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Benvenguts als nostres amies Catalans
(Welkom aan onze Catalaanse vrienden)

Staaldossier:
de laatste loodjes
Voor de verandering zijn de staalarbeiders van Charleroi
nog maar eens in staking gegaan. Niet tegen de regering deze
keer en zelfs niet tegen de Vlamingen. Daar hebben ze
trouwens geen reden voor. Martens-V is, wat het Waalse staal
betreft, nog vrijgeviger dan Martens-I tot IV. En de Vlamingen schuiven nog altijd zonder morren de miljarden over tafel.
Charleroi vindt dat Luik het laken te fel naar zijn kant trekt
Deze interne Waalse bekvechterij gaat niet om grote dingen.
De grote dingen staan immers al op papier. Charleroi krijgt,
net als Luik, zijn warme bfinden: vier in Wallonië, twee in
ieder bekkenl De rel die de staalarbeiders van Charleroi
thans schoppen, gaat over een heel klein onderdeeltje van het
geheel: de galvanise.
De Vlamingen die enig leedvermaak zouden willen scheppen
uit deze Waalse ruzie, doen er best aan nog even te wachten.
De normale gang van zaken is inuners, dat zowel die van
Charleroi als die van Luik zullen kontent gesteld worden en
dat dit zal gebeuren met Vlaams geld. Op een miljard minder
of meer steekt het immers al lang niet meer. De totale last die
de Belgische staat op zich genomen heeft voor het Waalse
staal, beloopt thans reeds meer dan 450 miljardt de 500
miljard komen in het zicht Aan deze hypoteek zal getorst
worden door onze kinderen en kleinkinderen, tot diep in de
jaren tien van de volgende eeuw. En het zal hoogstwaarschijnlijk allemaal boter aan de galg zijn: de honderden miljarden worden gestopt niet in het saneren van toekomstkrachtige bedrijven, maar in het in stand houden van
schroot Dat is tenslotte nog het klapstuk in de geschiedenis:
van het vele geld waarvoor Vlaanderen krom ligt zullen de
Walen uiteindelijk niet eens beter worden.
Tot voor kort had men nog kunnen hopen dat het monsterachtige staalplan op het nippertje zou stuiten op EG-verzet en
dat het geld althans niet voor het volle pond op tafel zou
moeten komen. Ook dat wordt een illuzie: over enkele dagen
wordt het Europees licht definitief op groen gezet De laatste
schikkingen zijn getroffen: met het herstruktureringsplan
Vanderstrick wordt de rode loper voor de Europese Kommissie uitgelegd. De Waalse staalbarons en sindikalisten hebben
de zaak trouwens rechtstreeks met de Kommissie opgenomen; langs Davignon beschikken ze over een uitstekende lijn.
De Belgische minister van Ekonomische Zaken, gesteld dan
nog dat hij iets zou willen doen of laten, zit er in ieder geval
bij voor spek en bonen.
Inmiddels blijft dezelfde Europese Kommissie treuzelen met
het textielplan, dat zelfs in zijn afgezwakte versie terug op
bezwaren stuit En de Belgische regering, zo gewillig en zo
haastig in staalzaken, laat mfiar begaan...
Het meest beschamende daarbij is de houding van de Vlaamse ministers, de Vlaamse regeringspartijen en het grootste
deel van de opinievormers in Vlaanderen. De pers hult de
affaire in een mistgordijn. De indruk wordt verwekt alsof het
herstruktureringsplan Vanderstrick het staalplan acceptable m&akt. Zelfs de staalbonden van het ACV, onder de vorige
regering terzake zo aktief, zijn stilgevallen. Op wiens bevel?
De slavenmentaliteit van bepaalde Vlaams» machthebbers is
verbijsterend. Als de voorzitter van de Vlaamse regering
Geens naar Quebec gaat steken de nationale PW-ministers
Willy Declercq en André Kempinaire vermanend de vinger
op: het past niet dat Vlaanderen zich rechtstreeks naar de
wereld wendt; de buitenlandse betreklüngen zijn het monopolie van de nationale ministers, onze Bel^sche voogden. Het
bestraffend gebaar en het verontwaardigd wenkbrauwgefrons van deze blauwe beunhazen komt precies op hetzelfde
ogenblik dat zij lijdzaam toezien, hoe Wallonië de definitieve
regeling over de Vlaamse miljarden rechtstreeks heeft opgenomen met de Europese Kommissiel (tvo)

CONVERGENCIA
OEMOCRATICA
DE CATALUNYA
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Onze Catalaanse vrii
Van de regio naar Europa opklimmen is op dit moment nog een
tweestapssprong! Onze Bretoense vrienden zeiden het kernachtig op de eerste EVA-vergadering in januari '81 in Brussel:
„Voor ons heeft het geen zin de
bureaukratie van Parijs te ruilen
voor de bureaulfratie van Brussel'. Inderdaad, hoe ver van ons
staat niet het Berlaymont-aquarium op het Schumanplein?
Welke zijn de gesprekspartners
voor de Europese regering, voor
de Kommissie? De lidstaten en
niet de regio's.
We stellen echter vast dat de
gemeenschap één ekonomisch
gebied is geworden en dat de
kloven tussen de regio's vergroten. De herverdeling, de spreiding heeft gefaald. Of liever: er is
nooit ernstig werk van gemaakt
Een reden om ons anti-EEG op te
stellen? Wij geloven het n i e t wel
integendeel: wij geloven dat de
solidariteit tussen de regio's misschien wel beter in kommunautair verband kan funktioneren,
dat de herverdeling op EEG-niveau moeto kunnen geschieden,
dat regio's binnen Europa allicht
gemakkelijker dan binnen hun
lidstaat de erkenning van hun
eigenheid, hun autonomie zullen
bekomen, Europa bestaat Het is
weliswaar
een
grootschalige

miskleun, maar het bestaat En
binnen dat kader moeten wij handelen.
Het is van belang dat wij maximaal
gebruik maken van onze middelen
om de stem van de volkeren te laten horen in het Europees Parlement De regionalisten, dat is niet
alleen de Volksunie, maar dat zijn
ook de partijen die nog niet vertegenw/oordigd zijn In het parlement
Daarom de EVA, de federatie van
autonomisten.

Europese Vrije
Alliantie:
het regionalistisch
alternatief!
De Convergencia Democratica de
Catalunya, waarvan wi^ deze week
een belangrijke groep in Vlaanderen ontvangen, was een der eersten om de oproep van de Volksunie te beantwoorden. Robert Ramirez en Xavler Vela rotsen samen met ons Europa af om de
banden tussen onze autonomistische partijen te smeden. Onze
bedoeling is namelijk in 1984 een
regionalistische fraktie te vormen
in het Europees Parlement
Wij hopen dat de Europese kies-

op bezoek
wetgeving rekening zal houden
met de regio's voor het t>epalen
van de kiesomschrijvingen.
Het E u r o p e e ^ Parlement aanvaardde alleszins een resolutie
waarin geen nattonale lijsten zoals
nu in Frankrijk meer worden geduld, en ook geen èénmanskiesomschrijvingen zoals in Groot-Bnttannië.
Maunts Coppieters heeft de
Volksunie in Europa definitief
doen erkennen als de verdediger
van de autonomisten, door de
spektakulaire perskonferentie in
Straatsburg met de Corsikaanse
autonomist Simeoni.
Wij waren de eersten om een
delegatie van een regionaal fjarlement officieel naar Straatsburg uit
te nodigen: het Catalaans parlement stuurde een afvaardiging
met delegaties van de vijf grootste
partijen. Voor de Convergencia
waren dat de parlementsleden Ramon Camp en Joan Marti: voor
beiden was het meteen duidelijk
dat hun plaats bij de regionalisten
was.
„Wij beseffen dat de weg die wij
gekozen ftebben niet de gemakkelijkste IS, maar het is de meest fvndamentele, de meest eerlijke." (M
Coppieters tijdens de eerste EVAvergaderlng, januari '81).
J. Van de Meulebroecke.
europarlementslid
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Brieven

Spanje - SALOU
te huur

W i | ontvangen graag brieven van
onze lezers als ze ondertekend zi|n
Naamloze brieven gaan de scheurmand in evenals scheld- en smaadbrieven De andere publiceren wij
naargelang er plaats beschikbaar is
W i | behouden ons dan ook het recht
voor brieven in te korten en persklaar te maken zonder de essentie
van de inhoud te veranderen
De opinie vertolkt m een lezersbrief.
IS niet noodzakelijk de onze
De redaktie

Rechtstreeks van eigenaar, app.
voor 6 pers. Privaat zwembad,
zicht op zee, 250 m van strand.
Voor maanden: juni, juli, augustus
en september. Aan zeer voordelige
voorwaarden.
Tel.
054-32.18.57.
(Adv. 77)

„DE NIEUWE ORDE"
Als Vlaming overzee Is het voor mij onmogelijk de tv-uitzendingen „De Nieuw e Orde" van M. De Wilde te volgen.
Aan de hand van reakties in de geschreven pers proberen w e de Inhoud
te rekonstrueren.
Vele Vlamingen in het buitenland,
vooral in de privésektor, komen uit
door de repressie getroffen gezinnen.
„De Nieuwe Orde" is dus hier, zoals in
Vlaanderen, andermaal aktueel.
Ik stel vast dat „Wij" deze controverse
met grote voorzichtigheid benadert
Ondanks het feit dat sommige nummers van u w blad niet in mijn bus
belanden — de zakenreis van De C r o o
heeft daar niets aan veranderd —
denk ik dat enkel in de lezersbneven
deze uitzendingen kritisch behandeld
worden. L L en P.B. die, zoals deze
laatste terecht o p m e r k t net als ikzelf,
te jong is om er uit ervanng te kunnen
over spreken, gaan in bedekte termen
met elkaar in de kling. In uw nummer
van 6 mei benadert u onder de titel
„Zwrijgen is goud" de brief van onze exkoning in Belgastijl.
Anderzijds verneem ik d a t m deze preelektorale penode, een kandidaat-lijsttrekker publiek verkondigt dat de eerste p>laats op een nationalistische lijst
hem ontsnapt omdat zijn vader niet j n
den bak" gezeten h e e f t
Ik ben ervan overtuigd d a t hoe delikaat het onderwerp ook moge zijn,
„Wij", als spreekbuis van de enige
Vlaams-nationale parhj, zijn lezers informatief moet bijsturen in deze materie. Ik verwacht met dat de voorzitter in
zijn „Deze week dit." Lode Claes
naschrijft noch dat hij een polemiek
aangaat met een nieuw Vlaams weekblad. Ik hoop wel dat „Wij" over deze
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sene jsassende en genuanceerde replieken publiceert
Deze repliek zal waarschijnlijk niet het
stormachtig applaus oogsten dat V.
Portier te beurt viel, en doorklonk via
de wereldomroep tot in Afnka, doch
men kan de waardigheid bereiken, én
het diplomatisch talent van een „linkse"
VU-er die, in volle Egmontknsis, op een
Broederbandbijeenkomst haar toespraak begon met de tekst van het lied
„Heer laat dit pnnsenvolk niet ondergaan in broedertwist en schande".
D.V.d.tC Kinshasa

KLEUR BEKENNEN!
De geschiedenis — zo wordt beweerd
— IS een bestendige herhaling. Misschien wel. Maar Vlamingen van nu
zijn zo ongeveer wel moegetergd. De
maat is vol. Maar w e staan met tegen
de muur gedrukt Wij hebben een
wapen dat diepe wonden kan slaan in
het zwakke vlees van Franskiljonie Wij
hebben de boycot en het geW maakt
recht wat krom is.
M e n m o e t bij etterbuilen, wel eens in
eigen vlees het mes durven zetten. Wij
weten heel goed dat Brussel voor
minstens 50 % bewoond wordt door
Vlamingen. Zeker 80 % der handelszaken worden gedreven door Vlamingen. Jammer genoeg vormen zij het
gros der Brusselse aanvalstroepen.
Het mes er in! ledere bewuste Vlaming
moet de zwakkere, de benauwde, de
afvallige verplichten kleur te bekennen.
Zoniet t x j y c o t Het moet mogelijk zijn
de geldgevoeligheid der handeldrijvende ingeweken Vlamingen tot Vlaamse
bewustwording te doen keren.
Dit wapen moet zeker aangewend
worden door alle t)ewuste Vlamingen
in het hele land. Het kan wellk:ht hard
klinken, het zal soms ook moeilijk
schijnen Maar het m o e t omdat het
ons laatste, maar tevens sterkste wapen is. Elke Franssprekende zaakvoerder of vertegenwoordiger moet de
deur gewezen worden. Hoffelijk, beleefd en op grond van zijn onkunde en
ons Vlaams zelfrespekt ledere Franstalige bnef moet terug aan afzender.
Buitenlandse firma's passen de beleefdheid toe.
Er IS geen produkt dat wij niet in het
Nederiands kunnen bestellen en ontvangen. Het hangt alleen maar van ons
zelven af. D e aktie in Brussel moet gepaard gaan met de aktie in het Vlaamse land. Na dne maanden moet men
het zien roeren. Na een jaar zijn de
zwakkere Vlamingen wakker geschud,
en de onvert>eteriijke Vlamingenhaters
geleerd!
C.G, Hoeilaart

VUJOEUROPEES GERICHT
Hoe een kleine, bescheiden partij als
de onze toch als een seneuze gesprekspartner overkomt in het buitenland, werd gisteren weer eens bewezen. Inderdaad, op 25 mei was er een
politiek panel ingencht door het ministerie (Bestuur voor Jeugdvorming via
het Belgisch Komitee voor Internationaal Jongerenwerk) waarop alle
Vlaamse, politieke jongerenpartijen
lang vooraf waren uitgenodigd. Dit
politiek jsanel w e r d ingencht ter gele-

genheid van een bezoek aan Vlaanderen, van een delegatie Spaanse jeugdwerkers.
Deze mensen wensten onze organizaties te kennen, onze visies op de eigen
politieke wereld en hadden graag gediskussieerd rond de volgende vier
tema's: N A V O , EG. Vredesbewegingen en Jeugdwerkloosheid.
D e delegatie bestond oorspronkelijk
uit drie (3) vertegenwoordigers uit de
sociaal-kulturele sektor en uit dne man
uit de politieke sektor.
D e realiteit was echter zo dat de
politieke delegatie van hen uit slechts
twee (2) man bestond en dat de
politieke delegatie van de Vlamingen
samengesteld was uit drie mensen van
de... Volksuniejongeren! Al de ènderen
hadden hun kat gestuurd en het niet
nodig gevonden zich te verontschuldigen. Dat V U J O nu volop de „tijd" van
de anderen kon benutten is klaar Dat
het met aan ons lag dat de buitenlandse deelnemers een vertekend politiek
beekj kregen van Vlaanderen (één
klok) IS eveneens klaar. Overduidelijk
IS dat zij zelf zegden hieruit de passende konklusies te kunnen trekken en,
dat het bewezen is dat onze partij
méér interesse heeft voor het buitenland dan de zogenaamde „grote" ideologische stromingen.
D v S d C , Zoersel

30 MEI 1945.
O p 30 mei 1945 w e r d de onschuldige
volksvrouw Irma Laplasse te Brugge
geëxecuteerd op beschuldiging van
verraad en verklikking.
Uit de ontleding van het gerechtsdossier blijkt echter dat de beschuldiging
tegen Irma Laplasse pas na haar aanhouding w e r d opgebouwd aan de
hand van zeer bedenkelijke getuigenissen, dat er geen steekhoudend bewijs
van haar schuld werd geleverd en dat
er geen rekening werd gehouden met
de getuigenissen ten gunste die nocfv
tans ernstige twijfels over de schuld
wettigden Bovendien werden kapitale
getuigen, die alle twijfel hadden kunnen wegnemen, niet gehoord.
D e achtergrond van deze zaak is zo
ontstellend dat een herziening zteh opd n n g t „Om deze herziening mogelijk
te maken moet echter iedere politieke
druk of beïnvloeding beslist geweerd
worden". Dit schreef prof. Karel Van
Isacker (ja, dezelfde van het begeleidingsteam van „De Nieuwe Orde") in
zijn boek „Het Dossier Irma Laplasse",
uitgegeven meer dan 10 jaar geleden.
Nu meer dan 10 jaar later is er nog
steeds van geen herziening sprake, er
IS zelfs nog geen begin gemaakt met
een beoordeling van de herzieningsaanvraag. Misschien had prof. Van
Isacker er beter aan gedaan die zaak
aan overtuigde Vlaamse advokaten
toe te vertrouwen, ook al kon er dan
een zekere politieke invloed meespelen
Onze Vlaamse jongeren moeten niet
steeds buiten de grenzen kijken om te
weten dat in ons eigen Vlaanderen een
repressie heeft gewoed
J.M.V.D, St-M.-Latem
(„Hat Dossier Irma Laplasse' door prof.
Karel Van Isacker (1971) kan nog steeds
besteld worden bij het Vlaams-Nationaal
Boekenfonds, Guido Sijs, Warolstraat 26,
3009 Winksele-Herent (gebonden 220 f r j .
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Esmeralda geeft zich bloot
Prinses Esmeralda mag dan al een
dochter zijn van ex-koning Leopold III, ZIJ beseft nauwelijks hoezeer ZIJ zich bloot geeft door de
manier waarop zij haar vader
heeft willen verdedigen.

van uit dat „Paris Match" in Vlaanderen druk gelezen wordt?
Acht deze Belgische koningsdochter het beneden haar waardigheid, de Vlamingen rechtstreeks aan te spreken, zonder
omweg over Frankrijk?
Of ligt de simpele verklaring voor
haar optreden alleen hierin dat zij
het
Nederlands
onvoldoende
machtig is om in deze taal een artikel te schrijven?

Lagasse
achterna...

ZIJ heeft dit namelijk in „Paris
Match" gedaan, een geïllustreerd
weekblad dat niet alleen Franstalig
is maar bovendien in Frankrijk
uitgegeven w o r d t Wie in Frankrijk
kijkt naar Belgische televisie-uitzendingen? Wat meer is: wie in
Frankrijk kijkt naar Vlaamse uitzendingen? En het is toch alleen
door die Vlaamse dat „De Nieuwe
Orde" wordt uitgezonden! Hoevele lezers van „Paris Match" hebben die bekeken of zijn zelfs in
staat erop af te stemmen, laat
staan ze te begrijpen?
Pnnses Esmeralda heeft dus getracht, tegenover een onwetend
publiek te weerleggen wat aan
een heel ander publiek werd getoond. Welke zin heeft dit?
Is zij, journaliste, zozeer op de
aktualiteit achterop dat voor haar
de „Belgische" televisie
nog
steeds één pot nat is? Gaat zij er-

Lagasse, FDF-senator, wil Franstalige scholen oprichten
in
Vlaanderen. De gedachtengang
die hij volgt? Zolang de Vlamingen een school onderhouden In
Komen, mogen de Franstaligen
overal In Vlaanderen scholen
openen. Wat uiteraard iets heel
anders is, aangezien Komen een
taalgrensgemeente Is, met faciliteiten en de wet zelf daar de
mogelijkheid van anderstalig onderwijs heeft vooropgezet Dit
voorstel van Lagasse werd in de
Kamer weggestemd, bij meerderheid, omdat de belangen van de
Vlaamse gemeenschap in het gedrang kwamen. Normaal gezien
was deze zaak dus van de baan.
M a a r . het paritair samengesteld
overlegkomitee heeft daar verdeeld over gestemd. Gol en Nothomb, beiden vice-premiers,
hebben tegengestemd, zodat
deze stemming uitliep op 4-4.
Niets weerhoudt aldus de Franse
Gemeenschapsraad het voorstel
van Lagasse toch goed te keuren
en imperialistische Initiatieven te
nemen. En onze Vlaamse ministers in de nationale regering: die
doen alsof hun neus bloedt en laten begaan-

De Clercq
contra Geens

Deze week dit...
Ik kon nog net opzij springen.
Bijna had hij me overhoop
gereden.
Van geen kwaad bewust mijn
hoofd boordevol gevuld van een
drukke dag, stapte ik over het
koertje van ons sekretariaat op
het Barrikadenplein, naar mijn
auto in de garage. „Halol", lachte
hij en remde zijn razende fiets.
„Hoe gaat het met je 7', zei hij in
bijna smetteloos Nederlands.
Vóór een paar jaren heette hij
nog Etienne. Sedertdien wil hij
principieel dat w e hem Steven
noemen. Graag gedaan, 't Kost
geen moeite, integendeel.
Hij is 'n sympatieke, twintigjarige
Brusselse bink. Zijn ouders zijn
urt Vlaanderen naar Brussel
overgewaaid. Vele jaren geleden.
Ik weet niet of hij al geboren
was. Zoals zovele Vlaamse
inwijkelingen werden zij
weerloos ondergedomfjeld in de
francofone smeltkroes en zijn
volledig verfranst Alle kinderen
naar Franstalige scholen. Ook
Etienne. Heel de sfeer van
„Ixelles, oasis francophone" deed
de rest W e g met dat Vloms.
Totdat die opkomende jongeling,
zijn familie en school ten spijt
zijn Vlaamse afkomst ontdekte.
God weet om welke reden. Er
meer wou over weten. Boeken
zocht en Vlaamse jongeren.
Begon te lezen en te lezen. Een
lang verhaal... Nu is hij Steven.
Aktief in de V U J O en overtuigd
Volksunie-militant

Ik dacht aan hem toen ik een
halfuur later tijdens het tvnieuws de Brusselse Franstalige
politici bezig zag en hoorde. Zij
hadden overleg gepleegd over
hoe Frans, groot en dik Brussel
hoort te zijn. 't Was een tijd
geleden. Maar in 't zicht van de
gemeenteraadsverkiezingen
begint hun arrogant spel
opnieuw. Het anti-Vlaamse
opbod zal weer hoogtij vieren.
Z e durven voor elkaar niet
onder doen. Of ze nu rood,
groen, blauw of paars zijn, je
kan ze allemaal over dezelfde
kam scheren. De ene is geen
haar beter dan de andere.
Papperig opgeblazen voelen
deze verenigde fossielen zich
sterk. Ze wanen zich stuk voor
stuk keizer van Brussel. O ja, ze
zijn bereid met de „nietFranstaligen" — zo noemen zij
de Vlamingen — over Brussel te
praten, maar dan over hun eisen
en onder hun voorwaarden: de
helft van de kommissieleden
moeten Franstaligen en
Brusselaars zijn.
Hun pretentie is grenzeloos. Ik
weet best dat ze de politieke
macht in Brussel bezitten. Maar
wat hebben ze ervan terecht
gebracht?
De verloedering, verkrotting,
veroudering en verarming zijn
niet het werk van de Vlamingen.
Zij heersen als potentaten in de
meeste gemeentehuizen, maar
kunnen amper of niet hun

personeel betalen.
Zij vergeten dat Brussel alleen
leefbaar is zolang het de
hoofdstad blijft
Is het niet godgeklaagd dat de
Vlaamse kleurpolitiekers beslist
hebben met deze lui rond de
tafel te gaan zitten en zo
mogelijk akkoordjes af te sluiten
zonder enig voorafgaand
wettelijk kader dat de Vlamingen
in Brussel onmisbaar maakt
Begerig naar enkele
schep)enambten blijken ze bereid
te zijn gedurende zes jaar te
fungeren als gegijzelde
knechten.
Neen, deze slavengang brengt
geen oplossing. Daaraan doet de
Volksunie niet mee.
Het duizendjange Brussel is een
aloude Nederlandse stad die w e
niet prijsgeven omdat er enkele
decennia een Franse kleur op
hangt De leren gaven het
Engelstalige Dublin ook niet op.
Als alle Vlaamse partijen op hun
stuk stonden, zouden er meer
Etiennes zijn die terug Steven
worden.

Vic ANCIAUX

Het recente bezoek van gemeenschapsminister Geens aan Quebec kan een stap zijn in de richting
van de erkenning van de Vlaamse
gemeenschap in het buitenland.
Uiteraard pleiten wij voor meer
van die initiatieven met veel ruimere bevoegdheid. Vlaanderen moet
in het buitenland een begrip en
een werkelijkheid worden!
Niettemin heeft Willy De Clercq
(PVV) gemeend te moeten reageren tegen dit optreden van de
Vlaamse regering. Als nationaal
minister eist hij dat het volledige
pakket van de buitenlandse handel onder Belgische bevoegdheid
blijft en dat „regionale aspekten
wel op het binnenland, maar niet
op het buitenland mogen gericht
zijn".
De Vlaamse industrie, die nog
levenskrachtig blijft neemt akte
van dit paternalistisch standpunt
en betreurt dat fX)gingen om onze
troeven in het buitenland uit te
spelen, door de liberale De Clercq
worden vertrappeld.

pers werd voorgesteld. En anderhalve maand geleden was hij een
van de gewaardeerde zangers op
het Zangfeest te Antwerpen en
trad hij op in een Vlaams-nationale tv-uitzending. „Wij" belichtte
hem uitvoerig bij het verschijnen
van zijn fijne langspeler „Pendelend", plaat waarmee hij andere
deuren open zag gaan en zijn
loopbaan een nieuwe wending
nam. Jan was hiermee — hoewel
reeds vijf jaar In het vak — een
der meest beloftevolle nieuwkomers van de tachtigerjaren In het
kleinkunstgenre.
Puimèges laatste singeltje heette „De vrienden van het laatste
glas", even veelbetekenend als
Buddy Holly's laatste, uit 1959,
„Het hoeft voor mij niet meer".
Jan Puimège's liedjes blijven
voor ons de dierbare herinnering
aan een wat ondergewaardeerd
en toch talentvol kunstenaar die
dé grote erkenning net niet
mocht meemaken. Een hartaanval, de gesel van deze tijd, spaart
ook de besten (en de jongsten —
hij was er 26! —) onder ons niet

Groet aan
Jan Puimège
Met verslagenheid vernamen we
het overlijden van de Antwerpse
zanger en liedjesschrijver Jan
Puimège. Vorige week donderdag stond hij nog stralend aan
het hoofd van de Antwerpse
ploeg voor de Baccarabeker te
Middelkerke toen die aan de
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overheidsinvesteringen bestaan
wettelijke verdeelsleutels, maar
indien rekening wordt gehouden
met bestaande criteria of gewoon met de reële behoeften
blijkt de verdeling nadelig voor
Vlaanderen en gunstig voor
Brussel". Verder betreurt het
planbureau dat de formele planning feitelijk werd stopgezet in
1980. Nochtans blijkt dat per geïnvesteerd miljard zowat 400 tot
1700 arbeidsplaatsen worden geschapen. Deze regering flatert
dus tweemaal: ze maakt een lachertje van een eventueel werkgelegenheidsbeleid en berooft
de Vlaamse Gemeenschap van
honderden potentiële arbeidsplaatsen. De Vlaamse (?) ACVministers zijn verzonken in diepe
rust

De koorts van
Moureaux
Is het warme weer de oorzaak of
zijn het de komende gemeenteverkiezingen die ervoor zorgen
dat bepaalde politici het slachtoffer worden van
koortsige
buien?

Het neoliberaal
offensief is op diverse fronten zeer hevig. Zo wordt vandaag met aandrang de
„monopolistische BRT' bestookt Ook dit werd aangekondigd in de mede door de CVP-ers, goedgekeurde regeringsverklaring van Martens V. Na Poma en PVV-spitsbroeder Verhofstadt heeft nu ook financiënminister
De Clercq laten weten dat het omroepmonopolie van de BRT ondemokrabsch is. De financiënminister werd
evenwel in het voorbije weekeind door inspekteurs van zijn eigen departement op de vingers getikt Tijdens
het feest van de gigantisch-vrije en liberaal-minnende radio Maeva in Wieze werden de organizatoren door
ambtenaren van de direkte belastingen erop attent gemaakt dat er ook voor vrije radio's nog fiskale verplichtingen zijn... Net zoals de fiskale kijk- en luisterplichten blijven wegen op de civile
BRT-fans... (foto HDW)

Inkwisitie
tegen
Versteylen?
Jezuïet Luk Versteylen, de geestelijke vader van de zogeheten
„groene fietsers" en Agaiev, stopt
er dus mee. Hij gaf zijn ontslag in
deze partij, omdat kerkelijke richtlijnen hem dit geboden. „Ik vind dat
een priester het recht moet hebben aan politiek te doen, ook aan
partijp)olitiek. Maar hij mag nooit
aan de kant van de macht gaan
staan", verklaarde Versteylen. Er
is natuurlijk meer.
Het is reeds lang geweten dat heel
wat klerikalen lelijk verveeld zaten
met deze alternabeve priester. Z o
was het deze man sinds maanden
verboden te spreken in bepaalde
katolieke scholen. Een aantal inspekteurs vonden het te gortig dat
Versteylen pleitte voor nieuwe
waarden, ook al putte hij deze uit
het evangelie. De vereniging
„Nowa Huta" gaat nog verder in
hun verdachtmaking. In een rondschrijven aan de katolieke scholen
bestemfjelt deze oudervereniging
pater Versteylen als een „spreker
die onze kinderen komt bederven"

en wordt zijn boek „Paradijservaring" betitelt als „vrije-sekspropaganda". Een oproep om de Inkwisitierechtbanken en de Bloedraad
tegen „ketters" terug te installeren
volgt wellicht

Criteria van
Gemeentefonds
Sedert 1977 werd de dotatie aan
het Gemeentefonds geleidelijk geregionalizeerd om in 1981 te komen tot de volledige toepassing
van de verdeelsleutel. Deze stoelt
op een samengaan van drie cnteria: bevolking, oppervlakte en
opbrengst van de personenbelasting. Deze onrechtvaardige verdeelsleutel benadeelt Vlaanderen
enorm: slechts 52,39 t h . voor
Vlaanderen, Wallonië 39,33 t h . en
Brussel 8,28 t h . De Vlaamse regering wil dit anders, en dus eerlijker,
zien. Immers, op basis van de
bevolkingsverhoudingen
heeft
Vlaanderen recht op 57,02 t h . van
de totale p o t Zelfs indien men als
basis de personenbelasting zou
gebruiken
moet
Vlaanderen
55,39 % van het Gemeentefonds
krijgen. Let wel, deze procenten
betekenen konkreet tientallen miljarden die Vlaanderen weer eens
niet krijgt Vlaanderen blijft veel te
braaf en heeft de hardnekkige
gewoonte op zijn kop te laten
slaan.

Tweemaal
lachertjes
In een rapport van de sektie
Vlaanderen van het Planbureau
wordt zonder omwegen gesteld
dat Vlaanderen ernstig vernederd wordt bij de overheidsinvesteringen. Tijdens de planperiode 1976-1980 ging amper

46,2 o/o van de overheidsinvesteringen naar Vlaanderen, tegen
36,4 0/0 naar Wallonië en 17,4 o/o
naar slokop Brussel. De nota
zegt duidelijk: „Voor de regionale
lokalizerlng van de nationale

Vorige week diende de gewezen
(gelukkig maar!) minister van
Justitie Phillippe Moureaux een
voorstel van wet in. Wanneer dit
absurde voorstel het ooit zou
halen, dan wordt Brussel een
volwaardig derde gewest, gelijk
aan de twee andere gemeenschappen. Bovendien delft deze
voorzitter van de Franse gemeenschapsregering weer het
inschrijvingsrecht op. Franstaligen zouden zich, zonder de geringste aanpassing, in kwasi
gans Vlaams-Brabant
mogen
vestigen en ook nog van extrarechten genieten.
Dergelijke obstinate onzin maakt

Wij dappere
gringo's...
Het leek eigenlijk allemaal ondenkbaar. Het scenario beloofde dat er, na een behooHijke suspense,
een vlotte happy end zou komen. De armada
stevende zo traag zuidwaarts, dat er een zee van
tijd scheen te zijn voor overleg, regeling en gezond
verstand.
Toen kreeg de gammele Belgrano een torpedo in
z'n roestige flank. Meer dan driehonderd matrozen
vonden de heldendood en het zeemansgraf in de
kille wateren boven Kaap Hoorn. Zoals d a t met
veel tremolo's, gezegd wordt in het vaderlands jargon. Duice est et decorum pro patria mori. Vlak
daarop mepten de Argentijnen terug met een rake
klap en een Franse raket De doden waren nu niet
alleen meer Argentijns: enkele Britten, behooHijk
genaaid in de Union Jack, werden met trompet en
eresalvo overboord gezet Om hun onfortuinlijke
Argentijnse voorgangers beneden de golven te
vervoegen.
Met deze 1 — 1 gelijkstand en dus — honni soit qui
mal y pense — de wederzijdse redding van de eer,
scheen opnieuw de kans voor een vergelijk open.
Maar het verliep volgens de wetten van de horde:
als de wolven bloed geroken hebben, blijven zij op
het spoor totdat zij de strot van het gejaagde wild
hebben overgebeten.
Voor het eerst sinds lang konden de onwezenlijke
operette-generaals te Buenos Aires zich koesteren in de illuzie, zich aan het hoofd te weten van
een verenigde natie. Dezelfde natie die zij schaamteloos hadden gemuilband, verdrukt en uitgeperst
Dertienduizend kilometers noordelijker, op Downingstreet Tien, kreeg de IJzeren Lady de bloedsmaak maar voor goed te pakken. De opiniepeilingen en de zondagsbladen worden haar van dag tot
dag gunstiger. Na afloop van de militaire strafexpeditie straalt reeds de belofte van een groot

OE VU OP TV
Volgende week woensdag 2
juni om 19 u. 17 is er een
nieuwe
Vlaams-nationale
uitzending met als onderwerpen:
— „Leven met en van de
natuur", reportage met o.m.
de medewerking
van Rik
Dedapper,
erevoorzitter
PELT
— „Stovejef
vertelt-",
een
verhaal door gewezen kamerlid Jef Olaerts.
— Politieke
poppenkast
— „De Vlaamse gemeenten
in vogelvlucht bezocht.", de
VU op weg naar 10 oktober.

natuurlijk geen schijn van kans,
maar niettemin toont het weer es
de agressie die sommige frankofonen aan de dag leggen. Het
kadert overigens in de taktiek
waarmee de Franstalige partijen
deze weken zich opstellen: een
blok vormen tegen anderstaligen
met het oog op de verkiezingen.
Koortsige mensen moeten medisch behandeld w o r d e n -

sukses bij vervroegde verkiezingen.
En wijzelf, krachtens ons lidmaatschap van de EG,
genieten het grote voorrecht om vanop veilige afstand en zonder risico een héél klein beetje mee te
mogen doen. Wij steunen onze Europese partner,
uiteraard. Want het gaat om Heilige Principes:
eens en voor altijd moet geboekstaafd blijven dat
agressie niet l o o n t De onvertogen Argentijnen die
het zwaard hebben getrokken, moeten desnoods
maar door het zwaard vergaan.
Dus doen wij mee aan het embargo. Voor onbepaalde tijd. Totdat de agressor mores is geleerd.
Of zich overgeeft Wij eten geen corned beef meer
en we dansen geen tango zolang het Recht met
grote R niet heeft gezegevierd. Zo mogelijk bij vergelijk. En desnoods met de w a p e n s .
Zuid-Amerika, het Zuid-Amerika dat goeddeels
niets van de Argentijnse sabelslepers moet hebben maar nog minder van armada's, het Zuid-Amerika dat zich aanvankelijk goeddeels op behooHijke afstand van de Argentijnse invasie had gehouden, kijkt verbaasd en met stijgende woede toe en
sluit de rangen. De yankees komen nu niet alleen
meer uit de noordelijke helft van het eigen koniinent maar ook uit Europa. Uit Londen. En ook ^it
Brussel ondermeer, waar de Europese ministers
hun koehandel sloten: het embargo, in ruil voor
wat Britse souplesse in Europese landbouw en
begrotingszaken.
In dit regelrecht hete Noord-Zuidkonflikt behoren
wij Belgen, aangevoerd door onze bloedeigen
Tindemans, zoals steeds tot de dapperste aller
gringo's.
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Sociaal-ekonomisch

Een vernietigend EG-rapport

Regeren met haken en ogen

fffffl

Cockerill Yards, VTR-Mechelen, Boomse
Metaalwerken,
Nobels
Peelman,
Texaco,
Transportonderneming Pommé,
Christiaensen- Ook en vooral
in Vlaanderen gaan nu in een
hels ritme gevestigde en belangwekkende
ondernemingen
voor de hakbijl. Om diverse
redenen. De jongste tijd evenwel neemt het aantal ondernemingen toe dat tot voor kort
nog welbekend was om het
goed (meestal familiaal) beheer, maar die nu hoedanook
geen verse krachten meer vinden om te ontsnappen uit de
brede wurggreep van de ekonomische krisis. Op zichzelf is
het al een trieste vaststelling
dat nog gezonde ondernemingen meedogenloos onder de
hakbijl van de handelsrechtbank sneuvelen, terwijl de gemeenschap
(de
Belgische
staat) op hetzelfde
moment
zwaar subsidiërend geschut inzet voor enkele traditionele bedrijven die al jarenlang slechts
kunstmatig in leven werden gehouden bij de gratie van de
belastingbetalerIn verband met het staaldossier
is er nu alweer sprake van een
blanco-cheque, goed voor enkele tientallen miljarden, met
een bijhorende
verregaande
belofte dat, mocht het reddingsplan van Cockerill-Sambre toch nog mislukken, de
overheid alle financiële verbintenissen van deze zwaar zieke
staalbedrijven te haren laste
zal nemen.
Onverstoord blijft de regeringMartens V de inleveringstreinen
door het land jagen. Zware hindernissen werden behoorlijk uit
de weg geruimd; w e zouden nu
eens met een ingrijpende terapie
de krisis te lijf gaan nadat het
parlement met de volmachtenwet buiten spel werd geplaatst
De sociale partners, ja die mogen nog wel meedraaien in enkele konsultatierondjes. Dat de
ABVV'er Debunne traditiegetrouw een lastige klant blijft is
daarbij van secundair belang.
Het gros van de werknemers
„weet immers wel beter"... Z o
was de redenering.
Tot begin deze week, dinsdagnamiddag, de brave ACV-vakbondsleider Houthuys zelfs een
Debunne
met
verstomming
sloeg. Even na 13 u. verliet hij de
vakbondsraad met de lakonieke
mededeling: „Er is geen tewerkstellingspakt
Wij ondertekenen
het regeringsontwerp
voor het
tewerkstellingspakt
niet. Voor
ons kan het pakt slechts beschouwd worden als een goede
intentieverklaring
van de regering waarin enkele waardevolle
elementen schuilen..."
Voor premier Martens die zich
de jongste tijd behoorlijk op rozen waande moet het vast en zeker een grijze dinsdag geweest
zijn. De net nog niet uitgeschakelde overlegpartners — de zogeheten sociale partners — willen niet zonder verpinken meer
voor de inlevenngskar van de
huidige regenng gespannen blijven.

Het werd wel de hoogste tijd,
hoewel dient vastgesteld te worden dat het alweer binnen de
kristelijke vakbond vooral de
Waalse federaties waren die
zich kantten tegen de goedkeuring van het voorgelegde regeringspakt

Afbraakwerk
Dat tewerkstellingspakt als het
vijfde wiel aan de krisiswagen
van Martens V, bevat inderdaad
niet de minste waarborg dat de
ofjgeëiste offers uiteindelijk ook
terdege een aangroei van de
huidige werkloosheid zullen verhinderen. Om nog maar te zwijgen van goede pogingen om de
tewerkstelling stilletjes weer op
een draaglijk sociaal peil te brengen. W a n t een samenleving
waar één op de tien mensen,
behorend tot de zogenaamde
aktieve bevolking, werkloos blijft

voor uitzichtloos lange termijn, is
ten prooi aan een gevaarlijk aftakelingsproces.
Dat de twee grote vakbonden
nu behoorlijk dwars liggen zal de
huidige regering een (niet al te
grote) zorg zijn. Maar, vanuit nog
andere gezaghebbende en onverwachte hoeken wordt het regeringsbeleid nu gekraakt
Eveneens dinsdag geraakte de
inhoud bekend van een studie
van het sociaal-ekonomisch komitee van de EG in verband met
het regeringsbeleid m ons land.
Daarin wordt zeer rustig maar
nadrukkelijk gesteld: „Het gevoerde ekonomisch beleid van
de Belgische regering is weinig
doorzichtig, alleen al reeds omdat door frekwente
regeringswijzigingen en het
pakketsgewijze
doorvoeren
van
maatregelen
een globale visie in het beleid
moeilijk te onderkennen valt.."

Maar niet de regeringskrisissen
alleen veroorzaakten een bedenkelijk sociaal-ekonomisch beleid.
Precies het beleid van de huidige
regenng, die nu eens met verregaande F>olitieke volmachten 's
lands beleid met krachtige hand
zou gaan bijsturen, wordt door
het ekonomisch
EG-komitee
zwaar op de korrel genomen:
„Vooral
de huidige
regering
werkt onder meer met haar diverse „treinen", te fragmentair, te
partieel en biedt geen globale
visie..."
Er wordt in detail ingegaan op de
zwaarste kankerplekken: de
hoge werkloosheid, de kwetsbaarheid van de traditionele produkties (halffabrikaties), en vooral de trieste rode cijfers in de
openbare financiën.
Precies die behoorlijke sanering

van de overheidsfinanciën blijft
uit In het EG-rapport wordt wel
niet met name verwezen naar
onder meer het verkwistend beleid op openbare werken dat de
huidige titularis Olivier aangekondigd heeft onverstoord te
zullen voortzetten...
Tot slot wordt Martens V nog
een zware mokerslag toegediend omwillen van de bedenkelijke monetaire maatregelen: „De
devaluatie van de frank roept
meer vragen op dan ze antwoorden geeft inzake de toekomstige
ekonomische
ontwikkeling
in
België..."
Martens zal zich nu wel in behoorlijk wat bochten moeten
wringen, om onder meer nog
goede argumenten aan te brengen voor zijn doorprikte stelling
dat met de volmachtentreinen
de bedrijven meer zuurstof toegediend knjgen. Waarborgen
hebben de werknemers nauwelijks dat hun inleverings-inspanningen ook aangewend worden
om de ekonomische aktiviteit
aan te zwengelen en op termijn
de wekgelegenheid veilig te stellen. Dat wisten w e al langer dan
begin deze week. Maar, onafhankelijke experts wijzen er nu
ook op dat de regering, door
voor eigen behoeften de kapitaalmarkt te blijven afschuimen,
de ondernemingen naar peperdure bankschulden jaagt en hen
met de fameuze devaluate een
mokerslag toebracht (Ook exportgerichte bedrijven zitten nu
bij trossen in de penarie als
gevolg van onverwachte wisselkoersverliezen die hun in het
buitenland aangegane rentelasten ondraaglijk zijn komen verzwaren).
„Het regeringsbel&d
van Martens V mist iedere gk>bale visie."
W e mochten het nu eens van
een ander, een EG-komitee, horen. Maar, Martens V zal wel
volharden in de boosheid.
(hds)

Melkkoe in
sukkelstraatje...
De Gewestelijke Ekonomische
Raad voor Vlaanderen werkt momenteel aan een studie van de
geldstromen tussen de gewesten
in België.
Een eerste deel van het werk Is
achter de rug.
Hierbij werden alle belangrijke
studies, zowel van Vlaamse kant
als van Franstalige onderzocht
De studie van de KUL 1975-1978
komt daaruit naar voren als een
betrouwbare basis voor uitspraken over de financiële draagkracht van de gewesten. De UCL
heeft trouwens meegewerkt aan
deze studie.
In deze studie werden echter de
„publieke transferten" niet in rekening gebracht zodat de positie
van Vlaanderen er te gunstig
uitkwam.

De GERV heeft dan het werk
voortgezet en komt nu tot het
volgende besluit: „In 1975 had
Vlaanderen 25,8 miljard overschot, doch doordat het toen
reeds 38 miljard moest lenen aan
Wallonië kwam Vlaanderen in de Dat het Wase wereUbefaamde
rode cijfers (voor 12,2 miljard). In metaalkonstruktiebedrijf Nobelskonkordaat-aandatzelfde jaar 1975 had Wallonië Peelman een
immers reeds een tekort van vraag heeft ingediend was slechts
49,8 miljard. In 1978 is het Vlaam- kortstondig ophefmakend nieuws.
se overschot
geslonken
tot In versnetó tempo geraken tot
9,8 miljard. Het tekort van Wallo- voor kort als gezond gewaande
nië is echter opgelopen op dat bedrijven in slechte papieren verogenblik tot 73,2 miljard. Vlaan- sukkeld.
deren was in dat jaar echter Nu is er alweer het ophefmakend
bereid om zich voor 55,9 miljard nieuws dat de grootste transportin de schuld te steken om dat onderneming in Vlaanderen, het
Waalse tekort te dekken. Zo ge- Westvlaamse Pommé, nog deze
raakte Vlaanderen ondanks een week de boeken „zou neerlegoverschot van toch nog bijna gen".
10 miljard in 1978 zelf verzeild in
De inleveringsoffers die Martens
een sukkelstraat"
V opeist blijken bijlange niet van
Deze cijfers geven een frappant
aard te zijn om sleutelsektoren in
beeld van de melkkoe die Vlaanonze ekonomische bedrijvigheid
deren voor de Belgische staat Is
van de onverwachte ondergang te
geworden.
redden.

Fatale
zweepslagen

Integendeel, de regering zelf is
mededader bij menige doodsteek.
Zoals bij Nobels-Peelman. Er moeten wellicht ook enkele beheersfouten geschied zijn, te oordelen
naar de wisseling van direktiemandaten die onlangs werd doorgevoerd.
Maar nu blijkt het vooral een uitgemaakte zaak dat de devaluatie die
exportgerichte bedrijven een nnokerslag toediende. Nadat door de
overhekJ de geldmarkten in eigen
land werden afgeschuimd (vooral
voor Cockeril-Sambre), zagen bedrijven zoals Nobels-Peelman zk;h
verplicht om investeringsgekJen in
het buitenland te gaan lenen. Met
de monetaire ingreep van Martens
zijn de afk>etalings- en intrestlasten
voor deze ondernemingen in één
ruk pejaerduur en uiteindelijk onbetaalbaar geworden. Ook de
transportonderneming
Pommé
blijkt van die monetaire Martenszweep fatale klappen gekregen te
hebben.
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Niet Florennes, maar
Hove nukleaire basis!
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op 10 mei II. diende de VUfraktie van Hove een motie in
om deze gemeente kernwapenvrij te laten verklaren. Nu
moet men weten dat de burgervader van deze gemeente
niemand minder is dan CVPvoorzitter
Frank
Swaelen.
Toen dit punt van de agenda
ter sprake kwam, werd dit
verzoekschrift door Swaelen
van de tafel geveegd omdat
dit zogezegd geen gemeentelijke materie betrof Wanneer de
VU-mandatarissen
hem erop wezen dat een
soortgelijke motie reeds in
tientallen andere gemeenten
eenparig was aanvaard, mét
instemming van de plaatselij-

ke CVP-frakties,
verklaarde
de voorzitter dat „deze gemeenten ongedisciplineerd
hadden gehandeld". Alle partijleden in die betrokken gemeenten krijgen zomaar een
blaam van de president De
interne demokratie binnen de
CVP is dus totaal onbestaand
en eventuele dissidenten vertonen een gebrek aan discipline to.v. „de leider".
Een andere verklaring zou
kunnen zijn dat er wel degelijk spoedig nieuwe kernwapens komen in ons land, en
dan kunnen deze best geplaatst in Swaelens gemeente Hove... De burgemeester is
er alvast niet vies van.

Goeverneur Roggen...
Een tijd geleden stelde de Raad
van State het duidelijk: enkel het
Nederlands mag als voertaal
worden gebruikt tijdens de gemeenteraadszittingen
in
de
Vlaamse gemeenten met faciliteiten. De Raad van State baseerde
zich terecht op de stelling dat de

faciliteiten in deze gemeenten
wel voor de burgers, maar niet
voor de mandatarissen gelden.
Deze verkozenen hebben de
plicht het integraal Nederlands
karakter van deze randgemeenten rond Brussel te eerbiedigen.

...voor Raad van State
Nu schreef de Brabantse goeverneur Roggen een brief aan alle
raadsleden van die gemeenten
om toch maar Frans te spreken
tijdens de bijeenkomsten van gemeenteraad en OCMW-vergaderingen. Dit is al te kras: een
excellentie die het bindend advies van de hoogste rechtbank
van dit land negeert De gemeen-

teraad van Sint-Genesius-Rode
pikte deze onderkruiperij niet en
diende onmiddellijk klacht in bij
die Raad van State. Het ministerie van Binnenlandse Zaken probeert deze zaak op de lange baan
te schuiven. Is er nog wettelijk
gezag of telt dit niet voor de
Franstaligen?

Geen vrijbrief voor "civieke"milieuvervuilers
„Het stellen van normen en wettelijke
maatregelen vormt het eerste en meest
noodzakelijke instrument van het leefmilieubeleid. Normen zijn de randvoorwaarden waaraan hoe dan ook moet worden
voldaan.
Buiten en beneden de normstelling moet
vervuiling bestreden worden met vervullingsbelastingen; deze moeten aangewend worden om het milieu te zuiveren,
waarvoor nu andere belastingen worden
aangewend.'
Zo luiden twee voorstellen van resolutie
voor het 20ste VU-kongres. De voorstanders van het gebruik van normen leggen
vooral de nadruk op de grote eenvoud
van dit milieu-instrument
Inderdaad, men kan een zeer eenvoudige
„flikkerlichten''-metode toepassen met ja
of nee: ofwel wordt de norm niet overtreden en dan mag produktie en konsumptie
verdergaan ofwel wordt de norm wel
overtreden en dan wordt er halt geroepen.
Milieubelastingen daarentegen vergen
een kontinue meting. Niet alleen moet
men ook beneden de norm meten maar
bovendien moet men ook de mate van
vervuiling meten en dit zowel onder als
boven de norm.
Tegenover de eenvoud van het instrument normen staat de genuanceerdheid
van het instrument milieubelastingen.
Op de eerste plaats is het duidelijk dat
het onmogelijk is om een exhaustief
normensysteem uit te werken: enkel daar
waar het gaat om werkelijk absolute
grenzen die nooit mogen overschreden
worden kan men normen bepalen. Wan-
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neer echter is het op een weg zo druk dat
er geen extra verkeer kan worden toegelaten? Hoe kan men op dit en veel andere
gebieden tot een afdoend normensysteem komen?
Het gevaar is groot als men enkel met
normen werkt dat men hele welzijnsgebieden gewoon gaat verwaarlozen als
„onnormeerbaar" en dat men opnieuw de
voorkeur doet uitgaan naar het meetbare,
het kwantitatieve: enkel daar waar men
gemakkelijk kan meten en normen stelten zal het milieu zuiver lijken zoals qua
water, lucht enz.
De voorstanders van de normen gaan in
feite uit van wat men een „katastrofenteorie" zou kunnen noemen: boven de
normen breekt de hel los, doch onder de
normen is alles in orde. Dit is wel een
zeer simplistisch wereldbeeld.
De werkelijkheid is veel genuanceerder.
Enerzijds treedt er onder de normen ook
een zekere vervuiling op. Anderzijds
wordt de sociale kost niet onmiddellijk
oneindig groot als de norm slechts lichtjes overschreden wordt
In verband met kernenergie bij voorbeeld wordt er dikwijls geschermd met
„normen": aangezien de straling hoger
blijft dan de achtergrondstraling beweert
men dat er geen milieukosten zijn.
Ons antwoord is eenvoudig: bij gebrek
aan informatie lijkt het zinvoller om te
veronderstellen dat er een gewoon proportioneel verband bestaat tussen straling en de radio-aktieve schade, met
andere woorden, dat ook onder de normen er een zekere schade optreedt
Een extra-voordeel van milieubelastinen

vormt het feit dat aldus een gedecentratizeerde stimulans wordt ingebouwd zowel voor konsumenten als voor producenten om zelf zo weinig mogelijk te
vervuilen en zoveel mogelijk te zuiveren.
Bij het gebruik van normen ontbreekt
deze stimulans: eens de norm bereikt zal
de producent niet trachten verder onder
de norm te dalen. De overheid is dan ook
verplicht om in te grijpen en zelfs zuiveringsinstallaties te bouwen wat meer
publieke uitgaven en meer belastingen
zal meebrengen.
De slogan „eerst zuiveren" is anderzijds
een naïeve slogan die onvoldoende rekening houdt met de zuiveringskost het
indirekt effekt op de konsumptie van
vervuilende produkten en de sociale
kost van de belastingen.
Wil men werkelijk het sociaal optimum
bereiken dan moet men een genuanceerde multi-dimensionale politiek voeren
waarbij alle instrumenten simultaan worden ingesteld. Dit betekent dat voorna-

melijk twee beleidslijnen moeten worden
gevolgd: ten eerste wordt zoveel mogelijk gezuiverd.
Ten tweede echter wordt de slogan gevolgd: „de konsument van de vervuilende goederen betaalt".
Tussen haakjes, deze laatste formulering
is veel preciezer dan de slagzin „de
vervuiler betaalt".
Deze laatste zou kunnen laten vermoeden dat de producent moet betalen, bij
voorbeeld uit zijn winst
Het kan zijn dat het surplus onrechtvaardig verdeeld is tussen arbeiders en kapitalisten maar dit vraagstuk heeft niets te
maken met het milieuprobleem. Gebruik
maken van een ekologische diskussie
om een grotere herverdeling af te dwingen kan taktisch interessant zijn doch
het is zeker niet strategisch optimaal
omdat het de diskussie ondoorzichtig
maakt
Het afwentelen van de milieubelasting op
de winst van de firma leidt enkel tot overkonsumptie: vandaar dat de konsument
zoveel mogelijk zelf de kost van de
vervuiling moet dragen.
Merk op dat zulks de zuivering niet in de
weg staat: de producent heeft er alle belang bij om te zuiveren en aldus de
milieubelasting te verhogen, waardoor
de fiskale prijs laag blijft en zijn produkt
beter verkoopt Een veralgemeende toepassing van de milieubelastingen leidt
tot een parallelle behandeing van de
produktie- en milieukosten. Zowel aan de
kwantiteit als aan de kwaliteit van het leven zal door de producenten evenveel
aandacht moeten worden besteed.
Kamerlid Willy De Saeyere, lid VU-partijbestuur
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Wetstraat

Onder het voorzitterschap van
VU-kameriid Willy Desaeyere
werkt de kommissie „Bedrijfsleven" aan de voorbereiding van het
energiedebat Een eigengereide
staatssekretaris Knoops dreigt
evenwel dit lang verwachte debat
nog vóór de aanvang ervan in
openbare zitbng in de kiem te
smoren.
Vooreerst is er het noodzakelijk
overieg met de gewesten. Dat
heeft nog steeds niet plaats gevonden, zodat de kamerkommissie stop zit en geen stemmingen
kan organizeren.

Blanckaeit aan de klaagmuur
Karel Blanckaert, de voorzitter van de CVP-kamerfraktie, is van oordeel dat de Kamer vierkant draait en zeer gebrekkig werkt Bij Kamervoorzitter Defraigne ging hij aan de klaagmuur staan:
„Er is geen planning meer, er is tijdsgebrek voor het werk in de kommissies, de frakties kunnen niet meer behoorlijk funktioneren en het
werk van de parlementsleden wordt ontwricht Bovendien worden de
debatten, zowel in kommissie als in openbare vergadering, door de
oppositie uitgehold met een overvloed aan onbelangrijke mondelinge
vragen en inhoudloze interpellaties."
Het is inderdaad juist dat er wat
schort aan de werking van onze
parlementaire instellingen. Misschien wat overtrokken, maar het
lijkt wel alsof er een of ander
schandaal rond een minister van
state moet uitbreken om de schijnwerpers nog eens op het parlement te richten.
De échte problemen van vandaag
— sociaal, ekonomisch, financieel
en monetair — gaan in belangrijke
mate voorbij aan de volksvertegenwoordiging. De regering is als
het ware alleenheerser en de vele.
Ontelbare drukkingsgroepen zijn
gepromoveerd tot bevoorrechte
gesprekspartners.
De CVP-er Blanckaert is dus lang
niet de enige die opmerkt dat er
wat schort aan de werking van
's lands instellingen. Wel is hij de
laatste die daarover terecht een
opmerking kan maken. Als voorzitter van de CVP-fraktie is hij in zeer
belangrijke mate verantwoordelijk
voor deze neergang.
Door het onvoorwaardelijk goedkeuren van de volmachtenwet
heeft het parlement zich een jaar
lang buiten spel geplaatst voor de
hele sociale en ekonomische sektor. Ongebreideld kan de regering
op dit terrein tewerk gaan, zonder
enige rekenschap te moeten afleggen aan de verkozenen.
Dat de oppositie op dat ogenblik
slechts het middel rest van vragen
en interpellaties, kan Blanckaert
nu wel erg vervelend vinden maar

is nu eenmaal de taak van een oppositie. Het kan toch niet in de bedoeling van de fraktievoorzitter
gelegen hebben de oppositie te
verwijten haar rol te vervullen!
Voor een andere rem op de
werking van het parlement is de
CVP al even veratitwoordelijk. De
gewestvorming van 1980 heeft tot
gevolg dat de parlementairen wekelijks van petje dienen te veranderen, nu eens een regionaal dan
weer een centraal. Met al die
vergaderingen is het een drukte
van jewelste geworden: naast Kamer en Senaat zijn er de Vlaamse
Raad, de Waalse Gewestraad en
de Franstalige Gemeenschapsraad. Een doolhof die iedere overzichtelijke planning en normale
werking onmogelijk maakt Een
strikte scheiding van het centrale
niveau en dat van de gemeenschappen is de enige oplossing
voor de huidige warboel. Een warboel die nog aangedikt wordt door
een wazige afbakening van de
bevoegdheden en een centrale
regering die om de haverklap
grijpt naar de luttele macht van de
Vlaamse en Waalse regering.
Deze twee remmen op de werking
van het parlement kunnen door
Blanckaert geenszins ontkend
worden, en evenmin kan hij terzake zijn verantwoordelijkheid ontvluchten. Moeten we er nog aan
toevoegen dat Blanckaert zich
best eerst zou richten tot de excellenties van zijn partij, die het parie-

ment nauwelijks ernstig nemen.
Het is de jongste maanden bij
voorbeeld helemaal niet ongewoon dat de regering een lid afvaardigt om tijdens het wekelijkse
vragenuurtje de antwoorden van
zijn kollega's voor te lezen. Alsof
er dan nog sprake kan zijn van
énig debat
En zo kunnen we verder gaan.
Zou Blanckaert bij voorbeeld
staatssekretaris Knoops niet eens
interpelleren over diens houding in
verband met het energiedebat
Bevorderiijk voor het kommissiewerk is het geenszins.
Neen, Blanckaert is écht de laatste
die aan de klaagmuur moet gaan
staan. Zijn partij heeft de verloedering in belangrijke mate zelf in
de hand gewerkt!

P-Sprokkels
• De biezondere werkgroep van
de Vlaamse Raad die belast is met
het opmaken van een inventaris
van de sociale en menselijke gevolgen voor de slachtoffers van
de repressiewetgeving, heeft een
eerste maal vergaderd.
Namens de Volksunie maakt kamerlid Joos Somers deel uit van
deze werkgroep. Voor de CVP
zetelen Bourgeois, Weckx en mevrouw de Loore-Raeymaekers,
voor de SP Boel en Temmerman
en voor de PW Pede en Vanderpoorten.
Beslist werd een vooHopig rapport op te stellen rond drie tema's:
de blijvende gevolgen voor de
slachtoffers van de naoorlogse
repressiewetgeving, voor de vrijwilligers van de internationale brigades in de Spaanse burgeroor-

De Vlaamse regering heeft de
energie-opties van Knoops besproken, geamendeerd en overgemaakt aan de Vlaamse Raad.
Daar zullen zij begin juni aan bod
komen in de bevoegde kommissie,
die werkt onder de lekjing van
log en voor de vergeten slachtofsenator Oswald Van Ooteghem.
fers van het oorhgsgebeuren.
Pas nadien, en dan zijn we reeds
• Jaak Gabriels van zijn kant half juni, kan de openbare vergadiende een voorstel in om te ko- dering zfch er over buigen waarna
men tot een verantwoord beleid ze opnieuw bij de centrale regeop het vlak van de industrieterrei- ring belanden.
nen. Niet het politiek opportunisme, maar objektieve sociaal-ekonomiscfw gegevens moeten terzake als richtsnoer gehanteerd
worden. Zeker moet vermeden
worden dat één gemeente meerdere terreinen openstelt voor de
vestiging van industrieën, terwijl
men op het bestaande nauwelijks
een voldoende bezetting haalt

Koppige
Knoops

• De beiaardkunst vindt bij de
overheid en de officiële muziekwereld nog steeds te weinig waardering. Om meer belemgstelling te
wekken voor dit typisch Zuidnederlands kultuurgoed heeft Joos
Somers bij dekreet voorgesteld
een „eerste prijs beiaard" toe te
kennen aan de leerlingen van de
Koninklijke Beiaardschool Jef Denijn.

Maar dat zint de staatssekretaris
helemaal niet Deze wil hoe dan
ook voor 30 juni aan de elektriciteitsmaatschappijen laten weten
of ZIJ een kerncentrale kunnen
bijbestellen. Een krachtproef met
de Waalse en de Vlaamse regering lijkt dus onafwendbaar. Bij dit
alles komt dan nog dat de staatssekretaris het ook met de heren
• Op de t>egroting 1981 van het senatoren aan de stok zal krijgen.
ministerie van Verkeerswezen Ook zij eisen een debat over de
was een krediet vem ruim 9 miljard opties inzake energie, alvorens de
voorzien voor de bevordering van regering konklusies trekt en de
het stedelijk vervoer Onder- verkozenen voor voldongen feiten
vraagd door senator Bob Maes stelt
over de verdeling van dit bedrag,
antwoordde minister De Croo dat Koppige Knoops blijft echter —
maar de helft ervan de Brusselse vooralsnog — bij zijn standpunt:
maatschappij voor het Interkom- op 30 juni valt de beslissing over
munaal vervoer ten goede is geko- de kerncentrales. Dat hij daarbij
men. Naar de Antwerpse en Gent- zijn kollega's van de centrale regese maatschappij gingen respektie- ring er toe zal kunnen leiden de
velijk 1,9 miljard en 133 miljoen. De gewesten over het hoofd te zien,
resterende som werd te Charleroi achten wij in de huidige sfeer van
en te Luik geïnvesteerd.
neo-unitair réveil best mogelijk.
Een afrekening met de senaat is
• De franstlaige minister van orh wel een ander (saar mouwea
derwijs Tromont kon er moeilijk
buiten om de vermoedens van Naast al deze proceduretwisten
senator Wim Jorissen te bevesö- maakt de Waalse liberaal Knoops
gen. Ruim twee maanden moest zich ook onmogelijk omwille vanhet Koninklijk Museum voor het zijn hautaine houding tegenover
Kunstpatnmonium elke uitvoering de inbreng van de kommissielevan fotografische bestellingen den. Zonder boe of ba veegt hij
stopzetten, omdat de staat door alle amendementen van tafel, zonéatigheid de fakturen niet be- dat van een debat nog maar nautaald had.
welijks kan gesproken worden.
• Onlangs verklaarde de voorzitter van Sabena dat 82 th. van de Zonder stemmingen uiteraard
piloten Franstalig is en dat dit nog heeft de kommissie het eerste
wel twintig jaar zo zou t>lijven. hoofdstuk dat een aantal gk)bale
bevat afgerond.
Hierover ondervraagd door Hugo beleidslijnen
Schiltz antwoordde de minister Daarbij is het tot een vinnige disvan Verkeerswezen dat de bevor- kussie gekomen over het prijsbedering van de piloten verioopt leid, de sleutel van de energiepolivolgens de regels van de „senio- tiek. Volgens Knoops moeten de
rity list". Toch is er volgens De prijzen zo laag mogelijk gehouden
Croo enige vooruitgang merk- worden om de konkurrentiekracht
baar: het aantal Nederiandstalige van de ondernemingen niet te
piloten zou reeds 33 th. bedragen. schaden. Dat is evenwel niet de
mening van Willy Desaeyere die
• Veel konkrete informatie heeft pleitte voor hogere prijzen, wat
kameriid Jef Valkeniers niet kun- het verbruik afremt en tegelijkernen lospeuteren over de werking tijd tegemoet komt aan de ekotogivan de Raad van Beheer van sche bezorgdheid. Zijn voorstellen
Sabena. Over wedden, vergoedin- voor een milieubelasting en een
gen en reizen van de leden van berekening van de sociale zekerdeze raad antwoordde De Croo heid voor de bedrijven op basis
dat het niet gebruikelijk is gege- van het energieverbruik vonden
vens openbaar te maken die steun bij de socialisten en Agalev.
slechts betrekking hebben op de Knoofjs had er evenwel geen oren
onderneming zelf
naar.
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Zoeken blijft naar diplomatieke oplossing

Britse vlag wappert
weer op Falklands
De Britse vlag wappert weer op
de Falklands, zo kondigde eind
vorige week de Britse pers
triomfantelijk aan. In de nacht
van donderdag op vrijdag hadden de Britse strijdkrachten een
landingsoperatie uitgevoerd die
de reputatie van de vloot en de
elitetroepen van hare majesteit
alle eer aandeed. Terwijl schepen en vliegtuigen afleidingsaan vallen uitvoerden op verschillende punten van de twee
voornaamste eilanden. Oost- en
West-Falkland, landden duizenden mariniers en para's aan de
baai van San Carlos, op de
westkust van het voornaamste
eiland, Oost-Falkland, waar naar
schatting zowat 8.000 Argentijnse militairen ingegraven zijn.
Golf na golf landingsvaartuigen
en helikopters brachten zwaar
materiaal aan land, tot en met
tanks en batterijen van Rapierluchtdoelraketten. Tegen het
weekeinde was duidelijk dat de
Britten een stevig bruggehoofd
hadden gevestigd, al duurde het
tot maandag voor de Argentijnen dat toegaven.
De Britten werden in hun landing
geholpen door de geringe weerstand die het plaatselijke Argentijnse garnizoen bood. De verdedigers van San Carlos vluchtten
snel en volgens de Britse bronnen waren de Argentijnen die
werden krijgsgevangen genomen
meestal erg jonge dienstplichtigen en waren ze „koud, nat en miserabel". De rest van de troepen
op Oost-Falkland reageerde niet
en ook de Argentijnse vloot die
absoluut niet opgewassen is tegen de Britse, bleef in de havens.
Maar Argentinië bracht wel na de
landing dag na dag zijn voornaamste wapen in aktie, zijn luchtmacht waartoe 40 supersonische
Mirages en een zestigtal Skyhawks behoren. Vooral de Britse
schepen die de landing steunden

en die zich in het Falkland-kanaal,
de smalle zeestraat tussen Oosten West-Falkland bevonden, werden het slachtoffer van die aanhoudende aanvallen. De veriiescijfers die Londen en Buenos
Aires opgeven lopen sterk uiteen,
maar algemeen wordt aangenomen dat de Bntse cijfers meer betrouwbaar zijn. Begin deze week
had Londen het veriies toegegeven van dne fregatten, terwijl tal
van andere vaartuigen min of
meer zwaar beschadigd werden.
Maar ook de Argentijnse luchtmacht moest heel wat veren laten. Volgens Londen waren begin
deze week al meer dan twintig
Argentijnse vliegtuigen, waaronder een goed deel Mirages en
Skyhawks, neergehaald door de
Sea Harrier gevechtsvliegtuigen,
en de Rapier (op land) en Sea
Wolf (op schepen) luchtdoelraketten.
De landing volgde op het mislukken van de bemiddeling die de sekretans-generaal van de VN, Perez de Cuellar, ondernomen had.
Uit de achteraf gepubliceerde
teksten bleek dat de regenng van
mevrouw Thatcher haar aanvangsstandpunt nl. eerst herstel
van de Britse administrertie over
de Falklands en pas daarna onderhandelen, aanzienlijk versoepeld had. Londen aanvaardde
o.m. een interim-administratie van
de VN over de eilanden, en onderhandelingen over het definitieve statuut van de eilanden. Ook
de Argentijnen hadden hun eisen
wat afgezwakt en als ze hun
kaarten iets behendiger gespeeld
hadden was de bemiddeling
waarschijnlijk op een bestand uitgelopen. Maar de houding van
Buenos Aires dat alleen Argentijnse soevereiniteit het resultaat
van de onderhandelingen over de
„Malvina's" kan zijn (iedereen
weet dat dit het geval is, ook
Londen, maar om het gezicht van

Terwijl Britten door Londen manifesteerden voor vrede op de Falklands plantten Britse militairen de Union
Jack op het verre eiland. De eer is gered ten koste van heelwat mensenlevens en duur oorlogsmateriaal...
(foto's UPI

de Britten te redden hadden de
Argentijnen even moeten doen
alsof de uitkomst van de onderhandelingen nog open was), en
de Argentijnse eis dat onmiddellijk na een bestand Argentijnen
zich ongehinderd op de eilanden
moesten kunnen vestigen, wat
een voldongen feit zou hebben
geschapen, deed de bemiddeling
van Perz de Cuellar afspringen.
Na de Britse landing boog de
Veiligheidsraad van de VN zich
over de hele kwestie, maar daar
de Britten daar over een veto-

recht beschikken lieten ze op
voorhand al weten dat er geen
sprake kon zijn van een onvoorwaardelijk bestand. De Britse landing op de Falklands was dus wel
een militair sukses, en één dat de
onderhandelingspositie van de
Britten versterkte. Maar ze
bracht uiteindelijk de diplomatieke permanente oplossing, die er
uiteindelijk toch moet komen, niet
naderbij. Ze verhoogde wel de
prijs in mensenlevens die werd
betaald voor de fout van de Britten die de vele jaren waarin ze

H. OOSTERHUYS

Andaloesische verkiezingen
zware klap voor regering
De verkiezingen in Andaloesië voor het eerste
regionaal parlement en bestuur zijn op een zware
nederlaag voor de Spaanse regeringspartij UCD
(Unie van het Demokrabsch Centrum) en op een
klinkende overwinning voor de socialistische PSOE
uitgelopen. De partij van Felipe Gonzalez, die zelf uit
Andaloesië afkomstig is, behaalde 52 th. van de
stemmen en de absolute meerderheid, 66 op 109
zetels, in het regionale parlement De UCD t>ehaalde
slechts een povere 13 th. en vijftien zetels en bleef
daarmee achter op de uiterst rechtse Allianza
Popular van gewezen Franco-minister Fraga Iribame
die 17 th. en zeventien zetels in de wacht sleepte.
De rest van de stemmen ging naar de regionale socialistische partij en de KP die flink achteruitging.
Het verzet in Andaloesië tegen Madrid is vooral door
ekonomische ontevredenheid ingegeven. Het inkomen van de bevolking van de regio bedraagt slechts
78 th. van het nationaal gemiddelde, terwijl de
werkloosheid er meer dan 40 t.h. boven het nationaal
gemiddelde uitsteekt
Een landhervorming heeft niet belet dat 38 th. van de
bebouwde landbouwgrond in handen van 1 th.
grootgrondbezitters bleef, terwijl een grote menigte
kleine boeren moeizaam rond komt, en een klem half
miljoen landarbeiders gemiddeld slechts 80 dagen
per jaar werk hebtjen en in de diepste armoede leven. Leiders van de Andaloesische socialistische
(PSA) en kommunistische (PCA) partijen zegden tijdens hun campagne dat hun regio heel veel trekken
van een ontwikkelingsland vertoont en dat dit niet
met oppervlakkige maatregelen kan bestreden worden. Zo wezen zij erop dat de landhervorming van
1972 weinig effekt heeft gesorteerd omdat de
boeren geen enkele kontrole hebben op de prijzen
die ze voor hun produkten kregen en alle winsten
naar de tussenpersonen gaan. Bovendien gebeurt
de verwerking van de landbouwprodukten van de
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het Falkland-dispuut geleidelijk en
vreedzaam hadden kunnen regelen onbenut lieten voorbijgaan. En
voor het optreden van de militaire
junta die op 2 april de agressie tegen de Falklands vooral lanceerde om de aandacht af te leiden
van de enorme binnenlandse problemen, en die zich in de daaropvolgende bemiddelingspogingen
van Haig, Perez de Cuellar en
anderen, minder dan soepel en
behendig toonde.

streek meestal elders. Zo brengt Andaloesië 90 th.
van de Spaanse katoenproduktie voort maar alle belangrijke spinnerijen bevinden zich in Catalonië.
Het feit dat de Andaloesiërs massaal op een nationale, en niet op een regionale partij hebben gestemd
toont dat het Andaloesisch nationalisme anders
gekleurd is dan het Baskische of Catalaanse.
Maar inmiddels heeft de verkiezing wel een enorme
nationale weerslag De afbrokkelende UCD is door
haar nederlaag in het zuidelijk gebied verder verzwakt Het sukses van Fraga Iribarnes partij wijst op
een verdere aftakeling van een zich als centrumformatie aandienende partij ten gunste van een rechtslinks-polarizatie die, gezien de stevige inplanting die
de Franco-getrouwen nog hebtien, misschien onvermijdelijk IS, maar toch voor Spanje geen geruststellende ontwikkeling vormt
H.O.

m

Onze wereld

Krisis in EG slechts
voorlopig bezworen
Na nieuwe lange onderhandelingen tussen de ministers van Buitenlandse Zaken aanvaardden de Britten begin deze week in de EG een
terugstorting van meer dan 40 miljard Bfr. van hun bijdrage tot de EG.
Maar daarmee is nog geen oplossing bereikt in de krisis die in de
Gemeenschap is geopend, en die in grote mate te wijten is aan de
starre houding van de Britten inzake de landbouwprijzen en de begroting, en hun optreden In de Gemeenschap in het algemeen.
De krisis steeg ten top van 16 tot
18 mei toen de EG-ministers van
Buitenlandse Zaken in Luxemburg
onderhandelden over een verlenging van de EG-sankties tegen
Argentinië en de begrotingskwestie, terwijl de ministers van Landbouw in Brussel bijeen waren over
de verhoging van de landbouwprijzen die zes weken voordien al had
moeten ingaan maar door de Britten konstant geblokkeerd was wat
al tot miljarden-verliezen voor de
EG-boeren leidde.
Londen had de kwestie van de
landbouwprijzen aan de Britse bijdrage tot de EG-begroting gekoppeld. Wij dragen onevenredig veel
bij tot de begroting, en vermits het
allergrootste deel van de EG-begroting naar de gemeenschappelijke landbouwmarkt gaat zijn die
twee zaken onverbrekelijk met elkaar verbonden, zo luidde het Britse argument Vandaar dat Londen
het ingaan van de verhoging van
de landbouwprijzen wilde blokkeren tot het zijn zin had gekregen
over een nieuwe regeling van de
Britse bijdrage die over vijf jaar
zou lopen.
Daarom bleef de Britse minister

Pym in Luxemburg opnieuw de
voorstellen van de EG-Kommissie
over een terugbetaling voor één
jaar verder afwijzen. En dat hoewel hij daar van zijn kollega's een
verlenging van de sankties tegen
Argentinië kwam vragen (waarbij
uiteindelijk Italië, dat zich in een
moeilijke positie bevindt omdat zowat 40 t.h. van de Argentijnse bevolking Italiaans of van Italiaanse
oorsprong is, en Ierland, dat de
Britten om evidente redenen niet
in het hart draagt zich niet aansloten).
Pym nam die hardnekkige houding
aan op — slecht geïnspireerd —
advies van de Britse EG-ambassadeur sir Michael Butler die voorhield dat de negen partners de
Britten meer nodig hadden dan
omgekeerd. Immers, aldus Butler,
onze partners willen met alle geweld de verhoging van de EGprijzen en als wij tot het laatste
moment volhouden dan zullen wij
toegevingen over de begroting
verkrijgen in ruil voor het opheffen
van ons veto tegen de landbouwprijzen.
Maar de zaken liepen anders uit In
de nacht van 17 op 18 mei lieten
de meeste ministers van Buitenlandse Zaken hun wachtende kollega's van Landbouw in Brussel

weten dat ze het Britse dwarsliggen beu waren en dat de verhoging van de landlxiuwprijzen dan
maar meerderheid tegen minderheid moest worden goedgekeurd,
waarbij dus gewoon over het Britse veto werd heengestapt De
Britten reageerden verontwaardigd met het argument dat de EG
haar eigen spelregels had overtreden en het „kompromis van Luxemburg" had geschonden. Dat in
1966 bereikt kompromis, dat eigenlijk geen kompromis was maar
eerder een „agreement to disagree" om tegemoet te komen aan
de eisen van de Franse president
de Gaulle, hield in dat een lid-staat
een veto kan stellen tegen een
beslissing die zijn vitale belangen
bedreigt, m.a.w. dat belangrijke beslissingen unaniem, en niet meerderheid tegen minderheid, moeten
worden getroffen.

Maar, zo hebben de partners van
Groot-Brittannië, en vooral de oorspronkelijke zes lid-staten van de
EG aangevoerd, dat kompromis
betekent niet dat een lidstaat zomaar de normale werking van de
Gemeenschap kan lamleggen, en
dat de Britten zich eindeloos konden verzetten tegen de jaarlijkse
aanpassing van de landbouwprijzen die ook tot de normale spelregels van de EG behoort
Het feit dat over de landbouwprijzen meerderheid tegen minderheid is beslist vormt een belangrijke ontwikkeling die verstrekkende
gevolgen kan hebben. Het is opmerkelijk dat naast de Britten ook
andere lid-staten die later tot de
EG zijn toegetreden — Denemarken en Griekenland — hebben
geprotesteerd. Die landen hebben
een diepe afkeer van een gemeenschappelijk politiek optreden van
de Gemeenschap en zien die eigenlijk vooral als een grote vrijhandelszone, wat echter niet de bedoeling van het Verdrag van
Rome is. Zodat nu fundamenteel
de vraag is gesteld over de eigenlijke zin van de Gemeenschap,
waarbij de voorstanders van een
eensgezind Europa dat een eigen,
gemeenschappelijke rol op het
wereldtoneel speelt, vrezen dat
door de verdergaande uitbreiding
van de Gemeenschap (na Griekenland staat nu ook Spanje aan
de deur) de samenhang verder
dreigt te verwateren.
n.O.

Straatsburgreis
van 16 tot 19 juni
Wo. 16 juni: vertrek naar Luxemburg, waar het Europ>ees Parlement wordt bezocht Middagmaal op de 24ste verdieping
van de Schumanbuilding op de Krichberg. Doorreis naar
Offenburg (W.-DtD, avondmaal en overnachting.
Do. 17 juni: Na ontbijt uitstap naar Colmar en de wijnroute.
Avondmaal in Straatsbrug met gastspreker Ferdinand Mosschenross van de Elsass Lothringische Volksbund - lid van de
EVA. Overnachting in Offenburg.
Vrijd. 18 juni: na ontbijt, bezoek aan het Europees Parlement in
Straatsburg: bijwonen plenaire vergaderingen, fraktiezaal met
andere parlementsleden (D'66, Fiana Fail, D.P., Partito Radicale
e.aJ. Daarna bezoek aan de stad. Avondmaal in Offenburg.
Z a t 19 juni: terugkeer met afstap (koopjesuur) in Luxemburg.
Prijs: 3.500 fr. Inbegrepen: reis, overnachtingen, alle ontbijten
en avondmalen, één middagmaal. Inschrijvingen tot 9 juni bij
Jaak Vandemeulebroucke, Anjelierenlaan 25 te 8400 Oostende.

Noord-lerland: ban the bullets!
STRAATSBURG - Vijf maanden
werd erop gewacht, steeds werd
het door de grote partijen afgevoerd, nu was het er: de resolutie
waarin het Europees Parlement
het verbod oplegt van het gebruik van plastic kogels in de
Gemeenschap. Een historische
overwinning
inderdaad, want
nooit hadden de grote partijen
ermee ingestemd dat er over
politieke moeilijkheden gesproken werd in het Europees Parlement: dat zijn zogenaamde „interne aangelegenheden".
Met de rest van de wereld heeft
men minder moeite: Afghanistan,
Cuba, de USSR, met wat goede
wil ook zelfs Turkije, CentraalAmerika. Maar binnen de EEG
over mensenrechten en politiek
geweld praten? No way, that's
iron Maggy's business!
Maurits Coppieters heeft ook
mogen ondervinden wat het was
over mistoestanden in Corsika te
praten: de Gaullisten gingen hem
het spreken beletten.

Plastic bullets
Neil T. Blaney (Independent Fianna Fail; E A) is nu 35 jaar Iers
Parlementslid, was er dertien jaar
minister voor de republikeinse
Fianna Fail Party, stichtte in 1971
de Onafhankelijke Fianna Fail, omdat hij het niet eens was met de
verzwakte politiek van zijn partij
ten opzichte van Noord-lerland. Hij
staat dus voor de hereniging van
de Ierse Republiek: Brits out! Dat
dit hem niet in dank wordt afgenomen door de haviken van Thatchers' Tories hoeft geen tekeningetje. Deze laatsten hebben echter hun bondgenoten bij de liberalen, kristen-demokraten en zeker
gaullisten, zodat alle initiatieven
terzake steeds zonder gevolg bleven. Dit zijn er nochtans een hele
reeks: resoluties voor het afschaffen van de speciale rechtbanken,
voor het afschaffen van het speciaal gevangenisregime, over de
toestand in Long Kesh, enz. Deze

resoluties werden gezamenlijk
door hem en M. Coppieters/J.
Vandemeulebroucke (EVA) ingediend. De jongste was de dringende ontwerpresolutie over het verbod van gebruik van de zogenaamde plastic bullets, plastic kogels die door de Britse ordestrijdkrachten gebruikt worden om
betogingen en rellen uiteen te vuren. Dat dit geen ongevaarlijke
dingen zijn werd bewezen door de
dood van zeven mensen (waaronder vijf kinderen), en 181 zwaargewonden sinds april 1981. Bovendien wordt er licht omgesprongen
met die kogels: tijdens de eerste
zeven maanden van 1981 werden
er zomaar 24.830 dergelijke kogels afgevuurd. W e hebben er in
onze ontwerpresolutie trouwens
ook op gewezen dat die in België
ook werden gebruikt, namelijk tijdens de Volksuniebetoging in Komen.
In deze resolutie vroegen w e dan
dat de lidstaten het gebruik ervan
zouden verbieden.
Hoewel deze resolutie ondertekend werd door meer dan 200 leden van het Parlement, slaagden
we er niet in er een debat over te
hebben: steeds zorgden de grote
politieke partijen ervoor dat het als
laatste punt op de agenda stond
en dus door tijdsgebrek nooit aan

bod kon komen. Onderhandelingen, dreiging met filibusteren (maximaal gebruik van parlementaire
technieken, met de tiedoeling het
parlementaire werk lam te leggen,
bijvoorbeeld door het indienen
van duizenden amendementen)
én het feit dat nu plots ook andere
politieke
groepen
(socialisten,
kommunisten, Ierse republikeinen)
een gelijkaardige resolutie hadden
ingediend, bracht het eindelijk op
de agenda als punt twee voor de
bespreking van de fwlitieke „urgenties" (what's in a nameD.
W e besparen de lezer hier liever
het gebulder van lan Paisley en
het venijn van de Conservatives.
Voor ons is het belangrijkste dat
de resoluties aanvaard zijn. Alle!
En dat is voor Europa iets nieuws,
te weten dat het pas geeft ook binnen de Gemeenschap te waken
over mensenrechten.
Europa verdeelt geld. en veel. De
grote partijen stellen voor in 1983
20.000.000 B.fr. te verdelen om de
verkiezingskampagne te heijjen
bekostigen. Voor 1984 een veelvoud ervan.
Dat had het Europees Parlement
in 1979 trouwens ook al gedaan.
Alle in het toenmalige parlement
vertegenwoordigde partijen hebben het geld netjes onder mekaar
verdeeld, zonder daar ook maar

een sp)oor van achter te laten.
Herhaalde vragen van Blaney
(EVA) werden onbeantwoord gelaten, of zo vaag beantwoord dat
er kop noch staart aan te krijgen
was. Hoe dan ook: het staat vast
dat veel Tindemans-affiches in
1979 door de Gemeenschap werden betaald. Hetzelfde spelletje
willen dezen nu weer hertjeginnen.
In een minuskuul amendementje
op de begroting ettelijke miljoenen
inschrijven „omdat het nodig zal
zijn de bevolking zeer degelijk in
te lichten over de werking van het
Eurofjees Parlement".
De Volksunie verzet zich in principe tegen deze praktijken. Dit zal
het parlement natuurlijk niet beletten tóch kwistig met ÉCU's om te
springen. Daarom zijn w e met een
tiental kleinere partijen uit verscheidene lidstaten samengekomen om eerst en vooral tegen de
gelduitdeling te protesteren, en te
stellen d a t mocht het Parlement
dit toch beslissen, dat het retroaktief moet gebeuren op basis van
het aantal bekomen stemmen,
d.w.z. dat ook partijen die geen
verkozene zouden hebb)en een
deel van die koek zouden krijgen.
Dit houdt natuurlijk in dat er in
1983 geen frank op de begroting
mag ingeschreven worden.
W e vermeldden vroeger reeds
dat de kristen-demokraten geprobeerd hebben om reeds in 1982
20 miljoen te verdelen, maar dat
hun amendement gelukkig weggestemd werd. De verkiezingen
van 1984 naderen echter, en de
bonzen krijgen honger. Krisis? Soberheid? Kontrole op verkiezingsuitgaven? Wettelijke bep)erking
van verkiezingsuitgaven? Laat dat
maar aan een ander over.
Omdat wijzelf per slot van rekening, bovendien en méén dan ooit
de belangrijksten zijn.
't Is godgeklaagd en moegezaagd,
wij weten het maar die dubbele
moraal van die machtspartijen zullen wij nooit kunnen slikken.
Herman Verheirstraeten
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20ste VU-kongres: Antwerpen 5 - 6 juni
Het tema van dit kongres werd vastgelegd door de partijraad van de
Volksunie op 14 maart 1981. Omwille van verkiezingen werd de datum
van het kongres, dat oorspronkelijk gepland was voor eind 1981,
verplaatst naar juni 1982.
De Kongreskommissie,
samengesteld uit afgevaardigden van het partijbestuur, de parlementsfrakties en de partijraad, uit de studiedienst
en deskundigen op diverse gebieden, werkte onder leiding en
verantwoordelijkheid van kamerlid Jaak Gabriels.
De ontwerpteksten werden ter bespreking aan de lokale
afdelingen
van de partij overgemaakt In ieder arrondissement werden de
voorstellen en bedenkingen van de lokale afdelingen verwerkt in arrondlssementele
amendementen. Deze amendementen worden samen met de definitieve voorstellen van de kongreskommissie op het
kongres ter stemming gelegd. Het aantal stemmen op het kongres is
evenredig aan het aantal leden per afdeling en de beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.
Als eerste partij in dit land heeft de
Volksunie reeds op haar kongres
van 1969 de ekologische problemen aan de orde gesteld. Als men
het toenmalig VU-eisenprogramma vergelijkt met wat sindsdien
verwezenlijkt werd in het beleid, is
het bilan eerder negatief.
Men mag echter niet blind zijn
voor een aantal fjositieve ontwikkelingen. Sinds het verschijnen
van het rapport van de Club van
Rome in 1974 is men zich meer rekenschap gaan geven van het
bestaan van de problematiek. Er is
een stroomversnelling in de bewustwording ontstaan.

Verontrustend blijft echter dat de
ekologische problemen wereld-

Ekologie en ekonomie. Naar een nieuw evenwicht
wijd zijn, doch nog altijd niet wereldwijd tegemoet getreden worden. Wel integendeel zorgt de
stijgende kloof tussen arme en
rijke landen, vooral in deze periode van ekonomische krisis en
drastisch gestegen energiekosten,
voor een versnelde toename van
een aantal plaatselijke of algemene hinders. W e mogen ons niet

De waterzuivering
in de landelijke gebieden
Zeer
optimistische
ramingen
schatten de kostprijs van de thans
gekoncipieerde
waterzuivering
van Geraardsbergen tot Dendermonde op circa 10 miljard frank.
Geïnspireerd door de rapporten
van het Instituut voor Hygiëne en
Epidemiologie hebben de Werkgroepen Leefmilieu van Geraardsbergen en Ninove de vraag gesteld of er vooral wat de landelijke
gebieden betreft niet naar goedkopere maar daarom niet minder
efficiënte alternatieven moet worden gezocht
In dat kader passen de Info^agen
op 4 en 5 juni te Ninove.
in de bovenzaal van de Stedelijke
Biblioteek, Dreefstraat 16:
# Tentoonstelling,
doorlopend
geopend op vrijdag 4 juni van 14
tot 23 u. en op zaterdag 5 juni van
10 tot 18 u., met dokumentatie- en
leeshoek met uitgebreide literaruur over waterzuivering, het Den-

derbekken, de waterzuivenngsplannen van Geraardstiergen en
Ninove op de kaart van de natuurgebieden aangebracht..
• Educatieve tentoonstelling van
het ministerie van Volksgezondheid over natuurbehoud
• Infostand over regenwatergebruik, regenwaterputten, septische putten.
• Diamontage over de Dender
(40 minJ op zaterdag 5 juni om 11
en 1 5 u .
•
Voordrachten op vrijdag 4 juni
om 19 u. 30, door twee vooraanstaande specialisten inzake de
Denderproblematiek.
• Een dokumentatiemap, met de
tekst van de voordrachten en vijf
andere originele bijdragen over de
Denderproblematiek zal ter plaatse te koop zijn.
Voor verdere inlichtingen: W.LN.,
Hoogstraat 14, 9401 Pollare, tel.
054-33.73.27.

ontveinzen dat w e verwikkeld zijn
in een strijd met de tijd.
Dit 20ste VU-kongres wordt gehouden in een kruciale fjeriode.
Wij bevinden ons volop in een
ekonomische wereldkrisis, die zal
leiden naar diepgaande veranderingen die thans nauwelijks kunnen voorzien worden. Het gevaar
dreigt d a t omwille van de bekommernis van ekonomische heropleving, de zorg voor het leefmilieu
verder achterop geraakt Dit proces wordt tevens gehouden op
het ogenblik, dat de golf van de
tweede industriële revolutie komt
aanzetten. Ook hier kunnen wij
ons slechts zeer gedeeltelijk een
beeld vormen van de diepgaande
veranderingen die deze golf zal
veroorzaken. De toekomst zal
goeddeels bepaald worden door
het gebruik dat wij maken van de
reusachtige nieuwe mogelijkheden die ons geboden worden, en
door de wijze waarop wij de grote
nieuwe problemen opvangen en
oplossen. Zonder ons te bezondigen aan blind vertrouwen in de almacht van de technologie, beseffen wij toch dat wij voortaan in
toenemende mate zullen beschikken over mogelijkheden en technieken waarvan wij tot voor kort
nauwelijks konden dromen. Wij

zijn er van overtuigd dat de mens
de uitdagingen, waarvoor hij zichzelf geplaatst heeft zal aankunnen.

Ook hier zelfbestuur
Ondanks het feit dat de ekonomische krisis niet voorbijgaat aan
Vlaanderen, behoren wij nog altijd
tot de kopgroep van de rijke,
wetenschappelijk vooraanstaande
en technisch bekwame volkeren.
Vanuit dit uitgangspunt kunnen wij
in belangrijke mate bijdragen tot
het oplossen van problemen, ook
op wereldvlak.
Het is echter niet nodig, eens te
meer er op te wijzen dat Vlaanderen een bijkomende handicap
moet overwinnen. Vlaanderen alleen is uitstekend gewapend tegen de moeilijkheden van de krisis.
De huidige halfslachtige staatshervorming echter belet een zindelijk
demokratisch afwegen van prioriteiten en beschikbare middelen.
Het deel van ons regionaal produkt dat wij bvb. moeten besteden
in het spanningsveld tussen ekonomie en ekologie, vloeit met vele
andere miljarden weg naar Wallonië. Echt zelfbestuur is ook hier de
allereerste vereiste.
Vanuit haar volksnationale bekom-

Nationale betoging

mernis bouwt de Volksunie haar
programma en haar politieke aktie
op een aantal etische uitgangspunten zoals eerbied voor de
menselijke persoon, grote gemeenschapszin, zorg voor de
minstbedeelden, verdraagzaamheid en openheid in de maatschappij. Zij werkt vanuit de volksnationale visie bewust verder aan
dit programma, op grond van een
niet-dogmatische en pragmatische
ontieding van de snelle veranderingen en wisselingen op veleriei
gebied. De Volksunie wenst dit
ook uitdrukkelijk te doen inzake
het omgevingsbeleid, dat een wezenlijk bestanddeel is van het streven naar welvaart en welzijn. Z e
doet dit tevens in het besef van de
Vlaamse medeverantwoordelijkheid in de wereldgemeenschap.
Wij geloven dat de onafhankelijkheid van onze partij en haar ongebondenheid tegenover sociale, patronale, financiële of andere belangengroepen onze werkelijke en
onvervangbare kracht is. Ze geeft
ons een eigen verantwoordelijkheid en een specifieke taak, maar
ze biedt ons ook ruimere kansen.
Vlaanderen ten bate.
(De praktische inlichtingen over dit l(ongres leest u op biz 17 onder de rubriek .WIJ
in de Volksunie)

Brugge, 29 mei 14 u.
Graaf Visartpark

Geen atoomafval in de zee

Ratform van de betoging„Dumpen in zee is onomkeerbaar, vaten op vier kilometer diepte onttrekken
zich aan iedere kontrole, en een éénmaal radioaktieve verontreinigde zee
kan niet ontsmet worden Aangezien
radioaktieve stoffen met onschadelijk
kunnen gemaakt worden, dienen alternatieven ontwikkeld te worden die in
de plaats kunnen gesteld worden van
het gebruik van deze milieu-gevaartijke
stoffen. In afwachting hiervan dient het
bestaande afval kontroleerljaar te worden opgeslagen".

De Volksunie heeft reeds zeer vroeg,
nl op haar kongres van 1969, de
ecologische problemen aan de orde
gesteld Onder het motto: „Voor een
leefbare wereld" vroeg ze toen bij
voorrang aandacht voor de problemen

van de milieuhinder, voor de rechten
en de bescherming van de verbruiker,
voor de ruimtelijke ordening, voor de
zorg voor de omgeving.
De week na deze betoging houdt de
VU een kongres over de verhouding
tussen ecologie en ekonomie.

Uiteraard heeft de Volksunie onmiddellijk het platform van deze manifestatie ondertekend en zal zij ook talnjk
deelnemen aan deze betoging.
Praktische gegevens
Verzamelen en vertrekpunt aan het
Graaf Visartpark, di het vroegere
„verkeerspark", van Brugge om 14 uur
op zaterdag 29 mei a.s
Kom je met de trein de Ringlaan
volgen in de nchting van Het Zand en
dan de borden volgen.
Kom je met de wagen, vanaf de

autosnelweg richting Brugge en de
borden volgen Er zijn een aantal straten voorbehouden voor de t)etogers in
de omgeving van de startplaats
Kom je met de bus. de bussen stoj}pen vlakbij de startplaats en na de
betoging pikken ze je terug op ter
hoogte van het Astndpark
breng afdelings- en leeuwevlaggen
mee
Meer inlichtingen bij Eric Vandenbussche, verantwoordelijke van de mobilizatie (050-825366)
De Volksunie komt samen om
13u. 45 aan het Graaf Visartpark,
kant Hoef ijzerlaan ( • stuk van de
Brugse Ring).
Let op de leeuwevlaggen, en breng
uiteraard uw afdellngsvlag mee. De
VU-Brugge roept alle leden op massaal aanwezig te zijn.
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Kommentaar

PERS pektie f
Terwijl steeds meer doden en
gewonden vallen In de zinloze en
absurde Falkland-oorlog, zijn
onze kommentatoren In de pers
blijkbaar aan het wachten op
nieuws. Want op binnenlands politiek vlak Is een zekere windstilte ingetreden. De regering Is bezig om de begroting voor volgend jaar op te stellen, en de
nieuwe lasten die de P W ons zal
aansmeren zullen dus nog eventjes moeten wachten. Maar binnenkort weten we het

Z

O komt Het Laatste Nieuws
nog eens terug op de reis
van Geens naar Quebec. En blijkbaar heeft een echt federalisnne,
dus met financiële verantwoordelijkheid, ook Het Laatste Nieuws
overtuigd.
„Onze nationale en regionale topministers trachten in een door de
wet van 9 augustus 1980 voorzien
overlegkomitee de geschillen weg
te ruimen, maar al hun pogingen
mislukken. En of het geplande
Arbitragehof betere resultaten zal
opleveren, is twijfelachtig.
Doeltreffender ware het mochten
de oude en de nieuwe beleidsorganen gedwongen worden de financiële verantwoordelijkheid te
dragen voor de bevoegdheden,
die zij opeisen. Het voorbeeld van
de gemeenten spreekt boekdelen,
het is niet logisch, dat gemeenten
dure uitgaven doen, die zij slechts
kunnen dragen dank zij tegemoetkomingen van de gewesten of de
staat Zo moeten ook de regio's financieel instaan voor hun beleid.
Dit beginsel zal uiteindelijk beter
bijdragen tot gezonde en vredige
verhoudingen dan een papieren
hiërarchie.".

H

ET is inderdaad een gezond
beginsel, en trouwens het
enig mogelijke willen we uit
de soep geraken. Dé vraag echter
is of de liberalen dat ook willen.
Recente verklaringen van PRLhoek, die ongetwijfeld steun vinden bij neo-unitairen a la De
Clercq en Decroo, gaan immers
een heel andere richting uit
Trouwens het unitair offensief
wordt nu al enkele weken ingezet
door de CVP-krant De Nieuwe
Gids. Daar verscheen een nieuwe
aanval op het federalisme. Lees
maar!

A, ja bij de CVP zijn nog
machtige heren aktief die de
klok willen terugdraaien.
Maar zij komen er tenminste
openlijk voor uit terwijl Martens
himself, „de federalist", in het geniep de staatshervorming verkracht...
Naar aanleiding van Rerum Novarum heeft de CVP een oproep
gedaan voor een morele heropstanding. Mooie woorden, maar
Gazet van Antwerpen wijst erop
dat de CVP'ers zelf het goede
voorbeeld moeten geven:

J

„Veel meer dan van een morele
heropstanding wordt er aan de
top van dit dichte netwerk blijk
gegeven van verstarring en
krampachtigheid. Zulks blijkt niet
alleen uit de houding van een
aantal vakbonds- en partijleiders
tegenover het regeringst>eleid,
maar ook uit verdeeldheid die
soms dwars door de partijen heen
loopt Daarvoor moet er alleen
verwezen worden naar de opstelling van bijvoorbeeld de verschillende standen in de CVP ten
aanzien van de lijstsamenstelling
bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, onder meer in Antwerpen. Ook hieruit kan afgeleid
worden dat een oproep tot morele
heropstanding hoegenaamd niet
overbodig is".

J

UIST: de CVP zou, zoals gewoonlijk trouwens, haar eigen woorden eens in daden
moeten gaan omzetten. Pas dan
zou de partij enige geloofwaardigheid verdienen, ook en vooral op
Vlaams gebied.

In Het Belang van Limburg tot
slot pakt Camps de liberalen aan,
die van het doorbreken van het
BRT-monopolie hun stokpaardje
hebben gemaakt

„Politici zouden zich beter bezig
houden met het befwer en beleid
van het land waarvan ze geacht
worden iets te kennen. Maar voor
de liberalen schijnt een nieuw media-beleid een absolute pohieke
prioriteit te zijn, die ze zelf willen
beslechten. Of de overheid die
zich eens gaat bemoeien met de
behoeften, de omstandigheden en
de reglementen die eigen zijn aan
de grondwettelijke informatieplicht die onze demokratie voor„Wij raken hier de kern van de schrijft Deze politieke hold-up
zwakheid die de staatshervorming blijft, ondanks alle sluikse bedoetekent Door de staatsfiervorming lingen, bevreemdend voor liberaop te vatten door de oprichting len. Zij zouden toch de eersten
van drie gewesten en twee kul- moeten zijn om vast te stellen dat
tuurgemeenschappen (wij vereen- de overfieid gefaald heeft waar ze
voudigen vermits er ook een Duit- zich is beginnen opstellen als inse kultuurgemeenschap bestaat dustriemaker Het fiasco van de
die ook deze week meer armslag staatsbedrijven liegt er nergens
bekwam) zijn wij in België in de om. En dat is begrijpelijk want
richting gegaan van een federale politici en hun onmiddelijk gevolg
struktuur met twee deelstaten. In zijn niet bepaald de geëigende
de wereld bestaan bij ons weten specialisten voor een spits indusgeen federale staten samenge- trieel management Dat wordt van
steld uit twee deelstaten. Tsjecho- hen ook niet verwacht Wel mag
slowakije is de enige uitzondering verwacht worden dat ze uit al hun
maar er kan betwist worden of tiet mislukkingen de nodige lessen
hier een werkelijke federale struk- trekken en in de toekomst als de
tuur betreft vermits de macht in schoenmaker wat meer bij hun
handen is van de kommunistische leest zouden blijven. Hetzelfde
partij Het is geen demokratie. Het geldt nu ook voor de liberalen die
tweeledige België innoveert op zich plots aandienen als de grote
staatskundig terrein. Dit is echter media-specialisten. Alsof zij enig
met zonder gevaar Rechtsgeleer- verstand zouden hebt>en hoe een
den, kenners van het federalisme, behoorlijk omroepbestel zou moehebben indertijd gewaarschuwd ten en kunnen funktioneren. Ze
dat een federatie met twee deel- t>egaan dus dezelfde fout als hun
staten niet leefbaar is omdat in voorgangers die ooit meenden
een dergelijke struktuur het bijna zelf het industrieel terrein te moeonmogelijk is de tegenstellingen ten oprennen en er als staatsmatussen de twee deelstaten te nagers in een mum van tijd de baoverbruggen. Een leefbare federa- lansen te verknoeien.
tie dient uit meer dan twee staten Hier pas maar één zin kommentaar: Raak gezien en gezegd...
te bestaan.

10.000 F vandaag geplaatst
NMKN-kasbons
wordt:

Door het kapitaliseren van de
intrest - de jaarlijkse intrest brengt
zelf intrest op bekomt U voor uw
spaargeld een stevig r e n d e m e n t .
Reeds 5.000 F volstaat om van deze
hoge opbrengsten te
kunnen genieten.
De sommen hieronder
zijn slechts voorbeelden
van wat het ruime assortiment NMKN-kasbons
voor uw spaargeld kan doen
Looptijden van I, 2, 3... tot
12 jaar, al dan niet jaarlijkse uitbetaling van de intrest, alles is
voorzien om uw spaargeld volgens
uw wens voor U te laten werken.
En mocht U onverwacht toch vroeger over
uw geld wensen te beschikken, dan zorgt
NMKN voor een geschikte oplossing.
U wil wellicht hierover meer vernemen?
1.200 NMKN-agenten staan tot uw dienst.
Wend U tot de NMKN-agent uit uw buurt.
U vindt hem in de Gouden Gids, rubrteic «Banken»

10.900
in 1983
(bruto-opbrengst - N M K N - k a s b o n op 1 jaar - 9%)

ÏOIÖ

in 1985
(bruto-opbrengst - «Multi-Rendement» kasbon na 3 jaar - 13

16.300
in 1986
(bruto-opbrengst - NMKN-kapitalisatiebon na 4 jaar - 13

18.760
l i l

l 4 r O #

(bruto-opbrengst

«Multi-Rendement» kasbon na 5 jaar - 13,65%)

24.290
in 1989
(bruto-opbrengst «Mutti-RendementH kasbon na 7 laar - 13,65

28.030
in 1990
(brulo-opbrengst - NMKN-kapitalisatiebon
na 8 l a a r - 13.75%)

46.930'
in 1994

Nationale
Maatschappij voor
Krediet aan de
ijverheid. opgericht
overeenkomstig de
wet van 16 1 1919

(bruto-opbrengst
NMKN-kapitalisatiebon
na 12 j a a r - 13.759;)

KREOIETAONUVERHEID
Voor intekening op N M K N - c f I c k i c n
kunt u / i c h ook wenden tot een agentschap van de Nationale Hank van Bclgic
de hoofd/clcl en de agentschappen van ÜL AS) K
de maatschappchjkc zetel van de N M K N

verstandig sparen
iai\

IJfl

TV-programma's

12

Maandag

Zaterdag
BRT

BRT

BRT

1800 Willem de woudgeest (fJ —
1805 Een zondagskind dat veel
verzint (jeugdfilm)
— 1945
Nieuws — 2010 Slisse en Cesar
(fj - 2045 Terloops - 2130
Nachtpatrouille (tv-film) - 2300
Nieuws

1000 Protestantse eredienst uit
Bern — 1055 Euchanstievenng
vanuit Coventry — 13 45 Nieuwsoverzicht voor gehoorgestoorden
— 14 30 Bonjour la France (Open
School) — 15(X) Birma, een land
buiten de bjd (dokJ — 1555 My
Darling Clementine (western) —
1815 Willem de woudgeest (fJ —
1820 Popeye — 1825 De bende
van Baketandt (dok) - 1945
Nieuws — 2000 Sportweekend
— 2030 Verhalen uit Shillingbury
(fJ — 2120 Van vader op zoon
(De familie Ruckers-Oïuchet) —
21 50 Escale au centre Pompidou
(Show) - 2250 Nieuws

1530 Miljoenenbenen (film) —
1640 Die goeie oude tijd (show)
— 1800 Willem de woudgeest (fJ
- 1805 Sesamstraat - 1820
Klein klem kleutertje - 1835 Hoe
word ik olympisch kampioen in
zeven lessen' — 1905 Telegym
— 1920 Take it easy (Camping)
- 1930 Charlie Chaplin - 1937
Morgen - 19 45 Nieuws - 2010
De weerman — 2015 De Manions
(f) — 21 45 kuituur en beschaving
(dok) — 2235 Nieuws

NED 1
1858 Nieuws — 1900 De Frank
Kramer show — 2015 Galacbca
CSF-fJ —21 05 Onder vaders vleugels (fJ - 21 37 Nieuws - 21 55
Sport op zaterdag — 2250 De
perfekhonist (thnller) — 005
Nieuws

NED 1

NED 2
1835 Sesamstraat — 1850 Toeristische tips — 1859 De lieverdjes van Grange Hill CD - 19^5
Woord-in-beeld-kwis
2000
Nieuws — 2027 Michel Strogoff
(fJ — 21 25 Op zieken zullen zij de
handen leggen (dokJ — 2215 Don
Williams in koncert — 2310
Nieuws

1900 Nieuws — 1905 Bassie en
Adnaan en de huilende professor
(fJ — 1930 ZOO IS de direntuin
(Antwerpen zoo) — 2005 Marco
Bakker prezenteert — 2055 Het
geheugen van Eva Ryker (tv-film)
- 2315 Nieuws - 2325 Bezoek
van de Paus (verslag)

NED 2
RTB 1
1930 Nieuws — 1955 Le jardin
extraordinaire CNatuurmagazine)
— 20 30 Les praines de l'honneur
(western) — 2210 Cinescope —
2310 Nieuws

TF 1
2000 Nieuws - 2035 Droit de
reponse (magazine) — 21 50 Dallas (fJ — 2240 Le magazine de la
semaine — 2335 Nieuws

A2
2000 Nieuws - 2055 Rugby (reportage) — 2205 Arue = MC2
(TV-film) - 2315 Nieuws

F3
1910 Nieuws — 19 20 Gewestelijk
nieuws — 1940 Regionale programma's — 20 00 Les jeux de 20
heures (spel) — 2030 On sort ce
soir (over voetbal)

ARD 1
20 00 Nieuws - 2015 Zirkus Sensationen aus China — 2145
Nieuws — 2205 Duell in der Sonne (western) — 010 Nieuws

ZDF 2
2015 Meine Ctousin Rachel —
21 50 Nieuws - 21 55 Das aktuelle Sport-Studio — 2310 Mord
passt nicht in sein Konzept

1530 Nieuws — 1535 Feest van
mystiek (dokJ — 1615 Mahalia
Jackson (herdenking) — 1820 Op
zicht (kunstmagazine) — 18 50 Sesamstraat — 1905 Dido en Aeneas (Opera van Purcell) — 2000
Nieuws — 2010 Panoramiek —
2040 Humanistisch verbond —
2045 BGTV (Info) - 21 15 De
sprong in de leegte (film) — 2315
Nieuws

RTB
1930 Nieuws - 2000 A qui le
gant' (spel) - 21 40 Mozart (f J
— 2310 Nieuws

TF 1
2000 Nieuws - 2035 Little big
man (western) — 2250 Sports
dimanche soir

A2
2000 Nieuws - 2035 Vanete
Francis Perrin — 21 40 La lumière
noire (dok) - 2225 La vie a vif
(over huwelijksagentschappen) —
2315 Nieuws

FR 3
2000 Merci Bernard (Humor) —
20 30 Hommes de trame, hommes
de chaines (over weven) — 22 00
Nieuws 2230 I tre volti
(sketschfilm)

D 3
1955 Gewestelijk nieuws — 2000
Nieuws — 2015 Die vier Jahreszeiten (VivaWi) - 21 00 Vor 40
Jahren — 21 25 Das Haus am
Strand (politiefilm) - 2255 Rockpalast — 2355 Nieuws

2000 Nieuws — 2015 Jahrmarkt
der Geschwindigkeit — 2105
Lawrence von Arabien (film)

1930 Flash-back (speO - 2000
Huit ca suffit (fJ - 2100 Un
monde fou, fou, fou (film) — 22 40
Les amours d'une blonde (film)

poggenpohl

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

27 MEI 1982

1858 Nieuws - 1900 Studio
Sport — 2000 Het geschiedde in
twee steden — 21 37 Nieuws —
2310 Nieuws — 23 20 Bezoek van
de paus (verslag)

ZDF
1930 Bilder aus Amenka (reportage) - 2015 Leute Gibt's (tv-film)
- 2150 Nieuws - 21 55 Drei
kleine Worte (film)

D 3
19 55 Gewestelijk nieuws — 20 00
Nieuws — 2015 Welt der Eisenbahn-Eisenbahnen der Welt (reportage) — 21 00 Auslandsstudio
— 21 45 Ja, so ein Mann bin ich
(blijspel) — 23 25 Tips fur Leser

NED 1
1858 Nieuws - 19 00 EO-kinderkrant - 1930 De Waltons (f) 2020 Tijdsein (Info) 2050
Klankkleur — 21 00 God wil wonen bij de mensen — 2137
Nieuws — 21 55 Den Haag vandaag — 2210 Brokodee (dok
over een doden-ritueel) — 2245
Nieuws — 22 55 Pauselijk bezoek
aan Engeland (verslag)

(fJ - 2120 Overiord (film) 22 40 Televizier magazine — 2320
De toestand in de wereld — 23 30
Honderd beroemde schilderijen
(dok) - 2340 Nieuws

RTB

Regionaal progranLes jeux de 20 he
2030Lesdeuxorpf
22 00 Nieuws - 2 2
nuit

ARD

19 00 Waalse aktualiteiten - 19 30
Polygamie in Togo (reportage) —
20 55 Ardechois coeur fidele (fJ —
21 50 Mosaique de Folon (dokJ —
2235 Nieuws

20 00 Nieuws - 2(
22 00 Dallas (f) - :
hat 365 Tage ^ C

ZDF

F 1
20 00 Nieuws — 20 37 Le caveau
de familie (toneel) — 2215 Tennis
(Roland Garros)

21 00 Heute-journa
panners in Duitslar
— 2205 Der Lash

A2

D 3

NED 2

2000 Nieuws — 2035 Le Bunker
(tv-film) - 2315 Nieuws

1835 Sesamstraat 1850
Jeugdjournaal — 1859 Archibald
— 1905 De Dukes uit Hazzard (fJ
- 2000 Nieuws - 2027 Dallas

F3

19 45 Gewestelijk r
Nieuws — 2010 A
gazine) — 21 00 E
land und zuruck — 22 30 Ziekte do
reiniging — 2330

19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40

NED 2
1835 Sesamstraat - 1850 Het
eerste bad — 1859 Dieren in
beweging (dok) - 1925 Shelley
(fJ - 2000 Nieuws - 2017
Achter het nieuws — 21 00 Poldark (f) - 21 50 Koning klant
(konsumentenrubnek) — 22 25
Sonja op maandag — 2330
Nieuws

RTB
1930 Nieuws — 1955 Micro-defi
(kwis) - 2015 Pans boile-t-il'
(film) - 2300 Nieuws

TF 1
20 00 Nieuws — 20 35 La cinquieme victime (politiefilm) — 2315
Tennis (Roland-Gan-os) - 2330
Nieuws

A2
2000 Nieuws — 2035 Le bunker
(tv-film) — 21 55 Rompre le secret
(kanker) — 22 55 La fóret desenchantee (dokJ - 2330 Nieuws

F3

ARD

LUX.

NED 1

1805 Er was eens_ een mens
(stnp) — 18 30 Bonjour la France
(Open School) — 1945 Nieuws
— 2015 Hitnng (laatste afü —
2110 Het lange zoeken (dok over
godsdiensten — 2200 Koncert
J S Bach — 2230 Nieuws

M

1920 Gewestelijk nieuws — 1940
Regionaal programma — 2000
Les jeux de 20 heures (spel) —
2030 Le distrait (film) - 21 50
Thalassa (Magazine over de zee)

ARD
2000 Nieuws - 2015 Tatort (fJ
- 21 45 Nieuws - 21 50 Hans
Dieter Hush (one-man-show) —
22 35 Belgen vertellen van Kongo
(dok) - 2335 Nieuws

ZDF
1930 Cheyenne (western) —
21 40 Nieuws - 21 55 Das Bundnis (reportage) — 2240 De gouden eeuw (dokJ

D 3
19 45 Gewestelijk nieuws — 2000
Nieuws — 2015 Die villa (toneel)
— 2245 Die Schlacht von San
Pietro (film) — 2315 Nieuws

LUX.
2000 La nouvelle affiche RTL (Vanete) — 21 00 Miracle en Alambama (film)

Dinsdag

LUX.

BRT

1930 Cineremo - 2000 Chopper
Squad (fJ - 2100 La grande
course autour du monde (film)

1345 Open Franse tenniskampioenschappen (reportage) —
1800 Willem de woudgeest —

Z A T E R D A G
(29 mei) De
Weekendfilm
„Nachtpatrouille" speelt in het Newyorkse exotische
subproletariaat waar de nnisdaad en vooral het druggebruik welig tieren Mike Connors (Mannix) vertolkt de
meedogenloze politie-inspekteur Mihalich, van de narcotica-afdeling, die bij zijn laatste aktie zelf van een misdaad verdacht w o r d t (BRT) — De Perfektionist is de
Nederlandse titel van „Killer with two faces", aflevenng
van de Bntse reeks „Thnller" Wie nog net voor het
slapen gaan z'n bloed wat sneller wil laten vloeien kan
hier dus terecht „De Perfektionist" speelt rond een ontmoeting tussen een njke jonge vrouw en een man van
wie zij denkt dat hij een architekt is, maar die de moorddadige tweelingbroer van de architekt blijkt te zijn
(Ned 1) — Een van de bekendste westernfilms is
Shenandoah Deze film is al op bijna alle zenders
gepasseerd Wie aan het genre verknocht is kan deze
prent van Andrew V McLaglen (1964) bekijken op
RTBF 1 (met James Stewart Doug McClure, Patnck
Wayne, Rosemary Forsyth) — Na de film hangt Rene
Michelems in het RTBF-Filmmagazine Cinéscope een
portret op van de Franse akteur Jean CarmeL

avond op het scherm komt, S|
een rol had in de dit jaar me
„Chanots of fire" ( A V R O / N
komen de westemliefhebbers
waar Cheyenne gedraaid wc
westernfilm werd geregisseen
en heeft als belangnjkste aki
Carroll Baker, Karl MakJen,
Kennedy Een hele plejade
akteurs Het is geen gewone
Indianen met de slechten Forc
de Indianenstam van de Che^
door koude, honger en ziekte
ten te verlaten om vruchtb.
inpalmen Dat zint echter het

D I N S D A G (1 juni)^ -

Kurt van Eeghem voor het taa
likwidatiebesluit zullen met alk
regelen maar ook het geromi
een grote rol hebben gespeelc
muziekwereld en Vlaamse s
over de vorm er zijn beschuld
Z O N D A G (30 mei) — Nog voor de westernfans en dan is er de kontroversiele
BRT draait de al oudere dnesterrenwestern My Darling waar sommige „oudere bazen'
Clementine ( z w / w ) van John Ford (1946), met Henry but not least is er de persoon
Fonda en Linda Darnell Dne broers nemen op hun ma- len zich om moraliteitsredene
nier het recht in handen om de moord op hun jongste dat misschien doorslaggevenc
broer te wreken (BRT) — Rond het prestige-projekt dinsdag dus feestdag voor de
„Centre Pompidou" is heel wat te doen geweest Om de terecht op Ned 2 en op Duitsl.
uitzinnige geldverspilling enigszins te camoufleren moet op Ned 2 (AVRO) een brok i
er nu en dan eens iets worden georganizeerd De Fran- geschikt zou zijn voor jeugdi
se TV IS daar erg dienstbaar bij Vanavond brengt de Bntse tv-film (1975) is eerd
BRT een show die in en rond deze mastodont w e r d dokumentaire dan een speelf
georganizeerd, met artiesten als Gilbert Becaud, Chan- wordt opgeroepen Hij wordt (
tal Goya, Dalida, Mouloudji Een fnsse wind blaast ve landing op D-Day Tijdens c
blijkbaar door de Franse showwereld (.Escale au Centre hij een meisje kennen op wi
Pompidou) — Tussen het filmdebuut „I pugni in tasca" meisje beantwoordt zijn liefde
van de toen 25-jange Italiaanse regisseur Marco Belloc- Day met zal overleven (met
chio en Salto nel vuoto (Sprong in de leegte) liggen 14 chiefmatenaal)
jaren, waann de regisseur die zich toendertijd als
veelbelovend aanbood die belofte na is gekomen Hij
mag worden gerekend onder de erfgenamen van het W O E N S D A G (2 jun
Italiaanse neo-realisme en net als De Sica, Rossellini e a twee programma's op het set
verwerkt hij in zijn films mistoestanden in het aktuele lende redenen, de nodige aé
Italië In Salto nel vuoto laat hij een rechter die vreest dat eerst is er de uitzending v
zijn zuster krankzinnig zal worden, haar via een onder- Omroepstichting (VU) in L
wereldfiguur tot zelfmoord dwingen Het loopt echter (BRT) En dan is er vOetiyal
helemaal anders af dan de rechter wenste Via dit sce- ploeg in een vnendschappeli
nario schildert Bellocchio de hypoknsie, de onderdruk- Hopelijk IS er Johan Cmyiff b
king, de vooroordelen enz die leven in de Italiaanse houd op Ned 1 zeker) — O
samenleving (Met Michel Piccoli, Anouk Aimee, e a ) ca's gladde jongen Henti Ren
(VPRO/NED 2)
van der Meijden, enkele h
Amenka „gemaakt" hebben hun hartje ophalen op de Frar
M A A N D A G 0 1 meO - /W;//oenenber)en(Million Om 22 uur brengt TF1 een mé
Dollar Legs) (BRT), een komische film uit de oude doos geheel gewijd is aan het Filmf
was nog onlangs te zien op Nederland W C Fields nes) — Cinema-Cinemas o p ,
speelt de rol van een president in een ministaatje waar het filmgebeuren in het algen
konstant geldgebrek heerst Gelukkig zijn alle inwoners ders, maker van „Hammett",
atleten, en bieden de Olympische Spelen zich aan Re- Godard, Hitchcock, Claude \
gie Edward Cline (1932/zw/w) — Het geschiedde in
twee steden (Tale of two cities) speelt wel degelijk in
twee steden in Parijs en Londen Dit werk van Charles D O N D E R D A G (3 JU
Dickens werd in 1860 voor het eerst op de planken zig met de opnamen van de
gebracht, ondertussen werd het al vaak bewerkt voor gels" Daarom vanavond een
radio, tv en film In de Engelse tv (ITO-versie die van- reeks Wij zijn bescheiden va

m
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TV-programma's

laal programma — 2000
ux de 20 heures (spel) —
es deux orphelines Cfilm) —
«Jieuws — 2220 Prelude a la

LUX.

NED 1

Tennis (Roland-Garros) - 2200
Special Cannes — 2300 Nieuws

2000 Medecins d'aujourd'hui (fJ
— 21 00 Le rouge et Ie noir (film)

1858 Nieuws — 19 00 Gemeenteraadsverkiezingen 1982 (vijf uur
durende uitzending) — 2350
Nieuws

A 2

Woensdag

NED 2
vlieuws - 2010 Voetbal 3allas(f) - 2 3 1 5 D e r i Mai
5 Tage T- 000 Nieuws —

Heute-purnal - 21 20 Jars in Duitsland (Reportage)
05 Der Lastwagen (film)

Gewestelijk nieuws — 20 00
'S — 2010 Arbeitsplatz (ma0 — 21 00 Einmal Gnechennd zuruck — 21 45 Galene
30 Ziekte door milieuverontng — 2330 Nieuws

BRT
1345 Open Franse tenniskampioenschappen (reportage) —
1700 Op het schildpadplain —
17 30 Het zwaard van Ardoewaan
(f) — 1805 Willem de woudgeest
- 1810 Sesamstraat - 1825
Beestenboel - 1830 Buck Rogers (SF-film) - 1917 Uitzending
voor derden (VNOS) - 1945
Nieuws - 2020 Arnold (fJ 21 10 Een man voor het leven (tvspel) — 22 40 Op zoek naar de Lutheal (een uniek maar vergeten
muziekinstrumenO
—
2330
Nieuws

2000 Nieuws - 2032 Dynasty
(fJ — 21 20 Remmers ontmoet
John Bertram — 21 35 Muziekspecial Linda Ronstadt - 22 35 Taxi
(fJ - 2307 Nieuws

RTB 1
19 00 Waalse gewestelijke aktualiteiten — 1955 La chasse aux
tresors (spel) — 20 55 Madame le
juge (f) — 2225 Nieuws

F1
2000 Nieuws — 2035 Les mercredis de l'information — 2140

TVEkspies
De dikste vriend
vanüwTV.

2000 Nieuws — 2035 Het einde
van de stranden' (Wetenschappelijk magazine) — 21 40 Filmmagazine — 2245 Histoires immediates
(Polen) - 2315 Nieuws

F3
1920 Gewestelijke nieuws —
1940 Regionaal programma —
20 00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 20 30 L amour s'invente (tv-film)
— 21 25 Nieuws

ARD
1945 War Kari der Kahie wirklich
kahl' (Over histonsche bijnamen)
— 2015 Der Wtllibusch-report
(film) - 2200 Globus - Die Welt
von der wir leben (Milieul)escherming)

ZDF
1930 Mensen die met aan sport
doen (dok) — 2015 Aktualiteitenmagazine — 21 00 Heute-Joumal
- 2125 Die Profis (f) - 2215
Das Bundnis (Repwrtage over Europa en Amenka)

Tennis Roland-Garros — 22 35 De
orchidee (dok) — 2300 Nieuws

A2
D 3
r m komt, speelt o a Alice Knge, die
dit jaar met vele Oscars behangen
( A V R O / N e d 1) — En nogmaals
liefhebbers aan bod, op Duitsland 1,
edraaid w o r d t Deze Amenkaanse
jeregisseerd door John Ford (1963)
ignjkste akteurs Richard Widmark,
rl MaWen, James Stewart Arthur
le plejade van bekende westernjn gewone western Ditmaal zijn de
'chten Ford toont de lijdensweg van
an de Cheyennes, die gedecimeerd
>r en ziekten, besluiten hun reservam vruchtbaarder streken te gaan
echter het leger niet

(1 juni) — Vanavond prezenteert
/oor het laatst Hitring (BRT 1) Bij dit
Hen met alleen de bezuinigingsmaathet gerommel achter de schermen
ïn gespeeld Belangengroepen uit de
Vlaamse artiesten bekloegen zich
jn beschuldigingen van bevoordeling
itroversiele manier van prezenteren,
dere bazen" last mee hadden En last
ie persoon van Kurt zelf waaraan veteitsredenen zouden storen En zou
rslaggevend geweest zijn? — Het is
lag voor de Da//as-fanaten zij kunnen
'n op Duitsland 1 — Na „Dallas" komt
I een brok oorlogsdrama dat minder
l/oor jeugdige kijkers Overlord, een
'5) IS eerder een gedramatizeerde
een speelfilm Een 18-jange jongen
I HIJ wordt opgeleid voor de definitiejy Tijdens die opleidingspenode leert
nnen op wie hij verliefd wordt Het
dt zijn liefde Hij voorvoelt dat hij D(ven <met histonsch journaal- en ar-

geld voor betere produkties zou kunnen gebruiken
Maar ja, w/ie zijn wij? — In Dallas zit nog maar eens een
moordzaak de moord op Farraday, de gemene afperser van Bobby Bobby is dus beschuldigde nr 1 Maar
dat ware natuurlijk te eenvoudig en dat zou het einde
betekenen van de eerlijke, lieve Bobby Dus dat kan met
Zou J R ook hier een handje in hebben? En Miss Ellie
zorgt ervoor dat de mogelijkheid openblijft, dat in geval
de kijkdichtheid zou dalen, Jock terug op het podium
geroepen kan w/orden (BRT) — Rockliefhebbers knjgen spek naar hun bek in Les enfants du rock (A2) Met
o a A C / D C , Marvin Gaye, Richard Bone
V R I J D A G (4 juni) — O p BRT start een nieuvi/e
jeugdreeks Timm Thaler, een Duits produkt gemaakt
met de gebruikelijke Duitse Grundlichkeit maar gebaseerd op een al vi/at achterhaalde jeugdroman van Sigi
Rothemund (BRT 1) — De bijdrage van het Vnje
Woord in de Uitzending door Derden is gewijd aan de
„numerus clausus" in de toevloed van gezondheidswerkers (BRT 1) — De 1ste reeks van de Nieuwe Orde
trekt zich naar het einde Deze 15de aflevenng heet „De
Kerk past zich aan", en draait vooral rond de persoon
van kardinaal Van Roey (BRT 1) — In het een uur
durende Première magazine heeft Jo Ropke de gelegenheid om een volwaardig filmmagazine samen te stellen HIJ toont fragmenten uit nieuwe films, praat met
akteurs en regisseurs en brengt nieuws over manifestaties en gebeurtenissen in de filmwereld (BRT 1) — Uitzonderlijk IS er vandaag een 2de BRT-net voor de rechtstreekse uitzending van de opvoenng van Assepoester,
opera van Jules Massenet m de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel, uitgevoerd door het koor en
orkest van de Muntschouwburg o I v John Nelson (ook
via RTBF 2 en BRT-radio 3 in stereo)

iG
(2 juni) — Vanavond komen
i op het scherm die, elk om verschilj nodige aandacht verdienen Vooritzending van de Vlaams-Nationale
(VU) in Uitzending door
derden
er voetbal de Belgische Nationale
idschappelijke wedstrijd tegen Ajax
an Cruyiff bij (op BRT onder voorbeeker) — O p Ned 2 ontmoet Veroni1 Henn Remmers, evenknie van Henk
I, enkele Nederlanders die het in
t" hebben — Filmliefhebbers kunnen
V op de Franse zenders TF1 en A2 —
TF1 een magazine op het scherm dat
an het Filmfestival 1982 (.Special Can'inemas op A2 besteedt aandacht aan
in het algemeen Met o a Wim Wen,Hammett", Henn Verneuil, Jean-Luc
k, Claude Ventura e a

I A G (3 juni) — De BRT is druk beien van de derde reeks „Paradijsvo- KARDINAAL VAN ROEY EN KONINGIN
lavond een kompilatie van de vonge IN DE NIEUWE ORDE, afl 15
scheiden van mening dat de BRT ons (vrijdag om 20 u 15 op BRT 1)

19 45 Gewestelijk nieuws - 2 0 0 0
Nieuws — 2015 Teaterfestival
(Van Noordrijnland-Westfalen) —
2145 Auslandreporter (Oostenrijk) — 2215 Filmmagazine —
2220 Lebensangst (film)

LUX.
2000Hit-parade —21 Le rouge et
le noir (film) - 2230 RTL-Theatre
(Spektakelmagazine)

Donderdag

2000 Nieuws — 2035 Une si jolie
petite ville (Reportage) — 21 40
Les enfants du rock — 2315
Nieuws

F3
1920 Gewestelijk nieuws — 1940
Regionaal programma — 2000
Les jeux de 20 heures (speO —
2030 L'histoire tres bonne (film)
— 2215 Nieuws

ARD 1
2000 Nieuws - 2018 lm Brennpunkt — 21 15 Wer dreimal lugt
— 21 45 Cafe in takt (Variete) 22 30 Tagesthemen — 2300Theodor Chindler (fJ — 000 Nieuws

ZDF
BRT
1345 Opwn Franse tenniskampioenschappen (reportage) —
1800 Willem de woudgeest —
1805 Sesamstraat - 1835 Jukebox — 1850 Dieren van het groene woud (stnp) — 1917 übrado
(PVV) - 1945 Nieuws - 2010
Paradijsvogels (Kompilatie van een
tv-reeks) — 21 10 Panorama —
2200 Dallas (fJ - 2245 Sporttnbune — 2315 Nieuws

NED 1
1858 Nieuws - 1900 Het kleine
Indiaantje (strip) — 1920 Op volle
toeren — 20 00 Onze ouwe (f J —
21 00 Kieskeung (konsumentenrubnek) - 21 37 Nieuws - 21 55
Politieke partijen — 2205 Den
Haag vandaag — 2220 Muziek
voor ons plezier — 22 55 Nieuws

1900 Nieuws - 1930Zauberhafte Zaubereien (show) — 2030
Ernst Mosch und seine onginal
Egerlander Musikanten — 21 00
Heute-joumal - 21 30 Wat doen
de Turken met hun geld' (reportage) — 2205 Irrgarten (tv-speD

RTB
19 00 Waalse gewestelijke aktualiteiten — 1930 Nieuws — 1955
Tehuizen voor ouden van dagen
(dok) — 20 20 Noirs et blancs en
couleurs (film) — 21 55 Le carrousel aux images (Het Festival van
Cannes) — 2245 Nieuws

ELISABETH

NEP 2
1835 Sesamstraat 1850
Jeugdjournaal - 1859 De Hulk
(fJ - 2000 Nieuws - 2027 De
Mounties op hun best (show) —
21 20 Keerpunt (tv-film) - 22.15
Aktua TV (Info) - 2300 Tros
Sport extra — 2320 Nieuws

RTB
1900 Waalse gewestelijke aktualiteiten — 1930 Nieuws — 1945
L'oeil des autres (dokJ - 21 00
Smile (film) - 2255 Nieuws

F1
2000 Nieuws — 2035 Runnes et
diamants (show) — 21 40 Manon
(f) - 2225 Tenms - 2300
Nieuws

A2
2000 Nieuws — 2035 Les invites
(f) - 21 40 Apostrophes - 22 55
Nieuws — 2305 Une fille unique
(film)

D 3
19 45 Gewestelijk nieuws - 2000
Nieuws — 2015 Abenteuer im
Gelben Meer (avonturenfilm) —
2225 Hinter den Schlagzeilen —
2310 Nieuwa

LUX
20 00 Dallas (f J - 21 00 De kijkers
bepalen zelf hun film

Vrijdag

NED 2
1835 Sesamstraat 1850
Jeugdjournaal — 1859Popi(fJ —
1925 De Sullivans (fJ - 2000
Nieuws — 20 27 Centennial (f J —
22 05 Brandpunt - 22 40 De wonderen zijn de wereld nog met uit
(De zaligverklanng van Peerke
Donders de Brabantse missionans) — 2315 Nieuws

2100 Kerkepad 82 - 2125 Tot
besluit - 21 37 Nieuws - 21 55
Praten met de minister president
- 2205Minivoetbalshow - 2300
Mevrouw Fortuin — 23 45 Nieuws

F3
19 20 Gewestelijk meuws — 1940
Regionaal programma — 2000
Les jeux de 20 heures (spel) —
20 30 Le nouveau vendredi (Aktualiteitenmagazine) — 21 30 Lombre
sur la plage (tv-film)

ARD
2015 Die Zarte Falie (film)
2200 Ekonomisch magazine —
2230 Tagesthemen - 2300 Tatort (fJ

ZDF
BRT
1345 Open Franse tenniskampioenschappen (reportage) —
1800 Willem de woudgeest —
1820 Klem klem kleutertje —
1835 Beestenboel — 1840 Tim
Thaler (f) — 19 07 Het vnje woord
(Numerus Clausus) — 1945
Nieuws — 2015 De nieuwe orde
(De Kerk past zich aan) — 21 50
Premiere-extra — 2240 Nieuws.

BRT 2
2000 Assepoester (Opera in 4
bednjven)

F1

NED 1

2000 Nieuws - 2035 Mon peöt
ane ma mere (tv-film) — 2210

1858 Nieuws - 19 00 Swiebertje
(fJ - 2000 Peters baby (film) -

1930 Auslandsjoumal — 2015
Die Puppe (tv-film) - 21 15 Goudzoekers in Brazilië (repwrtage) —
2200 Heute-joumal - 2220 AspeKte (kuituur) — 22 50 Sport am
Freitag - 2320 Der Chef (film)

D 3
19 45 Gewestelijk nieuws —2000
Nieuws — 21 (X) Scheidingservanngen (dok) — 21 30 (3ott und die
Welt - 22 00 Eine Frau von heute
(fJ - 2250 Seemacht Osten-etch
(reportage) — 2330 Nieuws

LUX.
2000 Embarquement immediat (fJ
— 21 00 Trente-six heures avant le
debarquement (film) — 2255 Autorubnek
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Reportage

Als kleine jongen waren wij er
dagenlang zenuwachtig voor.
Het bekende „Sinterklaassyndroom": de hele tijd aftellen,
stormachtige dromen, urenlang gafantazeer met vriendjes- en dan plots de grote
dag. Eindelijk gingen wij naar
„de foor"! In onze stad valt
deze gebeurtenis sinds mensenheugnis samen met de
mooiste lentemaand van het
jaar: kermis in mei!
De grote hand van vader
hield ons kleine „polleke" wijselijk heerlijk omklemd. Want,
eigenlijk had en heeft zo 'n
kermisbedoening iets vreesachtigs, zeker voor een
knaapje dat nauwelijks de
eerste-kommunie-broek
is
ontgroeid. Schallende sirenes,
flitsend
flikkerende
spots, een massa vreemde
mensen, helse muziek, de
stoere kerels en losse meisjes die onverbrekelijk rond
het foorfestijn flaneren. Het is
een andere wereld. De wereld
van de felle kleuren en de
geur van avontuur. Wij staarden minutenlang naar de bonkige durvers die half-uit een
wagentje tegen een onvoorstelbare snelheid voorbijzoefden. Wij beneden hun lef
waarmee ze door deze vreemde wereld hotsten.
Het eerste wat we toen deden
was een verkenning van alle
kramen die er dit jaar weer bij
waren. Vooraf was ons immers een budget toegewezen
(dat dan toch steeds met een
ekstra-briefje
werd
verhoogd), waarmee wij het

27 MEI 1962

moesten rooien. Met uitzondering van het kulinaire aspekt Want dit was hoe dan
ook voor moeders geldbeugel: een dampend bakje friet,
een puntzak boordevol smoutebollen, „verse" popcorn, een
kleverige suikerspin of een te
zoute wijting- Je had keuze
zat De favoriete attrakties
waren uiteraard een vlucht op
de mini-vliegertjes, een tollende rit op de rupsbaan „die
kon toegaan", een angstige
tocht door het „spookkot",
even het geweer geschouderd, een zoektocht door het
glazenhuis en tot slot een
fascinerende beurt op de autoskooter — met vaders veilige arm om ons heen gesla-

gen. Later verbijsterde de
boksshow, „de lutte met den
beer" bleef onovertroffen.
Soms werd dit vervangen
door pocherende catchers.
Eén iets maakte ons triestig:

het tentoonstellen van menselijke handicaps. We liepen
er haastig voorbij.
Tijdens het naar huis stappen
danste de wilde muziek lang
na, als een verre bromtoon.
Het was weer es prachtig
geweest Eens te meer ervoeren wij het spreekwoord van
de mooie korte liedjes aan
den lijveVoor volwassenen betekent
de kermis ogenschijnlijk heel
wat minder. Met een superieure blik van „jaja, waar is
de tijd gebleven?" drentelen
zij langsheen de diverse festi-

viteiten. Misschien wagen zij
zich nog even aan iets écht
buitengewoons of nuttigen
een lekker hapje. Maar dat
spannende, die onbeschrijflijke kriebeling zijn zij kwijtgespeeld. Spelen zij ooit nog?
Té ernstige burgersHet kan gek klinken, maar wij
blijven verrukt kijken naar de
feeëriek verlichte schommel,
de dampende eettenten, de
voorbijzwemmende eendjes,
de schietkramen. Ook dit jaar
hadden wij er duidelijk weer
zin in toen de foor haar tenten

opsloeg. De meeste impressies leken dezelfde als de
vorige jaren, maar toch troffen ons een aantal andere
indrukken. Waren het minder
leuke weersomstandigheden,
de moeheid der mensen of
wogen er andere moeilijkheden op de schouders van het
kermisvolkje? Omdat het ons
altijd boeit hoe mensen leven,
waarvan zij dromen en of zij
gelukkig zijn (vermeerderd
met die prikkelende nieuwsgierigheid), vonden wij het
best interessant enkele babbeltjes te slaan.

15

M}

Reportage
Foorkramer William Pauwels:

„Wij zijn echte muilentrekkers
Wij werden hartelijk ontvangen
in de l^nusse wagen van de „apoteker". Zijn kraam heet immers
„gezondheidsapoteek". De meest
verbruikte
„geneesmiddelen"
blijken oliebollen, wafels en frietjes te zijn.
— Hoe gaat het met de kermis?
W. Pauwels: „De kermis vermindert, en dit vooral in de grote steden. In de kleinere
gemeenten
gaat het nog goed. De traditie is
er sterker, nog een echt dorpsfeest In de steden
daarentegen
is het aanbod van andere ontspanningsmogelijkheden
te
groot: bioskoop,
voetbal, dancings-"
— Wat zijn de specifieke problemen van de kermismensen?
W. Pauwels: „Het is natuurh'ik
krisis en dat merk je. Wij, gebakkramen, stellen het nog betrekkelijk goed. Wanneer de mensen
geen 30 fr. meer kunnen missen
voor een bakje friet, dan zal het
wel nog veel slechter
moeten
gaan. Maar, ik vermoed dat vooral de grote, spektakulaire
attrakties het moeilijk krijgen. De fabelachtige aankoopsom van zo 'n
machine (één wagentje van een
autoskooter
kost
ongeveer
110.0000 fr.), de hoge
elektriciteits- en brandstofkosten,
de
zware
belastingen,
de
dure
standgelden
voor zowel de attraktie als de woon- en vrachtwagen- Gelukkig is het krankzinnig
opbodsysteem
voor de beste
standplaatsen veelal verdwenen.
De bezoekers zeggen
makkelijk
dat een ticketje zeer veel kost,
maar dan moetje de vele onkosten in rekening brengen die de
foorkramers
moeten dragen. Ik
dien hier onmiddellijk aan toe te
voegen dat sommigen het zichzelf biezonder
moeilijk
maken
door de toegangsprijzen
almaar
hoger op te drijven.'

Kop erbij houden
— Hoe wordt iemand kermisreiziger?
W. Pauwels: „Meestal
wordt
men erin geboren en blijft men in
het beroep, generatie na generatie. Ikzelf ben eigenijk geen „echte", mijn vrouw wel. Vandaar dat
men mij, zelfs na 11 jaar, een
„kaffer"
blijft
noemen.
Maar
meestal is het een familiale band.
Er bestaan zo een aantal families
die sinds decennia
verbonden
zijn met de foor. Vandaar dat de
groep van kermisklanten
een
echte en hechte equipe
vormt
Vroeger bestond dit nog veel
meer, nu sterft die
„clangeest"
een beetje uit
— Hoe komt zoiets?
W. Pauwels: „Ach meneer, de
grootste ziekte van deze tijd hé:
jaloersheid- Men konkurreert tegen elkaar op. Vooral bij jongeren ontbreekt
niet zelden die
vriendschappelijke
geest
die
vroeger zo voelbaar
aanwezig
was."
— Hou je van dit leven?
W. Pauwels: „Ik zou mijn leven
voor geen geld ter wereld willen
ruilen. Het is een opwindend beroep, avontuurlijk
en
afwisselend. Alhoewel
het keihard is.
Natuurlijk kennen ook wij onze
menselijke
miseries
en kleine
kantjes. Maar in feite zijn wij
echte „muilentrekkers'.
Je kan je
rot voelen op een dag, maar toch
moeten wij ons kraam openhouden en met de glimlach de mensen bedienen. Wij zijn er toch om
de mensen een beetje plezier te
geven. Ik zeg altijd tegen mezelf:
„Foert, gaat het vandaag niet, 't
zal morgen beter zijnT

tg

harde „business'Wij verkiezen
zoveel mogelijk foren te doen in
één provincie, maar de grote attrakties reizen van de ene grote
kermis naar de andere:
Gent
Kortrijk,
Brugge,
Antwerpen,
Brussel, Doornik, Hasselt om in
oktober te eindigen in Luik.

— Bent u gedurende het volledige jaar foorkramer?
W. Pauwels: „Neen, je hebt het
seizoen vanaf februari tot november En dan drie
maanden
rust. Maar dat is dan weer geen
echte „rust". Integendeel. Tijdens
de wintermaanden
heb je een
massa zaken te doen: ' kraam
herstellen, schilderen,
veranderen en vernieuwen,
aankopen
doen. En na een viertal weken
prikkelt opnieuw die drang om
op te trekken- In die kalmere
periode krijg je ook de tijd om je
huiselijk en huwelijksleven
wat
meer aandacht te schenken.'
— Dat wou ik net vragen. Wat gebeurt er met de kinderen van
kermismensen als deze maanden
onderweg zijn?
W. Pauwels: „De kinderen van de
meeste foorreizigers
verbijven
tijdens
het schooljaar
in de
schippersschool,
op de school
voor kermiskinderen
of in een
ander internaat Sommigen verblijven ook bij een familielid. Tijdens de weekends en de vakanties zijn ze natuurlijk bij ons, in
de wintermaanden ook. Wij hebben een appartementje
aan de
zee en dan „soigneren'
wij hen
extra. Want dat is het moeilijk
punt van onze job, dat je je
kinderen
tijdens
de
aktieve
maanden weinig aandacht kunt
geven. Op die momenten telt de

— Hoeveel uren klop je zo per
dag?
W. Pauwels: „Kijk, tijdens
de
piekdagen slapen wij maximaal 4
uren. Want het is niet zo dat je
het
kraam
kunt
sluiten
en
„woeps" onder de dekens. Nee,
als de laatste kermisklant
opstapt moet je de ganse boel nog
opkuisen en klaar maken voor 's
anderendaags. Ik zeg er bij dat ik
goed mijn brood verdien, maar ik
moet er samen met mijn vrouw
en medewerker hard voor werken. En niet enkel met mijn handen. Je moet er verdomme je kop
bij houden. En dan is er nog zo 'n
eigen-aardigheidje
van het kermisbestaan: heel drukke piekmomenten kunnen gevolgd
worden
door zeer kalme, zelfs
doodse
dagen."
— Stoort de urenlange en lawaaierige muziek u niet?
W. Pauwels: „Wij horen dat niet
meer, hé! Het is zelfs zo dat wij
bij het begin van de wintertijd op
ons stille appartementje te Blankenberge de slaap niet kunnen

vatten. Hel is er té rustig
ons-"

voor

„De liberteit, meneer!"
Na dit interview kuieren w/ij rustig
langs de vele gezellig ingerichte
woonwagens, bekijken de lachende gezichten van kinderen, horen
het schreeuwend gillen van jongeren die zich waagden aan een
vervaarlijk tuig en kletsen metg
nog enkele foorkramers.
„Kaarten nennen, instappen... er is
nog plaats. Roulezl Bekijk al die lachende mensen en zwiepende benen. Draaien maarl", knettert een
stem doorheen een 100 Wattluidspreker. Wij wringen ons naar
de spreker. Hij is pessimistisch
gestemd: „Nu voelen wij pas de
krIsis. 't Is slechten tijd! En er
wordt veel gestolen. Er is geen
werk, dus hiebt)en ze geen geld, en
toch willen zij hun pleziertjes...
Dus...". De gouden tijd schijnt de
periode 1958-73 geweest te zijn.

Plezierige luxe
sneuvelt vlug
Niettemin volgt telkens het bevestigend antwoord op de vraag of ze
't nog zouden herdoen, indien mogelijk. „Dat's pas de liberteit!",
kraait een oudere kassa-dame,
„zelfs wanneer ik weet dat het
straks nog slechter kan gaan. God,
ik mag mij niet inbeelden dat ik ooit

voor altijd in hetzelfde huis, in
dezelfde straat en in dezelfde stad
zou moeten wonen. Wij zijn pas
echt vrij, la liberie, meneer! En
toch altijd op weg",,. Ze voegt er
haastig aan toe: „En altijd onder de
mensen. Ik hou van mensen...".
Hier en daar merken w e dat er
toch nog elementen overblijven
van die kollegiale groepsgeest:
men neemt het voor elkaar op.
Ook leren wij dat veel van het kermissukses afhangt van de weermaker en dat sommige, meestal
oudere, foorkramers op de kermis
zijn geboren. Weinigen hebben
ook hogere studies gevolgd en
toch zijn ZIJ onovertroffen artiesten. Steeds opnieuw trachten zij
iets anders te brengen. Hun kreativiteit kent geen grenzen. En telkens weer die uitdaging: het gevecht „om er te komen!"
Dhr. Debois, chef en inrichter van
het spiegelhuisdoolhof, is verzot
op zijn sp)el en stiel. „Ondanks het
vele werk vind ik het fantastisch
wat ik doe. Is er nu iets schoners
dan mensen plezier te bezorgen?
Weet je, d'r zijn t>ezoekers die in
hun broek plassen van 't lachen!"
Wanneer een klant zich aanmeldt
en vraagt of het trajekt niet te
ingewikkeld is, antwoord de uitbater met een kwinkslag: „Ja, je moet
goed zoeken, hé. Tot morgen!" En
om deze bewering te ondersteunen ligt in een zichtbare hoek een
heus skelet van een zoeker die er
ietsje te lang heeft overgedaan...
Plezier blijft het beste kompliment
(pvdd)

Pater Robert Tack:

Foorkramers: de minst
beschermde middenstanders
//'

IZEGEM — Pater Robert
Tack, kapucijn, is sedert 16
jaar de bezielende sekretaris van het niet-politieke
syndikaat der Foorreizigers,
hoofdredakteur van het vakblad, en tegelijk ook boekhouder. Enkele opmerkelijke
bevindingen van deze priester-arbeider.
„De 1200 mensen die in België direkt betrokken zijn bij
het kermisgebeuren
verzorgen jaarlijks honderden, ja
zelfs duizenden foren in het
land, wanneer je de gemeentelijke en wijkkermissen
erbij teltDe problematiek
van de
foorreizigers
is
biezonder
kompleks. Uiteraard is daar
het probleem van de zware
standgelden. Op een kleine
dorpskermis
kan dit reeds
75.000 fr bedragen en in een
grote stad zoals
Antwerpen
loopt dit zelfs op tot 25.000
fr. per „lopende meter". In
sommige
steden
bestaat
ook nog het
krankzinnige
opbodsysteem.
Maar er is
veel meer. Wij zijn de minstbeschermde groep van de
middenstand:
alleen
plichten en omzeggens
geen
rechten. En ondanks
vele
vage beloften, genieten wij
geen enkele wettelijke
bescherming.
Vaak
worden
onze mensen bekeken als
„ambetanteriken"
die
niet
zelden met de vinger worden nagewezen.
Bovendien
denken sommige
belastingkontroleurs, wanneer zij gedurende één uur een molen

bevolkt zien, dat de honderdduizenden
franken zomaar
binnenlopenHet kermisleven is als een
soort drug: het neemt je
hele leven in. Je moet niks
anders meer doen. Een foorreiziger is overigens
een
self-made
man.
Meestal
loopt hij slechts naar school
tot zijn twaalfde,
daarna
leert hij den
job-al-doende.

Hij moet zowat alles kennen: op- en afbreken, vervoeren, mecanieker en elektrieker zijn, en „nieuw" blijven- Men is nooit een totaal
volleerde
kermisman.
De kermis heeft wel degelijk
nog een toekomst voor zich,
indien men bereid zal zijn
om in te leveren. De foor zal
nooit vergaan, want dit zit
ingeburgerd in het Vlaamse

t t

volk. Het biedt immers nog
ontspanning
aan vele duizenden mensen, die naar
geen enkele andere manifestatie trekken- En ik kan
je verzekeren dat vooral de
kleine foorreiziger
eigenlijk
de gelukkigste mens ter wererld is: die grote
vrijheid
samen met het trekken van
dorp naar dorp, waar hij vele
vrienden
telt-"
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Sport

Thor Waterschei: voor de tweede keer
Thor Waterschei heeft voor de
tweede keer in drie jaar de beker
van België gewonnen. Het kan
bijgevolg geen toeval zijn. De
Limburgers steunen op een traditie vol wilskracht en overgave.
Op eigen veld zijn zij voor iedereen te duchten en in bijzondere
omstandigheden kunnen zij zich
ook buitenshuis moeiteloos opladen. Thor is bovendien een van
onze weinige klubs die nog aantrekkelijk voetbalt. Het inkasseert gemakkelijk doelpunten
maar het scoort niet zelden even
vaak. Het lag bijgevolg voor de
hand dat het in de eindstrijd
tegen een aanvankelijk weer erg
gesloten voetballend Waregem

Goed om weten
OPNIEUW DOPING...
Het IS een hele tijd stil geweest rond het dopinggebruik in de wielersport Niet dat iemand geloofde dat
deze kwaal uit het peloton was verdreven Maar de
wetenschap, die altijd wel enkele lengten op de praktijk achter ligt spoorde geen nieuwe „tricheurs" op.
Tot in één week tijd een aantal illusies aan diggelen
werden geslagen. De overwinnaar en de tweede gerangschikte van de Ronde van Spanje
werden
gedeklasseerd De Nieuwzeelander MacKenzie die
zo verrassend de Grote Prijs van Zurich — toch een
heuse klassieker — had gewonnen, onderging hetzelfde lot Meteen werd iedereen eraan herinnerd
dat de grote gesel nog altijd niet is uitgeroeid.
Daarmee willen wij de wielersport niet in diskrediet
brengen Integendeel zelfs. Zij is de enige sportdiscipline waarin georganizeerd en met enige hardnekkigheid — alhoewel die niet mag worden overschat
— tegen het dopinggebruik wordt gestreden. Daardoor ontstaat een enigszins vervalst beeld. Want er
zijn nog altijd „grote sporten" die menen dat enig
onderzoek in hun rangen ongepast en ongewenst is
omdat men er mag van uitgaan dat... voetballers
nooit naar verboden middelen grijpen. Of eenvoudiger gesteld: voetballers doperen zich niet omdat zij
zich met doperen. Is dat geen glasheldere en
overtuigende redenering?... Gelukkig nemen de vaak
om andere redenen gehoonde wielerleiders een
realistischer en moediger standpunt in.

JEAN-MARIE VAN...
BAYERN MÜNCHEN
Wij hebben al wel eens eerder gezegd te vermoeden dat SK Beveren zijn doelman Jean-Marie Pfaff
in de „huidige" omstandigheden liever kwijt dan rijk
zou zijn.
Enkele dagen nadien werd officieel gemeld dat de
doelman van de Rode Duivels gedurende enkele jaren zijn geluk zou gaan zoeken in de Bundesliga.
Bayern München, inmiddels misschien
Europees
kampioen geworden, ziet wel wat in de turbulente
Waaslander En waarom ook niet? F^aff ontbreekt
het zeker met aan talent en klasse Bij Bayern, waar
hij zeker zo geen hoge hoed zal durven opzetten als
in Beveren, kan hij misschien helemaal opnieuw
zichzelf worden. Want Pfaffke was in onze kompetitie zichzelf voorbijgelopen Hij meende zich alles te
mogen veroorloven. Het was alsof hij een tik van zijn
„gouden schoen" op het voorhoofd had gekregen.
Het IS inderdaad tijd dat Pfaff eens van lucht
verandert. In Bayern zal hij zich wellicht moeiteloos
plooien naar de woorden van Rummenige, Breitner
en Hoeness. Ploegbazen die op discipline gesteld
zijn. Daarover kan de beklagenswaardige
Sigurvinsson getuigen, die na één seizoen maar al te graag
Bayern voor Stuttgart inruilt
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Maar voor Pfaff, die naar nu blijkt ook enkele
zakelijke tegenslagen heeft moeten verwerken, kan
het best anders verlopen. Hij zal
ongetwijfeld
Bayerns beste keeper zijn en in de veeleisende en
tuchtvolle Bundesliga kan hij misschien tot volwassenheid groeien Daar zou ook onze nationale ploeg
nog wel bij varen Want Pfaff is — laat daar geen
misverstand over bestaan — van nature uit onze
beste doelman.

DEVALUATIE
Bordeaux-Parijs, eens één van de meest prestigieuze wielerwedstrijden, vecht al jaren tegen de totale
devaluatie In het voorbije decennium kon Herman
Van Springel de maratonwedstrijd
van de ondergang redden Hij schonk de koers zelfs een gedeelte
van haar vroegere glans terug. Maar Herman Van
Springel trok er eind vorig seizoen een streep onder
en meteen vecht Bordeaux-Parijs opnieuw tegen de
ontwaarding.
De wedstrijd vergt een speciale voorbereiding en
een groot weerstandsvermogen
van de beste koereurs Aan die speciale voorbereiding hebben de
grote kampioenen, voorzover die er nog zijn, al jaren
lak en ook over hun weerstandsvermogen
bestaan
twijfels. Zij laten zich dan ook nooit meer tot het
grote avontuur verleiden. Bijgevolg krijg je winnaars
als de Fransman Tinazzi. In normale wedstrijden een
verdienstelijk
figurant
Ook onze landgenoten zien geen brood meer in
deze uithoudingswedstrijd.
Vorige zondag eindigde
Ludo Peeters vijfde en Ferdi Van den Haute achtste.
Het zou ons verwonderen indien zij nog vaak naar
de wijnstad zouden terugkeren. Maar voor de
Tinazzi's en andere „meerijders" zal er in BordeauxParijs nog altijd enige eer te rapen vallen. Bij gebrek
aan beter...

de breedste voet in de spelontwikkeling zou verwerven. Eens
op voorsprong was alles dan ook
klaar als een klontje. Waregem
reageerde nog wel langs Veyt,
die de paal trof, maar Waterschei
kreeg nog genoeg kansen om de
wedstrijd afgetekend te winnen.
Thor zal in de komende dagen
goed op zijn tellen moeten passen. De grote klubs hebben een
begerig oog geworpen op aanvaller Gründel en op spelmaker
Pier Janssens. Het is overigens
onbegrijpelijk dat laatstgenoemde nog nooit een kans kreeg in
de nationale ploeg. Pier, een ongekomplekseerde jongen die in
alle omstandigheden vrankweg
voor zijn mening durft uit komen,
is een van de weinige originele
persoonlijkheden in ons voetbal.
Hij kan zowel in de verdediging
als in het middenveld gebruikt

worden en het staat buiten kijf
dat hij snel het Rode Duivelsshirt
zou mogen aantrekken indien hij
in een topploeg moest spelen.
Maar voorlopig is Waterschei
nog te ver weg voor bondscoach
Guy ThijsWaterschei, dat met de regelmaat van een klok eigen jongeren in de eerste ploeg loodst,
deed in het voorbije seizoen ook
een goede transferzaak. De IJslander Gudmundsson, voor wie
Beveren geen toekomst zag
weggelegd, is inderdaad een grote belofte Een watervlugge aanvaller die zich gemakkelijk tegen
de beste verdedigers kan doorzetten.
Meteen zal Limburg voor het
derde jaar in successie vertegenwoordigd zijn in de Europacups.
Een terechte beloning voor 's
lands sportiefste gouw.

Een groot sportvolk
De managers of makelaars die momenteel het internationale topvoetbal beheren, zagen blijkbaar niet langer brood (of woekerwinsten) in
de klassieke voorraadschuur van Europa. Zweden zijn immers
zelfbewust, zij gaan vastberaden hun eigen weg, zij schuwen de bevoogding door geldgeile „begeleiders". De Zweedse klubs zijn niet
anders. Zij zullen nooit financiële risico's nemen om hun beste spelers aan zich te binden. Het semi-beroepsvoetbai dat in Zweden beoefend wordt is kerngezond. Wie elders veel meer kan gaan verdienen
wordt de weg niet versperd. Hoge overgangssommen zijn in Zweden
onbestaande.
Maar hoe sterk het Zweedse
voetbal wel zou zijn indien het zijn
beste spelers aan zich zou verplichten, nnaakte de IFK Göteborg
vorige week iedereen duidelijk. De
reeds tot overwinnaar uitgeroepen Mannschaft van Ernst Happel
werd in alle lijnen overklast. De
blauw-witten uit Göteborg voetbalden met onweerstaanbare eenvoud en doeltreffendheid. Zij
speelden het spel in al zijn dimensies: breed en diep, kort en lang,
hoog en laag, snel en traag. Zij beheersten hun tegenstander individueel en kollektief. Zij waren
doodgewoon de beteren. Hun rust
en zelfvertrouwen was van aard
om de beste trainers met wanhoop te vervullen. Grote Ernst
Happel, toch één van de erkende
magiers van het wereldvoetbal,
kon de overmacht enkel ondergaan...
Het is jammer dat Göteborg en
het Zweedse voetbal hun overwicht, dat in het moderne knoeivoetbal verfrissend overkomt, met
verder zullen uitbouwen. De komende weken wordt Göteborg
immers leeggeplunderd door de
kapitaalkrachtige (???) Europese
topklubs die opnieuw wonderen
zullen verwachten van de gedurende enkele jaren verwaarloosde
Zweden. Tot wat die verwaarlozing kan leiden hebben Valencia,
Kaiserslautern en Hamburg (toch
met de eersten de besten) dus tot
hun schade ondervonden...
O p geregelde tijdstippen wordt
Europa eraan hennnerd dat Zweden een groot sportland is. De
Zweden schitteren in nagenoeg
alles disciplines. Zij schuiven
voortdurend topatleten naar voor,
zij hebben uitmuntende tafeltennisspelers, zij zijn de eigenaars

van Björn Borg, hun beste ijshockeyspelers verdienen grof geld in
de Amerikaanse en Canadese
prof kompetitie. Stenmark wint wereldbekers en Olympische medailles op skilatten en hun handbalspelers worden bij de besten van
de wereld gerangschikt.
Vorige week woensdag zetten de
Zweedse voetballers ook een en
ander recht. Zij wonnen de Uefacup met groot meesterschap tegen de Hamburger SV van Ernst
Happel. O p het eerste gezicht een
grote verrassing. Maar wie de
moeite deed zijn geheugen op te
frissen kon er zich amper over
verbazen. Zweden levert al decennia lang voetballers van internationaal niveau af. Uit onze kinderjaren herinneren wij ons het
magische trio van de toen ijzersterke A C Milaan: Greno-li. Grenn,
Nordahl en Liedholm In 1958 waren er Pele, Garrincha e.a. Didi's en
Vava's nodig om de Zweden voor
eigen volk van de wereldtitel te
houden Op de wereldkampioenschappen hebben de geel-blauwe
Scandinaviers overigens vaak geschitterd. In 1974 speelden Edstrom en zijn ploegmaats de Duitsers bijna onderuit tijdens de beste wedstrijd van het tornooi.
De Zweedse voetballers, begaafd,
bedreven, intelligent en bezield
met een ontembare maar sportieve kampgeest, wijken al tientallen
jaren lang uit naar alle hoeken van
Europa. Ook in ons land kwamen
er enkelen hun talent verzilveren
Kurt Axelsson en Tom Turesson
bij Club Brugge, Tom Nordahl en
Inge Ejderstedt bij Anderlecht,
Lund bij Antwerp, Svenson bij
Standard. Onze opsomming is zeker niet volledig.. De laatste tijd
was het evenwel stil geworden
rond de Zweden.

l/l/eekblad ÓC^.

Mlaams Nationaal

in de Volksunie
20ste VU-kongres 5-6 juni 1982 Antwerpen

Ekologie en ekonomie
naar een nieuw evenwicht
ZATERDAG 5 J U N I
Voormiddag
10 u.: Inleidende rede en situering
van de werkzaamheden door vergaderingsvoorzitter Frans Kuijpers.
10 u 15- Sel<tievergadenngenAlgemene beginselen": (A)
voorzitter. Willy De Saeger
referent minister Hugo Schiltz
Ruimtelijke ordening, vervoer en
verkeer": (B + E)
voorzitter Senator Oswald van
Ooteghem
referent. Jan Peumans
„Energie": (C)
voorzitter- Senator Nelly Maes
referent André Geens
„Fysisch leefmilieu": (D + F)
voorzitter- volksvertegenwoordi-

ger Daan Vervaet
referent- volksvertegenwoordiger
Willy Desaeyere.
Namiddag
14 u.: Plenaire vergadering.
Stemming over de resoluties uit
de sekties:
— algemene beginselen (A)
— fyfisch leefmilieu (D-R
— ruimtelijke ordening, vervoer en
•verkeer. CB-D
Z O N D A G 6 MEI
Voormiddag
10 u.- Plenaire vergadering
Stemmingen over de resoluties
van de sektie energie (C) en de
aktualiteitsresoluties.
Namiddag
14 u 30 Openbare slotzitting met
binnen- en buitenlandse gasten.

Kongresrede door volksvertegenwoordiger Jaak Gabriels. Slottoespraak door de partjvoorzitter,
volksvertegenwoordiger Vic Anciaux
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Brabantse liedjesgroep Zakdoek.
17 u 30 Vlaamse Leeuw.
PRAKTIKA
Waar- Universitaire Instelling Antwerpen, Aula Major Universiteitsplein 1 2610 te Wilrijk
Telefoon (031) 2 8 8 1 7 8
Middagmaal en kinderopvang
De kongresgangers worden verzocht
de ontwerpteksten mee te brengen
naar het kongres. De amendementenbundel wordt ter beschikking gesteld
van de aanwezigen.

Een nieuwe „WijWest" van de pers
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Welkom aan onze Catalaanse vrienden!
In september 1980 en 1981 bracht een uitgebreide groep
VU'ers een driedaags bezoek aan de Catalaanse hoofdstad Barcelona. Bovenstaande foto uit 1980 toont de
Vlaamse en Catalaanse spionkoppen rond een Vlaamse
Leeuw en de rood-gele strepenvlag van Catalunya
tijdens een vriendschappelijke wedstrijd even buiten
Barcelona.
Na twee Vlaamse bezoeken aan dit land dat nog steeds
ten onrechte Spaans wordt genoemd is het nu de beurt
aan onze Catalaanse vrienden van de CDC om Vlaanderen te bezoeken. Wij heten hen dan ook van harte welkom!
Vrijdag 28 komen ze met zo'n zestig aan op Zaventem en
krijgen onderdak in hartje Brussel dat ze 's avonds onder
Vlaamse begeleiding zullen bezoeken. Zaterdag 29 mei is

een uitstap voorzien naar Diksmuide waar aan de
IJzertoren bloemen zullen neergelegd worden. Na het
middagmaal in de Ijzergemeente gaat de reis naar
Brugge waar een ontvangst op het stadhuis is voorzien.
Diezelfde avond nog ontmoeten de Catalaanse gasten
ergens In de buurt van Aalst de partijleiding, daar zal
ongetwijfeld gesproken worden over de verdere uitbouw
van de Europese Vrije Alliantie. Zondag 30 mei bezoekt
de groep Antwerpen en stapt even over de grens om
Nederland goeledag te zeggen.
Maandagvoormidag is het — zoals toeristen past —
koopjes versieren om rond de middag Barcelonawaarts
te vliegen.
Na de twee gastvrije bezoeken aan Barcelona doet de
VU op haar beurt haar beste best om deze strijdgenoten
hartelijk te ontvangen!

De Westvlaamse VU beschikt over een eigen blad dat zich evenwel ook tot
ruimere kringen, buiten de partij, richt Het tweede nummer Is net verschenen.
Voorlopig komen er maar drie per jaar en — om de kosten te drukken —
telkens als extra-editie van „WIJ". De redaktieploeg, met Ward Baert (Torhout),
Eddie Couvreur (Rekkem/Menen), Luk De Rammelaere (Tielt), Roza LernoutMartens (Geluwe), Guy Pattyn (Wervik), Annie Pottie-Kindt (Roeselare), Mark
Rosselle (Wervik), Erik Vandewalle (Izegem), Franz Vansteenkiste (Kortrijk) en
Maurits Zwaenepoel (Gistel), heeft andermaal voor een gevarieerd nummer
gezorgd.
Het doet simpatiek aan dat op de de weinig demokratische handelwijze
eerste bladzij iets kleinschaligs aan
van de CVP en de SP in de provinciefc)od komt „Van de nood een deugd raad uit de doeken
maken Heuvelland pakt de knsis aan"
Dé interviewer en de vloeiende pen bij
wordt uiteengezet hoe men met eigen
uitstek IS Ward Baert die het Menense
middelen de knsis en de werkloosheid
teater Scapino aan het woord laat bij
probeert te bestnjden in het Heuvelmonde van Roland Van Hecke Scapiland
no brengt kollegetoneel op professioHugo Schiltz. gemeenschapsminister
neel niveau, dat met „Vlaanderen, dit is
van Financien en Begroting, schnjft
de tijd", de jeugd in kontakt brengt met
over de hoop en de verwachtingen
de „roots" van het eigen volk
van de VU in de Vlaamse regering
De Oostendenaar Mare Vanhecke
Geen triomfalisme, stelt hij onmiddelschnjft over het belang van de Vlaamlijk De centrale regenng heeft nog te
se zeevissenj Bart Staes brengt een
veel macht „De stuwende rol van de
late. maar toch boeiende een-meiboodVU bestaat enn, aldus minister Schiltz,
schap van VUJO In de kroniek „Het
als hefboom of breekijzer te fungeren
stof eruit geklopt" staat de Ingelmuntot de volledige federalisenng, door de
sterse CVP-burgemeester te kijk
beschikbare wettelijke middelen maxiWard Baert houdt een warm pleidooi
maal te interpreteren en maximalisvoor de museumspoorlijn Torhout-Gistisch aan te wenden" Verder ziet hij
tel Jan Mulderson begraaft bij wijze
een belangnjke informatieve opdracht
van spreken de huidige Wervikse
„Ten derde verzekert de aanwezigheid meerderheid En Enk Vandewalle zorgvan de VU in de Vlaamse regenng een de voor een uitvoenge kulturele kroklankbord en amplifikatie van het geniek
dachtengoed van de partij"
Geen gebrek aan stof dus „Wij-West"
Luk De Rammelaere heeft de beste heeft de wind in de zeilen „De VolksVU-cijfers uit de Westvlaamse kan- unie in West-Vlaanderen staat klaar
tons bestudeerd en roept op om in voor een nieuwe doorbraak" Zo bedeze provincie de VU naar de 20 % te sluit Vandewalle trouwens in het restuwen In een andere bijdrage doet hij daktioneel woord vooraf
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Zondag 6 juni Antwerpen:

ANTWERPEN

Waarschuwingsmars
tegen atoomwapens

MB
27
27

Het Vlaams AktieKomitee tegen
Atoomwapens (VAKA) en het Overlegcentrum voor de Vrede (OCV)
doen een oproep om deel te nemen
aan een waarschuwingsmars op zondag 6 juni Het blijkt immers uit diverse
verklanngen, o m van de minister van

„Voor of tegen
ekonomisch
federalisme"
De Coremanskring richt op 2
juni '82 een debatavond in met
als titel „Voor of tegen ekonomisch federalisme"
Aan dit debat wordt deelgenomen door Hugo Schiltz en Willy
Claes
Het debat gaat door op woensdag 2 juni '82 om 20 u 30 in het
lokaal „Oe Stille Regen", Heilig
Hartstraat 13 te Berchem
Dit lokaal is gelegen nabij de
oude kerk van Berchem

Wij in de Volksunie

Defensie Vreven dat de Belgische
regering voortjereidingen treft tot de
plaatsing van 48 kruisraketten Het
gevaar is met denkbeeldig dat tengevolge van de NAVO-zitting in Bonn (910 junO onze regenng definitief zal
beslissen tot opstelling van die raketten
Tegelijk met die NAVO-zitting is er te
New York een bijzondere zitting van
de Verenigde Naties over ontwapening (7 juli-9 julO Op deze zitting zullen
er tot de regenngen en de wereldgemeenschap oproepen en voorstellen
worden gedaan om tot ontwap>ening te
komen
De mars van 6 juni moet gezien worden als een steun aan de bijzondere
zitting van de UNO over ontwapening
en als een waarschuwing aan het
adres van onze regenng Deze moet
initiatieven nemen om de onderhandelingen in Geneve meer kans op slagen
te geven en druk uit te oefenen op de
twee grootmachten opdat zij door
konkrete daden het ontwajaeningsproces vlot zouden knjgen Zo moet zij
om van de Sovjetunie de ontmanteling van de SS-20 eisen

27
27
29
29
30

WOMMELGEM De Heksen van Komen om 20 u in Den Klauwaert'
ANTWERPEN VUJO-arrondissementsraad om 20 u 30 in het
VU-sekretanaat Wetstraat 12 Antwerpen Gastspreker Paul
Van Grembergen
NIJLEN Bloemschikken in Kempenland om 20 uur Org FVV
DEUR NE VUJO-arrondissementsraad in lokaal Trefpunt Turnhoutsebaan 28 om 20 u 30 Gastspreker Nelly Maes
NIJLEN 4de deelname van Kempenland aan VU-voetbaltornooi
te Peer Vertrek aan Kempenland met autobus om 9 uur
ANTWERPEN Aktie van VUJO-arrondissement Antwerpen
openbare verkoping van de gemeentehuizen van de fusiegementen om 14 uur op de Groenplaats
AARTSELAAR VNJ-kindernamiddag met p>oppenteater goochelaar klown Van 14 u tot 17 u 30 in de gemeentelijke feestzaal
die omgetoverd wordt tot oude ridderzaal voor de gelegenheid

JUNI
4 BERCHEM Dia-voorstelling met nabespreking .Schatplichtig
Vlaanderen' Om 20 u 30 in het Kultureel Centrum Drie Koningenstraat Inr Vlaamse Knng
5 NIJLEN Jaarlijks bal ten voordele van de VU-fanfare & Drumband Kempenland in feestzaal Nilania te Nijlen Om 20 u Orkest
Eddy Smets
5 HOMBEEK-LEEST Barbecue op de hoeve „Ten Broecke",
Kerkenblokweg 28 te Leest CMchelen) om 20 uur
8 BERCHEM Uitstap naar het Kalmthouts arboretum Inr
FVV-Berchem
8 WOMMELGEM Spreekbeurt over „Gemeentebeleid hoe het
anders kan door volksvertegenwoordiger Jaak Gabnels Om
20 u in Den Klauwaert

VU-Willebroek op ludieke toer
Op de jongste woensdagnnarkt zorgde
de Willebroekse VU voor een verrassende en sympatieke stunt
In het kader van de VU-aktie .Willebroeks geld in Vlaamse handen" werd
door VU-schepen Wilfned Leemans
samen met enkele VU-jongeren een
ludieke stunt op touw gezet
Met een levensechte ezel (welke het
opschnft droeg ,lk stem niet Volksunie daarom ben ik ook maar een ")
werd op een amusante manier de
aandacht getrokken van de tainjke
marktgangers
Tevens werd een extra „WIJ"-brochure, over Willebroeks geld in Vlaamse
handen' en een groot aantal zelfklevers over deze aktie uitgedeeld
Deze geslaagde .ezelstunt" op een
zonnige en overdrukke Willebroekse
markt kon op heelwat symp)atie rekenen van de taInjke marktgangers
Met de aktie „Willebroeks geld in
Vlaamse handen" wil de VU de bevolking van Groot-Willebroek informeren

Aanbesteding

vu-kanton

Schilderwerken gevels
alg. sekr. te Brussel

De Volksunie van het kanton
Ekeren start de campagne van
de gemeenteraadsverkiezingen
82 met een grote „starf'-meeting
Spreker Vic Anciaux, nat VUvoorzitter Deze meeting gaat
door op donderdag 3 juni om
20 u in zaal Krekelhof Krekelberg 71 te Stabroek-Hoevenen
Iedereen welkom i

Ekeren start.

Aan de gevels van het VU-sekretanaat te Brussel dienen een aantal schilderwerken te worden uitgevoerd
Hieronder een beschrijving van de werken en de
pn)sraming

over de grote financiële achteruitstelling en benadeling van Vlaanderen
En hen er tevens van bewust maken
dat een eigen Vlaannse Staat C.Vlaams
geld in Vlaamse handen" dus) ook
Ijetekent meen financiële mogelijkheden voor de Groot-Willebroekse gemeenschap en meer tewerkstelling
voor Groot-Wlllebroekse mensen

Sierpleister
op gevels?
Alle vochtisolatles
A T H O S pvba
Eikenstraat 212, Reet
Tel 031-886468
Ook ruwbouw &
sleutel op de deur

29

Voor de zesde keer trekken de
Volksuniejongeren (VUJO) naar
de IJzerbedevaart Elke Vlaamse
jongere is hierbij uitgenodigd een
unieke belevenis i

Kandidaten dienen hun offerten in bij de heer Willy
De Saeger, algemeen VU-sekretans vóór 30 juni 1982
o p het VU-sekretanaat, Bamkadenplein 12 te 1000
Brussel
(AdvJ

Lambrechtshoekenlaan 284
MERKSEM
* * *
ALLE soorten REIZEN
« » »
Specialisatie
VERRE OOSTEN

é

Telex 71656

(031)4514 33
4514 30

vu-Geel
naar Diksmuide
Op zondag 4 juli gaat VU-afdeling Geel
naar Diksmuide Vertrek Geel-Markt
om 7 u stipt Pnjs volwassenen
200 fr kinderen tot 12 jaar lOOfr
Inschrijven vanaf heden bij Andre
Peeters. Goorkens 4. Geel Tel 014585879 dagelijks na 19 u , Sporta De
Waele Dr Vandeperrestraat 2, Geel
Tel 014-589736 dagelijks van 9 tot
19 u Ofwel bij de bestuursleden van
afdeling Geel

Gemeente Ekeren
VERPACHTING
STANDPLAATS VOOR
FRITUURWAGEN
Het gemeentebestuur van Ekeren gaat over tot de verpachting
van een standplaats voor fntuurwagen op het Knstus Konmgplein alhier
Inlichtingen en lastvoorwaarden
zijn te verkrijgen op het gemeentehuis, dienst Maatschappelijke
Werken
De standplaats wordt toegewezen bi) opbod in een openbare
zitting, die gehouden wordt op
vrijdag 11 )um 1982 te 11 uur op
het gemeentehuis
(Adv. 85)

Vertrek om 10 u 30, middagmaal
in Gent langs Deinze en Tielt tot in
Diksmuide

Bezinning op de IJzerv]akte,
avondmaal, verbroedenng en ontspanning, overnachting in een
schoolgebouw
Zondag 4 juli ontbijt 11 u IJzerbedevaart 13 u 30 terugreis per autobus (fietsen per vrachtwagen)
Praktika bezem-, bagage- en ziekenwagen volgen de karavaan,
deelnemers zijn verzekerd, inschrijven voor 20 juni 300 fr voor
wie vanaf vrijdag meereist 250 fr
voor wie
zaterdagvoormiddag
aansluit 200 fr voor wie in Gent
aansluit
VUJO-nationaal, Bamkadenplein
12 te 1000 Brussel, rekeningnummer 435-0256851-75 met vermelding „Vredesfietseling"
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(Adv. 81)

GROTE BROGEL- voetbaltomooi 12 deelnemende ploegen
Suggesties altijd welkojn Aanvang om 11 u FC Breughel.
Kaulillerweg te Grote Brogel

Muren: zuiver maken en afschuren, bai-sten en naden, uithalen en opstopppen, slechte gedeelten herstellen 1 laag isolatie om de ondergrond vast te zetten Volledig plamuren en d a a r n a schilderen met 2
lagen acrylverf Kleur n a a r keuze

Raming van de werken 482860 fr (vierhonderd
tweeentachtigduizend achthonderdenzestig fr
BTW niet inbegrepen)

eo
aurent

MEI

Vujo's vredesfietseling
naar de IJzerbedevaart
Programma
Vnjdag 2 juli vertrek vanuit Leuven of Turnhout
— Turnhout om u 30 op de Grote
Markt
— Leuven om 14 uur op de Oude
Markt
Aansluiting mogelijk in Herent,
Kortenberg, Brussel, Asse, Aalst
Overnachting in een kollege in
Melle
Zaterdag 3 juli Melle - Gent Diksmuide

A 1409

LIMBURG

Alle houtwerk van kroonlijsten, ramen en deuren:
zuiver maken, plaatselijk afbranden, afschuren, bijschilderen, opstoppen en bijplamuren, bijschilderen,
d a a r n a schilderen met l laag voorlak en afwerken
met 1 laag lak

Uzerwerk: afschuren en zuiver maken, schilderen
met 1 laag loodmenie, d a a r n a afschilderen met 2 lagen roestwerende lak

t'

REISBURO

m

'Wij in de Volksunie

Vrijdag 4 juni, Trefcentrum Nekkersdal te Laken

BRABANT

Brusselse Vlamingen praten over
Brussels Sportbeleid
In het kader van het projekt ,De
Wakkere Burger' organizeert de Sociaal Kulturele Raad Laken, in samenwerking met de Raden van Heembeek.
Brussel-Centrum en Haren, een avond
met als tema „Het Gemeentelijk Sportbeleid '
O p vnjdag 4 juni wordt vanaf 18 u
gestart met de opening van een sportinfobeurs waarvoor alle Nederlandstalige sportverenigingen werden uitgenodigd Er zullen demonstraties zijn
van kruisboogschieten, tafeltennis,
schaken enz Tevens is er eet- en
dnnkgelegenheid voorzien
Om 19 u 30 vindt een eerste panel
plaats met daann Mark Vanlombeeck
(BRT) Frank Vercauteren en Hugo
Broos (AnderlechO en vermoedelijk
ook Wlodek Lubanski en Preben Larsen (Lokeren) Zij hebben het over de

kansen van de Rode Duivels in de
komende Mundial
O m 20 u 30 start de hoofdbrok het
politiek panel met als tema .Het Gemeentelijk Sportbeleid De stad Brussel heeft een zekere faam op sportgebied opgebouwd Dan denken w e aan
de uitgebreide sportinfrastruktuur de
grote manifestaties, de grote (Franstalige) klubs
Een onderzoek bij de
Vlaamse sportverenigingen in Haren,
Brussel-Centrum en Laken heeft echter uitgewezen dat deze projekten
vaak te grootschalig zijn en met direkt
inspelen op de noden van de gewone
sportbeoefenaar De vragen uit dit
onderzoek, dat in samenspraak met
het HUIS voor de Sport w e r d v e m c h t
zullen voorgelegd worden aan mevr
De Pauw (SP), de h Lefere (CVP), De
Smaele (Agaiev), Lots (KP), Geeraerts

WERKAANBIEDING

Exclusiviteit:

Restaurant
Feestzaal Café
Uitbating:
Erna Van Ddoren
Keierberg 25
1700 Asse Tel. 02/452.95.15
Maandag gesloten

salons
luslrerie

kleinmeubelen
geschenkartikelen
Staf Kiesekoms

Keizerstraat 2
Dinsdag, woensdag «n vrijdag
TERN,
TERNAT
van 13 tot 20 u. Donderdag van
Tel O
02-582 22 22
9 tot 20 u. Zaterdag van 9 tot 20 u.
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gesloten

VU-Wemmel met
10 oktober in zicht
In de schoot van de VU-Wemmel werd
juist een jaar terug een werkgroep
opgericht met als doel ideeën te ontwikkelen in verband met de gemeenteraadsverkiezingen
O p deze wijze kon de taak van het V U bestuur Wemmei ontlast worden en

9 de Ambachtenmariit
in Wilrijks Neerland

^ o f ten CDriitioorn

30

Zaakvoerder

Zondag 30 mei van 14 tot 18 u.

Het Neerland is een wijk gelegen aan
de Boomsesteenweg in het zuidelijk
deel van Wilrijk Deze jonge woonwijk,
waar het goed om wonen is, bruist van
energie Wie heeft er al met gehoord
van de Belle Epoque feesten, de kamavalstoet of de f e e s t w e e k ' Het hoogtepunt echter blijft de Ambachtenmarkt
Gans de wijk leeft jaarlijks naar deze
folkloredag toe Deze ambachtenmarkt wordt dit jaar voor de negende
maal georganizeerd door de Sociokulturele Vnendenknng van het Neerland Deze vnendenknng richt zich tot
de bewoners van de wijk onafgezien
hun politieke of filozofische overtuiging ZIJ zorgt ervoor dat de nieuwe
bewoners van de wijk zich op een zo
goed mogelijke manier kunnen integreren in het leven van de wijk Wat zeker
moet aangestipt worden is dat deze
vnendenknng die op een zeer positieve wijze aan kuituur doet geen enkele
subsidie ontvangt van hogerhand Het
'S dan ook voor een groot deel te
danken aan het entoesiasme van de
mensen binnen deze vnendenknnq dat
7IJ tot zoveel in staat zim Dat het

29

(PVV) De Chppele (RAD) en de h
Anciaux (VU) Moderator is Mark
Vanlombeeck
Deze avond is met alleen tjedoeld voor
de vele sportklubs van Brussel en haar
beoefenaars maar voor iedereen die
begaan is met het stedelijk beleid is het
algemeen Daarenboven moet dit
projekt ook iedereen kunnen aanspreken die ervan overtuigd is dat ..sportbeleid" eindelijk uit het
verkiezingsvaarwater" moet kunnen gehaald
worden en daarvoor hoef je niet noodzakelijk in Brussel-Ontrum. Heembeek-Mutsaard, Haren of Laken te
wonen
De avond gaat door in Trefcentrum
Nekkersdal. Gustaaf
Schildknechtstraat 26 (zijstraat E Bockstaellaan)
1020 Laken Voor meer inlichtingen
Sociaal Kulturele Raad Laken, telefoon 4 2 8 2 0 4 7

Openingsuren:

mrv),
- EEN HALF-TIME VERPLEGER AI
(MAOi
- EEN BOEKHOUDER A8/A1 (MAO;
- EEN ADMINISTRATIEF ASSISTENT (MAH niveau H5.0. -I- kennis daktylografie;
- EEN RECEPTIONIST-TYPIST
(MAn bl) voorkeur gehandicapt,
diploma LS.O. + getuigschrift
daktylografie;
- EEN KOK (MAH:
- KEUKENPERSONEEL (MAH, teken: schoonmaken, wassen, strijken, naaien;
- EEN KLUSJESMAN (MAO In bezit
van rijbewijs;
- EEN HALF-TIME TUINIER (MAO.
Kandidaturen met cv. en pasfoto's
voor 15 Juni richten aan. G. HUYSEGOMS, G. Herinckxlaan 56, 1180
Brussel.
(Adv. 88)

MEI

GALERIJ DE KEIZER

De VXW. ONS TEHUIS/BRABANT
heeft volgrende vakatures voor haar
bezlgheidstehuis en dagrcentrum
voor volwassen mentaal gehandicapten te Kampenhout (Berg); aanwerving rond oktober 1982.
- OPVOEDEBS IM/V),
- EBGOTERAPEUTEN (MAO;
- EEN BEWEGINGSTERAPEUT

ontoesiasme nog steeds niet geluwd is
kan men afleiden uit het feit dat er
weer hard gewerkt wordt aan deze
9de uitgave van de Neerlandse Ambachtenmarkt
Het staat nu reeds vast dat op zondag
30 mei weer duizenden mensen zullen
gfzakken naar het Neerland Zij zullen
op deze pinksterdag weer vijftig oude
ambachten kunnen bezichtigen Het
Neerland wordt op deze dag omgetoverd tot een oudheidkundig museum
De ambachten die men er kan bekijken gaan van klompenmakers tot pompenmakers, van strodekkers tot kuipers en nog vele andere meer Al deze
ambachten worden terug tot leven
gebracht door ambachtsgroepen uit
het ganse Vlaamse land en zelfs uit
Nederland Eveneens op deze dag kan
men in een van de tenten op het
terrein de film gaan toekijken over het
onderwerp ,Van graan tot brood"
Een Vlaams feest, want dat is deze ambachtenmarkt zou geen feest zijn
wanneer men met kan dnnken en eten
De verschillende tenten over het gehele grondgebied verspreid zorgen voor
een echte Breugheliaanse sfeer Naast
allerlei oude Vlaamse bieren kan men
ook het gewoon ,pintje dnnken Rijstpap beuling het is er allemaal
En om het gehele kompleet te maken
zetten over de gehele omloop verschelde harmonieën
fanfares en
drumband hun beste beentje voor
Zondag 30 mei 1982 naar het Neerland dus Van 14 tot 18 u een droomwereld voor slechts 50 fr kinderen tot
12 jaar gratis
Luk temmens
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overtxxiige
debatten
werden
vermeden
Een van de aktiepunten die uit deze
werkgroep naar voren gekomen zijn. is
het innchten van maandelijkse informatieavonden, grotendeels betrekking
hebbende op het gemeentebeleid
Met wisselend sukses wat de publieke
belangstelling betreft werden reeds
volgende onderwerpen tjesproken
13 oktober 1981 faciliteiten in de
v e r g e e t b o e k ' door J Valkeniers.
10 november 1981 Komen-Voeren
met mensen uit deze stnjdgebieden
8 decemk>er 1981 Diareeks 60 jaar
V O S met algemeen voorzitter Herman
Vandezande
12 januan 1982 Federalisme en nationalisme door Willy Kuijpers
9 februan 1982 Faciliteiten door sprekers uit de 6 randgemeenten
9 maart 1982 Ekonomisch federalisme
door prof J Maton
20 apnl 1982 Gemeentelijk jeugdlaeleid door Daan Vervaet
11 mei 1982 Het Vlaams-Nationalisme
in het gemeenteljeleid door algemeen
voorzitter Vic Anciaux
O p 8 juni wordt er samen met het kanton een debatavond ingencht met als
spreker Hugo Schiltz die het zal het>
ben over de 6 randgemeenten en
andere bedreigde gebieden in VlaamsBrabant m het Nieuwe Vlaanderen
Deze avond heeft plaats in het Hooghuis te Wemmei (aan de hoofdkerk)
om 20 u 15
Uit deze werkgroep is nu ook een
nieuwe werkgroep ontstaan met
Vlaamsnationalisten uit de 6 randgemeenten onder het voorzitterschap
van Richard Peeters en Jos Leemans
als sekretaris
Deze werkgroep heeft reeds weerklank gevonden tot in het parlement
door het nemen van gezamenlijke
standpunten, o a in de kwestie van het
sportplein van Linket)eek, over de bestuurstaal in de gemeenteraden en
over het toepassen van de faciliteiten
in de 6 randgemeenten

Taalklachtenbus
Postbus 73
9000 Gent 12

DILBEEK Vlaams tuinfeest vanaf 18 u in tuin van V S C , Ninoofsesteenweg15 Innchters Dilbeek Studie-en Informatiecentrum
Ook op zondag en maandag vanaf 11 u 30
OVERUSE Eetfestijn vanaf 11 u 30 vanaf 16 uur gezellig samenzijn met bar in het Parochiecentrum Tenjse. Stationsstraat

JUNI
5 V O S S E M VU-bal Zes jaar Frans Trap)peniers in zaal Edelweiss
5 JETTE Skandinavische tafel vanaf 18 uur in zaal St-Pieterskolleqe Inr V U

VUJO-Leuven willen
A2- projekt geschrapt zien
De Volksuniejongeren van het arrondissement Leuven delen mee zich te
verheugen over de likwidatie van de interkommunale E5
Niet alleen omdat haar specifieke taak
voorbij IS ook hier dient bespaard te
worden, maar vooral omdat het een
weinig demokratisch gekontroleerde
instelling betreft die bovendien blijk
geeft van een hofjeloos verouderde
mentaliteit
Met verontwaardiging stellen de V U Jongeren vast dat de interkommunale
blijft aandnngen op nieuwe betonprojekten en daarbij helemaal voorbijgaat
aan de zorg om het leefmilieu en de
nieuwste opvattingen inzake verkeersbeleid
VUJO-arr Leuven verzet zich tegen
de verlenging van de Oostelijke omleiding rond Leuven tot op de Diestse
steenweg en tegen de verlenging vna
de A2 Rotselaar-Mechelen
V U J O arr Leuven „Tegen dit laatste
projekt dat met een hardnekkige koppigheid steeds opnieuw opduikt hebben WIJ reeds herhaaldelijk onze milieuen andere bezwaren geopperd Wij
vinden dat dit A2-projekt definitief van
het gewestplan moet geschrapt worden en waarschuwen bovendien tegen andere oost-west-trace's die in de
maak schijnen te zijn en vooral in
Haacht en Werchter natuurgebieden
treffen I'

De V U J O van het arr Leuven vindt bovendien dat nu eens andelijk fiet verkeersbeleid in ons land en in 't bijzonder het blijven aanpassen van het
wegennet aan het autoverkeer fundamenteel fierdacht dient te worden

zcxmkiii
• Een 36-jange gehuwde man
die reeds sedert 1968 ononderbroken aan het werk was als
handelsvertegenwoordiger
zoekt een nieuwe betrekking
Voor ml tel kamerlid Valkeniers,
02/5691604
• Regentes aardnjkskunde-wetenschappen 22 jaar zoekt dnngend werk al of met in het onderwijs Heeft goede kennis van
daktylo Voor inlichtingen Geert
Bourgeois Vandentxagaerdelaan
47 Izegem telefoon 3 0 5 2 8 7
• 25-|ange dame - regentes
schoonheidszorgen zoekt een
passende betrekkinci Voor inlichtingen zich wenden O Van
Ooteghem senator A Lonquestraat 31 9219 Gentbrugge tel
307287

.Welvaart in eigen handen'
Z o n d a g 4 juli a s w o r d t d e 5 5 s t e
Bedevaart naar d e graven van d e
IJzer g e h o u d e n O n d e r h e t m o t t o
„ W e l v a a r t in e i g e n h a n d e n " v e r w a c h t m e n er w e e r v e l e d u i z e n den Vlamingen
D e o n g e m e e n pijnlijke sociaalekonomische
noodtoestand
maakt elke bewijsvoenng overbodig e n legt o n s h e t d w i n g e n d
g e b o d o p nu d o o r s t o t e n naar
waarachtig zelfbestuur, o o k e n zek e r o p e k o n o m i s c h e n sociaal g e bied M e t d e uitbreiding van d e
eigen macht over d e grote ekonomische sektoren — d n n g e n d vereist v o o r elk zinnig h e r s t e l b e l e i d
en van verreikende draagwijdte
v o o r o n z e g r o e i naar z e l f s t a n d i g heid — m o e t e n e e n totaal a n d e r e
e n eerlijke verdeling v a n d e geldmiddelen en een grondige hervorm i n g v a n d e fiskale w e t g e p a a r d
g a a n V l a a m s g e l d in V l a a m s e
handen voor Vlaamse ekonomis c h e r e d d i n g En m e t e e n m o e t e n
alle h e f b o m e n v o o r d e e k o n o m i sche ontwikkeling aan d e g e m e e n schappen worden overgedragen
O p de vonge IJzertjedevaarten
w e r d b o u d w e g gesteld dat Vlaanderen geen Belgische amnestie
meer behoeft, maar dat d e Vlaams e R a a d o n v e r w i j l d zijn v e r a n t woordelijkheid moet opnemen O p
initiatief v a n d e V l a a m s e r e g e n n g
IS s i n d s m a a r t 1982 e e n w e r k g r o e p t e r z a k e o p g e n c h t bij d e
Vlaamse Raad N u moeten er daden komen en konkrete maatregelen i

H e t v r e d e s v r a a g s t u k is s c h n j n e n d
aktueel' D e grootmachten steken
m e k a a r d e loef af m e t d e n d e r e n d e
verklaringen
en
ingewikkelde
voorstellen inzake gedeeltelijke
stopzetting van de bewapeningswedloop, maar w a a r blijven d e
feiten?

O m al d e z e r e d e n e n m o e t d e
I J z e r t ) e d e v a a r t v a n 3 juli m e e r d a n
ooit tot e e n i n d r u k w e k k e n d e manifestatie uitgroeien D e IJzerbedev a a r t IS n o g s t e e d s d e b a r o m e t e r
van de Vlaamse stnjdvaardigheid
Propagandamateriaal en i n l i c h t i n g
g e n „ B e d e v a a r t naar d e G r a v e n
a a n d e IJzer". I J z e r d i j k 4 9 t e 8 1 6 0
Diksmuide (051/500286)

27 MEI 1982
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Wij in de Volksunie

In de Gentse gemeenteraad

OOST-VLAANDEREN

„Tekens aan de wand":
misverstand...
Vooraleer het jaarlijkse begrotingsdebat aan te vatten, dienden de
Gentse gemeenteraadsleden zich eerst nog te buigen over de
gewone maandelijkse problemen.
Zo moeten o.a. meerwerken uitgevoerd worden aan de sanitaire installatie van het restaurant „Raadskelder" (onder de Belforttoren).
Aimé Verpaele (VU) vroeg het kollege hiervan openbare toiletten te
maken en ze ook als zodanig aan te dulden. Gent beschikt over zeer
weinig openbare toiletten en dan nog uitsluitend voor heren; de dames komen helemaal niet aan hun trekken. De bevoegde schepen
beloofde de zaak te onderzoeken.
De VU-fraktie kon zich met akkoord
verklaren met het geplande dienstgebouw voor de parkeergarage Vnjdagmarkt Fraktieleider De Roo wenste
niet mee te werken aan wat de „schande van de stad" zal worden, nl een storend gekxjuw midden op dit historisch
plein
Oswald Van Ooteghem (VU) vond de
plaatsing van dit gebouw eveneens
onaanvaardbaar In elke stad zou dit
onmogelijk zijn, maar in Gent kan en
mag blijkbaar alles Men kan toch veel
beter het dienstgebouw in een bestaande woning op het plein onderbrengen' Bovendien is het bundel onvolledig en bovendien onwettelijk het
bevat geen werkelijke afmetingen,
geen doorsnede, geen bouw/vergunning noch de eventuele bezwaren van
de omliggenden Het ontwerp is opgemaakt door een stadsarchitekt die met
voor een pnvate onderneming (NV
Urt)amnfra) mag werken
Volgens sche^jen Monsaert werd de
alternatieve oplossing onderzocht
maar ze bleek technisch onuitvoerbaar Enerzijds zou men een gaandenj
moeten graven naar de betreffende
woning — met alle prokjiemen van dien
ingevolge de niveauverschillen — en
anderzijds zou de onteigening van een
woning jaren aanslejsen Het projekt
heeft trouwens de goedkeunng van de
Rijksdienst voor Monumentenzorg

Het personeelskader is ook reeds
vastgelegd, maar is nogal uitgebreid
voor het bestaande parkeereffektief
(waar zeker de eerste 2 jaar mets zal
bijkomen) De VU kan dit kader dan
ook met goedkeuren
Schepen Temmerman kan nog geen
juiste cijfers geven i v m de parkeergarage, noch wat betreft de inkomsten,
noch wat t)etreft de tarieven Men
zoekt nog naar normen voor afschrijving, voor bepaalde boekingen, enz Hij
wou daarom geen voorlopige cijfers
ojjgeven maar wachten op een begrotingswijziging onmiddellijk na de ingebruikname van de garage Het personeelskader IS wel voorzien maar zal
met onmiddellijk volzet worden, het
laat enige ruimte voor de toekomst

„Tekens aan de wand"
Frans Baert (VU) ondervroeg het kollege over zekere aspekten van de
tentoonstelling „Tekens aan de wand"
en de medewerking door het stadst)estuur aan deze tentoonstelling verleend
HIJ stelde eerst het fundamenteai beginsel van de vnjheid van mening die
voor iedereen dient gewaarborgd, het
innchten van een manifestatie moet
dus voor ieder mogelijk zijn zelfs als er
onjuistheden in voorkomen Wanneer
het stadsbestuur echter zijn medewerking verleent aan een dergelijke mam-

is opnJ/\/
M/WsT
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te en beledigende uitingen achterwege
te laten' Heeft het kollege zich daarvan gedistantieerd en heeft het kollege
op dit stuk een koherent beleid' Waren de leerlingen van de stadsscholen
verplicht de manifestatie te bezoeken'
Raadslid Bogaert (SP) waarschuwde
voor het terug opkomend fascisme
De slechte ekonomische toestand
doet terug de wens ontstaan naar een
sterke leiding Dit is een gevaar voor
de demokratische instellingen, hier en
elders in Europa
Andre Vanhove sloot zich aan bij de interpellatie van F Baert en verduidelijkte het PVV-standpunt
Als uitgangspunt stelde hij dat tentoonstellingen e d , die de wandaden
van het oorlogsget>euren belichten,
een strikte noodzaak zijn In die zin
was het 1 ste gedeelte van de tentoonstelling historisch en didaktisch goed
en lovenswaardig Het 2de gedeelte
was echter bedenkelijk De vnjheid
van mening dient gewaarborgd maar
men is verplicht de propaganda van de
ideologie der geweldpleging te verhinderen Panelen met slogans als „Geld
halen waar het is" zijn onaanvaardt)aar,
daar ze te veel refereren naar fascistische slogans uit het verleden en louter
politiek getint zijn Ook sterk geprononceerde dualisbsche antitesen waren met op hun plaats Daarentx)ven
had de tentoonstelling een histonsch
en politiek eenzijdig karakter in de
voorbieelden en verbanden die werden
gelegd Het ware dan ook goed mocht
het stadstiestuur volgend jaar een
dergelijke objektieve tentoonstelling
inrichten
Schepen Temmerman deed de hele
zaak af als een misverstand Het stadsbestuur IS geen mede-innchter van,
noch medewerker aan deze manifestatie, maar heeft enkele lokalen ter
beschikking gesteld Dit betekent met
dat het kollege alle ingenomen standpunten deelt Op de inhoud van een
dergelijke manifestatie wordt evenwel
geen censuur uitgeoefend
De plakbneven van Uzert>eclevaart en
Zangfeest zijn volgens de schepen
met getoond als teken van fascisme
Wel werd erbij vermeld dat zij t)ezocht
worden door of een ontmoetingsplaats
zijn van VMO en andere fascistische
groepen Schejjen Van Eeckhout ontkende ten slotte dat de scholen verplicht werden of zelfs maar aangemoedigd om de tentoonstelling te t)ezoeken Er werd enkel aan de leraars
zedenleer en maatschappelijke vorming een brochure hiervan toegezonden
Carla Brion

MEI
27 OUDENAARDE Lezing over de menopauze gegeven door dr
Van Lancker in het zaaltje cafe „Tacambaro", Gevaertsdreef 29
Om 20 uur Inr FVV
31 RUPELMONDE Familiereis met geleid bezoek aan Gent boottocht door de kuip van Gent en 's namiddags bezoek aan het provinciaal domein te Wachtebeke Orgamzatie VU
JUNI
GENT-ZUID Open gemeenteraad om 20 uur in het Europa-Hotel,
Gordunakaai 59 VU-gemeenteraadsfraktie staat er ter beschikking van leden, sympatizanten en geïnteresseerden voor informatie in verband met het gemeentebeleid
LOCHRISTI Lustrum-barbecue Goossenaertskring vanaf 20 uur
op de bloemisterij D Goethals

Kursus
stadsvernieuwing
te St.-Amandsberg
VUJO St-Amandsberg orgamzeert
een kursus „stadsvernieuwing"
zaterdag 5 juni namiddagwandeling
door St-Amandsberg met praktische
t)eoordeling van probleemsituaties,
maandag 14 juni: nabespreking van
onze „verkenningsuitstap" en algemene evaluatie
De teoretische vormingsavonden (7-5,
14-5 en 14-6) hebk)en plaats in de
bovenzaal van cafe „Tijl", Klinkkouterstr 72 te Sint-Amandstüerg. steeds om
20 u
Inschrijving ds gratis) via het sekretanaat VUJO-Sint-Amandsk>erg Grondwetlaan 99, St-Amandsberg

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 091-2611 11
(Adv 76)

„Mensen van bij
ons" te Aalst
Vanaf vnjdag 28 mei om 20 u tot en
met maandag 7 juni richten de Priester Daensvnenden een tentoonstelling in van hobby- en vrijetijdst>esteding onder fiet motto „Mensen van
bij ons" Deze tentoonstelling gaat
door in de bovenzaal van het bierhuis
„De Uzer", Vlaanderenstraat 13 te
Aalst en is dagelijks gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de
herlserg, uitgenomen woensdag

• Jongeman, 18 jaar, zoekt
werk als automechamcien in de
omgeving
Geel-Mol-Herentals
• Man, 45 jaar sinds enige tijd
werkloos gevallen, zoekt werk
als vrachtvoerder binnenland
Liefst provincie Antwerpen of
Limburg
Voor inlichtingen Centrum
voor mensen met Vragen, Lucien
Beyens. Goorstraat 12, Meerhout 014/309879

Leentje Deconinck
ten grave gedragen
Maandag 24 mei werd te TerjodenErembodegem Leentje Deconinck,
echtgenote van Marcel Eeckhout ten
grave gedragen.
Leentje Deconinck werd op 17 september 1931 te Diest geboren en
overleed de dag voor Hemelvaartdag
in St-Rafael te Leuven na een lange,
moedig gedragen ziekte.
De mooie tekst op haar santje heeft
de vele vrienden en kennissen die de
uitvaart hebben bijgewoond diep ontroerd.
JZi'i was oneindig trouw, ongelooflijk
moedig. Zij was een, beste dochter,
een onvervangbare moeder en echtgenote.'
Leentje was een trouw lid van de
plaatselijke VU-afdeling en de
Vlaamse Kring. Onder de aanwezigen
bemerkten wij o.a kamerlid Jan Caudron en de drie VU-schepenen van
de stad Aalst en de arr. voorzitter
Bert Decremer.
De namis heeft plaats op zondag
1 augustus om 7 u. 30.
Aan haar echtgenoot en familieleden
biedt de redaktie van „WIJ" diepe
blijken van medeleven bij dit veel te
vroege en pijnlijke afsterven.

4»</
Wat het dossier tietreft, zijn er geen
problemen Men heeft aan de ene kant
het bouwdossier dat volledig en wettelijk in orde is en aan de andere kant het
bestek voor goedkeunng der werken
door de stad, dat thans wordt voorgelegd
Het beheersreglement, de t>eginbalans
en vooral de ksegroting van de regie
„Gent-Parking" was aanleiding tot enige diskussie Aimé Verpaele (VU) had
geen bezwaar tegen een regie als
Ijeheersvorm, noch tegen een nulstand op de t>eginbalans De tiegroting
daarentegen is wel vatbaar voor kritiek Ze bevat uitsluitend in- en uitgaven van de parkeerautomaten, maar
mets over de parkeergarage die nochtans tegen juli zou opengaan Volgens
een studie van Urbamnfra tiedragen
de investenngen tussen 435 en 385
miljoen, het deficit zou tussen de 27 en
46 miljoen bedragen per jaar, terwijl
het geheel slechts na 14 tot 19 jaar
renderend zou worden, afhankelijk van
de bezettingsgraad het roulement het
aantal atx)nnementen, enz.
Men had toch reeds de wijze van
afschrijven kunnen weten en de t)eheerskosten kunnen becijferen Het
gevolg zal zijn dat binnen enkele maanden een begrotingswijziging moet worden voorgelegd, wat te betreuren valt
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festatie ligt het voor de hand dat het
daarvoor dan een zekere verantwoordelijkheid opneemt en minstens de
schijn geeft achter de ideeën en gedragingen van de innchters te staan
In de tentoonstelling „Tekens aan de
wand" in Info-toensme E3-E5, worden
om plakbneven ten toon gesteld van
de jaarlijkse IJzerbedevaart evenals
van het jaarlijks Vlaams-nationaal
Zangfeest als „symptomen van neofascisme" Dit wordt ook bevestigd
door kommentaren bij fotomateriaal,
evenals door tiet vertonen van een
tendentieus en eenzijdig televisieverslag van de NOS
Dergelijke voorstelling van zaken is,
t)ehalve manifest onjuist ook tieledigend tegenover de tienduizenden burgers, oprechte demokraten van allerlei
strekking, die jaarlijks op de IJzert>edevaart en het Zangfeest aanwezig zijn,
alsook voor de vele gemeentebesturen die jaarlijks bloemen sturen Er zijn
op elke manifestatie mensen aanwezig
die daar met thuishoren en alleen
komen om zichzelf te bevestigen, maar
dat maakt met de eigenlijke bedevaart
uit Acht het kollege het aangewezen
om openlijk zijn medewerking aan
deze tentoonstelling te verlenen'
Heeft het kollege stappen gezet bij de
innchters om hen aan te zetten onjuis-

Volksvertegenwoordiger Jan Verniers:
„Sint-Niklaas - atoomvrije stad"
Mr Jan Verniers, gemeenteraadslid en
volksvertegenwoordiger te St-Niklaas.
publiceerde afgelopen week een opmerkelijke nota omtrent het kemwapenvnj verklaren van de stad St-Niklaas WIJ houden eraan hieruit enkele
treffende passages naar voor te brengen HIJ begon zijn betoog met duidelijk te stellen dat dergelijke aangelegenheden wel degelijk tot de bevoegdheid van de gemeenteraad tjehoren

Onze houding, af althans mijn persoonlijke visie. IS met een houding om
„Europa werkloos te maken" of om het
„militair potentieel van de NAVO of
West-Europa te ontkrachten" Het wil
alleen maar een vingerwijzing zijn met
een dubbel doel
a) Dat er ergens een limiet een grens
ligt in de vermeiende middelen, net
zoals het geen zin heeft iemand tot 7
maal de doodstraf te geven Men moet
een mug ook met met een voorhamer
doodslaan
b) Dat de eerste taak van de overheid
en van onze militairen met is de vijand
te verslaan, maar welde eigen burgers
te beschermen Daarom gaat onze
houding verder dan alleen maar de
atoomkemkoppen te l)espreken, maar
wel de ganse N(ucleaire B(iologische)
en C(hemische) wapenopstelling ( J

,De nationale of supranationale instellingen zouden op wraakroepende wijze tekort schieten aan hun reden van
bestaan, indien ze de kleinste institutionele eenheid, nl de gemeente, niet
zouden t>eschermen en gefundeerde
tieslissingen op dit niveau, niet zouden
respekteren De voorgestelde bes//ssing om van onze stad een atoomvnje
gemeente te maken is helemaal met
stnjdig met enige nationale wet noch
Aan al wie het horen wil, in Oost en
met enig internationaal verdrag, en
West zeggen we dat wij met nogmaals
onze Raad is dus alleszins bevoegd
voor de zoveelste keer een slagveld
om zich uit te spreken over de vraag
willen worden in Europa Wij moeten
van Sint-Niklaas • atoomvnje stad" ( J de grootmachten aanzetten tot ontwa-

pening alhoewel die m i niet eenzijdig •
mag getseuren Daarom stelden we
ook voor, dat voor elke stad of gemeente, die zich hier wapenvnj verklaart zich ook een stad of gemeente
achter het ijzeren gordijn kernwapenvnj verklaart ( J
Ten slotte wil ik nog stellen dat al deze
tjedenkingen geen afbreuk doen aan
de weerbaarheid van ons volk Een
volk dat zijn eigen weerljaarheid verliest IS gedoemd om te verdwijnen
Nochtans is het ogenblik aangebroken
om juist onze weerbaarheid ten dienste te stellen van de vrede en zelfs verder te denken dan aan een of andere
kernkop Dat kunnen we enkel met
onze weerbaarheid en onze waakzaamheid Dan pas kunnen we met
overtuiging aan Oost en West zeggen,
als jullie onder elkaar willen vechten, f
doe het dan bij u thuis, maar met bij i
ons CJ
Laat Sint-Niklaas mee een voort^eeld
geven om — zonder onze weerbaarheid te ondergraven — aan multilaterale ontwajjemng te werken"

m
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lepel & vork...
Wijnimport HERMAN
Douane - stpelhuis
Menenstraat 376
WEVELGEM

Dortmunder
Thier

BANKETBAKKERIJ

Neukermans-Blom
Daalstraat 7 - 1780 T e r a l f e n e
Tel 0 5 3 - 6 6 8 2 1 5

Fijn g e b a k
ijstaarten

suikerwaren

-

Restaurant

VOEDING „DE

Kapelstraat 1

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

Tel 0 1 4 / 5 4 4 0 0 7

Tel 056-41 2922

Emiel Witmannstraat 36,
Schaarbeek

056 41 81 68

Tel 02 734 56 09

Levert kwaliteitskoff ie bij u thuisi

Invoer Bourgondie en Bordeauxwijnen
Alle grote wijnen
rechtstreeks uit de kastelen
Degustdties en verkoop
elke vrijdag van 17 tot 19 u
elke zaterdag van 10 tol 13 u
en op afspraak

Roomijs
Wiifried

BLANCQUAERT
Grole Kouter 47
UITBERGEN
T e l 0 9 1 6 7 57 12

Dorpstraat 10

Rustieke

SANO

Industriële
brood en banketbakkerij

SCHUTTERSHOF

TONGERLO-WESTERLO

POLDER"

Polderstraat 12
8458 Oostduinkerke

Maak ook eens kennis met de
gezellige sfeer in
Restaurant

KAPELLEKESHOEF

Vlaandag gesloten sfeer

Braü-hoven

Tervuursevest 60, LEUVEN Tel 01622 8 6 7 2
Kon Astridlaan 85, KONTICH Tel
031 57 3032
Nieuw Brugstraat 28, B R U S S E L Tel
02 2 1 8 7 4 8 9
Brugse Baan 1, Hulste Tel 05671 1536
Grote parkeerterreinen zalen v r i |
voor feesten banketten e a Duitse
specialiteiten Dortmunder Thier van
t vat Levende Water Tonisstemer
Sprudel, goed en goedkoop eten

Koffiebranderij

2922 RAMSDONK
Tel 015-71 1549

Het ^alingliuiö

Herberg

„De 7

Zaligheden"

Sleutelstraat 2
(hoek Nationalestraat)
Antwerpen
Tel 0 3 1 / 3 4 0 5 8 6
Mogelijkheid tot kleine etentjes

•
•
•I
WEKELUKSE RUSTDAG
V R U D A G TOT Z A T E R D A G
18 UUR
JAN PAUWELSDE BRAUWER
D« familiazaak met traditie.

Eikenlei 61

^»r

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

Aannemer van alle feesten

Vossemberg 13, 1981 V O S S E M

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

Tel 02-767.4576

Ook verhuring van tafelgenef

Alle feestelijkheden
Mogelijkheid tot huren
van bestekken

Schilderstraat 33
2000 Antwerpen
Tel 031-374572

Tel 014-512148
Sluitingsdag maandagavond en
dinsdag

SCHUURKE»

G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 38 Dr V a n De P e f e l e i 51
9300 A A L S T
BORGERHOUT
M a u n t s GOSSYE
J o o s t GOSSYE
Tel 053 21 35 33
Tel 031 36 56 54

JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

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

FEESTZAAL
«EDELWEISS»

Cafe-restaurant MUTSAERT

Lokaal « T

1910-ia80

Banketbakkerij
ANTWERPIA

CAFE-FRITUUR

Café De Toekomst
Kauwstraat 43,
9560 Sint-Lievens-Esse
Tel 0 5 4 - 5 0 . 0 6 4 9
Valideringscentrum LOTTO,
aanneming tot donderdaga v o n d 24 uur

Beauvoordse specialiteit
Pannekoeken en wafels

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN
A r / ^^
[MIHIllÜ]
\A J ^

1000 B R U S S E L
Tel

02-5132564

Vtr/oigde keuken
DemokMtiscl^e pn|zon
Uitgelezen dicnstbeloon

Pauwelyn- Duquesne

Steenweg op Wijchmaal 59

W u l v e r m g e m s t r a a t 18
8486 B E A U V O O R D E

Tel 011-797084

tel 0 5 8 / 2 9 9 4 91

Waar Vlamingen THUIS zijn.

K( ssf IsU tnw(*q 38

??eo Ni|lcn

~

Tel 031/8188 11

Huis

BIJ Jef Meys-Cypers

Mevrouw

Oude Graanmarkt 25

Café Het Vlaams

Gesloten vrijdag behalve m seizoen

PEER

SNOECK
Elie v a n L a e r e
en Marcella N a e s s e n s
Lokaal V o l k s u n i :
Gontrode Heirweg 49
9230 Melle
Tel 091-300653

Voor een lekker etentje
in een gezellige sfeer

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

Kom es binnen waar Vlamingen
thuis zijn

Hotel-restaurant-pub

Europ Supermarkt

DE

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

t Is een specialiteit
zoek hem op bij uw slager

Tower Bridge

of toespijswinkel

O p 5 min van Heizelpark
Hotel met goede smaak standingkamers, alle komfort
Heidebaan 98 1850 Gnmbergen Tel 02-2520240

Winderickxplein
Alsemberg

„De Beauvoordse pastei'

Hest zondag gesloten - Hotel open
(Huis van vertrouwen)

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

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

RESTAURANT TUL
G r o t e S t e e n w e g 71
9260 O o r d e g e m
Tel. 091-69.28.74
Specialiteit

ribstuk

op

DE P U S
GEBROEDERS
Lambroeckstraat 89
9320 O U D E G E M
Tel 052/21 1606

Algemene voeding bieren wi)nen likeuren Rechtstreeks invoer Duitse
en Franse wijnen

Van Ooteghem A Londuestraat
31 9219 Gent-Gentbrugge tel
091-307287
•
Jonge dame 24 jaar diploma A 6 / A 2 getuigschnft stenografie 2-talig daktylografie handelskorrespondentie klassement
en bediening van telex zoekt
dnngend een passende betrekking Fleeds vier jaar ervanng
Voor inlichtingen zich wenden
Oswald Van Ooteghem senator
A Lonquestraat 31 9219 Gentbrugge tel 091-307287

• Juffruw 19 jaar en wonende
te Mechelen zoekt bureelwerk
Betrokkene heeft reeds een jaar
ervaring en is in het bezit van het
diploma van lager secundair onderwijs en het studieattest van
beroepssecundair onderwijs -1kwalifikatiegetuigschnft
CRef
3011/202)

Tel. 053-66.87.40
• 52-jarige man - specialiteit
ijzerbinden - werkloos sinds januari 82 zoekt dringend een betrekking Voor inlichtingen zich
wenden O Van Ooteghem senator A Londuestraat 31, 9219
Gentbrugge Tel 091-307287
• Jonge man gezocht met
technische opleiding A l mechanika of dgl Wordt opgeleid als
verkoper voor auto- en vrachtwagenfabnek Sollicitaties met
curnculum vitae aan Senator O

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

KREKELHOF
Drankhuis met sfeer
Drie Egyptenlaan 11,

hout

Dinsdagavond en woensdag
gesloten

• Jongeman 25 jaar en wonende te Mechelen zoekt dringend
werk Betrokkene is in het bezit
van een diploma A3 elektncien

t Is de lichtste verteerbare

Tel

Gooik
054-334857

IN DE G R O E N E

POORT

D o r p s s t r a a t 3 1 , 1686 G o o i k
Tel 0 2 - 5 3 2 5 4 8 1
Lokaal van de Volksunie

Uw tweede thuis'

Voorkeur gaat uit naar een job
als verkoper of hersteller (Ref
2665/124)
• Jongeman 20 jaar en wonende in de omgeving van Mechelen
zoekt werk Betrokkene is bereid
alle werk aan te nemen Diploma s A3 schrijnwerkenj -1- specializatiejaar en getuigschnft van
bedrijfsbeheer Reeds anderhalf
jaar ervanng in schnjnwerkenj
(Ref 203/2186)

• Man wonende in de omgeving van Bornem zoekt een passende betrekking als chauffeur
Belangstellenden kunnen zich
wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers — ofwel Liersesteenweg 11 te 2580 SL-KatWaver tel 015-21 7900 - ofwel
via het Vlaams-Nationaal Centrum voor Mensen met Vragen,
D Boucherystraat 7 te 2800 Mechelen tel 015-209514 tijdens
de kantooruren, ref nr J S / L V H /
2717
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VU-Sint-Michiels aktief
Het vernieuwde VU-bestuur Sint-Michiels heeft in het voorbije half jaar
vooral gevi^erkt aan een studie van het
leefmilieu, konkreet in de eigen belangnjke deelgemeente, doch tevens in
Groot-Brugs verband
Een eerste zeven-punten-nota, in verband met milieubeheer en verkeersplanning, w e r d overgemaakt aan de
verantwoordelijken van het stadsbestuur
Vooral het opmaken en uitwerken van
een totaal voetpaden- en fietspadenplan voor de deelgemeenten is een
dringende noodzaak. Daarenboven
moet er een vanzelfsprekende promotie van Brugge-Centrum als fietscentrum komen.
Bij de voorgelegde milieunota's stelt
het VU-bestuur konkreet dat elke gemeente met 50.000 inwoners of meer
op wettelijke basis een schepen ekologie met een gespecializeerde dienst
moet hebben; voor de andere gemeenten
IS een
interkommunale
werking aangewezen. Dat impliceert
uiteraard een wijziging van de gemeentewet Wciar de V U medebestuurt kan dat alvast voorop worden
gesteld. Een dienst milieubeheer die
afhankelijk is van meerdere schepenen wordt geremd. Tegelijk verdedigt
de afdeling het verplicht stellen van

een vak „ekologie" van de basisschool
tot de hoogste klassen van het secundair onderwijs, en dat als een algemeen vormend vak. Ook tegen het
overaanbod van farmaceutische produkten — een enorme bedreiging van
mens en milieu — werd een nota
opgesteld die zoals voor de vorige
standpunten gedetailleerd verdedigd
wordt op nationaal vlak.
De afdeling zal met nalaten de biologische, nucleaire of konventionele bewapeningswedloop als het grote gevaar
voor het hele bestaan te beklemtonen.
Hierbij verzet zij zich konkreet tegen
de uitbouw van Zeebrugge als oorlogs- of munitiehaven. Z o bepleit zij
nogmaals de omschakeling van de
eigen oorlogsindustne en de stopzetting van het dumpen van kernafval in
zee. Daarbij dient het principieel verzet
tegen de kernenergie gevoegd. Dat
CVP-minister Swaelen gemeenten die
zich uitroepen tot kemvrije zone losbandig noemt wordt hier dan ook als
zeer onkristelijk en inhumaan bestem(jeld. De gemeenten hebben waar dan
ook in deze materie een belangrijke
taak.
Elke maand is er in onze afdeling een
bestuursvergadering en tussenin zijn
er okkasionele werkgroepen. Z o werden o.a. toerisme, abortus en defensie

VU-arr. Kortrijk
roept kader samen

10 u. 30: verwelkoming door de voorzitter van de afdeling Marke J. Dornez
en de arrondissementele voorzitter S
Taccoen.
l O u . 45- referaat door senator Nelly
Maes, „De gemeenteraadsverkiezingen, partijpolitiek gezien".
11 u. 30. referaat door de heer A.
Coucke, medewerker stichting Lodewijk de Raet „De gemeenteraadsverkiezingen en de Wakkere Burger".

12 u 15. vragenkwartiertje
12 u 30. lunch, broodjes, koffie, soep.
14 u • korte uitleg rond de namiddagsessies door S Taccoen.
14 u 15. werkgroepen:
— O C M W „ o . l v . G.Verreth. Inleider
D Thys, voorzitter O C M W - B r e e (verslaggever R Declercql
— Participatie, o.l.v. F. Vansteenkiste.
Inleider J. Gabnéls, volksvertegenwoordiger, burgemeester van Bree
(verslaggever L Decaluwé).
— Mijn stad, mijn dorp, mijn erfgoed",
o.l.v J Balduck. Inleider R Reynaert,
schepen van de stad Brugge (verslaggever P. Thiers).
15 u 30 rapportering

Wat de Groot-Brugse werkgroepenaktie betreft pleit de afdeling ervoor dat
deze na de gemeenteraadsverkiezingen bestendigd worden, zodat de uitgebreide groep VU-geengageerden
het VU-beleid samen met de mandatarissen kan bepalen, wat voor de basis
en de verkozenen verrijkend zal werken.
Kontaktadressen Herman Gevaert
Park de Rode Poort 21 te 8200 Brugge
2; Lieven Paternoster, Joseph Wautersstraat 3 te 8200 Brugge 2; Kristina
Gallens, Pastoriestraat 213 te 8200
Brugge 2; Hendrik Monteyne, August
Bontestraat 23 te 8200 Brugge 2.
Te noteren is ook alvast 11 september
1982. Om 14 u. 30 is er een edukatieve
wandeling öwars door Sint-Michiels en
's avonds is er een Weinebrugs gezellig samenzijn in het Centrum Zwanenkerke, met animatie en dans.
O p deze dag wordt tevens de uitgave
„Sint-Michiels, een edukatieve wandeling" (40 bIzJ voorgesteld. Het is een
uitgave van trefpunt Sint-Michiels, geschreven door Herman Gevaert die
tevens de eerste wandeling leidt
H. Gevaert biedt u ook zijn dienstbetoon, op zijn adres, elke zondag van
10 u. 30 tot 12 u., of na afspraak tel.
31.63.38.

Zaterdag 19 juni te Marke

D e Volksunie van het arrondissement
Kortnjk richt op zaterdag 19 juni a.s. in
het Ontmoetingscentrum, Hellestraat 6
te 8510 Marke een arrondissementele
kaderdag in. Hier het programma voor
deze belangnjke dag voor het Kortrijks
VU-kader.
l O u . ontvangst en koffie

besproken Wie wil meewerken kan
zich richten tot een van de verder
vermelde kontaktadressen.

werkgroepen.

16 u 15. slottoespraak door Frans
Baert, VU-kamerfraktievoorzitter.

Top en basis,
samen op de IJzerbedevaart

R e e d s 21 m a n d a t a r i s s e n g a v e n h u n t o e z e g g i n g o p 3 e n 4 juli e.k. t e zullen a a n w e z i g zijn o p d e V o v o - B a r b e c u e m e t d e I J z e r b e d e v a a r t . W i e
volgt?
R e e d s v e r s c h i l l e n d e a f d e l i n g e n z e g d e n t o e m e t h u n m e n s e n t e zullen
binnenlopen. W i e volgt?
R e e d s 125 j o n g e r e n d e d e n h u n a a n v r a a g o m d a a r t e o v e r n a c h t e n , er is
n o g plaats.
O o k g e l e g e n h e i d o m f i e t s e n t e stallen. B e k i j k m a a r e v e n d e f o t o . T w e e
r e u s a c h t i g e s p e e l p l a a t s e n . Bij m o o i w e e r alles b u l t e n . Bij s l e c h t w e e r is
e r e e n g r o t e zaal o m h e t b i n n e n t e d o e n . M e e r d a a r o v e r v o l g e n d e w e e k !
U kunt steeds kontakt o p n e m e n m e t V O V O . A d r e s : Peter Benoitstr. 58
t e 8 4 0 0 O o s t e n d e o f t e l e f o n i s c h 059-50.52.77.

U kunt de afdeling steeds steunen, ook
konkreet i.v.m. de komende gemeenteraadsverkiezingen, op rekening nr.
068-0824390-14tn.v VU-Sint-Michiels,
Joseph Wautersstraat 3 te 8200 Brugge 2.
BIJ voorbaat dank voor uw medewerking en steun., ze is immers onontbeerlijk.

Geslaagde
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WEST-VLAANDEREN
MEI
28 IZEGEM: Politiek kaffee over de jeugdwerkloosheid met Luk
Seynaeve en Bart Staes als inleiders. Om 20 uur in het Vlaams
Huis, Grote Markt.
29 BRUGGE: Nationale betoging „Geen atoomafval in ;:ee" Om
14 u Org V A K S - W - V l Deelname V U en VUJO
JUNI
6 D I K S M U I D E : 4de Blauvwoetmis in de IJzertoren om l O u . 30.

Minister Hugo Schiltz
sprak te Koekelare
Zaterdagavond 15 mei: ledenfeest van
VU-afdeling Koekelare. Voorzitter Antoon Landuyt kon, heel tevreden, zo'n
150 aanwezigen welkom heten. Onder
hen bevonden zich volksvertegenwoordiger Julien Desseyn, Europees
parlementslid Jaak Vandemeulebroucke en... minister Hugo Schiltz. Na een
smakelijke kaasschotel hield volksvertegenwoordiger Julien Desseyn een
korte toespraak. Van Europees parlem e n t over de Vlaamse raad, tot de gemeenteraad: Het is onze taak als V U
om overal de Vlaamse mens te verdedigen.
Het hoogtepunt van de avond was
natuurlijk de toespraak van minister
Schiltz. Vertrekkend van het smakelijke West-Vlaamse brood, kwam hij tot
de kern: velen maken zich nu zorgen
om dit brood. Waar Vlaanderen vroeger een ruim overschot had — door de
werklust van onze mensen — is dit nu
niet meer zo. Ook wij voelen de krisis
steeds scherper aan. En toch blijft het
Vlaamse geld naar Wallonië vloeien.
Wij, Vlamingen, zijn zo braaf en geduldig! Het is steeds zo g e w e e s t en het is
nu nog zo. Doch steeds meer mensen
beseffen dat dit niet meer kan. Willen
wij onze toekomst veilig stellen, dan
moeten wij de macht in handen krijgen.
Wij, Vlamingen, moeten zelf beslissen
wat er met de opbrengst van ons werk
zal gebeuren. Wij moeten zelf ons
beleid bepalen, rekening houdend met
onze mogelijkheden. Z o kunnen wij
onze welvaart verbeteren, met hard
werk, maar het kan. Dit alles, en nog
veel meer, met vele cijfers en voorbeelden, bracht minister Schiltz op een

gemoedelijke wijze naar voor. Nadien
beantwoordde hij nog menige vraag
van de belangstellende aanwezigen.
Als aandenken werd door Jef Hendryckx een bak Oerbier, met alles wat erbij hoort, aangeboden. Ook de dames
van de aanwezige parlementsleden
werden met bloemen bedacht
In een gezellige sfeer werd dan het
feest verder gezet. Een groep dapperen vierde zelfs tot in de hele kleine
uurtjes'

VU arr. BruggeTorhout naar
VU-kongres
Het arr.bestuur legt op 5 en 6
juni a.s. een bus In ten behoeve
van de leden uit het arrondissement
We vertrekken:
8 u. station Blankenberge
8 u. 30 Astridpark Brugge
8 u. 40 oprit autostrade Loppem.
De prijs 200 fr. per dag en per
persoon. Inschrijven v ó ó r 1 juni
bij: Roger Plancke. arr.sekretarls. Tel. 61.06.77.

„150 jaar Vlaamse
Beweging" te Tielt

Wies Moensavond in
Brugge
4de Straatsburgreis,

Na een keurig verzorgde eucharistievienng vooraf begon om half negen de
eigenlijke Wies Moens-avond. De benedenzaal van het Breydelhof was
goed bevolkt wat bewijst dat Wies
Moens ook in Brugge tot de verbeelding van heel wat
nationalisten
spreekt.
Arthur De Bruyne sprak op een heel
deskundige manier over Wies Moens
als Vlaamsnationalist en beantwoordde duidelijk de hem gestelde vragen.
O p die manier bezorgde hij de aanwezigen een helder beeld van de Vlaming
Wies Moens. Volksvertegenwoordiger Raf Declercq vulde zijn uiteenzetting aan met enkele pittige persoonlijke
ervanngen met Wies Moens, toen hij
hem vooral na 1968 regelmatig ging
opzoeken.
Rita Lommee sloot het eerste deel af
met enkele mooie fragmenten uit het
prozawerk van Wies Moens,
Het tweede deel van de avond handelde volledig over Wies Moens als auteur. De Brugse dichter Hendrik Carrette illustreerde zijn talent door via
een mooie, soms lyrisch aandoende en
literair hoogstaande tekst de auteur
Wies Moens te typeren.
De avond werd sfeervol afgesloten
met enkele door Rita Lommee prachtig
voorgedragen gedichten o.a. het
mooie gedicht „Örièntering" Kortom,
wie er met was had meer dan ongelijk.
Voor die mensen die op de avond zelf
niet konden aanwezig zijn, zijn er wel
nog een aantal informatiemappen over
Wies Moens te verkrijgen via storting
van 75 fr. op bankrekening K.B. 4757012071-54 van Giltiert Vanoverschelde, Scheuremanspark 13, 8021 Loppem of af te halen bij Chnstine Buysse
op het sekretariaat van V N S in het
Breydelhof, Suveestraat 2, Brugge (tel.
050/33.59.63).
G. Vanoverschelde

In Tielt wordt er op 3-4-5 juli 1982 een
tentoonstelling gehouden met als tema
„150 jaar Vlaamse Beweging" in het
Gildhof, St.-Michielsstraat te Tielt
Iedereen is welkom!

weer een sukses!
Wie doet mee
aan de 5de reis?
O p 12, 13, 14 en 15 mei ging de 4de
Straatsburgreis door. Weer een zeer
goed „rijdend seminarie"; weer een
zeer goed gemotiveerde groep. Jammer dat animator Willy Kuypers niet
meekon. De reis w e r d weer geleid en
gegidst door Lieve Vandemeulebroucke en Bert Ruysschaert
Een rondvaart in Straatsburg per boot
op de III verving de vrije wandeling. Het
bezoek aan het Europees Parlement
gaf ons een beter inzicht hoever het
met de Europese gedachte staat De
3de dag was de reisroute verlegd over

M
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• 28-jange jongeman, gehuwd,
diploma
technisch
ingenieur,
grondige kennis van Nederlands,
Frans en Engels en praktische
kennis van Duits zoekt een passende betrekking. Voor inlichtingen zich wenden. O. Van Ooteghem, senator, A. Lonquestraat
31,
9219
Gentbrugge,
tel.
091-30.72.87.
• Architektassistente (23 jaar)
zoekt passende betrekking. Kontakt met R Lernout-Martens, Beselarestraat 10, 8660 Geluwe
056-51.18.33.

Duitsland, (tenslotte logeerden wij in
Offenburg, Duitsland) vandaar gingen
w e naar Kaisersberg, geboorteplaats
van dr. Schweitzer, en vandaar naar
het wijndorp Riquewir en na de middag
naar Colmar. In het VU-lokaal te Edegem werd de groep uit die gemeente
afgezet kregen wij een drankje en
namen met de tseste herinnering afscheid.
De 5de Straatsburgreis gaat door 16,
17,18 en 19 juni e.k. Wie belangstelling
heeft neemt of schriftelijk of telefonisch kontakt op met het Oostends
Trefcentrum, Peter Benoitstraat 58,
8400 Oostende. Tel.: 059-50.52.77. •
Bert Ruysschaert

• 22-jarige jongeman, gedane
studies, hoger middelbaar en
1 jaar regentaat kursus bekwaamheid voor
bibliotekaris
zoekt een passende betrekking.
Dienstplicht volbracht. Voor inlichtingen zich wenden: O. Van
Ooteghem - Senator - A. Lonquestraat 31 - 9219 Gentbrugge - tel.
091-30.72.97.
• 37-jarige man, 14 jaar ervaring als meubelmaker, ontslag
wegens gebrek aan opdrachten,
zoekt dringend een betrekking. Is
bereid om het even wat aan te
nemen. Voor inlichtingen zich
wenden: O. Van Ooteghem, senator, A. Lonquestraat 31, 9219
Gentbrugge, tel. 091 /30.72.87
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Aanbevolen huizen
PVBA V A N IMPE & Zonen

PVBA J

BORREMANS-COCK
& KINDEREN

Steen- en marmerhouwerii
Bnlstraat 41
HAALTERT

Algemene

Bouwondernemmgen

Gentsebiriiol 238
9500 GERAARDSOERGEN
Tfl 054 4125 89

Tel 053 2122 48

Alle werken in marmer en natuursteen
Open haarden Grafzerken

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

Wf| bouwen voor u sleutel op de deur

MATRASSEN

A s s e s t e e n w e g 65 TERNAT
Tel 58214 41
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

-r V. -^ t^ X &•

W o e n s d a g , zaterdag en zondag
de ganse d a g ; maandag, dinsdag, d o n d e r d a g en vrijdag na
16 u.

B

moderne

of

Laadruimte van 30 tot 50 ni3
V E C O V E N Jozef
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen
Tel 02 268 14 02

Markt 28
TERNAT
Tel 58210 55
Specialist primitief sti|lmeubelen en modern

BERT

VOLKSWAGEN-AUDI

sleutel o p d e deur
en zonder problemen

ALGEMEEN

massieve

DUHASON-KEUKENS
FIRMA S O N C K

l ü t L

HERENTALS

Antwerpen

pvba

KLEDING

Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015 71 12 40

mare
de vriesè
b a r r u z e t t e l a a n S6c b r u g g e
O J O / 3 5 / 4 04
baan brugge-kortrijk

- Tel 011 5 3 4 3 4 9

Gelecjeiiheidsgr.ifiek Huwolijk • Ceboorie - Zolfkleveitde pl.ikb.ind en
etiketten Houten d r u k k t t e r s - Rekl.itne-kolendcrs

FRANSSENS

LENDERS

Tel. 052-47.88.09
Gratis voorstudie en prijsofferte

Hereotolseb.Kin 340
DeuMieZ
Tel 2 1 0 8 9 6
Kerkstraat 44 A n t w e r p e n
Tel 35 65 75

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeedwerk

Snit D.inii,l,lnbtr,lat 41
WOMMELGEM
Tel 031 53 70 39

D e V o s Luc
Centraleweg 27
2260

Nijlen

Tel. 031-81.77.06
Gratia pri|«oH«rt«

Dames-, heren- en kinderkleding

boekhandel
VAKANTIE

[Wil

AAN ZEE
TE
Schoolgerief - Tekengerief Boekengerief - Tijdschriften Dagbladen
Verantwoord speelgoed'

OOSTDUINKERKE

Littoral
LEOPOLD ll-LAAN 205
845t OOSTDUINKERKE
TEL 051/51 26.29
WOENSDAG GESIDTEN

uitgebreide keus bemeubelde villa's - apparl.
in alle prijsklassen alles inbegrepen
vraag gratis katalogus met foto's

S C H A L U I N 74 A A R S C H O T
Tel 016 56 93 34

NV

Relnjglngswerken

ESOX
STAN PHILIPS

PEETERMANS

Zaadhandel
PVBA DE

GELD

Groothandel Hengelsport

Onderhoud en restauratie
gebouwen

Panoranna 36
1810 W E M M E L
Tel. 02-478.19.93
Import - Export

Alles voor land- en tuinbouw.
WijnegeiiMtraat 4 0
2220 Vy/ommelgem

Tel 091-625142

Tel 031 5395 30 en 53 75 75

bij Frans VAN MOORTER
Vijfhulzen 6, ERPE
Tel. 053-21.29.11
053-21 27.57.

Oostvaartdijk 60

Nederweg

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages.

Afspraak voormiddag of na 19 uur.
Vlaamse - Franse - Engelse meubelen.

Boekhouding — Fiskallteit en venootschapsstichtingen.
Leon Theodorstraat 36.
1090 Brussel

Over het ganse land

VIDEO-MASTER
PVBA

BLANKENBERGE

Restaurant

Béarnaise

De Smedt de Nayerlaan 86

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

050-41.30.70

DROOGKUIS

Generaal Lemanstraat 29
2000 ANTWERPEN

WASSERIJ

BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER
Kollegestraat 33 2400 M O L
014-31 13 76

109, Izegem

Tel. 051-30.15.37

TeL 02-251.11.36

verzorgde app. en
kamers te huur
vakantieverhuring

Gasthuisstraat 42 B
1760 R O O S D A A L
Tel. 054-33.06.87

Mevr. SCHERRENS-GHEKIERE

02-428.69.84

1850 GRIMBERGEN

Bouwpromotoren
en daktimmerwerken

AntJekhandel

STUDIO
DANN

P.V.B.A. ORGANI-COMP

B -I- M

onmiddellijk te bekomen

MOOR-LATEUR

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

OPTIEK:

Silhoue(t«
Marwilz
Rodenstock

BOUWBEDRIJF

Wuitenslaan 39. 9160 Hamme

FRAIKINSTRAAT 20.

Belgiëlei 66,

Verwarming - stoom - sanitair
Alle herstellingen

GEBR.

Anderenbroek 24
9480 Denderhoutem
Tel 053 2 1 9 3 2 5

Van d. Branden pvba
T E L 014-21.12.07.

lustrerle

MOENS

|KEUKgNs|

5690318

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

—
—

Kuchen-Zentrum

DE CRAEN R O M

5116133

WIJ bouwen voor u

Tel. 031-30.07.72.
VERVOER-VERHUtZINGEN

Tel:
Pnve.

VERDELER

KEUKENS

2000

45,

WOO Brussel

PVBA

poggenpohl
e a

d

Asselman

Assesteenweg 101, Ternat
Tel 02-5821312

bufth^p

t.miu.wii.AmM.imwM,ni>v\M.imv

MEUBELEN

Marcel

Rollebeekstraat

PLATTEAU

Platteau Lievens Portugeessiraat 9
1780 Teralfene
Tel 053 66 74 56

[[{.SJI 11,'H
EN BROEKEN

Vermees ^

L o n g t l n s t r a a t 126, J e t t e
Sanitair, d a k b e d e k k i n g , gasverwarming of regelen
mazoutbranders.
Tel. 426.19.39.

ANTIEKZAAK

Alle maten, alle soorten ook medikale en anti-altergische matrassen

V A N DER C R U Y S

moeilijke maten, A
/akkundige retouche

GUIDO NUYTTENS

Huls MEYNTJENS
Schilder- en Behangwerken
Vloerbekleding
Kruibeeksesteenweg 32,
2720 Burcht. Tel. 03152.74.72.

Commodes, kasten, bruidskasten, sécrétaires.
Matige prijzen.

HSTegels
Llndenstraat 30, Keerbergen
Telefoon 015-51 357»
Zelfimport

= t}este pnjs

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

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

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

Tandheelkundig Laboratorium
V A N PER K L E U N
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02 734 0643
Na 18 u 425 46 42

Georges

DE R A S pvba

Autocars .lutobus.
ceremonie wagens
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
LEDE
Tel 053-213636

Zondag en maandag gesloten
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Mensen van bij ons

Herman Baeten:

Comt-ende-speelt mee met
onze Capilla Flamenca

/ /

II

PEER — Dit weekend is er In
Noord-Limburg een festival van
de oude Vlaamse muziek. De
negende jaarlijkse aflevering.
Onder de impuls van de „Capilla
Flamenca". Een muziekgroep die
nagenoeg vijf jaren het rijke
Vlaamse muziekleven van de Renaissanceperiode uit de muziekarchieven haalde en tracht voor
het voetlicht te brengen.
Dit muzikale gezelschap, dat zelf
tot stand kwam onder impuls van
muziekleraar Herman Baeten,
verwezenlijkte trouwens zopas
een elpee, waarin „Hei
studentenleven anno 1570 in Leuven'
wordt geëvokeerd.
Het is zeker niet de enige groep
in Vlaanderen die van goede verdiensten kan getuigen inzake het
heropvoeren van oude Vlaamse
muziek of het vernieuwd gebruik
van oude instrumenten. Capilla
Flamenca kan bij voorbeeld Herman De Wit van het Kliekske
verre van in de schaduw duwen.
Ook in Brugge zijn er manifestaties over oude muziek die ver

buiten onze landsgrenzen weerklank krijgen. Wat dit Pinksterweekend (alweer) in Peer plaatsgrijpt op muzikaal gebied is
evenwel uniek. Om menige reden.

Eerste elpee
Oude Vlaamse muziek. Het blijft
allicht een gegeerde kulturele
ontspanning voor een klein selekt publiek?
Herman Baeten: „Ik meen van
net. Hoegenaamd niet Alleen al
wat ons jaarlijks muziekfestijn betreft stel ik vast dat we nu aan het
negende
festival-gebeuren
toe
zijn, en dat volgend jaar zonder
twijfel een bijzondere
lustrumviering zal plaatsgrijpen. In 74 werd
op scfiuchtere wijze gestart Met
wat vandaag de benaming „Deustival" draagt, maar toen nog geen
naam had Met enkele musici in
Peer zochten we een gepast klein
podium. En dat vonden we ook
zonder meer in, om en rond de
Deusterkapel
die met slopingswerken bedreigd werd.

Dit weekend is er voor ons een
feestevenement omdat we nu bijna tien jaren lang de oude Vlaamse muziek uit de archievenkoelissen trachten te halen. Maar ook,
en dat is dan een louter plaatselijke prestatie, dat door ons toedoen
de Deusterkapel in Peer nu eindelijk én bewaard én gerestaureerd
werd.
Maar, dat is voor onze muzikale
bekommernis in feite een bijzaak.
Hoewel we ons festival van de
Oude Muziek naar die kapel gedoopt hebt>en, en er nu hoedanook restauratievruchten
van plukken. "

Karei de VijfdeDe Capilla Flamenca was ten
tijde van Karel de vijfde diens
hofkapel, die met hem getrouw
meereisde en hem vergezelde op
zijn talrijke tochten in Spanje.
De musici van deze „kapel" waren hoofdzakelijk Vlamingen,
waarvan de benaming van deze
keizerlijke kapel ondubbelzinnig
getuigt
Dank zij deze Capilla Flamenca
geraakten Spaanse musici vertrouwd met de muziek van „de
Nederlanders" en spoedig gingen ze in dezelfde stijl muziek
schrijven.
Spaanse musici ondergingen behoorlijke invloeden van de „Nederlandse school".
Trouwens, Philips de Tweede
nam Spaanse musici onder de
arm in een gevolg dat hij ook alweer Capilla Flamenca herdoopteHerman Baeten: „/n de 14de, 15de
en 16de eeuw werden tiehoorlijke
Vlaamse komposities
verwezenlijkt

„Tandernaken, al op den Rijn
daer vant ie twee maechdekens spelen gaen;
die eene dochte mi, aen haer aenschyn,
haer ooghen waren met tranen
ombevaen:
— Nu segt mi, lieve ghespele
goet,
hoe s weert U herte, hoe truert uwen moet,
waer om ist, dat woudys mi maken vroet?
— Ie en eans U niet gesagen;
tis die moeder diet mi doet,
si wil mijn beJ verlagen, verlagen-'
'
„Laet ons nu al verblijden in desen soeten tijt;
aanhoort die voghelkens singhen en maken groot
Die venusdierkens, sehoone
safierkens,
rein balsamierkens, bloyende
rosierkens,
ook domineren,
triumpheren,
breet ende wijt sonder
respijt
Laet ons nu al verblijden in desen soeten tijt.'
„Myn morghen ghaf mij een ionek wijff
Die niet versehoenten moehte sijn
Zy sanek zo wel naer myn motijff
Adieu nattirlic leven mijn
TAndernaken op den Rijn, al op den Rijn
In minen zyn haddie
vercooren
Het soude een meisken gaen om wijn
Haer lief had zij
verloren.'
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We beginnen die bij mondjesmaat
te herontdekken. Niet onze muziekgroep alleen.
Er zijn in Vlaanderen nog talrijke
andere musici onvermoeid bedrijvig met het herontdekken en herwaarderen van de oude Vlaamse
muziek.
In de voorbije jaren kreeg het
grote publiek daarvan kennis middels de exposities van oude muziekinstrumenten.
De
populaire
volkskunstgroepen
hebben daar
enorm toe bijgedragen.
Maar, met die her-ontdekking nemen wij geen genoegen.
Onze groep „Capilla Flamenca" is
het er om te doende muziekkunst
van de Renaissanceperiode op
autentieke wijze opnieuw voor
het voetlicht te brengen, en dan
bij voorkeur bij jonge kunstminnenden.
Daar is blijkens onze ervaringen
bijzondere interesse voor Zelfs in
deze tijd van zware decibels-prestaties van bovenstebeste
tunerversterkers.
Zeer zeker, de heropvoering van
oude Vlaamse muziek zal immer
slechts een beperkt publiek blijven
bekoren Maar we doen dan oók
ons best om autentieke evokaties
te presteren.
Wat onze kunstgroep betreft houden we het doelbewust bij de

herwaardering van de Renaissanceperiode, terwijl we onder meer
de Barokperiode over het hoofd
zien. Voor het overige „is alles
goed". Religieuze of profane oude
muziek. Om het even. Maar dan
wel steevast met
historisch-rijke
muziekinstrumenten.
Vertrokken
met enkele Limburgse
muzikale
gegadigden is onze groep „Capilla
Flamenca" vandaag
uitgewaaierd
over nagenoeg drie Vlaamse provincies: onze groep musiceert met
kunstenaars van Limburg uiteraard, maar ook met inbreng vanuit
Leuven, Antwerpen, Mechelen..."
— Uw groep is nochtans in de
muziekwereld totnogtoe vrij onbekend gebleven.
Herman Baeten: „Tie weinig bekend, en dat is misschien onze
fout Maar dus ook te weinig persbemind. Met onze eerste elpee
verhopen we dat daarin spoedig
verandering komt
Niet met de bedoeling afbreuk te
doen aan de verdiensten van andere Vlaamse groepen die tier en
der op hetzelfde muzikaal restauratie-terrein werkzaam zijn zoals
wij Wél met de stille hoop dat
onze doorgezette
artistieke inbreng van aard zal zijn om de
oude Vlaamse muziek ook nog op
onze dagen een
Renaissancebeurt te geven..."
Alvast dient toegegeven te worden dat de eerste elpee van de
Capilla Flamenca in het Vlaamsminnend milieu van de Oude muziek geen eendagsvlieg zal blijken.
Evenmin als het do*r dezelfde
muziekfans bijna tien jaar lang
georganizeerde Deuster-festival
trouwens.
De elpee zelf geeft in een notedop een muzikale evokatie van
het studentenleven anno 1570.
Bij het samenstellen van de plaat
en het opzetten van een bijhorend muzikaal programma voor
optredens, werden strenge historisch-akademische normen gehanteerd. En misschien daarom
is de leek niet zo makkelijk te
overtuigen van het feit dat in de
oude Vlaamse Renaissancemuziek ook nog behoorlijk ludieke

momenten kunnen schuilgaan
die we vandaag nog met volle
teugen kunnen genieten.
Ontegensprekelijk hebben groepen zoals Capilla Flamenca
vooral hun grote verdienste wat
betreft de volksontwikkeling en
het muziekonderricht van onze
jeugd.
Zo tekent Herman Baeten verantwoordelijk vor het pionierswerk en het programma van de
vereniging „Musica" die de oude
Vlaamse muziek in Noord-Limburg promoveert, voor de groep
Capilla Flamenca, en heeft hij
ook een stevige snaar in de muzikale akkoorden van de groep
Bernadijn (een meer populaire
vokaal-instrumentale
groep),
voor
Comt-ende-Speelt,
een
kunstgroep van jonge mensen
die zich „op een alternatieve manier" bezighoudt met oude muziek, voor een ensemble van conservatoriumstudenten die het
„Musyck Boexken" in het leven
riepen, voor schootkoncerten, initiatieprogramma's van oude muziek en verscheidene drukbezochte tentoonstellingen van
oude Vlaamse muziekinstrumentenDe kollektie die in Peer onderhand aan oude instrumenten
werd verzameld is niet alleen
indrukwekkend maar ook van ongekende
historische
waarde,
(hds)
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Peer.
Wie van oude Vlaamse (Renaissance) muziek houdt kan tijdens het Pinksterweekend volop aan zijn trekken komen in het
Limburgse Peer.
Vrijdagavond is er hef optreden van de
Nederlandse studio Laren met Canterbury
Tales, zaterdag vanaf 10 u. wordt de getrouwe ..amateurswedstrijd" oude muziek gehouden in het plaatselijk kollege, en 's avonds treedt dan de Capilla Flamenca op.
Zondag zijn er twee aperitiefkoncerten met
.11 Flauto Dolce" uit Nederland en de Cantus
Firmus Op het programma van de avondhappenmg worden vermeld: Andromeda uit
Nederland en de twee Duitse groepen
Rabaskadol en Cinege
Maandag is er een regenboogfestijn met de
voorheen reeds opgetreden groepen, een
Gregoriaanse mis, een dierenmarkt, een
kindernamiddag met'goochelaar Pepijn, de
Stekelbees, de Speelbus. en een bouqué
die de Waalse groep van Claude Flagel
verzorgt.
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