden 
verwacht. 

Z O N D A G (9 mei) - Grote Prijs van België in 
Zolder — De jacht op Kessler loopt ten einde. We zijn 
aan de laatste aflevering toe en dus moet hij nu wel ge
snapt worden. (BRT) — KRO prezenteert een goed ge
vulde avond. Vooreerst is er een tekenfilm: Bugs Bunny, 
gevolgd door een film over het maken van een Muppet-
show, m.n.v. de Muppet-maker Jim Henson en zijn team 
(De mensen achter de Muppets-Ned. 1) — 'n Zomer
zotheid is al een oudere TV-musical naar het gelijknami
ge boek van Cissy van Marxveldt met enkele toen nog 
jonge akteurs en aktrices die nu in Nederland en 
sommige erbuiten, ruim in de belangstelling staan 
(Wieteke van Dort, Ida Bons, Ine Veen, Martin Brozius, 
Mariëlle Fiolet, Jap Stobbe e.a.). Vijf schoolmeisjes 
mogen de vakantie doorbrengen op den buiten, bij de 
ouders van één van hen. Ondertussen logeren in een 
nabijgelegen huis jonkheer Padt van Heijendaal en zijn 
vrienden... — Het Westen is de wereld niet is een doku-
mentaire over het zogenaamde herfsttij van de Wester
se beschaving. De KRO besluit z'n programma met 
beelden van optredens van De Kreuners, The Underto
nes, Toots and the Matytals, Elvis Costello, The Cure en 
Ian Dury en The Blockheads op het popfestival van 
Werchter 1981. — VPRO zet een ongewoon TV-genre 
op het scherm: een gezongen dokumentaire. De Ben
gaalse meiden brengt negentig minuten informatie over 

het reilen en zeilen binnen een tehuis 
voedbare meisjes van 15 tot 20 oi 
(Ned. 2). 

M A A N D A G (lOmeD - In Ho 
wetenschappelijk magazine van de E 
orde: ongevallen met giftige proc 
vloeibare kristallen; prijzen voor jon{ 
kenrubriek. — In Simon van Collei 
monskoop zit o.a. een kijkje achter d 
opnamen van Nouchka van Brakels r 
de koele meren des doods", met Rei 
Derek de Lint CTros, Ned. 1). — 
eveneens de TV-film Dagboek van / 
het oorspronkelijke boek werd ge( 
Gilbert (Little House on the Prairie) sf 
16-jarige joodse meisje Anne Frank 
huis in Amsterdam ondergedoken zé 
weinig voor het einde van de oorlog 
samen met de hele familie naar de kc 
werd gestuurd, van waaruit alleen ha 
teruggekeerd. — Sluitstuk van de a 
mentaire over de sensationele ge 
Buenos Aires en overbrenging naar Is 
oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann. 
gevangen). 

D I N S D A G (11 mei) - Toets \ 
zine, probeert op humoristisch-satit 
spiritisme te benaderen (BRT 2) — J 
premier voyage) lijkt wel een famriieoi 
Nadine Trintignant is regisseuse var 
(1980) terwijl haar kinderen Marn 
belangrijkste rollen spelen. Twee ki 
dood van hun moeder bij een tante oi 
den, willen naar hun vader die hen al 
moeders dood. Marie, de oudste, h 
haar broertje uit bed en zij trekken 
waar zij menen hun vaders boot te 
wordt een avontuurlijke tocht... (BF 
start met een reeks verslagen van vo 
nalist Henk Raaff en Gerben Hellings 
wereld. De eerste aflevering gaat ov« 
Nepal en door het Himalaya-gebied. (i 
(Ned.1). 

WOENSDAG (12 mei) - I 
voor derden is de Vlaams-nationak 
(VU) te gast De voetballiefhebbers n 
op BRT 2, waar om 20 u. 25 de fin 
Beker der Bekerwinnaars C.F. Bat 
van start gaat — De KRO beheerst c 
gramma De Poppenkraam (Ned. 1) 
Neefs en Jaap Stobbe het dichtst b 
gramma van het hele Nederlandse z 
bij slecht weer weten de kinderen v 
pakt dit seizoen uit met enkele belai 
Zo vonden zij vorige week „Rosmary' 
vanavond haalt de populaire zende 
Bonnie and Clyde uit de bovenste la( 
seerd op de tragedie van het jonge m 
jaren dertig dat in gestolen auto's \ 
reed en bij het beroven van winkels e 
bloede moordde. Regisseur Arthur 
gegeven aan de nieuwe TV-normei 
schikken over twee rasartiesten c 
hoofdrollen als het ware geschsj 
Dunaway en Warren Beatty. — VOC 
publiek aan het scherm gekluisterd t 
rekt na de film komt in Countdowr 
show met niemand minder dan EItc 
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Kj TV-programma's 13 

jeunes musiciens 
I Nieuws 

2035 Uh ete 42 
Mardi cinema — 

k nieuws — 19 40 
-amma - 2000 
heures (spel) — 

ur de Tchekhov 
Vlagazine over de 
Mieuws - 2250 
t (Mozart) 

- 2 0 1 5 Was bin 
'1 00 Aktualiteiten-
145 Dallas ( f ) -

2300 WK-amateurboksen -
2345 Muzikaal programma 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Wohl be-
komm's (tv-film) — 21 00 Nieuws 
— 21 20 Europese muziekwed-
strijd 

D 3 
1945 Gewestelijk nieuws — 2 0 0 0 
Nieuws — 2015 De zon en de 
menselijke huid (dok) — 2100 
Hoe wordt men k l o w n ' (dok) — 
2145 Nachfrage - 2230 Nacht-
schalter 

LUX. 
2000 Medecins d'aujourd'hui (f) 
— 21 00 Le soldat bleu (Indianen-
film) 

Woensdag 

BRT 1 
1600 Bonjour la France (Open 
school) — 17 00 Op het schildpad-
plein — 1730 Het zwaard van 
Ardoewaan (f) — 1810 De Bere-
boot — 1815 Sesamstraat — 
1830 Buck Rogers (sf- f ) - 1917 
Uitzending door derden (VNOS) 
— 19 45 Nieuws - 2015 Arnold 
( f ) — 2040 Een vlieger voor God 
(tv-spel) - 2205 Puur kuituur 
over derden (over Frangois Haver-
schmidt (Piet Paaltjens) - 2235 
Nieuws 

BRT 2 ~ 
1900 Jonger dan je denkt - Infor-

1 een tehuis waar moeil i jk op -
5 tot 20 onde rgeb rach t zi jn 

eO — In Horizon, het populair-
ne van de BRT k o m e n aan d e 
j i f t ige p roduk ten , gek leurde 
n voor j onge u i tv inders, boe
van Co l lems f i lmrubnek Si-

(je achter de sche rmen bij d e 
an Brakels n ieuwste fi lm „ V a n 
ds", met Renee Soutend i jk en 
sled 1) — D e Tros b reng t 
^boek van Anne Frank d ie uit 
< we rd gedist i l leerd Mel issa 
e Prairie) speel t de rol van het 
knne Frank dat in een achter-
gedoken zat t i jdens W O II en 
n de oor log w e r d on tdek t en 
i naar de koncen t ra t iekampen 
Lilt alleen haar vader levend is 
k van de avond is een doku -
ationele gevangenneming in 
ig ing naar Israel van de Dui tse 
Eichmann (Ik nam Eichmann 

) — Toets, het jongerenmaga-
rist isch-satir ische manier het 
BRT 2) — De eerste reis (Le 
jen famt l ieonderneming te zijn 
isseuse van deze Franse fi lm 
eren M a r n e en V incen t de 
sn Twee k inderen die na de 
een tante onde rgeb rach t wor -
r die hen al had ver laten voo r 
e oudste, haalt zeke re nacht 

ZIJ t rekken o p naar Ant ibes , 
ï rs boot te zul len v inden Het 
tocht (BRT 2) - D e N O S 

agen van voe t t och ten die jour-
jen Hell ings maak te in de hele 
mg gaat ove r hun voe t toch t in 
/a-gebied (Stappen in Nepal) -

2 mei) — BRT 1 Uitzending 
Tis-nationale Omroeps t i ch t i ng 
efhebbers moe ten a f s temmen 
j 25 de f ina lematch voo r de 
rs CF Barcelona—Standard 
) beheerst dat haar k inderpro-
3/71 (Ned 1) me t o a Conn ie 
et dichtst bekeken k inderpro-
der landse zui lenbestel is D u s 
' k inderen w a t te doen V O O 
snkele be langwekkende f i lms 
k „Rosmary 's baby" uit en v o o r 
jlaire zender de gangster f i lm 
Dovenste lade D e fi lm is geba-
het jonge misdadige d u o uit de 
len a u t o s van staat to t staat 
an winkels en banken in koe len 
5eur A r thu r Penn paste het 

TV-normen aan en kon be-
jart iesten die voo r de t w e e 
ire geschapen w a r e n Faye 
itty — V O O p robeer t het f i lm-
lekluisterd te houden , wan t d i -
Countdown een spe t te rende 

Ier dan Elton John ( N e d 1) 

D O N D E R D A G (13 meO - in Een vinger in de 
pap zal het gaan ove r ha rd rock (BRT 2) — In d e reeks 
d o o r B B C voo r T V b e w e r k t e tonee ls tukken van Sha
kespeare die op BRT 2 w o r d e n u i tgezonden komt De 
storm (The tempes t ) aan d e beur t He t s tuk speel t in de 
hogere kr ingen van Mi laan rond 1600 Uit Shakespea-
res stuk, dat g ro tendee ls o p waarhe id zou berus ten, 
bl i jkt dat in die t i jd in d ie knngen raar o m g e s p r o n g e n 
w e r d met famil ieleden, kennissen, r ivalen en konkur ren -
ten In de kuns tkw is Wat 'n kunst ( N C R V / N e d 1) 
w o r d e n de kandidaten onde rv raagd ove r Je roen Bosch 
en Pieter Breughe l de O u d e r e 

V R I J D A G (14 mei) — In Uitzending voor Derden 
w o r d t aandacht bes teed aan al ternat ieve geneeskunde 
— M a u n c e D e Wi lde kn jg t vanui t s teeds meer h o e k e n 
kr i t iek o p zi jn journal is t iek-h is tonsche reeks De nieuwe 
Orde In het t w e e d e deel van de a f levenng ,La g rande 
mue t te " die vanavond aan de beur t is, bes teedt hij aan
dach t aan o a de Franstal ige of f ic ieren in Du i tse 
k r i j gsgevangenschap die hun ti jd benut ten me t het 
u i tdenken van een „N ieuwe, s te rke o r d e " (BRT 1) — 
Kermi t voe r t een van Amer ika 's bekends te comed ien
nes ten tonele Carole Burnett Da t w o r d t ongetw i j fe ld 
dol le pret ( M u p p e t s h o w - BRT 2) — M inde r leuk gaat 
het eraan toe in de e ropvo lgende fi lm Een hondse na
middag ( D o g Day a f te rnoon) van S idney Lumet (1975) 
me t A l Pacino als t rekple is ter Deze veels ter renmis-
daadf i lm speel t in Brook lyn , N e w Yo rk Dr ie mannen 
overva l len een bank D e jongs te slaat d o o r en gaat o p 
d e v lucht De t w e e overb l i j vende gangs te rs dn jven 
d o o r W a n n e e r de buit tegenval t , s teek t de leider wa t 
bankbi l je t ten in b rand D e rook zet het bevei l ig ingssys
t eem in werk ing M e t e e n is het hele g e b o u w omsinge ld 
d o o r een legert je pol i t iemannen D e K R O ( N e d 1) 
p robeer t het met een popula i re suksesvo l le musical De 
pijama-parade (The Pajama G a m e ) M e t D o n s Day en 
J o h n Raitt in de hoofdro l len 

D o n s D a y speel t Babe, een aantrekkel i jke b i jdehandse 
chef f in en vakbondsa fgevaard igde in een g ro te piama-
fabr iek waar S id Gorok in ( John Raitt) een t rap je hoger 
o p d e ladder staat Be iden m o e t e n verschi l lende belan
g e n ve rded igen 

Generaal Raoul van Overstraeten, militair raadgever 
van koning Leopold lil 

(De Nieuwe Orde op BRT 1, vrijdag 14 mei om 20 u 15) 

matief - 1945 Nieuws - 2025 
Voetbal Standard —Barcelona 

NED 1 
1530 De poppenkraam — 1555 
Maja de bij - 1620 KROs we
reldcircus — 1858 Nieuws — 
1900 Van gewest tot gewest — 
2000 De paus bezoekt Portugal 
- 2025 Voetbal Standard —Bar
celona — 2227 Nieuws — 2245 
Den Haag vandaag - 23 00 Stu
dio Sport - 2330 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat — 1850 
Jeugdjoumaal — 1859 Pubertijd 
- 1925 Kenmerk - 2000 
Nieuws - 2032 Bonnie & Clyde 
(film) — 2220 Countdown (pop) 
- 2302 Teleac - 2337 Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 19 30 Nieuws - 20 00 La 
chasse aux tresors (spel) — 21 00 
Videogram (variete) — 22 05 Car-
nets du court-metrage Beige (kort-
films) - 2250 Nieuws 

RTB 2 
1955 Sportmagazine 

TF 1 
1945 Vous pouvez compter sur 
nous (magazine) — 20 00 Nieuws 

A2 
2000 Nieuws - 2035 Een spion 
genaamd Cicero (dok) — 21 55 
L'hópital de jour (reportage) — 
2240 Jean Prouve (portret van 
deze architekO — 2315 Nieuws 

FR. 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2030 LCEil de I autre (tv-film) -
22 00 Nieuws - 22 30 Prelude a la 
nuit (Debussy) 

LUX. 

2000 Hit-parade - 2100 Le 
joueur de flute (sprookjesfilm) — 
2230 Artistiek magazine 

Donderdag 

BRT 1 
1030 Eucharistievienng uit Fatima 
- 1400 Schooltelevisie - 1800 
De bereboot — 1805 Sesam
straat — 1835 Dieren van het 
groene woud — 1858 Charlie 
Chaplin — 1912 Uitzending door 
derden (PVV) - 19 45 Nieuws -
2010 Dubbel dobbel (kwis) -
2050 Panorama - 21 40 Dallas (f) 
- 2230 Sporttribune - 2300 
Nieuws 

BRT 2 

1900 Een vinger in de pap — 
1945 Nieuws - 2010 De storm 
(toneel) - 2220 Premiere 

NED 1 

1858 Nieuws - 1900 Hoe laat je 
een leeuw schr ikken' (stnp) — 
1910 Zo vader zo dochter (kwis) 
- 1935Minivoetbalshow — 2025 
Wat n kunst (kwis) — 21 37 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag (dok) - 2210 ,Stappen' 
langs de Zuyderzee — 22 40 Stu-
dio sport extra — 2300 Nieuws 

NED 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 18 59 Popi (O — 
1925 De Sulhvans (f) - 2000 
Nieuws - 20 27 Lou Grant (O -
21 20 Brandpunt - 21 55 Onder 
vaders vleugels (f) — 2220 Tus
sen Keulen en Parijs (diskussie) — 
2315 Nieuws 

RTB 1 

19 00 Waalse gewestelijke aktuali-

TVEkspres 
De dikste vriend 

vanuwTV. 

teiten — 1930 Nieuws — 1955 
Een lunapark in de abdij van Cam-
bron (dok) — 20^0 Les amours de 
Lady Hamilton (film) - 21 55 Le 
carrousel aux images — 2300 
Nieuws 

F 1 
20 C Nieuws - 2035 Le fou du 
viaduc (tv-film) - 2205 De vijf 
zintuigen (dok) 

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

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2030 Lacombe Lucien (film) — 
2240 Nieuws 

ARD 
2015 Die Fernseh-diskussion — 
2100 Bios Bahnhof (show) — 
23 00 Theodor Chindler (f) - O 00 
Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Dalli Dalli 
- 21 00 Heute - Journal - 21 20 
Nieuws uit Oost- en Wes t — 22 05 
Wenn einmal ein Mann kommt (tv-
film) - 2310 WK-amateurboksen 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws - 20 00 
Nieuws — 2015 Die Spielerin 
(film) - 21 20 Familienrat - 22 05 
Portrait - 2220 Hinter den 
Schlagzeilen (dok) - 2305 
Nieuws 

LUX. 
2000 Dallas (fJ - 21 00 Kijkers 
bepalen zelf hun film Manage a 
lltalienne of Affreux, sales et me-
chants 

Vrijdag 
14 MEI ] 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1800 De 
Bereboot — 1805 Sesamstraat 
— 1820 Klem klem kleutertje — 
1835 Aktie openbaar vervoer — 
19 07 Het vnje woord (Alternatieve 
geneeskunde) — 1945 Nieuws 
— 2015 De nieuwe orde (La gran
de muette II) — 21 50 Wie schrijft 
die blijft (Literaire rubriek) — 22 40 
Nieuws 

BRT 2 
1900 Dag aan dag - 1930 Lieve 
plantjes (Azalea Japonica) — 
1945 Nieuws - 2015 De Mup-
pets — 2040 Een hondse namid
dag (film) . 

NED. 1 
1858 Nieuws - 1900 KROs we
reldcircus — 19 50 De Piama-Para-
de (musical) — 21 37 Nieuws — 
21 55 Praten met de minister-presi
dent — 2205 De paus bezoekt 
Portugal (verslag) — 2215 Moe
ten we elkaar blijven bekeren ' — 
2350 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdpurnaal — 1859 De Hulk 
( f ) - 2000 Nieuws - 2027 De 
TV-show (vanete) - 21 35 Max 
Havelaar (f J - 22 20 Aktua TV -
2310 Nieuws - 2320 Studio 
Sport extra 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 19 30 Nieuws — 1955 A 
suivre (informatiemagazine) — 
21 10 Casque d'Or (filmT - 2240 
Nieuws 

RTB 2 
19 55 L Homme a l'orchidee (f J 
2055 Vendredi-sports 

F 1 
2000 Nieuws — 2035 Formule 
1 -t-1 (vanete) — 21 35Joelle Ma-
zart ( f ) - 2235 De plantenge
meenschap (dokJ — 2300 
Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Paris-Saint-
Lazare ( f ) — 21 40 Magazine — 
2300 Nieuws - 2310 Les para-
pluies de Cherbourg (film) 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
20 30 Le nouveau vendredi (repor
tage) — 21 30 Une journee a Nice 
(tv-spel) - 2230 Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Serenade 
zu Dntt (film) — 21 45 Jonge werk
lozen (reportage) — 22 30 Tages-
themen — 2300 Sportmagazine 
- 2345 Kaz & Ck> (fJ - 030 
Nieuws 

ZDF 

2015 Dernck - 2115 Spass, 
Spiel Sport und Spuk — 2200 
Heute-Journal - 2220 Kultureel 
magazine — 2305 Die Jungfrau 
und das Ungeheuer (horrorfilm) 

D 3 
1945 Gewestelijk nieuws — 2000 
Nieuws — 2015 Nieuws uit Duits
land - 2100 Bevor Columbus 
kam (dok j 

LUX 
20 00 Embarquement immediat (f J 
- 21 00 Cathenne & Cie (film) -
2240 Autosportrubnek 

6 MEI 1982 



14 m Kritisch bekeken 

In 't Stuc te Leuven werd op 
dinsdag 30 maart de boeien
de reeks „De noodzaak 
van-" besloten Deze maal 
was het gesprekstema de 
„dans" Waar Jetty Roels 
met een uitvoerige, humor
volle benadering het dichtst 
bij dit tema bleef, had Luc 
Vervaecke het eerder over 
de noden van de danskunst 
hier en schetste J.C Wil-
mans, voorzitter van het 
Centraal Dansberaad, de 
evolutie en struktuur van 
het rijke Nederlandse dan-
sleven. De avond werd 
evenwel geopend door Jos 
Brabants, de direktrice van 
het Stedelijk Instituut voor 
Ballet te Antwerpen, die na 
een historische schets 
vooral Inging op de vereis
ten van het professioneel 
gerichte dansonderwijs. Met 
haar bekende, verbale kor
daatheid toonde mevrouw 
Brabants zich niet zo entoe-
siast over het feit dat haar 
school van overheidswege 
wel honderd leerlingen moet 
aanvaarden, wat niet alleen 
de oorzaak is van vele pijn
lijke teleurstellingen, maar 
ook de kwaliteit van het on
derricht zelf niet ten goede 
komt Vooral deze laatste, 
boute beweringen inspireer
den ons er toe een bezoek 
te brengen aan het S.I.B. en 
een vraaggesprek te hebben 
met de dynamische direktri
ce 

Kennismaking 
Het Stedelijk Instituut voor Ballet 
(SIB) IS ondergebracht in die w/at 
monsterachtige teatersupermarkt 
die de Antwerpse Stadsschouw
burg IS Maar hoe troosteloos 
massief het gebouw er aan de 
buitenkant ook uitziet, de hoog in 
de toneeltoren gelegen oefenza
len zijn ruim, luchtig en fraai uitge
rust Door de gangen zweven 
frêle meisjes in dans- of oefenpak, 
de haren obligaat in een ballenna-
knotje hoog op het hoofd ge
knoopt De jongens kijken stoer
der, ook ernstiger doorgaans Wat 
meteen opvalt is de luchthartige, 
vriendelijke sfeer die hier heerst 
Als je een van de leerlingen de 
weg in deze doolhof van beton 
vraagt dan is er altijd een glimlach 
bij en de beleefdheid is van harte 
Waar in vele scholen het klimaat 
vaak wrang of zelfs ronduit agres
sief IS, daar is het S I B voor de 
bezoeker een echter verademing 
De leerlingen zijn er zichtbaar 
gelukkig, en wat meer is hun liefde 
en bezetenheid voor wat ze stu
deren en doen stralen als het 
ware van hen af 
In de voorbij kerstpenode vierde 
de school met een gesmaakte 
opvoering van de Notekraker 
haar 30-jang bestaan Inderdaad, 
In 1951 werd op initiatief van 
Jeanne Brabants (nu direktnce 
van het Koninklijke Ballet van 
Vlaanderen) de Balletschool van 
de KVO opgericht die m 1964 
ingeschakeld wordt in het scho-
lennet van het stedelijk onderwijs 
In 1964 wordt de Balletschool 
omgevormd tot het Stedelijk Insti
tuut voor Ballet waarvan Jos Bra
bants in 1970 direktnce van de 
dagschool word t terwijl Annie 
Brabants aan het hoofd van de 
avondleergangen komt 

Struktuur 
Qua organizatie bestaat het SIB 
uit vier instellingen Allereerst is er 
het Stedelijk Instituut voor Lager 
Onderwijs (SILO 2), waar jongens 
en meisjes vanaf 8 jaar worden 
toegelaten m de balletafdeling Zij 
volgen het gewone lager onder-

Stedelijk Instituut voor Ballet Antwerpen 

Het professionele 
dansonderwijs 
in Vlaanderen 
WIJS, maar met daarbij 6 uur dans-
onderricht waarin de basis wordt 
gelegd voor de klassieke danso
pleiding Wie echt voor een ballet
loopbaan opteert, doet er best 
aan hier op 8-jarige leeftijd te 
starten (hoewel dit uiteraard geen 
absolute must is) 
Het eigenlijke SIB omvat 3 gra
den de observatiegraad (13 tot 
14 jaar), de orientatiegraad (15 tot 
16 jaar) en de determinatiegraad 
(17 tot 18 jaar) Het eigenlijke 
balletonderricht gaat van 12 uur 
per week in de observatiegraad 
tot 26 uur per week in de determi
natiegraad In de beide eerste 
jaren zijn de algemene vakken 
identiek aan die van de andere 
middenscholen, zodat — indien 
de leerling toch niet voor ballet ge
schikt blijkt — de omschakeling 
naar andere studies nog steeds 
mogelijk blijft Om de leerlingen 
hun overgang naar een beroeps
gezelschap te vergemakkelijken 
worden zij in de determinatiejaren 
geregeld ingeschakeld in profes
sionele produkties, waann zij de 
rol van stagiair vervullen, een sta
tuut dat hen dan ook toegekend 
wordt Op 18-jarige leeftijd zijn de 
afgestudeerden perfekt klaar 
voor een dansloopbaan, waarbij 
het Ballet van Vlaanderen het 
eerst uit hen rekruteert, hoewel zij 

natuurlijk ook voor aan andere 
Belgische of buitenlandse ballet-
groep kunnen kiezen Om in de 
dagklassen toegelaten te worden, 
moeten de leerlingen eerst een 
„testklas" (auditie) doen Deze 
proefles bestaat uit het uittesten 
van de lichamelijke mogelijkheden 
en de muzikale aanleg Deze 
proeflessen worden doorgaans 
aan het einde van het schooljaar, 
in mei of juni, georganizeerd De 
data ervan kunnen op het SIB 
bekomen worden en worden ook 
via de pers meegedeeld 
Wanneer een afgestudeerde, om 
welke reden ook, toch met voor 
een balletcarnere kiest, dan kan 
hij of ZIJ alsnog opteren voor een 
loopbaan als danspedagoog Hier
voor dient de student nog een 
extra studie van twee jaar te doen 
in de Pedagogische Leergang 
voor Klassieke Dans en Bewe
gingsleer, die onder leiding staat 
van Aimé de Ligniere De aldus af
gestudeerde dansleraars vinden 
een betrekking in talrijke muziek
scholen, conservatoria en akade-
mies, waar nu het diploma van de 
Pedagogische Leergang een ver
eiste IS 

Wie het ballet eerder ziet als een 
hobby of kreatieve vrijetijdsbeste
ding kan terecht in de avond
school van de Stedelijke Leer-

Leerlingen van net SIB aan het (betere) werk 

gang voor Ballet Deze school 
voor amateurs kent een enorme 
bijval en geeft lessen in klassiek 
ballet jazzballet, kleuterntmiek en 
damesgymnastiek In het geheel 
telt het stedelijke balletonderwijs 
in Antwerpen 81 leerlingen in het 
SILO 2,96 in het SIB, zowat 1 000 
in de avondschool en 10 in de Pe

dagogische Leergang In de pro
fessionele leergangen zijn er een 
dozijn buitenlanders als vrije leer
ling ingeschreven 

Nic Van Bruggen 

Sledeli|k Instituut voor Ballet 
Meistraat 2 Antwerpen 
Telefoon 031-31.9750 

Jos Brabants: „Ik smcek om talent rr 

Jos Brabants werkt in een 
funktloneel en toch gezellig 
kantoor, zeven hoog in de 
teatertoren. Het uitzicht is er 
adembenemend Antwerps, 
net zoals de stem van Jos. 
Een gesprek met haar is een 
avontuur dat vooral door haar 
en niet zelden in betoogtrant 
geleid wordt Maar ze weet 
waarover ze spreekt (zelfs 
danste zij tot haar 33ste, leid
de tot in 1958 mee een eigen 
groep en is sedert 1970 direk
trice van het SIB) en het ge
beurt met verfrissend veel 
„heilig vuur". 

Zo jong mogelijk 
„Een beroepsdanser moet op 
zijn achttiende, liefst zestiende 
klaar zijn, anders is het lichame
lijk met meer mogelijk Daarom 
moet er zo jong mogelijk en 
meteen op niveau begonnen 
worden Ja. waarom met vanaf 
acht jaar, als het talent er is Ui
terlijk op een leeftijd van tien 
jaar moet het beroep van dan
ser zijn richting gekregen heb
ben Maar jammer genoeg is 
echt talent hier erg zeldzaam 
WIJ hebben mets tegen pnvé 
dansscholen, ze verachten 
soms uitstekend werk De laat
ste tijd hebben we er steeds 
betere kontakten mee Immers, 
we willen er geen leerlingen 
wegkapen Maar ik vraag hen 
met aandrang als er werkelijk 
groot talent is, asjeblief stuur 
het ons Zelf doen wij ook aan 
prospektie, soms met resultaat. 

/ / 

meestal tussen de leerlingen 
van de dansklassen in muziek-

Jos Brabants 

adademies. Natuurlijk moet dat 
heel jong beginnen gebeuren 
met de toestemming en volle 
steun van de ouders en hier 
ontmoeten we wel eens wat 
weerstanden Maar dat min
dert omdat onze school er
kend IS en ook uitwegen biedt 
naar andere beroepen als dat 
van danser Al moet het danser 
worden natuurlijk de hoofdmo
tivatie zijn Anders moet men 
er niet met beginnen Trou
wens, danser is een hard maar 
heel mooi beroep voor wie 
ervan bezeten is Al zijn de 
financiële kanten met altijd 
even rooskleurig Iemand van 
het corps de ballet b v verdient 
nauwelijks 25000 frank per 
maand, de halfsoli en soli uiter
aard meer" 

Numerus clausus 
„Omdat WIJ een door de staat 
erkende en gesubsidieerde 
school zijn, moeten wij meer 
leerlingen aanvaarden dan ons 
lief IS Tijdens de audities kun
nen WIJ natuurlijk selekteren en 
het toetreden tot de school 
afraden Maar wij kunnen met 
altijd weigeren, en toch zou dat 
moeten kunnen Dat zou veel 
menselijke drama's later voor
komen Onze bestaansreden IS 
het vormen van goede profes
sionals Voor al of met goede 
amateurs is er gewoon geen 
plaats meer, die komen onver
mijdelijk bij het leger werklozen 
terecht, met alle leed vandien 
Zeker nu onder de druk van de 

krisis de gezelschappen klei
ner worden en alleen de bes
ten standhouden. Een andere 
reden om het aantal leerlingen 
tieperkt te houden is de kwali
teit van het onderwijs Een vijf
tigtal kinderen zou ideaal zijn, 
nu hebben we er nagenoeg 
honderd Immers, onze school 
heeft een internationale roe
ping WIJ leveren beroepsdan
sers af die het internationaal 
moeten kunnen waar maken 
bij het Ballet van Vlaanderen, 
bij Béjart, bij het Nederlands 
Dansteater, enz Namen als die 
van Koen Onzia, Rita Poelvoor
de, Jan Nuyts, Ton en Ben Van 
Cauwent>erg bewijzen dat we 
het kunnen en ook in het 
buitenland staat de „school van 
Antwerpen" hoog gekwoteerd 
naast die van Kopenhagen, Pa
rijs en Londen, waartussen wtj 
de enige school zijn waar hef 
onderwijs gratis is Maar om 
ons internationaal te kunnen 
handhaven moeten we nog be
ter worden Weet u dat ik in 
China het Zwanenmeer vol
maakt heb zien dansen door 
twaalfjarigen"^ Als er straks 
Chinese dansers en danseres
sen in het Ballet van Vlaande
ren zullen aangeworven wor
den zal dat onze schuld met 
zijn wel van hen die ons het 
tteter worden onmogelijk zul
len gemaakt hebben Ik ben 
geen pessimiste, het gaat nog 
goed bij ons Maar goed is 
vandaag de dag niet goed ge
noeg meer" 

NvB 
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Kritisch bekeken m 15 

Wat hebben nu de impressionist 
de surrealist en de tegelijk grotes
ke en maniëristische, zoniet gema-
niereerde, assembleur met elkaar 
te maken "̂  
Courtens Delvaux en Gentils heb
ben alle drie een omvangrijk oeu
vre geproduceerd ze behoren 
met tot het behoedzame type dat 
zuinig met zijn kreatief talent om
gaat Alle dne hebben ze meer te 
danken aan bewogefi gedreven
heid dan aan normatieve estetika 
Daarenboven is de hang naar mo
numentaliteit hen met vreemd, on
derstreept en geruggesteund 
door een koloristisch tempera
ment Uiteindelijk hebben we te 
maken met drie realisten de oud
ste IS wat ik een globale, geïnte
greerde realist zou willen noemen, 
de twee anderen assembleren 
een nieuwe realiteit met natuurge
trouwe, realistische elementen uit 
de dagelijkse werkelijkheid, al wor
den ze dan uit hun logisch ver
band gerukt 

Lyrische evocaties 
Baron Franz Courtens (1854-
1943) — die dnngend aan her-
waardenng toe is — werkte bij 
voorkeur aan de Schelde en de 
Dender, in de Kempen en Zee
land Zijn vaak grote doeken zijn 
krachtig geborsteld, de uitdruk
king van een impulsieve en spon
tane inspiratie, vaak op de grens 
van de virtuositeit Ze verschijnen 
als het ware als de natuurlijke 
uitdrukking van een biezonder njk 
en vrijgevig temperament Hij be
speelt alle toonaarden, van gnjze-
re en secundaire kleuren tot hel
der groen en klaterend goud 
zwaarmoedige blauwen en glinste
rende zilverkleuren, zonder de 
herfstige groenen en bruinen, ba
dend in vaal en morsig licht, te ver
geten Ongebreidelde lyrische 
evocaties die een bevnjding bete
kenen uit de sentimentele anekdo
tiek van het romantische land
schap 
Gemakkelijkheidshalve, en omdat 
de drang tot katalogizeren nu een
maal onweerstaanbaar is, werd hij 
naar Frans model „impressionist" 

Galerij Schaliénhoeve organi-
zeert, onder leiding van Rita 
Talboom en Leon Rochtus, 
een merkwaardige tentoon
stelling, een ontmoeting bui
ten de grenzen van tijd en 
stijlen. De drie uitverkorenen 
die elkaar stilzwijgend ont
moeten en die tijdeioos ver
toeven in de wereld van de 
vorm, zijn baron Franz Cour
tens, Paul Delvaux en Vic 
Gentils. Kultuurminister Karel 
Poma en Henri-Floris Jespers 
openden deze tentoonstelling 
onder zeer ruime en hoge 
belangstelling. 

Merkwaardige tentoonstelling te Puurs 

Ontmoeting met 
Courtens, 
Delvaux en 
Gentils 

kubisme om de hoek komt kijken 
Retabels, tabernakels, altaren or
gels, sarkofagen, kamers, ikonen 
het werk van deze beschaafde 
barbaar is weliswaar in de meest 
letterlijke zin van het woord opge
bouwd uit realia, maar komt vooral 
tot leven door de mysteneuze 
bezweringskracht van de kunste
naar V I C Gentils heeft dit ooit 
gezegd dat „niets is doodser dan 
verkoold hout, niets is moeilijker 
tot leven te dwingen Dat hij dit 
doods materiaal tot nieuw leven 
brengt waarbij de diversiteit van 
de bestanddelen tot een merk
waardige syntese komt in een 
hieratisch homogeen geheel is 
Gentils met genngste verdienste 
In de reliefwerking wordt steeds 
opnieuw angstvallig rekening ge
houden met de aard zelf van het 

genoemd, waardoor onmisken
baar afbreuk wordt gedaan aan 
zijn realistische en matenalistische 
inslag Feitelijk sluit hij aan bij de 
Rubensiaanse meesters uit de late 
XVIIde eeuw Hij brengt minder tot 
uitdrukking dan hij evoceert en rol 
en funktie van het licht in zijn 
oeuvre verdienen eens grodig be
studeerd te worden 
Baron Franz Courtens was met 
alleen Floris Jespers' leermeester 
op het Antwerpse Hoger Instituut, 
hij ontdekte ook het pnlle talent 
van Paul Delvaux Hun ontmoeting 
in een hotel te Zeebrugge zou 
voor de latere surrealist van be
slissende aard zijn 

Droomwereld 
Na eerst onder invloed te hebben 
geschilderd van de Vlaamse ex
pressionisten, bewandelde Paul 
Delvaux {°1897) zijn weg naar 
Damascus Onder de indruk van 
zijn ontmoeting met de zogenaam
de metafysische periode van Gior
gio dl Chirico, sloeg hij voorgoed 
de weg in van het surrealisme — 
al schilderde hij nog op rijpere 
leeftijd realistische akwarellen, op 
zoek naar de inteneurs van zijn 
jeugd 
Maar ook het mystene van zijn •§ 
grote doeken wordt uiteindelijk § 
bepaald door het naast elkaar (5 . 

Jean Blaute op koncerttoer 
Voor Jean Blaute, ex-comboleider 
van Johan Verminnen en van Ray
monds Centimeters ziet de toe-

Jean Blaute van tweede naar 

eerste viool 

komst er alvast stralend uit aan
sluitend bij de zeer positieve res
pons op zijn eerste soloplaat 
„Young Lovers" heeft hij samen 
met zijn nieuwe muzikanten een 
vijftiendaagse koncerttoer opge
zet voor het najaar Met een selekt 
gezelschap van vnenden-muzikan-
ten nam hij de elpee op met 
gitarist Kevin Mulligan, drummer 
Bruno Castellucci, saxofonist John 
Ruocco en bassist E^ert Verhees 
aangevuld door Chns Joris voor 
de perkussie Uitmuntende solis
ten die in de Europese jazz en pop 
naam en faam verwierven „Ik 
dacht er m de verste verte met aan 
als solist en orkestleider te gaan 
optreden", verduidelijkte Jean 
„maar de kreativiteit en het entoe-
siasme van de muzikanten werkte 
zo aanstekelijk dat „live" ambitie 
niet kon uitblijven Vertrekkend 
van de elpee zorgen we voor een 
avondvullend programma met het 
aksent op het muzikale zonder te 
vergeten dat er ook eens mag 
gelachen en gezongen worden 
Want naast de instrumentale mu 
ziek denk ik eraan Raymond en 
Johan Verminnen, die sterk geïn
teresseerd zijn als gastartiest uit 
te nodigen Maar op de vraag van 
een organizator kan er ook ie 
mand anders worden ingelast Zo 
dacht ik aan Philip Catherine en 
Jan Akkerman als gitaristen Ro
land (Van Campenhout) Juan Mo-
salini (een Argentijns bandoneon

virtuoos) of een Amerikaanse 
jazzman op toernee Maar het 
wordt geen jazz-avond, wel een 
optreden van luchtige korte te-
ma's, optimistische klankkleuren, 
en natuurlijk pnma licht erbij" Be
loftevol dat wel ' 

Johan Verminnen treedt in de 
maand mei zowat tien keer op 
met dit weekeinde (7 en 8 mei) te 
Beveren-Waas in de P Steen
straat 39 en de sporthal te Bug-
genhout Dinsdag is hij in de 
school aan de Diksmuidse Heir-
weg te Zedelgem Voor kandidaat-
orgamzatoren van een optreden is 
zijn sekretariaat verhuisd van Zon
hoven naar Brussel in de Antoon 
Dansaertstraat 15, tel 02-
5125807 

De Leuvense TC Matic is morgen 
vnjdag (7 mei) in de Eurohal te Zel-
zate, zaterdag in de Mantovam te 
Oudenaarde De Britse superster 
Elton John is zondag en maandag 
telkens om 20 u 30 in Vorst 
Zondagavond is er om 22 u op de 
Nederlandse televisie een Spe
ciaal rond het dubbelfestival Tor
hout-Werchter 81 En maandag
avond komt Ry Cooder in het 
Brusselse Paleis voor Schone 
Kunsten Dinsdag (11 mei) start de 
vijfdaagse Cure-toer die ze te 
Luik de Vita te Turnhout Ber 
chem de Bnelpoort' te Deinze en 
de Limburghal te Genk brengt 

Sergius 

plaatsen van realistische objekten 
al houden ze geen rechtstreeks 
verband met elkaar Dank zij de ui
teraard en uitermate subjektieve 
inspiratie van de kunstenaar ver
krijgen en vertonen deze objekten 
echter een biezonder aantrekke
lijk poetish verband, mede door 
het fascinerende vervreemding-
seffekt 
Een van de door de paus van het 
surrealisme, Andre Breton als 
dusdanig erkende voorgangers 
de dichter graaf de Lautreamont 
wees reeds eind van de XIXde 
eeuw op dit vervreemdingseffekt 
,Schoonheid zei hij, ontstaat uit de 
toevallige ontmoeting op een ope
ratietafel van een paraplu en een 
naaimachine' Ook bij de Brussel
se meester gaat het om evocatie 
waarbij de aan het doek toever
trouwde realia met elkaar verbon
den worden door een onachter-
haalbare, in de diepten van het 
onderbewustzijn wortelende poë
tische loqika 

Burleske 
Het lijkt wel een gemeenplaats te 
beweren dat Vic Gentils (°1919) 
zijn plaats neemt in de traditie van 
Breughel Bosch en Ensor Zijn 
exuberante verbeelding brengt af
geleefd materiaal tot nieuw leven 
Hier gaat het met langer om evo
catie doch om verbeelding uit
drukking De strenge monumenta
liteit van de grote reliefs is echter 
minder het resultaat van een on
gebreidelde expressie aan wel 
van een haast aangeboren zin 
voor geometrie waarbij meer dan 
eens — en dit wordt vaak over het 
hoofd gezien — de traditie van het 

matenaal, ook wanneer hij relief 
geeft aan het vlakke doek 
Uit dit omvangrijk en soms exo
tisch aandoend oeuvre, spreekt 
zowel afkeer als waardering voor 
de westerse kuituur Bepaalde 
skulpturen lijken wel getoverd uit 
een imaginaire archeologie De 
kunstenaar wordt zowel gefasci
neerd door een blij barbarendom 
als door geraffineerde fiontures 
van een zoveelste fin-de-siecle Hij 
is als het ware de exponent van de 
twee krachtlijnen die bepaald wor
den, enerzijds door het volkse 
groteske en burleske, anderzijds 
door het uit de hofkultuur ontsta
ne maniensme Aan de ene kant 
het neerhalende relativeren van 
de hoogdravende en fijnbesnaar
de kuituur die de menselijke waar
den feitelijk in de verdrukking 
brengt aan de andere kant het 
bewust onderstrepen en verdie
pen van de verfijning tot er mets 
meer overblijft van de schijnwaar
den Het burleske zet de schijnwe
reld van mooie woorden en onder
drukkende waarden op z'n kop in 
een genadeloze parodie het ma
niensme hanteert de verfijning als 
wapen ter bestrijding van de on
menselijkheid der verfijnden In 
beide gevallen neemt de kunste
naar een intellektueel subversieve, 
dit IS louterende houding aan 
Het indrukwekkend oeuvre van 
Vic Gentils heeft nu reeds een 
wezenlijke bijdrage geleverd tot 
de Vlaamse kunst van deze eeuw 

Henn-F lor is J e s p e r s 

Galeni Schallenhoeve A. Meermansdreef 

2670 Puurs (031 89 12 12) 

De tenloonstelling loopt nog tol 1 |uni a.s 

en IS open op zaterdag zondag en de 

feestdagen telkens van 14 tot 18 u 
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Sport 

Verhelderend cijfermateriaal 
Naar aanleiding van het sportsalon, dat van 20 tot 28 maart in de 
Brusselse Eeuwfeestpaleizen werd georganizeerd door het „gecom-
mercializeerde" BOIK, publiceerde het dagblad „La Dernière Heure-
Les Sports" een brochure getiteld „Moi et Ie Sport'. In deze brochure 
worden cijfers verstrekt over de sportbeoefening in België. Cijfers 
die verzameld werden met de medewerking van het BOIK en waarvan 
wij dan ook veronderstellen dat zij op zijn minst als „richtinggevend" 
mogen geïnterpreteerd worden. 
De kombinatie van „aantal beoefenaars" en „aantal klubs" laat toe 
enig inzicht te verwerven omtrent de belangrijkheid van een sporttak 
In het nationale totaalbeeld. 

De overheersende positie van de 
voetbalsport wordt door het cijfer-
nnateriaal nog eens extra bena
drukt: 395.593 beoefenaars en 
2.123 klubs. Voeg daar nog eens 
20.000 zaalvoetballers verspreid 
over 1.500 klubs bij en je begrijpt 
dat de voetbalvaderen uit de Gul-
mardstraat terecht een hoge borst 
kunnen opzetten. 
Duidelijk blijkt ook dat de tennis-
boom (120.460 spelers en 600 
klubs) nog altijd voortduurt en dat 
wielrennen (24.155 coureurs en 
niet nninder dan 1.822 klubs) geen 
Vlanning of Waal onberoerd laat. 
Ter informatie geven we hieronder 
de lijst van de in ons land meest 
beoefende sporten. Het eerste cij
fer vertegenwoordigt het aantal 
beoefenaars, het tweede het aan
tal klubs: atletiek (48.000 - 182), 
autosport (2.500 - 71), basket 
(62.000 - 1.001); biljart (6.000 -
330); body-building (30.000 - 300); 
turnen (27.600 - 191); handbal 
(8.000 - 160); hockey (8.898 - 80); 
kaatsen (12.000 - 650); judo 
(30.000 - 600); karate (10.000 -
200); zwemmen (40.000 - 180); 
petanque (11.000 - 195); diepzee-
duiken (12.000 -173); paardesport 

(8.000 - 136); tafeltennis (19.000 -
680); schieten (12.000 - 350); 
volleybal (47.000 - 900); yachting 
(24.500 - 87) en motorsporten 
(4.500 - 165). 
Aan deze cijfers kan men einde
loos veel beschouwingen vastkno
pen. Onder meer of de media zich 
bij hun berichtgeving op nog ande
re criteria afstemmen dan „com-
mercialiteit, verkoopbaarheid" van 
een welbepaalde sport. Commer-
cialiteit impliceert de juiste taxatie 
van de „passieve belangstelling" 
die er voor een sporttak bestaat. 
Hoeveel mensen zijn bij voorbeeld 
geïnteresseerd in de prestaties 
van het verrassend hoge aantal 
diepzeeduikers en waarom wordt 
de berichtgeving over autosport 
zo mateloos overtrokken? 
Vast staat dat een aantal sporten 
schandelijk wordt ondergewaar
deerd in onze media en dat andere 
op gewoon onbegnjpelijke wijze 
worden „overschat". Het ver
schijnsel wordt gemakkelijker 
vastgesteld dan verklaard. Uiter
aard weegt het kompetitieve ele
ment zwaarder door dan het re-
kreatieve wanneer de media de 
journalistieke waarde van een 

sp)orttak proberen te omschrijven. 
Maar daarmee is nog niet alles 
gezegd. Want het blijft toch 
wraakroepend en voor een nor
maal verstand onverklaarbaar dat 
op de sportbladzijden van een 
krant méér aandacht wordt be
steed aan de lotgevallen van een 
voetbaiklub die van de eerste naar 
de tweede provinciale afdeling de
gradeert dan aan de belevenissen 
van de nationale korfbalkampioen. 
Wij menen dat journalistieke ge
makzucht oorzaak is van dit ver
schijnsel. Weinig schrijvelaars 
achten zich geroepen zich te be
kwamen in een nevensport De 
heren vinden dat zij eerst en voor
al thuis horen op de recepties van 
onze topklubs en dat zij nog alleen 
dan in de volgwagen moeten stap
pen wanneer er een klassieke 
wegrit verreden wordt. Méér nog: 
zelfs over basket, dat in bovenver
melde opsomming toch sterk naar 
voren komt, kunnen nog amper 
enkele beroepsjournalisten een 
doordacht stuk schrijven. 
Het zou geen kwaad kunnen in
dien de media — radio en televisie 
inbegrepen — aan de hand van 
bedoeld cijfermatenaal een ern
stig gewetensonderzoek hielden. 
Dit moet dan normaal leiden tot 
een meer realistische benadering 
van het sportgebeuren. Want we 
kunnen moeilijk aanvaarden dat 
niemand bekwaam is enkele keren 
in een jaar passende aandacht te 
besteden aan „nevensporten" die 
mogelijk de grote massa onbe
roerd laten maar die toch genoeg 
waarden bevatten om ze in een 
journalistiek werkstuk aan bod te 
laten komen. 

MEUBELEN 

„TER SCHOOTE" 
TONY WATERSCHOOT 

Bij ons kunt U terecht voor tradi
tionele, ambachtelijke kopieën in 
massief, edel hout vervaardigd in 
eigen atelier. 

VERDELER: 
JEAN ROCHE, 
DE SEDE, 
POLTRONA FRAU, 
GIORGETTI, 
GEEREBAERT e.a. 

Eegenen 105 
(Steenweg Wetteren-
Dendermonde) 
9328 Schoonaarde 
Tel. 052-42.21.56 

Donderdag sluitingsdag. 
Open tijdens weekends. 

Goed om weten 
BEKENTENIS 
Wij hebben op deze bladzijde 
altijd het standpunt verdedigd 
dat SK Tongeren geen recht 
heeft op de punten van de 
verloren wedstrijd tegen An-
derlecht De Brusselaars han
delden in bedoelde partij zon
der enige twijfel te goeder 
trouw. Binnen de sportwereld 
moet dit ruimschoots kunnen 
volstaan. Om dezelfde reden 
menen wij dat Anderlecht op 
zijn beurt een tegenstander 
een slag onder de gordel heeft 
pogen te verkopen. Na afloop 
van de Europacupmatch tegen 
Aston Villa meenden de paars-
witten klacht te moeten neer
leggen tegen de Engelse klub 
omdat haar supporters door 
hun wangedrag het normale 
wedstrijdverloop hadden ver
hinderd. Voetbalpuristen kun
nen die gedachtengang mis
schien volgen. Wij niet De En
gelse klub trof immers geen 
schuld. Zij zat zelf maar al te 
nadrukkelijk verveeld met de 
incidenten die, zoals de Uefa in 
haar vonnis onrechtstreeks liet 
doorschemeren, misschien 
hadden kunnen voorkomen 
worden door een betere orga-
nizatie. Waar haalt Anderlecht 
het immers uit de harde kernen 
van beide supporterslegioenen 
in hetzelfde vak onder te bren
gen? Wie kat en hond in één 
kamer opsluit weet toch ook 
dat er zal gebeten en gekrabd 
worden? Overigens mag de 
vraag gesteld worden of klubs 
nog langer verantwoordelijk 
kunnen worden gesteld voor 
het „georganizeerde geweld" 
achter de omheining? Wat had 
de Engelse klub kunnen doen 
om de vechtpartijen in het As-
tridpark te vermijden? Weinig 
of niets. Haar supporters ver
bieden de ploeg te vergezellen 
op verplaatsing? Het staat niet 
eens vast of de gastheren daar 
in alle omstandigheden ver
heugd zouden over zijn want., 
het Anderlechtstadion was 
voor deze halve finale niet 
eens helemaal gevuld... Het 
„hooliganisme" bestrijden is in
derdaad niet zo'n eenvoudige 
zaak. De Uefa weet duidelijk 
niet hoe dit sociaal-maatschap
pelijk verschijnsel moet wor
den aangepakt Het heeft te
gen Aston Villa, dat op dit vlak 
niet eens een kwalijke reputa
tie had, harde sancties getrof
fen. Een wedstrijd met geslo
ten deuren betekent miljoenen-
verlies voor de Engelse klub. 
Wij nemen aan dat de „zelfze
kere" Michel Vehschueren an
dere bedoelingen had toen hij 
zijn klacht naar Zwitserland 
verstuurde. De wedstrijd laten 
overspelen of... de Engelsen 
diskwalificeren. Maar daar is 
de Uefa gelukkig niet ingelo
pen. Wedstrijden moet men nu 
eenmaal op het veld winnen. 
Niet in een bondsgebouw. En 
hoe had Anderlecht op die 
rumoerige woensdagavond 
Aston Villa kunnen verslaan ?... 

buithmip 
poggenpohl 

e a moderne of massieve 
KEUKENS 
Kuchen-Zentrum 
Belgiëlei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel. 031-30.07.72. 

Mooiprater Guy Thijs. 

ONDER 
DE GORDEL 
Wij hebben ons vorige week 
dus nog maar eens grandioos 
vergist. Ook de vriendschap
pelijke voetbalinterland Bel
gië—Bulgarije had maar wei
nig om het lijf. 

Uiteraard vond mooiprater 
Guy Thijs achteraf dat inzen
der de bezoekers daarvoor 
verantwoordelijk waren ge
weest „Potige knapen', aldus 
de bondscoach. 

Op de massagebank konden 
na enig aandringen wel ande
re klanken worden opgevan
gen. Luc Millecamps, de olijke 
maar bloednuchtere voor
stopper uit Waregem, zegde 
het heel diplomatisch: „de 
Rode Duivels spelen op hun 
sterkst wanneer zij vanuit een 
goed georganizeerde verde
diging mogen opereren'. Dat 
Is ongetwijfeld waar Maar in 
wezen bekent de Westvla
ming dat de Rode Duivels 
gewoon onbekwaam zijn het 
spel vorm en inhoud te geven. 

Als dusdanig verschilt hun 
optreden niet van dat van de 
meeste Belgische eersteklas-
seklubs. Onze nationale ploeg 
bezit in het middenveld te 
weinig overheersend talent 
Vercauteren, Verheyen, Mom
mens, Coeck en andere okka-
zionele spelbepalers zijn stuk 
voor stuk bekwame voetbal
lers maar geen van allen bezit 
voldoende persoonlijkheid 
om de ploeg „individueel' te 
richten. De oude Van Moer, hij 
loopt nu inderdaad op zijn 
allerlaatste benen, kon (en 
kan dat misschien nog gedu
rende een korte tijd) dat na
tuurlijk wel. Maar zijn opvol
ger heeft zich nog niet aange
meld. Ook Juan Lozano kwam 
voor die rol naar ons gevoel 
niet in aanmerking. De Spaan
se Brabander mist karakter
sterkte en aangeboren ijver 
om in moeilijke omstandighe
den een elftal recht te trekken. 

Zijn wispelturigheid is 
spreekwoordelijk. De Rode 
Duivels, die ook nog op zoek 
zijn naar een laatste man in de 
verdediging, zijn dus nog niet 
uit de zorgen. Is het niet iro
nisch dat zij, die met Vanden-,. 
bergh, Ceulemans en Czerni- •• 
atynski over drie volbloe
daanvallers beschikken, 
moeite ondervinden om de 
„bevoorrading' van dat offen
sief talent te verzekeren ? 

•è MEI ^982 

•"I^i^ i—5-' .tA.t'i!- •m^iÊa, j^iMM^Mssti,:s-



\Jlaams Nationaal H/eekblad (MZ^ 

in de Volksunie 

W Z voor 
zelfstandig Vlaams 
gezondheidsbeleid 
De 9de Kaderdag van de Vereniging van Vlaamse Zieltenfondsen (WZ) op 1 
mei in Kortrijlc is een voltreffer geweest Dat had te maken met de flinke op
komst en de degelijkheid van de referaten. Maar zeker ook met het feit dat de 
kaderdag plaats kon hebben in het piekfijne kader van de nieuwe West-
Flandriazetel in de Graaf Gwijde van Namenstraat nr 7. 
Het was een terecht glunderende José De Schaepmeester, voorzitter van 
„West-Flandria''-Kortrijk die bij de voorstelling van de kaderdag stelde: „Ons 
werk voor een infrastruktuur is een werk op lange termijn. Ze krijgen ons hier 
in honderd jaar niet meer buiten. Dat garandeer ik f 

Van verdeelsleutels-

Kris Devroe, geen onbekende naam 
in Vlaams-nationale middens, bednjfs-
advizeur en gast-docent aan de RUG, 
had het over technieken en metodes 
van marketing en de toepassing op 
ledenwerving 

Aan de hand van een studie door 
prof Jef Maton, behandelde Kris Ver-
syck de financiële verdeelsleutel tus
sen de Landsbond van Neutrale Mu
tualiteiten en de aangesloten verbon
den. Een aantal cntena die daarbij 
gehanteerd v\/orden zijn moeilijk objek-
tief te noemen Bovendien weten een 
aantal Waalse verbonden daar duide
lijk voordeel uit te halen Andere, meer 
rechtvaardige mogelijkheden werden 
voorgesteld om de financiële verdeling 
korrekter te laten gebeuren. 

_en een autonoom 
Vlaams gezondheidsbeleid 

Mr Hugo Coveliers, voorzitter van 
het Vlaams Ziekenfonds „Vlamat" in 
Antwerpen, zorgde voor de hoofdbrok 
van de dag. 

Volgend citaat geeft goed zijn uit
gangspunten weer. „Wij staan onbe
twistbaar voor een krisis van de 
sociale zekerheid in deze zin dat 
niemand de verworvenheden van 
deze instelling betwijfelt, maar dat 
weinigen tevreden zijn over de wer
kelijke doelmatigheid ervan, over de 
juridische vorm en over de prijs.' 

En daar koppelde hij het feit aan dat 
het Belgisch karakter van onze huidige 
ziekteverzekenng terecht en zwaar 
kntiek verdient Al in 1971 kon men op 
het VU-kongres aan de hand van toen 
t>eschikbare cijfers stellen dat op dit 
terrein minstens acht miljard van 
Vlaanderen naar Wallonië afvloeit 

De vaststelling dat de behoeften 
fundamenteel verschillend zijn in de 
twee gemeenschappen van dit land 
zou zodoende moeten volstaan om de 
normenngsbevoegdheid op dit gebied 
aan de gemeenschappen toe te ver
trouwen, aldus Hugo Coveliers 

Caritas Catolica heeft al voorzichtig 
stelling genomen in die nchting, maar 
gaat met konsekwent door tot de 
volledige federalizenng van inkomsten 
en bestedingen 

De jongste staatshervorming is ook 
op dit terrein maar half werk geweest 
Immers, alle belangrijke matenes die 
bepalend zijn voor het gezondheidst>e-

leid, blijven onder de nationale be
voegdheid ressorteren. De spreker 
pleitte dan ook voor de volledige struk-
turele en financiële splitsing van de 
ziekteverzekenng in een Vlaams en 
een Waals autonoom geheel De inwo
ners van Brussel zouden hierbij de 
keuze hebben tussen één van beide 

Dr Fr Devos, voorzitter van de 
W Z , situeerde de referaten in het 
kader van de doelstellingen van de 
W Z . 
• uitbouw van een Vlaams auto
noom ziekenfondswezen, 
• Vlaamse autonomie in de ziekte
verzekenng en de gezondheidszorg, 
• medewerking aan de uittxjuw van 
een Vlaams sociaal front 

Vermelden we nog dat de Daens-
tentoonstelling (en de aanvulling met 
het Daensisme in Kortrijk), nog te 
bezoeken is op de zetel van West-
Flandna-Kortrijk, Gwijde van Namen-
straat 7. En dat tot en met 9 mei. 

Erik VANDEWALLE 

Wim Jorissen in de bloemen 
Meer dan vijfhonderd vrienden 
hebben zaterdag 1 mei l.l. te Rijme-
nam aan de feestdis gezeten ter 
ere van senator V\/im Jorissen. Het 
werd een gezellige familiebijeen
komst waar over partijgrenzen en 
politieke meningsverschillen heen 
feestelijk hulde gebracht werd aan 
de stichter-sekretaris van de 
Volksunie, einde vorige maand 
zestig geworden. 

TOP-TWINTIG 
1. Jan CAUDRON. Aalst 2088 

2. Willy Kuijpers, Herent 1068 

3. Erik Vandewalle, Izegem 696 

4. Anny Lenaerts, Wilrijk 684 

5. Jef Vinex. Erps-Kwerps 576 

6. Paul Cresens, Diest 300 

7. Rik Haelterman, Denderwindeke 288 

8. Georges Raes, Ledegem 276 

9. Jan Van Dooren, St-Martens-Latem 252 
10. Albert Huyghe, Veurne 240 
11. Lieve Favoreel, Lauwe 228 
12. Willy Serpieters, Oostende 216 

13. Volksunle-Zedelgem 198 

14. Johan Vancoppenolle, St-Truiden 180 

15. Oktaaf Meyntjens, Burcht 168 
Veerie Thyssens, Ekeren 168 

17. Volksunie-St.-Ulriks-Kapelle 156 
Volksunie-Wommelgem 156 

19. Guido Boone, Lochristi 144 
Frans Kuijpers, Schilde 144 

Deze eensgezinde aanwezigheid 
zal de gevierde ongetwijfeld nog 
het meest deugd gedaan hebben i 
De redaktie van het weekblad 
„WIJ" (waarvan Wim Jonssen ja
renlang de hardnekkige en ge
waardeerde medewerker is ge
weest én de bezieler van vele 
abonnementenslagen) biedt de 
senator en zijn echtgenote de 
beste wensen bii deze jaardag. 

Eindstand: 
De abonnementenslag 1981-1982 
kreeg deze week zijn beslag. Hier 
de definitieve stand. Voor het 
eerst in de geschiedenis van onze 
abonnementenslag worden de 
eerste twee plaatsen bezet door 
mandatarissen in de Wetstraat 
Jan Caudron en Willy Kuijpers, 
een derde kamerlid, de neofiet 
Oktaaf Meyntjens deelt de vijftien 
de plaats met Veerie Thyssens uit 
Ekeren, een welbekende werfster 
uit onze Top. Naast dezen wordt 
de Top gestoffeerd door oude 
getrouwen als daar zijn: Erik Van
dewalle, Anny Lenaerts, Jef Vinex, 
Paul Cresens, Rik Haelterman, Jan 
Van Dooren, Lieve Favoreel, Willy 
Serpieters. Verheugend zijn de 
nieuwkomers en de drie VU-afde
lingen waarvan de afdeling Wom-
melgem geen onbekende is. 
In de loop van de maand juni 
hoopt de redaktie al deze wervers 
te ontmoeten op de jaarlijkse bij
eenkomst van de Top Alvast onze 
dank aan allen die hier in het 
zonnetje staan en aan dezen die 
het net met haalden! 

(foto's Martvoet, Mechelen) 

(Lees ook „Deze week dit.." op 
biz 3). 
De foto's. Wim Jorissen dankt en., 
snijdt onder het goedkeurend oog 

van organizator gemeenteraadslid 
Oscar Renard de feesttaart aan. 

Zaterdag 5 
en zondag 6 juni '82 

VU-kongres over 

„Ekologie 
en ekonomie. 
Naar een nieuw 
evenwicht" 

UIA-gebouwen 

Antwerpen 

c«,M^t)l»|2 
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Vijfde paasfeest „derde leeftijd" te Hove 
Vijf jaar geleden kwamen ze schuch
ter met een vijftigtal naar het paas
feest maar het vertrouwen groeide 
van jaar tot jaar Dank zij de inzet van 
gans het VU-bestuur. bijgestaan door 
onbetaalbare helpsters, waren wij nu 
met ongeveer 200 aanwezigen die 
genoten van het dans- en zangfestijn 

door de groep „Ortolaan" van Wom-
melgem, en ondertussen, hoe kan het 
ook anders, smullen van de boterkoe
ken en rozijnenbrood! Frans Van Ei
sen, de bezieler van dit feest, lid van 
O C M W hield een korte toespraak. 

De talrijke bejaarden van de rusthui-

Sierpleister op gevels? 
Alle vochtisolaties 

ATHOS pvba 

Eikenstraat 212, Reet 
Tel. 031-88.64.68 

Ook ruwbouw & sleutel op de deur 
Adv. 203 

13de Blauwvoet-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 

Uw KEUKEN aan 
IMPORTPRIJZEN 
alle g ro te DUITSE - F R A N S E 
- I T A L I A A N S E M E R K E N 
5 jaar W A A R B O R G 
V V L A A M S E F I R M A 

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

omloop van Merksem, Schoten, Wljne-
gem, Óelegem, Broechem, Flanst, 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 soepel. 

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, Vuurkruisenlaan, 
Merksem (waar ook de aankomst is). 

Alle inlichtingen en het volledige regle
ment op het sekretariaat, J Leys, Van 
Praetlei 115 te 2060 Merksem (031-
27.71.39). 

zen uit de omliggende gemeenten wer
den vooreerst welkom geheten In het 
biezonder Jos Hofkens, Vlaams-natio
nalist van het eerste uur en de pas 80 
jaar geworden Piet Vorlat, oorlogsbur
gemeester Door spreker werd aange
drongen op het bouwen van een be
jaardenhuis in Hove. Hij weerlegde de 
opwerpingen van de ( iVP: 1 Er zou 
geen geld zijn, maar er is en was geld 
voor een sportpaleis, de Markgraaf, 
een nieuw kerkhof, enz.; 2. Er zou geen 
geschikte plaats zijn, de gronden Voet 
zijn ideaal gelegen en groot genoeg; 3. 
Er zouden genoeg tehuizen zijn in de 
omtrek, dit Is niet waar, want overal zijn 
er lange wachtlijsten. 
Ook de dagprijzen kwamen ter sp>rake. 
Praktisch niemand kan meer dan 
20.0(X) fr. per maand betalen. Nu moe
ten de meeste bejaarden hun pen
sioen volledig inleveren en krijgen dan 
1.860 fr. zakgeld per maand, dit is dus 
minder dan een soldaat. De VU zou de 
mensen 1/4 van hun pensioen laten 
houden, zoals het trouwens wettelijk 
voorzien is. 
Het bouwen van een bejaardentehuis 
wordt het eerste programmapunt van 
de Volksunie bij de verkiezingen van 
oktober a.s. Het VU-bestuur dankt van 
harte al degenen die zo flink hun 
medewerking gaven voor het welsla
gen van dit lustrumfeest en zag met 
blijheid hoe overgelukkig onze derde-
leeftijdsmensen huiswaarts keerden. 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
B R E E N D O N K 

Tel. 031-86.71.21 

V o o r «AL» uw b ieren 
en l imonades 

Bijhuizen. Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tftl. 031-36.10,11 

Deheegher Jan 
Lsdeganckstraat 19, G«nt 

T«l. 091-22.45.62 

Jos Schruers: Hasselaar en 
Vlaams-nationaal kunstschilder 
„De schilder zoekt wat hij kan schilde
ren, de regisseur zoekt wat hij kan 
regisseren. Jos Schruers schildert niet 
enkel de krachtige paarden die in het 
Vlaamse landschap zwoegen, een 
nieuwe inspiratiebron vond hij in het 
Nieuwe Testament en bij twee Vlaam
se schrijvers, nl. Filip De Pillecijn en H. 
Teirlinck. Het nieuwe onderwerp kreeg 
uiting in de akwareltechniek waar hij 
zijn penseel al tekenend in zwierige lijn, 
laat vloeien in zachte kleurengamma's. 
Deze keer zal het niet de natuur zijn 
die model „staat" maar dat is een 
verkeerd woord, want niets staat stil 
op de werken van Jos Schruers. Alles 
is in beweging, zelfs als 't staat. Een 
staande vrouw trilt nog van intense 
dynamiek, met gebogen hals en ge
strekt lichaam of met opgeheven 
hoofd en gestrekte borst. 
Al lezend vond hij bij de Vlaamse 
schrijvers zijn eigen geaardheid; vitali
teit, beweging, vroomheid, spanning, 
de fierheid en dienende kracht van een 
volk. 
Jos Is verliefd geworden op de roman

figuren van Teirlinck en De Rllecijn, 
ontroerd door het Passiedrama en de 
Maria Magdalenafiguur. En Johannes 
de Doper; hier zijn wij vijf akwarellen 
die dit bijbels „epos" door en door 
joods zowel erotisch als in een heilige 
wijding uitbeelden. 

Als hij het naakt schildert is dat geen 
koud akademische nietszegging, maar 
dan krijg je „een vonk in je buik" zo zou 
het Teirlinck zeggen en De Pillecijn 
schrijven." 
Na de toespraak volgde de voorlezing 
van fragmenten uit „De veerman en de 
Jonkvrouw", „Mr. Hawarden", „Ro-
chus" en uit „Maria Speermalle". Uit de 
toespraak door de h. Michel Nolens, 
naar aanleiding van de opening van 
een tentoonstelling in galerij „Klimop" 
te Millegem-Mol nog tot en met 12 mei. 
De tentoonstelling is open op woens
dag van 14 tot 17 u.; zaterdag van 15 
tot 18 u.; zondag van 10 tot 13 u. en 
van 15 tot 18 u. 
Atelier: Peter Benoitstraat 47 te 3500 
Hasselt. 

ANTWERPEN 

8 

8 
10 

11 

11 

12 

MEI 

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. 

7 DEURNE: Opendeurdag VU-afdeling Deurne vanaf 19 u. 30 voor 
alle leden en sympatizanten. Inkom gratis. 
DEURNE: Fuif van VUJO arr.-Antwerpen in lokaal Trefpunt Turn
houtsebaan 28, inkom 40 fr. 
EDEGEM: Eikenavond met Limburgse vlaaien in ons lokaal. 
ANTWERPEN (stad): Gezamenlijk bezoek aan de gemeenteraad 
van Antwerpen. Bijeenkomst om 19u. 45 aan Brabo, Grote 
Markt Aanvang om 20 uur. 

EDEGEM: Alg. vergadering van de aandeelhouders N.V. „Drie 
Eiken" in ons lokaal. 

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-
TurnhouÜ. 

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

EDEGEM: Om 20 u. 30 in lokaal „Drie Eiken" lezing over typische 
tendschappen van ons land en de wilde f lora Inr: „Kulturele 
Kring" en Armand Kuijpers. 

14 TURNHOUT: Gesonorizeerde diareeks in overvloeiing over de 
parken van de Westkust USA". Om 20uur in „De Warande' 
Org.: Vlaamse Vriendenkring Kasterlee. Inkom gratis. 
HOMBEEK-LEEST: Hollandse avond op de VU-zolder Bank-
straat 145 te Hombeek. Begin om 20 u. 
MECHELEN: Jaarlijks bal van de Maneblussers in de stadsfeest
zaal, de Merodestraat. Begin 20 u. met het Waltraorkest en de 
VNJ-muziekkapel. Inkom lOOfr 
RIJKEVORSEL: In het Centrum extra zitdag van 14 tot 17 u voor 
het invullen van belastingaangiften. 
RIJKEVORSEL: Te St-Jozef extra zitdag voor het invullen van 
belastingaangiften van 18 tot 22 u. 
MERKSPLAS: Extra zitdag invullen belastingaangiften van 9 tot 
12 u. 

RIJKEVORSEL-MERKSPLAS: De VU-afdeling gaat naar het arr-
bal te Geel. 
WOMMELGEM: „De Heksen van Komen" om 20 u in „Den Klau-
waert" 

WOMMELGEM:„De Heksen van Komen"om 20 u. in Den Klau-
waer t . 

13 

15 

15 

17 

18 

19 

19 

19 

27 

Jan Peeters te Hoboken gevierd 
In de tentoonstellingsruimte van onze 
prachtige gemeentelijke biblioteek wa
ren vrijdagavond, 30 april, vele getrou
wen samengekomen om de ere-voor-
zitter van de Vlaamse kulturele kring 
Jan Peeters, te vieren ter gelegenheid 
van zijn negentigste verjaardag. 
De voorzitter, Aloïs Besbrugge, ver-

LIMBURG 
MEI 

9 

15 

29 

BILZEN: Protestwandeling tegen de aanleg van een ring (ex
pressweg) rond Bilzen. Afspraak om 14 u. op de Grote Markt 
Org.: VUJO-Limburg. 
BEVERLO: jaarlijkse viswedstrijd bij Marcel Janssens, Oostham-
sesteenweg 129. Inschrijven van 12 tot 13 u 30 aan de vijver 
Org.: VUJO 

LAN AKEN: Bal van groep Verjonging om 20 u. in feestzaal 
Merelhof, Bessemerstraat Ie Lanaken. Met orkest Never Lost 
GROTE BROGEL: voetbaltornooi- 12 deelnemende ploegen. 
Suggesties altijd welkom. Aanvang om 11 u. FC Breughel, 
Kaulillerweg te Grote Brogel. 

'¥ê^^-

„Rochus" naar werk van de Pillecijn. 

welkomde en schetste op treffende 
wijze, hoe de generatie van Jan Pee
ters, de Vlaamse oud-strijders, reeds 
meer dan 60 jaar een lichtend voor
beeld zijn in onze ontvoogdingsstrijd. 
Namens de kring werd Jan een ge
denksteen in de kruiskop van de IJzer-
toren aangeboden. 
Geboeid beluisterden dan allen „Fier
heid" van Rodenbach, biezonder fijn 
vertolkt door Greet Swinnen. 
Met zijn gekende hartelijkheid bood 
Emiel Vermeiren, burgemeester van 
Hoboken, een prachtig glasraam aan 
namens het gemeentebestuur. Ten 
slotte prees Ward Hermans, voorzitter 
VOS de gevierde voor zijn jarenlange 
trouw aan het IJzerideaal. 
Familieleden en vrienden lieten zich 
hierna niet onbetuigd om hun geluk
wensen aan te bieden. 
Beste vriend Jan, we wensen je nog 
vele jaren in goede gezondheid I 

Fonne Crick 

Tombola Ekeren 
Hier de uitslag van de kaartenverkoop 
lentebal-Ekeren. De winnende numers: 
1034 1042 1052 1165 en 1792. Prijzen 
af te halen bij de propagandist Leer-
hoekstraat 3 te Ekeren. 

Huldebetoon 
Willem De Meyer 
Dit huldebetoon is georganizeerd ter 
ere van Willem De Meyer als waarde
ring voor zijn baanbrekend werk bij de 
verspreiding van het goede Vlaamse 
lied. 
Hiervoor werkte hij met bezieling en 
hartstocht meer dan 60 jaar. Na een 
rijkgevuld leven zowel in eigen land als 
ver buiten de grenzen heeft Willem De 
Meyer besloten het nu wat kalmer aan 
te doen wegens zijn hoge ouderom, 81 
jaar. 
Daarom hebben vrienden het gepast 
gevonden, hem te vereren met dit 
huldebetoon uit waardering voor zijn 
ontelbare zangavonden ten dienste 
van het Vlaamse Volk. 
De viering gaat door op zaterdag 15 
mei om 20 u. in de gemeentelijke feest
zaal te Willebroek. 

6 MEI 1982 
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Hoorzitting over jeugd 
en sport te Keerbergen 
Op uitnodiging van de VU gingen de volgende verenigingen erop in om een 
programma te maken n.a.v. de gemeenteraadsverl^lezingen. de wielerklub 
H.I.H., supportersklub De Weerdt, Amavol, KEVOC, filmklub Keerpunt '65, 
schaakklub De Sparren, scouts, K U , jeugdatelier. Grote en Jonge Gezinnen, 
de sportraad, de VU-mandatarissen en de VUJO. 
De VU luisterde naar de noden van de Keerbergse verenigingen en had een 
prachtig resultaat Na een korte inleiding over de bedoeling, door Jos 
Verschueren, kwam onmiddellijk het gesprek op de plannen van de gemeente 
inzake de sporthal. Deze openingsdiskussie spitst zich toe op de noodzaak 
om iets te gaan doen aan de opvang van alle groeperingen. 

Ook de scholen hebben gebrek aan 
akkommodatie en terwijl Keerbergen 
een groot projekt plant bestaan er 
plannen bij het onderwijsministerie om 
het ateneum een sportcomplex te 
schenken De praktijk leert ons echter 
dat de scholen overdag deze ruimtes 
kunnen en zullen gebruiken, terwijl de 
gemeentelijke verenigingen deze nieu
we sportgelegenheden slechts vanaf 
de vooravond zullen kunnen benutten 
Aldus zou een initiatief te Keerbergen 
voldoende kunnen zijn, en zou een 
aanzienlijk bedrag aan belastinggelden 
kunnen bespaard worden om toch 
hetzelfde doel te bereiken De gedach-
tenwisseling gaat dan verder over de 
opzet zelf Onmiddellijk volgt de op
merking dat amper enkele sportvereni
gingen kunnen genieten van dit initia
tief Immers, eén hal, hoe groots ook 
opgevat zal met éen of twee trainin
gen per week en de officiële wedstnj-
den per klub, slechts de noden van en
kele groepenngen kunnen opvangen 
Beter is dus de geplande uitgave door 
de gemeente, met subsidies van de 
staat te besteden aan drie of meer 
kleinere projekten Wij denken bv aan 
een sportschuur, een atletiekpiste, een 
zwembad en ontspanningsterreinen 
voor de georganizeerde en ongeorga-
nizeerde sport- en jeugdaktiviteiten 
V^e\ waarschuwt men met té goed
koop te werken, zoniet bestaat het 
risico dat na 10 jaar alles moet worden 
overgedaan Een veel gehoorde op
merking was de vraag om de nieuwe 
sportakkommodaties nabij de scholen 
in te planten Daarnaast moeten een 
aantal speelpleintjes aangelegd wor
den 
De wielerklubs zijn met direkt voor de 
aanleg van een wielerpiste te vinden 
ZIJ hebben hun jaarlijkse aktiviteiten en 
knjgen op gemeentelijk vlak voldoen
de medewerking Zij onderkennen 
evenwel de problemen en zouden, 
voor de wielertoeristen van andere 
dorpen die Keerbergen aandoen, een
richtingsverkeer willen zien Dit zou 
ook de algemene verkeersveiligheid 
bevorderen Ook vragen de wielertoe-
nsten voor hun winteraktiviteiten een 
mini-voetbalruimte Uiteraard komt de 
betoelaging van de verenigingen ter 
sprake Ter informatie op dit ogenblik 
verdeelt de gemeente zowat 75 000 fr 
over een 30-tal orgamzaties De mees
ten beschouwen dit als een druppel op 
een hete plaat en opteren voor de 
afschaffing van deze minimale subsi
die In ruil daarvoor verkiezen zij aktie-
vere medewerking van het gemeente
bestuur door materiaal en zelfs perso
neel ter beschikking te stellen van de 
sportgroepenngen tijdens hun aktivi-
teiten 
Het voorstel om een algemene sport
week in Keerbergen te organizeren 
vinden de aanwezigen wel goed 
Tijdens deze hoorzitting noteerden wij 
ook de opmerking dat de jeugdbewe
gingen met mogen vergeten worden 
bij de betoelaging, omdat deze jonge
ren zelf geen eigen financiën hebben 
en dat zij wel degelijk ondersteund 
moeten worden met gemeenschaps
gelden 
De suggestie een gemeentefunk-
tionaris aan te duiden die zich inlaat 
met de orgamzatie en de opvang van 
niet-georgamzeerde sportbeoefenaars 
wordt goed onthaald Ook vindt men 
het wenselijk om bij uitbating een 
kombinatie te maken tussen privaat en 
openbaar initiatief 
Verder klaagt de sportraad erover 
geen wettelijke struktuur te bezitten 
waardoor men vaak met ernstig wordt 
genomen In feite zijn zij slechts een 
adviesraad, met alle nadelen vandien 
Behalve de specifieke sport- en jeugd
verenigingen moeten alle andere orga
mzaties te Keerbergen, met het oog op 
een totale en betere infrastruktuur, de 
kans knjgen evenementen op touw te 
zetten bijv de duivenbond. de film

klub, de schaakklub, de postzegelklub 
Andere suggesties zijn o m de moge
lijkheid tot zwemmen aan het meer, 
samen met de aanleg van een klem 
verwarmd bad 
Tevens vragen de jeugdverenigingen 
meer en betere lokalen, samen met de 
aanleg van speelpleintjes Ook zou 
men, mits kleine onkosten, logies kun
nen verstrekken aan andere groepen 
En, waarom geen jeugdherberg te 
Keerbergen 
De slotbedenkingen waren „Het moet 
gedaan zijn met babbelen" en „Er moet 
gewerkt worden i", „Al jaren wordt er 
gesproken, maar er wordt mets ge
daan " 
De VU-Keerbergen zal met al deze 
opmerkingen terdege rekening hou
den Deze biezonder leerrijke avond 
werd afgerond met een gezellig onder
onsje 

Plaats
aanbieding 
Het NCOS gaat binnenkort 
over tot de aanwerving van 
een hulp-boekhouder in het 
kader van een B.T.K.-
projekt 
Vereisten minimum Hoger 
Onderwijs van het korte 
type (2 jaar), vijf jaar erva
ring in de boekhouding, 
tweetahg zijn (Nederlands-
Frans) 
Begin 1 september 1982 
Wedde volgens staatsbare-
ma zonder anciënniteit 
(33 183 f r bruto/maand) 
Kandidaturen dienen ten 
laatste vóór 15 mei ver
stuurd te worden aan Bert 
Cleymans, Lakensestraat 76 
te ICKX) Brussel 

(Adv. 75) 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

€teriüt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

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 

Kongres van het Politologisch Instituut: 

Evaluatie van de fusie 
van gemeenten 
Wetenschap heeft een maatschappe
lijke rol Het interuniversitaire Politolo
gisch Instituut dat de Vlaamse politolo-
gen groepeert, meent dat het zijn taak 
IS om een wetenschappelijke evaluatie 
te brengen van de fusies van 1977, de 
meest ingnjpende hervormig op ge
meentelijk vlak sinds 1835 
Het kongres zal volgende temata ont
wikkelen 
- de beleidsresultaten na vijf jaar fusie, 
- de binnengemeentelijke orgamzatie 
en integratie. 
- de bestuurskracht beleid en finan
ciële middelen, 
- de besluitvorming, 
- de fusie van grote agglomeraties, 
- de fusie van kleinere gemeenten 
De evaluatie moet vooral een licht 
werpen op de gevolgen van de door
gevoerde herstrukturenng op de ge
meentelijke bestuurskracht 
Is het werkelijk zo dat de doorgevoer
de schaalvergroting betere diensten 
aan de burgers heeft bewezen ' Is het 
juist te beweren dat grotere gemeen
ten beter in staat zijn om hun opdrach
ten te vervul len' Dit zijn enkele vragen 
die ongetwijfeld op deze studiedagen 
zullen behandeld worden 
Onder de vele sprekers bevinden zich 
ook de VU-mandatanssen burgemees
ter Jaak Gabriels (Bree) en schepen R 
Reynaert (Bruqae) 

Een hoogst boeiende konfrontatie 

Praktika 
Het kongres gaat door op 13 en 14 mei 
a s van 9 u 30 af in de gebouwen van 
het Gemeentekrediet Pachecolaan 44 
te Brussel Het inschrijvingsrecht dat 
de syllabi en het Verslagboek-achteraf 
insluit bedraagt 800 fr Men stort op re
kening 091-0034240-28 van het Polito
logisch Instuut/Res Publica - Brussel 
Ter plaatse kan men ook nog inschnj-
ven mits toeslag van 100 fr 
Inlichtingen telefoon 016/2297 85 

ue Roover-

Vanwesemael 

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

Maatschappe l i j ke zetel 
Dijlestraat 13, 
2850 Keerbergen. 
Tel. 015-51.45.40. 

Magaz i jn 
Mechelsebaan 
Keerbergen 

52, 2850 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

lustrerie 

Openingsuren: 

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

kleinmeubelen 
geschenkart ikelen 

Zaakvoerder 
Staf Kiesekoms 
Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

BRABANT 
MEI 

8 BEIGEM: Fuif met diskobar Viaous Music in zaal Rubens te 
Beigem Inkom 70 fr, VUJO/Megaton-leden 50 fr 

8 LEUVEN Dosfelknng Leuven bezoekt het parlement o l v Willy 
Kuijpers Samenkomst om 13 u 45 op de Oude Markt te Leuven 
Inschr Kiekenstraat 1 3000 Leuven (016-2304 82) 

11 KEERBERGEN. Info-avond over ,Sociale problematiek in Keer
bergen" in zaal Berk en Brem om 20 uur 

11 WEMMEL Debatavond met Vic Anciaux over een Vlaams-
nationaal gemeentebeleid Om 20 u 15 in het Hooghuis 

12 ST-AGATHA-BERCHEM- Gespreksavond over „De struktuur 
van een gemeente, verkiezingen en de achtergronden" door 
volksvertegenwoordiger Daan Vervaet Om 20 uur in „De 
Kroon', Vandendrieschstraat 19 

14 DIEGEM: Alg ledenvergadenng in het Patronaat Kosterstr 1 te 
Diegem Voorstelling kandidaten gemeenteraadsverkiezingen en 
projektie diareeks „60 jaar VOS" Begin 20 u Toespraak door 
voorzitter Anciaux 

14 WEMMEL. bal van de zes faciliteitengemeenten met orkest Stan 

Philips om 21 u in zaal Socio-kultureel centrum aan de hoofdkerk 

16 HERENT-VELTEM BEISEM-WINKSELE Familiewandeling te 
Herent Samenkomst O -L-Vrouwplein te Herent om 15 uur 
Rond 18 u .Lente-boterham" in jeugdklub „De Pomp", Mechelse-
steenweg 553 Volw 50 fr Kinderen 30 fr 

16 SCHAARBEEK- Haantjeskermis, Trefcentrum De Knekelaar, 
Van der Lindenstraat 46 Van 12 tot 20 u Inschrijvingen Tinneke 
Heyvaert (tel 2156808) 

16 UKKEL: Groot eetfestijn en verbroedenng met VU-Nijlen vanaf 
12 uur In de St-Pauluszaal, Neerstallesteenweg 440 

Liedekerke wil atoomvrij blijven 
Op zijn jongste raadszitting (22 april 11) 
heeft ook de Liedekerkse gemeente
raad een motie aangenomen waarbij 
het eigen grondgebied atoomvrij werd 
verklaard De voltallige raad kon zich 
met de motie verzoenen Hier de goed
gekeurde tekst 

„In navolging van verschillende ge
meenten in binnen- en buitenland, die 
reeds hun grondgebied atoomvrij ver
klaarden spreekt de gemeenteraad 
van Liedekerke zich uit tegen het 
bestaan en de aanmaak van alle kern
wapens waar ook ter wereld en ver
biedt als gevolg daarvan de plaatsing 

van kernwapens op het grondgebied 
van de gemeente Liedekerke De raad 
spreekt zich uit tegen en verbiedt het 
opslaan of het vervoer van radio-aktief 
oorlogsmatenaal en kernwapens op 
het grondgebied van de gemeente en 
opslag ervan onder de grond De raad 
oordeelt dat vrede moet worden nage
streefd door onderhandelingen, die 
moeten gencht zijn op een wederzijd
se, evenwichtige en gekontroleerde 
afbouw van alle kerntuigen te begin
nen in Europa en vandaar uitbreidend 
over de ganse wereld Deze motie zal 
aan de Belgische regenng worden 
toegezonden" 

„Europese 

Volkshogeschoolreizen" 

naar Tirool 
Tirool IS met Vlaanderen in Europa 
verbonden door een zelfde ontvoog-
dingsstnjd 
Tussen 15 en 27 augustus 1982 zullen 
we ter plaatse dit volk leren kennen. 
Na Baskenland, Katalome 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 
(091/25.7527) 

Het zijn de langere vakantiekursussen 
— ook in gezinsverband — die het 
Vormingscentrum in volksnationale 
geest inricht 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 

Wij k u n n e n en doen m é é r d a n de a n d e r e 
mutua l i t e i t en ' 

Vlaams Ziekenfonds Eén 
TeL hoofdkantoor: 02-653.91.62. 

•k Ze l f s tandigen k u n n e n me t k le ine risico's begin
nen tot 64 j aa r ' 

•*• NIEUV^ ex t r a hosp i ta l iza t iekos ten t e r u g b e t a a l d 
Tot 800 f r / d a g -i- al le r e m g e l d e n en sup
p l e m e n t e n voor c h i r u r g e n 
Bijdrage van 40 tot 160 f r / m a a n d 

* Ove r schake l en z o n d e r wachtt i jd 

KANTOREN in Overijse, Hoei laar t , Duisburg , Vos-
sem, Loonbeek, Neerijse, Kor tenberg , S teenokkèrzee l , 
Erps-Kwerps, Zaventem, S te r rebeek , Diegem, Kum-
tich. G r i m b e r g e n . 
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Gentse gemeenteraad: 
treffende tussenkomsten 
Weinig belangrijke punten op de ge
wone dagorde en enkele ophefma
kende interpellaties kenmerkten de 
gemeenteraad van 13 april l.l 
A. Verpaele CVU) vroeg het kollege 
n^aatregelen te treffen om het verkeer 
in de w/ijk Kouter te Gentbrugge te 
vertragen, om door verkeersdrenrv 
pels Schepen Monsaert beloofde er 
rekening mee te houden bij de aanleg 
van de nieuwe wegen 
O. Van Ooteghem (VU) was met 
gelukkig dat bij de voorstellen tot 
grenskorrektie de betrokken bevol
king niet geraadpleegd was In de 
nabunge gemeenten gebeurde dit wel 
en hieruit bleek dat de bevolking met 
altijd akkoord is met de gedane voor
stellen De burgemeester achtte raad
pleging terzake met nodig Inspraak 
a u b ' 

Wijnakker (PVV) en Verpaele (VU) 
kloegen nogmaals de politiek van het 
Stedelijk Grond- en Bouwbedrijf aan 
Financienng van aankopen en werken 
via kortlopende kredieten zijn hier met 
verantwoord, aangezien deze midde
len met opnieuw liquide worden bij 
verkoop Bijna alles wordt uiteindelijk 
verkocht aan de stad, het gaat hier dus 
om dezelfde mensen Het ware hier 
beter te financieren op lange termijn 
De plaatsingsrechten voor animatie-
markten dn hoofdzaak de Gentse 
Feesten) zullen verhoogd worden van 
1 600fr voor 10 dagen naar 8000fr 
Van Ooteghem (VU) vond dit een 
f)sychologische vergissing en in stnjd 
met de prijzenstop Hij stelde voor de 
verhoging met 1 jaar uit te stellen Van 
Hove (PVV) dacht dat het beter was 
de verhoging in twee maal door te 
voeren Vele kraampjes zijn met winst
gevend en voor die mensen zal het 
hard aankomen De groten daarente
gen zullen het wel kunnen betalen 
Plasschaert (SP) wenste vooral een 
strenge kontrole op sluikkraampjes 
Schepen Moreeuw zette uiteen waar
om deze verhoging er moet komen Hij 
wil vooral de valse konkurrentie be-
stnjden van de ammatiemarkten met 
de gewone markten, vooral voor wat 
betreft de winstgevende kraampjes 
(vooral eetkraampjes) Bovendien 
moet de reglementenng terzake op 
het einde van het jaar toch aangepast 
worden en kan de regeling erin opge
nomen worden 

„Stakende" brandweer? 
Mevrouw De Vnendt (PW) interpel-

Leefmilieu
avond 
te Ninove 
Na volksvertegenwoordiger Paul Van 
Grembergen en senator Paul Peeters 
IS op dinsdag 11 mei ek volksverte
genwoordiger Jaak Gabnels te gast in 
Ninove voor een lezing over „de ge
meente en het leefmilieu" Alle geïnte
resseerden worden om 20 u in „De 
Denderhoeve" te Ninove verwacht Na 
grondig onderzoek en bespreking van 
de prioriteitennota van de Werkgroep 
Leefmilieu zal VU-Groot-Ninove op 
deze avond een eigen leefmilieu-stand
punt bekendmaken 

Kort Nieuws 
BIJ VU-karniidaat voor de gemeente
raadsverkiezingen Rudy Raes uit de 
Groenstraat 141, te 9406 Outer werd 
op 22 apnl jl een eerste kindje gebo
ren, een dochtertje Kathy Aan de 
gelukkige ouders, Mana en Rudy, onze 
hartelijkste gelukwensen 

Rik Haalterman 

Aan de lezers van „WIJ" op 
vertoon van deze bon 20 % 
kortng op familiedrukwerk. 

Drukkerij A T L A S 
Boerderijstraat 41 
9000 GENT 
Tel 091-261111 

(Adv 76) 

leerde vervolgens het kollege over de 
gelieurtemssen en de houding van de 
Gentse brandweer tijdens de staking 
van 18 maart II Via TV en krant 
werden immers beelden getoond van 
de brandweer die zou hebben deelge
nomen aan de betoging Hiervoor 
werd gebruik gemaakt van een brand
weerwagen met een ojaschrift \„Wij 
staken" Het raadslid wou hierover wel 
enige uitleg van de bevoegde schepen 
Raadslid Otte (CVP) ging hier even
eens uitgebreid op in Hij gaf een 
overzicht van de gebeurtenissen waar
uit vooral het volgende kan onthouden 
worden de brandweer beantwoordde 
aan drie oproepen telkens vanuit Lede-
berg die later vals bleken te zijn 
Toevallig kwamen zij hierbij in de beto
ging terecht die van Ledeberg naar het 
centrum van de stad trok Eigenaardig 
genoeg werd de piketlijst op de sta
kingsdag bemand met stakers en met 
met werkwilligen en beschikten de 
brandweerlui in de uitrukkende wagen 
over een plakkaat met opschnft Hij 
stelde dan ook een aantal maatregelen 
voor om dergelijke feiten in de toe
komst te vermijden 
Schepen Roels wees erop dat de zaak 
in kommissie reeds tiesproken was Hij 
wou het stakingsrecht van de artiei-
ders zeker niet beperken, ook met van 
de brandweer De wachtdienst werd 
opgemaakt in samenwerking met de 
syndikaten Uit het tijdgebruik van die 
dag blijkt trouwens dat de brandweer
wagen met aan de betoging heeft 
deelgenomen De berichtgeving in 
pers en TV was tendentieus en er 
werd reeds om rechtzetting gevraagd 

De zaak Urbaninfra 
PVV-er Verhofstadt hield een tussen
komst over de wettigheid en geldig
heid van de deelneming van de stad 
aan de NV Urabamnfra Deze NV 
werd gesticht door de stad samen met 
de NIM met als doel parkeergebou-
wen in het Gentse aan te leggen, 
evenals de exploitatievorm en de finan
ciering ervan in te studeren De statu
ten werden later nog gewijzigd zodat 
het mogelijk wordt ook andere infra-
struktuurwerken te realizeren 
Slechts de VU-fraktie heeft zich des
tijds (79) daartegen verzet en de PVV-
fraktie heeft ernstig voortiehoud ge
maakt Ondertussen werden diverse 
projekten gerealizeerd of gepland 
De grond van een aantal jundische 
argumenten „zou" de raad van state 
van oordeel zijn dat de deelneming van 
de stad aan de NV Urbaninfra onwet
telijk IS In de eerste plaats mag een pu
bliekrechtelijk rechtspersoon met over 
zijn bevoegdheden beschikken, dus 
met delegeren, ten tweede moeten de 
gemeentelijke opdrachten waargeno
men worden binnen de gemeentelijke 
orgamzatie zelf, dus onder kontrole 
van gemeenteraad van voogdijover
heid Tenslotte kan ingevolge de wet 
van 4 augustus 78 de NIM wel een NV 

oprichten om taken te vervullen van 
een openbare dienst ook met de be
perkte medewerking van een of meer 
gespecializeerde partners, fysische of 
morele personen Het is evenwel be
twistbaar of hiermee ook gemeenten 
worden bedoeld 
Verhofstadt wou graag weten hoe het 
kollege zou reageren indien de raad 
van state inderdaad dergelijk advies 
zou verstrekken Wat zijn de implika-
ties voor de reeds genomen beslissin
gen en de reeds uitgevoerde werken' 
Aimé Verpaele (VU) wees erop dat hij 
reeds 4 maand geleden over hetzelfde 
onderwerp heeft geïnterpelleerd 
Slechts de VU-fraktie heeft terzake 
steeds kntisch gereageerd De PVV 
heeft alles goedgekeurd, zodat deze 
tussenkomst wel verwonderlijk is Hij 
wou evenwel ook vernemen in welke 
nchting de zaak zal evolueren 
Burgemeester De Paepe was verbol
gen over de tussenkomst Elke beslis
sing die genomen is werd immers door 
de raad goedgekeurd, aan de besten
dige deputatie overgemaakt en door 
de koning bekrachtigd I v m het admi
nistratief centrum aan de Kantienberg 
werd advies gevraagd aan de gemeen
schapsminister met het oóg op even
tuele subsidienng die op zijn bieurt de-
zaak heeft voorgelegd aan de raad van 
state Er is reeds herhaaldelijk aange
drongen, maar nog steeds werd geen 
antwoord ontvangen Volgens de bur
gemeester moet Verhofstadt in het 
bezit zijn van dit — nochtans vertrou
welijk — advies HIJ zal dan ook een 
onderzoek instellen naar de verant
woordelijke 
Ook schepen Monsaert wou gen dis-
kussie aangaan over de jundische for
mule van Urbaninfra vooraleer het 
betreffende advies hem is voorgelegd 

Het p rob leem van 
de privacy 
Raadslid Termont (SP) handelde ten 
slotte over de problemen van informa
tieverwerking en de mogelijke schen
ding van de pnvacy De stad is toege-
getreden tot de Vereniging Centrum 
voor Informatica (CEVI) In het raam 
van de stedelijke administratie nemen 
de opdrachten aan CEVI steeds toe 
Hiertwj stellen zich meer en andere 
problemen De computer is bijna on
feilbaar, maar hij moet de gegevens 
nog altijd krijgen van feilbare mensen 
Vergissingen zijn met uitgesloten 
Daarom is het noodzakelijk dat er 
maatregelen worden getroffen om be
paalde aspekten van de persoonlijke 
levenssfeer te tieschermen 
De meeste raadsleden waren het er
over eens dat het voorstel grondig 
diende onderzocht in kommissie, te 
meer daar in de senaat reeds een 
voorstel inzake bescherming van de 
privacy werd ingediend Op een later 
tijdstip kan dit dan in de genneenteraad 
worden hernomen 

Carla Brion 

Vlaamse Liederenavond te 

OOST-VUIANDEREN 
MEI 

11 

13 

13 

15 

15 

15 

16 

OENDERMONDE Info-avond over jeugdwerkloosheid met als 
moderator Jons Roets, nationaal VUJO-voorzitter Uiteenzetting 
van het VU-standpunt Om 20 uur in 't Vestje, Oude Vest 129 
ZULTE-OLSENE-MACHELEN Lezing door gemeenschapsmi
nister Hugo Schiltz over Vlaanderen in de krisis" Om 20 u in zaal 
Fiertelhof Staatsbaan te Zulte 
GENTBRUGGE Mariaknng prezenteert „Een moordenaar in de 
groep" van Philip King en John Bolaed Om 19 u 30 in zaal St-
Gregonus, Broeders van Liefde Org Dr Goossenaertsknng 
KALKEN: invullen belastingformulieren in cafe De Ruim Koffies-
traat van 16 u 30 tot 18 u 
LAARNE: Invullen belastingformulieren in café St-Hubert Dorp 
van 18 u 30 tot 20 u 
NINOVE: Jaarlijkse speciale zitdag invullen belastingaangiften 
Alleen op zaterdag van 9 tot 12 u en van 13 tot 17 u in het sekr 
Vlaams Dienstbetoon G De Kegel, Onderwijslaan 5 te Ninove 
SCHOON AARDE: Invullen belastingaangiften van 9 tot 12 uur 
ten huize van Herman Van Den Abbeele, OCMW-raadslid 
Losweg 11 Tel 423549 Eveneens aanwezig Renaat Meert se^ 
kretans C D N V 
BRAKEL- Kruidenwandeling (8 km), vertrek om 13 u 30 op het 
Stationsplein te Brakel Org VELT-Brakel 
NINOVE' Lezing door Jaak Gabnels 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 Uzerlsedevaart „Aan 
de kleine nvier", „Hulde aan de kleine man" en „Jeugd naar zelf
standigheid" Om 20 u in cafetaria Dienstencentrum, Gentbruaae 
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 62 64 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: WVG-gouwdag in werkhuizen Gilbos te 
Herdersem Begin om 14u30 Showprogramma en gezellig 
samenzijn Einde rond 19 u Leden uit het arr Oudenaerde 
betalen voor de bus 160fr Inschr bij A Coussement Gentstr 
198 te Oudenaarde 
ST.-At»<1ANDSBERG: Jong-Goossenaertsknng organizeert een 
bezoek aan het N T G Om 18 uur geleid bezoek achter de coulis
sen Om 20 uur voorstelling „Het haar van de hand" van Hugo 
Claus Inschnjven bij Rudy Herman, Grondwetin 99 Pnjs 00 fr 
KALKEN: Spreekbeurt door senator O Van Ooteghem over „De 
mistoestanden in de vleeskeunng" Om 10 u 30 in zaal De Pluim 
Koffiestraat 

Frans-Vlaanderen boeit 
Sint-Niklase flaminganten 
Op initiatief van het Sint-Niklase Da-
vidsfonds, de Belseelse Amedee Ver-
bruggenknng en de Wase Jonge 
Leeuwen vond te Sint-Niklaas een 
voordracht- en dia-avond over Frans-
Vlaanderen plaats met als gast VU-
senator Walter Luyten Aansluitend op 
deze avond wordt op zondag 15 mei 
een dagreis naar Frans-Vlaanderen 
ondernomen, die eveneens geleid 
wordt door Walter Luyten 
Deze laatste stelde dat men de toe
stand in Frans-Vlaanderen op twee 
manieren kan bekijken Ofwel kan men 
zich verheugd tonen over het feit dat 
ondanks drie eeuwen verfransings-
druk nog steeds 100000 personen het 
Vlaanns dialekt spreken en dat een 
bewuste minderheid zich inspant om 
het Vlaams streekkarakter te bewaren 
Ofwel kan men de Frans-Vlaamse Be
weging als een verloren zaak beschou
wen HIJ keurde deze .laatste houding 

Oudenaarde: suksesrijk beloond! Kursus 
Met een kort maar hartelijk verwelko
mingswoord opende de voorzitster 
van de FVV-afdeling Oudenaarde de 
zangstonde Ze stak het met weg dat 
ze zeer verheugd was met de grote 
opkomst Tevens nam ze de gelegen
heid te baat om enkele personen in de 
bloemetjes te zetten, ze dankte 
— E H J De Bruyne, die zo bereidwillig 
was zijn medewerking te verlenen en 
instond voor de pianobegeleiding, 
deze muzikant pianist orgelist peda
goog heeft werkelijk een staaltje van 
zijn bekwaamheid ten beste gegeven i 
— de heer P De Meyer dirigent van 
de 15-jaar jonge Zwalmfanfare, die 
ook onmiddellijk bereid was het diri-
geerstokje op te nemen om ditmaal 
(voor het overgrote deel) vrouwen-
stemnnen te leiden, wat hij trouwens 
uitstekend gedaan heeft' 
— en last but not least, de heer 
direkteur van de Stedelijke Muziek
school van Oudenaarde, die zonder 
talmen of dralen het FW-bestuur een 

klask>kaal ter beschikking steUe_ 
enkele nnensen die zich onbaatzuchtig 
hebben ingezet om deze avond te 
doen slagen 
Het woord werd verleend aan de 
dirigent en hij hiek) eraan een kleine 
toespraak te houden HIJ prees het 
genomen imtatief en merkte op dat 
heel wat kinderen waren meegeko
men, en daarmee was hij zeer geluk
kig, want zo vervolgde hij, het wordt 
een dringende noodzaak onze zeer 
jonge Vlamingen deze liedjes weer 
aan te leren, want heel dikwijte moeten 
we vaststellen dat zij nauwelijks van 
hun bestaan afweten, waarbij enkele 
anekdotes werden verteld 
Door deze krachtige woorden voelde 
jong en oud zich aangespoord om 
dadelijk aan dit euvel te verhelpen En 
of er gezongen werd' 
De aanwezigen waren tevreden er 
werd voorgesteld het nog eens over te 
doen waarvoor fiet FVV-Oudenaarde 
zeker zal zorgen' 

Stadsvernieuwing 
te St.-Amandsberg 
VUJO St-Amandst)erg organizeert 
een kursus „stadsvernieuwing". 
vrijdag 7 mei: diamontage 
vrijdag 14 mei: ontleding van de toe
stand in St-Amandsberg (huidige si
tuatie en onderzoek nieuwe plannen). 
zaterdag 5 juni: namiddagwandeling 
door St-Amandsberg met praktische 
beoordeling van probleemsituaties. 
maandag 14 juni: nabespreking van 
onze „verkenmngsuitstap" en algeme
ne evaluatie 
De teoretische vormingsavonden (7-5, 
14-5 en 14-6) hebben plaats in de 
bovenzaal van cafe „Tijl", Klinkkouter-
str 72 te Sint-Amandsberg, steeds om 
20 u 
Inschnjving ds gratis) via het sekreta-
naat VUJO-Sint-Amandsberg Grond
wetlaan 99, St-Amandsberg 

af, „want nnet zo'n mentaliteit zal men 
uiteindelijk ook Brussel pnjsgeven" 

Uitstap 
Belangstellenden voor de uitstap naar 
Frans-Vlaanderen op 15 mei kunnen 
nog steeds inschnjven bij L Bosteels, 
H Heymanplein 96, 2700 Sint-Niklaas 
(tel 031-766075) of K Verguit Isen-
grimlaan 13, 9180 Belsele (tel 031-
723838) Het inschrijvingsgeld be
draagt 275 fr voor volwassenen en 
150fr voor kinderen tot 16 jaar Ver
trek te Sint-Niklaas voor het stadhuls 
om 7 uur en te Belsele voor het oud-
gemeentehuis om 7 u 15 

beven DEHANDSCHUTTER 

Aalst 
kernvrije zone 
Tijdens de genneenteraadszitting van 
28 apnl werd op initiatief van raadslid 
Jan C^udron (VU) een motie goedge
keurd waann het grondgebied van 
Aalst (79000 inwoners) als kemvnje 
zone werd uitgeroepen Een gelijkaar
dige motie werd reeds goedgekeurd in 
de provincieraden van Oost-Vlaande-
ren en Limburg en in heelwat gemeen
ten en steden van het Vlaamse land 
Op die manier wonen reeds méér dan 
een miljoen Vlamingen in een gebied 
waar het opslaan, het vervoer en het 
transport van kernwapens virtueel ver
boden wordt In dezelfde geest organi
zeert het Vlaams aktiekomitee tegen 
atoomwapens (VAKA) op 8 mei om 20 
uur een kemdebat in de zaal Madeion, 
Grote Markt te Aalst Volgende politici 
hebben hun n'iedewerking aan het 
debat bekx>fd minister Mark Galle 
(SP), staatssekretaris Paula D'Hondt 
(CVP), staatssekretans Louis Waltmel 
(PVV) en kamerlid Jan Caudron (VU) 
Moderator is dr Jozef De Loof, aktief 
lid van de vereniging „Medici tegen 
atoomwapens" Iedereen welkom' 

^ l Ü E r ' t ^ 
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lepel & vork... 
BANKETBAKKERIJ 

Neukermans-Blom 
Daalstraat 7 -1780 Teralfene 
Tel. 053-66.82.15 

Fijn gebak 
ijstaarten. 

suikerwaren 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/544007 

y^aandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

D o r t m u n d e r 
Thier B raü -hoven 
Tervuursevest 60, LEUVEN. Tel.: 016-
22.86.72. 
Kon. Astridlaan 85, KONTICH. Tel.: 
031-57.30J2. 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL Tel.: 
02-218.74.89. 
Brugse Baan 1, Hulste. Tel.: 056-
71.15.36. 
Grote parkeerterreinen, zalen vrij 
voor feesten, banketten e.a. Duitse 
specialiteiten: Dortmunder Thier van 
't vat. Levende Water Tönissteiner 
Sprudel, goed en goedkoop eten. 

tVlaak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel. 015-71.15.49 

V O E D I N G „DE POLDER" 

Polderstraat 12 
8 4 5 8 O o s t d u i n k e r k e 

Specialiteit: 
dagvers fruit e n groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden 

Industriële 
brood- en banketbakker i j 

Roomi|S 

Wiifried BLANCQUAERT 

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

Tel. 0 9 1 - 6 7 5 7 12 

Koffiebranderij 
SANO 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02 734.56.09 

Levert kwal i tei tskoff ie bij u thulsl 

Wijnimport H E R f ^ A N 
D o u a n e - stpelhuis 

IVlenenstraat 376 
W E V E L G E M 

Tel 056-412922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondië- en Bordeauxwijnen. 
Alle grote wifpen 

rechtstreeks uit de kastelen. 
Degustaties en verkoop: 

elke vn|dag van 17 tot 19 u. 
elke zaterdag van 10 tot 13 u. 

en op afspraak 

CORTITALS 
UW kOfflEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Di ;nderstreok 

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

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOIVI 

• • • ! 1910-1080 ^ ^ -^ 

WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O . familiazuk mM Iraditia. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32.46 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr. Van De Perrelei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maurits GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel, 053-21.36.33 Tel. 031-36 56.54 

Café-restaurant MUTSAERT 

Eikenlei 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel. 014-51.21.48 

Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag. 

FEESTZAAL 
«EDELWEISS» 

Vossemberg 13. 1981 VOSSEM 

Tel. 02-767.45.76 

Alle feestelijkheden 
Mogelijkheid tot huren 

van bestekken 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel. 031-37.45.72 

HOF TEN DALE 

Kleine maaltijden, vergaderin
gen, familiebijeenkomsten. 

Kerkveldstraat 31, 
P420 Erpe-Mere 

el. 053-77.85.57. 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Vo lksunie 
G o n t r o d e H e i r w e g 4 9 

9230 IVIelle 
Tel. 091-30.06.53. 

Lokaal <T S C H U U R K E » 

Oude Graanmarkt 25 

1000 BRUSSEL 

Tel. 02-51325.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

VtTzoigde keuken 
WA/,) Demokratiscl'>e pii|7en 

Uitgelezen dienstbetoon 

K<^ssftlsteenweg 38 
2?60 Ni|len - Tel 031 /818841 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwelyn- Duquesne 

Wulveringemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel 058/2994,91 

Gesloten, vnidag. trehalve in seizoen 

Café Het V laams Hu ls 

Bi| Jef M e y s - C y p e r s 

S t e e n w e g o p Wi jchmaal 5 9 

PEER 

TeL 011-79.70.84 

K o m és binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

V o o r een lekker etentje 
in een gezel l ige sfeer: 

Eethuis 't Voske 
Verbertstraat 145-147 

2120 Schoten. 031-5&41.76 

Wij verzorgen al uw feesten. 

Europ Supermarkt 
Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 

Winderickxplein 
Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

Op 5 min. van Heizelpark. 
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98, 1850 Grimbergen. Tel. 02-252.02.40. 

Hest zondag gesloten - Hotel open 

Tijdens de week, suggesties van de chef -t- spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks. 

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

..De Beauvoordse pastei' 

't Is de Ikihtste verteertjare 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1970 HEKELGEM 

Café, restaurant speeltuin, 
terras. Woensdag en donder
dag gesloten. Maandag, dins
dag, vrijdag vanaf 15 u. Zater
dag en zondag vanaf 's mid
dags. 

Tel. 053-66.87.40 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091-69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

D E P U S 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
TeL 052/21.16.06 

Algemene voeding, bieren, wijnen, li
keuren. Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen. 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Dne Egyptenlaan 11, 
Gooik 

Tel 054-33 4857 

Uw tweede thuis! 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
TeL 02-532.54.81 

Lokaal van de Vo lksun ie 

• * • 

1 

ZO€K€RCl€ 
• Vol pension voor vlaamsge-
zlnde dame of heer 3de leeftijd. 
3em. kamer, 2de verd, 24 m2, 
:entr verw., warm en koud wa-
er. straatkant. Geen lift gemakk. 
trap, lx/week gebruik van bad-
camer. Zr goed verz. Buurt Na-
tionalestraat Inlichtingen tel. 031-
31.55.76. 

" " • ^ ^ 

• VI. soc kult. ver. zoekt 
maatsch. assist stelsel tewerk-
gest werkl. Schr. M, Kockx, Zon
nebloemstraat 3,2600 Berchem. 

(Adv. 74) 

• 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. 091-30.72.87. 

• 25-jarige dame - regentes 
schoonheidszorgen zoekt een 
passende betrekking. Voor in
lichtingen zich wenden. 0. Van 
Ooteghem, senator, A Lonque
straat 31, 9219 Gentbrugge, tel. 
30.72.87, 

• 25-jarige gehuwde vrouw 
met middelbare studies zoekt 
werk in de omgeving van Asse. 
Heeft ervaring als klerk-typiste. 
Inl. tel, 569.1604. Volksverte-
genw. dr J. Valkeniers. 

• 45-jarige dame met ruime er-
vanng ais t>oekhoudsters-pons-
ster en centraliste, zoekt nieuwe 
betrekking na eervol ontslag. 
Brussel of westen van Brabant 
Inl. tel. Volksvert. dr J. Valkeniers 
02-569.16.04. 
• 25-jange loodgieter kijkt uit 
naar andere betrekking wegens 
dreigende reorganisatie huidige. 
Heeft ruimere ervaring dan kxxi-
gietenj alleen. Voor ml. Dr. J. 
Valkeniers, Volksverteg, 
(02)569.16.04. 

Te koop 
Prachtig historisch pand te koop 
Mechelen-centrum: „Het Gouden 
Leirhuis" (16de eeuwsO. Laatste 
overblijvende faktonj voor goud-
leder in de wereld. Zeer waarde
volle antikwiteiten Lage prijs. Bui
tenkansje. Notaris Paul Daels, 
Veemarkt 33, 2800 Mechelen, of 
tel eigenaar 031-45.05.31. 

(Adv. 73) 

M^m 
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In de Oostendse gemeenteraad 

Na de SP stuurt nu ook 
de CVP haar kat! 
,lk dank de heer voorzitter voor zijn kompliment aan ons adres; de uil was in 
ie t Oude Griekenland het symbool van de wijsheid Van u mogen wij echter 
-liet hetzelfde zeggen; de struisvogel steekt zijn kop onder de grond en kan 
daarenboven ook niet v l i egen ' Op deze kernachtige wijze repliceerde en 
typeerde Jaak Vandemeulebroucke de houding van de CVP-burgemeester en 
voorzitter van de gemeenteraad Want inderdaad, de zes jaar durende 
meerderheid is op sterven na dood 

Een zitting met amper 35 punten op de 
dagorde, die normaal op een paar uur 
had moeten zijn afgelopen duurde tot 
een aardig stuk na 23 uur Eerste felle 
diskussie ontstond bij de behandeling 
van het in verhunng geven van de 
winkelruimtes in het Europacentrum 
aan een uitbater van lunaparken Felle 
diskussie is in feite overdreven het 
debat werd gekenmerkt door een felle 
aanval vanwege de oppositie tegen de 
dubbele moraal en de schijnheiligheid 
van de meerderheidspartijen, in casu 
van de CVP Tot ieders verwondenng 
werd vanuit de meerderheidsbanken 
slechts matig gereageerd De ja-knik-
kers lieten de kritiek over zich heen 
vloeien, de dubbele moraal werd be
houden 
De dubieuze houding van de CVP-
frakbe werd aangehouden tijdens het 
debat over de inplantng van een han
delscentrum op de Vuurtorenwijk Tij
dens die bespreking kwam duidelijk 
aan het licht dat hier de deur wordt 
opengezet voor de inplanting van een 
hypermarkt Vunge verdediger van 
deze prestige-inplanting was de h 
Dries Vermeersch (NCMV-man), de
zelfde man die vorig jaar samen met 
de burgemeester Julien Goekint de 
SEO-inplanting op de IPAN-gronden 
onmogelijk maakte Toen was er spra
ke van valse konkurrrentie ten opzich
te van de Oostendse middenstand En 
nu ' 

De „vlucht" van de CVP 
Tot ieders verbazing kreeg de opposi
tie bij de stemmingen steun vanuit de 
SP-banken Het wenen stond de CVP-
raadsleden nader dan het lachen, en bij 
monde van de CVP-fraktievoorzitter 
Vandenabeele, werd een schorsing 
gevraagd Onmiddellijk hierop keerden 
de burgemeester en de CVP-fraktie, 
leider in de openbare zitting terug 
Vandenabeele verklaarde dat zijn frak-
tie met kon aanvaarden dat een deel 
van de meerderheid „in tegenstelling 
tot wat vóór de gemeenteraad werd 
overeengekomen voor de verdaging 
heeft gestemd" De CVP en het kolle
ge van Burgemeester en Schepenen, 
verlieten de zaal, na alle dossiers te 
hebben meegenomen 
Na deze eerste verrassing „kroop" 
eerste schepen Landon in de voorzit-

terszetel Jaak Vandemeulebroucke 
wenste dat zou worden geakteerd dat 
de schepenen hun dossiers hadden 
meegenomen, terwijl raadslid Bour-
goignie (SP) liet opmerken dat ook de 
burgemeester vaandelvlucht had ge
pleegd „zonder boe of ba" te zeggen 
Stadssekretaris Van Laere liet akteren 
dat alle overbijvende raadsleden wel 
degelijk op de hoogte waren van de te 
behandelen dossiers, waardoor de 
raadszitting kon worden afgehandeld 
Nieuwe deining ontstond toen de CVP, 
via schepen Bourgois, een persbencht 
liet geworden aan de verschillende 
persverantwoordelijken 
Hierop overhandigde de VU tevens 
een persbericht waarvan de tekt als 
volgt luidt De Volksuniefraktie stelt 
vast dat de CVP-fraktie van de Oost
endse gemeenteraad de zitting verliet 
nadat een punt „ingebruikgeving van 
de wielerbaan aan W C De Zee
meeuw" werd uitgesteld en dit doordat 
en oppositie en SP-fraktie voor het 
uitstel hadden gestemd Zij stelt vast 
dat ook de CVP-schepenen en de 
CVP-burgemeester de zitting verlieten 
en dat de CVP-schepenen de nog af te 
handelen dossiers meegenomen heb
ben om de werking van de raad (die 
nog in aantal was) te boycotten 
Door deze houding nam de CVP de 
verantwoordelijkheid op om de 14 
overige punten van de gemeenteraad 
met een maand uit te stellen enkel en 
alleen omdat een CVP-punt van de 
agenda met werd ingewilligd 
De Volksume-fraktie protesteert met 
kracht tegen dergelijke manier van 
handelen en stelt dergelijke diktatoria-
le handelwijze aan de kaak" 

Atoommotie 
De sfeer van de verdere zitting was er 
een die wij tot nu toe maar zelden fieb-
ben meegemaakt een serene, kalme 
en opbouwende diskussie waarbij de 
kennis van het dossier pnmeerde bo
ven de vele machiavellistische maneu
vers, het gekonkelfoes en de vele 
verdachtmakingen van de CVP-fraktie, 
tijdens andere zittingen ons nog altijd 
welgekend (Ipan-affaire, SEO-zaak J 
Op de agenda van de gemeenteraads
zitting stonden vrijdag onder meer 
twee moties van SP-raadslid Van Dae-
le tegen het atoomgevaar en van VU-

75 jaar haven van Zeebrugge 
Dit jaar bestaat de haven van Zeebrugge 75 jaar Dit is volgens de sche
pen van kuituur Omer Dombrecht (VU) een gebeurtenis die men met on
opgemerkt mag laten voorbijgaan Door het Brugse stadsbestuur 
werden dan ook twee belangrijke manifestaties opgezet die deze ver
jaardag een waardig karakter zullen geven, namelijk een internationaal 
symposium en een tentoonstelling „Brugge en de Zee" Deze tentoon
stelling heeft plaats in de Brugse Stadshallen en loopt van 1 mei tot 1 au
gustus 1982 

raadslid Jaak Vandemeulebroucke te
gen kernenergie Het SP-raadslid trok 
toen het erop aan kwam zijn motie in 
Jaak wees erop „dat een solidariteits-
keten tegen kernenergie over de gren
zen van steden en gemeenten heen 
een grote morele hulp kon betekenen 
voor de internationaal op gang ge
brachte vredesbewegingen in Oost en 
W e s t ' 
BIJ de uiteindelijke stemming hielden 
SP en PVV voet bij stuk en werd de 
motie als onontvankelijk verklaard Al
leen onze eigen fraktie stemde pro De 
wakkere burger hennnere zich dit in 
oktober '821 
Typerend hierbij is dat eenzelfde motie 
een week vroeger door de SP-fraktie 
in de gemeente Middelkerke unaniem 
en zonder diskussie werd aanvaard 
Bestaan er twee SP-gezichten' 
Slotbeschouwing dossierkennis, vak
kundigheid en konsekwentie haalden 
het alweer van de machtswellust en de 
middelmatigheid, tot grote ergernis 
van de meerderheidspartij, nietwaar 
mijnheer Vandenabeele en cie 

Philippe Goossens 

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 eén 
van de voornaamste aktiepunten ge
weest van de Vlaamse beweging, de 
massale belangstelling op de jaarlijkse 
Uzert)edevaart bewijst dit wel Daar
om willen de V U 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 
een doel, namelijk mensen doden 
V U 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) 

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

Geert Bourgeois 
VU-lijstaanvoerder 
te Izegem 
Het Izegemse VU-bestuur heeft met 
eenparigheid van stemmen beslist de 
volgende dne plaatsen al toe te wijzen 
op de VU-lijst voor de gemeenteraads
verkiezingen van oktotier 1982 Geert 
Bourgeois (lijstaanvoerder), Bernard 
Depoorter (tweede plaats) en Enk 
Vandewalle (lijstduwer) 
Geert Bourgeois (geb 1951) is advo-
kaat en VU-fraktieleider in de Izegem
se gemeenteraad Bernard Depoorter 
(geb 1938), houtbewerker, was VU-
gemeenteraadslid van 1965 tot 1976 
en VU-provincieraadslid van 1965 tot 
1974 Enk Vandewalle (geb 1937) is le
raar en uittredend VU-gemeenteraads-
tid, hij staat bekend voor zijn aktvitei-
ten in de kulturele sektor 

Wies Moens 
als mens en dichter 
Op zaterdag 15 mei om 20 u organi-
zeert het Vlaams-Nationaal studiecen
trum Brugge een avond rond de figuur 
van Wies Moens Daarbij worden door 
bevoegde sprekers zowel de mens als 
de dichter belicht 
Arthur De Bruyne zal voor het publiek 
de figuur Wies Moens als mens en als 
Vlaams-nationalist schetsen en daarbij 
handelen over de kselangnjkste peno-
den van zijn leven Volksvertegen
woordiger Raf Declercq zal de aanwe
zigen een aantal persoonlijke ervann-
gen met Wies Moens verhalen 
In een tweede gedeelte spreekt Hen-
dnk (Darette over de dichter Wies 

Moens en de plaats die hij inneemt in 
onze literatuur De avond wordt daarbij 
opgeluisterd met voordracht van een 
aantal gedichten van Wies Moens 
door Rita Lommee 
Dit alles vindt plaats in het Breydelhof, 
Suveestraat 2 te Brugge In de toe
gangsprijs (75 f r j IS bovendien een 
informatiemap over Wies Moens be
grepen Wie met naar de avond kan ko
men, maar toch de informatiemap wil 
bekomen kan die verkrijgen door de 
som van 75 fr over te schnjven op 
bankrekening K B 475-7012071-54 
van G Vanoverschelde, A Scheure-
manspark 13 te 8021 Loppem 

WEST-VLMNDEREN 
MEI 

12 

15 

15 

15 

16 

18 

29 

ZEDELGEM dia-avond over Ierland (flora, archeologie, land
schap ) om 20 u in cafe „De Drempel", Torhoutsesteenweg Inr 
VUJO 
MENEN Film over de Voerstreek in het Ontmoetingscentrum 
om 20 u 
BRUGGE Dag van het Toensme van 10 tot 17 u 30 in het Kon-
certgebouw 
IZEGEM Zeewandeling o l v Raymond Wullaert Vertrek om 
13u 30 aan het Vlaams Huis Orgamzatie Wandelklub Vlaams 
Huis 
BRUGGE: van 10 tot 17 u 30 „Dag van het toensme" in het Kont 
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 Lommee, 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 hef Breydelhof om 20 u Ingericht door VNS-
Brugge 

KOEKELARE. VU-ledenfeest in zaal Zuudhove om 1 9 u 3 0 
Minister Schiltz houdt de gelegenheidstoespraak Inschnjven 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 Orgamzatie EVV 
BRUGGE: „Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk" met Dr 
Chris Vanden Broucke Om 20 u 15 in Hof van Gistel, Naalden
straat 7 Inschrijving Trefpunt remgeld 20 fr 
BRUGGE- Nationale betoging ,Geen atoomafval in ::ee" Om 
14 u Org VAKS-W-VI Deelname VU en VUJO 

Een nieuw Vovo initiatief: 

, Jop en basis" samen 
op de IJzerbedevaart 
Slaapgelegenheid is er bij Vovo in het 
oud-VTI-gebouw te knjgen Een groep 
van 100 jongeren nam reeds kontakt 
op om ter plaatse te overnachten Er is 
ook gelegenheid tot het stallen van 
fietsen Volgende mandatanssen ga
ven reeds hun toezegging om aanwe
zig te zijn 
Volksvertegenwoordigers Vic An-
ciaux (algemeen voorzitter), Julien 

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-verkoc)ite au
teurs stond 
Dr Vandenbroucke komt achtergrorv 
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 „HoiF van 
Gistel", Brugse dienst voor kuituur. 
Naaldenstraat 7 (nabij Koncertge-
bouw), Brugge Remgeld 20 fr 

Desseyn, Frantz Vansteenkiste, Juul 
van Boxelaer, Frans Baert en Jan 
Vermiers 

Senatoren Oswald Van Ooteghem, 
Michel Capoen, Guido V a n In, Jef 
Thijs en Germain De Rouck 

Provincieraadsleden JohanBeke,Kris 
Lambert, Ward Baert, Bart Vander-
moere, Maurits Zwaenepoel en Jons 
Roets 

Burgemeesters en schepenen Omer 
Dombrecht (S), Raymond Reynaert 
(S) en Jan Vandewalle (S) 

„Izegemse 
gesprekken" 
Een uitgave van de Vlaamse Stu
die- en Vormingsknng (VSVK) 

Met teksten over 
— Kristendemokrabe (H Brug-
mans) 
— Socialisme (P Goossens, J 
Ceuleers en D Vermeulen) 
— Vlaams-nationalisme (V An-
ciaux) 
— Liberalisme (A VerhulsO 

Prijs: 250 fr. 
Te bestellen door 250 fr over te 
schri jven op rekening 750-
9012200-88 van VSVK te 8700 
Izegem. 

Uitslagen lente-tombola 
arrondissement Brugge-Torhout 
1ste prijS 2562 2de prijs 1278, 3de 
prijs 5836 4de pnjs 4935 5de prijs 
5128, 6de prijs 6650 7de prijs 5001 
8ste prijs 5924, 9de prijs 3858, 10de 
prijs 1262 ,11de tem lédepr i j s loten 
eindigend op 774, 19de t e m 26ste 
prijs loten eindigend op 230, 27ste 
t e m 34ste prijs loten eindigend op 
854 35ste t e m 42ste prijs loten 
eindigend op 199 43ste t e m 50ste 
prijs loten eindigend op 012, 51ste 
t e m 58ste prijs loten eindigend op 
446, 59ste t e m 66ste pnjs loten 
eindigend op 387, 67ste t e m 74ste 
prijs loten eindigend op 317, 75ste 

t e m 82ste pnjs loten eindigend op 
603, 83ste t e m 90ste prijs loten 
eindigend op 920, 91ste t e m 98ste 
pnjs loten eindigend op 019, 99ste 
t e m 106de pnjs loten eindigend op 
025, 107de t e m 114de prijs loten 
eindigend op 315,115de t e m 122ste 
prijs lotend eindigend op 192 
Trekking omslagen winnend numnner 
1640 

Deze prijzen kunnen worden afge
haald op het VU-sekretanaat P/A 
Breydelhof, Jozef Suveestraat 2 te 
8000 Brugge, tel 050-333963, tijdens 
de kantooruren of na tel afspraak 

mnèfUi 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwerij 

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 1441 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraal 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 41 2589 

WIJ bouwen voor u sleutel op de deur 

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

Platteau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

Handweverij „den boqgaert" 
Veerie Van den Berghe, Groen
straat 3, Hekelgem, tel. 053-
66.84.91. Open elke woensdag en 
zaterdag van 14 u. tot 19 u. 
Handweefwerk, eigen en uit vreemde lan
den, tafelkleden, ook tiandgeborduurde, 
brei- en weefwol. mooie gebruiks- en sier
voorwerpen, alles om te spinnen, verven, 
weven — ook lessen. 

Wit houten meubelen In Aalst, Groenstraat 200 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 
FINKAP. Veldstraat 12. 9300 
AALST - Tel. 053-21.29.11 -
053-21.27.57. 

TEL 014-21.12.07. 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel. 51161.33 

Privé 5690318 

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 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wui tens laan 39, 9160 H a m m e 

Tel. 052 -4788 .09 

Grat is v o o r s t u d i e en p r i j s o f f e r t e 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GE8R. 
Anderenbroek 24 
9480 Ocnderhoutem 
Tel 053 2193 25 

I D t L - Tel 011-534349 

Gelegedheidsgradek Huwoli|k - Ge
boorte • Zelfklevende pl.ikb.nid on 
etiketten Houten druklelters - Rekln-
ine-kntenders 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Hercntalsebaan 340 
D e u r n e Z Tel 2108 96 
Kcrkbtraat 44 Antwerpen 
Tel 35 65 75 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tol 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstellingen 

KLEDING LENDERS 

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

Dames-, heren en kinderkleding 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed
werk 

De Vos Luc 
Centraieweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis pri|Soff«rt« 

lustrerle 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

mare 
de vriesè 
bar. ruzettelaan .56c I)rug9e 
050/35/4 04 
baan brugge-kortrijk 

Schoolgenef • Tekengerief -
Boekengerief • Tijdschriften • 
Dagbladen 

Verantwoord speelgoed' 
SCHALUIN 74 AARSCHOT 
Tel 016 56 93 34 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

\MIU 
Littoral 

'V^ uitgebreide keus bemeubelde Villa's-appart -en studio's 
in alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto's 

LEOPOLD ll-LAAN 212 
84&I OOSTDUINKERKE 
TEL 058/51 26.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEW/INDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw 

Tel 091-62 51.42 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wljnagenwtraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02-4781993 
Import - Export 

— Lood-, zink- en rootingwer-
ken 
— Sanitaire installaties 
— Herstellingen en nieuwbouw 

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

B + M 
Bouwpromotoren 

en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42 B 
1760 ROOSDAAL 
Tel 054-33.06.87 

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

Boekhouding — 
Over het ganse 

Fiskaliteit en venootschapsstichtingen. 
land 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages. 

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

Leon Theodorsiraat 36. 
1090 Brussel 

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

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

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
Tel. 02/251.81.66 

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

VIDEO-MASTER 
PVBA 

DROOGKUIS • WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33 2400 MOL 

014-31 1376 

V 

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

Tegels 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

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 

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 A N T W E R P E N 
TeL 031-36.45.31. 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KUNSTGEBIHEN 

HERSTELLINGEN 

Tandtieelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Ctiazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 0643 
Na 18 u 4254642 

Georges DE RAS pvba 
Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053 213636 

^i*^'.'W 

http://pl.ikb.nid
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VORSELAAR - „Mijnheer 
de burgemeester, we kunnen 
de waslijst van agenda
punten vanavond 
hoegenaamd niet 
afhandelen. Wij, gemeente
raadsleden, hebben de 
uitnodiging voor de 
raadszitting veel te laat 
ontvangen, hebben geen 
voldoende tijd gekregen om 
de betrokken dossiers door 
te nemen, en kunnen ons 
dan ook niet op een 
verantwoorde wijze 
uitspreken over de door het 
schepenkollege voor
gestelde beslissingen. 
Méér nog, bij navraag bij de 
diensten van de 
gemeentesekretaris werden 
ons tal van dossierstukken 
voor inzage geweigerd. Dit 
is geen demokratische gang 
van zaken; onze fraktie 
vraagt dan ook voor de 
betrokken agendapunten de 
bijeenroeping van een 
nieuwe gemeenteraad, en in 
het tegengestelde geval zien 
wij ons genoopt vanavond 
niet langer deel te nemen 
aan de raadsvergadering.." 
De burgemees te r : „Uw 
obstruktiewerk kennen wij al 
geruime tijd. Gemeente
sekretaris, hebt gij akte 
genomen van de 
tussenkomst van mijnheer 
opposant? Wij gaan over tot 
de stemming over het 
eerste agendapunt." 

In tal van gemeenten worden op 
de bijeenkomsten van de ge
meenteraden bijwijlen nog im
mer zware steekspelen opge
voerd. Meestal wegen partijpoli
tieke opportunistische beweeg
redenen zwaar door Maar bijna 
telkens is er dan toch maar weer 
de bittere nasmaak dat hoe dan 
ook de openbaarheid van het 
gemeentebestuur, de inspraak 
In het door het schepenkollege 
doorgevoerde beleid hetzij ge
fnuikt wordt of met de sterke 
hand wordt belemmerd. 
Maar, de keerzijde van de demo-
kratie-medaille moet ook onder 
ogen genomen worden. In ge
meenten waar mét de medewer
king van het gemeentebestuur 
verregaande inspraakmogelijk
heden tot stand zijn gekomen, 
blijkt niet zelden de desinteres
se van de burgers voor het 
advies- en konlrolewerk de bit
tere pil te zijn. 

Met de fusie van gemeenten is 
de lokale inspraak-machine er 
niet gesmeerder bij gaan draai
en. In oktober dit jaar moeten de 
gemeentebesturen voor het 
eerst na de fusie-operatie die 
naar verluidt bedoeld was om 
„bestuurskrachtiger eenheden" 
tot stand te brengen en een 
efficiënter gemeentebeleid mo
gelijk te maken', moeten de be
stuurders verantwoording afleg
gen over hun fusieaanpak van 
het lokaal bestuursapparaat 

Mark Suykens: 

Mensen van bij ons 

„De gemeenteburgers 
wakker schudden" 

Dat verklaart allicht in belangrij
ke mate sterke interesse die 
nog blijft aanzwellen voor het 
projekt „De Wakkere Burger", 
dat tot stand is gekomen in de 
schoot van de Stichting Lode-
wijk de Raet 
Dit „projekt" heeft de ultieme 
bedoeling om in elk van de 315 
gemeenten de aanwezige wak
kere burgers te prikkelen, uit 
hun sloffen te doen schieten, en 
al dan niet met mandaat-aspira
ties het gevoerde gemeentebe
leid in een scherp daglicht te 
plaatsen. 
Projektleider Mark Suykens: „In 
veel gemeenten van bij ons is „de 
openbaarheid van het bestuur" 
nog immer ver te zoeken. De 
gemeentewet die nog immer da
teert van 1836 is ter zake oubollig 
en bevat nog tal van grendels om 
de demokratische inspraak alles 
behalve aan te moedigen, zowel 
vanwege de raadsleden als met 
betrekking tot andere burgers die 
op sociaal of kultureel gebied 
werkzaam zijn. 
Een wetswijziging is al sinds ge
ruime tijd in de maak, maar neemt 
de vaart van een Echternach-
processie. Bij elke regeringskrisis 
is het ook wat dit betreft telkens 
van voor af aan beginnen. Maar 
er IS nu toch goede hoop dat 
vroeg of laat in een nieuwe ge
meentewet het pnnciep van de 
openbaarheid van bestuur \Aordt 
ingeschreven en onder meer de 
rechten van het individueel ge
meenteraadslid duidelijker wor
den omschreven om een demo-
kratisch gemeentebestuur tot 
stand te brengen. Nochtans is er 
méér dan een simpele wijziging 
van de gemeentewet geboden. 
Nóg andere zware prikkels zijn 
nodig om in de gemeenten een 
ruime inspraak en een glazen-
huis politiek te verwezenlijken. 
Via adviesraden en andere over
legprocedures dienen uiteindelijk 
de burgers dichter en intenser bij 
de beleidsvoering betrokken te 
worden... Dat is de opdracht van 
ons projekt-„DB Wakkere Bur
gers"; we zijn er dan ook van 
overtuigd dat dit projekt alles 
behalve ten einde is na de naken
de gemeenteraadsverkiezingen.." 

Kleine belangen... 
— Hoe werd „De Wakkere Bur
ger" geboren? 
Mark Suykens: „De Lodewijk de 

A1ENSEN 
If^N ONS 

Raetstichting organizeerde reeds 
geruime tijd en bij herhaling diver
se studiedagen, en werkvergade
ringen waarop aspekten van het 
gemeentebeleid ter sprake kwa
men en indringend tjehandeld 
werden. De werking en mogelijk
heden van jeugdraden, kultuurra-
den en zomeer werden uitge
breid belicht Langzaam groeide 
met versterkte aandrang de be
hoefte om de diverse aspekten 
van het gemeentetieleid in één 
globale projektwerking te behan
delen. 
En hier komt nogal wat bij kijken-
het gemeentelijk informatiebeleid, 
OCMW-diensten, verkeer, mi
granten, onderwijs, energie, 
speelbeleid, ruimtelijke ordening, 
minder-validen, kulturele centra, 
stadskranten, buurtwerk, en 
noem maar op... 

Ikzelf heb dan kennis gemaakt 
met de „ Wakkere Burger" als een 
embryonale vrucht van de Brus
selse koepelorganizatie APSKW 
die de sociaal-kulturele werkers 
groepeert. 

in oktot>er, was het definitief start
schot voor onze nationale 
werking." 

— Welke mensen wilt u wakker 
schudden? Ambtenaren, manda
tarissen en elektorale kandida
ten.? 
Mark Suykens: „Onder meer, 
maar op termijn zeker niet op de 
eerste plaats dit soort burgers. 
Die draaien hoe dan ook toch 
immer mee in het systeem van 
openbare besturen en politieke 
aktie. Ons is het er uiteindelijk om 
te doen méér mensen bij het 
beleid te tietrekken. Méér men
sen die inmiddels al hun interesse 
voor inspraak in het gemeentetie-
leid betoond hebben afdoend te 
wapenen om konkrete resultaten 
te boeken. Om niet spoedig te
recht te komen op het dode punt 
het terrein van de ontmoediging, 
waar velen struikelen. 
Zeker willen we met dit projekt 
geen zoveelste nieuwe nationale 
vereniging oprichten. Dat onze 
algemene prikkels ter plekke hoe 
dan ook door mensen, aktiegroe-

Wij hebben dan maar, bijna in een 
onbewaakt moment ons ambi
tieus projekt voor de Vlaamse 
provincies gelanceerd. En dat ge
beurt dan natuurlijk in de tieginfa-
ze allemaal zeer ernstig en zeer 
ambitieus ook. We zijn hoege
naamd niet in het luchtledige be
ginnen werken. Kontakten nemen 
met bij voorbeeld de vereniging 
die de Plattelandswerking behar
tigt het Nationaal Centrum voor 
Ontwikkelingssamenwerking, de 
werkgroep Langzaam Verkeer, 
het Óverlegkomitee voor de Mi
granten en andere... 

De Wakkere Burger is dan stilaan 
en pragmatisch gaan groeien. 
Met richtnota's en zo van die 
dingen. Met kontakten in de rich
ting van pluralistisch werkende 
organizaties. Maar, we hebben 
ons daarbij ook telkens opnieuw 
vermand om niet in het teoretisch 
ijle te gaan werken. En natuurlijk 
waren de nakende gemeente
raadsverkiezingen voor ons een 
stevige spoorslag om via ge
meentelijke werkgroepen kon-
kreet aan de slag te gaan. De na
tionale informatiebeurs, vorig jaar 

pen, studiegroepen, verenigingen, 
adviesraden... kracht bijgezet 
worden om inspraak en open
baarheid van het bestuur te ver
wezenlijken, daar is het ons om te 
doen. Wié een demokratisch 
steentje bijdraagt is bijzaak voor 
ons. Zeker het feit dat niet wij met 
de pluimen zouden gaan lopen. 
De bekroning voor ons projekt is 
dat een meer demokratische 
stroming wordt veroorzaakt." 
— Allicht kan er geen algemene 
Itjn getrokken worden wat be
treft de graad van demokratie in 
onze gemeenten? 

Mark Suykens: „Een uitgangs
punt blijft de archaïsche gemeen
tewet die nog dateert van de 
vorige eeuw. Maar, het is inder
daad zo dat in sommige gemeen
ten allesbehalve werd gewacht 
op een nieuwe wetgeving om 
prachtige staaltjes van propere 
demokratie weg te geven. Terwijl 
elders nog wordt „geregeerd" op 
een wijze die mijlenver afligt van 
demokratische besluitvorming, en 
waarbij autoritaire trekjes de bo
venhand blijven hebben. 
Op lokaal vlak heeft geen enkele 

partij het monopolie van demo
kratische werking. 
Inmiddels is het onze ervaring dat 
„De Wakkere Burger" voor meer 
en meer gemeentelijke politici 
een aansporing is om hun man
daat ernstiger op te nemen. 
Hier en daar zijn er al degelijke in
formatiebladen op de gemeente
lijke markt, zorgt het gemeente
bestuur zelf voor een informatie
centrum, of wordt zelfs een voor
lichtingsambtenaar aan het werk 
gezet Toch blijft het zo dat de 
meeste inspanningen t>eperkt blij
ven tot een public-relations-pres-
tatie ten t)ehoeve van de politieke 
meerderheid en alleszins overwe
gend informatie-achteraf ver
strekt wordt 

De uitzonderingen bevestigen 
gelukkig meer om meer deze 
oude regel Nu zijn we zover 
gekomen dat er gemiddeld in de 
gemeenten drie tot vier adviesor
ganen werkzaam zijn. Op het 
eerste gezicht zou dat moeten 
aantonen dat in onze gemeenten 
het tyeleidsapparaat almaar de-
mokratischer gesmeerd begint te 
lopen. 
Jammer genoeg is er de ontgoo
cheling van meer om meer men
sen dat hun inspanningen, hun 
akties, hun adviezen weinig of 
nauwelijks au sérieux worden ge
nomen. Bij de besluitvorming 
worden niet zelden de stapels 
adviezen, resultaten van enquê
tes en zelfs van energieke hoor
zittingen en petit comité zonder 
afdoende verantwoording van ta
fel geveegd. Maar, het dient toe
gegeven te worden: ook de ad
viesraden zelf zijn niet vrij van 
fouten. Verdediging van kleine 
belangen. Verstarrende verzui
ling. Soms nefaste invloeden ook 
van kandidaten-politici die via 
deze inspraakorganen hun wei-
berekende nummertjes komen 
opvoeren. 
Degenen die het dan wél houden 
bij de preciese opdracht die ad
viesorganen in een demokratie 
toekomen, die geraken dan wél 
bij trosjes ontmoedigd. En door 
het feit dat hun inspanningen niet 
bij de beleidvoerders ten volle 
gewaardeerd worden, én door de 
miskleumen van opportunisten. 
Maar het is onze „Wakkere Bur
ger" er precies om te doen die oth 
stakels uit de weg te ruimen. 
Precies omdat onze werkgroep 
los van de lokale politieke intriges 
en perikelen opereert, is het ons 
mogelijk om én de plaatselijke 
„Wakkere Burgers" een stevige 
ondersteuning te geven voor hun 
werking én ook hun optreden een 
behoorlijk gezag mee te geven. 
Anderzijds blijft het natuurlijk 
onze bekommernis dat via een 
nieuwe gemeentewet de open
baarheid van bestuur voor de 
burgers een afdwingbaar recht 
zou worden. Ditprinciep is niet al
leen dienstig voor een demokrati-
zering van het gemeentebeleid, 
maar kan ook toegepast worden 
op andere besturen zoals inter-
kommunale verenigingen, provin
cies, het gewest 
Bijkomend is het de bekommer
nis van de „ Wakkere Burger" om 
ook wat te gaan doen aan het on
derricht in de scholen. Is het niet 
jammer te horen van een einde-
jaars-humaniorastudent dat hij 
het onderscheid niet kent tussen 
een gemeenteraad en een sche
penkollege... 

Als daaraan niets verandert dan 
zal het inderdaad zeer problema
tisch zijn voor de Wakkere Bur
ger om zijn kop omhoog te ste
ken en te blijven overleven." 

(hds) 
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