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Mlaams Nationaal l/l/eekblad èM 

Florennes: straks komen de raketten... uz. 4 
De achterpoorten van de vrije radio's uz. 6 en 7 

Dood en spelen te Zolder biz. is 

De verkozene 
van Bastenaken 

Het is opvallend, ondanks ruime ruchtbaarheid in de Vlaam
se pers, hoe politielrwindstil het blijft rond de zaak-Olivier. 
De Vlaamse regering heeft weliswaar geprotesteerd tegen de 
anti-Vlaamse bedoelingen en ondernemingen van de Waalse 
minister van openbare werken. Maar binnen de regering 
Martens blijft het stil. En spijtig genoeg, hoewel het hier weer 
om een miljardendiefstal gaat, laten de traditionele verte
genwoordigers van de niet-politieke Vlaamse beweging het 
afweten en blijft de Vlaamse openbare mening dus vrijwel 
onberoerd. 
Nochtans wordt het hoog tijd dat de Vlamingen de regering 
Martens het vuur aan de schenen leggen. Zoniet wordt hen 
straks de allerlaatste frank uit de zak gehaald. 
Het is verbijsterend met welke vanzelfsprekende arrogantie 
de Waalse ministers openlijk een anti-Vlaams beleid voeren, 
zonder dat zij daarbij ernstige tegenwind krijgen van hun 
Vlaamse kollega's of van de Vlaamse regeringspartijen. Nog 
maar pas had Damseaux de Vlaamse aannemers bij oekaze 
weggejaagd van de bouwwerven in Wallonië, of Nothomb 
was aan de beurt met een plan waarbij de Waalse steden en 
gemeenten een financiële gunstbeurt kregen, ten nadele van 
de Vlaamse. Dit plan was nauwelijks onthuld, of de PSC'er 
Maystadt kwam op de proppen met het voornemen om 9 mil
jard te pompen in Waalse spitstechnologie, ten nadele uiter
aard van het Vlaamse bedrijfsleven. En nu is de Waalse libe
raal Olivier aan de beurt met de scheeftrekking van het bud
get voor openbare werken. 
De feiten zijn bekend; het moge volstaan ze nog eens beknopt 
op een rijtje te zetten. De voorganger van Olivier, minister 
van openbare werken Chabert, had aan een studiegroep van 
deskundigen opdracht gegeven, een kosten- en batenanalyse 
te maken voor de in de toekomst uit te voeren wegenis- en wa
terwerken. Chabert had er skrupuleus over gewaakt dat zijn 
studiegroep, samengesteld uit hogere ambtenaren en imiver-
siteitsprofessoren, zowel Vlamingen als franstaligen telde. 
De studiegroep, met inbegrip van de Waalse leden ervan, 
kwam tot de bevinding dat de grootste prioriteit bij het uit
voeren van openbare werken in Vlaanderen lag. Het uit
gangspunt bij deze bevinding was de kosten- en batenanaly
se; in een tijd immers, waarop iedere frank drie keer moet 
worden omgedraaid, kan men zich geen fantasietjes veroor
loven en moet voorrang gegeven worden aan wat die voor
rang, degelijk becijferd, ook verdient 
Minister Olivier wil echter van een ander vaatje tappen. Hij 
stak zijn bedoelingen niet onder stoelen of banken: „moi je 
suis élu chez moi". In zuiver Nederlands: ik ben verkozen 
door de Walen en, cijfers op of neer, ik gun in de allereerste 
plaats de centen aan mijn Waalse kiezers. Dit betekent onder 
meer dat hij een Waals miljardenprojekt, dat in de studie van 
de deskundigen op de 23ste plaats van dringendheid prijkte, 
omhoog katapulteerde naar de eerste plaats. Inmiddels is hij 
de eerste spade gaan steken voor de scheepslift op het 
Centrumkanaal die 7 miljard zal kosten: een nieuw megalo-
manisch projekt & la Ronquières. Terwijl werken aan de Ant
werpse haven stil gelegd worden, bij gebrek aan geld. 
Het is niet moeilijk, de rekening van Oliviers beleid te maken. 
De vastleggingsbegroting van openbare werken bedraagt 
zowat 120 miljard. Tegen de kosten- en batenanalyse in, wil 
Olivier daarvan alvast de helft naar Wallonië draineren, 
zijnde 60 miljard. Maar precies volgens de kosten- en batena
nalyse blijken twee-derden van Oliviers Waalse projekten 
onrendabel. Het ligt dus in de bedoeling van de Waalse mi
nister van openbare werken, Vlaanderen te bestelen voor 40 
miljard. 

Meteen weten de Vlamingen waarom de regering Martens 
hen doet inleveren en waarheen het ingeleverde geld dreigt 
te verdwijnen, (tvo) 

Foto van de week 
^ jf f^y ' ' ' A 

— Een selekt klubje bijeen. Niet minder dan vier ministeriële excellenties (allen CVP'ers) samen op het strijd-
veld, versterkt met nog eens twee lokale CVP-zwaargewlchten, om doelman Jean-Marie Pfaff te bestoken. 
Huyghebaert, Watteeuw, Lenssens, Dehaene, Coens en Akkermans bleken voor dit publicitair stuntje meer 
tijd en energie op te brengen dan voor het bewerkstelligen van de naturalizatie van Lozano. 

Trainer Guy Thijs heeft evenwel geen enkele excellentie weerhouden bij de selektie in de Wereldt>eker 
voetiiai in Spanje. De CVP-stuntmannen werden prompt terug naar de Wetstraat gestuurd. 

Ekologie en ekonomie 
naar een nieuw evenwicht 

„Laat alle naties hun krachten bundelen. We zijn hoopvol en 
verwachten konkrete resultaten.'Dat was veruit de belangrijkste zin 
uit een boodschap van koning Boudewijn die werd voorgelezen, vori
ge maandag, op een internationale konferentie over het leefmilieu die 
werd gehouden in Nairobi. 
De betrokken VN-direkteur, verantwoordelijk voor het milieu pro
gramma van de Verenigde Naties, haakte op die boodschap in met de 
bemerking: „Dat zal in de eerste plaats kunnen gebeuren als we ons 
akkoord verklaren over een doeltreffende strategie om de milieu
noodtoestand waarmee de wereld gekonfronteerd wordt, te bestrij
den. Daarvoor is er echter geld nodig, en ik hoop dat de geïndustriali
seerde landen dieper in hun schatkist willen grijpen'. 
Maar net zoals met het budget uitgetrokken voor ontwikkelingssa
menwerking, heeft ons land op die konferentie geen nieuwe verbinte
nissen aangegaan of in het vooruitzicht gesteld. Op het komend VU-
kongres zullen duidelijk en uitgebreid de krachtlijnen aangeduid wor
den voor een toekomstgericht milieubeleid die de Vlaamse gemeen
schap op haar krachten dient te nemen. 

ZATERDAG 5 JUNI 
Voormiddag 

10 u.: Welkomstwoord door Frans 
Kuijpers, voorzitter van het arron
dissement Antwerpen. 
Inleidende rede en situering van 
de werkzaamheden door de kon-
gresvoorzitter, volksvertegen
woordiger Jaak Gabriels. 

10 u. 15: Sektievergaderingen: 
„Algemene beginselen": 
voorzitter- Willy De Saeger 
referent: minister Hugo Schiltz 

„Ruimtelijke ordening, vervoer en 
verkeer": 
voorzitter: Senator Oswald van 
Ooteghem 
referent: Jan Peumans 
„Energie": 
voorzitter: Senator Nelly Maes 
referent: André Geens 
„Fysisch leefmilieu": 
voorzitter: volksvertegenwoordi
ger Daan Vervaet 
referent: volksvertegenwoordiger 
Wllly Desaeyere. 
12 u. 30: Middagpauze. 

Namiddag 
14 u.: Plenaire vergadering. 
Stemming over de resoluties uit 
de sekties: 
— algemene beginselen 
— fysisch leefmilieu 
— ruimtelijke ordening, vervoer en 
verkeer. 
17 u.: einde. 

ZONDAG 6 MEI 
Voormiddag 

10 u.: Renaire vergadenng 
Stemmingen over de resoluties 
van de sektle energie en de aktua-
liteitsresolutles. 

Namiddag 
14 u. 30: Openbare slotzitting met 
binnen- en buitenlandse gasten. 
Kongresrede door volksvertegen
woordiger Jaak Gabnëls. Slottoe
spraak door de partijvoorzitter, 
volksvertegenwoordiger Vic An-
claux. 
17 u. 30: Vlaamse Leeuw. 

PRAKTIKA 
Waar: Universitaire Instelling Ant
werpen, Aula Major. Universiteits-
plein 1 2610 te Wilrijk. 
Telefoon: (031) 28.81.78. 
Mkidagmaal en kinderopvang 
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m Brieven 

Van het verdere afwerken van de 
opdrachten kon er met meer gespro
ken worden want pas rond 14 u waren 
de jongens terug om te gaan eten 
Graag had ik enkele vragen gesteld 
Vooreerst is het normaal dat men onze 
kinderen in de bossen rond de Kluis-
berg in het Frans behandelt ' Is het 
normaal dat men hen oppakt omdat 
het Vlamingen zijn die ervoor uitko
m e n ' Is het normaal dat men hen 
ongeveer 10 km te voet doet terugke
ren naar de plaats waar ze werden op
gepakt ' Een ongeveer gelijkaardige 
bnef wordt eveneens overgemaakt 
aan het Ministene van Justitie te Brus
sel 

H.V, Kortr i jk 

„STEEN"-KAART 

Zoek nog steeds de volgende kente
kens van de IJzerbedevaart 1922, 
1923, 1924, 1925, 1926, 1930, 1944 In 
1930 werd een speld i p v een kaart 
verkocht ten bate van het in opbouw 
zijnde IJzermonument met de volgen
de tekst „Een steen voor Vlaanderens 
heldenhulde" 
Antwoorden aan Bertho Peumans, 
Maastnchterstraat 2 te 3770 Herderen 

DOODSPRENTJES 

Zoals men in de krypte van de Uzerto-
ren de heldenhulde-zerkjes bijeen
bracht brengen wij de doodsprentjes 
van grote Vlamingen (dichters, schnj-
vers, politici, musici, en andere bekerv 
den) samen in ons album 
Helaas, we missen er nog veeM 
Daarom deze oproep We zijn op zoek 
naar het doodsprentje van G Gezelle, 
Joe English, P Oaens, Jan Boon, Jef 
Deschuyffeleer, Edm van Dieren, en 
nog veel andere Vlamingen 
Wie dergelijke prentjes kan missen, 
mag ze sturen naar Rik Swinnen, Elf-
julistraat 63 te 9000 Gent die graag 
alle kosten zal vergoeden 

GEEN LEEUW 
VOOR BSD! 

Vanaf 1974 hesen verschillende 
Vlaamse scholen bij de BSD op 8 mei, 
11 juli, 11 en 15 november naast de 
dnekleur ook de kultuurvlag, hiertoe 
aangespoord door het ministene van 
Nationale Opvoeding en vanaf 1975 

mi 
Uitgave van het Vlaams Pers-
Radio- en TV-instituut v z w 

Opstel en samenstelling 
het komitee van redakteurs 
(H De Schuyteneer Johan Ar-
tois, Pol Van Den Dnessche, M 
Van Liedekerke en Toon van 
Overstraeten) 
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tevens met de toelating van de Opper
bevelhebber der BSD voor scholen 
die met in een militair kwartaer gelegen 
waren 

In 1977 gaf de minister van Landsver
dediging echter de opdracht aan de 
O B ^ D elke bevlagging der gebou
wen met de kultuurvlag te laten verbie
den De minister ging van het stand
punt uit dat het Koninklijk Besluit van 
5 7 7 4 inzake bevlagging met sloeg op 
militaire kwartieren in Duitsland en dat 
voortaan ólle scholen dienden be
schouwd te worden als gelegen in een 
militair kwartier 

Op 25380 nchtten wij ons tot de 
toenmalige minister van Landsverdedi
ging, de heer Desmarets, die aan het 
slot van zijn uitgebreid antwoord 
schreef dat zijns inziens het hijsen van 
de vlaggen der kultuurgemeenschap-
pen met kon worden toegestaan, tenzij 
na een akkoord met het gastland 
Dientengevolge nchtten wij ons op 
31280 tot bondspresident Carstens 
Op 16181 antwoordde het Bundes-
prasidialamt te Bonn dat het hijsen van 
de vlaggen der kultuurgemeenschap)-
pen op openbare Belgische gebouwen 
als interne Belgische aangelegenhe
den diende beschouwd te worden 
Als gevolg hiervan vroegen wij de 
toenmalige minister van Landsverdedi
ging, de heer Swaelen, deze bevlag
ging op voornoemde nationale feest
dagen toe te staan 
De minister antwoordde ons dat de 
grondwetswijziging en de wet van 
8 8 8 0 mets zou veranderen aan het 
standpunt dat hij en zijn voorgangers 
sinds 1977 hadden ingenomen, zo zou 
ook het schnjven van het Bundespra-
sidtalamt van generlei invloed zijnl 
W I J doen met dit schnjven een beroep 
op de Vlaamse deelregenng om stap

pen te ondernemen bij de minister van 
Landsverdediging om de bevlagging 
met de kultuurvlag tenminste op alle 
Belgische scholen als uitstralingscerv 
tra van beide kuituren toe te laten 

R. Bas, 
alg. voorzitter 

Vlaams Aktlekomitee Duitsland 

VERHAAL 
MET VRAGEN 

Op vnjdag 8 mei had in het VTI te Kort-
njk de Sjoortdag plaats zoals in vele an
dere scholen Een deel van de leerlin
gen trok naar de Kluisberg Daar wer
den de jongens ingedeeld in groepjes 
van vier en voorzien van een opdracht-
bnef en een stafkaart De leerlingen 
trokken erop uit naar de verschillende 
kontroleposten door de bossen langs 
de kant van de Schelde 
Kort voor de middag werd het eerste 
groepje door een politieagent in het 
Frans tot staan gebracht In het zeer 
gebrekkig Nederlands werden hun 
identiteitskaarten gevraagd Eén van 
hen had een klever (De Vlaamse 
Leeuw) op zijn portefeuille 
Niettegenstaande zij de papieren van 
school hadden getoond, werden ze 
alle vier opgepakt en meegenomen 
met de auto naar een rijkswachtkazer
ne waar ze in het Nederlands werden 
behandeld Naar het schijnt werden ze 
opgenomen omdat er overal rond zelf
klevers waren aangebracht Tijdens de 
ondervraging wilde de politieagent de 
Vlaamse klever van de portefeuille van 
de leerling aftrekken maar bij het zien 
werd dit door de student geweigerd 
Na de volledige kontrole werden ze op 
straat gezet en moesten te voet de te
rugweg, ongeveer 10 km, aanvatten 

ZO€K«K3^ 
• Man, 60 jaar, wonende te 
Mechelen, invalide ten gevolge 
van het oorlogsgebeuren en 
slachtoffer van de repwessie 
zoekt werk, aangepast aan zijn 
mogelijkheden (ref nr 0172) 

• Vrouw, 23 jaar, wonende te 
Hombeek zoekt een full-time be
trekking als verkoopster of pedi
cure Liefst omgeving Mechelen 
(ref nr C l 97) 

• Man, 28 jaar, wonende te 
Mechelen zoekt dnngend werk 
als arbeider of vertegenwoordi
ger Betrokkene heeft ervanng in 
autoverkoop (ref nr 0186) 

• Jongeman, 19 jaar, wonende 
te Mechelen, zoekt werk als ar
beider, handlanger of medereizi
ger Betrokkene heeft ervanng 
(ref nr 0192) 

• Jongeman, 22 jaar, wonende 
te Mechelen zoekt werk als 
chauffeur in het binnenland Be
trokkene heeft een jaar ervanng 
in deze sektor (ref nr 0191) 

Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, via het 
Vlaams-Nationaal (Centrum voor 
Mensen met Vragen, Ont-
voenngsplein 1 te 2800 Meche
len op het telefoonnummer 
015-209514 tijdens de kantoor
uren 

• Jonge man, 23 jaar, zoekt 
dnngend een betrekking Geda
ne studies 1 jaar hotelschool en 
naderhand moderne talen en se-
kretanaat 
Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem, senator, A 
Lonquestraat 31,9219 Gentbrug
ge, tel 091-307287 

• 46-jange man, voorheen klei
ne zelfstandige vervoer bouw-
matenaal zoekt dnngend een be
trekking Niet stempelgerechtigd 
Is bereid om het even wat te 
aanvaarden, in bouw, metaal 
chauffeur njbewijs O of gewone 
arbeider 
Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem, senator, A 
Lonquestraat 31.9219 Gentbnjg-
ge, tel 091-307287 

Wi| ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur 
mand in evenals scheld en smaad 
brieven De andere publiceren wi | 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi | behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers 
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opmie vertolkt in een lezersbnef 
IS niet noodzakelijk de onze 

De redaktie 
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Mensen 

Wim Jorissen zwaar ziek 

m 
Wim Jorissen, die zopas nog op 
1 mei naar aanleiding van zijn zes
tigste verjaardag door honderden 
vrienden en medestanders werd 
gehuldigd, is sedert verleden zon
dag zwaar ziek. Wie de stichter-
sekretaris intiem kennen, wisten 
reeds sinds lang dat Wim acht 
moest slaan op zijn gezondheid. In 
dat robuuste, schijnbaar-onver
woestbare lichaam schuilt een 
broos hart waaraan de jaren la
beur niet ongemerkt voorbij gin
gen. Verleden zondag kreeg Wim 
Jorissen een aandoening die aan
vankelijk minder ernstig scheen, 
maar die vandaag uiterst zwaar 
blijkt te zijn. In de Mechelse St-Jo-
zefskliniek waar Wim verzorgd 
wordt, vochten bij het ter perse 
gaan van dit blad de geneesheren 
een moeizame strijd. Wij hopen uit 
de grond van ons hart dat zij het 
halen. Namens gans de redaktie, 
en ongetwijfeld namens duizen
den lezers, wensen wij Wim beter
schap. 

Martens' 
verdomhoek 

Wilfried Martens heeft nog 
maar eens zonder blikken of blo
zen de vorige regeringen in de 
verdomhoek geduwd. Waarvan hij 
er op een goede twee jaar tijd drie 
als eerste minister heeft geleid. 

„Wij moeten wel toegeven, zo 
zei Martens vorige vrijdag in Den 
Haag (op een plechtige bijeen
komst van de interparlementaire 
Beneluxraad), dat België de jong
ste jaren in zijn ekonomische ont
wikkeling en méér nog in het be
heer van zijn ekonomisch beleid, 
niet steeds de indruk heeft gege
ven een onwankelbare partner te 
zijn." 

In het verder verloop van zijn 
toespraak gaf hij nog te kennen 
dat België (dat van zijn centrale re
gering) nog in belangrijke mate 

een wankele partner blijft De Be
nelux-arena en de beursspekulan-
ten kwamen van dit Martens-slip-
pertje hoegenaamd niet onder de 
indruk. 

Geen waarborg 
van Pulinckx 

De afgevaardigd-beheerder 
van het onverminderd unitaire 
Verbond van Belgische Onder
nemingen, Raymond Pulinckx, 
heeft in een radiotribune vorige 
dinsdag met bloemen en bloem
potten gegooid. 

In verband met het tewerkstel-
lingspakt beklemtoonde hij dat 
„de werkgelegenheidswaarborg 
die de regering heeft gegeven, en 
zij is de enige die op dit gebied 
verbintenissen kan aangaan, een 
globale waarborg is. Pulinckx 
zelf neemt dus duidelijk geen 
verantwoordelijkheid voor enga

gement op het vlak van tewerk
stelling na de zuurstofmaatrege-
len voor de bedrijven op zijn 
aktief te schrijven.' 

Bovendien slingerde hij pre
mier Martens dan nog een 
bloempot in het gezicht: „Zuiver 
logisch bekeken heeft een te-
werkstellingspakt niet veel zin, 
aangezien de werkgelegenheid 
voornamelijk afhangt van de evo
lutie van de markten en de kon-
kurrentiekracht van de onderne
mingen'. Raymond Pulinckx Is 
duidelijk in de aanval. 

Deze week dit... 
Het VEV-komitee Brussel 
verdient alle k)f met zijn 
doorgezette aktie rond het tema 
„Vlaamse prezentie in Brussel". 
In dit kader had ik het genoegen 
uitgenodigd te zijn om een 
symposium in te leiden over het 
onderwerp „naar welke 
staatsvorm evolueren wij?". De 
nuchtere feiten spreken 
trouwens voor zichzelf 
Overmatige bewijsvoering hoeft 
waarachtig niet Óns volk heeft 
zelfbestuur nodig in een 
Vlaamse staatsvorm. Het is een 
kwestie van overleven of ten 
onder gaan. Kon ik deze 
ondernemerswereld overtuigen 
of enigszins boeien? Het blijft 
een open vraag. Het debat bleef 
koel en rustig, zonder enige 
emotie, zoals het keiharde 
zakenlui past Nadien, bij een 
sobere maar smakelijke koude 
schotel, kwamen de tongen los. 
Toen werd het voor mij 
bijzonder leerrijk 
Laat mij vooraf zeggen dat ik 
onder hen heel wat vnenden tel. 
Wier werklust kreativiteit en 
ondernemingszin ik ten volle 
waardeer. Stuk voor stuk 
mensen voor wie de welstand 
niet zo maar uit de lucht viel. Zij 
mogen mij echter niet kwalijk 
nemen dat ik wel even verbaasd 
en zelfs versteld sta aan te 

kijken tegen hun zienswijze over 
de sociaal-ekonomische 
problemen. 
Ik kan er volledig in komen dat 
het bedrijfsleven te zeer en te 
lang gekneld zat in een fiskaal 
keurslijf De afroming door de 
staat doofde meer en meer de 
lust om te ondernemen. Mag ik 
echter opmerken dat deze 
katastrofale gang van zaken 
grotendeels te wijten is aan de 
willoze regeringen die tijdens de 
vette jaren het sociaal-
ekonomisch beleid overlieten 
aan de sociale partners. Dat 
bijgevolg de 
patroonsorganizaties zelf lang 
niet vrij te pleiten zijn. Maar ja, 
in tijden van ekonomische groei 
kon de steeds groter wordende 
koek lekker en zorgeloos 
verdeeld worden. 
Ik kan zeer goed volgen als men 
zegt dat de ekonomie hoog 
nood heeft aan meer zuurstof 
Meer vrijheid. Minder inmenging 
en kontrole. Minder lasten De 
bedrijven moeten rendabel 
worden. Een onderneming leiden 
mag en moet aantrekkelijk 
blijven. Hiervoor beloond worden 
en winst maken, is geen 
schande. Zonder een stevige 
ekonomische draagkracht kan er 
overigens geen sociale politiek 
betaald worden. 

Doch wie durft er eerlijk 
garanderen dat een ekonomisch 
herstel vanzelfsprekend leidt 
naar een sociaal herstel? En 
zelfs dan, na hoeveel jaren? 
Volledig akkoord dat er meer 
verdiend wordt door degenen 
die hun kapitaal riskeren. Maar 
ik kan niet meer volgen, als dit 
meer-verdienen zonder redelijke 
grenzen zou zijn. Als intussen 
de werkloosheid angstwekkend 
zou mogen stijgen. Het gaat er 
bij mij niet in dat alléén Jan met 
de pet geduldig zou moeten 
wachten op betere tijden. Is het 
teveel gevraagd van de 
meerbegoede ondernemers dat 
ook zij hun p>ersoonlijke 
verlangens wat zouden matigen, 
met de goede hoop op nieuwe 
vette jaren. Dat ook zij een 
beetje geduld zouden aan de 
dag leggen. Wat inleveren 
betreft is ieder zijn part toch 
niets te veel. 

Ik ben natuurlijk geen ekonomist 
Ik ben maar een Vlaams
nationalist die droomt van 
samenhorigheid en 
rechtvaardigheid. 

Tussen 
CVP'er Dequae... 
Volgens Andró Dequae, gewezen 
voorzitter van de Boerenbond en 
voorzitter van de raad van be
heer van de Bank Brussel Lam-
bert, loopt het mis met de staats
hervorming. Aanpassen Is het 
minst wat men kan doen. 
Een verdere federallzering moet 
volgens deze prominente CVP'er 
te allen prijze vermeden worden. 

Vic ANCIAUX 

Dat zou onze samenwerking met 
de EEG storen en vooral de 
„vruchtbare interakties" tussen 
Vlaanderen en Wallonië schaden. 
Best van al ware het de hele 
staatshervorming te herdenken 
in de richting van_ een verstevig
de unitaire staat Oh ja, materies 
die verband houden met taal en 
kuituur kunnen gesplitst blijven, 
maar al het overige moet op
nieuw naar de centrale overheid 
toegespeeld worden! 

... en CVP'er 
Van Rompuy 
Heel anders is de houding van 
CVP-jongerenvoorzitter Erik Van 
Rompuy. 
In een vrije tribune in „De Nieuwe 
Gids" kantte hij zteh fel tegen het 
jongste kommunautair opbod-ge
praat van minister Gol. Voor hem 
duldt het geen twijfel dat deze 
Waalse liberaal de Vlamingen wil 
afdreigen met het staal. Het ge
sprek over de regionalizenng van 
de grote industriële sektoren van 
de ekonomie wordt dan ook akuut 
De CVP mag volgens Van Rom
puy met langer op dit vlak toege
ven, met zozeer omwille van „het 
belang van Vlaanderen en de 
Vlaamse mensen", maar wel om
dat „de Volksunie anders op 
10 oktober nog verder zal voor
uitgaan". 
Tussen Dequae en Van Rompuy 
liggen dan ook met meer dan 
elektorale motieven... 
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— Het SP-kongres werd in de dagbladpers (behalve in „De Morgen" natuurlijk) onder de korenmaat gesto
ken. Nochtans is de herverkiezing van Karel Van Miert als partijvoorzitter voor de komende jaren van 
beduidend belang. Allereerst is er hoedanook de bevestiging dat de aftandse unitaire socialistische familie nu 
voor goed heeft leren leven met de geforceerde boedelscheiding. Ook Jos Van Eynde beaamde dat op het 
kongres stilzwijgend. En vooral was er de door het kongres beaamde SP-intentie van Van Miert om de 
basiswerking en de verjonging van de socialistische partij onverminderd agressief aan te pakken. 
Lees ook Perspektief, biz. 9. (foto belga) 

Zoveel 
peilingen, 
zoveel 
resultaten 
Met de regelmaat van een slecht-
tikkende klok verschijnen de 
jongste tijd resultaten van „ob-
jektjeve" opiniepeilingen. Het is 
een bekend gegeven dat politie
ke partijen (vooral dan deze met 
veel geld) in het vooruitzicht van 
verkiezingen opiniepeilingen 
houden om es te weten „hoe zij in 
de markt liggen". De konklusies 
van dergelijke ondervragingen 

ook bepaald door 
dat deze bekend 

worden dan 
het orgaan 
maakt 
Zo verscheen recentelijk in het 
ACV-weekblad „Spectator' het 
antwoord op een opniniepelling. 
Daaruit blijkt dat de huidige re
geringspartijen CVP en P W bel
den een lichte vooruitgang zou
den boeken. In een andere pei
ling komt evenwel een totaal an
dere uitslag. Het socialistische 
Emile Vandervelde-instituut ver
meldt gegevens waaruit duidelijk 
wordt dat de koalitieregering een 
pak slaag krijgt, en de SP en 
vooral de VU vooruitgaat Niette
min kunnen wij ons niet van de 
indruk ontdoen dat de organiza-
tors van zo'n toetsingen bij de 
bevolking hun wensen voor 
werkelijkheid nemen. 

BRT smoorde 
I-stem 

Vorige zondag (9 mei) was er op 
het televisiescherm een debat 
over de problematiek van de Ant
werpse fusie. Voor dit gesprek 
was de Antwerpse VU niet uitge
nodigd. Minister Hugo Schiltz 
reageerde verontwaardigd over 
dit gebrek aan openheid van de 
BRT. 
De problemen van de deelge
meenten kwam er weliswaar ver
draaid aan bod, echter zonder 
enige verwijzing naar de VU die 

VU 

hiertoe het initiatief nam. Kamer
lid André De Beul diende in dit 
verband een wetsvoorstel in, en 
de VU organizeerde bij liefst 
100.00 Antwerpenaren een refe
rendum over deze aangelegen
heid. De afwezigheid van de Ant
werpse oppositie verklaart te
vens dat er straffeloos gewag 
kon worden gemaakt van de zo
genaamde inspanningen die het 
stadsbestuur zich sinds vijf jaar 
zou getroosten inzake de voor
bereiding van de fusie. Waarheid 
is dat net zoals voor de installa
tie van de Executieven, de fusie 
op geen enkel ogenblik grondig 
en doeltreffend voorbereid werd. 
In beide gevallen werkte de be-
houdsgezinde reflex niet alleen 
intellektueel, doch tevens organi-
zatorisch remmend. 
De VU betreurt ten zeerste dat 
de BRT, die de jongste tijd het 
geliefkoosde mikpunt is van on
rechtvaardige kritiek, blijkbaar 
de gemakkelijkste weg verkoos. 
Wij hopen dat de programmama
kers dergelijke flaters zoals het 
niet vragen van de oppositie in 
de toekomst zullen vermijden. 

Zieke 
ziekenfondsen 
Sinds kort werd bekend wat 
reeds lang door een aantal wak
kere burgers was geweten. Nog
al wat ziekenfondsen beleggen 
de gelden van het RIZIV ontvan
gen, bij winstgevende instellin
gen in binnen- en buitenland. On
langs verklaarde een topverant-
woordelijke van een bekend zie
kenfonds, zonder blikken of blo
zen, dat hij de bedragen 
gekregen van de gemeenschaps-
kas en bestemd om patiënten, 
medisch personeel en ziekenhui
zen mee te betalen, vlug belegt in 
een bank omdat ze daar intrest 
opbrengen! Hierbij stellen wij 
grote vraagtekens. Het is immo
reel dit geld aldus te beheren, 
wanneer men weet dat alle zie
kenhuizen hoge leningen moeten 
afsluiten om hun lopende onkos
ten te vergoeden. Bovendien 
draagt dergelijke onverantwoor

de houding bij tot een nog groter 
tekort En wie wordt uiteindelijk 
het slachtoffer? Opnieuw de klei
ne man, want het is hij die een 
hoger ligdagprijs zal dienen te 

betalen. Dergelijk a-sociaal ge
drag van instellingen-ter-verbe-
tering-van-het-welzijn is zonder 
meer oneerlijk. 

Regionale trends 
Het weekblad Trends nam vorige 
week een bijdrage op van de 
hand van Patrick Van Cayseele. 

Deze ekonoom stelt: „In Wallonië 
opteert men duidelij voor de re-
gionalizering van de bevoegdhe
den, met een nationaal gehouden 
financieringskanaal". Het is voor 
ons klaar dat het nationaal hou
den van de betalingspot bij een 
federalizering onzinnig en on
rechtvaardig is. Verder stelt deze 
auteur: „Voor de jaren 1979-1980 
beliepen de uitgaven voor de 
nationale sektoren gemiddeld ± 
15 miljard, die voor nationale 
opvoeding ± 350 miljard, voor 
de nationale infrastrukturen ± 
130 miljard en voor sociale ze
kerheid ± 200 miljard. 

Vanuit het perspektief dat Vlaan
deren 56 o/o der middelen aan
brengt speelt vooral inzake na
tionale infrastruktuur (46 o/o) en 
inzake sociale zekerheid (46 o/o) 
de huidige verdeling in het na
deel van Vlaanderen. Daarenbo
ven blijkt uit een vergelijkende 
studie hoe in het buitenland deze 
materies veel meer geregionali-
zeerd werden". 

Daarom: dringend die regionali-
zering doorvoeren! 

Kommentaar 

Post geeft 
CEPESS 12 
miljoen 
Uit ministeriële antwoorden op 
parlementaire vragen van VU-
volksvertegenwoordiger Paul 
Van Grambergen betreffende de 
opbrengsten van de toeslagen 
op postzegel blijken er verbluf
fende vaststellingen te moeten 
gemaakt worden. In de periode 
van 1 januari 1977, tot 1 mei 1981 
werd de bijtakts op „kulturele 
postzegels" aldus verdeeld: een 
totaalsom van 33.158.000 fr. werd 
opgesplitst: 

— CEPESS ( = studiecentrum 
van de CVP: 12.235.302 fr. ( = 
36,9 th.). 

— SP/PS-studiecentrum: 
10.942.140 fr. ( = 33 thJ. 

— PW/PRL-studiecenlrum: 
5.471.070 f r . ( = 16,5 th.). 

De traditionele partijen bedien
den zichzelf dus met grote ge
schenken op kosten van de fila
telist Ter vergelijking: de studie
dienst van de VU ontving 
1.923.164 fr. of 5,8 th., alhoewel 
de partij circa 10 th. van het 
nationale kiezerspubliek verte
genwoordigt Deze onrechtvaar
digheid werd reeds vaak door de 
VU aangeklaagd en pas nu heeft 
staatssekretaris Paula Dhondt 
beloofd hier iets te willen aan 
verhelpen. 
Hoe en wanneer. 

Werk in eigen streek 
_en plots staat er een naam in vetjes en in het 
nieuws: Florennes. Florennes-en-Condroz, in het 
kwartier tussen Samber en Maas? Wie kende er 
eergisteren Florennes, behalve een handvol ga-
mellenboeffers-in-luchtmachtblauw? Zelfs de va
ders van het staalakkoord beseffen nauwelijks, 
dat zij hun monsterplan oorspronkelijk uitgedok
terd en ondertekend hebben op grondgebied Flo
rennes. In de deelgemeente Hanzinelle namelijk, 
waar het kasteel staat met dezelfde naam. Maar 
Florennes, wie kende Florennes? In de vorige 
eeuw werd er wat ijzererts gedolven, stond er een 
hoogoven en werkte er een pletterij. Belangrijk ge
noeg om een spoorweg aan te leggen in de Waalse 
Gründerzeit Lang duurde dat niet en ten laatste 
sinds het begin van deze eeuw dommelde Floren
nes. Handelsvlek, stelletje winkeliers voor de 
boeren uit de omtrek, een enkele steenbakkerij. En 
éénmaal per jaar — op de feestdag van Saint-Pier-
re — een marche militaire, de optocht van pseudo-
soldaten met pseudo-wapens in de pseudo-unifor-
men van Napoleon waarop de latinité tussen 
Samber en Maas zo sterk verslingerd is. 

Het zijn de Duitsers die Doornroosje uit haar slui
mer hebben gewekt In 1942 bouwden zij een 
vliegveld te Florennes. Meteen begon een nieuw 
hoofdstuk in de geschiedenis van de gemeente. 
Bomben auf England, jacht op de aanvliegroutes 
naar het Roergebied. Twee jaar later werden de 
Blitzmadel en de Fliegerkapitane vervangen door 
de jongens van overthere. En sinds 1946 is Floren
nes een Belgische luchtmachtbasis. Daar leeft de 
gemeente van. Het geluid van overhuilende straal
jagers staat er equivalent voor het rinkelen van de 
kassa. 

Straks gaat de kassa nog harder rinkelen. Het ziet 
er immers naar uit dat Florennes uitverkoren werd 
als basis voor de Navo-atoomraketten. Een tijdje 
geleden reeds liet Luns verluiden dat het konink
rijk België de werkzaamheden voor het plaatsen 
van de raketten had aangevangen. Nietes, zei 
defensieminister Vreven. Welles, zei Van Miert 
Vandaag wordt te Florennes druk gemeten en 
geschoffeld. Straks komen de raketten, zegt de 
volksmond. En mét de raketten een levensgroot 
dorp Amerikanen. Om de atoomkoppen te onder

houden, op te poetsen, scherp te zetten of te ont-
scherpen en misschien wel af te vuren. Nietes, 
zegt Vreven. Welles, zegt Van Miert 
Ach, en waarom niet? vraagt de Waalse staatsse
kretaris Knoops argeloos. De streek, vervolgt 
Etienne Knoops, kan er maar wel bij varen en er 
ekonomisch gewin uit puren. Of die dingen nou in 
Borgerhout staan, in Luxemburg, in Florennes of 
elders heeft immers niet het minste belang. De dag 
dat ze gebruikt worden en dat de overzijde het 
antwoord stuurt zijn alle Belgen in dezelfde aap 
gelogeerd. Daar staat tegenover, aldus de staats
sekretaris, dat de streek waar de raketten staan, 
daar profijt kan uit halen. Waarom dus niet Floren
nes? 
Nu Knoops de knoop heeft doorgehakt is het de 
beurt aan ons allemaal. Inderdaad verdraaid, de 
man heeft gelijk. Raketten betekenen niet noodza
kelijk de dood, maar in ieder geval brood. Waar 
cruise missiles opgetuigd worden, floreren handel 
en nijverheid. Op één enkel minuskuul afvuurba-
sisje kunnen gerust tien-vijftien horecabedrijven 
floreren. Plus een stoomwasserij, want ook de 
Amerikanen dragen onderbroeken. En dan zijn er 
nog chauffeurs nodig, bewakingspersoneel, links 
en rechts een hoertje, enkele brocanteurs, een 
kleine supermarkt een presbyteraans kerkje met 
een inlandse koster en noem maar op. 
Dank zij de liberale staatssekretaris Knoops daagt 
eindelijk het lichtpunt in de krisis: geef iedere stad 
en ieder dorp in het koninkrijk een raketbasis. Dat 
betekent gegarandeerd werk, in eigen streek. Zelfs 
voor de grafdelvers. Straks. 
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Sociaal-ekonomisch m 
Derde en vierde wereld in beweging 

Oeen betere kansen voor kansarmen? 
Dit weekend wordt in het Brus
selse Vorst-paleis een interna
tionale bijeenkomst gehouden 
van de Vierde Wereldbewe
ging. Dat is een beweging, ge
groeid in de Parijse bidonvilles, 
die onderhand 25 jaar stri jdt 
voor de verdediging van de 
mensenrechten van „het sub-
proletariaat" dat ook bij ons 
leeft: de kansarmen zoals zij 
ook nog wel aangeduid worden. 
Waar met de toename van de 
vreemde bevolking in veel ste
den wel eens de indruk wordt 
gewekt dat de kansarmen voor
al bij de gezinnen van gastar
beiders moeten gezocht wor
den, blijkt het tegendeel noch
tans onverminderd waar te zijn. 
100.000 gezinnen in ons land 
zouden op de armoedegrens 
leven, hetzij zo'n 300.000 men
sen, en het overgrote deel daar
van is van Belgische nationali
teit. Voor gans de Europese 
gemeenschap samen zouden er 
een 8 miljoen kansarmen zijn. 
Het zijn mensen die nimmer, 
ook nu niet in krisisperiode, 
door de grote syndikaten ver
dedigd worden. Veelal betreft 
het gezinnen die als het ware 
opgesloten zitten in een helse 
spiraal van grote armoede die 
generatiebelastend werkt 
De Vierde Wereldbeweging wil 
er nu met aandrang op wijzen 
dat ook de kansarmen mensen 
zijn en mensen met mensen
rechten die dienen geëerbie
digd te worden. 
Deze Beweging blijkt nu ook in 
Vlaanderen stilaan een stevige 
voet aan de grond te kri jgen; er 
is alvast een kleine kern be
stendig werkzaam, vanuit het 
nationale sekretariaat in Brus
sel, en in verschillende Vlaam
se steden groeien werkcellen. 
Daarbij is het niet de bedoeling 
in konkurrentie met de buurt-
werkers te komen, maar alvast 
de armen een steun te geven 
door zich bewust te worden 
van hun rechten en tegelijker
t i jd ook de publieke opinie wak
ker te schudden. 
Precies op dit moment van de in
ternationale bijeenkomst van de 
vierde wereldbew/eging in Brus
sel, Is er vanuit Helsinki het be
richt dat een rapport van het 
Internationaal Monetair Fonds 
over de Derde Wereld werd 
achtergehouden. De reden zal 
vie\ niet ver te zoeken zijn. 
Een aantal ministers van ontwrik-
kelingslanden hebben daarin 
kunnen kennisnemen van de 
harde stelling (in een IMF-rap-
port) dat de Industrielanden met 
hun huidig beleid de derde we
reld zwaar schade berokkenen. 
De recessie trachten de „rijke 
landen" af te schuiven op de 
ontwikkelingslanden, onder 

meer en vooral door monetaire 
kunstgrepen. 

Men verwacht nu zeer konkreet 
dat van '80 tot '82 op de lopende 
betalingsbalansen van de indus
trielanden een tekort van 16 mil
jard dollar zal omgetoverd wor
den in een overschot van 27 mil
jard dollar. Deze week zijn verte
genwoordigers van de ontwikke
lingslanden in het offensief 
gegaan om een gevoelige verho
ging van de ontwikkelingshulp te 
verkrijgen. 
Maar de Reagan-administratie 

heeft al laten weten dat men zich 
terzake geen illusies moet ma
ken; de VS zullen alvast elke 
poging in die zin met kracht 
tegengaan. De industrielanden 
heten hun miljarden broodnodig 
te hebben om zelf hun vel te red
den, en bepaalde sleutelsekto
ren van hun ekonomie (zoals de 
wafjenindustrie) steviger toe
komstkansen te bieden» 

den. In dezelfde filosofie wordt 
gesteld dat de Derde Wereld 
onze welvaart behooriijk aan het 
stelen is. 

Nochtans is het zo dat de olielan
den die verantwoordelijk zijn 
voor de drastisch stijgende ener
gieprijzen, slechts een beperkt 
deel van de Derde Wereld uit
maken, hetzij dertien landen op 
de 145. 

nia bijvoortjeeld, klom van 6 tot 
13 op, of anders gesteld: in 7 3 
kon men met de opbrengst van 
zes balen katoen nog een traktor 
kopen, terwijl er in '80 voor zo'n 
traktor 13 balan katoen dienden 
verkocht te worden... Het is één 
konkrete illustratie van het feit 
dat hoe harder de armsten wer
ken hoe armer ze worden... 
Veel produkten die precies de 

Trouwens, zo wordt nog gere
geld herhaald, zijn een aantal 
ontwikkelingslanden — de 
OPEC-oliestaten — er verant
woordelijk voor dat een zware 
recessie nu al een tiental jaren 
wereldwijd klappen uitdeelt De 
stijging van de energie- en 
grondstoffenprijzen heeft onze 
welvaart op de helling gezet zo 
wordt gesteld. Bijkomend zijn er 
de nadelige gevolgen van de 
toevloed van gastarbeiders in 
onze landen en ook de verhuis 
van sommige industrietakken 
naar de zogeheten lage-loonlan-

NMH-zorgen... 
Het gaat de Nationale Maat-' 
schappij voor de Huisvesting 
niet voor de wind. 
Het heet dat deze maatschappij 
zorgelijk gebukt gaat onder de 
financiële gevolgen van de regio-
nalizering". 
De gewesten zijn biezonder 
slechte betalers naar ver luidt en 
het gevolg is dat de Huisves
tingsmaatschappij verplicht is 
ti jdelijk als financiële overbrug
ging dure leningen aan te gaan 
bij de banken. 
Maar, wat de schulden van de ge
westen betreft is er een niet 
gering verschil tussen de drie 
gewesten. 
Alleen al wat de privé-verplich-
tingen van de huurders bij de 
NMH betreft waren er eind '80 
voor bijna 56 miljoen achterstal
lige betalingen. 

Maar ook niet alle olielanden zijn 
er beter op geworden van hoge
re olieprijzen. 

Wel is het zo dat vooral enkele 
multinationale maatschappijen, 
de zogeheten „zeven zusters" 
(Exxon, Shell, Mobil, BR, Socal-
Texaco en Gulf), zich omge
vormd hebben tot machtige 
energiemaatschappijen die hun 
winsten pijlsnel zagen stijgen. 
Inmiddels zijn voor de ontwikke
lingslanden zelf tal van andere 
produkten gevoelig duurder ge
worden. 
De ruilvoet van katoen in Tanza-

De Brusselaars deden het vri j 
behoorlijk met bijna 19 miljoen 
verschuldigde huurgelden. In 
Wallonië beliep de wanbetaling 
evenwel nagenoeg 112 miljoen. 
Daarbij dient vermeld dat er in 
Wallonië zowat 66.604 NMH-
huurwoningen zijn, 93.868 in 
Vlaanderen en 32.946 in Brussel. 

...en Vlaamse 
oplossing 
De Vlaamse regenng heeft inmid
dels het initiatief genomen een 
voorstel van dekreet in te dienen 
voor de oprichting van één Vlaam
se huisvestingsmaatschappij, in 
vervanging van de nog unitaire 
Nationale Maatschappij voor de 
Huisvesting, de Nationale Land
maatschappij, en het Nationaal In
stituut voor de Huisvesting. 

arme landen produceren, zoals 
koffie, cacao, jute, tee, stijgen 
weliswaar bijwijlen in prijs maar 
houden geen gelijke tred met de 
andere handelswaren. Bijko
mend zijn monetaire ontwikkelin
gen, zoals de ineenstorting van 
de dollar desastreus geworden 
voor de nagenoeg opgesoe-
peerde reserves van deze „der
de landen". Uit een en ander 
blijkt duidelijk dat de krisis dub
bel hard toeslaat voor de arm
sten in de wereld, diegenen die 
leven in de derde wereld en de 
kansarmen van de vierde weretó 
die ook bij ons met een paar hon-

Het wordt de hoogste tijd dat 
zulks konkrete werkelijkheid 
wordt Inderdaad nu al jarenlang 
tekent Vlaanderen in voor amper 
45 procent van het totale patrimo
nium van de Natronale Huisves
tingsmaatschappij, terwijl de 
Vlaamse gemeenschap moet op
draaien voor nagenoeg 56 pro
cent van de financieringslasten 
van deze huisvestingsmaatschap>-
Pij-

Geen lof
trompetten 
Na de loftrompetten die werden 
gestoken, ook door de Konfede
ratie van het Bouwbedrijf ten 
aanzien van de genomen rege-
ringsmaatregelen in verband met 

derdduizend leven„ Talrijke in
ternationale konferenties (zoals 
de vijf UNCTAD-konferenties) 
lopen spaak op de weigering van 
industrielanden om wat meer in
spanningen op te brengen dan 
een vlaag van edelmoedigheid 
die dan dikwijls nog duidelijk 
allesbehalve onbaatzuchtig blijkt 
te zijn. 
Voorstellen op een konferentie 
van Parijs, vorig jaar, om 31 mil
jard dollar op te brengen voor irv 
vesteringen in alternatieve ener
giebronnen, het ontwikkelen van 
voedselproduktie, en van ge-
zondheids-infrastruktuur wer
den cynisch onbewogen van ta
fel geveegd. Vooral de Verenig
de Staten en de Sovjetunie laten 
zich hierbij niet onbetuigd. 
Maar ook kleine landen zoals het 
onze doen nauwelijks een duit in 
het zakje. Zo kreeg minister van 
ontwikkelingssamenwerking 
Coens vorig jaar geen gehoor bij 
zijn premier Mark Eyskens om 
nog maar de belofte te doen 
tegen '85 0,15 procent van het 
bruto nationaal produkt te beste
den ten behoeve van de arm
sten. Met het aantreden van de 
neo-liberale regering Martens is 
nog een asocialer stap achteruit 
gezet 

En zo maken we het mee dat de 
armsten, zowel in de Derde We
reld als in ons land, de zware tol 
van de ekonomische krisis moe
ten betalen. Waar er al genoeg
zaam werd op gewezen dat met 
de krisistreinen van Martens de 
werknemers moeten opdraaien 
voor de inleveringsinspanningen 
(zonder behoorlijke garanties 
dat de inlevenngsgelden ten be
hoeve van nieuwe werkgelegen
heid worden aangewend) is het 
ook zo dat vooral de arme gezin
nen, door het snoeimes in de 
sociale voorzieningen, dieper de 
put ingeduwd worden. 
Ook in Vlaanderen leeft zo'n 6 
procent van de bevolking in ar
moede, waarvan een derde anal
fabeet is. Bij een doorgedreven 
Vlaamse staatsvorming zal een 
socialer beleid voor de kansar
men één van de zwaarste priori
teiten moeten zijn. 

(hds) 

de aanmoediging van de bouw-
bedrijvigheid (vooral de veelge
roemde drastische BTW-verla-
glng), blijken nu toch evenwel 
behoorlijk tegengestelde inzich
ten te rijpen. 

Allereerst is er de kleine kater in 
verband met een vorige fiskale 
belofte van BTW-teruggave: nog 
geen derde van de aanvragers 
voor BTW-teruggave van bouw-
fakturen geraakte door de admi
nistratieve molen met een gunsti
ge credit-nota op hun bankreke
ning. 

Bovendien blijft de grootste han-
dikap de onbetaalbaar dure ren
tetarieven die vooral voor jonge 
gezinnen hetzij desastreuze ne-
veneffekten heeft, maar vooral in 
toenemende mate van aard is om 
af te zien van bouwopdrachten. 
Met als gevolg een onverminder
de krisistoestand in de bouwsek-
tor. 
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VU-Limburg met eigen energiedossier 
Kamerlid Willy Desaeyere leidde 
op woensdag 12 mei een pers-
konferentie over steenkool, 
stadsverwarming en kooks. De 
VU-Limburg wijst er reeds jaren 
op dat op termijn de Limburgse 
mijnen terug rendabel zullen blij
ken te zijn en dat sluitingen ook 
te allen tijde moeten vermeden 
worden. De sensationele stijging 
van de energieprijs van de jong
ste jaren geeft eindelijk de VU 
gelijk, zodanig dat tegen 1990 
een evenwichtsscenario kan 
voorgesteld worden waarbij de 
Kempense Steenkoolmijnen te

rug financieel gezond kunnen 
worden. 

Nieuw steenkool
tijdperk 
De VU-Limburg wil de volledige 
toename van ons energieverbruik 
door steenkool dekken en dit zo
wel via de eigen steenkool ais via 
ingevoerde steenkool. Dit is per-
fekt mogelijk. 
De groei van het energieverbruik 
werd vroeger systematisch over
schat In feite is de energiekon-
sumptie gedaald: het niveau van 

73 werd sindsdien nooit meer 
bereikt, met uitzondering van 79. 

Zelfs de kommissie der wijzen 
voorziet slechts een groeiritme 
van 1,1 th. Dit betekent dat tegen 
2005, binnen 25 jaar, wij hoog
stens 20 miljoen ton steenkool 
meer zouden moeten konsume-
ren. Een eventuele energie-gap, 
d .w i een struktureel verschil tus
sen de vraag en het aanbod van 
energie in de toekomst valt mak
kelijk te overbruggen. Gedurende 
25 jaar werd het steenkoolver-
bruik verminderd. Waarom zou in 

2000 onmogelijk zijn wat in 1956 
wel mogelijk was? 

Kerncentrales 
VU-Limburg wijst de kerncentra
les kategoriek van de hand. De 
myte dat de ekonomische groei 
meer energie en dus kerncentra
les onvermijdelijk maakt is door 
de jaren zeventig definitief ont
maskerd. Ten gevolge van de 
nucleaire strategie, die mede 
door de socialisten en ex-minis
ter Claes werd aangehouden in 
de jaren zeventig, heeft men de 
kans op grote steenkoolcentra
les in feite laten voorbijgaan. De 
VU heeft er nochtans nadrukke
lijk op gewezen dat het nucleaire 
moratorium in feite volledig 
moest zijn en dus ook moest 
slaan op de reeds bestelde kern
centrales. Aangezien de keuze 
.nucleair of kolen" niet zwaar
wichtig is moet de gemeenschap 
zich laten leiden door meer alge
meen maatschappelijke overwe
gingen. In dit verband kan het 
niet ontkend worden dat kern
energie nog talrijke onzekerhe
den bevat in verband met de 
ekologie. De kans op een ramp is 
weliswaar oneindig klein, doch 
de schade zou ook oneindig 
groot zijn zodat alles afhangt van 
de hypotese die men formuleert 
met betrekking tot de risico
aversie. Daarnaast zijn er de af
valproblemen, de ontmanteling, 
het probleem van sabotage, oor
log, enz- De vraag luidt dan ook 
of het toelaatbaar is dat wij, 
ondanks al deze onzekerheden, 
meer dan 60 th. van onze elektri-
citeitsproduktie via kernenergie 
verzekeren. Tot slot: de voor
standers van kernenergie wijzen 
er voortdurend op dat via nieuwe 
kerncentrales belangrijke bespa
ringen te verwezenlijken zijn om
wille van de hoge petroleumprij-
zen. Zij vergeten hierbij erop te 
wijzen dat het grootste gedeelte 
van deze besparing ook kan ver
wezenlijkt worden via steenkool
centrales. Daarom moet nu de 
onherroepelijke beslissing geno
men worden om minstens één 
basis-steenkoolcentrale van 600 
Mw in Limburg te bouwen. De 

ontdekking van nieuwe steen-
koollagen in Limburg meer naar 
het noorden opent nieuwe per-
spektieven. Uit een analyse blijkt 
dat mits een te verwachten stij
ging van de energieprijs het ope
nen van nieuwe mijnen en in 
ieder geval van nieuwe schach
ten rendabel wordt! 

Stadsverwarming 
Aangezien door de huidige nu
cleaire overkapaciteit de bouw 
van de steenkoolcentrale onge
veer 4 jaar wordt vertraagd, eist 
de VU-Limburg dat een ander 
projekt — waaraan wel onmiddel
lijk kan begonnen worden — da
delijk wordt aangevat namelijk de 
stadsverwarming, d.wx de ge-
komtiineerde produktie van warm
te en elektriciteit via kleine steen-
koofcentrales van 30 tot 200 Me
gawatt 
Dit levert een energiebesparing 
op van 30 th., d.w2. tegen 2005 
ongeveer 1,9 miljoen ton petro
leum. 

Een onderzoek van de kooks-
markt heeft aangetoond dat zelfs 
bij een grondige inkrimping van 
de Waalse staalproduktie het no
dig is om minstens één kooksfa-
briek van 1,2 miljoen ton bij te 
bouwen met mogelijkheid van 
uitbreiding tot 2,4 miljoen ton. 
Daarom eist de VU-Limburg op 
de eerste plaats een kooksfa-
briek. 

Veerüq laar na Radio Kerksken... 
Wanneer wij ons eerste schoolkrantje 
uitgaven baarde dit in het kollege wrevel, 
opspraak en- bij slechts sommigen van 
onze leraars een blije steun. Nu is de 
schoolkrant ingeburgerd, de bedrijfs-, 
muur- en stadskranten volgden met meer 
en minder sukses volgens de redaktie-
en lezersgroepen- Nochtans was deze 
kommunikatie-uiting niet zo nieuw; de 
burgeriijk-Franstalige kolleges kenden 
ook hun „jaarboeken" en „cercles" die 
voor aardig wat papiervreten zorgden. 
Zo ook bij de lokale radio. Reeds vóór de 
2de wereidooriog waren Radio Kerksken 
en Radio Loksbergen lokale radio's 
avant-la-lettre. Na de ooHog kenden wij 
tot 78 de populaire muziekboten, die 
achter de veilige Ijjn van de territoriale 
wateren heel wat (commerciële!) sukses-
sen binnenreven. Vanuit Waalse leefmi
lieu-groepen in Tihange en Couvin wer
den plaatselijke zenders ingezet rond 
77-78 tegen de kerncentraiebouw en de 
vernietigende stuwdam op het Zwart 
Water. De studentenzenders — Radio 
Aktief in Gent en Radio Scorpio in Leu
ven — groeiden in de aktie tegen de in
schrijvingsgelden, terwijl in Voerstreek 
en Frans-Vlaanderen Radio Voeren en 
Radio Uilenspiegel in de eter voor Hap
part en de ofÏFiciële Giscard-omroep een 
alternatief vormden. Intussen borrelden 
overal de initiatieven los, gespannen 

tussen de ernstige, zeldzame pogingen 
om goede, lokale radio te verzorgen — 
het commerciële instinkt van platenhan
delaars, -producenten en zangelementen 
allerhande en- niet te vergeten „het ver
bodene". Het is inderdaad niet de fraaiste 
bladzij van onze wetgevende en politio
nele geschiedenis hoe arbitrair de ge
rechtelijke diensten — volgens de inspi
ratie van de parketten — optraden en 
hoe gretig de politici de populaire en 
toen nog onwettelijke golflengten ge
bruikten met alleriei „optredens" en aan
wezigheid op benefietavonden. De partij
en — 't politiek wetgevende personeel 
dus — reageerde vrij verschillend. Als 
eerste dienden wij een voorstel van 
dekreet in, geïnspireerd door de VEBE-
nota (de koepelorganizatie voor de klein
schalige zenders). CVP en P W onderte
kenden mee; SP weigerde vooriopig. 
Toen trok de PW haar handtekening 
terug en diende zelf onder handtekening 
van Kameriid Frans Grootjans een ander 
voorstel in. De PW maakte er geen 
geheim van dat zij de zenders met groot 
zendbereik, met commerciële inslag en 
zonder enige betoelaging wilde steunen. 
De CVP wilde eerst een tussenoplossing 
met de BRT-regionale zenders en zou 
tenslotte op 15 februari '82 zelf met een 
ander voorstel voor de dag komen — net 
voor Poma's regeringsontwerp op 17 

maart '82. De SP tenslotte zou in dezelf
de zin reageren met een tekst op 5 maart 
'82. Staatssekretaris Willockx (SP) had 
zich ten tijde van regering Martens IV 
een goeie reputatie verworven door een 
technisch KB uit te werken als PTT-
Staatssekretaris, waar de kleinschalig
heid in gebakken lag. Ondertussen was 

'de Conseil de la Communauté Franpaise 
reeds klaar gekomen met een dekreet 
voor de Waalse deelstaat en dit alles sti
muleerde de wetgevers in de Vlaamse 
Raad, om de door de regeringsval en ver
kiezingen van 8 november 1981 onder
broken kommissiebesprekingen, in 
maart '82 verder te zetten. En ja op 4 en 5 

mei volgde de bespreking in de plenum-
vergadering van de Vlaamse Raad met 
goedkeuring op 6 mei 198Z Zo was de 
kogel door de wetgevende tempel en 
moet de Vlaamse Uitvoerende Macht 
aan de uitvoeringsbesluiten beginnen, 
wel beseffend — zoals Kameriid André 
De Beul het op 4 mei in de Raad uitdrukte 
— „dat dit dekreet slechts een eerste 
stap is naar de legalizering van de loltale 
radio'. 
Inderdaad de kleinschaligheid heeft het 
gehaald 'vanuit een eensgezinde CVP-
SP-VU-houding op dat vlak tegen de 
grotere PW-geVnspireerde radio's. Het 
zendbereik mag ten hoogste 8 km. straal 
halen (wat tenslotte nog heel wat is; he^ 
uitzenden van publiciteit is verboden- En 
de initiatiefnemers moeten streven naar 
een financieel eigepbeheer, zoals het 
Beknopt Verslag van 4 vap'i '82 dit preuts 
weergeeft- Over auteursrechten en be
toelaging ontvingen we nul op het rekest; 
politielte onafhanifelijltheid is wettelijk 
geboden en de zender moet naast ont
spanning, ook vorming en informatie bie-

***"• Willy Kuijpers. 
VU-kamerild 

wie meer wil weten over het VU-voorstel en de juiste 
teksten van het dekreet en het KB kan hiervoor 
terecht bij het Vlaams Nationaal Boekenfonds (Guido 
Sijs), Warotstraat 26 te 3009 Winksele, dal graag gra
tis een dokumentatiemap opzendt 
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Wetstraat 

André De Beul 

„Een dekreet voor slimmeriken 
Vorige week was het Paleis der Natie gereserveerd voQr de 

maandelijkse bijeenkomst van de Vlaamse Raad. 
Het Vlaamse parlement komt evenwel niet van de grond. Dp aanwe

zigheid ligt nauwelijks hoger dan in Kamer of Senaat en de 
aktiviteiten stijgen zelden uit boven het niveau van de klassieke 
kulturele themata en het leefmilieu. Zonder iets af te doen aan het be
lang hiervan, moet toch met spijt vastgesteld worden dat de zware so
ciale en ekonomische problemen van vandaag zelden of nooit aan de 
oppervlakte komen. 

De oorzaken daarvan zijn velerlei. Essentieel is waarschijnlijk dat 
het Vlaamse en het centrale parlement dringend aan een strikte schei
ding toe zijn. Het dubbele lidmaatschap van de verkozenen bevordert 
geenszins de goede gang van zaken. Bovendien is er de vage en be
perkende bevoegdheidsomschrijving van de staatshervorming, die 
zélfs voor de Vlaamse regering een dagelijkse struggle for live is. 

/ / 

Dat laatste liet zich ook vorige 
week gevoelen tijdens het debat 
over de organizatie en de erken
ning van de niet-openbare radio's. 
De vele vragen over de techni
sche voorwaarden zoals het zend-
bereik en over de handelspublici-
teit moeten blauwblauw gelaten 
worden, omdat zij onder de cen
trale bevoegdheid ressorteren. 

Het dekreet t>epaalt wel wat 
met niet-openbare radio's bedoeld 
wordt: door het privé-initiapef in
gerichte radio's, die zich met een 
eigen programma richten tot een 
gemeenschap, die geografisch ge
situeerd is binnen een wijk, een 
gemeente, een groep van aan
grenzende gemeenten of maxi
maal een stedelijke agglomeratie. 

Het is vooral over deze om
schrijving dat kamerlid André De 
Beul enige bedenkingen formu
leerde. Aldus beoordeelde hij de 
vrije lokale niet-openbare radio als 
een gerechtvaardigd korrektief op 
het centralisme van het BRT-mo-
nopolie: „Zolang het bij een kor
rektief blijft, onderschrijft de VU 
de doelstellingen van de niet-
openbare radio. Mocht de niet-
openbare radio evenwel dienen 
als breekijzer om het monopolie 

van de BRT te vernietigen, dan 
wensen wij ons hiervan te distan
tiëren." 

In dat kader kon het Antwerps 
kamerlid zich niet van de indruk 
ontdoen dat met dit dekreet een 
„typisch Belgische wet" opge
diend wordt met grote hiaten en 
talrijke achterpoortjes voor „slim
meriken". 

Aldus is de gewenste kleinscha
ligheid geenszins sluitend om
schreven. Geografisch worden 
zeer uiteenlopende schalen ge
hanteerd, gaande van een wijk tot 
en met de gehele Antwerpse ag
glomeratie. Een zelfde bemerking 
geldt voor het luisterpotentieel 
terwijl een derde mogelijk crite
rium — het zendbereik — aan de 
centrale regering toekomt en mo
menteel vastgesteld is op 8 kilo
meter uiteraard met de mogelijk
heid afwijkingen toe te staan. 

Kortom, het dekreet is hopeloos 
dubieus inzake de kleinschalig
heid. Het zal voornamelijk van de 
Raad van Niet-Openbare Radio's 
en van de Vlaamse Regering af
hangen of deze doelstelling ook 
bereikt wordt 

André De Beul: „Boze tongen in 
de wandelgangen fluisteren dat 
reeds een overeenkomst getrof
fen IS tussen CVP en PVV. De 
PVV zou daarbij de 17 sutj-regio-
nale zenders krijgen vanwege de 
liberale geschiktheid om op effi
ciënte wijze de nodige poen daar
voor te kunnen mobilizeren. De 
CVP zou 200 kleine radio's krijgen 
vanwege haar verbondenheid met 
de parochiale strukturen en de 
aanwezigheid van een behoorlijke 
dosis voluntariaat, zodat het met 

weinig poen ook kan." 

Al even dubieus zijn de bepalin
gen over „de onafhankelijkheid". 
De niet-openbare radio's mogen 
niet afhankelijk zijn van een politie
ke partij een beroepsvereniging 
met commerciële doeleinden. Het 
uitzenden van verkiezingspropa
ganda is uit den boze en het 
lidmaatschap van de Raad van 
Beheer is onverenigbaar met een 
politiek mandaat 

Ook hier is volgens André De 
Beul wantrouwen geboden. Voor 
zover ze niet opgevat zijn als 
verkiezingspropaganda en niet ge
tuigen van politieke afhankelijk
heid, kaderen politieke program
ma's perfekt in het kader van het 
dekreet 

Met heel wat bedenkingen, heel 
wat reserves en in de hoop dat het 
met de kleinschalige, lokale radio's 
niet al te zeer de spuigaten zal uit
lopen, heeft de VU-fraktie het de
kreet goedgekeurd. Een waar
schuwing was evenwel zeker op 
haarplaats. De \/L/-/eden Vervaet, 
Peeters en Meyntjens onthielden 
zich bij een stemming, zodat nog
maals gewezen kon worden op 
het scepticisme betreffende de 
kleinschaligheid, het blijvende pro
bleem van de reklame en het 
gevaar van een groeiende eter-
chaos. 

P-Sprokkels 
• Maandag aanstaande zal voor 
de eerste maal de biezondere 
werkgroep vergaderen die in de 
schoot van de Vlaamse Raad t>e-
last werd met een onderzoek van 
de a-sociale en inhumane gevol
gen van repressie en epuratie. 

• André De Beul ondervroeg 
gemeenschapsminister Geens 
over de kontinuiieit van bestuur 
binnen de Vlaamse gemeenschap. 
Daarbij verwees hij naar de ver
klaringen van minister Poma dat 
bepaalde dossiers door zijn voor
ganger niet overgemaakt waren. 
De minister beloofde terzake strik
te maatregelen te treffen ten be
hoeve van hemzelf en zijn kolle
ga's. 

• Volgens minister Poma ligt het 
in de bedoeling van de Vlaamse 
regering om het wettelijk statuut 
van de reisbureaus te vervangen 
door een dekreet Verder wist hij 
André De Beul te melden dat 
tegelijkertijd de nodige waarbor
gen zullen ingebouwd worden om 
alle erkende beroepsorganizaties 
in het adviesorgaan te laten opne
men. 

• De Nationale Landmaatschap
pij heeft heel wat achterstand op
gelopen bij de uitbetaling van le
ningen voor individuele txiuw en in 
het vereffenen van fakturen aan 
de aannemers voor groepsbouw. 
Minister Buchmann antwoordde 
Jef Valkeniers dat de nodige 
maatregelen getroffen werden en 
dat de Nationale Landmaatschap
pij in de loop van mei over de nodi
ge gelden kan beschikken. 

• Even kwam in de Raad een 
diskussie op gang over de politie
ke zendtijd op tv. Momenteel be
paalt het BRT-dekreet dat kleinere 
politieke frakties (met minder dan 
tien leden) pas recht hebtien op 
zendtijd wanneer ze van al hun 
grotere broers twee handtekenin
gen krijgen. Besloten werd om het 
voorstel van dekreet van Oswald 
Van Ooteghem pnoritair in de 
bevoegde kommissie te tiehande-
len. Daardoor zouden alle politieke 
frakties die in de Vlaamse Raad 
vertegenwoordigd zip, automa
tisch zendtijd verwerven. 

• Eenparig stemde de raad in 
met de verlenging van één jaar 
van de regeling voor subsidiëring 
van de bestendige symfonieorkes
ten. Op een aantal opwerpingen 
van onder meer Oswald Van Oo
teghem antwoordde gemeen
schapsminister Poma dat alles in 
het werk gesteld wordt om tegen 
1983 een definitieve regeling op 
pont te stellen. 

• Ook werd een voorstel van 
dekreet toespreken met een aantal 
maatregelen voor een social 
grondbelekl. Op advies van de 
Raad van State werd het eerste 
gedeelte van dit voorstel over het 
recht van voorkoop afgevoerd. 
Het zou buiten de bevoeghekJ van 
de gewesten vallen. Volgens An
dré De Beul wordt daarmede in
gegaan op een zeer behoudsge-
zind standpunt en veriiest het 
voorstel zelf veel van zijn waarde. 
Het recht van voorkoop is immers 
onontt>eeriijk om de objektieven 
van een sociaal grondbeleki te 
bereiken. 

• Tot slot van de vergadering 
van de Vlaamse Raad interpelleer-
de Willy Kuijpers over de toe
stand van de Vlaamse Afvalmaat-
schappij meer bepaaki ten opzich
te van sommige bedrijven en pro-
jekten. Daarbij stelde hij vast dat 
de drie bestaande kompostver-
werkende bedrijven een betoela
ging ontvingen van ongeveer 
500 miljoen frank, wat omgekeerd 
evenredig is met de tiedrijfsresul-
taten. Bovendien werden de ver
lieslatende nutsdiensten niet ver
rekend met de winstgevende zo
als elektriciteitsproduktie en -ver
koop en werd voorbijgegaan aan 
de eigen kennis en eigen bouw
maatschappijen voor de inrichting 
van het nieuwe brandstoftierwin-
ningsbedrijf te Dendermonde. Het 
ontoereikende antwoord van mi
nister Lenssens noodzaakte het 
VU-lid een motie in te dienen. 

pjir TJE 
De heer Valkeniers: JL) Graag 
vernam ik wat de regering 
verstaat onder de „redelijke 
termijn" voor die overgangs-
maatregel". 
De heer Martens, eerste minis
ter: „De Raad van State heeft 
gezegd dat de vastlegging 
van de grenzen van Brussel 
dient te gebeuren binnen een 
redelijke termijn. In de kom
missie heb ik zelf gezegd wat 
daaronder dient verstaan te 
worden. Dit betekent dat de 
onderhandelingen in de 
herfst moeten beginnen en 
dat de oplossing moet gerea-
lizeerd zijn voor de gemeen
teraadsverkiezingen van 
1982". 

De heer Valkeniers: JL) Belof
ten betekenen niets, zolang 
ze niet in de wet staan. Hoe 
ziet de eerste minister de toe
komst van Brussel? Hoe dan 
ook moet het grondgebied 
van het Vlaamse en Wèalse 
gewest vastgelegd worden en 
mag dit niet als overgangs
regeling beschouwd worden". 

(Kamer van Volksvertegenwoordigers. Be
knopt verslag, Gewone zitting 1979-80, Ver
gaderingen van 3 augustus 1980. biz. 1201X 
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Redder in Falkland-nood? 

Javier Perez de Cuellar 
Het is gemakkelijker een oorlog te beginnen dan er — tenminste 
zonder gezichtsverlies — weer uit te geraken. Dat ondervinden de 
Britten en Argentijnen op hun beurt in hun konflikt om de Falkland-
eilanden. Londen wil wel een diplomatieke oplossing, maar dan geen 
die van meetaf aan de Argentijnse agressie tegen de Falklands be
loont Maar de Argentijnse junta, die zich des te onbuigzamer toont 
daar ze intern verdeeld is — zoals Alexander Haig tijdens zijn ver
geefse pendel ondervond —, eist juist dat van meetaf aan de Argen
tijnse soevereiniteit pver de Malvina's wordt erkend. 

De man naar wie sinds vorige 
week wordt uitgekeken om een 
diplomatieke formule te vinden die 
a.h.w. liet vierkant van de cirkel 
vormt, is Javier Perez de Cuellar, 
die vorig jaar de Oostenrijker 
Waldheim opvolgde als sekretaris-
generaal van de Verenigde Naties. 
Het pleit alvast voor het diploma
tiek talent van deze 62-jarige ge
wezen Peruaanse beroepsdiplo
maat dat het feit dat hijzelf Zuid
amerikaan is en dat Peru aan 
Argentinië uitdrukkelijk steun 
heeft toegezegd in zijn konflikt 
met de Britten, voor Londen geen 
enkel laeletsel vormt om zijn be
middeling te aanvaarden. De Brit
se ambassadeur bij de Verenigde 
Naties, sir Anthony Parsons, sprak 
integendeel zijn „volste vertrou
wen" in Perez uit 

Ervaren-
Perez de Cuellar, die sinds het 
begin van de jaren zeventig ad-
junkt-sekretaris-generaal van de 
VN was, heeft ervaring in delikate 
opdrachten. In 1976 bracht hij via 

geduldig bemiddelen de Grieks-
en Turks-Cyprioten aan de onder
handelingstafel nadat ze tien jaar 
niet met elkaar gesproken hadden. 
De Cypriotische kwestie is daar
door weliswaar niet opgelost" 
maar de onderhandelingen gaan 
nog steeds verder. 
Hij was ook het hoofd van het VN-
kontroleteam bij de eerste verkie
zingen in het onafhankelijke Zim
babwe en de Britse delegatie 
toonde zich toen onder de indruk 
van de nauwgezetheid van zijn 
rapporten. Minder sukses kende 
hij in een poging om de Sovjet-be-
zetting van Afghanistan op te los
sen, maar iedereen is het erover 
eens dat dit wel een erg taaie 
opdracht was. 
Vóór hij VN-ambtenaar was, dien
de hij in de Peruaanse diplomatie
ke dienst en was op post in Groot-
Brittannië, Frankrijk, Zwitserland, 
Bolivië, Brazilië, de Verenigde Sta
ten en de Sovjetunie. Hij spreekt 
vloeiend Engels en Frans en kan 
zich behelpen in het Russisch. Van 
zijn diplomatieke carrière hield hij 
een voorliefde voor de Franse 

Oppositie meldt fraude 

„Nieuwe Orde" wint 

in Indonesië 
President Suharto, die Indonesië 
met harde hand regeert kreeg 
wat hij wilde in de verkiezingen 
van vorige week. Een stevige 
meerderheid van rond de 63 th. 
— de officiële cijfers zullen pas in 
juni worden bekendgemaakt — 
voor de Golkar-partij die de „Nieu
we Orde", zoals de officiële doctri
ne heet steunt De campagne 
voor de verkiezingen ging met 
aanzienlijk geweld gepaard waar
bij zpwat zestig doden vielen. 

Na de verkiezingen voerden de 
twee oppositiepartijen aan dat de 
verkiezingsuitslag aan fraude te 
danken was en dat tal van rege
ringsaanhangers tweemaal ge
stemd hadden. De voorzitter van 
de sekuliere oppositiepartij, de In
donesische Demokratische Partij, 
zei dat leden van zijn partij honder
den valse verkiezingsformulieren 
hadden ontdekt In verscheidene 
delen van het land werd ook ge-
metó dat kiezers verhinderd wer
den hun stem uit te brengen. 

Aceh, in het noorden van Sumatra, 
bleef zoals vroeger in handen van 
de moslimpartij, maar in alle zesen
twintig andere provincies meldde 
de Golkar klinkende overwinnin
gen, ook in de hoofdstad Djakarta, 
waar ze vorige keer niet wist te 
winnen. Het feit dat ondanks het 
moderne computersysteem, het 
tellen van de stemmen van de 
hoofdstad twee dagen duurde — 
terwijl het gemiddelde voor afgele
gen provincies een vijftal uren was 
— bewees volgens de oppositie 
dat daar met de uitslagen ge
knoeid werd. Ook de 98 th. van de 
stemmen die de Golkar in het 

m Onze wereld 

recentelijk aangehechte Oost-Ti-
mor, de gewezen Portugese kolo
nie, zou hebben behaald, leken op 
zijn zachtst gezegd verdacht In 
welke mate er fraude is gepleegd, 
is in een land met een autoritair re
gime als Indonesië moeilijk te ach
terhalen. Maar de meeste waarne
mers nemen aan dat de verkiezin
gen, die onder streng toezicht van 
de ordediensten plaatsvonden, 
geen volmaakt getrouwe weer
spiegeling van de wensen van de 
bevolking vormden. H.O. 

Perez de Cuellar (ü „shakes hands" met Argentiniës Eduardo Roca (rJ: oplossing in het vooruitzicht? 
(foto UPI) 

keuken en literatuur en voor goed 
gesneden, diskrete pakken in Brit
se stijl over. Maar hij is niet het 
type dat zich met groot animo in 
de ronde recepties stort die ook 
het lot zijn van een VN-sekretaris-
generaal. Hij verkiest lezen en 
studeren en schrijft gedichten, 
voor zijn plezier, niet voor publika-
tie. 

Bekwaamheid eerst 
De diskretie van de Peruaan, die 
een zoon en een dochter en twee 
kleinkinderen heeft en die in 1975 
hertrouwde, bleek ook tijdens de 
verwoede campagne, vorig jaar, 
voor de verkiezing van een nieu
we VN-sekretaris-generaal. Terwijl 
Kurt Waldheim, die een derde 
ambtstermijn ambieerde, zijn voor
naamste tegenkandidaat de Tan-
zaniaanse minister van Buitenland
se Zaken Salim, „in alle hoeken en 
kanten van de delegaties", zoals 
een VN-ambtenaar het uitdrukte, 

druk steun voor hun kandidatuur 
ronselden, bevond Perez zich in 
een vakantiehuis aan zee in de 
buurt van Lima, zonder telefoon 
en genietend van de zon en zijn 
boeken. Toen de Veiligheidsraad 
de wekenlange impasse beu werd 
— Waldheim bleef stoten op het 
veto van China dat een Derde 
Wereld-kandidaat eiste en de Ver
enigde Staten wilden niet van de 
Tanzaniaan weten —, werd ten 
slotte Perez, over wie men het wel 
eens kon worden, naar New York 
geroepen. Het feit dat hij nergens 
om steun gebedeld heeft maakt 
zo zegde hij, dat hij zich moreel ge
heel onafhankelijk kan voelen. En 
die onafhankelijkheid wil hij o.m. 
aanleggen in de herstrukturering 
van de 18.000 leden tellende staf 
van de VN, Bij zijn eerste benoe
mingen maakte hij al duidelijk dat 
hij in de eerste plaats met be
kwaamheid wil rekening houden 
en niet met politieke protektie of 

strakke nationale kwota die vaak 
komfjetente mensen van bevorde
ring uitsluiten omdat ze voor een 
bepaalde post net van een natio
naliteit zijn waarvan er „al te veel" 
op die dienst zijn. Een politiek die 
alvast het moreel bij het grootste 
deel van de staf opgevijzeld heeft. 
Tijdens de bemiddelingspogingen 
van de Amerikaanse minister Haig 
en andere personen of regeringen 
heeft Perez de Cuellar zich op de 
achtergrond gehouden. Maar hij 
liet een speciale kleine staf wel al 
alle mogelijke opties en noodplan
nen uitwerken. Als Perez er niet in 
slaagt Argentinië en Groot-Brittan-
nië rond een VN-formule te vereni
gen, zal dat nauwelijks als een 
persoonlijke mislukking worden 
beschouwd. Slaagt hij er wel in, 
dan zal hij een klein mirakel heb
ben verricht dat zowel zijn gezag 
als dat van de VN alleen maar ten 
goede kan komen. 

H. Oosterhuys 

Benelux: of Waalse stokken in de wielen 

Suharto. 

Met de Europese eenmaking vor
dert het niet Die andere droom 
van volkerensamenwerking — de 
Benelux — is in de loop van de 
jaren ook op een zijspoor geraakt 
Vonge week werd in Den Haag 
plechtig herdacht hoe 25 jaar ge
leden de interpariementaire Bene-
luxraad werd opgencht Met zijn 
slechts adviserende bevoegdheid 
zijn de resultaten weinig dende
rend geweest Van de plechtige 
herdenking werd gebruik gemaakt 
om een „relancemanifest" op te 
stellen voor de drie regeringen. In 
aanwezigheid van de 50 leden en 
de eerste ministers werd de tekst 
voorgesteld in de ridderzaal van 
het Haags Binnenhof. Lange reeks 
sprekers, met ais slot de Waalse 
PVV-er Defraigne, Belgisch ka
mervoorzitter, die in duidelijke be
woordingen voor een incident 
zorgde door de Waalse „minoriza-
tievrees" in niet-diplomatieke ter
men te verwoorden. 

Pittig detail. Defraihge, zwaar ge
plaagd door „het pootje" strompel
de op een jichtkruk, wat de VU-
vertegenwoordiging aan Martens 
en Van Agt deed opmerken: „De 
Walen steken nog wel stokken in 
de wielen, maar ze lopen op hun 
laatste benen". 

en. vriendelijk Vlaams 
incidentje 
Die VU-vertegenwoordiging be
stond uit kamermid Paul Van 
Grembergen en senator Walter 
Luyten. Wegens het plechtig ka
rakter van de herdenking werd de 
groep van de 50 Beneluxraadsle-
den op het paleis bij koningin 
Beatrix ontvangen. Protokolair öp 
het rijtje moest worden aange
schoven vooraleer het losse 
praatje begon. Met medeplichtige 
pret van enkele Nederiandse par
lementairen overhandigde Walter 

Luyten koningin Beatrix het boek 
van de Vlaamse historicus dr. Al
bert De Jonghe over „De Taalpoli-
tiek van Koning Willem I in de 
Zuidelijke Nederlanden van 1814-
1830". Een boek waaruit blijkt wat 
oud-goeverneur Roppe in het 
voorwoord schreef „dat weinig 
staatshoofden die over onze ge
westen hebben geregeerd dit met 
zoveel bekwaamheid en inzet heb
ben gedaan als Willem 1". Senator 
Luyten voor de gelegenheid ge
tooid met een das met de leeuw 
van Oranje overhandigde vnende-
lijk het geschenk, en met de op
dracht „Als eerherstel aan uw 
voorvader Willem I. Met dank van 
een Vlaams senator die na 
152 jaar nog steeds zegt „De 
Prinsen van Oranje heb ik altijd 
geëerd". 

Het lokte ook nog bij he afscheid 
een uur later, een herhaalde harte
lijke dank uit van koningin Beatrix 

.' l»MB19e2 
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PERS pektie f 
Afgelopen weekend hielden de 
Vlaamse socialisten in Brussel 
een kongres. Behalve de herver
kiezing van Karel van Miert (eni
ge kandidaat overigens), handel
de deze bijeenkomst over de 
„doorbraak-gedachte", het me
diabeleid, de regeringspolitiek 
en de a.s. gemeenteraadsverkie
zingen. 

HET Belang van Limburg ver
meldt een aantal interessan

te vaststellingen omtrent een ge
houden opiniepeiling door de SP: 
„Voor het SP-kongres heeft 
Freddy Willockx een analyse ge
maakt van de verkiezingsuitslag 
van 8 november 1981 Hij stelde 
daarbij o.m. vast dat een groeiend 
aantal vrouwen voor de SP stemt 
Ander merkwaardig fenomeen: 
een derde van de ABVV-gesyndi-
keerden stemt niet voor de Vlaam
se socialisten die, zo is ook geble
ken, bij de laatste parlementsver
kiezingen het merendeel van hun 
verloren stemmen aan de Volks
unie moesten laten. Ander merk
waardig feit is dat de idee van de 
progressieve frontvorming nog 
lang niet dood is CJ Willockx 
waarschuwde voor de broosheid 
van de jongerenaanhang". Te no
teren valt ook de „Vlaamse" re-
fleks van Willy Claes. „Claes zei 
met benieuwdheid uit te kijken 

naar de houding van de C V ^ op 
30 juni wanneer de begroting voor 
het tweede semester voor de 
Kempense steenkoolmijnen zal 
worden vrijgegeven, gezien de 
„chantage" van minister Gol in 
deze aangelegenheid om geld 
voor het Waalse staal los te krij
gen." 

Verder een opgemerkte toe
spraak van een pnester. Redak-
teur Jef Claes reageert op deze 
historische gebeurtenis (voor het 
eerst sprak een religieuze op een 
socialistisch kongres) met onver
wacht negativisme: „Om te bewij
zen dat het ernst was, had het par
tijbureau t>eslist „iemand aan het 
woord te laten die vanuit zijn kon-
krete ervaring tot samenwerking 
met onze partij is gekomen". Op 
de tribune verscheen de goed 
menende doch marginale Lim
burgse priester J. Ulburghs, die 
betoogde dat het socialisme een 
uitdaging betekent voor het kris-
tendom." 

DE andere redakteur van Het 
Volk, Leo Marynissen, sluit 

hierbij aan door te schnjven: „Wat 
de doorbraak-idee betreft die in de 
SP nog altijd haar verdedigers 
heeft, hebtien wij reeds herhaalde
lijk gesteld dat het in de ogen van 
deze socialisten nog altijd een 
éénzijdige operatie dient te zijn: 

kristenen zijn welkom bij de SP als 
ze maar met té katoliek zijn. CJ Qe 
toespraak van een pnester be
wijst mets over hun zogenaamde 
verdraagzaamheid en openheid. 
LJ Weinig nieuws dus op het 
socialistisch kongres: wel veel kri
tiek op het regeringsbeleid steu
nen. Met dat alles is de balans 
voor de Vlaamse socialisten eer
der pover" L Marynissen besluit 
met te stellen dat om een eigen 
degelijke visie duidelijk te maken 
er een nieuW kongres zal nodig 
zijn „dat meer is afgestemd op een 
positief, di. realistisch alternatief 
en minder op de meetingstijl van 
het voorbije weekend, die vooral 
bedoeld was om de campagne 
voor de as. gemeenteraadsverkie
zingen voor te bereiden". 

VOLLEDIG in tegenstelling hier
mee staat de kommentaar in 

de socialistische krant De Mor
gen. De speech van hogerver-
noemde geestelijke wordt hier op 
veel Iqf onthaald: „Hoogtepunt van 
de eerste dag was de tussen
komst van Jef Ulburgs, een pries
ter, om. bekend voor zijn aktie in 
Wereldscholen. Een zichtt>aar ont
roerde Ulburgs onderstreepte dat 
de SP het voornaamste werktuig 
IS om tot een progressieve front
vorming te komen. CJ Ulburgs 
kreeg luid en langdurig applaus 
(35 sekJ en de veelbesproken 
Doorbraak-resolutie werd, niet 

eens afgezwakt, eensgezind door 
het kongres aanvaard. Zondag 
was het de beurt aan Willy Claes 
om langdurig handgeklap in ont
vangst te nemen. Dat kwam er na 
een toespraak waarin hij op een 
indrukwekkende manier brand
hout maakte van het werk van de 
regering." Onder de titel „Open
heid" schrijft Paul Goossens zijn 
beschouwingen „Met het jongste 
SP-kongres zijn de clichés over de 
onverdraagzaamheid van de so
cialisten achterhaald en onjuist LJ 
Het IS bewezen dat niet de levens-
beschouwelijke of fihzofische 
overtuiging, maar wel de sociaal-
ekonomische opvattingen en nor
men relevant zijn 'm het Vlaamse 
socialisme."V^aX die ekonomische 
visies aangaat, en vooral wat be
treft de mogelijke opk>ssir^en 
voor de krisis, valt het ons op dat 
tijdens dit hele kongres niet werd 
gepraat over een ekonomisch al
ternatief... De buitenstaander 
vraag zich terecht af of zij wel een 
antwoord hebben. 

MANU KUYS schrijft hierover 
in De Standaard het vol

gende: „Het kongres van de 
Vlaamse socialisten heeft de wei
felende en onzekere gang aange
toond, waarrpee die parbj zich 
thans voortbeweegt LJ De 
zwaarste handicap blijft het onver
mogen van de SP om een gekiig 
krlsisplan uit te werken. LJ Er is 

twijfel merkbaar, onbehagen en 
dubbelzinnigheid. In naar streven 
naar een nieuw profiel en een 
nieuwe populanteit bevindt de SP 
zich op een zeetocht, die een 
dwaaltocht zou kunnen zijn." 

DE krant Het Laatste Nieuws 
kraakt zo mogelijk, nog cyni

scher, dit kongres „De SP-voorzit-
ter debiteerde een eigenaardige 
redenenng om tot de kemraketten 
te kunnen komen. LJ „De Falk-
land-kwestie is nog een Oost-
West-konflikt, maar het kan er één 
worden en dan wij ertussen en 
dan knjgen we, vóór we het besef
fen, kemraketten!" Dit gezegd zijrh 
de kon Van Miert zijn slotidee 
over put)lk:iteit op de BRT in de 
verf zetten, zich kanten tegen een 
Vlaams RTL-net en, of een Vlaam
se onafhankelijke commerciële 
zender en kon kongresvoorzitster 
Leona Detiége de ongeveer 250 
aanwezige kaderleden van de par
tij naar huis zenden." 
Het onbehagen dat dit kongres 
ook bij ons naliet sluit aan bij een 
gezegde van Marcel Deneckere, 
hoofdredakteur van het weekblad 
ünl^s, op die bewuste vergadenng 
uitgesproken: „De socialisten die 
t>eleidsverantwoordelijkheid op
nemen en die k>gika aanvaarden 
het>ben geen andere keuze dan 
tegen de belangen van hun eigen 
kiezers in te gaan en aldus de tak 
af te zagen waarop ze zitten." 

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

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

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

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

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

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

met sparen bU de mm 
itiÉi e>MCI 1982 
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Aktie gestart 

behoud van Saeftinghe 

Vorige dinsdag startte te Emma-
haven de aktie voor het onder
steunen van een moderne scha
penhouderij op de schorren van 
Het Verdronken Land van Saef
tinghe, met een bezoek aan de te 
vernieuwen schaapskooi en het 
terrein. Fondswerving door de 
Stichting Behoud Saeftinghe, die 
op 27 maart j.l. met dit doel werd 
opgericht te Amsterdam, moet 
een verantwoord beheer moge
lijk maken. 

Saeftinghe is een 3.000 hektare 
groot schorrengebied van inter
nationaal belang, gelegen aan de 
Westerschelde in Zeeuws-Vlaan-
deren, vlakbij de grens met Ne
derland. De belangstelling voor 
Saeftinghe is de jongste jaren 
ook in ons land toegenomen: niet 
alleen als natuurreservaat en 

Waar de Schelde Vlaanderen ver
laat, Nederland binnenstroomt en 
tegenlijk Westerschelde wordt, lig
gen de schorren van Saeftinghe: 
hoge opwassen, met een rijke 
plantengroei, waar ook een groot 
aantal vogelsoorten thuishoren. 
Ertussen slingeren zich brede geu
len, die bij iedere vloed volstro-

landschap, maar ook als ber-
gingskom voor opkomend water 
bij giertij en stormweer, waar
door het overstromingsgevaar 
stroomopwaarts in het Schelde-
bekken, aanzienlijk wordt ver
minderd. Nu de waterverdragen 
aan herziening toe zijn, de plan
nen voor het rechttrekken van de 
bocht van Bath en de aanleg van 
het Baalhoekkanaal in de koel
kast zijn gestopt, krijgen natuur
beheer en landbouw in het ge
bied weer de nodige aandacht 
Bij de Stichting Behoud Saef
tinghe is een uitvoerige projekt-
beschrijving met een financiële 
verantwoording beschikbaar op 
aanvraag. Met uw steun komt het 
van de grond. Elk bedrag, groot 
of klein, is welkom. Van belang is, 
te weten waar het precies om 
gaat Vandaar deze bijdrage. 

men. De schorren zelf overspoe
len alleen bij springtij. 

Na de voltooiing van de deltawer
ken, met een stormvloedkering in 
de monding van de Oosterschel-
de, zal bijna tweederde van de 
schorren in Nederland verdwenen 
zijn. Vandaar het groot belang van 

.^ouo 

Vlamingen storten op rekening
nummer: 
OOt-0983692-91 
„Stichting Behoud Saeftinghe" 
A.S.LK. - BRUSSEL 

Folders en Inlichtingen zijn te 
verkrijgen bij: 
„Het Zeeuwse Landschap" 
Postbus 25 te 4450 AA Hein-
kenszand 
Tel. 00-31-1106-2640 

Saeftinghe als natuurreservaat 
De geschiedenis van het Verdron
ken Land tot in de jaren vijftig is 
bewogen en getuigt van de strijd 
tussen mens, water en land. Pol
ders werden schorren en slikken, 
door de zee die telkens terugsloeg 
met krachtige stormvloeden. Dan 
begon weer de herbedijking enz. 

Bewogen strijd 
tussen water en land 

Wat overbleef werd in gebruik 
genomen als weidegebied voor 
schapen, die zich gemakkelijk aan
passen aan moeilijke omstandig
heden: zoute planten, weinig zoet 
water, slecht begaanbaar terrein, 
grote afstanden, e.d. Door bewei
ding met 5.000 schapen ontwikkel
de de plantengroei zich optimaal. 
In de jaren zestig drong de groot
schaligheid ook hier door. De keu

ze was onafwendbaar: groot wor
den of... verdwijnen. Het werd het 
laatste. Het aantal schap>en ver
minderde, de plantengroei verruig-
de, de verscheidenheid aan plan
tengemeenschappen nam af, enz. 
Toen in 1976 het gebied Staatsna-
tuurreservaat werd, onder het be
heer van Het Zeeuwse Land
schap, waren er nog slechts 500 
schapen over, dus veel te weinig 
om de uitgestrekte schorren te 
beweiden, met alle nadelige gevol
gen vandien. 

Tot overmaat van ramp befindigde 
de herder, die vanuit Emmahaven 
het middengebied beweidde, in 
1980 zijn bedrijf. Schaapskooi en 
kudde werden gekocht om het 
beheer op oude voet te kunnen 
voortzetten. De kooi is echter te 
klein en staat op instorten. De 
kudde moet worden gezond ge
maakt en aangevuld. Achterstallig 
onderhoud moet worden wegge
werkt Een zware opgave, die zon
der uitstel moet worden aange
pakt 

Nieuw schapenbedrijf 

Onlangs kreeg Het Zeeuwse 
Landschap daarbij steun van een 
koöperatieve onderneming, die 
onder leiding van herder Jan 
Boom het verouderde schapenbe
drijf wil modernizeren en rende
rend maken. Een goed beheerd 
natuurgebied en een produktief, 
milieuvriendelijk landbouwbedrijf: 
twee schijnbaar tegenstrijdige 
doelstellingen in één projekt sa
mengebracht Beweiding van de 
schorren dus, gekoppeld aan de 
produktie van vlees, wol en later 
ook kaas. Ook volgens deskundi
gen van de Zuidelijke Landbouw-
maatschappij is dit haalbaar. 

De nieuwbouw van de stal zal nog 
voor de komende winter gedeelte

lijk klaar zijn. De volledige voltooi
ing ervan en de sanenng en uit
breiding van de kudde drukken 
echter zwaar op de onderneming. 
Vandaar deze oproep. 

Natuurbehoud 

en kleinschalige 

landbouw 
Op termijn kan de Koöperatieve 
Saeftinghe de aanzet zijn tot een 
drietal bedrijven, die ekonomisch 
rendabel zullen zijn en zonder 
overheidssteun kunnen draaien. 
Maar zover is het nog niet De ini
tiatiefnemers beschikken over ei
gen middelen om het bedrijf over 
te nemen en te vernieuwen. Om 
de kudde en de kooi de gewenste 
omvang en kwaliteit te geven, zijn 
de beschikbare middelen ontoe
reikend. Om van 200 naar 600 
fokooien over te schakelen, is on
geveer 2 miljoen frank nodig. Dit 
bedrag kan ook komen van hen 
die het belang inzien van het be
houd van één van de laatste stuk
ken buitendijks natuurgebied In 
samenhang met kleinschalige 
landbouw. Als U tot deze mensen 
behoort, vragen wij U bij te dragen 
voor dit doel. Vlaams-Nederlandse 
solldanteit voor een uniek gebied 
in de grensstreek is zeker aange
wezen. Op te merken valt dat de 
Stichting werd opgencht om de 
nodige fondsen te verwerven en 
dit binnen een zeer korte termijn. 

Wim WELLENS 

Foto txiven schorren tussen de 
brede geulen, die bij iedere vloed 

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

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

4.500 m^ toonzalen 
Openingsuren van de toonzalen: BIJHUIS 
Edegem: Van 9 tot 18 u. Eveneens op zaterdag. Montoyerstraat 10 - B-1040 Brussel 
Brussel: Van 9 tot 17.30 u. Op zaterdag gesloten. Tel. 02/512.99.18 (4 lijnen) 

ISMEIIsn 
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Historicus 
Chris Vandenbroeke 

en 
de sociale geschiedenis 
van het Vlaamse volk 

„...dat de Vlaamse gemeenschap omstreeks 
het midden van de 18de eeuw tot de 
rijkste ter wereld behoorde... 
Daartegenover staat dan dat nauwelijks 
honderd jaar later diezelfde regio tot een 
summum van verpaupering zal terugvallen... 
Alsof het een troost kon zijn bij het 
systematisch achterstellen van de Vlaamse 
belangen, heeft de periode van 
miserabilisme tot voor kort alle aandacht 
naar zich toegetrokken... De blauwvoeters 
van A. Rodenbach hielden er niettemin de 
inspiratie aan over voor een meesterlijke 
psalm van 1879, waarin de ontgoocheling 
over de aftakeling van de laatste decennia 
werd weggepreveld met de woorden „red 
Vlaanderen uit zijn diepen val"... 

Het is bekend dat het historisch 
onderzoek de jongste jaren aan 
een grondige herziening toe is. 
Tijdens de voorbije jaren domi
neerde vooral de belangstelling 
voor ekonomische „topics". Duide
lijk was dit een reaktie op de 
overtrokken belangstelling die lan
ge tijd naar politieke facetten en 
evenementiële zaken was uitge
gaan. Sinds kort echter tekent zich 
steeds sterker een nieuwe dimen
sie af, gekonkretizeerd in een 
groeiende belangstelling voor so
ciale en socio-kulturele benaderin
gen. De uitgeverij Orion speelt 
hierop in door haar historische 
biblioteek te verrijken met een 
vulgarizerende en toch weten
schappelijk sterk gefundeerde 
studie van de hand van dr. Chris 
Vandenbroeke, eerstaanwezend 
assistent aan de sektie Moderne 
Geschiedenis van de Rijksuniver
siteit van Gent „De sociale ge
schiedenis van het Vlaamse volk" 
is een gedurfd en vernieuwend 
boek dat op een boeiende wijze 
nieuwe inzichten bijbrengt en ver
rassende verklaringen oplevert 
voor de historische wording en 
groei van het Vlaamse volk. 
Tekenend voor de auteur en zijn 
aanpak: de inleiding tot zijn boek 
wordt aangeboden met een citaat 
uit pater Strackes „Arm Vlaande
ren": „taal en geschiedenis zijn 
eten en drinken voor ieder indivi
dueel en nationaal organisme". 
Opmerkelijk, ja uitdagend, wordt 
dan een sociale evolutie geschetst 
— opgevat als een geïntegreerde 
analyse van de essentiële maat
schappelijke komponenten — met 
de konklusie dat de geschiedenis 
van ons volk geenszins overeen
komt met het beeld van een „arm" 
Vlaanderen. 

Uitgangspunt van zijn onderzoek 
vormde het bevolkingsverloop 
sinds de 15de-16de eeuw (Chr. 
Vandenbroeke is immers specia
list historische demografie) tot het 
begin van deze eeuw. Dit is volko
men logisch omdat men aldus de 
historische „akteurs" van de voor
bije maatschappij rechtstreeks én 

indirekt kan benaderen. En met 
deze gegevens omtrent de bevol
king slaagt de auteur erin die 
mensenmassa te laten herieven 
door hun leefpatronen te volgen 
op lokaal en regionaal vlak. Deze 
dooriichting van de lagere sociale 
klassen, d.i. het gros van de men
sen tijdens het Ancien Régime, 
doet radikaal afbreuk aan de tradi
tionele vaststelling alsof Vlaande
ren tijdens de 17de-18de eeuw in 
donkere tijden leefde. 
Meteen is gezegd dat deze schrij
ver in zijn studie een voor het 
brede Vlaamse lezerspubliek (en 
vaak ook voor het „gilde der histo
rici") nieuwe benaderingswijze 
hanteert Aldus opgevat is dit 
boek een bijna onweerstaanbare 
prikkel voor zelfstudie en voor 
onderwijsvernieuwing. Iedereen 
kan in deze materie opzoekingen 
doen. 

„Het hemelrijk 
en dan niet meer" 
Sociale geschiedenis is veel meer 
dan een opsomming van sociale 
feiten. Zij legt de grote contouren 
van het historische verioop vast 
en volgt de maatschappelijke 
strukturen op lange termijn, met 
daarin centraal de aandacht voor 

Mq Reportage 

„ Wij boeren en boerinnen, 
wij wericen dagh en nacht 
het alledaagse leven van de mens. 
Sociale geschiedenis is dus veel 
meer dan enkel demografie of de 
studie van de arbeidersbeweging. 
Sociale geschiedenis is totale ge
schiedenis. Wie waren de mensen 
in de voorbije tijden, met hoeveel 
waren zij? Niet hoe de „happy 
few" van de adel en de burgerij 
het ervan afbrachten is het studie-
objekt maar wel: wat at een dood
gewone landbouwer? Onder wel
ke omstandigheden leefde en 
woonde hij? Hoe werden in het 
verieden problemen als partner
keuze, partnerrelatie, huwelijksbe
leving, seksualiteit of vruchtbaar
heid geëvalueerd? Hoe werd 
daarop door de tijdgenoot gerea
geerd of welke sancties hanteer
de hij wanneer zich afwijkende 
gedragspatronen manifesteer
den? En welke kansen liet men 
aan de jongeren? Vormden ze 
toen reeds een probleemgroep? 
Hoe en met wie vrijden zij? 
De basis van het hele historische 
tafereel zijn toch de mensen die 
de geschiedenis maakten. En dat 
zijn voorwaar niet alleen vorsten, 
krijgslieden, bankiers, geleerden 
of kunstenaars. Het zijn de lieden 
van het platteland en van de ste
den, waarvan de gedragspatronen 
en -omschakelingen, gekombi-
neerd met de evoluerende bevol
kingscijfers het leven vertalen. 
Het waarom van de soms bruus
ke, maar meestal langzame wijzi
gingen leert ons het onderzoek 
naar de levensstandaard en de 
tewerkstelling: de lange weg van 
de Vlaamse vrouwen, mannen en 
kinderen vanuit een eeuwenlange 
plattelandse kleinschaligheid naar 

de ontwortelde stad van de late 
negentiende eeuw. De afgang van 
een tijdens de Nieuwe Tijden vrij 
welvarende Vlaamse Gemeen
schap naar het verpauperde 
Vlaanderen van priester Daens en 
Edward Anseele. Telkens konkre-
te benaderingen, ver van geteore-
tiseer over rijkdom versus armoe
de, wars van goedkope „ismen" of 
maatschappijmodellen. Zo schok
kend konkreet dat bij de lektuur 
van bijna iedere bladzijde een ver
band gaat blijken naar de meest 
verscheiden kultuurgegevens, als 
daar zijn volksliederen, spreuken 
en zegswijzen, sociale romans, ge
dichten, religieuze en morele uit
spraken, taaie overblijfsels van 
plattelandsstrukturen. Naast dit 
boek met zijn treffende illustraties 
en grafieken zou gemakkelijk een 
bloemlezing kunnen worden sa
mengesteld waarin niet alleen 
Hendrik Conscience of Cyriel 
Buysse zouden prijken. 
In deze studie wordt heel sterk de 
nadruk gelegd op de achtergron
den van de krisis in de 19de eeuw, 
wanneer de Vlaamse belangen 
volledig opgeofferd werden voor 
de expansie van Wallonië. Het 
beeld van het sombere, arme 
Vlaanderen, zoals het zich rond 
het midden van de vorige eeuw 
voordeed, wordt al te vaak over
trokken. Afgezien van dit kortston
dig intermezzo heeft Vlaanderen 
altijd tot de rijkste gewesten ter 
wereld behoord. Meer nog dan 
vandaag het geval is, behoorde 
Vlaanderen ook reeds in het verle
den tot de ekonomische groot
machten. Vandenbroeke zegt 
over die vreselijke krisis van mid
den 19de eeuw het volgende: 
„Anno 1850 is de kleine man op 
het platteland dan ook letteriijk en 
figuuriijk heel klein geworden, met 
een IQ dat aan tijdgenoten toeliet 
hem met stomme lastdieren te 
vereenzelvigen. Zoals het lastdie
ren past, was hij in zijn miserie en 
domheid ook heel braaf en volg
zaam, zonder aspiraties en zich 
ten volle van zijn minderwaardig-

De landverhuizers door E Laer-
mans (Brussel, Museum voor 
Schone Kunsten). Landvlucht was 
door de verarmingsprocessen 
soms onvermijdelijk. Onder meer 
in de late 16de en op het einde van 
de 17de eeuw was de leefbaar
heid op het platteland bedreigd. 
De Ijevolking week massaal uit 
naar de steden. 

heid bewust Ooit zouden nog wel 
betere tijden aanbreken, ook al 
moest men hiervoor wachten tot 
het hiernamaalsl Zo was het hem 
geleerd; zo zou het dan ook wel 
zijn." (p.224). 

Seksualiteit 
Bij een onderzoek naar seksuali
teit moet men ervan uitgaan dat de 
mens een sociaal en kultureel we
zen is. Seksueel gedrag is een 
biezonder complex, maar typisch 
sociaal en tijdgebonden probleem. 
Of om het met de woorden van de 
Engelse historicus C. Smouth te 
zeggen: „If social history aims to 
reflect what is important in peo
ple's lives, sexual history deserves 
much more serious and central 
attention from social historians 
than it has done so far". Onze 
vroegste ervaringen, aldus Freud, 
worden gevormd in de mikrokos-
mos van het gezin en deze zijn 
grotendeels seksueel van karak
ter. Er lijkt geen enkel type van 
houding zo fundamenteel voor de 
soort van persoonlijkheid als de 
houding to.v. de „vleselijke kon-
versatie". Daarom is het bestude
ren van veranderingen in seksuele 
attitudes een noodzakelijke stap, 
een conditio sine qua non, van 
ieder samenhangend historisch-
sociaal onderzoek. Tot op van
daag werd deze materie zelfs in 
de meest geleerde sociale ge
schiedenissen stiefmoederiijk of 
niet behandeld. 

Aldus is Chris Vandenbroeke tot 
nog toe de eerste Vlaamse histori
cus die, na het briljante boek van 
de betreurde dr. Jos Van Ussel 
(Geschiedenis van het seksuele 
probleem), op een indringende wij
ze deze problematiek ernstig be
nadert Hij bespreekt het seksuele, 
de vruchtbaarheid en de kinder
rijkdom in het Vlaamse land tij
dens de Nieuwe Tijden: 

„Tijdens het Ancien Régime en de 
19de eeuw waren de jongeren in 
Vlaanderen, net als overal ter we
reld, even „sex-minded" als de 
jeugd van vandaag. Alleen tijdens 
kortere perioden van de geschie
denis werd dergelijke natuuHijke 
appreciatie van seks in een nega
tieve beoordeling omgezet. Sek
sualiteit is immers een luxe-aktivi-
teit waarvoor minder belangstel
ling bestaat vanaf het ogenblik dat 
urgentere behoeften zoals eten en 
drinken onbevredigd blijven." 
(p.97 en 109) 
Ook hier valt de nieuwe zienswijze 
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Reportage 

van de auteur onmiddellijk op. Aan 
de hand van onweerlegbare we
tenschappelijke gegevens ver
werpt Vandenbroeke de bekende 
vergelijking met de „konijnekwe
kers". Het systematisch onder
zoek van de bronnen toont vol
doende aan dat de vruchtbaarheid 
van de plattelandsbevolking in 
Vlaanderen tijdens de 16de, 17de 
en 18de eeuw en meer nog tijdens 
de eerste helft van de 19de eeuw 
weinig of geen verschillen ver
toonde met de middenwaarde die 
we voor andere regio's en andere 
bevolkingen aantreffen. Wat meer 
is, wanneer we erin slagen het 
onderzoek over de verschillende 
sociale geledingen uit te splitsen, 
blijkt altijd dat de laagste klassen 
eerder moeizaam in de reproduk-
tie konden voorzien! De schrijver 
bewijst dat tussen de realiteit 
enerzijds en de fantazie van enke
le burgerlijke auteurs anderzijds 
een enorme kloof gaapt Dit enkel 
bij wijze van voorbeeld van onze 
bewering dat het hier werkelijk 
een „ander" boek betreft! 

Vlaanderen morgen 
In het derde deel van dit werk wor
den de sociale facetten en verhou
dingen toegelicht: levensstan
daard en arbeidsfrekwentie, de 
konsumptiepatronen en de vrije 
tijd, de fysische kenmerken van de 
plattelandsbevolking, de sociale 
politiek, de (on)geletterdheid en 
de bijstandsverlening. De auteur 
beperkt dit deel niet tot de (erg In
teressante en boeiende) arbei
dersbeweging of tot het uitschrij
ven van een stukje miserabilisme 
over verarming of vernedering. De 
alledaagse levenswijze van de 
doorsnee plattelandsbewoner 
wordt in zijn totaliteit verhaald. 
En in deze hoofdstukken manifes
teert dr. Chris Vandenbroeke zich 
op een schitterende wijze. Naar 
onze mening moet de historische 
exploratie en de gehele geschie
denisbedoening sociaal georiërv 
teerd zijn. De groeiende menswor
ding staat hierbij centraal. Vandaar 
dat geschiedenis eigenlijk niet vrij
blijvend kan blijven. Het bewust
zijn van de mens dient gewekt: ie
dere levende heeft een taak te 
vervullen in het wereldgebeuren 
met het oog op de toekomst De 
kontaktname, het ernstige onder
zoek van en de ervaring met het 
verleden kan en moet dit bewust
zijn aanscherpen. Dit zal het 
sterkst gebeuren wanneer die his
torische benadering durft rekur-
renties aan te duiden en de link 
maakt met de huidige situatie. 
Prof. Raoul Van Caenegem drukt 
het zo uit: 

„te het soms onredelijk dat men 
ons, historici, vraagt om te zeggen 
„wat de geschiedenis leert" over 
de rechtvaardigste en menselijk
ste regeringsvorm of over de 
meest adequate rechtsbedeling? 
„Good government" is ons aller 
zaak en waarom zou de historicus 
erover zwijgen?" 

Vandenbroeke onttrekt zich 
geenszins aan deze maatschappe
lijke opdracht Ten bewijze van 
zijn revolutionaire aanpak willen 
wij u het slot van zijn laatste 
kapittel niet onthouden: 

„Al gaan we met het historisch 
overzicht terug tot de late middel
eeuwen, steeds had deze natie 
(Vlaanderen) zich als één der 
voorspoedigste en hoogst ontwik
kelde ter wereld weten door te 
zetten. De enige grote uitzonde
ring hierop vormt precies de 19de 
eeuw. Een dergelijke uitspraak 
heeft niets te maken met chauvi
nisme; het is het besluit dat zk:h 
opdringt na het doorlichten van de 
sociale en ekonomische struktu-
ren over lange termijn. Dan pas 
komen konstanten aan het Ikdit, 
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Rust van de wever door A. Van 
Ostade (Brussel, Museum voor 
Schone Kunsten). In de loop van 
de 19de eeuw maakt de linnenin
dustrie een verschrikkelijke krisis 
door Spinnen en weven, eens de 
rijkdom van Vlaanderen, bleek 
toen een vk>ek te worden! 

dan eerst ziet men bepadÜL . _ 
currenties aan het werk. De recen

te ontwikkeling in Beigi Jaat er niet 
de minste twijfel over bestaan dat 

de geschiedenis zich in meer dan 
één opzicht kan herhalen. Niette
genstaande de latente achteruit
stelling, heeft Vlaanderen reeds 
geruime tijd zijn gebruikelijke 
plaats onder de top tien van de 
ekonomische ranglijst weten te 
herwinnen. Terugdenkend aan de 
uitzichtloze afgrond van waaruit 
na het midden van de 19de eeuw 
met de fieropstanding gestart 
werd en aan de talrijke tegenkan
tingen die moesten overwonnen 

worden, vormt het besef alleen al 
van deze herwonnen plaats de 
schoonste hulde die men aan de 
inspanningen van de vorige gene
raties kan brengen." (p. 282) 
Door op zo'n wijze de aktualiteit in 
een historisch daglicht te plaatsen 
en door het verleden van ons 
Vlaamse volk te laten herleven, 
worden heel wat eigentijdse te
genstellingen scherper geprofi
leerd en begrijpelijk gemaakt 
Deze aanpak en het feit dat Chris 
Vandenbroeke, op basis van zeer 
schaars en ongelijk bronnenmate
riaal, een ander verhaal schreef 
over de kleine man uit het Vlaan
deren van toen stemmen ons tot 
dankbaarheid, (pvdd) 

Chris Vandenbroeke, Sociale ge
schiedenis van het Vlaamse volk, 
Beveren, Orion, 1981, 302 p„ geïllus
treerd. 620 fr. 

Chris Vandenbroeke: historicus en futurist 
De Waregemse ge
schiedkundige Chris 
Vandenbroel<e (38) stu
deerde geschiedenis aan 
de Rijltsuniversiteit van 
Gent Hij promoveerde er 
in 1970 met een docto
raatsverhandeling over 
„Landbouw en Voeding in 
de Oostenrijkse Neder
landen". Na een opleiding 
aan het Institut National 
d'Etudes Démographi-
ques (Parijs) speciali-
zeerde hij zich in Histori
sche Demografie. Thans 
is hij als werkieider aan 
de RUG verbonden. De 
auteur maakte zich de 
voorbije jaren verdien
stelijk met meerdere bij
dragen over sociale, eko
nomische en demografi
sche onderwerpen. „So
ciale geschiedenis van 
het Vlaamse volk" is zijn 
eerste publikatie op gro
te schaal (nu reeds in 
herdruk). Een gesprek. 

— Waarom een sociale ge
schiedenis van het Vlaamse 
volk? 
Chris Vandenbroeke: „De 
studie van sociale geschiede
nis kun je op drie niveaus 
doen. De eerste en meest 
enge interpretatie is de analy
se van alleen maar de artiei-
derslieweging. Dit is, m.i. 
slechts één belangrijke kom-
ponent Een tweede benade
ring bestaat erin het uitteke
nen van een stuk historiek 
van de marginaliteit; d.i. de 
vaak gehoorde beschrijving 
van de „verloedering" van de 
maatschappij. Een zwart-wit 
verhouding van miserabele 
dronkaards to.v. elitaire bur
gers. De derde en meest rui
me aanpak is het beschou
wen van sociale geschiede
nis als totale geschiedenis. 
Het alledaagse doen en laten 
van de doorsnee-bewoner. 
Vandaar ook dat ik vertrek 
van de studie van het gehele 
Vlaamse volk als historische 
realiteit Dit kunnen wij direkt 
maar bovenal indirekt" 

— Het valt ons op dat u zich 
waagt aan heelwat vergelij
kingen. 

Chris Vandenbroeke: „Kijk, 
wanneer men aanvaardt dat 
geschiedenis een maat
schappijwetenschap is, dan 
heeft het geen zin de ge
schiedenisbedoening te be
perken tot wat voorbij is. Wij 
moeten ons als historici de 
vraag stellen hoe deze maat
schappij geëvolueerd is. 
Maar ook: hoe zal deze in de 
toekomst ontwikkelen. Hier
op trachten meestal psycho
logen, sociologen en ekono-
men een antwoord te beden
ken. Deze menswetenschap
pers missen echter een 
„long-run" perspektief. Zij 
houden het bij een kortkjpen-
de beschouwing van maxi
maal twintig jaar. Daartegerv 
over stelt de geschiedenis
wetenschap de kennis van 
het nrienselijk gedrag sinds 
eeuwen. Wij moeten in staat 
zijn deze lange termijnevalu-
tie naar de toekomst door te 
trekken." 

Kunt u een aantal van uw 
toekomstvisies naar voor 
brengen? 
Chris Vandenbroeke: „De 
wereld tijdens het Ancien Ré
gime, dus vóór de Industriële 
Omwenteling, was er één van 
vaste strukturen en aksen
ten. Sinds de 19de eeuw leef

de men echter met de obses
sie van het „blijvend groeien". 
Daar is nu een einde aan 
gekomen. Ook nu leven wij 
opnieuw in een meer stabiele 
maatschappij met een hoge 
levensstandaard. Vraag hier
bij is: hoe kunnen wi] deze 
welzijnsgraad van een groot 
deel van de bevolking blij
vend veilig stellen? Het is 
absurd te gek>ven dat we 
steeds langer en steeds meer 
het BNP kunnen opvoeren. 

Dit is een mythe. Wel kunnen 
wij de produktiviteit per sirtaei-
der optrekken, waarbij een 
drastische herverdeling van 
de arbeid nodig zal zijn. Het 
investeren in spitstechnolo
gieën en niet het inpompen in 
bij voortieeid de toekomstto-
ze Waalse staalindustrie, kan 
redding brengen. We staan 
op het keerpunt van een 
nieuwe industriële revolutie. 

Vlaanderen dreigt de trein te 
missen. In plaats van afbouw 
van het onderwijs moeten wij 
om twee redenen integen
deel meer investeren in op
voeding en scholing. Hoogge
schoolde ariseidskrachten 
die biezonder produktief zijn, 
samen met een radikale ar
beidsduurverkorting bieden 
een uitweg. Immers, met de 
huidige ontwikkeling zal dui

delijk worden dat de behoef
ten snel verzadigd zijn en 
oversaturatie dreigt Die 
hoge produktiviteit én de gro
te toename van vrije tijd 
maakt om een tweede reden 
een intensievere input in het 
onderwijs onvermijdelijk. De 
toegenomen vrije tijd zal 
moeten beleefd en besteed 
worden door „kultuur'-men-
sen. Zoniet dreigt de verve
ling en het nihilisme te leiden 
naar een samenleving waarin 
de kriminaliteit zal toenemen. 

De mens is in wezen niet 
gemaakt om te werken. Alle 
ideologieën en religies ver
werpen art>eid als waardevol 
gegeven. Met uitzondering 
van de periode 1750-1850 
toen de burgerlijke nrKraal 
(en ondersteund door de ka-
tolieke kerk) een positieve 
waardering voor liiet feno
meen arljeid erdoor drukte. 

Daarnaast werden de artjei-
ders op alle mogelijke vwjzen 
géindoktrineerd tot ze de ar-
bekisethos ten sk)tte als een 
doel op ziclizelf gingen be
schouwen. De mate waarin 
dit proces geslaagd is, ligt 
vervat in de konsumptie-
maatschappij die we vandaag 
kerwien." 

— Welke waarden moeten 
dan wél benadrukt worden? 

Chris Vandenbroeke: "Wel
nu, het kapitalistisch systeem 
heeft in zijn uitwasemingen al 
te zeer de vloer aangeveegd 
met enkele dieperiiggende 
menselijke waarden. Het vrij-
zijn, de zin om kreatief te 
handelen, het niet-lijden on
der stress en bovenal het 
menselijk kontakt Het ge
woon „mens-zijn" en op een 
zinvolle, andere manier zijn 
vrije tijd benutten moet op
nieuw nnogelijk zijn in de we
reld van morgen." 

(pvdd) 

Tot stof wist de auteur ons te 
vertellen dat hij nu reeds be
zig is aan de voorbereiding 
van een nieuw boek: „Ge
schiedenis en futurokjgie", 
waarin hij een aantal van tx> 
venstaande gedachten ver
der zal uitwerken. 
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Zaterdag 

BRT 
18.00 De Bereboot — 18.05 Blue 
Fire Lady (jeugdfilm) — 19.45 
Nieuws. — 20.10 Slisse en Cesar 
( f j . - 20.45 Terioops. - 21.30 
Uitnodiging tot zelfmoord (week-
endfilm) — 23.05 Nieuws. 

NED 1 
15.30 Nieuws. - 15.32 Het rijk der 
dieren Cstrip) — 15.40 De bedreig
de dierenweeld (fJ. - 16.05 De 
posers van King's Road — 16.30 
Ren je rot (spel) — 17.15 Caram
bole! (biljarten). — 18.58 Nieuws. 
— 19.00 Avro's wie-kent-wie. — 
20.10 Kampioenschap der kam
pioenen. — 21.15 Hier Frankrijk, 
hier Jan Brusse. — 21 37 Nieuws. 
— 21 55 Avro's sportpanorama. — 
22 55 The young messiah (show). 
— 23.30 Nieuws. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat — 18.50 Toe-
nstische tips. — 18.59 De lieverd
jes van Grange Hill (f J. - 19.20 Op 
verzoek (religieuze liederen). — 
2000 Nieuws — 20.27 In de macht 
van QuWp (fJ. — 21.20 Showroom. 
— 22.20 Hier en nu. - 2300 Hier 
en nu/Studio sport — 2325 Tot 
besluit - 23.40 Nieuws. - 23.50 
Studio sport-extra. 

RTB 
19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin 
extraordinaire. — 20 30 Des vacan-
ces en or (film). — 22.00 Cinésco-
pe. — 2300 Nieuws. 

F 1 
1920 Nieuws. - 19.50 Voetbal 
(beker van Frankrijk). — 21.55 Dal
las (f J — 22.45 Le magazine de la 
semaine — 23.45 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Champs-
Elysées (variété). — 21.40 Lorelei 
(tv-film). — 23.15 Nieuwa 

F 3 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionale programma's. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (speO. — 
20.30 La vie de Galilee (toneel). 

ARD 
20.15 Ehrenbürger (toneel). — 
2200 Ich folgte einem Zombie 
(griezelfilm). - 23.30 ARD-sport 
extra. — 1.00 Nieuws. 

ZDF 
19.30 Georg Thomallas Geschich-
ten (fJ - 20.15 Wetten, dass. ? -
21 55 Nieuws. - 22.00 Das aktuel-
le Sport-studio. — 23.15 Mord im 
Hochhaus (thnller). 

D 3 
19 55 Gewestelijk nieuws - 2 0 . 0 0 
Nieuws. — 20.15 Drie balletten. — 
21.05 Vor 40 Jahren (dokJ. -
21.20 Das goldene Schwert 
(sprookjesfilm). — 22.35 Rockpa-
last 

LUX. 
20.00 Huit 5a suffit (fJ. - 21.00 
Vierge sur canapé (film). — 22.45 
Le grand couteau (film). 

Zondag 

BRT 
10.00 Eucharistieviering vanuit Eek-
lo. — 11.00 Konfrontatie (debaO 
— 1200 Nieuws voor gehoorge
stoorden. — 14.00 Tenuto (piano). 
— 14.40 Bonjour la France (open 
school). — 15.10 Buck Rogers (sf-
f j - 18.00 De Bereboot - 18.05 
Leven... en laten leven (kwis). — 
19.45 Nieuws. - 20.00 Sportweek
end — 20.30 Verhalen uit Shilling-
bury (fJ. — 21.20 Van vader op 
zoon (de familie Van den Ghein). 
— 21.50 Hommage (Gouden Roos 
van Montreux). — 22.30 Nieuws. 

NED 1 
19.00 Nieuws.— 19.05 Casper, het 
lieve spookje. — 19.15 Love Boat 
(fO. — 20.05 De gele roos (tv-film). 
— 21.05 Het gesprek (diskussie). 
— 21.50 Het open raam (tv-film). — 
22.15 De onderste steen (dok.). — 
23.10 Simon Carmiggelt - 23.20 
Nieuws. 

NED 2 
15.30 Nieuws. — 1535 Dag huis, 
dag tuin, dag opbergschuur. — 
15.45 De lawaaipapegaai. — 16.10 
Jonge mensen op het koncertpo-
dium — 1705 Studio sport 1. — 
18.20 Op zicht (kunstmagazine). — 
18.45 Sesamstraat — 19 00 Studio 
sport 2 - 2000 Nieuws. - 20.10 
Panoramiek - 20.45 BGTV (ak-
tualiteiO — 21.15 Pinkel (film). -
22.30 Bezuinigen op kunst — 
2320 Nieuws 

RTB 
12.00 Faire le point (debat). — 
19 30 Nieuws - 20.00 Chansons a 
la carte (show). — 21.20 Operation 
Ganyméde (sf-tv-film). - 2300 
Nieuws. 

F 1 
19.30 Les animaux du monde 
(dok.). - 20.00 Nieuws. - 20.35 
Préparez vos mouchoirs (film). — 
22.20 Sports dimanche soir. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Chantez-le 
moi (show). — 21.55 Concert-ac-
tualités. — 22.25 Nos ancétres les 
Francais (dok.). - 2320 Nieuws. 

F 3 
2000 Merci Bernard (humor). — 
20.30 De veroverde woestijn 
(dok.). - 21.25 Korte films. -
22.00 Nieuws. - 22.30 Caprice a 
l'ltalienne (film) - 23.50 Prélude a 
la nuit (Verdi). 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Der Flug 
des Adiers (tv-film). - 21.50 
Nieuws. — 21.55 Schlagzeilen 
(perskritiek) — 22.10 Een dieren
kliniek (dokJ. 

ZDF 

/J^' 

19.30 Deine Braut gehort mir (tv-
film). - 21.00 Nieuws. - 21.15 
Einer von uns (tv-film). — 2305 
Evolutie van de muziek. 

D 3 
19.55 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 2015 Welt der Elsen-
bahn - Eisenbahnen der Welt ( f) . 
— 21.00 Auslandsstudio. 

LUX. 
19.30 Cinérémo. — 20.00 Chopper 
Squad (fJ. — 21.00 L'Assassinat 
de Trotsky (film). 

Maandag 

BRT 
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 De 
Bereboot — 1805 Sesamstraat 
- 18.20 Klem, klein kleutertje. — 
18.35 Hoe word ik Olympisch kam
pioen in zeven lessen? (open 
school). — 19.05 Een beestenboel. 
- 19.10Telegym. - 19.17 Uitzen
ding door derden (Syndikale Om
roep). - 1945 Nieuws - 2015 
Met voorbedachten rade wurg-
moord in M.P.I. (fJ - 21.15 Sport-
show — 22.00 Wikken en wegen 
(verbruikersmagazine) — 22.40 
Nieuws. 

NED 1 
18.58 Nieuws. — 1900 Daar vraag 
je me wat (dokJ — 19.40 Galactica 
(sf-film). - 20.30 De KRO komt 
langs in nieuwe gein. — 21.37 
Nieuws. — 21 55 Voor een bnef-
kaart op de eerste rang (filmkwis). 
- 22.50 Het guenllaleger in El 
Salvador (dok.). - 23.45 Nieuws. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Dieren in 
beweging (fJ. - 19.25 Shelley (fJ. 
- 2000 Nieuws. - 20.37 Achter 
het nieuws. — 21.10 Pisa (satire). 
- 21.20 Solo (fJ. - 22.50 De 
„Vereenigde" Staat ( f ) . - 23.20 
Nieuws. 

RTB 1 
14.00 Le vieil homme et l'enfant 
(film). - 19.30 Nieuws. - 19.55 
Ck)me back Africa (film en debat 
over Z.-Afrika). - 23.00 Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Chantons Frangais. — 20.25 
Soiree Wallonne. 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Avec la 
peau des autres (spionagefilm). — 
2205 L'Enjeu (aktualiteiten). — 
23.05 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Musiques 
au ccBur (vanété) — 21.50 Pyg-
mées Aka, le peuple de la forét 
(dok). — 22.40 Dissident il va sans 
dire (kort tv-film). - 23.15 Nieuws. 

F 3 
19.20 Gewestelijk nieuws — 19.40 
Regionaal programma. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.30 Le telephone rose (film). — 
2200 Thalassa. - 22.30 Nieuws. 
— 2300 Muziek Vivaldi en Tele-

ARD 
2000 Nieuws - 20.15 Ein Stuck 
Himmel (f.) - 21.15 Giscard en 
Chirac, de oppositie in Frankrijk 

Heintje (Simons) in de film „Heintje met een hart op reis" 
uit 1979. Donderdag 20 mei om 15 u. 15 op BRT 1. 

poggenpohl 
keukens 
K u c h e n - Z e n t r u m 
Be lg ië le i 66, 
2000 A n t w e r p e n 
Tel 031-30.07.72. 

(dokJ. — 22.00 Musikalische Erin-
nerungen. — 2230 Tagesthemen. 
— 23.00 Die Kaste (sociale film). 

ZDF 
21.00 Heute-journal. - 21.20 Das 
Boot ist voll (tv-film). — 23.00 King 
Hu (reportage). 

D 3 
19.45 Gewestelijk nieuws. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Mensen praten 
over wereldvrede. — 22.00 Der 
Handkuss (sprookje). — 22.55 Eine 
Frau von heute (O - 23.45 
Nieuws. 

LUX. 
20.00 La croisière s'amuse (f J. — 
21.00 Femme entre chien et loup 
(VI film). 

BRT 2 
19 00 Elektron (jeugdmagazine). — 
19.45 Nieuws. - 20.20 Car wash 
(film). — 21.45 Bonjour la France 
(open school). 

NED 1 
18.58 Nieuws - 19.00 EO Kinder
krant - 19.30 De Waltons (fJ -
220 Aktualiteitenrubnek - 20.50 
Klankkleur (muzikaal intermezzo). 
— 21.00 Op weg naar het Beloof
de Land - 21 37 Nieuws. - 21.55 
Den Haag vandaag — 22.10 „Stap
pen" op Madeira (dokJ. — 22.45 
Nieuws. 

NED 2 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De 
Bereboot — 18.05 Sesamstraat 
— 18.35 Gemeentebeleid (open 
school). — 19.00 Chariie Chaplin 
— 19.0 Tine Ruysschaert zegt 
Markus. - 19 45 Nieuws - 20.15 
Hitring — 21.10 Verover de aarde 
(de wedloop naar de ondergang) 
— 22.00 I.Q. (kwis). - 22.30 
Nieuws. 

18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Archibald 
(stnp) — 19.05 Avro's toppop. — 
20.00 Nieuws. - 2027 Dallas ( f ) . 
- 21.20 Hollands glorie (fJ. -
2210 Televizier magazine. — 22.50 
De toestand in de wereld. — 22.55 
Honderd beroemde schildenjen 
(dokJ. - 23.10 Nieuws 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten — 19.30 Nieuws. — 19.55 
Ardéchois coeur fidele ( f ) — 20.50 
Wetenschappeljik magazine (over 
konserven). — 21.50 Un homme, 
une ville (Jean-Luc Godard over 
Geneve). — 22.50 Nieuws. 

RTB 2 
1955 Hulp aan de Derde Wereld. 

- 21.10 Hollywood Cam 
sical). 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 I 
selle (toneel) - 22.25 1 
gazine. — 23.05 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 20.3! 
modernes (verhalen) 
Concert-magazine — 
Nieuws 

F 3 
19 20 Gewestelijk nieuws 
Regionaal programma. 
Les jeux de 20 heures -
demière séance — 20.5 
du bagne (film) — 224 
— 23.00 La blonde et r 
cal). 

ARD 
2015 Mit Schraubstock 
(nonsens) - 2100 F 
21 45 Dallas ( f ) - 2 2 3 0 
men - 23.00 Kultureel 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 1930 
Fruhiing (tv-film) - 21 
Journal. — 2120 Ansn 
China (reportage) — 22 
in den Bergen (aktiefiln 

D 3 
19.45 Gewestelijk nieuw 
Nieuws — 2015 Arbe 

Z A T E R D A G C lSmeO - i n d e Weekendfilm.fJit-
nodig ing t o t z e l f m o o r d " (M idn igh t Lace) speel t M a r y 
C r o s b y (Sue Ellens l ieve zus je in „Dal las") d e rol van 
een jonge r i jke v r o u w die geheimzinn ige s t e m m e n 
hoort... (BRT). — In L o n d e n d o e t z ich een n ieuw 
f e n o m e e n voo r : j onge mensen , een soo r t „n ieuwe 
romant ic i " en in Engeland „pose rs " g e n o e m d , nemen af
s tand van p o p en punk en gaan z ich anders k leden, 
h e b b e n hun typ ische e igen w inke ls e n e igen eethuis jes. 
Z i j v e r t o n e n z ich g raag aan het publ iek in d e King 's 
Road waar in d e ja ren 60 d e h ippies z ich oph ie lden 
( T r o s / N e d . 1 - m iddagprogramma's ) . (The Posers van 
King's Road). — N C R V zend t v a n a v o n d d e laatste afle
ver ing van Showroom u i t In „ S h o w r o o m " w o r d e n 
g e k k e toes tanden e n o n g e w o n e si tuat ies te k i jk geste ld . 
(Ned . 2). 

Z O N D A G (16 mei) — D e n ieuwe Engelse reeks 
Verhalen uit Shillingbury (Shi l l ingbury Tales) die van
a v o n d o p BRT start, g e v e n een nosta lg ische ki jk o p het 
leven in e e n Engels do rp . In e e n reeks po r t re t ten van 
kunstenaars fami l ies is de famil ie V a n d e n Ghe in aan de 
beur t , een famil ie d ie twaal f genera t ies lang b e r o e m d 
w a s o m d e b ronsg ie tkuns t d ie van vader o p z o o n over
ge leve rd w e r d (Van vader op zoon) — D e V a r a 
(Ned . 1) ze t opn ieuw een af lever ing van d e reeks 
spannende Verhalen van RoaldDahl op he t p rog ramma. 
D e af lever ing hee t „Het o p e n raam" en gaat ove r een 
j ongeman die in een armt ier ig g e b o u w een onge lukk ige 
j onge v r o u w on tdek t . . — De onderste steen, een reeks 
Amer i kaanse aktuele dokumen ta i res hee f t a toomener 
gie en radioakt lv i te i t to t o n d e r w e r p . D e geva ren en ge
vo lgen van rad ioakt ieve besmet t i ng en de kwal i jke 
prak t i j ken van ve ran twoorde l i j ken w o r d e n aange toond 
aan de hand van t w e e geval len. D e journal ist Paul Ja
c o b s d ie akt ief bez ig w a s me t d e geva ren van radioakt l 
viteit en al enke le ar t ikels in da t v e r b a n d had geschre 
ven , w e r d zelf ge t rq f fen en stierf. Laborator ium-anal is te 
Kar in S i l k w o o d had een doss ier samenges te ld over ge
va ren van bestra l ing. O n d e r w e g naar een afspraak met 
e e n vers laggever w e r d zij aangereden en stierf. 

M A A N D A G ' (17 meO - Mie i L o u w behandel t in 
zi jn konsumen ten rub r i ek Wikken en Wegen o.a : D e ga
rant ie van dubbe le beglazing, he t k o m f o r t van autocars , 
levensgevaar l i jke zwende l met voed ing in blik, au to tes t . 
Fiat Panda 45 (BRT). — In het popu la i r -wetenschappe
lijk magaz ine Daar vraagje me wa f ( K R O / N e d . 1) w o r d t 
g e p r o b e e r d een a n t w o o r d te g e v e n o p v ragen als: Hoe 
w o r d e n magne ten gemaak t ; W a a r o m w o r d e n mensen 
oude r dan d ie ren . W a a r o m e ten voge ls nooi t gi f t ige 
bessen, maar w e l landbouwgi f en andere gif t ige s to f f en , 
H o e kr i jg je een zonnes teek , enz. D e K R O sluit zijn 
p r o g r a m m a af met een dokumen ta i re ove r de bevr i j 
d i ngsbeweg ingen in El Sa lvador Ti tel : Vastbesloten om 

te winnen. D e f i lm w e r d gemaal' 
Mex i caanse hoo fds tad opereren 
Salvador iaanse f i lmers. 

DINSDAG (18 mei)-De 
pula i r -wetenschappel i jk magazini 
de aarde hee t „ D e wed loop naa 
e e n dokumen ta i re over de sltuati< 
land o p het geb ied van laser-, « 
ru imtewapens . — In het informati i 
Elektron (BRT 2) zit hedendaag: 
o n d e r w e r p e n aangesneden waar 
ressee rd zi jn. Zoa ls b.v. vanavon( 
fe l i jkheid; P roeven me t siliconer 
me t een wa te rs to fmo to r . — W i e 
he t s lapengaan n o g een parti j t je 
g e lading humor o p d o e n met d 
Amer i kaanse comedy- f i lm van h 
D e f i lm speel t in een luxe-autow 
w e r d geme ld dat z ich een bomr 
vindt. D e b o m zou eruitzien als e 
— G e r b e n Hell inga en Henk R< 
voe t t och ten o p Made i ra een filn 
D e N o s (Ned . 1) zend t die film uil 
(„Stappen" op Madeira) 

WOENSDAG (19 mei) -
beker : Hamburg S V —IFK G 
1—0). — Toen d e Poolse f i lmrei 
aan een ve rvo lg o p zi jn film „Een 
bee ld van het naoor logse Pol 
daa rom naar de Lenin-scheepsv 
o n t m o e t t e hij Lech Walesa. Ui t d 
de re f i lmplannen. He t we rd uitei 
zer", geen por t re t van Walesa, rt 
ove r d e gebeur ten issen op d e 
d ie z o u d e n leiden to t de erkennir 
„Solidariteit". Lech Walesa t reed 
man van IJzer - BRT 1) — O n b 
BRT-leiding een z o interessante 
e e n belangr i jke voetbalmatch. C 
m e t d e pe t gegoo id wordt , heef t 
Da t IS een v o r m van spot ten m^ 

DONDERDAG (20 me 
j ongerenmagaz ine Een vinger 
„ j eugdbeweg ingen" . — Wie de f 
in Werchter die doo r de KR 
u i tgezonden, moes t missen, kaï 
d o o r vanavond te k i jken op BR 
van een repor tage van dat p o p g 
k o m t — In het v rouwenmagaz 
nou met Sien? ( N o s / N e d 1) 
„Feminis tes in de omgang zijn", 
a n t w o o r d te v inden op v ragen 
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llywood Canteen (mu-

«. — 20.35 Mademoi-
I). — 22.25 Tennisma-
13.05 Nieuws. 

NS. - 20.35 Contes 
(vet+ialen). — 21.55 
gazfne — 23.15 

'Stelijk nieuws. — 19.40 
programma. — 20.00 
20 heures. - 20.30 La 

ance. - 20.50 Le rock 
film) - 22.45 Nieuws. 
i blonde et moi Cmusi-

chraubstock und Geige 
- 21.00 Report — 

i Cf.). - 22.30 Tagesthe-
.00 Kultureel magazine. 

(VS. — 19.30 Ambacher 
^fllm). - 21.00 Heute-

21.20 Ansicfiten aus 
Jrtage). — 22.05 Regen 
qen (aktiefilm). 

sstelijk nieuws. — 20.00 
20.15 Arbeitsplatz. — 

21.00 Unter dem Cfiaplteau 
(show). - 21.45 Galerie. - 22.30 
James Cagney (dokJ. — 23.30 
Nieuws. 

LUX. . ^ _ ^ _ _ _ 
20.00 Médecins d'aujourd'fiul (fJ. 
— 21.00 Dracula père et f lis (grie
zelkomedie). 

Woensdag 

BRT 1 
16.00 Bonjour la France (open 
school). - 17.00 Op het Schild
padplein. — 17.30 Het zwaard van 
Ardoewaan ( f ) . - 18.00 De Bere-
boot — 18.05 Sesamstraat — 
18.20 Beestenboel (strip). — 18.25 
Buck Rogers (sf-f). - 19.12 Uit
zending door derden (SP). — 
19.45 Nieuws. - 20.20 Arnold (f.). 
— 20.45 De man van ijzer (film) — 
23.10 Nieuws. 

BRT 2 
19.00 Gezondheidsmagazine. — 
19.45 Nieuws. — 19.55 Finale Uefa-
beker (Hamburger SV- I .F .K. Gö-
teborg). 

NED 1 
15.30 Vara's filmklub. - 17.05 De 
film van Ome Willem. - 18.58 
Nieuws. — 19.00 Van gewest tot 

gewest. — 19.50 Politieke partijen. 
— 20.00 Naar zee (tv-film). — 
21.37 Nieuws. - 21.55 Den Haag 
vandaag. — 22.10 Studio sport — 
23.00 Nieuws. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Pubertijd. 
- 19.25 Kenmerk. - 20.00 
Nieuws. — 20.32 The eagle had 
landed (oorlogsfilm). — 22.30 Seth 
Gaaikema een dromerige dag in 
mei (kabareO. — 23.02 Teleac. -
23.37 Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. - 19.30 Nieuws. — 19.55 La 
chasse aux trésors (spel). — 20.55 
Festival du Rire a Rochefort. — 
21.45 Le temps dun livre. - 22.30 
Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Finale Uefa-beker (Hamburg 
SV- I .F .C . Göteborg). 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Les mer-
credis de l'information (aktualiteiO. 
— 21.30 Diderot — 22.35 Koncert. 
— 23.10 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Le grand 
échiquier (show). — 23.15 Nieuws 

F 3 
19.20 Gewestelijk nieuws. - 19.40 

erd gemaakt d o o r een vanui t de 
d opere rend kol lekt ief van j onge 
s. 

mei) — D e af lever ing van het po-
jk magazine van BRT 1 Verover 
edioop naar d e o n d e r g a n g " en is 
sr de situatie in Amer i ka e n in Rus-
/an laser-, e lek t ronen- en andere 
e t in format ieve jongerenmagaz ine 
hedendaagse muz iek en w o r d e n 
neden waar in d e j ongeren géinte-
.V. vanavond : b l oedg roepen en er-
let s i l iconen; Een jonge ui tv inder 
>tor. — W i e e rvan houd t o m voo r 
len parti j t je te lachen, kan de nodi -
ioen met d e fi lm Car Wash, een 
/-f i lm van Michae l Schu l tz Cl 976). 
luxe-autowasbedri j f . V ia de radio 

h een bommaniak in de buur t be-
uitzien als een colaflesje... (BRT 2). 
en Henk Raaff b rach ten van hun 
eira een fi lm m e e ove r dat ei land, 
i t die film uit in de reeks „S tappen" 
ira). 

I ( 1 9 m e 0 - Voefba/ . 'F ina leUefa-
;V —IFK G ö t e b o r g (heenmatch : 
jo lse f i lmregisseur A n d r z e j W a j d a 
ijn film „Een man van marmer" , een 
j r logse Polen w o u beg innen en 
in-scheepswerven in G d a n k s ging, 
/alesa. Ui t da t kon tak t g roe iden an-
t we rd uiteindeli jk „ D e man van ij-
n Walesa, maar een pol i t iek d rama 
s e n op d e Len in -scheepswerven , 
de erkenning van de vr i je v a k b o n d 
'alesa t reed t zelf o p in de fi lm (De 

1). — Onbegr i jpe l i j k is het dat de 
nteressante fi lm plaatst t egenover 
balmatch. Da t i.v.m. koörd inat ie er 
/vordt, heef t ons al vaker geërgerd . 
I spot ten me t de ki jker, dunk t ons. 

L G (20 mei) — Het tema van het 
:en vinger in de pap CBRT 2) is 
— Wie de fi lm over het popfestival 
j o r de K R O vor ige w e e k w e r d 
missen, kan de schade bepe rken 
jken op BRT 2, waar het 1 ste deel 
an dat popgebeu ren o p het s che rm 
jwenmagaz ine Of... en hoe zit het 
Ds/Ned. 1) w o r d t nagegaan hoe 
igang zijn". Er w o r d t g e p o o g d een 
op vragen ove r n ieuwe samenle

v ingsvo rmen , al dan niet vo lgend o p een ges t rand 
huwel i jk . Dr ie femin is tes ver te l len hoe zij het hebben 
aangepak t : Een v r o u w die na t w e e huwel i j ken en 
k inderen, gaat s a m e n w o n e n me t een andere v r o u w ; 
Een v r o u w die haar man ver laat en geen n ieuwe 
kon tak ten aangaat ; Een femin is te d ie me t haar v r iend 
leeft. — D e K R O (Ned . 2) draai t Advokaat van de duivel 
CThe Devi l 's A d v o c a t e ) , (1977) een f i lm van G u y G r e e n 
naar Mo r r i s W e s t s gel i jknamige bestsel ler. Een doodz ie
ke monse igneur Mered i t h w o r d t d o o r he t Vat ikaan naar 
een a fge legen b e r g d o r p ges tuu rd o m duidel i jkheid te 
b rengen in het gehe im van een zeke re G i ac om o 
Nerone . D e z e man zou in de laatste jaren van de oor log 
ve rbazende staalt jes van naastenl ie fde gep res tee rd 
hebben . Hi j w e r d ech te r d o o r d e par t izanen als ve r rader 
doodgescho ten . D e b e w o n e r s van het d o r p ve re ren 
hem s indsdien als een heil ige. 

V R I J D A G (21 mei) — De uitzending door derden 
is v o o r b e h o u d e n aan het V r i j e W o o r d en er w o r d t het 
onderw i j sbe le id van minister C o e n s doo rge l i ch t — D e 
13de af lever ing van Maur i ce de W i l des 17-delige reeks 
De Nieuwe Orde gaat ove r d e „N ieuw Raad van 
V laanderen" , d e spo tnaam die de Franstal ige of f ic ieren 
gaven aan d e „Lui tenant de W i n d e k r i n g " die d o o r 
enke le V laamse of f ic ieren in het k a m p van Tibor w e r d 
ges t ich t „ to t verhe f f ing van he t V laamse vo lk" (BRT 1). 
— Roland L o m m é bes teed t in Premièremagazine uit
voe r ig aandacht aan het draa ien van d e Franse fi lm „ L e s 
Misérables" naar de roman van V ic to r Hugo. CRegie: 
Rober t Hosse in) CBRT 1). — In de Muppetshow is 
G ladys zonde r Pips te gast (BRT 2). — Twee knoeiers in 
moeilijkheden CIt ra ined all night and day) is een 
cop roduk t i e tussen Amer ika , Engeland en Israël. D e 
b lanke Rober t Talbot CTony Cur t is ) en de z w a r e L e o 
Garc ia (Lou Gosse t t jr.) zi jn t w e e avontuur i i jk aangeleg
de heren. Di tmaal zijn zij in de Sahara t e rech tgekomen , 
waar zij w a p e n s en munit ie smokkelen.. . CRegie: Nico las 
Gessne r - 1979) CBRT 2). - D e V a r a CNed. 1) b reng t 
een tv-aanpassing van de komische thri l ler „No t in the 
b o o k " van A r t hu r W a t k y n . Neder landse t i te l : Moord 
voor beginners. Freek van Vl iet leidt een heerl i jk 
r i jkeluis levent je zonder zo rgen . Daar k o m t een e inde 
aan wannee r een inspekteur uit Indonesië hem k o m t 
her inneren aan enke le zwa r t e pagina's uit het boek van 
zi jn ver leden. — N o g Ned . 1 : CVara) een laatavond-
speel f i lm: Een vredig dorpje (Un si joli vi l lage), e e n Fran
se fi lm van Et ienne Perier Cl 979), met V i c to r Lanoux, 
Jean Carmet , Valer ie Ma i resse . Tegen het d e c o r van 
een vred ig landeli jk do rp je o n t v o u w t z ich de harde kon -
f rontat ie tussen de groot- industr iee l Ber t in en de rech
ter Noblet , die v e r m o e d t dat de industr ieel meer w e e t 
•gvér de verdw i jn ing van zi jn v rouw . Hij aarzel t ech te r 
o m hem off ic ieel aan te k lagen. G e w e t e n s n o o d kwe l t 
hem. Uiteindel i jk zal hij zi jn pl icht doen... 

Regionaal programma. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.30 Une homme nomme Kiowa 
Jones (western). — 22.00 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Der Flug 
des Adiers (tv-spel). — 21.15 Ver
halen uit de ballonvaart. — 22.00 
Denton Coley, chirurg (dok.). — 
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Rötz-
lich lm letzten Sommer (film). 

ZDF 
20.15 Aktualiteitenmagazine. — 
21 00 Heute-journal. - 21.25 Die 
Profis (f) . - 22.15 Gehandicapten
service in de Bundesliga (dok.). — 
22.20 De Nato (dok.). 

D 3 
19.45 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Ontspanning en 
informatie. — 21.45 Juan Carlos 
(portreO. — 22.15 Der Jammer 
(film). - 23.30 Nieuws. 

LUX. 
20.00 Hit-parade. - 21 00 A double 
tour (film). — 22.45 Spektakelma
gazine. 

Donderdag 

BRT 1 
10.00 Euchanstieviering vanuit 
Oostkamp. — 15.00 De kleine orto-
doxe liturgie (muziek in Polen). — 
15.15 Heintje - met een hart op reis 
(musical). — 18.00 De Bereboot. 
- 18.05 Sesamstraat - 1835 
Dieren van het groene woud 
(strips). — 18.57 Uitzending door 
derden (CVP). - 19.45 Nieuws. -
20.10 „En toch van harte" (Rerum 
Novarum-show) — 21.10 Panora
ma. - 2200 Dallas (fJ. - 22.50 
Sporttribune. — 23.20 Nieuws. 

BRT 2 
19.00 Een vinger in de pap. — 
19.45 Nieuws. - 2010 Wit-rood-
goud (kwis). — 20.40 Première. — 
21.30 Popfestival Werchter '81 (re
portage)^ 

NED 1 
18.58 Nieuws. - 19.00 Vinger aan 
de pols (medisch magazine). — 
19.25 Kavik de wolfshond (avontu
renfilm). — 20.55 Ontmoetingen 
(artistieke portretten). — 21.36 
Nieuws. — 21.45 Ot . en hoe zit het 
nou met Sien? — 22.20 Nieuws. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat - 1850 lene 
miene mutte (dans) — 18.59 
Tweetie (stnp). - 19.10 Popi ( f ) . 
- 1935 De Sullivans (fJ. - 20.00 
Nieuws. — 20.10 De advokaat van 
de duivel (tv-film). — 21.55 Peerke 
Donders (portret van de Brabant
se missionaris en diens zaligverkla
ring op zondag 23 mei a.s). — 
22.10 De alles is anders show. — 
23.10 Nieuws. 

RTB 1 

15.00 Grote Prijs van Wallonië (re
portage). — 19.00 Waalse gewes
telijke aktualiteiten. — 19.30 
Nieuws — 19.55 De speelpleinen 
(enquête) — 20.20 Little Big Man 
(western) — 22.40 Le carrousel 
aux images. — 23.15 Nieuws. 

RTB 2 
21.00 Concert promenade Espana. 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20 35 La nuit de 
Matignon (tv-film) — 21 55 Nieuwe 
avonturen van het brem (dok.) — 
2255 Nieuws 

A 2 

20.00 Nieuws - 20.35 Aktualitei-
tenmagazine. — 21.40 Les enfants 
du rock — 23.15 Nieuws. 

F 3 
19.20 Gewesteijk nieuws — 1940 
Regionaal programma. — 2000 
Les jeux de 20 heures — 2030 

TVEkspres 
De dikste vriend 

vanüwTY. 

Ciné-parade (filmmagazine). — 
21.55 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.16 Artiesten 
en magièrs in de DDR (reportage). 
— 21.00 Wer driemal lügt (kwis). 
— 21.30 Musikladen (tv-disko-
teek). - 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Theodor Chindler (f J. 

ZDF 

19.30 Der grosse Preis (spel). — 
21.00 Nieuws - 21.05 Vragen van 
vrouwen aan de bondspresident 
— 2220 Assunta (tv-spel). 

F 3 
19.45 Gewesteijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Parade im Ram-
penlicht (musical) — 21 50 Me
disch magazine. — 22.35 Wieder-
sehen mit Halle? (reportage). — 
23.20 Nieuws. 

LUX. 
20.00 Dallas (f) . - 21.00 De kijkers 
bepalen zelf hun film: „La pwomès-
se de l'aube" of „Le maitre des iles". 

Vrijdag 

BRT A 
1400 Schooltelevisie. - 18.00 De 
Bereboot — 1805 Sesamstraat 
— 18.20 Klein, klein kleutertje — 
1835 Aktie op>enbaar vervoer — 
19.06 Het vrije woord (onderwijs
beleid) - 19.45 Nieuws. - 20.15 
De nieuwe orde (de nieuwe raad 
van Vlaanderen). — 21 15 Premiè
re-magazine — 22.05 Jazz-music 
(Billy Cobham kwartet) - 2240 
Nieuws 

BRT 2 

1900 Scheldegotiek (dokJ — 
19.25Popeye. - 19.30 Lieve plant
jes - 19.45 Nieuws - 2015 De 
Muppets (show) — 20.40 Twee 
knoeiers in moeilijkheden (avontu
renfilm) 

NED 1 
18.58 Nieuws. - 19.00 Moord voor 
beginners (thnller) — 20.35 Haag
se bluf - 21.37 Nieuws - 21.55 
Humanistisch Verbond — 22.25 
Een vredig dorpje (sociale film) — 
020 Nieuws 

NED 2 
18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal — 18.59 Bassie en 
Adnaan en de huilende professor 
( f ) — 19 25 De nieuwe juf (tv-film) 
- 2000 Nieuws - 2027 De 
Corrie van Gorp show — 21.20 
Aktua TV. - 21 55 Max Havelaar 
(f) . — 22.40 Nachtelijke verschrik
king (tv-film) - 2320 Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. — 19.30 Nieuws. — 19.55 A 
suivre...(informatiemagazine). — 
21.15 Les jeux de la comtesse 
Dolingen de Gratz (film). 

RTB 2 
19 55 Festival du nre a Rochefort 
— 2055 Sportmagazine 

F 1 
20.00 Nieuws — 20.35 Formule 1 
+ 1 (vanété) — 21 40 Joélle Ma-
zart Cf.) - 2235 De visvangst 
(dok) 

A 2 
20 00 Nieuws - 20 35 Paris St-La-
zare (f J — 21 35 Apostrophes. — 
2255 Nieuws. - 23.05 MASH (sol-
datenfilm) 

F 3 
19.20 Gewestelijk nieuws — 19.40 
Regionaal programma. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (speO. — 
20.30 Le nouveau vendredi (repor
tages). — 21.30 L'Afnque, c'est loin 
(ti/-film). - 22.25 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuvire. - 20.15 Die zarte 
Falie (filmJ. — 22.00 Ekonomisch 
magazine. — 22.30 Tagesthemen. 
— 2300 Der Tag. an dem Elvis 
nach Bremershafen kam (tv-film). 

ZDF 
19.30 Auslandsjoumal. — 20.15 
Aktenzeichen XY... ungelost — 
21.15 Het Duitse werknemerssyn-
dikaat (reportage) - 22.00 Aktua-
liteitenmagazine — 22.20 Kultureel 
magazine — 22.50 Sport am Frei-
tag — 23.30 Abbott und Costello 
treffen Frankenstein (film). 

D 3 
1945 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 2015 Landesspiegel. 
- 21 00 Het heihg bloed (dokJ. -
22.00 Eine Frau von heute (fJ. — 
2250 „Vrouwen en literatuur". 

LUX. 
20 00 Embarquement immédiat (f J. 
— 21.00 L'Homme de la loi 
(western). — 22 40 Automagazine. 

Spanje - SALOU 

te huur 

Rechtstreeks van eigenaar afjp. 
voor 6 pers. Privaat zwembad, 
zicht op zee, 250 m van strand. 

Voor maanden juni, juli, augustus 
en september Aan zeer voordeli
ge voorwaarden Tel 
054-32.18.57 

(Adv. 77) 
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16 m Kritisch bekel<en 

Toneel in de kleren van 
iemand anders... 
„Kinderen van een mindere God", 
het suksesstuk van de Amerikaan
se auteur Mark Medoff\s dermate 
interessant dat je de symboliek 
ervan pas in de tweede graad 
ervaart Dit stuk beantwoordt aan 
de huidige normen van toneel om
dat het ideehtoneel is, maar dan 
gekonstrueerd volgens een ge-
voelspatroon. Dat laat de auteur 
ook toe af te wijken van het 
grondprincip)e dat wil dat een stuk 
(of een roman, of een film, enzJ 
handelt over macht machtsbezit 
machtsgreep en machtswellust 
Onder het mom van een met 

^ ^ 

ve pevALuATIe 
l/A/^ J>€ f RANK 

Ov V , 

DeVALueeRT 

I 

Ut*1 

emotie geladen onderwerp weet 
Medoff ons, via een precies geko
zen onderwerp — het kontakt met 
hardhorenden — eerst te overtui
gen dat zijn oeuvre handelt over 
het kommunikatieprobleem tus-

„Kinderen 

van een 

mindere 

God" 

sen mensen. Pas als je doorhebt 
dat hij hier een minoriteit aan het 
woord laat die niet op machtsbezit 
gevlast is maar wel naar een bete
re verhouding met de buitenwe
reld — d.w,z. met ons „normale" 
mensen — begrijp je ook dat 
kommunikatiestoornis tussen 
mensen tout court dit rijkgevulde 
stuk een dimensie meer geeft De 
dubbele bodems en de verregaan
de symboliek zijn ook geen hinder
nissen voor de duidelijk sociale 
geladenheid van dit stuk. Wanneer 
Orin Dennis (vertolkt door de 
merkwaardige Vic De Wachter) 

de revolte luidt handelt hij als 
woordvoerder van een sociale 
klasse, de doofstommen en hard
horenden. Je krijgt hier wel een ty
pisch Amerikaanse toestand voor
geschoteld — waarbij de oorzaak 
van Orins revolte je niet heel 
duidelijk is, laten we dit aanreke
nen als een schoonheidsfoutje in 
een overigens briljant gekonstru
eerd geheel — waarvan we hier in 
Europa maar weinig kaas hebben 
gegeten, wat niet belet dat je mee 
moet voelen voor zulk een doel. 

Maar zowel Orins optreden als die 
van de direkteur Franklin, de advo-
katen Edna Klein en de moederfi
guur vertegenwoordigen a priori 
slechts de buitenwereld; de ande
ren, dus de hel. Het konflikt dan 
speelt tussen James Leeds, leraar 
aan een instituut voor doven en 
hardhongen en het „hopeloos" ge
val dat hij er bij krijgt: de nukkige 
Sarah Norman, die zich letterlijk In 
haar wereldje heeft opgesloten. 

Leeds neemt daar geen vrede 
mee en probeert haar wereld bin
nen te dringen. Hij „voelt" aan dat 
er uit die meid iets kan groeien. Hij 
doet er dan ook alles voor, tot 
zelfs met Sarah huwen omdat hij 
allengs smoorverliefd is geworden 
op haar. Maar de buitenwereld — 
de anderen — kunnen die dat zo 
maar aanvaarden? En zij zelf? 
Gekneld en vastgegroeid tussen 
de buitenwereld en haar univer
sum zal zij opteren voor een kom-
promis dat sp>oren en wonden zal 
achterlaten. 

Het is in feite een subtiele variante 
van Pygmalion waarbij Pygmalion-

K%^'S 

Leeds zich ditmaal de vingers 
brandt aan het beeld van Galatea-
Sarah. Maar het maakt niet zoveel 
uit of deze love-story al dan niet 
een happy end kent Het stuk is zo 
rijk aan nevenaspekten en exacte 
bedoelingen dat het als een ver
frissend en verkwikkend bad lijkt 
waann je ondergedompeld wordt 
door een superieure akteurspres-
tatie. Ook dat brengt „Kinderen 
van een mindere God" (niet zo'n 
puike, want letterlijke, vertaling 
van „Children of a lesser God". 
Kijk naar de Franse titel die heel 
wat poëtischer klinkt: „Et Ie 7ième 
jour Dieu créa les autres..J mee; 
naast de dialoog wordt het stuk si
multaan in gebarentaal vertolktl En 
de uitzonderlijke prestatie van Gil-
da de Bal en Rik Andries die een 
maandenlange repetitie achter de 
rug hebben mag men gerust in de 
bloemetjes zetten. Merkwaardig is 
ook het feit dat het stuk terzelfder-
tijd in een zelfde sobere en effi
ciënte regie door Jo Dua gespeeld 
wordt in haar Franse versie in het 
Théêtre National. Het is geen zéér 
groot stuk maar het is een steen-
goed stuk waarbij je met een 
minimum aan middelen een maxi-

Rik Andries en Gilda De Bal in 
„Kinderen van een mindere God". 
(KVS) 

maal rendement moet uitpuren en 
dat valt dan op de schouders van 
de akteurs terecht De lezer ware 
gerustgesteld: Gilda De Balis een 
perfekte Sarah, waardoor ze be
wijst dat ze een grote aktrice is ge
worden. Rik Andries is een prima 
James Leeds. Wat die twee in zulk 
een empatisch stuk ervan terecht-
brachten werd op de première 
dan ook op een staande ovatie 
ontvangen. Wie zei er ook weer 
dat men in Vlaanderen geen to
neel, en dan vooral in de KVS, 
meer kon spelen? Empatisch zei ik 
en dat is het ook. Wanneer Sarah 
haar laatste gebaren maakt en 
Leeds ze half-tragisch, half-iro
nisch, de zaal inslingert doven de 
lichten op een perfekt getimed 
line: als jij mij helpt dan help ik jou! 

Ko Thurn 

Kinderen van een mindere God, tot vrijdag 
21 mei in de KVS, Lalcensestraat 146, 1000 
Brussel. 

Boudewijn de Groot 
begeeft zich aan filmmuziek 

Ontdekte nieuwe liefde in Los Angeles 

Velen zagen Boudewijn de Groot 
begin april jl. in de Nederlandse te
levisieshow als de „Troebadoer 
der Lage Landen". Dat optreden in 
de Schouwburg van Den Helder 
was een unieke gelegenheid om 
de „live" dubbelplaat — die eind 
vorig jaar verscheen — ook visu
eel te kunnen meemaken. Het was 
een terugkijken naar de late jaren 
zestig en de vernieuwende zeven
tig in trilogievorm verpakt op een 
rijtje. Boudewijn werd er begeleid 
door de beste muzikanten die hem 
bij zijn voorbije rondreizen door 
Vlaanderen en Nederland bege
leidden. Hierover, en over zijn 
nieuwe plannen hadden we met 
hem een gesprek toen hij vorige 
week voor een dagje te Brussel 
was. 
„De dubbelplaat is de verwezenlij
king van een wens die ik in lange 
tijd met aandurfde", bekende Bou
dewijn. „Maar nu waren de om
standigheden rijp: ik had weer 
nieuwe podiumervaring achter de 
rug, en kon kiezen uit de verschei
dene begeleiders uit vorige toer-
nees. Ik koos de samenstelling die 
me öesf lag, en de planning voor 
de opnamen kwamen zo uit dat 
het in de Kulturele Centra van 
Hasselt en Dilt>eek werd opgeno
men, met een goeie akoestiek en 
een prettig publiek die ik al bij een 
vroeger optreden in die zalen leer
de kennen." 

— Het was dus geen doorbre
ken van een traditie? 
„Kommercieel was het misschien 
beter geweest op de hoes bij 
voorbeeld „Carré" of „Amster
dam" te kunnen vermelden, maar 
wij hebben gewoon volgens plan
ning gewerkt En in Nederland is 
het niet eens opgevallen dat de 
opnamen in Vlaanderen gebeur
den." 

— Je was zowat een jaar lang In 
LA^ Californlë, het mekka van de 
film. In je beginperiode pleegde 
je samen met Lenart Nijgh ook 
een filmpje. Hervond je een oude 
liefde? 

„Ik vind niet dat ik zo heel veel heb 
opgedaan in LA., maar je pikt altijd 
wel wat mee. Wat me vooral boeit 
is de filmmuziek, en terug in Ne
derland ben ik nu gewoon student 
Ik moet ook „huiswerk" maken: 
komponeren van filmmuziek, voor 
bij voorbeeld „Love boat", en zelfs 
ook „Charlie's Angels". En dat doe 
ik tot het einde van dit jaar Voor 
de buitenwereld wellicht niet zo 
interessant Maar het komponeren 
en arrangeren van die muziek 
boeit mij." 

— Twee jaar geleden werkte je 
reeds mee aan een Nederlandse 
film? 

„Ja het was de muziek voor „Een 
tip van de sluier", en met die 
producer zou ik best nog willen sa
menwerken. Maar konkrete plan
nen of afspraken zijn er nog niet" 
— Nu je wens is vervuld, werk je 
aan een nieuwe plaat? 
„Ik had erg weinig tijd om aan 
liedjes te werken en een nieuw re
pertoire samen te stellen. Het 
wordt dus iets voor '83. Wat me 
meest aanspreekt is in de lijn van 
de nummers „Als 't bericht slecht 
is" en „Vertrek", uit vorige plaat 
Maar wat het zal worden weet ik 
nog niet precies." 

Koncerten 
Na twee dagen Elton John in 
Vorst-Nationaal is de Amerikaan 
Frank Zappa er vrijdag (14 mei) 
om 20 u. 30 aan de beurt, met zijn 
subtiel swingende non-sense jazz
muziek om de vingers van af te lik
ken. De Rolling Stones komen niet 
naar Antwerpen, maar geven een 
extra koncert voor hun fans. Het 
artiestenburo „Make it happen" 
regelde hiervoor een optreden op 
zaterdag 5 juni in het Feyenoord-
stadion te Rotterdam, en de ti
ckets zullen uitsluitend in ons land 
worden verkocht 
Er worden dan ook uit negen 
steden bussen naar Rotterdam 
ingelegd. Voorprogramma is nie
mand minder dan de J. Geils Band. 

Serglu* 
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Kritisch bekeken Mfr 17 

De memoires van prof. Elaut 
De memoires van prof. Elaut be
slaan niet minder dan 600 bladzij
den kleine druk. Op het eerste 
gezicht een langdradig boek, met 
zeer veel détails die op zichzelf vrij 
onbelangrijk zijn. En toch is het 
boeiende lektuur omdat uit de vele 
bijkomstigheden het beeld oprijst 

van een man, van een levensloop 
en van een tijd, een periode die 
zich uitstrekt van vóór de eerste 
wereldoorlog tot de jaren 70. 

Prof. Elaut was een boeiende per
soonlijkheid. Indien hij inderdaad 
deze memoires geschreven heeft 
in zijn laatste levensjaren moet hij 
wel een fenomenaal geheugen ge
had hebben. We mogen wel ver
onderstellen dat hij beschikte over 
dagboeken, nota's, dokumentatie 
die hem toelieten in zoveel details 
te treden, haast dag na dag te me
moreren waar hij was, wat hij die 
dag gedaan had, enz... De uitvoe-
nnge beschrijving van zijn vorming 
als geneesheer-specialist zal min
der de gewone lezer boeien. Doch 
er is toch veel meer. Er zijn vooral 
twee zaken belangrijk in deze me
moires. 

Vooreerst de sterke persoonlijk
heid van de auteur, die wij stap 
voor stap kunnen volgen door
heen zijn levensloop. Vervolgens 
zijn getuigenis over bepaalde epi
sodes uit de Vlaamse strijd waar

bij hij zelf betrokken was. De kijk 
van een zelfstandigdenkend en 
onafhankelijk man op personen, 
verhoudingen en dingen die zich 
afspeelden. 

Opmerkelijk is het dat prof. Elaut 
gedurende gans zijn leven, steeds, 
in alle omstandigheden zich zelf 
gebleven is, zelfstandigdenkend 
en handelend, vrij, onafhankelijk, 
moedig en stout zelfs in zijn oor
deel en in zijn optreden. Beginsel-
vast rechtlijnig en konsekwent, 
zonder zich te laten beïnvloeden in 
zijn denken en handelen door min
derwaardige motieven, zoals ei
genbelang, menselijk opzicht fami
liebanden of wat dan ook. Daarom 
kwam hij over en was hij inder
daad een sterke persoonlijkheid, 
een man uit één stuk, een groot 
man. Nooit draaide hij rond de pot 
zijn woord was ia of neen maar 
nooit halfslachtig en op zijn woord 
kon men bouwen. Een gesprek 
met hem over een of ander pro
bleem was meestal zeer kort 

Veelal had hij zich reeds een 

mening gevormd en verwoordde 
hij zijn mening kort bondig en 
klaar. Men wist wat men aan hem 
had. Nooit ontvluchtte hij zijn ver
antwoordelijkheid. Ook niet toen 
hij aangezocht werd om kandidaat 
te zijn op een Volksunieliist 

Raveel maakt kunst van voetbal 
Tot voorheen kende het vierjaar
lijkse tornooi voor de wereldbeker 
voetbal niet bijster veel bijval van
uit de kunstwereld. Thans is daar 
wel enige verandering in geko
men. Immers, ter gelegenheid van 
de Mundial, die op 13 juni in 
Barcelona van start gaat (met Bel
gië tegen wereldkampioen Argen
tinië als openingswedstrijd), publi
ceerden de innchters een opmer
kelijke reeks van vijftien affiches, 
waaraan o.a. vermaarde kunste
naars als MIro, Tapies en Folon 
hun medewerking verleenden. 
Hier nam de uitgeverij Mercator-
fonds, bekend door haar prachtige 

kunstuitgaven, een initiatief in die 
zin, zij het wel iets exclusiever van 
opvatting. Aan de Vlaamse schil
der Roger Raveel (Machelen-a/d-
Leie, 1921) werd de opdracht ge
geven een litografie te maken met 
de Mundial als tema. Roger Raveel 
is een kunstenaar die werkt vanuit 
een volksgebonden betrokken
heid en die de aktualiteit als onder
werp dan ook niet schuwt (den
ken we maar aan zijn omstreden 
zwanen op de vervuilde Brugse 
reien). Bij hem was de opdracht 
dan ook in juiste handen. De lito 
„Raveel en de Mundial" werd een 
expressionistisch krachtige, sterk 

„Raveel en de Mundial", litografie, 11 kleuren, 56 x 78 cm, 100 
eksemplaren. 

De wijze waarop deze edele en zo 
verdienstelijke man na de tweede 
wereldoorlog, ten tijde van de epu-
ratie en repressie, behandeld ge
weest is, is en blijft diep bescha
mend, vooral dan voor die Vlamin
gen die toen een aandeel hadden 

suggestieve prent die op honderd 
eksemplaren (steendruk Piet Cle
ment Amsterdam) in een kunst-
farde verschijnt waarbij Nic Van 
Bruggen (die tal van voetbalrepor
tages en door sport geïnspireerde 
gedichten op zijn aktief heeft) een 
stuk poëtisch proza over het voet
bal als oorlog en teater schreef. 

In totaal maakte Roger Raveel 
voor zijn lito elf getekende en 
geschilderde voorontwerpen. De
ze opmerkelijke werken worden 
getoond tijdens een voorstelling-
happenlng op donderdag 3 juni 
om 18 u. in het Brussels Paleis 
voor Schone Kunsten. Het artistie
ke aspekt van het gebeuren wordt 
daar toegelicht door Paleis-direk-
teur Karel Geirlandt het sportieve 
door Louis Wouters, voorzitter 
van onze voetbalbond. In een fol
der over de uitgave „Raveel en de 
Mundial" lezen we: „Dit initiatief wil 
het feit illustreren dat in een vol
waardige kuituur de sport en 
kunst bindingen met elkaar heb
ben die teruggaan tot in de klassie
ke olympische tradities, waarin de 
roem van de atleten door beeld
houwers en dichters vereeuwigd 
werd. Met de publikatie van „Ra
veel en de MurKÜal" wil het Merca-
torfonds deze traditie een nieuw 
leven inblazen, in een eigentijdse 
artistieke kontekst" 
De voorstelling wordt nog eens 
overgedaan op dinsdag 8 juni te 
Antwerpen in het Osterriethhuis 
aan de Meir. Daarna gaan lito en 
ontwerpen met de Belgische 
ploeg mee naar Spanje, waar zij 
door bemiddeling van onze am
bassade zullen getoond worden in 
de verscheidene steden waar de 
nationale elf partij leveren voor de 
wereldbeker. De kunstfarde „Ra
veel en de Mundial" (zij verschijnt 
met Nederlandse, Franse en 
Spaanse teksten) wordt aangebo
den tegen de redelijke prijs van 
12.500 fr. (er zijn ook fardes ver
krijgbaar met de voorontwerpen 
van Raveel in, maar hun prijs ligt 
wel aanzienlijk hoger). Voor be
stellingen en verdere inlichtingen 
kan men terecht bij de uitgever, 
Mercatorfonds, Terbekehofdreef 
75, Wilrijk (031-28.55.11). 

(NvB) 

Prof Elaut aan het woord tijdens de viering van 20 jaar Volksunie (1974). 

Hij was een hoogstaand man, 
doch tevens eenvoudig, pretentie
loos, hartelijk zelfs. Misschien het 
meest opvallend in deze memoi
res is de rechtlijnigheid die de man 
gedurende gans zijn leven ken
merkte. Prof. Elaut was inderdaad 
een man met principes, met een 
overtuiging waaraan hij onwrik
baar trouw bleef en die zijn daden 
bepaalde. 

Velen hebben dan ook met be
wondering naar hem opjgekeken 
en terecht Zijn rotsvaste Vlaamse 
overtuiging heeft hem er toe ge
bracht de Vlaamse strijd con amo-
re mee te strijden, van in zijn jeugd 

tot op het einde van zijn leven. Hij 
was dan ook nauw betrokken bij 
bepaalde episodes in deze ont-
voogdingsstrijd, o.m. de vervlaam-
sing van de Gentse Hogeschool. 
Zoals van hem te verwachten was 
neemt hij in zijn memoires geen 
blad voor de mond om man en 
p>aard te noemen. Hij levert aldus 
een boeiende bijdrage tot de ge
schiedenis o.m. omdat hij als pro
fessor als het ware van binnen uit 
de gebeurtenissen aan de Rijks
universiteit heeft kunnen volgen 
en meeleven. 

in de macht In deze Staat en aldus 
medeverantwoordelijk waren, al 
was het maar omdat zij lieten 
b)egaan. 

Prof. Elaut heeft zich zelf op 
vreedzame, maar schitterende wij
ze gerehabiliteerd (voor zover dit 
nodig was, zouden we er moeten 
aan toevoegen). En dit zowel op 
wetenschappelijk vlak als op het 
politieke vlak, dit laatste door zijn 
intrede te doen in de Senaat 

Over zijn belevenissen daar en 
elders lezen we met veel genoe
gen zijn memoires, waarin sommi
ge bladzijden werkelijk spranke
lend zijn van humor. Het spijt ons 
eigenlijk dat waar de auteur zo 
uitvoeng is in de eerste helft van 
zijn boek, hij dit minder is naar het 
einde toe. Wij moeten prof. Elaut 
dankbaar zijn omdat hij ons dit 
geschenk, deze getuigenis nagela
ten heeft Velen hebben ongetwij
feld deze memoires reeds gele
zen. Diegenen die nalieten dit te 
doen moeten wij er toe aanzetten. 
ZIJ hebben iets gemist 

F.v.d.E 

Dr. Leon Elaut .Mijn Memoira*. Van Kai-
barg tot Biandijnbarg', Uitgavari| Orion ta 
Bavarea 1.400 fr. 
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Sport 

Dood en spelen 
Wij hebben nooit begrepen wat mensen aantrekt in de autosport Het 
waanzinnige geraas in haakse bochten, de geur van verschroeid rub
ber, de verhitte sfeer in de pits, de luxegrieten op en rond het asfalt, 
de miljoenendans, de schaamteloze commercie, het bestendig geflirt 
met de dood. 
Wij hebben op deze bladzijde dan ook nooit aandacht geschonken 
aan de milieuvervuilers en energieverkwisters uit het automobielbe
drijf. Omdat wij de sportieve waarde van de geleverde prestaties 
nooit wilden of konden erkennen en omdat wij een morele afkeer 
onmogelijk kunnen onderdrukken wanneer mensenlevens bewust in 
gevaar worden gebracht 

Wij weten wel dat de piloten over 
een goed getraind lichaam en een 
snel reagerende geest moeten 
beschikken om tot het formule I-
circult te kunnen doordringen 
maar wij vragen ons af op welke 
morele grond zij hun leven en dat 
van hun koilega's in de weeg
schaal mogen werpen. Er Is wat 
fout met het normbesef wanneer 
men meent te mogen stellen dat 
jonge mensen vrij over hun leven 
kunnen beschikken, dat zij be
wust dodelijke risiko's mogen ne
men. Wat belet ons dan nog 
abortus, eutanasie en zelfmoord 
onvoorwaardelijk te legalizeren? 
De dood van Gilles Villeneuve 
heeft de welwillende mensen op
nieuw met de georganizeerde 
waanzin, het bloed en de spelen, 
gekonfronteerd. Het was even
wel ontstellend met welk gemak 
„het milieu" het afschrikwekken
de ongeval „klasseerde' 

De titels in de maandagkranten 
logen er niet om: „Wij hebben vrij 
voor dit risiko gekozen", „Ieder
een weet: vroeg of laat gaat het 
mis" en „Gilles wist dat hij met 
de dood speelde". Het cynisme, 
de mensonterende afstandelijk
heid waarmee het gebeuren 
werd gekommentarieerd heeft 
ons dubbel geschokt De krank-

Gilles Villeneuve: 
dood werd fataal. 

spe/ met de 

zinnigen die dit milieu bevolken 
horen inderdaad thuis in de hof
houding van een keizer van het 
decadente Rome. Brood en spe
len, bloed en spelen, dood en 
spelen. In die voortschrijdende 
ontwikkeling heeft het automo-
bielgebeuren zelfs „de spelen" uit 
het begrip gebannen. Enkel de 
dood is overgebleven. Wij moe
ten lachen met de gekken die 
beweren dat sommige sporten 
niet minder gevaarlijk zijn. Trots 
verwijzen ze naar verongelukte 
skiërs, naar doodgeslagen bok
sers — die wij overigens evenmin 
onder de sfxjrtbeoefenaars wen
sen te rangschikken — en naar 
door hartstilstanden getroffen 
wielrenners. Wij weten maar al te 
goed dat de hedendaagse top
sport, die door de commercie op 
alle niveaus schaamteloos wordt 
uitgebuit, risiko's inhoudt voor al 
de beoefenaars. De grenzen van 
het menselijk kunnen worden 
voortdurend verlegd en heel vaak 
worden de eigen mogelijkheden 
daarbij overschat en overschre
den. 

Maar in geen enkele sport wordt 
even doelbewust met de dood 
gegokt In geen enkele sport is 
het percentage van de ernstige 
ongelukken even hoog. Iedereen 
weet het: de piloten, de mecani-
ciens, de konstrukteurs, de be
stuurders, de organizatoren en 
het sensatiegeile publiek. Daarom 
ergert het ons dat de overheid 
nalaat paal en perk te stellen aan 
dit verwerpelijk bedrijf. De com
mercie regeert het automobielmi-
lieu. De soepelheid waarmee met 
miljoenen wordt gegoocheld doet 
denken aan de behendigheid 
waarmee de dorpsherbergier pin
ten gladschuimt In dit milieu staat 
men voor niets of niemand. 

Dat moet ook Hugo Camps heb
ben gedacht toen hij in Zolder 
rondliep en getroffen werd door 
de meedogenloze wreedheid van 
het gebeuren. Zijn werkstuk, dat 
maandagochtend onder de titel 
„Immoreel" op de frontpagina 
van „Het Belang van Limburg" 
verscheen, trikJe van oprecht 
menselijke verontwaardiging. 
Met zijn gekend brio stelde hij 
met felle pennetrekken de 
schanddaden aan de kaak. Maar 
tegelijk was zijn hoofdartikel gela
den met onbewuste dramatiek. 
Hij kloeg terecht aan dat zelfs de 
ambulancewagen waarmee de 
verongelukte piloot werd afge
voerd met publiciteit was volge
plakt Mensonterend irKJerdaad. 
In zijn ergernis had hij evenwel 
niet gezien dat zijn eigen krant 
een van de „nobele sponsors" 
van het heksenfeest was en bij
gevolg met naam en kleuren de 
ziekerv of dodenwagen tookle. 

Wij nemen het Camps niet kwa
lijk. Integendeel: het bewijst de 
oprechte afschuw van zijn getui
genis. Maar tegelijkertijd illus
treert het voorval de spanningen 
die om het gebeuren hangen. Een 
voortreffelijke krant als „Het Be
lang" ziet er geen graten in haar 
naam aan de organizatie te ver
binden. Dagenlang blaast zij met 
mateloze energie, een beter doel 
waardig, het gebeuren op en in 
zijn kommentaar boort de hoofd-
redakteur het „spektakel" defini
tief de grond in. Het is komisch 
pijnlijk. Alhoewel het natuurlijk 
niets aan de feiten verandert 
Feiten die de bestuurders van 
onze gemeenschap er zouden 
moeten toe inspireren daadwer
kelijk in te grijpen. Welk gezond 

denkend volk kan dit met doods-
kleren omhangen cirkus blijvend 
een standplaats aanbieden? Toch 
het onze niet? 
Helemaal in de marge kun je 
vernemen dat men zich in Zolder 
zorgen maakt over de groeiende 
ambities van de organizatoren in 
Francorchamps. Die moeten wel 
een budget van... 150 miljoen 
waarborgen maar vermits ze al 

700 miljoen vonden om hun om
loop te herschikken zal dit wel 
geen probleem zijn. Ja, u leest het 
goed: honderdvijftig en zeven
honderd miljoen. Wedden dat de 
cirkusclowns ook nog gaan be
weren dat ze daarmee de ekono-
mische heropbloei van de betrok
ken regio bevorderen? 
Maar waarmee zijn we eigenlijk 
bezig op deze „sportbladzijde"? 

Eenoog koning 
Standard Luik is de nieuwe Belgi
sche voetbalkampioen. Verdien
sten kunnen de Rouches daarbij 
niet worden ontzegd. Zij haalden 
het maximum uit hun mogelijkhe
den en streden suksesrijk op twee 
fronten. De landskampioen drong 
immers ook door tot de finale van 
de Europacup II die financieel wel
licht de lonendste werd uit de 
geschiedenis. 
Maar daarvoor kunnen wij ons 
toch maar matig opwinden. Stan
dard werd kampioen omdat An-
derlecht de titel „verloor" en om
dat Lokeren en Bevaren, die de 
spektakelrijkste prestaties aflever
den, te weinig regelmaat konden 
opbrengen. 
Standard en Anderlecht, die als 
nummer één en nummer twee 
eindigden, huldigden bovendien 
erg vaak negatieve spelopvattin
gen. Hun resultaatsvoetbal ver
minderde de amusementswaarde 
van hun wedstrijden. Zij tiekom-
merden zich slechts zelden om het 
publiek dat hun overigens gere-
geki de rug toekeerde. In de win
termaanden speelde Standard 
doorlopend in een stadion dat niet 

eens halfvol was en Anderlecht 
zag zijn omvangrijk supportersle
gioen eveneens inkrimpen, al 
heeft het dit nooit officieel willen 
toegeven. 

In het rijk der blinden is éénoog 
evenwel koning en daarom kon 
Standard zijn sukses optx>uwen 
op een stevige verdediging en op 
de snijdende counters van Simon 
Tahamata. De architekt van het 
defensieve bouwwerk was Arie 
Haan. Deze vroegere discipel van 
Tomislav Ivic of moeten we het arv-
dersom zeggen? — bekeerde, ui
teraard met medewerking van be-
tonkoning Goethals, zijn nieuwe 
ploegmaats tot het zaligmakend 
geloof in kil resultaatsvoetiial 
Standard werd kampioen omdat 
het in de gegeven omstandighe
den eerder de minst slechte dan 
de beste was! 

Onderaan werd Beringen het 
slachtoffer van een slopende de
gradatiestrijd. Club Brugge redde 
zich in extremis op de slotdag. Het 
kreeg daarbij de medewerking 
van scheidsrechter en tegenstan
der. Dat zal men in Beringen onge

twijfeld hebben afgeleid uit de 
televisiebeelden die inderdaad erg 
„bevreemdend" overkwamen. 
Hopelijk kan Club zich in de ko
mende maanden onder Georg 
Kessler grondig reorganizeren. De 
Duitser uit Nederiand is geen ge
makkelijk heerschap. Hij zal zowel 
op tjestuuriijk als op speltechnisch 
vlak een aantal puntjes op de i's 
gaan zetten en dat belooft animo 
in het Olympisch stadion. Toch 
achten wij het mogelijk dat Club 
onder zijn leiding weer snel naar 
de top oprukt 
In Beringen zal men de zaken 
natuuriijk anders moeten bekijken. 
De Limburgers hebtjen eveneens 
bewogen maanden achter de rug. 
Zij begonrwn het seizoen met 
aanzienlijke vertraging omwille 
van de „affaire Beerschot". Zij 
zetten hun trainer aan de deur 
maar belandden uiteindelijk dus 
toch op hun „vertrouwde"plaats in 
de lift tussen eerste en tweede. 
Het was wel biezonder pijnlijk dat 
de mijnploeg de genadeklop kreeg 
van AA Gent nog zo'n pheg die 
een jaar lang suksesrijk counter
de... 
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Mlaarms Nationaal bVeekblad 

in de volksunie 

Op initiatief van het arrondissement Brugge-Torhout 

Een Vlaamsnationaal Charter 
voor het toerisme 
Onder voorzitterschap van Erwin Van Oriessche en dank zij de l<undige leiding 
van Kristien Buysse hield het VNS afgelopen zondag te Brugge een 
kongresdag over toerisme. Op een kwalitatief hoog niveau kongresseerden 
tientallen VU-leden en geïnteresseerden over het fenomeen toerisme in zijn 
breedste zin. Hoogtepunten van deze geslaagde manifestatie vormden de af
kondiging van het „Charter voor Toerisme in Vlaanderen' en de slottoespraak 
van algemeen voorzitter Vic Anciaux. 

Eerste schepen Pieter Leys verduide
lijkte het belang van het toerisme in het 
Brugs arrondissement, en stipte een 
aantal konkrete beleidsopties aan zo
als de opnchting van adviesraden voor 
toensme Csamenvi/erking tussen over
heid en pnve-sektor), de bescherming 
van stranden en duinen, en een cam
pagne voor het behoud en de her-
v*/aardenng van het streekeigen karak
ter 

Volksvertegenwoordiger Raf De-
clercq handelde vervolgens uitgebreid 
over de toeristische infrastruktuur 
De logiesinfrastruktuur, met daarbij 
aandacht voor de horeca-sektor, de 
vakantiew/oningen, het kampeertoens-
me, het sociaal en hoevetoensme, het 
reisbureauwezen evenals het toens-
tisch onthaal, de rekreatieve uitrusting 
en de signalizatie werden uitvoeng 
door hem belicht 

„De horeca voert vandaag een onmis
kenbare strijd op leven en dood Het 
belang van deze sektor is nochtans 
onschatbaar zoveel wat betreft de han
delsbalans als voor de tewerkstelling 
Bovendien is deze groep de rugge
steun voor het toeristisch tieleid Van
daar het belang van een geïntegreer
de, geplande en gekoordineerde poli
tiek op fiskaal ekonomisch en sociaal 
vlak voor de horecasektor Verder 
moet men dringend de alkoholwetge-
ving aanpassen, dient er een regle
mentering te komen voor brouwen]-
kontrakten, moet er gestreefd worden 
naar een versoepeling van de prijsre-
glementenng en is er behoefte aan een 
vestigingswet voor restaurateurs 

Het waardevolle sociaal toensme met 
biezondere aandacht voor de jeugd, 
de derde leeftijd, de mindervaliden en 
de sociaal zwakkeren, dient aange
moedigd Maar tegelijkertijd moet het 
sociaal toerisme gevrijwaard worden 
van onheuse praktijken, het mag geen 
oneerlijke konkurrentie vormen voor 
het kommercieel toensme 

De inspanningen ter verbetering van 
de rekreatieve uitrusting moeten t>eter 
worden gepland, rekening houdend 
met de geografische spreiding van de 
projekten enerzijds en met een kontro-
le op de kwaliteit anderzijds 

Promotie 
De heer Roland Annoot direkteur van 
Westtoensme, behandelde het belang 
van de promotie Het instandhouden 
en het verzorgen van een kwalitatief 
goed en aantrekkelijk toenstisch aan
bod en de reklame in de breedste zin 
maken het voorwerp uit van de toens-
tische promotie Hierbij is het informe
ren van de toenst uiterst belangnjk, 
evenals de animatie, in zoverre die een 
uitnodiging vormt om ergens naar toe 
te gaan, om iets te beleven De kom-
mercializenng van de toeristische pro
motie staat momenteel in Vlaanderen 
nog in de kinderschoenen Een uitda
ging voor onze beleidsverantwoorde
lijken 

Drempels 
De derde sektie, waar senator Guido 
van In als spreker fungeerde, was 
bovenal een bruisende denkoefening 
waarbij de betekenis van het toensme 

voor de moderne mens centraal stond 
Naast het recht op arbeid bestaat het 
onmiskenbaar recht op vnje tijd, waar
bij het toensme geen luxe mag zijn 
Immers, de veranderde levensge
woonten openen ongekende perspek-
tieven voor een zeer intens toenstisch 
verbruik Streken zoals Vlaanderen, 
die geroepen zijn om permanent een 
toenstisch aanbod te verzekeren, die
nen blijk te geven van de wil tot 
mentaliteitsaanpassing 

Naast de matenele eisen zal men ook, 
met respekt voor eigen gewoonten en 
achtergronden, voldoende openheid 
en gastvnjheid moeten blijven hebtjen 
De toekomst roept dan ook een njke 
schakenng op, zowel nopens de ma
nier waarop men het toenstisch pro-
dukt gaat benaderen als nopens de 
toenst Guido Van In opende ook een 
parentesis wanneer hij stelde da t m te-

D e slottoespraak van de VNS-studiedag over Toensme werd gehouden 
door algemeen VU-voorzitter Vic Anciaux Achter de tafel Roger Planc-

ke en Erwin Van Dnessche, arr sekretans en penningmeester 

genstelling tot de klassieke ekonomi-
sche wetmatigheid, een te grote toens-
tische vraag de kwaliteit van het toens
tisch aanbod aantast en zelfs devalu
eert Het zal daarom nodig zijn dat er 
drempels op het ongebreidelde toens-

De kongresgangers werden op het Brugse stadhuis ontvangen door 
Eerste Schepen Pieter Leys, schepen O Dombrecht en Senator Guido 
Van In Een heerlijk glas echte Brugse jenever onderstreepte dit feeste

lijk gebeuren 

Aanloop tot „Charter voor 

toerisme in Vlaanderen" 
/ Promotie en receptie van het 
toeristisch t)eleid vallen onder de 
soevereine bevoegdheid van de 
Vlaamse Staat Want de geogra
fische ligging alsmede de toensti-
sche rijkdom — zowel kultuur-
historisch als landschappelijk — 
geven Vlaanderen recht op een 
specifiek eigen aanpak 

Dergelijk autonoom tyeheer van 
de toenstische infrastuktuur zou 
aan Vlaanderen de mogelijkheid 
bieden zijn toensme als volwaar
dige nijverheid uit te tiouwen 
Derhalve dient men — rekening 
houdend met promotie en recep
tie nopens het toenstisch beleid 
— aan de Staat Vlaanderen een 
volledige soevereiniteit toe te 
kennen 

2 Het toenstisch beleid dient 
volledig gekoordineerd, gepro
grammeerd en toekomstgencht 
te zijn, rekening houdend met de 
huidige technische evolutie in-
formatika, databanken, compu
terverwerking, telex, e a 

Dit om de snelheid en de efficiën
tie in de toeristische planning te 
bewerkstelligen 

Ook op dit vlak dient Vlaanderen 
soeverein naar buiten te treden 

3 Rekening houdend met het 
socio-ekonomisch belang van 
het toerisme in Vlaanderen dient 
ten minste 10 % van de beschik
bare middelen van het Vlaamse 
Gewest voor toensme — in zijn 
ruimste betekenis — te worden 
uitgetrokken 

WIJ schatten dit voor de onmid
dellijke toekomst op een bedrag 
van 5,5 miljard Bfr/jaar 

4 In het besteden van deze mid
delen wordt de nadruk gelegd op 
de uitbouw van de toeristische 
infrastruktuur in haar ruimste be-
tekenis enerzijds de zorg voor 
landschappen, monumenten en 
kultuur-historisch patrimonium 
en anderzijds de zorg voor socia
le voorzieningen, rekening hou
dende met minderheidsgroepen 
en nieuwe toeristische groei
markten (derde leeftijdstoensme, 
jeugdtoerisme. toensme voor 
minder-validen eaJ 

Tevens dient te worden inge
speeld op de nieuwe arbeidsver
houdingen (deeltijds werk, werk
loosheid, tweedekansonderwijs, 
vakantiespreiding eaJ en op de 
uittxjuw en aanpassing van de 
huidige infrastruktuur (teveel ver
ouderde hotels, aanpassen van 
logiesinfrastruktuur in het alge
meen, wegwerken van verouder
de reglementering en storende 
signalisatie) 

5 Het toenstisch aanbod mag 
met leiden tot devaluatie van het 
toeristisch patnmonium Het toe
risme heeft een belangnjk alge
meen menselijk aspekt en mag 
niet louter kommercieel t}ena-
derd worden 

Respekt voor Vlaanderen dat 
eindelijk zichzelf leert kennen 
en zich opnieuw wereldwijd ma
nifesteert! 

me komen Dit kan door de uitsprei-
ding van de toenstische piekmomen
ten en de kreatieve verandenng van 
het toeristisch aantxxi 

Na een ontvangst in de gotische zaal 
van het Brugse stadhuis werden t j -
dens de namiddagzitting de verslagen 
van de ochtendzitting behandeld 
Daarna werd het VU-charter voor het 
Toerisme in Vlaanderen afgekondigd 

Vlaamse aanpak 

Tot slot sprak de algemene VU-voor
zitter Vic Anciaux. 

„De huidige kontekst van de interna
tionale markt van het toerisme is 
ongewoon gunstig voor de toeristi
sche sektor in Vlaanderen. De 
groeiende buitenlandse markt, in 
hoofdzakelijk die van onze buurlan
den plus de Verenigde Staten, biedt 
de gelegenheid het aandeel van 
Vlaanderen in de toeristische koek 
uit t' preiden. Hiervoor is het echter 
nooa^ keiijk dat dringend werk 
wordt gemaakt van de verdere insti
tutionele splitsing van hel Kommis-
sariaat-generaal en de oprichting van 
een eigen Vlaams Kommissariaat-
generaal voor Toerisme- De nadruk 
dient gelegd te worden op de eigen 
Vlaamse identiteit en de specifieke 
troeven van Vlaanderen, dat een dui
delijk herkenbare en erkenbare reali
teit in de wereld moet worden.' 

Verder pleitte Vic Anciaux voor een 
campagne ter bevordering van va
kantie in eigen land, een agressieve 
promotiepolit iek, de regionalizering 
van het statuut van de reisbureaus en 
een breed overleg tussen de Vlaam
se overheid, de plaatselijke instan
ties en het toerist ische bedri j fsleven. 

Hij besloot aldus-
„Op het ogenblik dat de Vlaamse 
gemeenschap méér dan ooit bekom
merd IS om de verwerving van een ei
gen, ook staatkundige identiteit, mo
gen onze inspanningen in het buiten
land niet versnipperd worden, doch 
integendeel samengebracht en sa-
mengebald worden tot een doeltref
fend werktuig Alleen dan heeft een 
geïntegreerd en eigen toeristisch be
leid zin. alleen dan zal Vlaanderen 
zijn troeven onweerstaanbaar kun
nen uitspelen.'(pvdd) 

13 Nmi^st*" 
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De Boergondische Zomer 
begint te Brugge 
De stad Brugge heeft het jaar 1982 in 
het teken gesteld van Vlaanderen-
Boergondië. De aanleiding is de ont
dekking van het graf van Maria van 
Boergondië in de O.-L-Vrouwekerk en 
het tragisch overlijden van de jonge 
hertogin in 1482 nu precies 500 jaar 
geleden. 

De Boergondische Zomer staat op 28 
mei as. om 20 u. 30 met een prachtig 
openingskoncert in de 0.-L-Vrou\*/e-
kerk: „Luister van BoergorKlië" uitge
voerd door Pro Cantione Antigua Lon
don en het Dubbel Saquebouti(vi/artet 
van Willy Verdievel. 
Het koncert wordt georganizeerd door 
de stad Brugge in samenvi/erking rnet 
de kerkgemeenschap O.-L-Vrouvi/ en 
het Festival van Vlaarxleren. dat zijn 
materiële medewerking verleent 

Vóór het koncert heeft de plechtige 
opening plaats van het heringencht 
hoogkoor van de O.-L-Vrouwekerk 
met o.m. een gelezen mis door mgr. De 
Smedt om 17u. 30 in aanwezigheid 
van de Rkjders van het Guklen Vlies. 
Op 28 mei belegt het stadsbestuur 
tevens een internatk>nale perskonfe-
rentie (om 11 u. op het stadhuis) waar
op de pers alle informatie zal krijgen 
i.v.m. de andere geplande Boergondi
sche feestelijkheden, namelijk de 
Boergondische Dagen en de histori
sche stoet over fiet tragische leven 
van Maria van Boergondië op 21 au
gustus om 21 u. bij fakkellk:ht 

Het Festival 
van Vinanderen 
Op verzoek van scfiepen van Kuituur 
Omer Dombrecht (tevens voorzitter 
van het Festival) heeft het Festival van 
Vlaanderen tak-Brugge een belangnjk 
deel van zijn programma 1982 in het 
teken van de Boergondische Zomer 
gesteld. Vier koncerten staan recht
streeks in verband met Maria van 
Boergondië. Tevens wordt op de ten
toonstelling in het Provinciaal Hof een 
belangrijke dokumentalre bijdrage ge
wijd aan d^ Boergondische tijd. 
Verder is er dit jaar het orgelconcours 
op het gerestaureerde stadsorgel van 
St-Gillis, de herdenking A. Stradella 
( t l 682) en J. Haydn (geboren 1732) 
met het oratorium „Die Schöpfung". 
benevens vier prachtige klassieke kon
certen met de beroemdste solisten ter 
wereld. 

Het stadsbestuur van Brugge ver
heugt zich in deze vruchtbare en soe
pele samenwerking tussen het Festival 
van Vlaanderen en de stad Brugge. 
Toegangskaarten zijn nu reeds ver
krijgbaar bij de Dienst Toerisme, Markt 
7 te Brugge. Tel. 33.07.11. 

Het embleem (Maria en de valk) 
waaronder de Brugse Boergondi
sche Zomer loopt 

Jeugdtoneel 

Na het sukses van de stukken „De 
Man van Koekebrood", „Papa. ik wil de 
maan" en „Verdwaald in het Tover-
woud" heeft het stadsbestuur opnieuw 
het Koninklijk Jeugdteater van Ant
werpen aangeworven voor het jeugd
toneel 1982. Het KJT verzorgt dit 
schooljaar ACHT opvoenngen van het 
stuk- „Mijn vriend Huckelberry" van 
Karlhein Komm voor de leerlingen van 
de 2de en de 3de graad. 
De voorstellingen hebben plaats in de 
stadsschouwburg op 20 en 22 apni. 27 
en 28 mei, telkens om 9 u. 30 en om 
14 u. De leeriingen van alle Brugse 
scholen zonder onderscheid zijn wel
kom. De bijdrage in de kosten be
draagt 40 fr. Er is kosteloos busver-

20 jaar 

voer voorzien voor de scholen gele
gen buiten de oude stadskern. 8 x 750 
= 6.000 leeriingen zullen met spanning 
Huckelberry Finn volgen in zijn strijd 
voor vrijheid en broederschap. 

Aankoop suikerbakkerij 
De gemeenteraad van 30 maart II. 
heeft zijn goedkeuring gehecht aan de 
aankoop van de inboedel van de sui
kerbakkerij Tanghe. Dit bedrijf was 
gevestigd in de Smedenstraat nr 4 
sinds 1929. De aankoop gebeurde ten 
behoeve van het Museum voor Volks
kunde, waar reeds een kollektie j^ata-
cons en koekenplanken tentoonge
steld zijn. Het museum is ook in het be
zit gesteld van de recepten en de 
bereidingsmetodes. Zo werd niet al
leen de inboedel van de suikerbakkerij 
maar tevens ook het kunstambacht 
zelf gered. 

„30 Vlaamse schrijvers" 
De Waaslandse kunstschilder Victor 
Suy (1928) is gekend om zijn portret
ten. Een reeks van 30 portretten van 
Vlaamse schrijvers (EÏoon, Buckinx, 
Buysse, Claes, Claus, Coole, Daisne, 
Decorte, Demedts, de Pillecyn, Els-
schot Geeraerts, Gezelle, Gyssen, Gil-
liams, Gronon, Jonckheere, Kemp, 
Lampo, Lebeau, Michiels, Rosseel, 
Ruyslinck, Streuvels, Teirlinck, Timmer
mans, Tulkens, Van de Woestijne, Van 
Wilderode, Walschap) maakt het voor
werp uit van een merkwaardige ten
toonstelling. Deze tentoonstelling 
heeft plaats in het Koncertgebouw van 
21 mei tot en met 11 juni 1982. 
Benevens deze 30 geschilderde por
tretten worden ook nog boeken van 
deze Vlaamse schrijvers geëxposeerd. 
Daarbij zorgt de Stedelijke Dienst voor 
Kuituur nog voor een paar animatie
avonden. Op 26 mei korrien Karel 
Jonckheere en zijn zoon, de blinde 
pianist Floris, spreken en spelen over 
„Poëzie en muziek". Op 2 juni komt Hu-
bert Lampo, een der belangrijkste au
teurs uit het magisch-realisme, spre
ken over: „De magische en de realisti
sche wereld". 

Deze didaktische tentoonstelling en 
deze literaire avonden richten zich 
speciaal tot de leerlingen van het se
cundair onderwijs. Natuuriijk Is ieder
een welkom op deie tentoonstelling 
en op deze voordrachten. De toegang 
Is volledig gratis. 

Debat: Sociale 
geschiedenis van 
het Vlaamse volk 
Op dinsdag 18 mei as. om 20 u. 30 is bij 
Trefpunt (als pnmeur voor Brugge) dr. 
hist Chris Vandenbroucke te gast die 
met zijn boek „Sociale geschiedenis 
van het Vlaamse volk" maandenlang 
op de lijst van de best-verkochte au
teurs stond. 

Dr. Vandenbroucke komt achtergron
den en draagwijdte van zijn reveleren
de geschriften 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 Driessche als moderator zal optre
den. 

Debat en kennismaking vinden plaats 
in de auditiezaal van het „Hof van 
Gistel", Brugse dienst voor kuituur. 
Naaldenstraat 7 (nabij Koncertge
bouw), Brugge. Remgeld: 20 fr. 

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

WEST-VLAANDEREN 
MEI 
15 

15 

15 

16 

18 

21 

29 

BRUGGE: Wies-Moensavond „Wies Moens als Vlaming en 
auteur" met medewerking van Rita Lommée, A. De Bruyne, Raf 
Declercq. èa. 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 Rila Lommè. Arthur De Bruyne, Raf 
Declercq, e.a. In het Breydelhof om 20 u. Ingericht door VNS-
Brugge. 
KOEKELARE: VU-ledenfeest in zaal Zuudhove om 19u. 30. 
Minister Schiltz houdt de gelegenheidstoespraak. Inschrijven bij 
de bestuursleden. 
IZEGEM: Verrassingsreis per autocar. Inlichtingen en inschrijvin
gen bij Annemie Willaert Em. Neyrinckstraat 49, tel. 30.58.80 of bij 
andere FVV-bestuursleden of in het Vlaams Huis. Vertrek om 9 u. 
aan het Vlaams Huis Organizatie FVV. 
BRUGGE: „Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk" met Dr 
Chns Vanden Broucke. Om 20 u. 15 in Hof van Gistel, Naalden
straat 7. Inschrijving: Trefpunt remgeld 20 fr 
IE PER: Diskussle-avond rond het tema: , Jeugdwerkloosheid in 
de Westhoek". Om 20 uur in Gasthof 't Zweerd, Grote Markt 
Organizatie: VUJO. 
BRUGGE: Nationale betoging „Geen atoomafval in zee". Om 
14 u. Org. VAKS-W.-VI. Deelname VU en VUJO. 

VU-tussenkomst doet 

stort sluiten te Izegem 
Op het Izegemse industrieterrein 
staat de verbrandingsoven van de 
interkommunale IVIO. Dat belet niet 
dat er zich vlak tegen de Kasteelwijk 
meer dan een maand lang een nieuwe 
stortplaats bevond. Zonder de VU-
tussenkomst van Erik Vandewalle op 
de jongste gemeenteraad zou het 
storten nog altijd doorgaan. Want het 
kollege van burgemeester en sche
penen (en politie op bevel?) had niets 
gezien, gehoord of geroken. 

Een onschuldige (?) 
bouwaanvraag 

De eigenaar van een weide langs de 
Lendeleedsestraat recht tegenover 
de H. Dunantstraat en de Sint-Rafaëls-
kerk, diende eind februari een aan
vraag in met het doel: „opvoeren en 

VU-interpellatie 

VU-gemeenteraadslid Erik Vandewalle 
voegde aan de agenda van de jongste 
gemeenteraad een interpellatiever-
zoek toe over deze zaak. Algemene 
verrassing: op de gemeenteraad hield 
de schepen van Ruimtelijke Ordening 
en Groen het eerst bij de officiële 
versie van de bouwaanvraag. Toen 
Vandewalle alle gemeenteraadsleden 
en ook de mensen van de pers uitno
digde om ter plaatse vast te stellen hoe 
hier een stort georganizeerd was, ui
teraard onwettelijk, en gevaariijk bo
vendien voor de gezondheid en de 
hygiëne van de omgeving, pas toen gaf 
het schepenkollege toe. 

De rest gebeurde snel. 

Want de pers informeerde onmiddellijk 
over dit door Vandewalle in de open
baarheid gebrachte schandaal. Enkele 

Na de VU-tussenkomst in de gemeenteraad heeft men zich gehaast om 
het vieze goedje toe te dekken. 

daardoor vruchtbaar maken van mijn 
drassig maailand tot op hoogte van de 
omliggende gronden en daarbij maken 
van een waterput voor beregening der 
velden". 
De aanvraag was vergezeld van een 
tekeningetje dat in het beste geval 
voor een werkje uit de kleuterklas kon 
doorgaan. Dat belette het Izegemse 
schepenkollege niet om op 15 maart 
gunstig advies te geven. 

Een stort 
Merkwaardig, maar op dat moment 
was een bedrijf, gespecializeerd in het 
wegvoeren van afvalstoffen, al bezig 
met op dat terrein te storten. Vier 
meter hoge aarden wallen moesten 
aan het oog onttrekken wat gestort 
werd. Maar het spoor dat de aanvoe
rende vrachtwagens honderden meter 
ver achteriieten, sprak duidelijke taal. 
Het schepenkollege reageerde niet 

dagen later gaf het schepenkollege 
dan eindelijk vert)od nog langer te 
storten. Inderhaast ging de afvalstof-
fenhandelaar het vieze goed toedek
ken. 
Maar intussen is aan dat terrein op 
ecologisch gebied onherstelbare scha
de toegebracht 

VU-Brugge 
rouwt 
De VU-Brugge betuigt hierbij haar 
diep medeleven met het grote ver
driet dat de familie en vrienden van 
Peter Kerckhof treft Deze 25-jarlge 
talentvolle man kwam om het leven 
na een ongeval in de VSA. Wij wen
sen zijn lieve vrouw, zijn ouders en 
familie veel sterkte. Wij, vrienden, 
staan aan hun zijde. 

•13 MEI 1982 



Wij in de Volksunie 

Uit de Roeselaarse gemeenteraad 

m 21 

Scherpe VU-oppositie tegen 
voetbalplein „Het Motje" 

huur 

Reeds achttien jaar voert de VU een 
zeer scherpe oppositie die door onze 
inwoners zeer op prijs wordt gesteld, 
gezien de gunstige verkiezingsuitsla
gen die WIJ tot nu toe steeds wisten 
te behalen. 
Zo ook was de VU-oppositie in de 
gemeenteraad van 26 ani jl 
WIJ kunnen het best de geest weerge-
van met de aanhef van Het Nieuws
blad ,Nog nooit hebben we de ver
schillende frakties van de oppositie zo 
vernietigend horen uithalen aan het 
adres van de ploeg van de CVP-
burgemeester Termen als moreel en 
financieel onaanvaardbaar stadstoela
gen aan grondspekulanten je reinste 
disknminatie, hoogst onwelvoeglijk be
drog van de algemene opinie spreken 
voor zichzelf Primus inter pares in het 
protestkoor was ontegensprekelijk de 
VU-frakbeleider en lijsttrekker voor de 
volgende verkiezingen Patnck Alle-
waert die tijdens zijn vlijmscherp re
kwisitoor de meerderheid er voor 
waarschuwde dat zijn partij officieel 
klacht zal neerleggen bij de goever-
neur' 
Een ander citaat uit Het Nieuwsblad 
„De VU-fraktieleider heeft naar aanlei
ding van zijn vlijmscherpe interpellatie 
in de zaak rond „Het Motje' zijn per
soonlijk imago — grondige dossier
kennis en vlot redenaarstalent — nog 
een stuk bijgeverfd" 
Kort samengevat geven wij u hier de 
tussenkomst van VU-fraktieleider Pa
tnck Allewaert Stad Roeselare wenst 
een huurkontrakt af te sluiten met de 
nieuwe eigenaar van „Het Motje", dit is 
het voetbalpiein van SK Roeselare 
(derde nationale) 

Waarom steunde de VU dit 
niet? 
Dit voetbalplein was in 1975 nog eigen
dom van SK Roeselare zelf en was in 
het voorlopige gewestplan opgeno
men als groenzone 
SK Roeselare geraakt in financiële 
moeilijkheden en wenst zijn plein te 
verkopen en spreekt het stadsl3estuur 
aan, maar dit weigert Dan wil men 
proberen bij pnve-personen maar ge
zien het gelegen is tn een groenzone 
blijft het onverkoopbaar 
Het schepenkollege (CVP -(- BSP in 
1975) wordt onder druk gezet om het 
in het definitief gewestplan in de tx)uw-
zone onder te brengen, wat dan ook 
gebeurd is 
Het plein wordt verkocht aan NV 
Centnmo, een immohnlienkantoor, voor 
6,3 miljoen fr SK Roeselare mag er 
voorlopig blijven spelen De voetbal
ploeg plus de eigenaar knjgen de 
belofte van de stad Roeselare dat er 
binnen 2 a 3 jaar een nieuw terrein zal 
aangelegd worden, waarop SK Roese
lare dan zal kunnen spelen 

In 1981 IS dit plein er nog steeds met en 
wenst NV Centnmo dit plein te verko
pen gezien de slechte bouwkunjunk-
tuur 
Terug wordt bij het stadsbestuur aan
gebeld maar weer tevergeefs 

Chantage 
Dan wordt iemand anders gezocht en 
een nieuwe eigenaar wordt gevonden 
Doch de nieuwe eigenaar eist nu 1 mil
joen per jaar en dit bedrag moet 
eenmaal vooraf betaald worden Dit 
plein wordt nu gekocht voor 10 mil
joen SK Roeselare gaat met de huur-
eis van 1 miljoen naar het stadsbestuur 
met de mededeling Jbetalen of wij 
sluiten de boeken en verdwijnen' Het 
stadsbestuur zwicht voor deze chanta
ge en geeft toe Zij zal met de stadskas 
1 miljoen per jaar betalen als huurgeld 
in de plaats van SK Roeselare 
Dat hier het algemeen belang wordt 
geschaad is maar al te duidelijk i 
Wanneer de stad dit plein zelf koopt 
wat hen werd aangeboden, betaalt zij 
1,2 miljoen als aflossing en vemjkt zij 
haar patnmonium Zij kon dan later 
wanneer de andere sportvelden klaar 
waren (er bestaat nog met eens een 
voorontwerp dat uitgevoerd moet 
worden met staatssteun), het plein zelf 
verkavelen ofwel terug aan een immo-
bilienkantoor verkopen ofwel het ge
woon behouden om er andere klubs 
op te laten spelen 
Voor 10 miljoen kan de stad onmoge
lijk een voettialplein aanleggen Dit 
kost de stad nu zeker tussen de 25 a 
35 miljoen fr 
Door de aankoop te weigeren en nu 
toe te geven aan de chantage van SK 
Roeselare geeft de stad nu noch mm 
rK)ch meer een verkapte stadstoelage 
aan de nieuwe eigenaar en betaalt ze 
noch mm noch meer zijn afk>ssing 
Wanneer hij leent zal hem dit ongeveer 
1,5 miljoen jDer jaar kosten, doch ge
zien hij 1 miljoen vooraf tietaald knjgt 
en hij slechts maandelijks zal afkorten 
brengt zijn 1 miljoen reeds geld op ter
wijl hij afbetaalt 
Ongelooflijk, maar echt de stad Roe
selare geeft jaarlijks 1 miljoen huurgeld 
aan iemand die later voor de gronden 
een villaverkavelmg zou kunnen aan
vragen 

Bindende beslissing 
Nog erger met dit kontrakt verbindt 
het huidige schepenkollege zich om de 
verkavelmgsvergunnmg goed te keu
ren wanneer SK Roeselare zal vertrok
ken zijn Dit schepenkollege bindt een 
volgend schepenkollege tot het goed
keuren van een verkavelingsvergun-
ning die nog met bestaat Dit is m 
tegenstrijd met alle geschnften van de 
minister van Binnenlandse Zaken die 
er de gemeentebestuurders steeds op 
wijst in het jaar van de gemeente

raadsverkiezingen geen daden te stel
len die een volgend kollege kunnen 
binden en wenst een streng optreden 
dienaangaande van de goeverneur 
vooral inzake de financiële weerslag 
Uit dit dossier halen wij dan nog de dis
knminatie tegenover de andere voet
balploegen en ook tegenover andere 
sport- en jeugdverenigingen die alle 
zelf hun huurgeld moeten betalen 
Gewoon ongelooflijk hoe de CVP dit 
onfatsoenlijk en immoreel dossier door 
zijn meerderheid deed goedkeuren 
WIJ hebben echter bij de goeverneur 
klacht neergelegd 
Dit in het kort de twee-uren durende 
tussenkomst van de VU-fraktieleider 
Patrick Allewaert 

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

vraag dokumentatie Postb 25, 
2000 Antwerpen XI. 

Op 2 mei jl organizeerde de vzw Trefpunt op de Burg van Brugge een 
heuse kruidenmarkt Tijdens deze geslaagde manifestatie sprak volks
vertegenwoordiger Daan Vervaet „Fns die koude Vlaamse gevels op 
met wat groen'" Naast hem kijkt senator Guido van In vol belangstelling 

Wies Moens 
als mens en dichter 

Hugo Schiltz op 
Roeselaars stadhuis 
„Het werkend Vlaanderen, morgen ' 
Onder dit motto zal de minister van Fi
nancien m de Vlaannse deelregenng 
Hugo Schiltz, een spreekbeurt houden 
te Roeselare 
Dit gebeuren gaat door m de boven
zaal (Raadzaal) van het stadhuis op 
woensdag 26 mei e k om 20 u 
De zaal is voor ieder grabs toeganke
lijk Dit IS dan ook een dnngende 
uitfKXJigingi De Raadzaal moet vol lo
pen voor onze minister Zegt het ver
der, en beter nog, brengt vnenden en 
kennissen mee, het zal zeker de moei
te lonen 
Vooraf zal Hugo Schiltz een onder
houd hebben met het schepenkollege 
Iedereen van harte welkom' 

Op zaterdag 15 mei om 20 u organi-
zeert het Vlaams-Nationaal studiecen
trum Brugge een avond rond de figuur 
van Wies Moens Daartjij 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 belangnjkste peno-
den van zijn leven Volksvertegen
woordiger Raf Declercq zal de aanwe
zigen een aantal persoonlijke ervarin
gen met Wies Moens verhalen 
In een tweede gedeelte spreekt Hen-
dnk Ciarette over de dichter Wies 

Moens en de plaats die hij inneemt m 
onze literatuur De avond wordt daartMj 
opgeluisterd met voordracht van een 
aantal gedichten van Wies Moens 
door Rita Lommee 
Dit alles vindt plaats m het Breydelhof, 
Suveestraat 2 te Brugge In de toe-
gangspnjs (75 frJ is bovendien een 
informatiemap over Wies Moens be
grepen Wie niet naar de avond kan ko
men, maar toch de informatiemap wil 
bekomen kan die verknjgen door de 

som van 75 fr over te schnjven op 
bankrekening KB 475-7012071-54 
van G Vanoverschekle A. Scheure-
nnanspark 13 te 8021 Loppem 

Zaterdag 5 
en zondag 6 juni '82 
VU-kongre« over 

„Ekoiogie 
en ekonomie. 
Naar een nieuw 
evenwicht" 

UIA-gebouwen 

Antwerpen 

Een oplossing met een kommunautair reukje aan. 

De detachering 
en het jeugdwerk in Vlaanderen 

VUJO's Breugeifeest te leper 
Breugelfeest VUJO-leper van 17 april II Gastspreker was de heer Geert 
Bourgeois die het tema „Jongeren en gemeentepolitiek" aanpakte 

Op 22 apnl II kwamen tientallen , gede
tacheerde leerkrachten van het lande
lijke jeugdwerk in Vlaanderen , samen 
te Brussel, n av de vrees die er bij hen 
bestond dat vanaf 1 januan '83 het me
rendeel zou ontheven worden uit hun 
funktie BIJ een dergelijke beslissing 
zou de eigen organizatie onmogelijk de 
zware loonlast kunnen dragen 
De minister van Onderwijs beweerde 
het beu te zijn om die loonlast van ruim 
50 miljoen frank te blijven dragen 
Terecht overigens daar het reeds lang 
vastlag dat m feite de organizatie die 
van de detachenng genoot diende op 
te komen voor de loonlast of tenmin
ste het mmistene van Kuituur zou 
tussenkomen Daar Kuituur mets op 
zijn begroting had voorzien kwamen 
nu wel de gedetacheerden van het 
ganse land in de problemen zitten wat 
op zich met zo erg was als je deze ge
tallen vergelijkt met de ruim half mil
joen echte werklozen ware het niet 
dat zeker een 100-tal orgamzaties met 
meerdere honderdduizenden leden in 
de kou zouden gezet worden' 

Aantal gedetacheerden 
In de wet van 29 maart 65 werd het 
getal van 50 personen voor de t>eide 
landsgedeelten, voorzien Dit getal kon 
door de koning m overleg met de 
ministerraad steeds verhoogd worden 
wat in de latere jaren get>eurde, nl tot 
60 Eind 1980 werd er vanuit Franstali
ge hoek een eenzijdige verhoging 
doorgevoerd van 20 personen, resul
taat 80' Officieel zijn er dus (60 + 80) 
= 140 getetacheerde leerkrachten 
uitbesteed 

Wat is een 
„gedetacheerde" leerkracht? 
Dit IS een leerkracht man of vrouw, die 
werkzaam is m een door het Rijk 
gesubsidieerde of opgerichte onder 
wijsinstelling Hij of zij moet vastbe-
noemd zijn voldaan hebben aan de 
dienstplichtwetten en een leeftijd tus
sen de 21 en de 40 jaar hebtien Hij/zij 
kan gedurende maximum 6 jaar aange
steld worden tot aan de leeftijd van 40 
jaar in dne periodes van twee jaar 
De gedetacheerde is belast met de 
leiding en de opleiding van het kader of 
met de pedagogische innchtmg met 
uitsluiting van sekretanaats- of k>e-
stuursfunkties Terwijl er voor de orga
nizatie gewerkt wordt is er automa
tisch in een vervanging voorzien op de 
school 
De rechten en de plichten van het 
onderwijsambt blijven behouden uit 
genomen de vakantieregeling 
Het protokolakkoord tussen Onder 
WIJS en Kuituur' hield het volgende in 
.Onderwijs' tietaalt dit jaar de 3/4 en 
de Gemeenschap" betaalt het reste
rende 1/4 De jaren daaropvolgend 
verandert de verhouding telkens met 
1 /4 zo dat in 1985 de beide gemeen
schappen de mtegrale som, ruim 50 
miljoen voor zich nemen 
Op de Ijewuste vergadenng van 22 
apnl heeft er memand buiten VUJO 
gereageerd op het beschamende feit 
dat er weer eens een akkoord geslo
ten werd op de kap van de Vlamingen 
een akkoord dat een onwettig karakter 
m zich meedraagt. Ons hjkt het totaal 
uitgesk>ten dat het staatsfKxsfd voor 

de eenzijdige Franstalige vertioging 
van het Franstalig konbngent zijn toe
stemming zou gegeven hebben, even
eens lijkt het ons met mogelijk dat een 
ministerraad deze dubbele discrimina
tie zou bekrachtigd hebben 
Wat zegden de afgevaardigden van 
het kabinef We halen vnj aan „Wij 
wiWen er geen breekpunt van maken 
en vonden het belangnjker om_ in de 
eerste plaats uw „pbke veilig te stel
len' 
Daartegen hebt>en we ons verzet We 
maakten volgende bemerkingen 
1 We vinden het vriendelijk dat de 
minister „ons jobke" redt maar wij 
vinden dat bijzaak 
2 Wat we wel appreciëren van de 
minister is dat de orgamzaties kunnen 
herademen dat de konbnuiteit van de 
opvolging gegarandeerd is en dat zij 
die zonder getekend kontrakt aan de 
slag gingen nu een zekerheid hebben 
gekregen 
3 WIJ stippen aan dat zelfs een ver
houding fifty-fifty onrechtvaardig is 
voor de Vlamingen maar dat èls er een 
verhouding 60-80 geduld wordt die m 
het voordeel van de Vlamingen zou 
moeten gekeerd worden op basis van 
eerlijke maatstaven. 
4 Het meest onthutsende feit is dat 
we voor de nabonale onderwijspot 
opdraaien en opdraaiden in het verle
den dat dit gedurende een drietal jaar 
zal blijven voortduren (82 = 75 %, 85 
= 50 %, 84 = 25 %) en dat we 
bovendien nog eens n'iee opdraaien 
voor die or>wettelijke „twmbg" 

Dirtc van Sichmn da Combe, 
gadelachMrde iMrkracM-VUJO 

tDP UMEI^1962 



22 m Wij in de Volksunie 

„Is het Meetjesland een ontwikkelingsgebied ?" 

Het Meetjesland 
ekonomisch doorgelicht 
Dinsdag 20 april werd te Eekio 
het boeit . Is het Meet jes land een 
ontwikkelingsgebiedT" aan de 
pers voorgesteld. 

Auteurs zijn het echtpaar Alain 
Vervaet-Lutgart Van den Berghe. 
Alain V e r v a e t is licentiaat ekono-
mie en is sinds 1977 gemeente
raadslid van de V laamse ge
meentebelangen te W a a r s c h o o t 
(thans zelfs f rak t ie le ider ) . Lu tga r t 
Van den Berghe i s doctor in de 
e k o n o m i s c h e wetenschappen en 
aktief o.m. in s o c i a a l - e k o n o m i s c h 
reg ionaa l onde rzoek . 
D e r g e l i j k e kwa l i f i ka t i es s taan 
na tuu r l i j k b o r g v o o r een w e r k 
v a n dege l i j k gehalte. Daarnaast 
i s een be lang r i j k u i t g a n g s p u n t 
van be ide auteurs geweest, het 
begaan zijn, de bezorgdheid voor 
de eigen streek. Het studiege
bied .Meet jes land* vormt geen 
officieel afgebakende regio. Voor 
de uitvoering van hun studie heb
ben de auteurs geopteerd voor 
het gebied gevormd door EekIo 
en de rechtstreeks aanpalende 
fusiegemeenten, aldus EekIo, 
„ g r o o t " M a l g e g e m , „ g r o o t " S t -
Lau re ins , „ g r o o t " Kap r i j ke , W a a r 
s c h o o t en „ g r o o t " Z o m e r g e m . 
He t b o e k b ied t o p de ee rs te 
p laa ts een b e s c h r i j v i n g van het 
s o c i a a l - e k o n o m i s c h e v e r l e d e n 
en heden van het M e e t j e s l a n d , 
d i t aan de h a n d van ta l van 
s t a t i s t i e ken . O p de t w e e d e 
p laa ts p r o b e e r t men te k o m e n to t 
een d i a g n o s e , m.a.w. een ve rk la 
r i ng van de v a s t g e s t e l d e e v o l u 
t ie. O p de d e r d e p laa ts w o r d e n 
enke le k rach t l i j nen v o o r g e s t e l d 
v o o r een moge l i j ke te rap ie , 
m.a.w. de v raag w o r d t g e s t e l d 
„wa t kan en m o e t er g e d a a n 
w o r d e n ? " 

He t b o e k v a n g t aan met een zeer 
g r o n d i g o n d e r z o e k van de d e m o 
g r a f i s c h e s i tua t ie van he t M e e t 
j e s l a n d w a a r b i j v o o r a l g e w e z e n 
w o r d t o p ene rz i j ds de moe i l i j k 
h e d e n d ie g e p a a r d gaan me t een 
v e r o u d e r i n g van de b e v o l k i n g en 
a n d e r z i j d s de p r o b l e m a t i e k van 
de i n s t a n d h o u d i n g van de M e e t -
j e s l a n d s e b e v o l k i n g . 
In een v o l g e n d h o o f d s t u k w o r d t 
de e k o n o m i s c h e ak t l v i te i t van 
he t M e e t j e s l a n d nader onder 
z o c h t H ie r b l i j k t dat de re la t ie f 
n o g s t e e d s be lang r i j ke land-
b o u w a k t i v i t e i t ach te ru i t g a a t 
He t o n d e r z o e k naar de i ndus t r i ë 
le ak t i v i t e i t en in he t M e e t j e s l a n d , 
w i j s t o p een t e r u g l o o p van de 
i ndus t r i ë l e t e w e r k s t e l l i n g te wi j 
t en aan het i n s t a n d h o u d e n van 
een w e i n i g g e d i v e r s i f i e e r d e en 
v r i j k o n s e r v a t i e f g e o r i ë n t e e r d e 
n i j ve rh e i d . D e d i e n s t e n s e k t o r is 
d a n o o k in he t M e e t j e s l a n d de 
b e l a n g r i j k s t e w e r k v e r s c h a f f e r 
g e w o r d e n , maar haal t n o g o p 
v o r r e na n ie t het p r o v i n c i a a l of 
na t ionaa l g e m i d d e l d e . 
Een v o l g e n d e h o o f d s t u k be l i ch t 
de d i v e r s e a s p e k t e n van de ar
b e i d s m a r k t 

In d i t v e r b a n d w o r d t een k o n t i -
nue a c h t e r u i t g a n g van de v raag 
naar a r b e i d s k r a c h t e n v a s t g e 
s t e l d , zoda t s t e e d s m i n d e r m e n 
sen w e r k in e igen s t r e e k v i n d e n . 
W a a r deze a c h t e r u i t g a n g t u s s e n 
1960 en 1970 d o o r p e n d e l a r b e i d 
k o n o p g e v a n g e n w o r d e n , hee f t 
deze de j o n g s t e ja ren v o o r a l t o t 
een t o e n a m e v a n de w e r k l o o s 
he id ge le id ( in 1980 w a r e n er 
2.920 w e r k l o z e n ten o v e r s t a a n 

van 19.154 te w e r k ges te l de per
sonen) . 
D e s tud ie w o r d t dan b e s l o t e n 
met een aanta l b e l e i d s o p t i e s d ie 
hope l i j k de nod ige aandach t van 
de b e w i n d v o e r d e r s zu l len k r i j 
gen . De be lang r i j k s te v o o r s t e l l e n 
b e t r e f f e n : 

• N o o d z a a k t o t s a m e n w e r k i n g 
t u s s e n de o n d e r s c h e i d e n M e e t -
j e s l a n d s e gemeen ten . 
• V o o r s t e l l e n inzake ve rkee rs -
In f ras t ruk tuu r en ve rvoer . 
• Gez insv r i ende l i j ke po l i t iek . 
• Hero r iën ta t i e van de e k o n o 
m i s c h e ak t i v i t e i t en reken ing 
h o u d e n d met o.m. v e r o u d e r d e 
b e v o l k i n g , v e r h o o g d e ak t i v i t e i t s -
g raad van de v r o u w e n , s t i j gende 
w e r k l o o s h e i d . 
• D o e l g e r i c h t e o n d e r s t e u n i n g , 
s t i m u l e r i n g en p r o m o t i e de r e k o 
n o m i s c h e ak t i v i t e i t en in het 
M e e t j e s l a n d , d i t z o w e l ten aan
z ien van l a n d b o u w , i ndus t r i e a ls 
d i e n s t e n s e k t o r . 
• S e l e k t i e v e maa t rege len te r 
b e s t r i j d i n g van de w e r k l o o s h e i d , 
v o o r a l dan de s t r uk tu re l e we rk 
l o o s h e i d . 

W i j h o p e n da t d i t boek , v o o r a l in 
het M e e t j e s l a n d zelf, een ru ime 
v e r s p r e i d i n g m a g k r i j gen en 
v o o r a l m a g b i j d ragen to t een 
b e w u s t w o r d i n g van de M e e t j e s -
l andse b e v o l k i n g en t o t een 
k r a c h t d a d i g e aanpak van de so 
c i a a l - e k o n o m i s c h e p r o b l e m e n 
d ie er z i ch nog s teeds s te l len . 

Walter George» 

— Is het Meetjesland een ontwikkelingsge
bied? Bi| uitgeverii De Eecloonaar, Koning 
Albertstraat 31-33, 9900 EekIo of bi| de 
auteurs, Sparrensiraat A, 9950 Waarschoot 
Prijs 600 fr. 

Zijne Majesteit bezoekt Malde-
gem (zomer 1974) en onderhoudt 
zich met de plaatselijke notabelen 
Dan toch enige interesse voor dit 
probleemgebied? Merk de grote 
VOS-vlag gedragen doorAmedée 
Verbruggen, (foto Mare Cels) 

Ardeens 
paasweekeinde 
met hindernissen 
Voor de zesde maal organizeerde de 
vzw 't Vestje-Vlaams Nationale socio-
kulturele vereniging Dendermonde 
een vormingsweekend in Wallonië 35 
personen uit het arr Dendermonde, 
meestal kaderleden, namen deel aan 
dit studieweekend Organizatorisch 
verliep alles naar wens tot zich in de 
keuken vnjdagavond jl een gasont
ploffing voordeed In een gehuurd va
kantiehuis met grote keuken, waren 
Maria en Herman Van Den Abeele 
druk in de weer met het klaarmaken 
van een nagerecht Ze bedienden zich 
van de oven verwarmd met gas, toen 
zich plots, om een tot heden onbeken
de reden, een ontploffing voordeed 
Als bij wonder kwamen beiden er met 
de schnk vanaf De rest van de avond 
was het gezelschap rustig en zaterdag, 
zondag en maandag was de toestand 
genormalizeerd Zoals steeds was er 's 
morgens een studiebijeenkomst waar 
ruim werd van gedachten gewisseld 
over aktualiteitsproblemen terwijl de 
namiddag werd voorbehouden voor 
groepswandelingen en de avond voor 
gezelschapsspelen 

Alles bij elkaar was het weekend zeer 
geslaagd niettegenstaande de gebeur
tenis van vnjdagavond. en werden 
plannen gemaakt voor het volgende 
vormingsweekend in november van dit 
najaar 

Marcel Verschelden 

OOST-VU\ANDEREN 
MEI 

13 GENTBRUGGE: voorstelling dne films over IJzerbedevaart „Aan 
de kleine nvier", „HuWe aan de kleine man" en „Jeugd naar zelf
standigheid" Om 20 u in cafetana Dienstencentrum, Gentt>rugge 
Org FVV 

13 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 626407 

15 STEKENE; Dagreis naar Frans Vlaanderen onder leiding van Wal
ter Luyten Organizatie Wase Jonge Leeuwen i s m Davidsfonds 
St-Niklaas en de Belseelse Amedee Verbruggenknng Vertrek 
om 7 u voor het stadhuis van St-Niklaas en om 7 u 15 aan het 
gemeentehuis te Belsele. 

15 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 

15 HERDERSEM-AALST: VVVG-gouwdag in werkhuizen Gilbos te 
Herdersem Begin om 14 u 30 Showprogramma en gezellig 
samenzijn. Einde rond 19 u Leden uit het arr Oudenaerde 
betalen voor de bus 160 fr Inschr bij A Coussement Gentstr. 
198 te Oudenaarde 

15 ST.-AMANDSBERG: Jong-Goossenaertsknng organizeert een 
bezoek aap 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 Inschrijven bij Rudy Herman, Grondwetin 99 Prijs 00 fr 

16 KALKEN: Spreekbeurt door senator O Van Ooteghem over „De 
mistoestanden in de vleeskeunng" Om 10 u, 30 in zaal De Pluim, 
Koffiestraat 

Minister Schiltz 
sprak te Zulte 
Gemeenschapsminister Hugo Schiltz 
sprak op 7 mei te Zulte over „Vlaande
ren in de krisis" De plaatselijke voorzit
ter Rene Van Hoecke had de eer om 
ook volksvertegenwoordiger Frans 
Baert en senator Oswald Van Oote
ghem te mogen begroeten Een hon
derdtal aanwezigen luisterden met 
aandacht naar de heldere uiteenzet
ting van de Vlaamse minister 
De heer Schiltz begon zijn voordracht 
met een beschrijving van de benarde 
sociaal-ekonomische situatie van Bel
gië Naast werkloosheid en te hoge 
overheidsuitgaven wees hij op het feit 
dat er de jongste dertien jaar twaalf 
keer verkiezingen waren Dit politiek 
gegeven valt uiteraard samen met de 
communautaire problematiek Vertrek
kend vanuit dit zwarte beeld toonde 
Schiltz aan dat Vlaanderen nochtans 
weerstand kan bieden aan de krisis 
door een juist politiek beleid te voeren 
Een politiek beleid dat de goede troe
ven moet spelen Vlaanderen heeft 
een hoog gekwalificeerd arbeidspo
tentieel, een goed gediversifieerde be-
dnjfsstruktuur, een relatief jonge, dy
namische ondernemersklasse, een ge
zond sociaal klimaat en een zeer gun
stige geografische ligging Het is totaal 
fout deze troeven te laten verloren 
gaan in het gevecht dat heerst in de 
jungle van een ekonomisch liberalisme 
De gewone man moet beschermd 
worden Dit kan om het met L Dosfel 
te zeggen door „een goed gezag nodig 
voor goed werk" 
Het Belgisch deficit wordt echter 
hoofdzakelijk betaald met Vlaamse 
centen Tot 1979 had de regio Vlaan
deren zelfs nog een overschot op zijn 
betalingsbalansi Met andere woorden 
het broodnodige investeringskapitaal 
werd en wordt aan Vlaanderen ont
trokken om mee de Belgische put te 
vullen Het sociologische feit dat Wallo
nië de krisis anders wil oplossen dan 
Vlaanderen moet aansluiten bij deze 
ekonomische realiteit De autonomie-
eis van Vlaanderen vindt dan ook zijn 
volledige voedingsbodem in het soci
aal-ekonomische Alleen echt federalis
me opent perspektieven om de knsis 
efficient te bestrijden 
Na de pauze werden er door het 
publiek vragen gesteld i v m de proble
matiek van de munteenheid en een 
eigen Vlaamse staatslening Andere 
problemen zoals fiskale fraude en de 
kontrole op de vlucht naar het buiten
land van het door de overheid ter 
beschikking gesteld investeringskapi
taal kwamen wegens tijdsgebrek met 
aan bod 
Als dank voor deze voordracht over
handigde bestuurslid Eddy Dubois een 
glasraam aan de minister De avond 
werd besloten met de „Vlaamse 
Leeuw" 

Dit initiatief van de VU-afdeling Zulte 
bewijst dat ook een kleine plattelands-
afdeling goede informatie kan bren
gen Op deze wijze treedt de Volks
unie van Zulte met open vizier de 
gemeenteraadsverkiezingen tege
moet Langs deze weg danken wij alle 
vrijwillige helpers aan deze avond en in 
het biezonder de drijvende kracht ach
ter dit initiatief Eli Peirs 

(W Baeten) 

VU-Kalken-Laarne 
in rouw 
Op dinsdag 23 maart j l . overleed in 
de ouderdom van 69 jaar, de h. Jozef 
De Rijcke, vader van onze voorzitter 
en bestuurslid André en Marcel De 
Rijcke, 
Jozef, een goed mens, rechtli jnig en 
overtuigd Vlaams-nationalist Is van 
ons heengegaan. Het A W - W K was 
zijn doel en levensideaal. Met trots 
en fierheid zullen wij hem alti jd bl i j
ven gedenken en als voorbeeld stel
len. 
Nogmaals bieden wij langs deze weg 
de familie en vooral zijn echtgenote 
Maria Goeman, onze oprechte en 
innige deelneming aan. 

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

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

(Adv 76) 

VU-Nieuwerkerken 
(Aalst) van start! 
Het is zoveri De afdeling Nieuwerker
ken (AalsÜ zal opgencht worden en dit 
op vrijdag 28 mei 1982 om 20 u stipt in 
het VU-lokaal Het Gulden Vlies, Espla
nadeplein 13 te Aalst 
Uit de aanwezige leden zal het bestuur 
van de afdeling gekozen worden, 
waarna tussen de nieuwe bestuursle
den de taken verdeeld worden 
Het arrondissementeel bestuur wenst 
bij voorbaat de nieuwe afdeling Nieu
werkerken wind in de zeilen en zal 
steeds paraat zijn om te helpen waar 
het kan 
De leden van deze heropgerichte af
deling kunnen ook inschrijven voor de 
reis naar de IJzerbedevaart op zondag 
4 juli a s met de VU-bus prijs 200 fr 
vertrek om 8 u lokaal Het Gulden Vlies 
Aalst terug thuis om 18 u 

\Veel sukses VU-Nieuwerkerken 

13 MEI 1^2 
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Wij in de Voll<sunie 

„DeVlaamscheVlagge"één jaar 

m 23 

Juist een jaar geieden verscheen het 
eerste nummer van „De Vlaamsche 
Vlagge". Het was de bedoeling via een 
tijd«;hriftje de jeugd wat meer infor
matie te geven over de Vlaamse Be
weging en zo onrechtstreeks de jeugd 
wat meer Vlaamsbewuster te maken. 
En wat zagen we? Heel wat jongens 
en meisjes zijn in aktie geschoten om 
dit doel te helpen verwezenlijken. Wij 
hebben dan, gesteund door dit sukses, 
vergaderingen gehouden. We hebben 
een reis ingericht naar Frans-Vlaande-
ren, waaraan vijfenvijftig jongens en 
meisjes deelnamen. Hierbij mochten 
we rekenen op de hulp van senator 
Walter Luyten, die ons doorheen 
Frans-Vlaanderen gktete. 

Aktiegroep 
Maar natuurlijk bleven wij niet bij de 
pakken zitten na deze suksessen. Op 

de vergadering van 17 april werd 
beslist een aktiegroep te verkiezen, die 
zich helemaal onafhankelijk van het 
tijdschriftje „De Vlaamsche Vlagge" 
zou opstellen. ^^ ^^^^ ^ ^ ^^^^ 

personen kandidaat en er werden ze
ven personen verkozen. Het zijn de 
volgende: Bart Van Assche, Annema-
rie Eeckhout Nele Malfliet, Els Van 
Enis, Ann Verriest Koen Verriest en 
Raf Vermeire. Deze aktiegroep is nu 
definitief gestart en vond het noodza
kelijk een maandelijks informatieblad 
uit te geven om alle aktiviteiten noede 
te delen. Maar we zijn er wel heilig van 
overtuigd dat er mensen zijn die maar 
al te graag iets storten op ons reke
ningnummer (bankrekening 145-
0553644-27 tn.v. Verschekten, Moer-
zeke; met vermelding „De Vlaamsche 
Vlagge-aktiegroep"). Dank bij voor-
baatl 

Frans-Vlaanderen boeit 
Sint-Niklase flaminganten 
Op initiatief van het Sint-Niklase Da-
vidsfonds. de Belseelse Amedee Ver-
bruggenkring en de Wase Jonge 
LeeuWen vond te Sint-Niklaas een 
voordracht- en dia-avond over Frans-
Vlaanderen plaats met ais 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 
ztoh verheugd tonen over het feit dat 
ondanks dne eeuwen verfransings-
druk nog steeds 100.000 personen het 
Vlaams 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 verioren zaak beschou
wen. Hij keurde deze laatste houding 
af, „want met zo'n mentaliteit zal men 
uiteindelijk ook Brussel prijsgeven". 

Sociaal 
dienstbetoon 
van senator 
Nelly Maes 
Elke eerste maandag om 18 u. te Bel-
sele bij raadslid Arnold Vandermeulen, 
Belseledorp 90, 9810 Belsele, tel. 
72.40.60. 
Elke eerste zaterdag: Scheldekant om 
14 u. te Temse in café Cambrinus, 

' Mari^t 2690 Temse, tel. 71.0555; om 
15 u. te Bazel, bij raadslid Antoine 
Denert Rupelmondestraat 90, 2768 
Bazel. tel. 74.20.17; om 16 u. te Kruibe-
ke, bij raadslid Kamiel Van Mieghem, 
Bazelstraat 89, 2760 Kruibeke, tel. 
74.16.47. 
Elke tweede zaterdag om 10 u. te 
Kieldrecht-Verrebroek-Doel, bij raads
lid Boudewijn Vlegels, Tragel 53, 2790 
Kieldrecht, tel. 73.51.29; om 11 u. te 
Melsele-Beveren, bij raadslid Ghisleen 
Van Vossel, Gaveriandstraat 16, 2740 
Melsele, tel 759507. 
Elke derde zaterdag om 15 u. te Loke-
ren in De Groene Poorte, Markt 72, Lo-
keren. tel. 091-46.17.18; om 16 u. te 
Sinaai, bij Georges Maes, Vleeshou-
werstr 24, 9190 Sinaai 
Elke vierde woensdag om 18 u. te Sint-
Gillis-Waas, bij Albert Van Wiele. Sta
tionsstraat 159. 2781 Sint-Gillis-Waas, 
tel. 70.65.78 
Elke vierde zaterdag om 15 u. te Kem-
zeke-Stekene-De Klinge, bij Walter 
Drumont, Voorhout 5, 2782 Kemzeke, 
tel. 79.77.07. 

O p a fspraak : elke maandag-, 
woensdag- en vrijdagmorgen, tijdens 
de kantooruren, kantoor: Nelly Maes, 
Gentse Baan 50 te 2700 Sint-Niklaas, 
tel. 031-76.49.74. 

Uitstap 
Belangstellenden voor de uitstap naar 
Frans-Vlaanderen op 15 mei kunnen 
nog steeds inschrijven bij L Bosteels, 
H. Heymanplein 96, 2700 Sint-Niklaas 
(tel. 031-76.60.75) of K. Verguit Isen-
grimlaan 13, 9180 Belsele (tel. 031-
72.38.38). Het inschnjvingsgeW be
draagt 275 fr. voor volwassenen en 
150 fr. 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 

Rodenbach-
namiddag 
te Moerzeke 
Op zondag 16 mei houdt Gukk> Van 
Der Meersch een voordracht over 
Albrecht Rodenbach en diens toneel
stuk „Gudrun" voor De Vlaamsche 
Vlagge. 
's Morgens om 9 u. 30 houdt „De 
Vlaamsche Vlagge" z'n maandelijkse 
vergadering. Tijdens deze vergadering 
wordt het volgende besproken: „De 
Vlaamsche Vlagge" nummer 4, IJzer
bedevaart in Diksmuide, een nieuwe 
sticker en inleiding op de voordracht 
's Middags eten we in 't Moleken onze 
boterhammen op: dus lunchpakket 
niet vergeten. Daarna is er ontspan
ning tot 13 u. 59. 
Om 14 u. stipt begint de voordracht 

van Gukk) Van Der Meersch, met 
enkele medewerkers. Allk:ht weten jul
lie dat Rodenbach een medestk^hter 
was van het oorspronkelijk tijdschrift 
„De Vlaamsche Vlagge". 
Daarom vinden wij het zeer intereb-
sant om de jeugd te laten kennismaken 
met de Blauwvoeterie, waarvan Ro
denbach het symbool is. 
Guido Van Der Meersch gaat ons over 
de werking van de huidige Blauwvoe
terie iets meer komen vertellen. Hij is 
namelijk de hoofdredakteur van het 
blad „De Blauwvoet", voorzitter van 
vzw Bormskomitee, voorzitter van het 
Nieuw Katoliek Vlaams Studentenver
bond. 
Ook zal hij iets meer vertellen over Ro-
denbachs toneelstuk „Gudrun". Aan 
de hand van dia's zal hij proberen de 
diepere betekenis van dit toneelstuk 
aan te tonen. 
Op deze voordracht zijn ook volwas
senen welkom. Maar wij verwachten 
vooral veel jonge mensen. 

Bart Varmalr* 

Informatie voor 
schoolverlaters 
te Herzele 
Op zondag 16 mei heeft er in het 
Jongeren Informatie Advies- en Servi
ce-centrum van vi.w. 't Uilekot (Sta
tionsstraat 180 te Herzele) een infor
matienamiddag plaats voor schoolver
laters. Aanvang 15 uur. 
De bedoeling is om jongeren die over 
enkele weken hun studies beëindigen, 
wegwijs te maken in-de wirwar van 
mogelijkheden als werkzoekende. Er is 
een gratis brochure waarin op een 
overzichtelijke wijze alles is samenge
bracht i.vTn. inschrijving aan de dop, 
het zoeken naar werk, solliciteren, vak
bondsaansluiting, ziekenkasaanslui-
ting, en zo meer. 
Het programma van de namiddag-
diareeks voor schoolveriaters, school-
veriaterskwis, vkieo van een sollicita
tiegesprek en vragen. 
Deze informatie wordt begeleid door 
iemand van het (Centrum voor Wer
kende en Werkloze Jongeren uit Den-
dermonde en zal ongeveer anderhalf 
uur duren. 
Meer informatie in het Jongereninfor
matie Advies- en Service-centrum van 
't Uilekot Openingsuren: di., woe., do., 
vrij., van 8 u 30 tot 16u. 30; advies: 
van 16 u. 30 tot 19 u. elke woensdag. 

Kursus 
stadsvernieuwing 
te St.-Amandsberg 
VUJO St-Amandsberg organizeert 
een kursus „stadsvernieuwing". 

vrijdag 14 mei: ontleding van de toe
stand in St-Amandst>erg (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 „verkenningsuitstap" en algeme
ne evaluatie. 
De teoretische vormingsavonden (7-5, 
14-5 en 14-6) hebben plaats in de 
bovenzaal van café „Tijl", Klinkkouter-
str. 72 te Sint-Amandsberg, steeds om 
20 u. 
Inschrijving (is gratis) via het sekreta-
riaat VUJO-Sint-Amandsberg: Grond
wetlaan 99, St-Amandsberg. 

LIMBURG 
MEI 
15 LANAKEN: Bal van groep Verjonging om 20 u. in feestzaal 

Merelhof, Bessemerstraat te Lanaken. Met orkest Never Lost 
22 TONGEREN-MAASEIK: An-ondissementeel VU-bal in dancing 

Texas, Vinkstraat te Peer. Om 20 uur. Om 20 uur. Inkom: 80 fr. 
29 GROTE BROGEL: voett>altomooi: 12 deelnemende pkiegen. 

Suggesties altijd welkom. Aanvang om 11 u. FC Breughel, 
Kaulillerweg te Grote Brogel. 

„Bocholt voor de vrede 
üi na festival naar Berlijn 

„Bocholt voor de vrede" organizeert 
een aantal aktiviteiten en optredens 
rond de vredesidee. Hoogtepunt moet 
het veriengde weekend van 20 tot 22 
mei worden. 

Van donderdag 20 mei tot en met 
zondag 23 mei is er een unieke ten
toonstelling over kernbewapening sa
mengebracht in 3 verschillende zalen 
van het centrum van Bocholt Deze 
internationale tentoonstelling wordt 
geopend op donderdag 20 mei om 
14 u. 

Donderdag 20 mei teater „De laatste 
Strohalm" van teaterwerkgroep „Ten
takel". Aanvang 20 u. in het Ontmoe
tingscentrum van Kaulille-Bocholt 

Vrijdag 21 mei: Anti-kemfestival met 
optredens van- The Buzz, Square the 
Circle, de Nederiandse groep „Doe 
Maar" en de Engelse show-rockband 
„Tenpole Tudor". 
Zaterdag 22 mei vredesmars Kaulille-
Bocholt met o.a. optredens van Vuile 
Mong, Sjokken Teers, Rappalje, Kop-
spel, de megafoonfanfare e.a Toespra
ken van allerhande vredesideologen 

„Mensen van bij 
ons" te Aalst 
Vanaf vrijdag 28 mei om 20 u. tot en 
met maandag 7 juni richten de Pries
ter Daensvrienden een tentoonstel
ling in van hobby- en vrijetijdsbeste
ding onder het motto: jCiensen van 
bij ons" Deze tentoonstelling gaat 
door in de bovenzaal van het bierhuis 
„De Uzer", Vlaanderenstraat 13 te 
Aalst en is dagelijks gratis te bezk:hti-
gen tijdens de openingsuren van de 
hert>erg, uitgenomen woertsdag. 

Taal-Aktie-Komitee 
10 jaar strijd 
Kijk- en leesboek: het relaas van 10 
jaar Uilenspiegelkamp! Auteurs: histo
rici Herman Verachtert en Henk Cuy-
pers. 159 blz„ talnjke illustraties, met 
een inleidend stnjdgedicht van Anton 
Van Wiklerode. Bestellingen door stor
ting of overschrijving van 225 fr. (200 
fr. + 25 fr. verzendingskosten) op rek. 
nr. 444-5584141-33 van TAK te 9000 
Gent met vermeWing van „10 jaar 
TAK". 

TAK aan de kust 
Zondag 30 mei: Vlaamse aktiedag aan 
de kust onder het nwtto „Onze kust 
gastvrij maar Vlaams". Verzameling: 
11 u„ Albertplein. Daarna protestwan
deling van Het Zoute naar Heist In 
Heist wordt de knapzak aangesproken 
(TAK zorgt voor drank). Hierna ver
trekken we met de autobus naar Kok-
sijde Na Koksijde brengt de autobus 
eenieder terug naar het beginpunt 
Alleen de leeuwevlag is toegelatea 
Om één en ander organizatorisch op 
punt te stellen, neem vlug kontakt op 
met onderstaande telefoonnummers. 
Antwerpen. 031-57.72.40; Gent- 091-
22.68.96; Aalst: 053-21.32.34; Brussel: 
02-242.45.99 

en politici. Vanaf 13 u. Om 17 u, vertrek 
van de eerste etappe van de vredes
mars Bocholt-Beriijn. 
Zaterdag 26 juni- kindermusical naar 
het vredesboek van Bernard Benson 
gebracht door tientallen kinderen van 
teaterwerkgroep alternatief 
Op vrijdag 7 mei ging een debatavond 
door rond kemwafjens en ontwape
ning waaraan het VU-kameriid Jaak 
Gabnëls deelnam 
Meer inlichtingen bij „Bocholt voor de 
vrede", Louis Mertens. Ringlaan 31 te 
3599 Kaulille-Bocholt Telefoon werk 
011/46.33.04. tel. privé 011/44.6278. 

Hugo Schiltz opent biologische land- en tuinbouwmarict 
Vanaf nu zullen er in het Antwerpse Oranjehuis (Hoogstraat 69) elk weekeinde biologische groenten ..versch-
van-den-akker" te koop geboden worden. Deze primeur voor de Metropool gebeurt op initiatief van het 
Oranjehuis en de in de vzw Belbior verenigde biotelers. De opening van deze originele markt gebeurde onder 
heel wat publieke belangstelling, waaronder opmerkelijk veel vertegenwoordigers uit het Stadhuis. De inleiding 
werd welsprekend en humorvol als altijd uitgesproken door gemeenschapsminister Hugo Schiltz. maar 
boeiender was toch de voor de vuist geïmproviseerde bio-verantwoording door (voor de gelegenheid) 
Belbior-marktkramer Mark Renders uit Lier. Als belangstellende toehoorders herkennen we op de foto van 
links naar rechts Oranjehuisman Bert De Bruyn, minister Hugo Schiltz, havenschepen Jan Huyghebaert en 

VU-gemeenteraadsfraktieleider Gerard Bergers. (NVB) (foto: Ariette Stubbe) 
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24 m Wij in de Volksunie 

JHypophtalmichthys Moiitrix" dé oplossing 

VU-Hofstade heeft oplossing 
voor vervuiling „Hofstade-bad" 

HOFSTADE — Een goed jaar geleden, op 16 maart 1981, publiceerde 
de VU-Hofstade haar Dossier Ri|ksdomein-Hofstade omtrent de 
verregaande en gevaarli|ke vervuiling die zich van dit unieke domein 
dreigde meester te maken. Het was immers niets te vroeg om de 
alarmklok te luiden. Sedert 9 maart 1977 was het domein bi| Koninkli|k 
Besluit beschermd, maar er werd van hogerhand mets tegen de 
vervulling, noch tegen de vervuiler (de NMBS) gedaan Oe door de VU 
gepubliceerde ci|fers konden echter door niemand weerlegd worden en 
na ruggespraak met burgerlijk ir. Van de Werf, tevens ir in de 
milieusanering, werden door de V U een aantal oplossingen voorge
steld. 

Om de chemische en baktenologische 
verontreiniging te stoppen moet elke 
aanvoer van verontreinigd water stoph 
gezet worden Het overpompen van 
Dijlewater moet dus onmiddellijk op)-
houden 

De biologische verontreiniging (eutro-
fikatie) kan niet op natuurlijke wijze 
opgelost worden Men moet dus ingnj-
pen van buitenaf Deze ingreep be
staat enn de ganse sliblaag, die zich op 
de bodem van de vijvers heeft afgezet 
en waann de gemineralizeerde fosfaat-
en stikstofverbindingen zich bevinden, 
volledig uit te baggeren Het volstaat 
dus met de NMBS te verbieden nog 
Dijlewater over te pompen 

De VU-Hofstade eiste dan ook 

1 Het stopzetten van alle pompaktivi-
teiten door de NMBS 

2. Het trapsgewijs, per vijver, uitbagge
ren van het verontreinigde slib 
3 In de vijvers waar nog geen bagger-
werken uitgevoerd zijn moet door 
puntbeluchting zuurstof ingepompt 
worden om de balans in evenwicht te 
houden, vooral 's nachts 
De overheid was blijkbaar wakker 
geschud door de pubiikatie van dat 
werkstuk want reeds 's anderendaags, 
op 17 maart 1981, gaf minister Galle 
bevel aan de NMBS om alle pompakti-
viteiten stop te zetten De NMBS had 
echter geen oren naar dit mtnisteneel 
bevel en pompte lekker voor t Op 
verzoek echter van de Rijksdienst 
voor Monumenten en Landschappen 
en van het provinciebestuur verzegel
de burgemeester Merckx op 13 april 
1981 de pompen van de spoormaat
schappij Prompt heeft het spoor dan 

een rechtsgeding tegen de gemeente 
ingespannen In kortgeding werd de 
eis van de NMBS om de pompen terug 
in werking te stellen vooHopig afgewe
zen Een definitieve uitspraak van de 
rechter is echter nog niet bekend 
Ondertussen moeten de pompen ech
ter buiten werking blijven tenzij om 
overtollig water weg te jDompen 

De door de VU-Hofstade vooropge
stelde eisen en oplossingen werden 
dus wat betreft de chemische en bak
tenologische verontreiniging ingewil
ligd en toegepast namelijk het stopzet
ten van het overpompen van Dijlewa
ter Wat IS nu de huidige toestand van 
de verontreiniging' 

Biologische 
verontreiniging 
Door de overheid werd hier nog geen 
enkel zinnig initiatief genomen zodat 
massale vissterfte nog steeds mogelijk 
blijft De door de V U vooropgestelde 
oplossing, namelijk het uitbaggeren 
van de vijvers, kon niet helemaal vol
doening schenken omdat het geen 
natuurlijke sanering betrof Samen met 
ir Van de Werf zocht de VU-afdeling 
naar tot dan toe onbekende natuurlijke 
sanenngswijzen en vond volgende 0|> 
lossing het inblazen van zuurstof in de 
sliblagen van de door eutroftkatie (bio
logische verontreiniging) aangetaste 
vijvers 

Door het inblazen van lucht in de 
sliblaag wordt het aldaar aanwezige 

Ternat wil ruimtelijke ordening 
via struktuurplanning 
Te Ternat ging onlangs een tentoon
stelling door rond de onderwerpen 
.Spelomgeving-Woonomgeving" en 
.Struktuurplanning' Deze was op 
touw gezet door de Bond van Grote 
en Jonge Gezinnen i.s m. het gemeen
tebestuur. 

De tentoonstelling omvatte. 

— een reeks van foto- en tekstpane
len die uitbeelden waaraan een 
woonomgeving moet beantwoorden 
om kinderen goed te kunnen laten 
spelen, 

— drie mjiquettes die uitbeelden hoe 
een straat met weinig middelen en 
vooral met weinig kosten kan worden 
omgewerkt tot een meer uitnodigen
de speel- en verblijfsruimte, 

— een reeks teksten en plans van 

hoe men te werk is gegaan om zoiets 
te realizeren; 
— een leestafel met boeken, brochu
res, tijdschriften en plans ter inzage 
voor verdere informatie 

De BGJG-sekretans stelde dat de ten
toonstelling op dne fundamentele ge
dachten stoelde en wij citeren 

• Spelen mag niet beperkt worden 
tot de daarvoor uitdrukkelijk voorziene 
speelpleinen, maar moet altijd en over
al kunnen in een woonomgeving, 

• Sjpeelkansen en speelvoorzienin-
gen dienen, net zoals nolenng, bestra
ting en dergelijke, als een volledig en 
onmisbaar onderdeel 'Oan een goede 
woonomgeving te worden gepland en 
uitgewerkt, 

• BIJ het ontwerpen of veHbeteren 
van de woonomgeving nnoeten van bij 

Wij kunnen en doen méér dan de andere 
mutualiteiten' 

Vlaams Ziekenfonds Eén 
TeL hoofdkantoor: 02-653.91.62. 

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

• NIEUW extra hospitalizatiekosten terugbetaald 
Tot 800 fr/dag -f alle remgelden en sup
plementen voor chirurgen 
Bijdrage- van 40 tot leofrymaand 

• Overschakelen zonder wachttijd 

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

de aanvang de bewoners betrokken 
worden 

In zijn toespraak wees schepen van 
Ruimtelijke Ordening Laurent De Ba
cker (VU) op het belang van het 
struktuurplan voor een gemeente en 
verwees naar de ojadracht door het 
gemeentebestuur in 1980 gegeven 
een dergelijk dokument op te stellen 
Schejaen De Backer schetste vervol
gens de vier basispnrK;ipes die hem 
voor ogen stonden toen hij tot die 
opdracht overging 

• Demokratische stedebouwpoli-
tiek gesteund op de aktieve inbreng 
en betrokkenheid van de bevolking bij 
het bepalen van het eigen leefmilieu en 
de woonomgeving In dit kader situe
ren zich ondermeer de opnchtng van 
de Kommissie van Ruimtelijke Orde
ning, de informatie-avonden, de stuur
groep en deze tentoonstelling 

# Voortdurende terugkoppeling van 
de ruimtelijke aktiviteiten aan de evo
luerende gegevens op sociaal ekono-
misch en kultureel gebied 
• Het struktuurplan is doelgericht 
dw.z samen met de bevolking dient 
nauwkeung omschreven te worden 
hoe men nu en in de toekomst in onze 
gemeente wil leven en binnen welke 
termijnen bepaalde pnonteiten kunnen 
gerealizeerd worden 
# De aktiegerichtheid, het is met 
enkel de bedoeling om mooie gekleur
de plannen op te maken maar wel om 
naar konkrete akties toe te werken 
Schepen De Backer herinnerde aan 
zijn aanpak om een kindvriendelijke 
omgevingspolibek te organizeren en 
verwees naar de speelpleinen en 
speelakkommodaties het groen aan
planten in de straten en het recent aan
leggen op proef van verkeersdrem
pels 

BRABANT 
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 

WEMMEL bal van de zes faciliteitengemeenten met orkest Stan 
Philips om 21 u in zaal Socio-kultureel centrum aan de hoofdkerk 

HERENT-VELTEM BEISEM-WINKSELE Familiewandeling te 
Herent Samenkomst O -L-Vrouwplein te Herent om 15 uur 
Rond18 u „Lente-boterham" in jeugdklub „De Pomp", Mechelse-
steenweg 553 Volw 50 fr Kinderen 30 fr 
SCHAARBEEK Haantjeskermis, Trefcentrum De Kriekelaar, 
Van der Lindenstraat 46 Van 12 tot 20 u Inschnjvingen Tinneke 
Heyvaert (tel 2156808) 
UKKEL Groot eetfestijn en verbroedenng met VU-Nijlen vanaf 
12 uur In de St-Pauluszaal, Neerstallesteenweg 440 

14 

16 

16 

16 

organiscfie materiaal terug tot minera
len herleid waardoor het weer in de 
voedselknng kan opgenomen worden 
Hierdoor komt weer voedsel vnj dat 
door de algen kan opgenomen worden 
waardoor ze terug ene grote ontwik
keling kennen Wanneer de algen zich 
fors ontwikkelen nemen ze ook veel 
voedingsstoffen weg, zodat ze na af
loop van tijd geen eten meer hebben 
Men moet er enkel voor zorgen dat de 
afgestorven algen met meer terug be
zinken zodat de hele knngloop weer 
opnieuw kan beginnen Men moet ze 
dus verwijderen vooraleer ze afster
ven 

Werkwijze 
De verwijdenng van de algen kan op 
verschillende manieren gebeuren 

— Oogsten en vernietigen Met ande
re woorden, men haalt de algen uit het 
water droogt ze en verbrandt ze daar
na 

— Het doen samenklitten van de algen 
boven vooraf aangebrachte bakken 
Dit doen samenklitten gebeurt door 
toevoeging van chemische middelen 
Daardoor worden ze zwaarder en be
zinken, waarna ze bij middel van de 
bakken eenvoudig kunnen opgehaald 
en daarna vernietigd worden 

— Het inzetten van zilverkarpers. een 
totaal nieuwe en tot dusver in België 
nog niet toegepaste manier 

Over deze laatste manier om algen te 
verwijderen past een woordje meer 
uitleg 

Tijdens hun zoektocht naar alternatie
ve oplossingen voor het probleem 
hebben ir Van de Werf als specialist 
en Hugo Casteels als VU-afgevaardig-
de deze laatste oplossing ontdekt Het 
IS naar onze mening de meest natuurlij
ke wijze om deze rotzooi op relatief 
korte termijn en zonder veel moeite op 
te ruimen Bovendien hebben de vis
sers er ook nog wat aan Wat is er nu 
zo speciaal aan de zilverkarper"? 

Algenvretende 
karpers? 
Deze karpers, met hun wetenschappe
lijke naam hypophtalmichthys molitnx 
genaamd, zijn afkomstig van de 
Amoer, een nvier die de grens vormt 
tussen China en de Sovjetunie Zij 
eten enorme hoeveelheden phyto-
plankton (algen) en kunnen tot 10 kg 
wegen op 4 jaar tijd Onderzoekers uit 
de Verenigde Staten kwamen onlangs 
tot de vaststelling dat deze vissen zich 
kiplekker voelen in een door eutrofika-
tie aangetast milieu Zilverkarjaers zijn 
dus de gedroomde oplossing tegen de 
biologische verontreiniging van het 
njksdomein 

Bakteriologische 
verontreiniging 
Uit een onderzoek voor en na het 
stopzetten van de pompen voor wat 
het zwemwater betreft kan men opma
ken dat de VU-van Hofstade het bij het 
rechte eind heeft en na het stopzetten 
van de pompaktiviteiten het water van 

„zeer slechts" naar „slecht" tot „matig" 
en in sommige gevallen zelfs tot 
„goed" geëvolueerd 
Ter vergelijking onze kust is „matig" 
tot „slecht" 

Enkel in de bezinkingsputten werden 
nog gevaarlijke waarden opgetekend 
voor bepaalde ziekteverwekkers zoals 
de pseudomonas aeruginosa (1400/ 
100 ml) die huiduitslag en ontsteking 
van de ingewanden veroorzaakt voor
al bij kinderen en zwakke personen 
Ook de aanwezigheid van de salmo
nella werd daar opgetekend (4 / 
100 mO Deze veroorzaakt dysenthe-
rie, een soort diarree met bloedverlies 
Let wel dat 1 van deze beestjes vol
doende IS om de ziekte te veroorza
ken Om de baktenologische verontrei
niging van het strandwater tegen te 
gaan zou het tevens aan te bevelen 
zijn de honden tijdens de zomermaan
den van het strand weg te houden 

De VU-eisen 
Aan de hand van dit tweede dossier 
stelt de VU-Hofstade vast 

— Dat de biologische verontreiniging 
van de vijvers nog steeds met werd 
aangepakt 

— Dat de baktenologische verontreini
ging verdwenen is in de 35 ha-vijver en 
op goede weg is om ook te verdwijnen 
in de andere vijvers 

De VU eist bijgevolg 

1 Het blijvend stopzetten van het 
bijpomjDen van Dijlewater, de grote 
oorzaak van de vervuiling 

2 Het verbieden van honden op het 
strand tijdens de zomermaanden 

3 Het inzetten van zilverkarpers tegen 
het nog steeds met aangepakte pro
bleem van de eutrofikatie 

4 Een eis tot schadevergoeding door 
de gemeente tegen de NMBS wegens 
bewezen milieuvervuiling waardoor de 
gemeente financieel verlies heeft gele
den door minder inkomsten uit het 
Rijksdomein 

VU-Hofstade hoopt dat door het her
stel van het zwemwater de mensen te
rug de weg naar het domein zullen virv 
den Aangezien de zon voor het ko
mende zomerseizoen reeds besteld is 
kan er mets meer fout gaan en zal de 
ellende van de laatste jaren tot het ver
leden behoren I 

De Roover-

Vanwesemael 

p.v.b.a. bouwmachihes 

Maatschappelijke zetel 
DIjlestraat 13, 
2850 Keerbergen. 
TeL 015-51.45.40. 

Magazijn 
Mechelsebaan 52, 2850 
Keerbergen. 

GALERIJ DE KEIZER 
Exc lus i v i t e i t : s a l o n s 

l us t re r i e 

O p e n i n g s u r e n : 

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

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

Zaakvoerder 
Staf Kiesekoms 
Keizerstraat 2 
TERNAT 

1 Tel 02-582 22 22 
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lepel & vork... 
BANKETBAKKERIJ 

Neukermans-Blom 
Daalstraat 7 - 1780 Teralfene 
Tel 053-668215 

Fijn gebak 
ijstaarten 

suikerwaren 

Restaurant 

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

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/544007 

v/laandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuursevest 60. LEUVEN. Tel.: 016-
22 8672 
Kon Astridlaan 85, KONTICH. TeL: 
031-57.30.32. 
Nieuw Brugstraat 28. BRUSSEL Tel.: 
02-218.74.89 
Brugse Baan 1, Hulste. Tel.. 056-
71 153a 
Grote parkeerterreinen, zalen vrij 
voor feesten, banketten e.a. Duitse 
specialiteiten. Dortmunder Thier van 
'1 vat. Levende Water Tönissteiner 
Sprudel, goed en goedkoop eten. 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015-71 1549 

VOEDING „DE POLDER" 

Polderstraat 12 
8458 Oostduinkerke 

Specialiteit 
dagvers fruit en groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden 

Industriële 
brood en banketbakkerij 

Roomijs 

Wiifried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel 091-67 57 12 

Koffiebranderij 
SANO 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56 09 

Levert kwaliteltskoff ie bij u thuis' 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-41 2922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie- en Bordeauxwijnen 
Alle grote wiioen 

rectitstreeks utt de kastelen 
Degustaties en verkoop 

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

en op afspraak 

J 

êof itn ^cttljoorn 

'^M 1 
Restaurant 
Feestzaal Café 

Uitbating: 
Erna Van Ddoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Herberg 

„De 7 Zaligheden" 
Sleutelstraat 2 
(hoek NationalestraaO 
Antwerpen 
Tel. 031/34.05.86 
Mogelijkheid tot kleine etentjes 

^t ^altagïwi» 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
D* lamlltozaak met traditi*. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maurits GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 

Dr Van De Pefe le i 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 031 36 56 54 

Café-restaurant MUTSAERT 

Eikenlei 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel 014-512148 

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 verhunng van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031-374572 

Café De Toekomst 
Kauwstraat 43, 
9560 Sint-Lievens-Esse 
Tel. 054-50.06.49 

Valideringscentrum L O T T O , 
aanneming tot donderdag
avond 24 uur 

CAFE-FR ITUUR 

DE S N O E C K 

Elie van Laere 
en Marcel la Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-3006.53 

Lokaal «T SCHUURKE» 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRU.SSEL 
Tel. 02-51325.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Uitqeiczen dicnstboloon 

K<'Ssrlstcenwoq 38 
??G0 Ni|lcn - Tiil 031/8188-11 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

Pauwelyn- Duquesne 

Wulver ingemstraat 18 
8486 B E A U V O O R D E 
tel 058/29 94 91 

Gesloten vrijdag behalve m seizoen 

Café Het Vlaams Huis 
BIJ Jef Meys-Cypers 

Steenweg op Wijchmaal 59 

PEER 

Tel 011-79.70.84 

Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer: 

Eethuis 't Voske 
Verbertstraat 145-147 

2120 Schoten, 031-58.41.76 

Wi j verzorgen al uw feesten. 

Europ Supermarkt 
Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Winderickxplein 

Alsemberg 

(Huls van vertrouwen) 

Op 5 mm van Heizelpark 

Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98, 1850 Gnmbergen Tel 02-2520240 

Hest zondag gesloten - Hotel open 

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

't Is een sp>ecialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„De Beauvoordse pastei" 

't Is de lichtste verteertjare 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1970 H E K E L G E M 

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 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel. 052/21.16.06 

Algemene voeding bieren wttnen li
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wi|nea 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11, 

Gooik 
Tel 0 5 4 - 3 3 4 8 5 7 

Uw tweede thuis! 

Welkom 

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

Dorpsstraat 3 1 , 1686 Gooik 
TeL 02-532 54.81 

Lokaal van de Volksunie 

3de Vlaams 1 mei-feest te Rotselaar 
Dit keer was de afdeling Rotselaar 
gastvnj voor de derde uitgave van 
ons arrondissementeel 1 mei-feest 
Voor velen begon de dag met een 
leerrijke kruidenwandelig doorheen 
de Werchterse velden, langsheen de 
Demerdijk Anderen verkenden het 
dorp met een open treintje en de 
laatkomers werden in de grote vei-
linghal te Werchter verwelkomd door 
het Jachthorenkorps uit Leuven 
De hal was omgetoverd tot eén tx)nte 

tentoonstellingszaal waann vooral de 
stands van het Vlaams-Nationaal Boe
kenfonds, de VUJO, het Centrum 
voor Mensen met Vragen, Dosfel
kring, Hart- en handbezigheidsatelier 
opvielen Eén tentoonstellingswand 
hing vol met streekbladen, waann 
Bierbeek en Tielt-Winge uitmuntten 
De lokale radio „Uilenspiegel" zette de 
vraaggesprekken op het getouw, in-
zonder met de „Blauwputterfolk-
groep", die ook een paar optredens 

ten beste gaf Jef Burm wist de hele 
zaal bij mekaar te zingen en te boeien 
De ijvenge abonnementenwerver. Pol 
Cresens, bombardeerde hem tot le
zer' Ondertussen werden er potten 
gebakken als kunstambacht 
Kamerlid Willy Kuijpers belichtte het 
begrip „arbeid" vanuit de inzet voor 
de Vlaamse Beweging en betrok al de 
Vlaams-nationale verenigingen in dit 
overzicht Nationaal voorzitter Vic An-
ciaux had net de vienng van Wim Jo-

rissen te Rijmenam verlaten en beziel
de de hele zaal met zijn aanstekelijke 
oproep over levensmoed en initiatief 
in deze werkloosheidstijd 
Nog voor het Vlaams Volksbal in de 
vooravond startte met Edwin Ander
son en de Shallows, werden de bloe
men uitgedeeld aan de dames die hun 
nationale mandatanssen dikwijls moe
ten missen, Carla van Rob Vandezan-
de en Lieve van Willy Kuijpers 
Vic Longin, Jules Stroeykens en Kan-
ne Minner, die de hele plaatselijke 
ploeg met zich meetrokken, werden 
met vergeten en Gisleen De Deken, 

die arrondissementeel veel meetrok, 
sloot deze nj af Kortom het werd een 
sfeervol geheel en heel wat Vlamin
gen uit alle hoeken van het arrondis
sement liepen blij rond in deze fees
telijke „beurs-stemming" De vele 
WVG- leden en de medewerking van 
het Vlaams Ziekenfonds Bratjanba, 
werden opgemerkt Ook hen willen 
we in dit dankarbkeltje kjetrekken 

„Rotselaar' was een eervolle opvol
ger van de 1 mei-feesten in Vossem 
en Oud-Hevedeei Wie denkt er al aan 
volgend jaar"? 
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Nieuw sociaal wooncomplex te Borgerhout 

Kinderdagverblijf en 
bejaardenflats in één gebouw 
Zaterdag 24 apnl was een biezondere 
zaterdag voor de Borgerhoutse bevol
king en vooral voor de Vlaams-nationa
listen 
Hugo Schiltz, gemeenschapsminister 
voor Begroting en Financien, kwam 
het kinderdagverblijf Merlijn' en het 
bejaardencomplex ,Den Drossaert" in
huldigen 
Twee nieuwe realizaties op het steeds 
aangroeiend lijstje van nieuwe toe-
komstgenchte verwezenlijkingen te 
Borgerhout 

„Merlijn" 
Het kinderdagverblijf, tijdelijk onderge
bracht in twee burgerhuizen, knjgt nu 
zijn definitieve plaats op het gelijk
vloers van een nieuw sociaal woon
complex Fragment uit de toespraak 
van burgemeester D Stappaerts „Het 
kollege van burgemeester en schepe

nen opteerde destijds voor de oprich
ting van enkele kleine entiteiten, in 
plaats van een groot kinderdagverblijf, 
omdat kinderopvang ons inziens moet 
gebeuren in een kader van huiselijk
heid affektiviteit en emotionele stimu
lering WIJ stelden als hoofddoel het 
natuurlijke gezinsmilieu te benaderen 
Niet alleen de behuizing, meubilenng 
maar ook de onmiddellijke omgeving 
zoals een open speelruimte met terras, 
groene ruimten en een zandbak dra
gen hiertoe bij ' 
Na het onthullen van de gedenkplaat 
feliciteerde minister Schiltz het ge
meentebestuur en waarschuwde ,ln 
deze tijden van ekonomische ver
zwakking bestaat het gevaar dat de 
overhield op deze sociale verv/ezenlij-
kingen zal willen bezuinigen Daarom 
moeten wij, Vlamingen, zo snel moge
lijk ook ons gemeentebeleid zelfstan-

J.GERLO 
zonwering-rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 

4 - ^ 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen leeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tonissteiner Spriidel • 
Bi) de bron vindt men 
oude inschriften als . fons 
.sanitatis, effectu niirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in ha^r helen
de werking) 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen 
Een acljttal jaar geFeden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tonisstei-
ner, naar sainenstelling en 
smaak een v/aarachtig 
wonderwater 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo Tel 016/46 03 11 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enk;el 
flesje bi) Vader Abts, en 
het de inhoud van dat fles
je grondig analyseren En 

waaiachtig, er bleek calci
um en magnesium en na
trium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tonis-
steiner-drinker is, bevestig
de dat 

Tonisstemer Sprudel 
speciaal aanbevolen is bi) 
de bestrijding van 
1 ziekte der urine-afvoer-

kanalen 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis) 
b) reinigen bij nierste
nen , ook fosfaat- en 
karbonaatstenen 

2 chronische maagslijm-
vliesontsteking Herstel
len na darmontsteking 
Zenuw- en funktionele 
storingen 

3 chronische ontsteking 
der luchtpijpen (phalan
gitis tracheits, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie) 

4 ziekteverschijnselen bi) 
de stofwisseling Urine-
zi'ur diathese met haar 
gevolgen Jicht 

Wie meer wil weten over 
Tonisstemer, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt 

(advertentie) 

dig kunnen bepalen, om onze financië
le kracht te vnjwaren die deze sociale 
realizaties mogelijk maakt' 
Hierna wandelde het ganse gezel
schap langs het nieuwe parkje naar 

-„Den Drossaert" 

Dit complex het derde in de nj van vijf, 
telt 73 bejaardenflats en een stevig 
uitgerust dienstencentrum toeganke
lijk voor de inwonende en voor de 
omwonende bejaarden 
De noodzaak van deze bejaardenflats 
blijkt duidelijk, als men beseft dat reeds 
25 % van onze bevolking de pensioen
leeftijd heeft bereikt of overschreden 
Burgemeester Dirk Stappaerts ver
woordde de beleidsopvattingen van 
gemeente- en OCMW-bestuur, die als 
basis dienden bij het tot stand komen 
van deze bejaardenflats als volgt 
„Verandering is leven Wanneer er 
echter te veel onverwachts verandert, 
ontstaan chaos en verwamng Te snel
le en te radikale ingrepen kunnen het 
web van de bestaande relaties en 
afspraken in de war sturen 
Het gemeentebestuur heeft zich dan 
ook tot doel gestekJ, de levensge
woonten van de residenten van deze 
„binnenstad" te nchten naar een zo 
groot mogelijke konformiteit met hun 
vroegere levensstandaard, inzake 
ruimte, komfort, omgeving en mense
lijk kontakt Het gemeentebestuur 
heeft gezorgd naast de openbare 
ruimte voor de zeer persoonlijke om
geving Men kan zich in de knng van 
zijn gezin en vrienden terugtrekken of 
zo nodig, ongestoord alleen zijn " 

Ten slotte minister Schiltz „Nu ik de 
bedragen hoor die zijn besteed aan 
deze projekten moet ik als minister 
van Financien en Begroting tiet ge
meentebestuur gelukwensen Deze 
cijfers, als ik daarnaast zie wat er mee 
IS gerealizeerd, tonen aan dat elke 
uitgegeven frank maximaal heeft ge
rendeerd Voor Groot-Antwerpen 
geeft dit een straaltje hoop Goede 
sociale projekten zijn met noodzakelijk 
het synoniem voor verkwisting, zoals 
in andere gemeenten 

Daarnaast houdt de onmiddellijke na
bijheid van het kinderdagverblijf naast 
dit bejaardencomplex, voor mij een 
diepere betekenis in Het pnlle levens
begin daar en hier de jaren van ver
diende rust, symbool van de solidanteit 
die ons, Vlamingen moet binden Jong 
of oud, zelfstandige of bediende, arbei
der of bednjfsleider samen moeten wij 
aan onze Vlaamse gemeenschap bou
wen, vooral in deze ekonomisch moei
lijke jaren ook voor ons volk" 

Na zijn toespraak onthulde de minister 
ook hier een gedenkplaat zichtbaar 
teken dat de periode van plannen en 
uitbouw afgesloten is en de aanvang 
inluidt van een nieuwe sociale levens
gemeenschap in Borgerhout 

ANTWERPEN 
MEI 

13 EDEGEM Om 20 u 30 in lokaal ,Dne Eiken" lezing over typische 
landschappen van ons land en de wilde flora Inr ,Kulturele 
Knng" en Armand Kuijpers 

14 TURNHOUT Gesononzeerde diareeks in overvloeiing over ,de 
parken van de Westkust USA' Om 20 uur in ,De Warande" 
Org Vlaamse Vnendenkring Kasterlee Inkom gratis 

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

15 MECHELEN Jaarlijks bal van de Maneblussers in de stadsfeest
zaal de Merodestraat Begin 20 u met het Waltra-orkest en de 
VNJ-muziekkapel Inkom lOOfr 

16 HOVE Uitstap Voeren Vertrek om 7 u St-Laureisplein, en om 
7 u 5 Uranium Prijs 220 fr Alles inbegrepen Inschnjven bij W 
Nollet Wouwstraat 82 tel 556546 

17 RIJKEVORSEL InhetCentrumextrazitdag van 14tot 17u voor 
het invullen van belastingaangiften 

18 RIJKEVORSEL Te St-Jozef extra zitdag voor het invullen van 
belastingaangiften van 18 tot 22 u 

19 MERKSPLAS Extra zitdag invullen belastingaangiften van 9 tot 
12 u 

19 RIJKEVORSEL-MERKSPLAS De VU-afdeling gaat naar het an--
bal te Geel 

27 WOMMELGEM: „De Heksen van Komen om 20 u in „Den Klau-
waert" 

23 NIJLEN Koncert door VU-fanfare Kempenland in rustoord te 
Merksem om 10 u 30 in de voormiddag 

27 NIJLEN Bloemschikken in Kempenland om 20 uur Org FVV 
27 DEURNE VUJO-arrondissementsraad in lokaal Trefpunt Tum-

houtsebaan 28 om 20 u 30 Gastspreker Nelly Maes 
29 NIJLEN 4de deelname van Kempenland aan VU-voetbaltornooi 

te Peer Vertrek aan Kemjsenland met autobus om 9 uur 

vu-kanton 
Ekeren start.. 
De Volksunie van het kanton 
Ekeren start de camp>agne van 
de gemeenteraadsverkiezingen 
'82 met een grote „start"-meeting 
Spreker Vic Anciaux nat VU-
voorzitter Deze meeting gaat 
door op donderdag 3 juni om 
20 u in zaal Krekelhof, Krekel-
berg 71 te Stabroek-Hoevenen 
Iedereen welkom' 

Gemeente 
Zwijndrecht 

VU-fanfare 
en drumband 
„Kempenland" 
Elke dinsdagavond om 20 u 30 repeti
tie voor de VU-fanfare in Kempenland 
Elke zondagvoormiddag om 10 u re
petitie voor Drumband in Kempenland 

Sierpteister 
op gevels? 

Alle vochtisolaties 

ATHOS p.y.b.a 
Eikenstraat 212, Reet 

Tel 031-8a64.68 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deur 

VU-Wommelgem bezocht Frans 
Vlaanderen 
Met vijfenvijftig entoesiasme deelne
mers (spijtig voor diegenen die te laat 
inschreven) vertrokken we om kwart 
na zeven stipt op de Kerkplaats Orga-
nizator Rik Vande Weghe bezorgde 
iedereen een reisplan zodat duidelijk 
en gemakkelijk de reisweg tot op de 
minuut kon gevolgd worden 
In Belle aangekomen waren alle deel
nemers aangenaam verrast toen de 
burgemeester zijn uiteenzetting over 
het prachtig gerestaureerde gemeen
tehuis in het Vlaemsch" uitsprak Wat 
later waren we in Eke waar tot in 1939 
de laatste Redenjkerskamer ,Verblij-
ders van het Kruis" van Frans-Vlaan
deren bestond De zeer goed bewaar
de vlag en het narrenkostuum (dat 
zeer bereidwillig door Jan Peeters 
werd aangetrokken) waren een hoog
tepunt voor de fotoliefhebbers 
ZIJ die nog nooit in Frans-Vlaanderen 
geweest waren konden zien en horen 
dat er nog steeds vele tekenen zijn dat 
dit gebied ooit Vlaanderen toebehoor

de Nu nog zijn er mensen zoals 
.Keuntje" en de zendamateurs van 
Radio Uilenspiegel, die in de voetspo
ren van priester Jean-Marie Gantois 
uit Waten en zoveel anderen, de taal 
van hun voorouders met willen zien 
teloor gaan 
Na een werkelijk boeiende reis beland
den we ten slotte in de ,Corneblom-
me in Westouter waar buiten een 
warme maaltijd, een njk gevulde „Heu-
vellandse koffietafel' wachtte die, dat 
mag gezegd worden haar faam alle 
eer aandeed 
Moe maar tevreden werd de terugreis 
aangevat en zoals onze chauffeur ons 
de ganse dag langs smalle en kronke
lende wegeltjes had gevoerd, zo 
bracht hij ons 's avonds ook veilig 
terug in Wommelgem Hartelijk dank 
gids Walter Luyten en Rik van de 
Weghe Frans-Vlaanderen ziet ons 
nog terug I 

W.H. 

Volgende plaatsen worden open-
verklaard 
1. WERKMAN 
Bruto aanvangsmaandwedde 
(indien minimum 18 jaar oud) 
minstens 28171 fr -(- haardver-
goeding 2148 fr of standplaats-
vergoeding I074fr 
Leeftijd geboren zijn vóór 2 juni 
1965 en max 50 jaar oud zijn bij 
indiensttreding 
Slagen in een bekwaamheids-
proef 
2. MEESTERKNECHT (1ste klas) 
(2de oproep - gewijzigde voor
waarden) 
Bruto aanvangsmaandwedde 
minstens 3 3 ^ 5 fr -f haardver-
goeding 2l48fr of standplaats
vergoeding 1074 fr 
Leef tij ds voorwaarde geboren 
zijn vóór 2 juni 1965 en max 50 
jaar oud zijn bij indiensttreding 
Diploma hoger secundaire tech
nische school (voorheen A2) of 
gelijkgesteld - afdeling openba
re werken, bouw, bouwbedrijf of 
bouwtechniek 
5 Jaar praktijk en slagen in be-
kwaamheidsproef 
3. POLITIEAGENT 
Werf reserve geldig tot 31 decem
ber 1982 waarvan 1 plaats onmid
dellijk te begeven 
Bruto Eianvangsmaandwedde 
minstens 32041 fr -i- haardver-
goeding 2148fr of standplaats
vergoeding 1074 f r 
Leeftijd geboren zijn vóór 2 juni 
1961 en bij indiensttreding max 
35 jaar oud zijn 
Diploma gehomologeerd getuig
schrift of diploma lager secun
dair onderwijs of gelijkwaardig 
Slagen in een lichamelijke, 
schriftelijke en mondelinge 
proef 
Al deze betrekkingen zijn toe
gankelijk voor kandidaten van 
beide geslachten 
De aangegeven maximumleeftij
den worden met 5 jaar verhoogd 
voor voorkeurrechthebbenden 
De vermelde bedragen van wed
de en vergoedingen zijn reeds 
berekend aan 225,22 % ingevolge 
mdexaanpassing 
De aanvragen dienen per aange
tekende brief vergezeld van de 
nodige bewijsstukken, gericht 
aan de burgemeester der ge
meente Zwijndrecht (postnum
mer 2730) en moeten er ten laat
ste op 1 juni 1982 toekomen 
Volledige opgave van de voor
waarden en inlichtingen zijn te 
bekomen op het gemeentesekre-
tanaat, tel 031-527978 

(Adv. 78) 
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Wij in de Volksunie m 
Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweri i 

Bnistraat 41 
HAALTERT 

Tel 053 2122 48 

Alle werken in marmer en natuur
steen. 
Open haarden. Grafzerken. 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten. 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSOERGEN 

Tol 054 412589 

W I J bouwen voor u sleutel op de deur. 

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

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

^ ^ y/A i^mL\-^^,^ 
EN BROEKEN 

' moeilijke maten,/ 
vakkundige retouche 

Vermees ^ I 
•v-^ I a j : I: nHtVJ j . k i ' i 3 ^ .l.«|.i.i..lJJ.JJ.HJII.ll,I.Ul 

bulth^p 
poggenpohl 

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

massieve 

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

TEL 014-21.12.07. 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel. 511.61.33 

Privé. 569.0318 

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

d 
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P V B A BERT 
Assesteenweg 101, Temat 

Tel 02-582.13.12 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

WIJ txjuwen voor u... 
— sleutel op de deur 
— en zonder problemen 

ALGEMEEN BOUW8EDRUF 
Van d. B randen pvba 

W u i t e n s l a a n 39 , 9 1 6 0 H a m m e 

Tel . 052-47.88.09 

Gra t i s v o o r s t u d i e e n pn )So f fe r te 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24. 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 219325 

I D E L - Tel O l t . 5 3 4 3 4 9 

Gelegenheidsgri i f iek. Huwcli|k - Ge
boorte - Zelfklevende pl.ikb.ind en 
ctikelten Houten dnikletters - Rekln-
ine-kalenders 

FRANSSENS OPTIEK: 

I SilhouetW 
Marwi lz 
Rodenstock 

Hercfitalsebaan 340 
Devirne Z Tel 2108 96 
Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tol 35 65 75 

• . 
VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 lot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-71 12 40 

Verwarming - stoom • sanitair. 
Alle hersteltingen 

KLEDING LENDERS 

Sint D.iniiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 7039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

Heropmaken oude ijzeren poor-
ten en balkons en allerlei smeed
werk. 

Oe Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis pr i isoffert* 

•K^.i( 

lustrer le 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief -
stij lmeubelen en modern 

mare 
de vriesè 
b a r r u z e t t e l a a n 5 6 c b r u g g e 
0 5 0 / 3 5 74 0 4 
b a a n b r u g g e - k o r t r i j k 

BoeHianflïel 

Schoolgerief • Tekengerief -
Boekengenef - Tiidschriften -
Dagbladen 
Verantwoord speelgoed' 

SCHALUIN 74 AARSCHOT 
Tel 016 569334 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

(Wil 
Littoral 

<jr ultgsbrelda keus bemeubelde «Ilia's - appart. - en studio's 
in alle prijshlassen alles Inbegrepen 
vraag gratis hatalogus met foto's 

LEOPOLD ll-LAAN 205 
8«5i OOSTDUINKERKE 
TEL OM/SI .2t.2S 
WOENSDAG GESLOTEN 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tet 091-82 51.42. 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

WilnagemMraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031-5395 30 en 53 75 75 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

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

GELD 
onmiddellijk te bekonnen 

bij Frans VAN MOORTER 

Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel. 053-2129.11 
053-21.27.57. 

B + M 
Bouwpronnotoren 

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 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

Boekhouding — Fiskaliteit en venootschapsstichtingen. 
Over het ganse land 

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

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

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

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

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

VIDEO-MASTER 
PVBA 

V 

DROOGKUIS • WASSERIJ 

BEORIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 M O L 

014-31 13 76 

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

A 

Tegels 

Generaa l Lemanst raa t 29 
2000 A N T W E R P E N 

Lindenstraat 30, Keerbergen 
Telefoon 015-51.3571 

Zelfimport = beste pnjs 
Toonzaal geopend van 10-19 uur 

Zondag van 14 tot 17 uur 
Maandag gesloten 

Huls MEYNTJENS 
Schilder- en Behangwer-

ken 
Vloerbekleding 

Kru ibeeksesteenweg 32, 
2720 Burcht. Tel. 0 3 1 -
52.74.72. 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

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

K U N S T G E B i n E N 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratortum 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 4254642 

Georges DE RAS pvba 
Autocars, .lutobus. 
ceremonie wagens 

begr.ifenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-213636 
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28 m} Mensen van bij ons 

BRUSSEL - Overal ter wereld, 
op elk kontinent, In elk land 
leven er mensen in diepe ar
moede. De vierde wereld. „De 
vagebonden. Het uitschot' 
Toch zijn er ook bij deze men
sen krachtige persoonlijkhe
den die de ellende niet zomaar 
laten voortwoekeren. Een 
kwarteeuw geleden, 1957: de 
Pool Joseph Wresinski, zelf 
telg uit een arm gezin, eerst 
arbeider, dan priester gewor
den, nam geen vrede met de 
miserie van de arme gezinnen 
waarmee hij samenleefde in de 
Bidonvilles van Parijs. Hij zorg
de voor een peutertuin. En wat 
later voor een biblioteek. Het 
werd vrij spoedig de aanzet 
voor een enorme internationale 
beweging. De vierde-wereld
beweging. 

Eind 7 9 mochten we ook bij 
ons enkele echo's van die so
ciale beweging opvangen. De 
Franstalige Brusselaar André 
Modave werkte en leefde in de 
Marollen. Hij kreeg van langs
om meer getrouwe hulp. Onder 
meer van advokaat Georges de 
Kerckhove die in een interview 
met „Wij" in de kerstperiode '79 
ons met de neus duwde op het 
trieste lot van de vierde-we
reldkinderen die ook naast 
onze deur wonen. En leven met 
78 frank per dag_ 

Sindsdien zijn er zoveel pers
mededelingen gepubliceerd 
over de kansarmen. Open brie
ven. Parlementaire vragen ook, 
en één zeldzaam antwoord van 
de minister. 

Een minister van binnenlandse 
zaken die het bestaan erkende 

leder-voor-zijn-vel 
In het boekje „Kinderen buiten 
spel' werd al een tijd geleden 
een trieste bloemlezing gegeven 
van het lot dat vierde-wereld
kinderen beschoren is: 
„Met twaalf, toen mijn moeder 
ziek was, was ik bang dat „ze'me 
zouden weghalen. Ik heb me dan 
maar verstopt in een grot en ik 
ben daar twee maanden verscho
len gebleven. Nu ben ik, zegt 
men, een energieke jonge vrouw 
geworden. Maar ik heb inmiddels 
toch niets anders dan miserie 
gekend. Vandaag ben ik moede
loos omdat mijn man werkloos is 
gevallen.' 
Deze jonge vrouw werd spoedig 
zelf psychisch ziek; ze moest in 
een kliniek opgenomen worden. 
De kinderen bleven alleen met 
hun (werkloze) vader, en „men 
besloot" ze elders onder te 
brengen-

„Gehuil van de kinderen en pro
test van de vader Het helpt iets: 
het gehandicapte gezin wordt 
niet uiteengerukt, maar wordt wel 
alweer nagenoeg aan zijn lot 
overgelaten. Een gezinshelpster 
komt af en toe langs, en onze 
oudste van tien jaar doet de rest 
De sociale werkster loopt elke 
week eens langs. En dat duurt nu 
al maandenlang. De moeder 
mocht uit de kliniek weg. Maar ze 
liep zeer snel ook uit het gezin 
weg: verpletterd door al die na
righeid en de onverbiddelijkheid 
van het leven dat haar te beurt is 
gevallen. Vader houdt het nog 
een paar jaar uit Dan kan een op
name in het ziekenhuis evenwel 
niet meer teruggegaan worden. 
Opnieuw leven de kinderen in 
grote angst om uit hun gezins
verband gerukt te worden-' 

„van meer dan 110.000 analfa
beten in Vlaanderen en meer 
dan 124.000 in de grootstad 
Brussel.' 
Is er ministeriële zorg om het 
meer dan een half miljoen werk
lozen in ons land, dan blijkt 
toch op vandaag de miserie 
van haast evenzoveel mensen 
geen politieke ondersteuning 
te genieten. 
Naarmate de ekonomische kri-
sis in omvang toeneemt en in 
lengten van jaren aansleept 
neemt de vierde-wereldmiserie 
ook bij ons toe in omvang en 
ongenadige hevigheid. 

Herman Van Breen: 

Dit weekend, volgende zater
dag, zal in „Vorst-nationaal" te
gelijkertijd een internationale 
feestbijeenkomst worden ge
houden van de gezinnen van de 
vierde wereld én ook een zware 
sociale aanklacht opwellen. 
Zilverpapiertjes verzamelen 
voor de arme kindjes van Afri
ka, dat was jarenlang een uitge
sproken sociale daad. Maar 
écht aandacht hebben voor de 
kansarmen in eigen buurt, dat 
lijkt net teveel gevraagd. Buurt-
werkers en zo van die eigenaar
dige sociale typen moeten dat 
karweitje maar opknappen. 

zijn vriendelijkst uitgedrukt „een 
slons" geworden. Ze wordt niet 
meer t}ekeken als de kranige 
vrouw die telkens opnieuw de 
grote moed opbrengt om te ver
huizen, een nieuwe en betere 
woonst te zoeken. Voor de zo
veelste keer en met het besef van 
de zoveelste teleurstelling voor 
ogen..." 

Ongekende wereld 
— Met de ekonomische krisis 
van vandaag worden veel men
sen dieper in de miserie geduwd. 
Maar tot voor kort was er noch
tans in ons land weinig besef van 
de armoedige lijdensweg van 
een paar honderdduizend mede-
mensen_ 
Herman Van Breen: „Het is inder
daad een ongekende wereld, die 
van wat vandaag propertjes „de 
kansarmen" genoemd wordt In
tussen is nochtans een immense 
biblioteek volgeschreven, gedu
rende 25 jaren, met getuigenissen 
die 300 redakteurs, verspreid over 
Europa en de Verenigde Staten, 
hebben bijeengebracht Het is een 
schrijnend dossier 
Onze bedoeling is nu hoege
naamd niet om dit weekeinde in 
Vorst de ellende van de Vierde 
Wereld tentoon te stellen. Wél 
willen we (meer dan de gevoelige), 
vooral de sociale snaar en ook de 
politieke betokkelen. 
Kijk mensen, we leven inderdaad 
samen met mensen die in de mise
rie leven. En niet sinds gisteren. 
Het „witboek" dat wij vorig jaar 
uitbrachten over de vierde wereld 
in België heeft in beperkte kring 
ophef gemaakt Met de internatio
nale bijeenkomst in Vorst zullen 
we nu alvast nog méér mensen 
konfronteren met de ellende van 
veel medeburgers. Hier bij ons, en 
niet alleen in de „verre landen". 
Men mag ons niet verkeerd begrij
pen: het is er ons allesbehalve om 
te doen te schockeren. Maar, wat 

stelsel van de kinderbijslagen in 
belangrijke mate de ontwortelden 
of kansarmen in de kou zet Het 
zijn diegenen die het meest be
hoefte hebben aan kinderbijslag 
die te lijden hebben van late beta
lingen als gevolg van het feit dat zij 
veelvuldig (moeten) verhuizen, dat 
zij geregeld van werk veranderen 
(omdat zij zoveel keer de deur 
gewezen worden, maar toch weer 
telkens opnieuw nieuw werk zoe
ken), dat hun kinderen „geplaatst" 
worden... Sommige gezinnen heb
ben drie jaar achterstel op de 
uitkeringen van kinderbijslag. 
Onze vierde-wereldbeweging die 
nu ook in Vlaanderen behoorlijke 
voedingsbodem heeft gevonden 
(in Leuven, Antwerpen, Gent 
Brugge..J is er op uit om vrij 
spoedig deze litanie-aan-de-klaag-
paal te vergeten... 
Onze feestbijeenkomst nu zater
dag in Vorst is vooral bedoeld als 
een alarmerende oproep aan het 
adres van de ministers, de provin-
ciegoeverneurs, de parlementsle
den, ministers van state, de hoof
den van de rechtbanken, de konin
gin, en al wat (politiek) gezag 
draagt in dit land. 
Maar, op termijn zal onze maat
schappij er slechts beter op wor
den als de „kansarmen" zelf de 
kansen kunnen nemen om een 
hoopvoller perspektief te openen... 
Dat hangt natuurlijk voor een 
groot deel van'henzelf af Maar 
voor ons allen is er inmiddels toch 
de sociale en morele plicht om 
door de belangenbehartiging van 
„de vierde wereld" te betonen dat 
de „rechten van de mens" ook in 
onze maatschappij geen dode let
ter blijven." (hds) 

„Internationale bijeenkomst van 
de Vierde Wereld". Zaterdag 
15 mei in Vorst-Brussel. Onder 
het moto: „mensenrechten voor 
iedereen". In de voormiddag is er 
vanaf 11 uur, na ontvangst van de 

.^Desondanks een internationaal feest 
van de kansarmen in Vorst 

Herman Van Breen (verantwoor
delijke voor de Vierde-Wereld
beweging in Vlaanderen): „We 
klagen met z'n allen over de eko
nomische krisis. Maar, in zo'n pe
rioden is het blijkbaar dan toch 
weer telkens het gevecht van ie-
der-voor-zijn-vei De zwaksten ko
men dan gepluimd uit de strijd. 

„Weg met het onrecht" is de titel 
van het witboek dat wij volgend 
weekend publiceren. En daarin 
wordt dan het lot beschreven van 
mensen die niet door sindikaten of 
andere verdedigers van beroeps-
belangen verdedigd worden. We 
zetten de schijnwerpers op het 
trieste lot van de „kansarmen", de 
mensen die door nagenoeg nie
mand verdedigd worden en die 
vooral door velen met de vinger 
gewezen worden. 

We praten over hen in „de derde 
persoon". Maar we txseffen niet 
hoe kwetsbaar we uiteindelijk zelf 
zijn om in die vierde wereld te tui
melen. 

Meestal, in veel gevallen, is het wel 
zo dat de kansarmoede een stevi
ge voedingsbodem heeft door de 
trieste erfenis die aan de kinderen 
overgelaten wordt Maar een klei
ne katastrofe kan een gezin, een 
familie, meteen van vandaag op 

morgen in uitzichtloze en genera
tiebelastende ellende storten. En 
dan begint de helse spiraal als een 
wervelwind te draaien. Er hoeft 
niet veel te gebeuren om versto
ten te worden; zelfs niet in onze 
voorzieningsmaatschappij 
— De mensen van de vierde 
wereld, wier belangen u behar
tigt, dat zijn diegenen die niet 
alleen nu door de krisis zwaar 
worden getroffen, maar die ook 
reeds in de vette jaren zestig 
door de mazen van het uitge
breid voorzieningsnet vielen-
Herman Van Breen: „Er is dat kind 
van 12 jaar, dat als gevolg van so
ciale miserie in de familie, er niet 
toe gekomen is te leren lezen of 
schrijven. Op het einde van het 
schooljaar is er prijsuitreiking. Met 
boeken. Onze jonge analfabeet 
krijgt geen boek; alle andere kin
deren van haar klas wel Het is één 
voorbeeld van de wijze waarop de 
kinderen van de vierde wereld 
almaar dieper in hun miserie weg
geduwd worden. En zo is er ook 
nog het verhaal van die vrouw die 
op 35 jaar tijds 24 keer is verhuisd. 
Van de ene krot naar de andere. 
Almaar dieper in de miserie dui
ken. Met hinkende hoop op beter
schap. Nu is deze vrouw in de 
ogen van haar buurtmensen op 

f f f 

de politiek niet vermag of zich niet 
aantrekt moeten wij dan toch 
maar zelf ter harte nemen. 
Allereerst begrip opbrengen voor 
de mensen en gezinnen die in 
uitzichtloze miserie verder leven. 
Hen helpen zich niet langer schul
dig te voelen voor de levenssitua
tie waarin zij verzeild zijn geraakt 
En dan natuurlijk ook nog wat 
timmeren aan de politieke weg. Bij 
elke wisselende regeringsdans 
toejuichen dat het wetsvoorstel 
voor het aan het werk zetten van 
een Koninklijk Kommissaris voor 
de kansarmen wordt hernomen. 
Inmiddels ook aanklagen dat het 

internationale deelnemers, een 
feest en animatie in openlucht 
om en rond infostands. 's Namid
dags om 15 uur is er dan een to
taalspektakel met historische 
evokaties, onder meer de „eerste 
kruistocht in 1096, die van de 
armen". Toneel, zang. En tot slot 
een boodschap van E.H. Joseph 
Wresinski, oprichter en alge
meen sekretaris van de interna
tionale beweging Vierde Wereld. 
En naderhand een volksbal. 
Voor detail-informatie: ATD-Vier
de Wereld, Herman Van Breen, 
Victor Jacobslaan 12, Brussel 
1040. Tel.: 02-649.16.47. 
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