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Wie is de volgende? 
Terwijl de aandacht weeral kan afgeleid worden naar de ak-
tualiteit van het sektorieel overleg of van het Kamerdebat 
over de financiewet, heeft de regering ruimschoots de gele
genheid om zichzelf te feliciteren voor de vlotte wijze waarop 
het F-16-dossier kon worden afgehandeld. 
De bocht is weer maar eens genomen. Het parlement is er niet 
aan te pas gekomen: in dit onder de schuldenlast krakende 
land is een 100 miljard-aankoop van oorlogstuig een aangele
genheid die „en petit comité" kan worden afgehandeld. De 
vredesbeweging, waarschijnlijk doende met de voorberei
ding van de een of andere herfstbetoging, heeft nauwelijks 
gekikt. Het protest van de oppositiepartijen — en terzake was 
er alleen in Vlaanderen oppositie — werd gesmoord onder 
het handgeklap van de meerderheid. Het vernietigend rap-
poort van de Inspektie van Financiën, dat de F-16-aankoop 
een schandaal noemde, werd van de tafel geveegd. 

Martens heeft eens te meer de prijs betaald om de PSC en de 
PRL in zijn regering te houden en zodoende zijn eigen hachje 
te redden. Hijzelf moet overigens niet eens voor die prijs op
draaien: dat doen de belastingbetalers die, zo weet nu wel 
onderhands iedereen, hoofdzakelijk in Vlaanderen wonen. 
De overwinnaars zijn Gol en Maystadt, die hun belofte 
hebben kunnen hard maken: zij slaagden erin om, tegen iede
re redelijkheid in, de aankoop van overbodige vliegtuigen 
door te drukken en de produktielijnen in de Waals-Brusselse 
luchtvaartindustrie lopende te houden. 

Een industriële lobby in Vlaanderen — de Flemish Aerospace 
Group - heeft het bestaan, de regering geluk te wensen met 
haar beslissing. Waarschijnlijk is het voor Bekaert en Beher-
man-Demoen prettig te vernemen, dat zij een kruimel van de 
kompensatiekoek mogen meepikken. Maar de grenzen van 
het goed fatsoen worden ruimschoots overschreden als men 
applaudisseert voor een regeling waarbij 60 % van de bevol
king afgescheepte wordt met 22% van de kompensaties. 
Daarenboven 22 % waarop, tot nader bericht, geen enkele 
stringente waarborg van toepassing is. 
De belangen van Bekaert zijn niet altijd de belangen van 
Vlaanderen. Vlaanderen kon de F-16-aankoop missen. En het 
is voor Vlaanderen ook geen goede zaak, dat het een schraal 
graantje mag meepikken uit de ruif van het militair-indus
trieel complex. Het is nooit een goede zaak, een industrie 
sterk afhuikelijk te maken an militaire bestellingen. De 
volgende stap is al te gemakkelijk - zo toch is de les uit 
Wallonië — dat overbodige bestellingen geplaatst worden 
om de industrie aan de gang te houden. Het is een voor de toe
komst uiterst bedenkeUjke zaak dat de industriële vernieu
wing in Vlaanderen zich in deze infernale kringloop moet 
inschakelen. 

Geen enkel winstpunt dus aan Vlaamse kant, zeker niet de 
beschamende en voor de toekomst kompromitterende 22 **/o 
kompensaties. De winst gaat integraal naar Wallonië. 
De wijze waarop het F-16-dossier werd doorgedrukt, laat 
overigens het ergste vermoeden voor wat CockerUl-Sambre 
betreft Want de politieke basisgegevens blijven dezelfde: 
Mariens heeft het bestaan van zijn regering afhankelijk 
gemaakt van het inwilligen van de Waalse eisen. 
Wat momenteel gebeuri inzake Cockerill-Sambre — de 
inleveringseis van de regering, het voorstel van de centrale 
regering om overleg te plegen met de executieven — is slechts 
een overgang, ledere stap die de regering zet is er op gericht 
om uiteindelijk de voorwaarden te scheppen, waarbinnen op
nieuw veertig-vijftig miljard aan Cockerill-Sambre kunnen 
toegeschoven worden. De rest is oogverblinding. 

Mariens heeft nog lang niet alle hoop verloren, in Vlaande
ren ook op d&t ogenblik de een of andere geïnteresseerde te 
vinden die, in ruil voor een schunnige kompensatie, eventjes 
beleefd wil applaudisseren. 
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Foto van de week 

— De uitverkoop van de stocks van de „Galeries Anspach' heeft een scherp beeld gegeven van de 
sociaal-ekonomische krisis die onze gemeenschap teistert Van de lange wachtende rijen. Van het gedrum 
om een paar soldeschoenen mee naar huis te nemen. Van de vaandelvlucht van de regering-Martens die 
nog de allereerste prestaties inzake vernieuwd industrieel beleid dient te bewijzen-

F-16, Cockerill... nu Framatone! 
J^hien van Chooz staat gelijk met een breuk in de elektronucleaire industrie, 
het ineenstorten van de hele sektor spitstechnologie, en een vergroting van de 
kloof op nucleair vlak". Men zou van minder opkijken. Die mokerslag
argumenten heeft staatssekretaris Knoops evenwel zonder enige reserve 
overgenomen uit de ACEC-public relations mappen. 
En vervolgens, in de kabinetsraad, vervolledigd met een ultimatum-vervaldag 
voor een spoedige beslissing. Eerst was voorzien dat reeds vorige dinsdag 
een beslissing zou genomen worden, maar momenteel wordt 25 februari als ul
tieme vervaldag vooropgesteld. 

Het betreft dus op de eerste plaats de 
vraag (de eisD van energieminister 
Knoops om ons land een miljardenpar
ticipatie te laten nemen in het omstre
den kempark van Chooz, net over de 
Franse grens. 
Door Knoops en de ACEC-lobby 
wordt met onder stoelen of banken 
gestoken dat het hen op de eerste 
plaats andermaal erom te doen is 
middels dit Chooz-dossier en een mil
jardenorder van de nationale regenng, 
enkele Waalse bedrijven aan jarenlang 
gewaarborgd werk te helpen. 
Het argument van de tewerkstelling 
(of de afdanking) wordt net zoals bij de 
geforceerde F-16 aankoop weerom als 
chantagemiddel gebruikt 
Inmiddels wordt ook nog maar eens 
een keer te meer overduidelijk aange
toond dat de regering Martens V het 
pariement geen sikkepit beslissings
macht meer gunt Er wordt bijlange 
niet gewacht op de resultaten van het 
energiedebat in de senaat om zeer 
verregaande investeringsbeslissingen 
te nemen. 

Knoops wil zeer dringend het engage
ment van de natonale regpnng voor 
deelname aan het kempark in Chooz. 
Dit betekent een kontraktuele verbin
tenis met het Franse Framatome, Ate-
thom en Atlantique. 

Dat betekent meteen ook grote erger
nis bij konkurrent Westinghouse die 
dreigt andere miljardenorders (onder 
meer drukwaterreaktoren) aan onze 
bedrijven te onthouden Zulks bete
kent dat nagenoeg zeker Doel V dient 
gebouwd te worden, en misschien ook 
Doel VI. Want in dit kempark knjgen 
de Fransen meteen hun grote zeg' 
Zulks betekent op korte termijn ook 
een stijging van de elektriciteisprijs 
aangezien de via Chooz ingevoerde 
elektriciteit duurder kost dan die welke 
in ons land geproduceerd wordt 

Zulks betekent ook dat gezien het 
stagnerend energieverbruik, en de uit
bouw van het kemparit, de bouw van 
de bekx>fde Limburgse koiencentrale 
zeer ernstig in het gedrang komt 
Ook dreigt de expansie van de Ant

werpse haven in het gedrang te ko
men Omdat door een verhoogde be
zoedeling van Schelde- en Maaswater 
(door bijkomende kemcentrales) de 
Nederianders een stugger houding 
zullen aannemen. Onder meer de eis 
om een stuwmeer te bouwen van 180 
miljoen kubieke meter. Wie zal dat 
betalen? De treurgang van de water
verdragen wordt erdoor verlengd. Er 
zijn nog veel andere argumenten om 
het Framatome<lossier van Knoops 
van tafel te vegen Onder meer de 
twijfels van ingenieurs in Doel omtrent 
de veiligheid van Framatome-kemsys-
temen Evenwel, ook bij de F-16-beslis-
sing hield de regering-Martens reke
ning met alles behalve emstige argu
menten' (hds) 

Geraid Romsée en 
komng LequM III 

Onthullingen en ervaringen van 
Mr. F. Van der Eist in Wij. 
In een eerste aflevering spelen 
ook Robert Poulet en burggraaf 
Capelle mee. Biz. 1(k 



m Brieven 

WET EN DEMOKRATIE 

Men kan immer weder vaststellen, dat 
de Walen en frankofonen bij iedere 
gelegenheid steeds de mond vol heb
ben over demokratle en over „de wet" 
— maar zijzelf lappen altijd maar op
nieuw de wet aan hun zolen. 
Hiermede wil ik graag een paar van de 
vele voortjeelden in herinnering bren
gen: Voeren is vast en zeker op een 
wettelijke en demokratische wijze te
rug bij Vlaanderen gevoegd, waar het 
overigens van oudsher ook thuishoor
de. Ook de Waalse ministers waren er 
immers mee akkoord — maar wat zien 
we nu?-. De Walen vagen er vierkantig 
hun laarzen aan en willen Voeren terug 
bij Luik, maar van Komen en de streek 
van Moeskroen die ze daarvoor (ten 
onrechte) gekregen hebben, daarvan 
wordt met geen enkel woord gerept! 
„La loi est la loi!" zegt PSC-voorzitter 
Deprez. Maar was de wet dan geen 
wet in de koningskwestie, toen de 
Walen zich niet wilden neerleggen bij 
het nochtans demokratisch referen
dum — en heel het land in rep en roer 
brachten? Of telt de wet en de demo
kratle alleen maar voor gewisse politici 
in dit land? 
Wat blijft er daar van hun geloofwaar
digheid nog over? En wat zou voorzit
ter Deprez dan al zeggen, moest er bij-
voorljeeld in een Waalse gemeente 
een Frans-onkundige Nederlandstalige 
burgemeester benoemd worden? Hoe 
zou het dan in zijn ogen met „de wet" 
gesteld zijn? 
Voeren is een Vlaams landsgedeelte 
— en in Vlaanderen willen de Vlamir»-
gen zelf baas zijn in eigen huisL Wij 
maken de Walen ja ook geen voor
schriften in het huishouden! En dit 
gekit eveneens voor alle andere Waal
se of frankofone partijen en politk:!! 
De Walen en frankofonen wille«i voor 
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zk:hzelf ook altijd het onderste uit de 
kan- voor België verlangen ze pariteit 
in de regering, maar voor Brussel en 
voor Voeren niet! Denken die heren 
dan werkelijk dat het verstand van de 
Vlamingen aan het opdrogen is? 

G.G,, Eupen 

VLAANDEREN 
WEER BEDROGEN 
Na 20 jaar strijd voor erkenning zijn de 
Voerenaars nu weer pasmunt voor het 
voortbestaan van een unitair denken
de regering. Een regering die alles in 
het werk stelt om de enige gezondma-
kende stap voor Vlaanderen, het fede
ralisme, niet te zetten. 
De CVP heeft andermaal onze hoop 
op een zelfstandig Vlaanderen de kop 
ingeslagen.. De federalizering van de 
nationale ekonomische sektoren werd 
immers door haar ook opgeofterd in 
het onlangs gesloten akkoord met de 
Waalse regeringsleden. De werkende 
en ondernemende Vlamingen, die het 
Belgisch apenland willens nillens over
eind moeten houden mogen en zullen 
voor eigen welvaart en toekomst zor
gen; daar is de CVP tenminste goed 
voor aan het zorgen. 
De 40-60-verhouding, Waal-Vlaming, 
heeft voor de CVP-PW-regering 
geen enkel belang gehad bij de be
sprekingen van het Voerstatuut; de 
wanhoop der geterrorizeerde Vlamin
gen in de Voer, en de miljardenstroom 
naar Wallonië evenmin. 
Toegeven is de boodschap, zelfs al 
gaat dat ten koste van duizenden 
Vlaamse werklozen. 
Het Vlaams textiel kan kreperen, maar 
een knip van de Waalse staalbonzen 
volstaat om de Vlaamse geldkraan 
naar Wallonië open te draaien. 
Een wenk van een terrorist volstaat de 
CVP ook om Vleianderen grorKlig te te-
ten vernederen. 
Vergeet ook vooral niet dat het de 
CVP was die Komen met de Voer 
ruikJe-
De verbittering in Voeren is groot men 
rekent er op de solkjariteit van Vlaan
deren. 
Binnenkort wordt er weer onderfian-
dekj over het Voerstatuut 
Elke inbreuk op de rechten van de 
Vlaamse Voerenaars moet door ons 
beantwoord worden met een massaal 
neen. 
Neen ook tegen 150 jaar diefstal en 
Belgisch dwangbuispraktijken. 
De Voer is en blijft Vlaams en maakt 
deel uit van de Vlaamse staat die wij 
eisen I 

WA. AaUt 

MARCO EN WILLEM-

Over Marco Polo uit Venetië is onze 
generatie nu alles te weten gekomen, 
dank zij de superpH-oduktie, die via het 
TV-scherm in alle huiskamers kon be
keken worden. 

Wat echter bijna niemand nog vertelt 
dat zijn de lotgevallen van een Vlaams 
ontdekkingsreiziger, Willem van Roe
broek. Nog vóór de geboorte van 
Marco Polo heeft onze Willem reeds 
dezelfde zware en gedurfde reis van 
23.000 km ondernomen (van maart 
1253 tot augustus 1255, dus twee jaar 
en enkele maanden). 
Willem beschrijft zijn reis naar Mongo

lië zelf, terwijl Marco later de zijne 
heeft gedikteerd aan een mede-gevan
gene. Onze Willem van „Roebroek" — 
en dit dorp is niet te verwarren met 
Ruisbroek in Vlaams-Brabant maar 
wel te situeren in toenmalig Vlaams 
gebied, dat ons later ontfutseki werd 
en nu Frans-Vlaanderen heet — Wil
lem dus werd in de oude geschriften 
een „Ramanicus" genoemd. Vandaag, 
na zeven eeuwen, is hij in Mongolië 
nog bekend als een groot Westerse 
geleerde. Zijn naam wordt nog steeds 
vernoemd als: „Roebrokius" in ge
schiedkundige werken. 
Deze minderbroeder was niet de eer
ste de beste, zijn durf en onderne
mingsgeest dwingen nog steeds be

wondering af; een van de vele beroem
de zonen die Vlaanderen vroeger uit
zond in de hele wereld. 
Alleen jammer dat na Roebroek en de 
velen die daarop volgden (tot een paar 
eeuwen geleden) er nog zo weinig 
Vlamingen zijn, waarop we nu in 1983 
nog fier kunnen zijn. 

J.G., Maasmechelen 

DE VOER 
EN TERRORIST HAPPART 

Opnieuw blijkt dat de CVP-leiding 
geen woord heeft onbetrouwbaar is 
en een meester in 't liegen en bedrie
gen — CVPers noemen dat politiek. 

Alles nuchter en logisch bekeken is 
het normaal dat de CVP kapituleert en 
blijft kapituleren voor alle Waalse 
chantage. Deze kapitulatie is de basis 
van het unitaire België. Want de eerste 
maal dat de CVP (in 150 jaar) niet zal 
kapituleren, dan zal het unitaire België 
ophouden te ksestaan en dan pas zul
len de vernederingen en de knechten
rol van Vlaanderen en het Vlaamse 
volk ophouden. In het voordeel van 
Vlaanderen moet de CVP-invtoed ver
minderd worden. 

LP, Tongeren 

GROENE KAART 

Naar aanleiding van een lezersbrief in 
„Wij" van enige tijd geleden, i.v.m. de 
onwettelijkheid van een Franstalig of 
zelfs een tweetalig „internationaal mo
torrijtuigverzekeringsbewijs" (groene 
kaarO wegens overtreding van het 
advies nr. 13.023/11/P van de Vaste 
Kommissie voor Taaltoezicht (VKT) 
van 19 feb. 1981, deelde ik mijn verze
keringsmaatschappij AG mede dat ik 
er op stond om in de toekomst enkel 

nog Nederiandstalige groene verzeke
ringsbewijzen te ontvangen, verwij
zend naar bovenvermeld advies van 
de VKT 

En per kerende post kreeg ik inder
daad een eentalig Nederlands verze
keringsbewijs. Dus het bestaat! Waar
om Is men dan steeds zo fanatiek om 
ons een tweetalige groene kaart op te 
dringen? Ik raad alle „Wij"-lezers die 
eveneens tweetalige of zelfs Franstali
ge groene verzekeringsbewijzen toe
gestuurd krijgen aan om zich even
eens tot hun verzëkeringsorganisme 
te wenden, maar het moet toch moge
lijk zijn om de verzekeringsmaatschap
pijen te verplichten naar hun verzeke
ringsnemers die in Vlaanderen wonen, 
uitsluitend Nederiandstalige „groene 
kaarten" te sturen, ook indien er niet 
expliciet wordt op aangedrongen! Wat 
kan hiervoor gedaan worden? 

P.B„ Ranst 

Wi) ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zi|n 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand m evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wij 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wil behouden ons dan ook het recht 
voor brieven m te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief. 
is niet noodzakeh|k de onze 

De redaktie 

Deze week in 

DE BUIT VAN 
FREDDY VREVEN 

Freddy Vreven heeft een slag 
geslagen die geen enkele Defensie
minister hem tot nog toe heeft voor
gedaan. Zelfs VdB niet. Hij kocht niet 
alleen F-16 vliegtuigen, maar hij dwong 
van de regering tegelijk ook de toelating 
af om kanonnen, anti-tankraketten en 
ander ̂ rief te kopen. De buit is dus 
groot. Een gesprek met de minister. 

Stortplaats 
Vlaanderen 

Het verhaal is bekend: iedere dag 
passeren tientallen vrachtwagens uit 
Nederland de grens om hun lading afval 
in de Belgische Noorderkempen te 
dumpen. Knack bezocht een aantal 
stortplaatsen en bericht over de rol 
van gemeenten, milieujongens en 
Vlaamse gemeenschap. 

Hans-Jochen vogel 
Hans-Jochen Vogel is de lijst

trekker van de Duitse socialisten bij 
de komende verkiezingen. Hij volgt 
Helmut Schmidt op. Vogel heeft van 
die verkiezingen een stemming over de 
kemraketten gemaakt. Een gesprek. 

coecikoper wonen 
Bouwen is duur, dat hoeft niet 

meer gezegd. Wie er zich nog aan 
waagt, zoekt naar wegen om het wonen 
goedkoper te maken. Daarom deze 
week in Knack in een extra-bijlage niet 
alleen veel aandacht voor energie
besparing, maar ook voor renovatie 
en hout in huis. 

Bovendien 
Serie: F-16, het hele verhaal. 

Pop-poU: de volledige uitslag. 
De Nieuwe Boekenkrant. 
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Menser\ 

„Leen 
tevreën 

mi 
„Dank zij de F-16-beslissing krijgt 
de Vlaamse industrie een behoor
lijke kans om zich te engageren in 
de lucht- en ruimtevaartsektor. Wij 
zijn er ons van bewust dat uw 
werk en inzet mee tot dit resultaat 
hebben geleid en danken u hier
voor De FLAG brengt ook begrip 
op voor het standpunt dat de 
aankoop ingegeven werd door de 
noodzaak van een industriële red
dingsoperatie voor enkele (n.v.d.r.: 
Waalse) bedrijven." Dit stond te 
lezen in het telegram dat P. Leen, 
voorzitter van de Vlaamse Vereni
ging voor Lucht- en Ruimtevaart, 
FLAG, naar premier Martens 
stuurde. 
Het was nog niet erg genoeg dat 
deze organizatie van industriële 
bedrijfsleiders de regering had 
aangespoord en aangepord tot 
een vlugge aankoop van die totaal 
onnodige gevechtsvliegtuigen, nu 
stuurt de FLAG-voorzitter zelfs 

een felicitatiebericht naar het kabi
net! 
Het kan best zijn dat de Vlaamse 
bazen „tevreden" zijn met die 
schandalige aankoop en de 
wraakroepende kompensatie van 
amper 22 % voor Vlaanderen, het 
Vlaamse volk en vooral de arbei
ders zijn daarom nog niet blij. 
Integendeel! En Martens die ver
dient alles, behalve gelukwensen... 
De Vlaamse bedrijfsleiders toon
den zich op hun smalst! 

Schiltz 
in de VS 
Uitgerekend de dag na de erg 
betwiste nieuwjaarsrede van ko
ning Boudewijn, vertrok gemeen
schapsminister Hugo Schiltz 
naar de Verenigde Staten. De 
VU-minister werd er door het 
ministerie van Buitenlandse Za
ken uitgenodigd voor het bijwo
nen van een konferentie over de 
nieuwe oriëntering van het Ame
rikaans buitenlands beleid. Op 
die konferentie wordt gepraat en 
gediskussieerd met hoogge
plaatste vertegenwoordigers uit 
verschillende Europese landen 
over de diverse aspekten van het 
VS-beleid: ekonomisch, finan
cieel, politiek en landsverdedi
ging. 
Alhoewel Schiltz niet gaat als 
vertegenwoordiger van de 
Vlaamse regering, laat het toch 
geen twijfel dat Hugo Schiltz 
zich in de VS inspant om de VU-
ideeën, omtrent een eigen 
Vlaams buitenlands beleid, meer 
kracht bij te zetten. En in tegen
stelling tot het staatshoofd, be
seft men in het buitenland blijk
baar beter dat op de wording van 
de Vlaamse staat geen rem meer 

kan staan. Tot spijt van wie 't 
benijdt, nietwaar Leo Tinde-
mans!? 

Deze week dit... 
De koude, maar biezonder 
zonnige uren van de voorbije 
dagen wekken reeds het 
verlangen naar en de hoop op 
de nakende lente. Wij kijken al 
uit naar de tijd dat we de wollen 
trui en sjaal weer in de kast 
kunnen opbergen en dat de 
botten opnieuw ontspringen. Een 
nieuwe lente. 
Ongewild dacht ik even aan dat 
prachtige „Gebed voor het 
Vaderland". De laatste zin van 
dit enig mooie lied klinkt: tot 
statig als een eik, voor U ons 
volk herbloeit" Een verre 
droom? Eindelijk een vrij, 
verdraagzaam en gelukkig 
Vlaanderen. 
Op politiek vlak lijkt het een 
evenwel erg koude en donkere 
winternacht voor Vlaanderen te 
zijn. Een kille tijd. Neem nu de 
jongste regeringsbeslissingen. 
Zet deze allemaal op een rijtje 
en, tot onze verbijstering, 
moeten wij vaststellen dat 
Vlaanderen de ene kaakslag na 
de andere inkasseert. Ondanks 
de eenparige stellingname van 
de Vlaamse Raad, werd 
bendeleider Happart toch tot 
burgemeester benoemd van 
Voeren. Ondanks de ernstige 
ekonomische krisis, besliste de 
centrale regering toch tot de 
aankoop van 44 volstrekt 
onnodige gevechtsvliegtuigen. 
„Ten behoeve van de Waalse 
industrie" voegt men er, bijna 
cynisch, aan toe. En tot 
overmaat van schande wordt 
deze waanzinnige beslissing 
„gedekt" door de „Vlaamse" 
patroons van FLAG_. 

Of wat gedacht van de 
onthutsende vaststelling dat bet 
door Vlaanderen in stand 
gehouden, Cockerill-Sambre 
duurderde kolen uit het 
buitenland invoert ten nadele 
van de Limburgse 
steenkoolmijnen? Met „Vlaams" 
geld slaagt men er zo in extra-
werkloosheid te „scheppen" in 
Vlaanderen! En straks beslist 
deze regering over de 
participatie in het kempark van 
Chooz, waardoor de belofte 
voor de bouw van een 
Limburgse steenkoolcentrale 
verloochend wordt 
Eergisteren betoogden 
Limburgse werkzoekenden 
terecht tegen de hoge 
werkloosheid in hun provincie: 
25 % van de beroepsbevolking 
zit er zonder werk; 40 % van 
de jongeren en 75 % van de 
vrouwen. Het is erg voor een 
volk wanneer de jongeren van 
dit volk geen toekomst meer 
zien. 
Nu weet ik wel dat de 
ekonomische krisis 
wereldomvattend is, maar het 
hoeft toch geen betoog dat 
Vlaanderen dubbel geteisterd 
wordt; én door de mundiale 
krisis én door de benadeling 
vanwege de Belgische overheid. 
Hoeveel duizenden 
arbeidsplaatsen worden er niet 
jaarlijks aan Vlaanderen 
ontnomen? Tot eer en glorie van 
het voortbestaan van België. 
Zaterdag 5 februari jl. was het 
mogelijk om, met slechts één 
berichtje en amper enkele dagen 
voorbereidingstijd, een 

verwittigingsbetoging te Hasselt 
te organizeren. Met duizenden 
deelnemers. 
Deze krachttoer levert eens te 
meer, het bewijs van ons sterk 
VU-kader. Waarmee ik erg 
opgetogen ben en waarvoor ik 
alle militanten dank zeg. 
Zou dit ook mogelijk zijn tegen 
andere, voor Vlaanderen 
evenzeer nadelige, beslissingen? 
Wanneer zullen die o zo 
machtige Vlaamse 
vakbondsleiders het unitair geflirt 
stoppen, om eindelijk en 
daadwerkelijk de belangen van 
de Vlaamse werknemers te 
gaan verdedigen? 
Wanneer zullen de Vlaamse 
syndikaten dit inzien? Want 
indien wij straks in onze 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd 
gesteund worden door die rijke 
en machtige verenigingen, dan 
kan niemand nog, en zeker geen 
tijdelijke Belgische regering, die 
Vlaamse staat tegenhouden. 
Het wordt de hoogste tijd dat 
Vlaanderen het anti-Vlaamse 
beleid van het Kabinet Martens 
beantwoordt Massaal. In ons 
aller belang. 

En dan komt die Vlaamse 
heropstanding er. Gewis en 
zeker. Wij, Vlaams-nationalisten, 
zijn er de architekten en 
bouwmeesters van. 

Content 
puriteins? 
Willem Content (salon-SP-er) is 
een rare vogel. Geregeld werkt 
deze Blankenbergse burgemees
ter zich in het nieuws door knots
gekke uitspraken of provoceren
de dadea Maar, blijkbaar kan hij 
satire en spot op zijn eigen per
soontje niet smaken. Daar waar de 
hele badstad het afgelopen week
einde de kamavalskap opzette, 
werd door Content het parket 
ingespannen om een ^jomografi-
sche" schilderij te verduisteren 
voor het oog van de bezoeker. 
Twee plaatselijke schikJers had-

Vic ANCIAUX 

den in een Ensoriaanse stijl enkele 
schilderijen tentoongesteld, waar
in de plaatselijke politiek in een 
kamavaleske toon werden ver
haald. Op één van die prenten 
werd de draak gestoken met de 
koalitiewisseling: immers, na jaren
lang samengaan van SP en PVV, 
koos Content plots (en onbegrij
pelijk) voor de CVP. Dit inspireer
de de kunstenaars tot het ska-
breus schilderen van Content en 
zijn nieuwe eerste CVP-schepen: 
de ene toont zijn achterwerk, de 
andere watert op de menigte. 
Deze „keiharde porno" moest be
dekt zo meende Content Onder
tussen hangt in datzelfde stadhuis 

wel een „achtbare prent" van bur
gemeester Content — in staat-
siekledij — te pronken. Van eigen
waan en kleingeestigheid gespro
ken. 

Ongelukkige 
Van den 
Brande 
Tijdens een debat vorige week 
uitte CVP-volksvertegenwoordt-
ger Luk Van den Brarwie felle 
kritiek op de manier waarop het 
kabinet-Martens zijn regionaliza-
tie-voorstel had behandeld: „Het 
Studiecentrum voor de Staatsher
vorming dat de regering wil op
richten, vind ik geen aangepaste 
en adekwate formule- Ik gekxf 
dat deze, persoonlijke opinie ge-
deekJ wordt door de meerderhekJ 
van mijn (CVP-)fraktie". 
Voor het eerst reageerde de Me-
chelse CVP-er aldus op het rege-
ringsmaneuver ter bevriezing van 
de regionalizatie van de vijf natio
nale ekonomische sektoren. Van 
den Brande zei verder nog dat die 
opsplitsing onvermijdelijk is ge
worden en dat de meest aange
wezen manier om hier komaf mee 
te maken blijft: de spoedige be
handeling van het wetsontwerp in 
Kamer en Senaat Maar neen, de 
centrale regering, met de gewe
zen federalist (en thans premier) 
Wilfried Martens aan kop besloot 
die zo nodige hervorming weer 
eens naar een studiecentrum te 
verwijzen. En dus te begraven. 
Indien het juist is dat de meerder
heid van de Vlaamse (?) kristen-
demokraten achter Van den Bran
de staat dan vragen wij ons wel af 
waarom diezelfde CVP het anti-
Vlaamse regenngskabinet blijft 
steunen. Deze partij is immers de 
grootste regeringspartij. Wil de 
échte CVP dus rechtstaan au.b.? 
Of blijft het weer eens bij woor
den, woorden, woorden-
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M^ 
CVP-, PW- en SP-kollega's op dat 
ogenblik, naast de VÜ, „op de 
lxurikaden"\ 

Breuk tussen 
CVP. 

— Het aantreden van André Vanden Broucke als nieuw voorzitter van het ABW is duidelijk van aard ge
weest om het gemeenschappelijk vakbondsfront van ABW-ACV een nieuw elan te geven. Er werden 
vorige week op een eerste gezamenlijke manifestatie niet alleen waarschuwingen aan het adres van de 
werkgevers geuit, maar ook de centrale regering werd ervoor gewaarschuwd dat nu eindelijk ook effektlef 
moet blijken dat de zware Inleveringen die van de werknemers worden geëist moeten resulteren in ver
hoogde tewerkstelling. De drastische krisisremedie, slopen van de unitaire staat, Is evenwel nog altijd 
geen prioritaire ayndikale els. 

Op voorstel 
van Schiltz 
Op zaterdag 30 januari bracht 
vu-gemeenschapsminister 
Hugo Schiltz een opgemerkt be
zoek aan de Voerstreek. Dat 
Schiltz' bezoek niet zonder resul
taten zou blijven, kon iedereen 
wel vermoeden. Tenminste zij die 
het Vlaamse doorzettingsvermo
gen van deze Vlaamsnationalisti-
sche voorman kennen. Hij stelde 
zijn kollega's in de Vlaamse rege
ring voor, een werkgroep op te 
richten die zich permanent zou 
bezig houden met de situatie van 
de Vlamingen in Voeren. De 
CVP-er en voorzitter Geens 
achtte dit overbodig- Maar toch 
moest hij aanvaarden dat, op 
voorstel van Schiltz, de Vlaamse 
regering konkrete beleidsmaat
regelen zal uitwerken ten voor
dele van de Vlaamse Voerenaars. 
Er zal daarenboven een delegatie 
worden samengesteld waarin de 
vier Vlaamse partijen vertegen
woordigd zullen zijn en die, sa
men met de Limburgse provin
ciale overheid, zal samenwerken 
om beter aan de verzuchtingen 
van de Vlaamse Voerenaars te
gemoet te komen. 
Of wat een ernstig werkbezoek 
.van een VU-vertegenwoordiger 
al vermag-

Een nieuw 
Ronquières 
Wie kent er niet „het hellend vlak 
van Ronquières', die totaal onno
dige scheepslift nabij Charleroi? 
Al was het maar van de school
reizen. 
Blijkbaar heeft men er in Wallo
nië nog niet genoeg van, want op 
amper een tiental kilometer van 
die eerste mislukking, is men 
sinds jaren bezig met de bouw 
van nog zo'n gigantische klucht 
Het wordt, eens te meer, een 
scheepslift die miljarden kost en 
zal kosten. Dit prestigestuk 

wordt gebouwd op een kanaal 
zonder toekomst Volgens onze 
zuiderburen wordt het iets „uni
que au monde'. Dat geloven wij 
vrij. 
Maar, het wordt pas helemaal 
gek wanneer men overweegt dat 
deze peperdure en overbodige 
infrastruktuur er slechts kan ko
men door middel van „parallelle 
kredieten voor Zeebrugge', en 
die dus goeddeels betaald wor
den met Vlaams geld. En Indien 
dit nog iets zou bijbrengen tot de 
ekonomische heropleving van 
Wallonië, dan zou dit nog ergens 
begrijpelijk zijn- Maar uit ekono
mische studies is gebleken dat 
het transport langs het betrok
ken Centrumkanaal tussen Ber
gen en La Louvière sinds 72 op 
één-derde van de toenmalige tra
fiek is teruggevallen. 
Dit technisch wonder wordt dus 
reeds van bij het begin een stu-
die-objekt. voor de discipline 
„industriële archeologie'. 

Naar Raad 
van State 
Namens de Vlaamse Regering (en 
vooral onder impuls van de VU-mi-
nister) heeft voorzitter Geens bij 
de Raad van State beroep inge
steld tot nietigverklaring van het 
besluit van de Franse gemeen
schapsregering (2 december 
1982) tot afkondiging van het de
kreet van de Franse gemeen
schapsraad „in verband met de 
Franse onderwijsinstellingen die 
een onderwijs vrijstellen buiten de 
grenzen van het grondgebied van 
de Franse gemeenschap". Dit be
roep tegen het welbekende „de
kreet Lagasse" is ingesteld 
wegens machtsoverschrijding, 
schending van substantiële of op 
straffe van nietigheid voorge
schreven vormen of afwending 
van macht Konkreet wil dit zeg
gen dat de Franse gemeen-
schapsexekutieve haar boekje ver 
te buiten ging en dat de Raad van 
State dit nietig moet verklaren. 
Zoniet zal de Vlaamse regering 

geen middelen schuwen en alle 
mogelijke verzetsakties aangrij
pen mocht men aan franstalige 
kant toch overwegen dit hatelijk 
dekreet in daden om te zetten. 
Wij verwachten Geens en zijn 

De waanzinnige aankoop van 44 
F-16-gevechtsvliegtuigen, ten 
belope van ruim 50 miljard frank, 
wordt in Vlaanderen op biezon-
der heftige kritiek onthaald. Men 
aanvaardt eenvoudigweg niet 
dat, in een ekonomische en so
ciale krisistijd, nog maar eens 
duizenden miljoenen aan de oor
logsindustrie worden besteed. 
Om dan nog te zwijgen over de 
schandalige benadeling van 
Vlaanderen. 
Nu hebben ook de belangrijkste 
kat9lieke verenigingen zoals 
„Kommissie Rechtvaardigheid 
en Vrede', „Pax-Christi-Vlaande-
ren'en „Broederlijk Delen'geza-
menlijk gereageerd op deze re
geringsbeslissing. 

...en katolieke 
organizaties 
Zij zeggen geschokt te zijn door 
deze aankoop, die gebeurt op een 
ogenblik dat ons land steeds min
der bijdraagt in de strijd tegen de 
honger en onderontwikkeling. Het 
aktietema van de organizatie 
„Broederiijk De/en" tijdens de pas 
begonnen vasten is trouwens: 
„Vrede door ontwapening". 

Tot nader bericht is de „kristelijke' 
volkspartij de belangrijkste rege-
ringsfraktie. Regering die tot deze 

Kommentaar 

aankoop besloot Een breuk tus
sen de „moederpartij" er\ de echte 
gelovigen is onvermijdelijk. De hy-
pokrisie van de CVP heeft al té 
lang geduurd... Maar straks zullen 
de CVP-mandatarissen wel weer, 
gezeten op de eerste rijen van 
kerken en kapellen, hun zuinige 
duit in het zakje doen. Om zwaar
den tot ptoegen te smeden? Wit-
gekalkte graven. 

Schuld van 
staal 
En ook dit is een aspekt van het 
rampzalige staaldossier. De 
technische werkloosheid, die 
binnenkort de Limburgse steen
koolmijnen zal teisteren, is het 
gevolg van het niet naleven door 
de Waalse staalfabrieken van het 
protokol over de afname van 
kookskolen. Bovendien staat Co-
ckenlI-Sambre voor liefst 2.500 
miljoen frank in het krijt bij de 
Kempische Steenkoolmijnen. Te
gen de gemaakte afspraken in en 
bovendien tegen een veel hogere 
prijs, durfde de leiding van CS 
het aan vreemde, buitenlandse 
steenkool aan te kopen en in te 
voeren. 

Het volstaat blijkbaar niet dat 
door die reeds jarenlange geld-
transferten van Vlaanderen naar 
die Waalse staalputten-zonder-
bodem, de toekomstkansen van 
Vlaamse bedrijven worden ont
nomen. Nu zijn de CS-bedrijven 
er zelfs de oorzaak van dat er 
straks nog méér werkzoekenden 
bijkomen in Limburg. Lieve men
sen zijn het daar in het zuiden: 
miljarden krijgen van Vlaanderen 
en ons dan nog een kl- aftrekken. 

Het ontslag van Vreven 
De vraag die rijst is natuurlijk, of de man wel echt 
bestaat Of hij een tastbare realiteit van vlees en 
bloed is. 
Jawel hoor, hij bestaat Hij is zelfs minister van 
Landsverdediging, al merk je dat niet dadelijk. 
Alfred „Freddy" Vreven, 45, verplaatst zich nog al
tijd met de A-14 van Brussel naar Sint-Truiden. En 
vice versa Maar dat is dan ook zo ongeveer het 
enige wat hij verplaatst 
Freddy is alvast geen appel die ver van de boom is 
gevallen. Hij drukt de vaderlijke voetsporen met 
ontroerende nauwkeurigheid. Vader Raoul was 
notaris, zoon Freddy is dat ook. Vader was parle
mentslid, zoonlief is dat ook geworden. Vader 
Vreven is heel eventjes, bijna zonder dat iemand 
het merkte, minister geweest Zoon Freddy is hard 
bezig, hetzelfde te doen. 
Je moet niet alleen bij de juiste partij zijn, je moet 
daarenboven op de juiste plaats geboren worden. 
Als een regering gevormd wordt met haar vele 
subtiele evenwichten tussen kleur en regio, gaat 
allicht de kreet op „wij zoeken nog een socialist uit 
West-Vlaanderen". Of „wij zoeken nog een liberaal 
uit Limburg". In deze regering is Vreven de liberaal 
die uit Limburg moest komen. Deze kwaliteiten 
heeft hij onbetwistbaar. Naar andere werd niet ge
vraagd. En zo is het Freddy overkomen, minister 
van Landsverdediging te worden. Onder Martens-
V. 
Bij de prijsuitdelingen in het Truiense atheneum 
kwam Vreven altijd achteraan, en dat had niets te 
zien met de alfabetische volgorde. Toen hij aan de 
VUB trachtte notaris te worden, moest hij zonodig 
bijlessen krijgen. Van niemand minder dan Willy 
Claes, die wat bijkomend zakgeld best kon gebrui
ken. Hij heeft lang moeten wachten, tot in 1977, om 
notaris te worden. Vader Raoul had het zich 
namelijk in het hoofd gestoken, de vijftig jaar nota
riaat rond te maken. En zoon Freddy mocht 
wachten tot na het feest 
Wat het ministerschap betreft is de nochtans niet 
zo snuggere zoon sneller dan de vader. Raoul Vre
ven is destijds 60 moeten worden, alvorens Gas

ton Eyskens de kreet slaakte „wij zoeken een libe
raal uit Limburg". Freddy is nog maar halverwege 
de veertig. Alhoewel hij er reeds begint uit te zien 
als een opa. Het pootje waarschijnlijk: op jacht 
gaan, graag goed eten, kort vlees en korte drank, 
de notariskwaal. 
Zo is het gekomen — gelijk frater Venantius 
placht te zeggen — dat Freddy Vreven minister 
van Landsverdediging is op het ogenblik dat de 
F-16 worden bijbesteld. Minister is en minister 
blijft Wat eigenlijk nogal verwonderiijk is. 
Want reeds op 5 februari vorig jaar verklaarde de 
toen kersverse minister aan Het Laatste Nieuws 
„dat hij het niet zou kunnen verantwoorden, met 
het geld van Landsverdediging vliegtuigen aan te 
schaffen die we nog niet absoluut nodig hebben". 
En op 14 juli zegde hij nog duidelijker: „Indien de 
regering absoluut voorrang zou willen geven aan 
de bijbestelling van F-16-toestellen, zal ik mij met 
klem daartegen verzetten en eventueel ontslag 
nemen". 
Al iets gehoord van ontslag? Nou, wij ook niet 
Alhoewel; het doen en laten van Freddy Vreven is 
zo onbelangrijk, dat je nooit zeker weet of hij al 
dan niet iets is of was. 
Hij valt daarbij overigens niet uit de toon. De 
Vlaamse (nou ja: Vlaamse) liberalen in Martens-V 
vallen geen van allen uit de toon. Zij vallen niet 
eens op. 



Sociaal-ekonomisch vm 
De spooktreinen van De Croo 

Met de omnibus naar het museum 
Het is nu tien jaar geleden 
dat met brio werd 
aangekondigd: „Nu zijn de 
vette jaren voor het openbaar 
vervoer aangebroken T Het 
was minister van 
Verlteerswezen Chabert die 
deze grote belofte bij 
herlialing deed en met grote 
krantel(oppen voor zijn 
publicitaire rekening schreef. 
De huidige titularis van het 
verkeersdepartement, Herman 
De Croo, belooft vandaag 
niets anders. Maar in al die 
jaren, tot op vandaag, heeft 
het publiek slechts kunnen 
genieten van de groteske 
sukkelgang van dat openbaar 
vervoer. 
Reorganizatie en betere 
koördinatie van de 
onderscheiden vervoernetten? 
Vergeet het maar. Stramme 
wissels die niet meer zouden 
vastvriezen? We weten beter. 
Maar goed, dat behoort nu 
allemaal tot het verleden, zo 
wordt gezegd. Morgen wordt 
het beter met het openbaar 
vervoer als de grootse 
hervormingsplannen van De 
Croo, vanaf mei volgend jaar, 
in de praktijk zullen omgezet 
Het heet dat de treindiensten en 
regionale busverbindingen beter 
op mekaar zullen afgestemd 
worden. Dat de treinen (vooral 
dan de zogeheten Inter City trei
nen) een klokvaste dienst zullen 
verzekeren. 

We hebben dat nog gehoord: 
toen Paul-Henri Spaak voor het 
eerst tot het ministerschap werd 
geroepen zei hij tegen zijn moe
der: „Ik zal ervoor zorgen dat de 
treinen weer op tijd gaan rijden^." 

288 stations dicht 
De hervormingsplannen van 
PVV-er De Croo komen er in 
grote lijnen op neer dat de trein
verbindingen tussen de grote 
centra sneller en stipter gereali-
zeerd worden, maar dat het aan
tal omnibustreinen meteen dras
tisch verminderd wordt Of ook 
nog: dat van de 800 stations er 
meteen niet minder dan 288 sta
tions gesloten worden! De lokale 

Late ABW-... 
Stilaan, eindelijk, begint de kom-
munautaire opsplitsing van de 
twee grote nationale vakbonden 
voor onze gemeenschap vruch
ten af te werpen. Tot voor kort 
werd in de syndikale wereld het 
autonomiestreven van de Vlaam
se gemeenschap nog argwanend 
bekeken, terwijl jarenlang de fe
deralistische gedachte in die 
kringen zelfs manifest werd 
bekampt 
De tijden veranderen ook in de 
syndikale wereld. 
Begin deze week werd een intern 
werkdokument van de studie
dienst van de Vlaamse Interge-
westelijke van het ABW via „een 

verbindingen zouden in die stre
ken dan „beter" verzekerd wor
den door busdiensten. 
De norm voor de NMBS om een 
station of stopplaats met treinen 
te bedienen wordt gesteld op 
minstens 200 reizigers per dag, 
terwijl een stoptreindienst glo
baal bekeken slechts zal ge
handhaafd worden als deze om
nibustreinen minstens 50 op
stappende reizigers per kilome
ter tellen. 
Dit laatste betekent dat niet al
leen het aantal stopplaatsen 
drastisch zal verminderd wor
den, maar dat op de nog weer
houden treinhekes die bediend 
worden door omnitxjssen per 
dag tiehoorlijk ntinder treinen 
zullen stoppen! 
Het woord „omnibus" mag dan 
ook vanaf volgend jaar uit het 
NMBS-repertorium geschrapt 
worden. 
Dat de afgeschafte treirvstop-
plaatsen volgens De Croo t>eter 
zullen liediend worden door bus
sen van de NMVB laten we voor 

rekening van deze kunst- en 
vliegwerk minister. De drasti
sche reorganizatieplannen (dras
tisch dit keer inderdaad O zullen 
als gevolg hebben dat het open
baar vervoer in veel streken 
(met Limburg op kopD nog min
der behoorlijk zal geschieden. 
Terwijl De Croo rekent op een 
stijgerKl aantal treinreizigers, is 
het evenwel nu al zeker dat de 
drastische afschaffing van stop
plaatsen en sluiting van stations 
de toename van het autoverkeer 
enorm in de hand zal werken. 
Wat is een pendelaar er mee 
gediend dat hij t>ij voorljeetó 
twee minuten sneller van Leuven 
naar Brssel kan treinen, terwijl hij 
anderzijds een half uur langer 
onderweg is van zijn woonplaats 
tot Leuven?- En 's avonds om
gekeerd. 

200.000 bils 
De voorgenomen reorganizatie 
van de NMBS- en NMVB-dien-
sten is zonder meer een asociaal 
hervormingsplan. 

De liberale minister laat de 
NMBS-direktie er op wijzen dat 
ook onder meer in Nederland de 
fameuze ktokvaste Intercity-trei
nen werden ingevoerd. Maar 
daarbij wordt wnjselijk verzwe
gen dat bij deze vertieterde ir>-
terstedelijke treinddiensten hoe-
ger^aamd geen vermindering van 
het aantal omnibustreinen hoor
de! 

En ook wordt niet vemneki dat in 
Nederland de onderscheiden 
openbare vervoerdiensten 
reeds jarenlang beter op mekaar 
afgesteoKJ zijn dan bij on& 
Momenteel worden veel asocia
le maatregelen doorgeduwd on
der het nrK>m van genoodzaakte 
besparingen. 

Ook De Croo schermt met dat 
zware argument Hoe hufchet-
achtig diens belekJ is kan nauwe
lijks beter geiüustreerd worden 
met dit frappant voort}eeid: vori
ge week heeft hij in een brief aan 
de NMBS-direktie bevolen 
200.000 houten dwarsliggers 

gunstige wind' bekendgemaakt 
Uit het socialistische VLIG-do-
kument leren we dingen die we 
reeds wisten, maar die belang 
hebben omdat de bevestiging er
van precies uit syndikale hoek 
komt 

...ontdekking 
Het werkdokument van het ABVV 
stelt inderdaad dat Vlaanderen on
verminderd door het sektorieel 
beleid (de hulpprogramma's voor 
de vijf nationale sektoren) schro
melijk wordt tienadeeld. Vlaande
ren presteert een regkinale pro-
duktie van 68 tegenover 32 in 
Waltonië. In de vijf voortjije jaren 
kreeg Vlaanderen daarentegen 

slechts voor iets meer dan 55 
procent sektoriële overfiekJshulp 
tegenover ruim 44 procent ten 
voordele van Waalse bedrijven. 
Eveneens procentueel uitgedrukt 
gingen er in dezelfde p)eriode in 
Vlaanderen 10 ten honderd méér 
joljs verioren dan in Wallonië. 
Gaat de socialistische vakbond uit 
deze harde cijfers nu ook de pas
sende konklusies trekken als er 
morgen weer uitgepakt wordt met 
zwaar geschut op het strijdvekd 
van de natkmale solidariteit-? 

Kamavalesk 
Dat de regering Martens een 
hold-up ten nadele van de Vlaam
se gemeenschap aan het plegen 

is, is nu wel overduidelijk. Een 
„geaktualizeerde versie' van het 
rapport-Matthijs over de finan
ciering van de vijf nationale 
sektoren (vorige week vrijdag in 
de ministerraad goedgekeurd), 
heeft alle cijfers geschrapt die 
een duidelijk zicht zouden kun
nen geven op de budgettaire 
weerslag van de miljarden-ca
deaus die de regering momen
teel aan de Waalse industrie 
geeft Bovendien werd beslist dit 
kamavalesk rapport (wat is het 
nog méér waard als de budgettai
re cijfers onvermeld blijven?) toe 
te vertrouwen aan de goede zor
gen van het fameuze zoveelste 
studiecentrum voor de staats
hervorming dat nog moet opge
richt worden. 

(bils) aan te kopen wat een 
uitgave van nagenoeg 200 mil
joen betekent Welnu, de NMBS-
direktie heeft te kennen gege
ven dat die eiankoop volkomen 
overtxKÜg Is aangezien er nog 
800.000 bils in stock zijn! Boven
dien is er voor deze aankoop 
geen geld! Niets te morren stelt 
De Croo: aankopen! En hij voegt 
er op zijn beurt weer niet bij dat 
deze bestelling werd opgedron
gen (alweer) door een paar 
Waalse bedrijven die leven bij de 
gratie van de natkxwie schat
kist. 
Het tekent gans de mentaliteit 
van de verkeersminister. Want, 
die paar horxlerd miljoen, tot 
daar aan toe. Maar ook voor zijn 
fameuze reorganizatieplannen 
goochelt De Croo met cijfers dat 
het een lust is. Hij liet tiecijferen 
dat het fameuze Intercityplan de 
NMBS (vanaf 1990 pasD 4.35 
miljard frank nnoet opbrengen 
aan t>esparingen. Maar inmiddels 
zijn er miljarden nodig voor 
noodzakelijke Intercity-werken, 
en zal ook de NMVB-maat-
schappij jaariijks een half miljard 
meer aan uitgaven dienen te 
financieren. DQ direkties, zowel 
van NMVB en NMBS, stellen dat 
zij hiervoor geen cent hebt)en! 
Dus wordt het hakmes in de 
personeel^osten gezet. 
Van de afbouw van het open
baar vervoer heeft de Croo ui
teraard geen last Zijn c^jenbaar 
vervoer wordt gewaartxjrgd met 
privé<Jiauffeur op staatskosten. 
Maar dat hij op kosten van de 
gemeenschap een wanbeleki 
opdringt (en dan niet alleen met 
bevolen overbodige aankopen) 
is ongehoord. 
Want, die Intercity-diensten kun
nen pendelaars aan het dagdro
men brengen, maar intussen ma
ken we het toch maar mee dat 
vandaag nog, als gevolg van De 
Croo-uitvindingen, spooktreinen 
door het land rijden die in het ka
der van de bezuinigingen geen 
reizigers opnemen in de stations 
waar ze doorrijden.. 
Het voorgenomen reorganizatie-
plan van de NMBS zal ook onder 
meer nog als gevolg hebben dat 
pas-getx>uwde of gemodemi-
zeerde stations gesloten wor
den! 
En ten slotte is het pracht-resul-
taat ook: dat na de vermindering 
van het personeelsbestand met 
niet minder dan 3.000 werkne
mers de voorgenomen zoveel
ste NMBS-reorganizatie als ge
volg zal hebben dat nog eens 
1250 personeelsleden „af
vloeien". In tiet kader van fret 
tewerkstellingsbeleid van de re
gering Martens V. 

De minister van werkkx>shekl 
zal dan op zijn IxxJget enkele 
miljarden nneer nrK>eten inschrij
ven om zoveel bijkomende 
werkzoekenden een levensmini-
mum te waartxx-gen. 

(hds) 
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Dure sjerp 
In het Brusselse weekblad „Pour-
quol Pas?" verscheen, vóór enige 
dagen, een eerste lijst van inteke
naars ter financiering van de bur
gemeesterssjerp van bendeleider 
José Happart Zoals wij voorspeld 
hadden wordt Happart immers 

burgemeester van Voeren... en de 
frankofonen kraaien luid viktorie: 

„Aujourd'hul, Ie Rol ayant nommé 
M. Happart-" en als geschenk wil 
men, hem, door middel van een 
steunlijst, zijn ambtssjerp kado 
doen. De fransdolle pers maakt 
zowaar van een terrorist een held 
en overlaadt hem met geschen

ken. Dit ruikt vervaarlijk naar fas
cistische praktijken: het geven van 
geschenken aan een leider van 
een privé-militie. 

Ten titel van inlichting: op die 
intekenlijst komen zelfs enkele 
Vlamingen voor. Geesteszieken 
vermoeden wij. Of „kdlabora-
teurs"? 

Eyskens 
mag niet 
Nadat CVP-voorzltter Swaeten 
het geplande televisiedebat Ja-
dar zijn waarheid' vorige week 
zondag had geboycot door te 
weigeren hieraan deel te nemen, 
heeft nu ook de voltallige kabi
netsraad zich met het mediabe
leid bemoeid. En nog geen klein 
beetje. 
De RTBF had een gespreksronde 
op touw gezet tussen CVP-mi-
nister van Ekonomische Zaken 
Mark Eyskens en PS-voorzitter 
Guy Spitaels voor het program
ma „Face a Face". Alles dik in 
orde- tot vrijdagnamiddag. Toen 
werd meegedeeld dat Mark Eys
kens niet mag verschijnen in 
deze konfrontatie. Verbod opge
legd door premier Martens. Al
hoewel de betrokkene zelf aan
vankelijk de uitnodiging had aan
vaard. 
De kabinetsraad laat zich nu ook 
al in met de programmatie van de 
televisieprogramma's. En dan 
maar verkondigen dat de BRT en 
RTBF „een sclirijnend gebrek aan 
objelitiviteit vertonen", nietwaar 
Swaelen? Straks verbieden ze 
misschien nog „Dallas' of „De 
Weerwan' wegens de „hoge 
vorm van politiel<e beïnvloe
ding"-

Kijk en luister 
De ontvangst van het kijk- en 
luistergeld, dat elke inwoner van 
België betaalt als hij in het bezit is 
van een beeldbuis of een radio, 
bedroeg vorig jaar zo 'n 15 miljard 
frank. Van die 15 miljard was 8,4 
miljard afkomstig van de Vlaamse 
kijkers en luisteraars (dik 56 %). 
Nu ontvangt de BRT van die 8,4 

miljard niet eens 2,5 miljard frank. 
De resterende 6 miljard verdwijnt 
in de nationale kas. En dient dus 
ook om de verlieslatende industrie 
in Wallonië mee te betalen. 
Wanneer u straks, beste kijker en/ 
of luisteraar, weer eens doodgeër-
gerd zit te luisteren of te kijken 
naar vervelende programma's en 
heruitzendingen van de BRT, weet 
dan dat dit mee de schuld is van 
Cockerill-Sambre. Of misschien 
raast er wel zo 'n (onnodige) F-16-
lawaaimaker doorheen je televisie
scherm... 

VNOS 
op TV 
Morgen, vrijdag 18 februari 
1983, is er een nieuwe 
Vlaams-nationale uitzending 
op televisie. Ditmaal even
wel op het tweede BRT-net, 
om 21 u. 30. 
Teruggeblikt wordt op de 
voorbije gebeurtenissen in 
en rond de Voerstreek. De 
VNOS-reportageploeg was 
er bij op de verwittigingsbe
toging te Hasselt en ver
bleef ook een aantal dagen 
in de Voerstreek zelf — te
midden van het karnaval-
gewoel. In de studio wordt 
nagekaart en in de toekomst 
gekeken door volksverte
genwoordigers Jaak Ga
briels en Willy Desaeyere, 
door burgemeester en pro
vincieraadslid Johan Sau-
wens en door een afvaardi
ging van Vlaamse Voere
naars. 
Uiteraard komt ook de nog 
recentere politieke aktuali-
teit aan bod: de frigo-poli-
tiek van de regering Mar
tens, de aankoop van de 
F 16-vliegtuigen en eens te 
meer het staal. 

Ter attentie van de koning 
Op zijn Nieuwjaarsreceptie vorige week 
heeft koning Boudewijn een passus ge
wijd aan de internationale betrekkingen. 
Deze passus eindigde met de stelling dat 
„de nationale uitvoerende macht, vol
gens artikel 68 van de Grondwet de 
enige gesprekspartner op het internatio
naal vlak" blijft 
De stelling dat de Gemeenschapsraden 
en de executieven voor hun internatio
naal verkeer aangewezen zijn op het 
kanaal van de centrale regering is, op z'n 
zachtst gezegd, onjuist 
De beleidsverklaring van de Vlaamse 
regering zegde o.m.: „Daarom moet een 
beleid ontworpen worden dat moet lei
den naar de volledige valorizatie van het 
Vlaamse potentieel. Dit met het oog op 
het behoud en de uitbouw van het wel
zijn, de welvaart en de werkgelegenheid 
in Vlaanderen". 
Het is duidelijk dat de verwezenlijking 
van dit beleid een internationale dimen
sie vertoont: Vlaanderen is te klein om 
„self sufficient" te zijn. 
Vandaar dat de beleidsverklaring verder 
zegt: „De Vlaamse identiteit moet een tot 
ver buiten de grenzen reikende realiteit 
worden, herkenbaar en erkenbaar door 
de wereld." 
1. Het bestaan van Vlaanderen als een 
territoriale en politieke realiteit moet dus 
bekend worden gemaakt 
Dit is een eerste noodzaak: ons bestaan 
te signaleren en te situeren. Deze op
dracht is vanzelfsprekend slechts voor
afgaandelijk aaif het meer fundamentele 
doel, nl. een maximale belangenverzor
ging. 
De Vlaamse ekonomie is afhankelijk van 
een intense internationale handel in goe

deren en diensten. Alleen dank zij die 
handel kunnen wij een voldoende indus
trieel apparaat in leven houden. Vlaande
ren is in wezen één groot haven- en 
transitgebied. 
Vandaar dat exportbevordering, de pro-
spektie van nieuwe markten en de bevor
dering van het vestigingsimago van 
Vlaanderen essentiële beleidsdoelen 
van de Vlaamse regering moeten zijn. 
Deze doelstellingen zijn niet verwezen
lijkbaar door de klassieke „Belgische" 
buitenlandse politiek. De centrale staat 
moet immers in zijn buitenlandse politiek 
een „unitair" gedrag aan de dag leggen. 
Voeg daaraan toe dat het nogal denk
beeldig is, van Franstalige ambtenaren 
een gemotiveerde en entoesiaste inzet 
voor een Vlaams buitenlands beleid te 
verwachten. 
2. De expliciete bevoegdheid van de 
Vlaamse Raad inzake buitenlands beleid 
wordt bepaald door de Grondwet en 
door de biezondere wet tot hervorming 
der instellingen. 
De door de Grondwet aan de gemeen
schapsraden toegewezen expliciete be
voegdheid inzake buitenlands beleid om
vat: het onderwijs (met uitsluiting van 
wat betrekking heeft op de schoolvrede), 
de leerplicht de onderwijsstrukturen, de 
diploma's, de toelagen, de wedden en de 
schoolbevolkingsnormen. 
Ze omvat verder: het regelen, bij dekreet 
van de internationale samenwerking in
zake kulturele en persoonsgebonden 
aangelegenheden. 
De biezondere wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming der instellingen bepaalt 
de kulturele en de persoonsgebonden 
aangelegenheden alsmede de vormen 

van de internationale samenwerking in 
deze aangelegenheden. 
Artikel 16 stelt dat wat betreft de in arti
kel 59bis van de Grondwet vermelde 
vormen van internationale samenwer
king, instemming dient te worden ver
leend door de Vlaamse Raad, de Waalse 
gemeenschapsraad of door beide raden 
indien zij beide betrokken zijn bij het 
sluiten van verdragen of akkoorden. De 
centrale regering kan dus via het minis
terie van Buitenlandse Betrekkingen niet 
langer een verdrag of akkoord afsluiten 
met een ander land op het vlak van 
kuituur, onderwijs, persoonsgebonden 
aangelegenheden, zoals hoger beschre
ven zonder instemming van de betrokken 
gemeenschapsexecutieve. 
Bovendien stelt art 81 dat de executie
ven betrokken worden bij de onderhan
delingen over de internationale akkoor

den. Minstens even belangrijk is het 
volgende: de prospektie en het zoeken 
naar investeerders behoort tevens tot de 
gewestelijke bevoegdheden. 
Deze bevoegdheid heeft onmiskenbaar 
een internationale dimensie. 
3. Buiten de door de Grondwet of de bie
zondere wet expliciet toegekende be
voegdheden, beschikt de Vlaamse ge
meenschap over het recht op te treden 
op het internationaal forum in deze do
meinen, die in Vlaanderen tot haar be
voegdheid worden gerekend. Wanneer 
een regio bevoegd is inzake ekonomi
sche expansie, de gewestelijke aspekten 
van de buitenlandse handel, de tewerk
stelling, de ruimtelijke ordening enz., dan 
houden deze bevoegdheden, wil men ze 
volwaardig waar maken, het recht in ze 
toepasbaar te maken tot in de buiten
landse kontakten toe. 
4. Daarenboven heeft elk rechtspersoon 
het recht zich op het internationaal vlak 
te bewegen en bepaalde akties te ont
wikkelen. 
De Vlaamse gemeenschap kan bijgevolg 
op volkomen legale manier kontrakten 
afsluiten in het buitenland op alle gebie
den die tot haar bevoegdheid behoren of 
die niet uitsluitend voorbehouden zijn 
voor de centrale overheid. 
Het is de plicht van de Vlaamse gemeen
schap de noodzakelijke stappen te on
dernemen, ook op het buitenlands vlak, 
om welvaart en welzijn van het Vlaamse 
volk veilig te stellen. In dit perspektiel 
dient de Vlaamse gemeenschap het in
ternationale forum met angelsaksisch 
pragmatisme te betreden, waarbij elke 
vorm van niet verboden kreativiteit toe
gelaten is. 



Wetstraat 

De Janus-politiek van CVP en P W 
Vorige week vergaderde de Vlaamse Raad. Dat was nu eenmaal afgesproken. 
Ook al stonden op de agenda amper een motie, een aantal mondelinge vragen 
en een interpellatie. 
De motie diende dan nog afgevoerd te worden. Ze was niet langer aktueel: een 
veroordeling van de aanhechting van Voeren bij de provincie Brabant 
Dergelijke zittingen komen de politieke geloofwaardigheid van de Vlaamse 
Raad geenszins ten goede. De tanende afgang van Vlaamse „parlementaire 
werking" kent vele oorzaken. Eén daarvan werd aangestipt door Paul Van 
Grembergen. In zijn evaluatie van één jaar Vlaamse regering en vooral dan van 
de jongste maand hekelde hij de dubbele moraal die CVP en PW er op nahou
den. En of voorzitter Geens dat nu al dan niet praat voor de verkiezingen vindt, 
de Janus-politiek van onder meer zijn partij bevordert geenszins de Vlaamse 
natievorming. 

Iets meer dan een jaar geleden, op 
21 januari 1982, werd de Vlaamse 
Raad voor het eerst opgew/aardeerd 
met een heuse beleidsverklanng. Daar
in stonden een dnetal zeer essentiële 
doelstellingen: het beleid moet de 
volledige valorisatie van het Vlaamse 
potentieel beogen; de Vlaamse iden
titeit moet een tot ver over de gren
zen reikende realiteit worden, her-

„de valorisatie van het Vlaamse po
tentieel'. Hoe kan die nog langer ver
zoend worden met de georganizeerde 
Belgische hold-up op de Vlaamse ge
meenschap? Hoe kan die nog langer 
verzoend worden met de doorgedruk
te aankoop van F-16-vliegtuigen, enkel 
en alleen om een Waalse k>bby van 
dienst te zijn? Hoe kan die nog langer 
verzoend worden met het naar de 

„Honderd jaar heeft de Vlaamse beweging gevochten om 
Vlaanderen een gezicht te geven in de unitaire staat, een 
gezicht van eigenheid en zelfbewustzijn. Nu we op de drempel 
van de natievorming staan, vindt de centrale regering het goed 
om ons toch nog monddood te maken naar de wereld toe.' 

Paul Van Grembergen 

kenbaar en erkenbaar door de we
reld; er moet doelbewust gestreefd 
worden naar uitbreiding en verster
king van bevoegdheden en middelen. 
Mooi als de Bill of Rights, aldus Paul 
Van Grembergen. Maar des te groter 
is dan ook de teleurstelling en de 
bitterheid bij de vaststelling dat de 
centrale regering er in een paar dagen 
tijds in slaagde al deze beleidsinzk^ten 
van tafel te vegen. 
Nemen we vooreerst de droom van 

„Elyseese vetóen" verwijzen van het 
wetsvoorstel Vanden Brande en de 
hele verdere staatshervorming? 

Al die beslissingen van een Vlaams 
eerste minister en een psritaire centra
le regering met CVP en P W zijn 
volkomen onverzoenbaar met VlaeB> 
derens toekomst, Vlaanderens finarv 
cieel en socio-ekonomisch potentieel. 
Allemaal ten koste van een ongekx>flij-
ke verarming van de eigen bevolking, 
ten koste van een groeiende werk-

k>osheid en ten koste van etterende 
onzekertieid en bittertieW. De sociale 
vrede in Waltonië wordt gekocht op de 
rug van de inlevering, de deennjed en 
de lankmoedigheid in Vlaanderen. Ge
dirigeerd door de CVP- en PW-verko-
zenen. 

En dan de droom van een .Vlaamse 
identiteit die een tot ver buiten onze 
grenzen reikende realiteit moet wor
den". Om deze droom te vernietigen 
heeft men zelfs het staatshoofd weten 
in te palmen. Alle wegen naar Rome en 
naar de wereld moeten over het palei-
zenplein blijven lopen. „La Belgique 
une et indivisible", kan het met langer in 
het binnenland, dan nog wel in het 
buitenland. 

Tot slot de uitbreiding en de verster
king van bevoegdheden en middelen. 

P-Sprokkels 
• Ondaiks het feit dat de Vlaamse 
regering uit vier partijen bestaat, werd 
enkel op het CVP^abnet van Ge-
meensdtapsrrmister Steyaert een zo
genaamde Kultuurcel opgericht Op de 
vraag van André De Beul waarom 
dergeKjke cel ook niet aan een SP-en 
VU-kahinet werd gehecht, antwoord
de Geens „geen nut te zien in een wij
ziging van de tjesiissing van de Vlaem-
se regering". 

0 In de Kamer is dinsdag jongstle
den de bespreking van het wetsont
werp „houdende ^ale en begrotings-
bep^ngen" van start gegaan. Eigenlijk 
gaat het hier om een allegaartje van 
bepab)genin vertyandmetdeMastm-

Door haar arbeidsintensiteit en haar multiplikator-effekt is de bouwnijverheid de motor van onze ekonomie: een vermin
dering van de bouwaktiviteit met 10 th. stemt overeen met een daling van 2 Lh. van het bruto nationaal produkt Dat er 
tussen 1978 en 1981 ruim 33.000 vergunningen minder werden afgeleverd en dat de afgang in 1982 nog meer spectacu
lair was, toont voldoende de bedenkelijke toestand van de bouwnijverheid aan. 
In de Senaat werd dan ook aan de alarmbel getrokken. Oswald Van Ooteghem pleitte daarbij voor de bevordering van 
de zeer arbeidsintensieve vernieuwbouw. Ook suggereerde hij de invoering van het stelsel van stagiairs: de RVA 
betaalt de stagiairs door en de werkgever past het verschil met het gewone loon bij. Het zijn immers vooral de sociale 
bijdragen en andere lasten die het bouwen onbetaalbaar maken. 
En om de vrees bij kandidaat-bouwers weg te nemen, steunde hij kra'chtdadig het idee van de Vlaamse regering om een 
bouwverzekering in te stellen tegen loonverlies, b.v. in geval van werkloosheid of ziekte. 

Die droom werd netjes opgevangen 
door een studiecentrum. De frigo-poli-
tiek, waardoor elk parlementair initia
tief dat maar enigszins tegemoet komt 
aan de brede veriangens van de 
Vlaamse bevolking, gefnuikt wordt 
Met één slag dus is de centrale rege
ring er in geslaagd de Vlaamse natie
vorming volledig op een zijspoor te 
plaatsen. Beschamend en irriterend is 
de houding van de CVP- en PW-
verkozenen, „zetelend in de Vlaamse 
Raad, maar wetend dat morgen de
zelfde benen hen naar Kamer en 
Senaat voeren", „'t En zal" zeggen 
tegen de benoeming van Happart al
thans in de Vlaamse vergadering. Even 
later in de Belgische vergadering alle 
dure eden loochenen en alle affronten 
goedkeuren. In Antwerpen noemt men 
dat „kazakkenkeerdenj". 

gen, de gemeenteliegrotingen de te
korten van openbare ziekenhuizen en 
de handhaving van het konkurrentie-
vermogen, waarmede de regering het 
begrotingstekort wat wil indijken. Deze 
zogenoemde finandewet zou het sluit
stuk moeten vormen van de 192 be
sluiten die in het kader van de vol
machten werden getroffen. Het sluit
stuk dus van wat Frans Baert ooit de 
„wetgevende diarree" van Martens 
noemde. 

• Bij het einde van de vorige Kamer
zitting — bijna volledig gewijd aan het 
dosser-Voeren — interpelleerde Jo 
Belmans nog over de beweegredenen 
voor het niet-benoemen van een aantal 
kandidaat-burgemeesters in het verie-
den. Netjes ontweek minister No-
thomb een antwoord hierop, wat het 
VU-kameriid deed besluiten: „In heel 
wat gevallen werd de beslissing om 
een karKlidaat niet te benomen ingege
ven door politiek opportunisme, bijv. 
omdat hij te Vlaamsgezind was Ook 
voor Voeren kon gemakkelijk een op-
portuniteitsreden ingeroepen wor-
den!" 

• Vorige wee/c vergaderde de 
Vlaamse Raad, met een agenda om J)ij 
te schreien": een motie van orde van 
de SPfer Van Elewyck, negen monde
linge vragen (vier van de VU-fraktie) 
en een interpellatie van Paul Van 
Grembergen. 

• Naar aanleiding van de nieuwjaars-
toespraak van koning Boudewijn on
dervroeg Vic Anciaux Genteen-
schapsminister Geens over de be
voegdheden v^ de Vlaamse regering 
en de Vlaamse Raad op internationaal 
vlak. De minister w&gerde echter eni
ge uitspraak te doen over de korvnkSj-
kerede. Welsteklehijdat„e^ wetteSj-
ke mkJdelen zulen worden uitgeput 
om de bevoegcheden mzake interna
tionale bebvkkingen veXg te steBen". 

• Vanvi/ege Gemeenschapsminister 
Akkermans kreeg Daan Vervaet de 
verzekeriiig dat de wettelijke procedu
re strikt nageleefd werd bij de ruilver
kaveling in de sbvek van Sint-Gllis-
Waa& 

Welkom? 
De anders zo bezadigde Rik Van-
dekerckhove betitelde onlangs 
Martens V botweg als de slecht
ste regering voor Limburg sedert 
de gebeurtenissen in Zwartberg, 
anno 1966. 
Dat deed hij naar aanleiding van 
de mislukte koehandel met de 
Voerenaars. Maar er is heel wat 
meer. Het gaat de Limburgers 
sociaal en ekonomisch helemaal 
niet voor de wind. Een werkloos
heidscijfer van 25 th„ zelfs 36 th. 
bij de jongeren. De dreigende 
sluiting van de Genkse kolenha-
ven. De beperking van de zieken
huisbedden, ondanks een schrij
nend tekort En bovenal de vele 
onzekerheden omtrent de Kem
pense steenkoolmijnen. 
Daarover interpelleerde Jaak Ga
briels. Nog maar eens. Het is écht 
niet meer bij te houden hoe dik
wijls onze Limburgse verkozenen 
dit dossier onder de neus wreven 
van de verantwoordelijken. Tel
kens met een kluitje in het riet ge
stuurd- Tussen woorden en da
den-
Wat schort er allemaal met de 
mijnen? Slechts een greep uit de 

vele etterbuilen die Gabriels op
somde. De strenge eisen van uit
bating en management blijven uit 
De stocks groeien voortdurend 
aan. Van de sedert jaren beloofde 
valorizatie van de steenkool is 
geen spoor. De toekomst van 
Eisden en Winterslag is onduide
lijk. En er wordt maar verder ge
boerd. 
Verder geboerd- alsof er niets 
aan de hand is. Slechts afbouwen. 
Geen visie naar de toekomst toe. 
Je reinste dagjespolitiek. 
Het hele, vrij technische dossier 
laten we hier achterwege. Funda
menteel zijn volgens de Limburg
se volksvertegenwoordiger vol
gende vragen. Waar blijft de ge
meenschappelijke aanpak? Waar 
blijven de voorwaarden voor een 
efficiënt beheer? Waar blijven de 
criteria voor een degelijke exploi
tatie, zowel wat de voorraden en 
de investeringen betreft als het 
personeel? Waar blijven de maat
regelen ten opzichte van de te 
verwachten forse daling van de 
olieprijs? 

Met het antwoord van Eyskens 
kunnen de Limburgers alle rich
tingen uit Maar niet één waar
borg kregen de mijnen. De bijna 
20.000 werknemers. 
Het laat zich nu al aanzien dat 
minstens één eis slagzij zal ma
ken. De elektriciteitscentrale op 
basis van steenkool komt met de 
Chooz-plannen zwaar in het ge
drang. De kosten en batenanaly-
zes van Eyskens zijn slechts 
praat voor de vaak vergeleken 
met de wurggrepen van de Waal
se lobby's. Zie maar de F-16. 
„De Limburgers heten u welkomT 
Maar of dat nog langer voor Mar
tens en zijn kollega's geldt-
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8 Onze wereld 

O.m. tussen azhkenaze en sefardische joden 

Kahan-rapport 
onderstreept 
tegenstellingen 
in Israël 
Op donderdag 16 september vorig jaar trokken groepen van de rechts-kriste-
lijke falangistische milities de Palestijnse kampen Sabra en Chatila in zuid-
west-Beiroet binnen en vermoordden er honderden mannen, vrouwen en kin
derea Pas op zaterdag 18 september werd de slachtpartij, op bevel van het 
Israëlische leger dat op dat ogenblik Beiroet kontroleerde, stopgezet 
De slachting wekte wereldwijde verontwaardiging, niet alleen over de rol van 
de falangisten maar ook over die van Israël dat die slachting hielp mogelijk 
maken door West-Beiroet te bezetten en de falangisten er vrij spel te gevea 
Israëlische journalisten behoorden tot de eersten om details over de 
moordpartij te brengen en de vraag te stellen over de verantwoordelijkheid 
van de eigen regering en legerieiding. 
Een kommissie onder leiding van rech-

De bekendmaking van het Kahane-rapport: niet mals voor minister Sharon en generaal Eitan. 

ter Kahan kreeg opdracht de zaak te 
onderzoekea en hieeft nu haar bevin
dingen bekendgemaakt Met als eerste 
gevolg het ontslag van generaal Arid 
Sharon als minister van Defensie en 
een felle controverse In Israël 
Op basis van gedetalleerde getuigen
verklaringen en vertwren van glie ver
antwoordelijken, tot en met eerste 
minister Begia konkludeert de kom
missie dat de falangistische milities de 
j-echtstreekse verantwoordelijkheid" 
voor de moorden dragen, maar dat er 
aan Israëlische zijde een .onrecht
streekse verantwoordefijkhekf be
staat In de eerste plaats bij Sharon en 
stafchef generaal Eitan óie afspraken 
maakten met de milities en hen In de 
kampen lieten binnentrekken voor een 
„zuiveringsoperatie" hoewel ze, gezien 
het klimaat in Libanon en de staat van 
dienst van de falangisten, heel goed 
konden voorzien waarop zo'n operatie 
zou uitkopen. En omdat ze de operatie 
lieten verdergaai hoewel lagere Israë
lische militairen, die rond de kampen 
opgestekJ stonden, de donderdag
avond al de eerste wreedheden meM-
den. Aan eerste minister Begin verwijt 
het rapport zijn „onverschlHighekf om
dat hij geen bezwaren maakte toen op 
de kabinetsraad van 16 september de 
falangistische operatie, die plaatsvond 
In koördinatie met het Israëlische leger, 
werd voorgesteld. „Men kan veronder-
stell&i dat, als de eerste minister meer 
aandacht had getoond dit een aansfxy 
ring zou zijn geweest voor de stafchef 
en de minister van Defensie om gepas
te maatregeien te nemen teneinde een 
voorspebasur gevaar af te weren" al
dus het rapport-Kahan. 
Dit rapport dat net als de weri<ing van 
de Israëlische pers in de dagen na de 
slachtang de Israëlische demokratie tot 
grote eer strekt, schijnt nu wel de 
Israëliërs diep te verdelen. Getuige de 
feBe botsingen tussne betogers voor 
en tegen Sharon. Sommigen vinden 
dat de konklusies van het rapport te 
streng zijn, anderen dat ze nog te veel 
schaduwzijden laten bestaan. 
Opmericelijk is dat de verdeekiheld 
binnen Israel voor een deel terug te 
brengen is op het verschil in inzichten 
en mentaliteit tussen de twee grote 
groepen die de joodse Inwijking In 
Israël hebben gevormd en vormen, nl 
de joden van Europese oorsprong of 
azhkenaze, en de oriëntaalse of sefar
dische jodea Het Is uiteraard gevaar
lijk te veralgemenen en het zou fout 
zijn alle meningsverschillen In Israël 
daarop terug te brengea Maar niette
min hebben verschillende gezagheb
bende waarnemers vooral het jongste 
jaar gewezen op wijzigingen In de 
sfeer In Israël tengevolge van de nu
merieke toename van de oriëntaalse 
joden. 

De stichters en pkxiiers van Israël, de 
Ben Goerions,GoMa Meirs en zovele 

anderen, waren voor het overgrote 
deel van Centraal- en Oosteuropese 
en Russische oorsprong. Mensen die 
In het geboorteland aan diskriminatie, 
vervolging, pogroms hadden bkx)tge-
staaa die vaak een groot deel van hun 
familie hadden weten sterven In de 
verschrikking van Hitlers „Endlösung". 
Bij de vestiging van een eigen staat 
waar de joden eindelijk vrij zouden 
kunnen leven waren ze bezieki door 
idealen van demokratie en socialisme, 
het vestigen van een broederiijke sa
menleving. De kibboetsen waren een 
typische uitdnjkking van dat Ideaal. En 
terwijl die idealen niet altijd tot uitdru
king kwamen in Israels buitenlandse 
beleid, met name tegenover het Pales-
tijnse vraagstuk, is het een feit dat 
Israël intern een vitaal demokratisch 
systeem kreeg. 
De azhkenazes drukten hun stempel 
op Israël maar sindsdien is het aantal 
oriëntaalse joden in het land gestaag 
gegroeid, en stijgt ook hun invloed. En 

de achtergrond'van de joden die uit 
Noordafrikaanse of andere Arabische 
landen inweken is geheel verschillend. 
Zij staan niet welwillender tegenover 
de Arabische buurianden dan hun 
landgenoten van Europese oorsprong. 
Integendeel zelfs, want zij herinneren 
zich de diskriminatie waaraan ze in 
Arabische landen hebben bkx}tge-
staaa Gezien de andere politieke sfeer 
waaruit ze komen zijn ze ook minder 
begaan met de verplk:htingen en pro
cedures van een demokratische 
rechtsstaat Des te sterker reageren 
ze op de figuur van een sterke leider, 
iemaid die duidelijk de wet spelt en 
toont dat Israël zkih door niemiand de 
les laat lezea 

Het merkwaardige Is, zo schreef een 
Amerikaanse waarnemer, dat vele 
oriëntaalse joden die leidersfiguur ge
vonden hebben in Menachem Begin, 
een man die zelf niet de minste belang
stelling heeft voor oosterse kuituren of 
flk)zofieëa 

De uit Oost-Europa afkomstige Begin, 
die geobsedeerd is door de herinne
ring aan de uitmoording van de joden 
In Hitlers Derde Rijk, die In de jaren 
veertig de terreurgroep Irgoen lekJde 
die verantwoordelijk was voor de 
dood van heel wat onschuklige Pales
tijnse burgers, die door David Ben 
Goerion als te extremistisch werd be
schouwd, kreeg van vele sefardische 
joden een entoesisate respons. Voor 
hen is hij het type van de sterke leider-
uit-één-stuk en dat spreekt hen veel 
meer aan dan het partijpolitieke demo
kratische spel waarmee ze minder 
ervaring hebben en waarin ze geneigd 
zijn alleen maar een verzwakking van 
hun staat te zien. 
De gezaghebbende Egyptische jour
nalist Mohammed Heikal, die sinds vele 
jaren de ontwikkelingen in het Nabije 
Oosten op de voet volgt en een nauwe 
medewericer van Nasser was, zei be
gin vorig jaar in een interview met het 
Britse zondagsblad „The Sunday Ti

mes" dat hij bezorgd was over de 
ontwikkeling op lange termijn in Israël. 
Je hoeft maar naar de statistieken te 
kijken. De azhkenaze verlaten Israël bij 
honc^rden, de sefardim worden met 
de dag machtiger. Zij zijn de echte mit-
tanten. EeHijk gezegd zie ik binnen 
twintig jaar een geheel nieuwe genera
tie sefardische joden in Israël aan de 
macht komen en ik twijfel er niet aan 
dat zij de atoombom zullen gebruikea 
Daar twijfel ik niet aan". 
ZoTKier even ver te gaan als deze 
verontrustende voorspelling delen an
dere exporten en waarnemers Heikals 
oordeel over de wijziging van de sfeer 
in Israël tengevolgis van de verande
ring In de samenstelling van de bevol
king. Wat weinig goeds voorspelt voor 
een vreedzame, duurzame regeling 
van het Israëlisch-Arabische konflikt 
en de Palestijnse kwestie. Een regeling 
die niet alleen, maar toch in belangrijke 
mate van Israël afhangt 

H. Oosterhuys 

Het „verschrikkelijke zwijgen" van Libanon 
Terwijl in Israël het rapport-
Kahan druk wordt bekommenta-
rieerd is de reaktie in Libanon 
er één van wat een Amerikaans-
joodse leider een .verschrikke
lijk stilzwijgen' noemde. De Li
banese pers heeft het over de 
.onrechtstreekse verantwoor
delijkheid* van Israël, de mo
hammedaanse eerste minister 
Wazzan verklaarde na publika-
tie van het rapport dat hij .voor 
het ogenblik niets te zeggen 
had". Waar blijft de veroorde
ling van de Libanezen die de 
slachtingen in de kampen Sabra 
en Chatila hebben uitgevoerd? 
Israël mag dan al een deel van 
de verantwoordelijkheid dra
gen, het feit blijft dat de moord 
op honderden Palestijnse man
nen, vrouwen en kinderen het 
werk was van Libanezen, nL van 
leden van de JJbaness strijd
krachten', een naam die niet 
doelt op het vrijwel onbestaan
de officiële Libanese leger, 
maar op de tot de tanden gewa
pende falangistische militie. 
Die militie vormt nu de enige 
macht in wat de rechts-kristelij-
ke falangisten het „bevrijde Li
banon' noemea Een term die 
slaat op het door Israël afge
dwongen vertrek van de Pales
tijnse guerrillero's uit Beiroet 
maar die voor de rest weinig 
betekenis heeft gezien het feit 
dat er in Libanon nog altijd 
Syrische en Israëlische troepen 

zijn en de door Israël gesteunde 
ex-majoor Haddad ongehinderd 
de plak zwaait in het zuiden van 
het land. 
Door het vertrek van de Pales
tijnse verzetsstrijders zijn de 
honderdduizenden Palestijnse 
burgers in Libanon hun be
scherming kwijt Ze staan bloot 
aan konstante pesterijen en het 
Libanese gezag maakt helemaal 
geen haast met werken om de 
vele dakloos geworden Pales-
tijnen opnieuw te huisvesten of 
gelijk hoe op te vangen. Waar
schijnlijk in de hoop dat de 

Majoor Hacklad opnieuw in 
de aanval 

Palestijnen uit arren moede 
maar het land zullen veriaten. 
Waarheen, daar bekommert het 
kristelijke bevolkingsdeel zich 
helemaal niet om. 
De linkse en mohammedaanse 
milities werden eveneens ont
wapend. Maar de falangisten 
hebben geweigerd hun wapens 
af te geven en bekleden daar
door een absolute machtsposi
tie. Zij blijven doeane-rechten 
en belastingen Innen, arresteren 
aanhoudend, volledig willekeu
rig, Palestijnen en linkse of mo
hammedaanse Libanezen die 
.verdacht' zijn en brengen die 
in hun eigen gevangenissen on
der. 

President Amin Gemayel, die 
tot staatshoofd verkozen werd, 
nadat vorig jaar zijn tot presi
dent verkozen broer, Beshir Ge
mayel, leider van de falange-
milities, vermoord werd, kan 
daar weinig tegen doen. Hij 
heeft weliswaar beloofd de pre
sident „van alle Libanezen te 
zijn' en hij stond bekend als 
heel wat gematigder dan zijn 
broer, maar hij beschikt niet 
over de machtsmiddelen om 
zijn gezag te laten gelden. Van
daar dat hij zich verplicht voel
de het op een akkoordje te 
gooien met de militie-leider 
Fady Frem (die trouwens zijn 
schoonbroer Is) en dat hij extre
mistische falangisten op be
langrijke posten in het leger en 

de staatsveiligheid benoemde. 
Welnu, Frem en het hoofd van 
de inlichtingsdienst van de fa
langisten, Elias Hobeika, wor
den door het rapport-Kahan met 
name als mede-verantwoorde
lijk voor de slachting in de 
kampen Sabra en Chatila aan
geduid. 

Maar wie zal in Libanon de 
moed hebben een onderzoek te 
eisen naar het optreden van die 
machtige personages? Linkse 
of mohammedaanse leiders die 
zoiets zouden doen weten dat 
ze op een bloedige vergelding 
kunnen rekenen en het is niet 
president Gemayel die hen 
daartegen kan beschermen. In 
die kontekst begrijpt men beter 
het .verschrikkelijke stilzwij
gen' in Libanon over de slach
ting in Sabra en Chatila. Het 
herinnert er meteen aan dat het 
vertrek van de Palestijnse guer
rillero's uit Libanon helemaal 
het Libanese probleem niet 
heeft opgelost en van dat land 
bepaald geen demokratische, 
tolerante gemeenschap heeft 
gemaakt Het zijn niet de PLO-
strljders die de diepe tegenstel
lingen in Libanon, die al zo vaak 
bloedig zijn uitgevochten, ge
schapen hebben, en hun vertrek 
heeft die niet beëindigd. Het 
heeft er wel toe bijgedragen dat 
de falangisten nu ongestraft 
hun gang kunnen gaan. 

H.O. 
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Onze wereld m 
Vraaggesprek 

met 

Marco Panella 

De Partito Radicale heft 

zichzelf elk jaar op 
Brussel. — De kranten brachten het nieuws: „Marco Panella is in honger- en 
dorststaking, om zijn kampanje tegen honger in de wereld kracht bij te zetten." 
Inderdaad, Pannella verschijnt op de vergadering van de Institutionele 
Kommissie van het Europese Parlement als een vergeelde ouderling, net zoals 
verleden jaar en nog andere keren, want het is niet zijn eerste en voorzeker 
ook niet zijn laatste hongerstaking. Wat bezielt de man die Italië door mekaar 
schudt die zich onmogelijk maakt bij zovelen, en geliefd bij zoveel anderen? 
Wat is die Radikale Partij die nauwelijks een struktuur heeft, hoop en al 1.000 
leden telt en toch goed is om voor om en bij de anderhalf miljoen stemmen? 
Een gesprek met Marco Panella, medestichter, sekretaris en grote bezieler van 
de Partito Radicale. 

WIJ: Bij de perskonferentie vóór de 
Euro-verkiezingen verklaarde de 
woordvoerder van uw partij, tot grote 
verwondering van de journalisten, 
dat de Partito Radicale geen politiek 
programma heeft Dat is bijna on
denkbaar. Kan dat? 

Panella: „Het is niet ondenkbaar: ande
ren het>ben er nooit aan gedacht! De 
Partito Radioed gaat er van uit dat men 
het niet eens kan zijn over alles. Onze 
samenleving is konstant in evolutie, op 
alle vlakken. We kiezen bijgevolg 
slechts een paar tema's uit, waarrond 
we dan serieus aktie voeren. De keuze 
van de tema's herhaalt zich elk jaar: nu 
is dat „in 1983 drie miljoen mensenle
vens redden door de strijd tegen de 
honger". Dit wil niet zeggen dat we ons 
niet over andere zaken kunnen of 
mogen uitspreken, maar dat we al 
onze energie naar de verwezenlijking 
van ons jaartema moeten richten." 

WIJ: Wie bepaalt die tema's? 
Panella: „Het kongres, en dat is ieder
een, alle leden. Op 27 januari U. tekien 
we er 907, die elk een minimum van 
3.000 BF. lidgeld betalen Dat lidmaat
schap houdt op na één jaar, en dus 
ook de partij Elk jaar heft de Partito 
Radicale zichzelf op, en wordt er door 
de leden beslist of we ermee door
gaan, en zo ja hoe en rond welk term." 

WIJ: Dat is toch maar een erg tijdelijk 
engagement Verliest u geen mensen 
met konstant van politiek streefdoel 
te veranderen, en heeft u nooit last 
gehad van infiltranten die u aan een 
meerderheid voor opheffing van de 
partij kunnen helpen? 

Paneta: „Velen hebben voor ons de 
doodskk)k a/ geluid, maar wij zijn het 
die naar hun l)egrafenis gegaan zijn 
Het werkt ons systeem, het is een 
jaarlijks mirek^ en dat houdt nu toch 
zo al 20 jaar aan, dus.- 't Is natuurlik zo 
dat het risiko's inhoudt Ook de tosse 
band van de nevenorganizaties cHe we 
opgericht hebben, de ongeborxienheki 
van onze parlementaire frakdes, het 
feit dat een beambte van de partij geen 
M mag zip en dus niet mee mag 
delibereren. Maar dat is onze keuze, 
en we moeten daarin konsekwent blij
ven. We mogen geen leden uitsluiten 
of weigeren: ook gevaaHijk! Velen zijn 
ook lid van twee partijen. Het moet mo
gelijk zijn dat iemand zich met ons wil 
inzetten voor de realizering van een 
kongrespunt, maar ideologisch elders 
aar^uit Het is dus inderdaad denk
baar dat we in één klip van de politie
ke kaart verdwijnen. Teoretisch, maar 
het is dus nog niet getuurd. Wat doen 
andere partijen? Ze bouwen een 
machtsstruktuur uit Kijk maar naar de 
Italiaanse kommunisten, wat hebben zij 
verwezenlijkt? Niets, buiten het zich
zelf bestendigen. Wij hebben ab „klei
nen" veel meer bereikt dan zij en dat 
danken we aan onze manier van wer
ken: radikaal en agressief geweldloos. 

Het geweten van de macht tergen, 
respekt voor hun eigen beslis^ngen 
vragen, het volk korrekt informeren, 
massabewegingen tot stand brengen." 

WIJ: Honger in de wereld is nu uw 
hoofdbekomernis. U hebt er zelfs een 
meerderheid voor gehaald in het Eu
ropees Parlement 

Panella: „Zo is dat In het begin sta je 
aKeen, daaiw krijg je meerderheden. 
We hebben 79 „NcMprijzen" achter 
onze naam gekregen. De kommurus-
ten hebl}en er ooit eeris- 16 voor hun 
zaak weten te winnen Het Europees 

Marco Pannella, 
een portret 

Marco Pannella (° 2.5.30) begon 
op zeventienjarige leeftijd rech
ten te studeren aan de Romeinse 
universiteit Eén jaar later voorzit
ter van de jong-liberaien. Eind 
1950 medestichter van de Partito 
Radicale. 

Werkt na behalen van zijn dokto-
raat een hele tijd in Parijs voor ,11 
Giorno". Hij houdt er zijn eerste 
hongerstaking, uit solidariteit met 
het Algerijns bevrijdingsfront 

in 1962 wordt de partij herschikt: 
veel ouderen verlaten de Partito. 
Pannella wordt sekretaris van '63 
tot '67. De aktie kadert in drie 
hoofdlijnen: anti-klerikaal, anti-
militaristisch, anti-autoritair. 

Tot 1970 telt de partij 200 a 300 
leden. Er worden toch heelwat 
massabewegingen tot stand ge
bracht: voor de echtscheiding, de 
gezinscodex, de gewetensbe
zwaarden, de vrouwenbeweging 
enz. 
1974: Italië stemt voor het Radi

kaal referendum: echtscheiding 
wordt toegelaten. 
Pannella verdwijnt vrijwillig op de 
achtergrond. Hjj reist Italië rond, 
op „kruistocht" tegen de hypokri-
sie van de kerkelijke moraaL 
1976: voor het eerst sinds '46 
doet een nieue partij haar intre
den in het Italiaanse pariement: 
Partito Radicale haalt 4 zetels. 
1979: 18 kameraetels, 2 senato
ren, 3 Euro-pariementsleden. 
Pannella schrijft 450.000 stem
men achter zijn naam. 
In het Europees Pariement levert 
hij en partijgenote Emma Bonnino 
de strijd voor het behoud van de 
Koördinatiefraktie (5.000 amende
menten), waar ook de Volksunie 
met Maurits Coppieters toe be
hoort 

Pannella is in het Pariement be
kend als de man van de korrekte 
toepassing van het Reglement en 
van de oproep van 79 „Nobel
prijswinnaars" en 250 Euro-parie-
mentariërs om de strijd tegen de 
honger in de wereld. 

Pariement heeft de besSssing geno 
men 5 miljard ECU (225 n^ajard BF) te 
laten besteden voor de strijd tegen de 
honger in de werekl. Dat is iets waar 
ze mee kunnen uitpakken: zelfs Dan-
kert SpineKi en Thom geven dat toe. 

We hebben trouwens van één van 
jullie mensen solkJaiteit gekregen Van 
12 tot 18 december heeft W^ Kuij-
pers een hongerstaking gehouden Wij 
hebben dit in heel de Italiaanse pers 
bekendgemaakt" 

WIJ: Partito Radicale is ook bekend 
voor de akties voor vrije radio's en 
vrije TVs. Een sukses, die porno, 
etervervuiling, prijzendans voor Dal
las, Falcon Crest en Dynasty? 

Panella: „Die vrije radto's en TVs zijn 
er dank zij ons We verzamekjen 
400.000 handtekeningen Het resultaat 
is echter minder goed, want uiteindelijk 
zijn ze de evenbeekien van de officiële 
kanalen geworden, maar goed. De 
informatie speelt een belangrijke rol. 

90 % van al onze akties en hongersta
kingen gaat daarrond. Het volk moet 
goed geïnformeerd worden. Nu wordt 
het misleki door de machtspartijen die 
het TV-nieuws monopdizeren. Op het 
ganse jaar had ik twee en een halve 
minuut televisie. De machtspartijen 
hebben uren." 

WIJ: Hongerstaken is wel een dik
wijls gebruikt middel. Is dat door de 
duur nog geloofwaardig? 

Panella: „Een hongerstaking is een 
middel in de geweldloze akte. Er wordt 
vooraf aangekondigd hoe lang je gaat 
hongerstaken, of dorststaken. Een 
hongerstaking beginnen wij om aan de 
machthebbers respekt voor eigen wet
ten te vragen. Dat is niet zoals bijvoor-
txeki de Noord-lerse hongerstakers, 
die met hun hongerstaking andere 
wetten of regelingen vragen. Een horh 
gerstaking brengt personen in kontra-
dSktie met zKhzelf. Het brengt iets 
nieuws in het debat: gewoon herinne
ren aan de genomen engagementen 
bSjkt niet vokioende. De Euro-parle
mentsleden hel)ben ach geëngageerd 
om 5 miljard ECU te t)esteden aan 
honger in de werekl Er is niets van te
rechtgekomen. Ik herinner hen daar
aan op een gewekikize wijze. De ge-
wekHoosheki is bij ons een grondregel: 
je kan en mag zelfs geen gewekJ 
gebruiken in geval van wettelijke zelf
verdediging En aan deze grondregel 
wordt ek Sdjaartjks door een kontrakt 
verbortden" 

WIJ: U bent vaak zeer direkt agres
sief tegen kollega's in het Europees 
Pariement U bent er gehaat en ge-
respekteerd." 

Panella: „Haat is een intenser vorm van 
respekt Het is trouwens zo dat dege
nen die het dk±tst bij mij staan mij wil
len wurgen; de anderen, zoals txjvoor-
t)eeki de Britse Konservatieven res-
pekteren mij Ik ken het reglement, wij 
zijn korrekte en goede paiementsle-
den De Konservatieven volgen goed 
de debatten Anders is het gestekt met 
bijvoorbeeki PSC'er Fem&xi Herman, 
„Ie petit nerveux" die op een scheM-
woord van mij klacht wou neerleggen 

Hij kon dat natuuriijk niet, omdat Je niet 
strafbaar bent voor watje in de plenai
re zittingen zegt Ik heb hem toen 
geschreven en hem uitgenodigd dat ik 
hem ergens in Brussel, in het openbaar 
zou gaan uitschelden, zodat hij weleen 
klacht zou kunnen neerleggen, maar 
op die uitnodiging is hij niet ingegaan." 

WIJ: 1984 nadert, de verkiezingen. 
Hoe ga je dat aanpakken met je 
pakweg 1.000 militanten?" 

Panella: „Dat is het steeds weerkerend 
mirakel: phts dagen er 10.000 mensen 
c^ die op zo'n moment berekJ zip 
keihard voor ons te werken Dat is dus 
dat eeuwig risiko. Dat is zoals met de 
referenda: om er een te eisen heb je 
honderdduizenden heridtekeningen 
nodig. Die moeten t)ij de notaris txnrten 
een termijn van 90 dagen neergelegd 
worden en gekontroleerd. We hadden 
er zo eens al 400.000, hadden er mg 
10.000 nodig, er t)leven 36 uren over: 
een onmogelijke opdacht Ik was toen 
net aan een uitzending op „Radk) Radi
cale" en heb langs de radk) een oproep 
gelanceerd om te komen tekenen Wat 
toen gebeurde is een wonder. Heel het 
gepeupd vm) de arme wijken van 
Rome is op straat gekomen Mensen 
namen voor de eerste keer van hun le
ven een taxi om te komen tekenen in 
een groot teater dat we gehuurd had
den Er stond een massa op straat 
Heel deze bedoerung was georgarv-
zeerddoor vrijwiHigers, geen leden van 
de pardj Ze wisten dat ze niet voor de 
F^üto Radcéb ak zodanig aan het 
werken waren, maar voor een kon-
kreet strijdpunt Toen ik opgeroepen 
had, tljdenis een hongerstaking, om te 
telexen en te telefoneren op een be-
paakj uur naar de Kommissie en de 
Raad van de EG, waren aUe kanalen 
van heel de EG overbelast: 15.000 
oproepen terzelfdertijd! Ik was toen op 
TV, in een kliniek, aan de zoverste dag 
van een hongerstaking" 

WIJ: U zit samen met de Volksunie in 
de Koördinatiefraktie. Hoe voelt U 
zich daar? 

Panella: ,De Koördinatiefraktie had 
goed kunnen zijn: samen voor een 
paar punten strijden, en todt onaffiarh 
keiijk blijven. Het is omdat er een paar 
bureaukraten inzitten niet zo goed 
uitgedra&d, en dam- bedoel k niet de 
Volksunie mee. Ik zou het liefst in een 
groep zitten die demokratisch, pro-
gressief-centrum zou zijn 

WIJ: Met de Groenen hebt u toch 
kontakten? Hoe veriopen die? 

Panella: „Ja, daar komen we regelma
tig mee samen maar zo gemekkelijk is 
dat nu ook niet Ik wil echter geen 
struktuur, alleen de mogelijkhekl om 
een paar grote gevechten te leveren. 
De Groenen zijn nu echter ook neutra
listen, komen op voor ontwapening, en 
eigenlijk weet k niet goed wat ze 
daarmee bedoelen. De Franse Ecob's 
komen er deze keer zeker in. Mitter
rand is aan zichzelf verpltoht de pro
portionaliteit met een lagere kiesdrem
peldan de huklige 5 % in te voeren. En 
dan zip ze er in. En wij? Ak het mirakel 
deze keer nu nief gebeurt dan zip wij 
er niet meer bij-" 
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10 m\ Dossier 

Na een vijfdelige reeks over de repressie 
begint ons weekblad deze week een dossier 
over de politieke verhouding tussen de 
Vlaams-nationalist Gerard Romsée en koning 
Leopold III. Opnieuw put mr. Frans Van der 
Eist daarbij uit zijn vele persoonlijke kontak
ten die hij had met vrijwel alle belangrijke 
medespelers uit deze (na-)oorlogse tijd. In 
deze eerste aflevering voert hij naast de twee 
hoofdpersonen Robert Poulet en de sekreta-
ris van de koning, burggraaf Capella ten 
tonele. 
In de tweede aflevering vraagt mr. Van der Eist 
zich af wie toch de inspirator kon zijn geweest 
van .het politiek testament' van de koning. 

Sinds de tv-reeks van Maurits De Wilde is 
de Franstalige journalist Robert Poulet een 
bekende voor honderdduizenden Vlamin
gen. Ik echter heb, in de jaren na de oorlog, 
Robert Poulet persoonlijk en van dichtbij 
leren kennen. Ik herinner mij niet meer 
waanneer en hoe ik met hem in betrekking 
gekomen ben. Hij verbleef toen in de 
gevangenis van St Gillis (BrusseO. Wellicht 
heeft Poulet kontakt met mij gezocht 
omdat hij w/ist dat ik de raadsman was van 
Gerard Romsée en hij Romsée poogde te 
overtuigen, zijn stilzw îjgen over de rol van 
Koning Leopold tijdens de oorlogsjaren te 
verbreken. Iets waarin hij 'niet geslaagd is. 

Hoe dan ook ik heb Robert Poulet gedu
rende enkele jaren regelmatig bezocht in 
de gevengenis. Het was voor mij interes
sant met deze man, een hoogstaand mens, 
een rasechte intellektueel behorend tot 
het Franstalig milieu, kennis te maken en te 
praten. Het verschil in houding tegenover 
zijn lot in vergelijking met de Vlamingen, 
was opvallend. De Vlaams-nationalisten 
waren er in de grond niet over verwon
derd of door verrast dat de Belgische 
Staat wraak op hen nam. Zó erg hadden zij 
het niet verwacht, maar toch„ Robert Pou
let daarentegen, die in de kollaboratie-pers 
had geschreven maar daarmee in 1943 
gekapt had, was diep verontwaardigd, diep 
gekrenkt en zeer verbitterd over zijn lot In 
feite was hij steeds een belgicist geweest 

En hij had daarenboven de eerlijke en 
oprechte overtuiging, dat hij tijdens de 

ROMSEE en de 

oorlog gehandeW had met de instemming 
en de goedkeuring van de koning. Hij was 
steeds een royalist geweest 

Het minste dat daarover kan gezegd wor
den is, dat de naaste medewerker en 
vertrouweling van de koning — graaf 
Capelle, sekretaris van Leopold III, met wie 
hij regelmatig kontakt gehouden had — 
hem daarvan overtuigd had. 

De man was dan ook ontegensprekelijk te 
goeder trouw en had er zich niet aan 
verwacht dat hij zomaar ter dood zou 
veroordeeld worden. Aanvankelijk heeft 
hij gezwegen, doch toen hij vaststelde dat 
het ernst was en dat zijn eer en zijn leven 
op het spel stonden, heeft hij gesproken. 

Hij rekende stellig op de bescherming van 
de koning, van het Hof. Doch toen hij zag 
dat daar niets van kwam, oordeelde hij dat 
zijn eer en zijn leven evenveel waard 
waren als de pogingen van koning Leopold 
om alles te loochenen, om zich wit te 
wassen. 

Hij aanvaardde niet dat het Hof, na hem 
aangemoedigd te hebben, hem zomaar liet 
vallen en aan zijn tragisch lot overiiet Hij 
was nochtans een zeer moedig man. Maar 
in zijn ogen stond er meer op het spel dan 
zijn leven: zijn eer. Ik geloof niet dat deze 
man, die een man van eer is, in staat zou 
zijn om bewust onwaarheden te verteilen. 

Josée Streel, die eveneens tot 1943 in de 
kollaboratiepers had geschreven, was 
reeds gefusilleerd. Ik meen dat Poulet op 
het nippertje ontsnapt is aan een executie. 

Deze gevaarlijke periode was voorbij toen 
ik met hem in kontakt kwam. Ik heb met 
hem vele gesprekken gehad, ik heb hem 
en zijn vrouw diensten kunnen bewijzen 
en hij is mij steeds erkentelijk en dankbaar 
gebleven. 

Robert Poulet had ongetwijfeld gelijk wan
neer hij er van overtuigd was dat Gerard 
Romsée veel meer kon vertellen over de 
houding van de koning tijdens de oorlog. 

Doch Gerard Romsée heeft gezwegen als 
een graf en is blijven zwijgen tot in de 
dood. 

De Limburger Romsée was voor de ooriog 
volksvertegenwoordiger. In het VNV be
hoorde hij, net als Borginon en Elias, tot de 
gematigde fraktie. Van 2 april 1941 tot sep
tember 1944 was hij sekretaris-generaal 
van Binnenlandse Zaken en Volksgezond-

KONING 
heid. Na de ooriog werd hij tot twintig jaar 
buitengewone hechtenis veroordeeld. 

Ik heb Gerard Romsée natuuriijk zeer 
goed gekend. Ik heb hem ontelbare keren 
bezocht in de gevangenis, heb lange ge
sprekken met hem gevoerd. Ik bleef ook 
later, na zijn vrijlating met hem in kontakt 

Maar er was en er bleef steeds een waas 
van geheimzinnigheid rond deze vriendelij
ke, glimlachende man, die zich nooit hele
maal bloot gaf en kennelijk verkoos vele 
zaken voor zich te houden en er niet over 
te spreken. 

Toen ik hem sprak over zijn verhouding tot 
de koning, met het oog op zijn verdediging, 
zei hij mij met een glimlach „pacta sunt ser
vanda", wat toch inhield dat er een pakt 
was. En daarvoor moet men met twee zijn. 

Dat er tijdens de oorlogsjaren regelmatig 
kontakt geweest is tussen sekretaris-ge
neraal Romsée en „Laken" lijdt voor mij 
geen twijfel. Dit is mij ook door dr. Elias 
bevestigd, die het kon weten. Slechts af en 
toe heeft Gerard Romsée zich eens „ver
sproken" en ongewild een tipje van de 
sluier opgelicht Ik denk b.v. aan de benoe
ming van kolonel Van Coppenolle tot 
bevelhebber van de Rijkswacht De kolo
nel had als voorwaarde gesteld, dat de ko
ning zijn goedkeuring over de benoeming 
zou geven. Toen wij daarover spraken liet 
Romsée zich ontvallen: „Ik ben dan naar 
Laken gegaan". Feit is dat hij met de zaak 
Van Coppenolle vreselijk verveeld zat 

Ik meen mij ook nog te herinneren dat ko
lonel Rombauts, van het Militair Huis van 
de koning — een figuur die ook al niet 
onbekend is voor de tv-kijkers van „De 
Nieuwe Orde" — tijdens de bezetting door 
Romsée bevorderd geweest is. Bevorde
ring die hij wel niet zou aanvaard hebben 
zonder goedkeuring van de koning, wat 
toch de erkenning inhiekl van het wettig 
gezag van Romsée als sekretaris-generaal. 
Ik vraag mij af of de historici er ooit zullen 
toe komen, volledig de waarheid te achter
halen in verband met de houding en de po
litiek van Leopold III tijdens de ooriogsja-
ren. 

Alleen over de gebeurtenissen van mei 
1940 en het najaar van 1940 is er tot nu toe 
enige klaarheid gekomen. Dat na de ooriog 
o.m. de toenmalige sekretaris van de ko
ning Jacques Pirenne gepoogd heeft de 
geschiedenis te vervalsen en een vervalst 

beeld op te hangen van de houding en de 
politiek van Leopold is nu wel bewezen. 
Prof. Jean Stengers o.m. deed dat in zijn 
streng-wetenschappelijke en objektieve 
studie „Leopold III et Ie Gouvernement Les 
deux politiques belges de 1940". Maar 
voor het verder verioop van de ooriog be
schikt men over bitter weinig gegevens. 

De naaste medewerkers van de koning en 
zij die zijn vertrouwen genoten of met hem 
kontakten hadden, hebben gezwegen, ont
kend of valse verklaringen afgelegd. Be
houdens Degrelle — die niet ernstig geno
men wordt — en Poulet heeft vrijwel 
iedereen van de ingewijden gezwegen. 

Welke bewijsstukken zullen nu nog be
staan? En indien zij bestaan en niet vernie
tigd werden, wanneer zullen zij het daglicht 
zien? En toch kan ik misschien een kleine 
bijdrage leveren, een poging doen voort
gaande op wat ik weet en kan vermoeden. 

Het uitgangspunt moet dan zijn de houding 
van koning Leopold in 1940. Men kan deze 
best samenvatten in enkele punten. 

Voor de koning was de ooriog voor België 
met de kapitulatie op 28 mei beëindigd. Er 
was geen sprake van, de ooriog buiten het 
grondgebied en aan de zijde van de 
geallieerden voort te zetten. België had 
geen andere verplichting dan de verdedi
ging van het nationale grondgebied. Aan 
deze verplichting had België voldaan. De 
fundamentele houding van Leopold III ver
schilde terzake niet van de inzichten van 
zijn vader in 14-18. Ongetwijfeld was Leo
pold overtuigd van de militaire superioriteit 
en van de overwinning van Duitsland. In 
juni 1940 wenste hij (zoals trouwens de re
gering Reriot!) onderhandelingen met 
Duitsland over het lot van België. Vandaar 
zijn pogingen om een onderhoud met 
Hitler te bekomen en zijn reis naar Be-
rchtesgaden. Dr. Albert Dejonghe heeft 
gans deze episode nauwgezet en stap 
voor stap onderzocht en ontleed. 

Robert Poulet: royalist en toch gewraakt 

Graaf Capelle: de man achter 
's konings beslissingen. 
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Kommentaar 

PERSpektief 
m 11 

Amper één week na het Voerschandaal heeft ex-federalist Martens 
een nieuwe slag aan Vlaanderen toegebracht: de door de Walen 
geëiste F-16 gevechtsvliegtuigen worden aangekocht, samen met an
der moordtuig. Voor een bedrag van 100 miljard, asjeblief! Terwijl de 
Vlamingen moeten inleveren, terwijl ondanks die inlevering tientallen 
bedrijven over de kop gaan en de Vlaamse jeugd geen werk vindt en 
geen toekomst heeft, beslisten CVP en PVV schaamteloos 100 mil
jard uit te geven, om tegemoet te komen aan Waalse grillen. 

I N Het Belang van Limburg is 
Hugo Camps dan ook zéér 

scherp: „In enkele uren tijd beslis
te de regering tot een uitgave van 
meer dan 100 miljard voor leger
spul. Je moet het maar durven. Na 
Happart is het voor de Walen nu 
met de F-16 reeds 2—0 gewor
den. En straks kunnen ze weer 
gaan scoren met CockerillSam-
bre. Het liedje wordt eentonig 
maar het blijft wel pijn doen in de 
Vlaamse huiskamers waar ze zich 
nu zo stilaan moeten murw gemo
kerd voelen door de opeenvolgen
de kaakslagen. De koop van de 
eeuw die uiteindelijk ia uitgedraaid 
op een dubbele koop van de 
eeuw, wordt pas echt schandelijk 
als je hem toetst aan eerdere 
uitspraken van de legerleiding. Die 
heeft altijd volgehouden dat die 
nieuwe gevechtsvliegtuigen vanuit 
militair oogpunt volstrekt overbo
dig zijn. Vandaar dat er niet de 
minste twijfel meer kan over be
staan dat de F-16 een puur politiek 
(lees Waals) dossier was dat dien
de afgehandeld te worden om de 
f^C en de PRL in de regering te 
houden. Of de zoveelste Vlaamse 
kapitulatie. Het kan hier niet meer 
op. Deze militaire forcing onder 
leiding van het trio Martens-Gol-
Maystadt zal de CVP andermaal 
geen goed gedaan hebben. Het 
scenario met Happart herhaalt 
zich: wat als een bittere nederlaag 
moet gekapitteld staan, wordt aan 
de Vlaamse publieke opinie ver
kocht als een halve overwinning. 
En het zal met CockerillSambre 
wel dezelfde weg opgaan. Premier 
Martens kan rustig naar Binche 
trekken voor de kamavalviering. 
Hij zal er prinselijk ontvangen wor
den. In heel Wallonië trouwens 
mogen de vlaggen nu uitbundig te 
wapperen staan." 

DE Walen mogen inderdaad de 
vlaggen uithangen, v^ant uit

eindelijk zijn zij de baas in dit land, 
mede omdat CVP en PVV van 
toegeving naar toegeving gaan. 
De parlementsleden van die twee 
VlaamseC?) partijen leggen de 
Waalse overheersing geen stro
breed in de weg. Ook Manu Ruys 
in De Standaard is dat opgevallen: 
„Martens vreest zijn meerderheid 
niet Waarom zou hij? De geloof
waardigheid van de regeringspar
tijen heeft een klap gekregen, 
waarvan zij niet zo spoedig zullen 
herstellen. In de Vlaamse Raad 
een motie goedkeuren, waarin de 
benoeming van de bendeleider 
onmogelijk wordt geacht, en een 
paar weken later die benoeming in 
het nationale parlement wél aan
vaarden: het is een kronkel die het 
publiek niet neemt en die het 
krediet van de betrokken partijen 
zwaar ondermijnt Indirekt en op 
korte termijn haalt de regering 
echter voordeel uit die verzwak
king van de parlementsfrakties. Is 
het kabinet dus niet beducht voor 
de regeringspartijen, het zal toch 
moeten letten op wat in de publie
ke opinie leeft De krisis scherpt 
de politieke gevoeligheden aan. 
Het is geen toeval dat die politieke 
figuren het best uit de opiniepeilin
gen te voorschijn treden, die een 
geprofileerd kritische houding 
aannemen: Eyskens als verdedi
ger van de Vlaamse belangen in 
het kabinet. Van Miert als woord
voerder van de oppositie, Schihz 
als kontestant van een bepaalde 

Belgische staatsgedacht en als 
pionier van een Vlaamse autono
mie die hij zeer ruim opvat" 

DE kloof tussen de Vlaamse 
opinie en CVP en PVV 

wordt steeds groter. Die rege

ringspartijen doen dan ook niets 
om maar enigszins tegemoet te 
komen aan de Vlaamse eisen. 
Denk maar aan Happart Pas na 
massaal Vlaams protest, gingen 
enkele CVP'ers — beducht voor 
hun zetel — in de tegenaanval, om 
uiteindelijk opnieuw te kapituleren 
en Happart als burgemeester te 
aanvaarden... Wat moet de bevol
king van zulk poppenspel den
ken? 
Belangrijker nog dan de F-16 en 
Cockerill-Sambre is de grandioze 
kapitulatie van ex-federalist Mar
tens tegenover de unitaire en neo-
unitaire kringen. Na het misbruik 
dat Martens van de koning maak
te, heeft hij nu een nota opgesteld 
over de federalizering van de vijf 

nationale industriesektoren, die 
elke unitaire Belg moet doen wa
tertanden. 
De gewesten worden, akJus ex-
federalist Martens, bevoegd voor._ 
de schulden van de nationale re
gering!! 
Gazet van Antwerpen klaagt dit 
maneuver aan: „De klap op de 
vuurpijl is dat de gewesten ook de 
schulden uit het verleden moeten 
overnemen. Dit zal het Waals ge
west zeker nooit aanvaarden en 
zonder instemming van dat ge
west kan er niets gebeuren. Alle 
gewesten, ook fwt niet bestaande 
Brusselse gewest, moeten hun in
stemming betuigen. De verplk:f>-
ting om de regionalizering te or>-
derwerpen aan de gewesten bete

kent dat die alles kunnen blokke
ren of met hun veto-recht chanta
ge plegen. Zeker als het gaat over 
schulden uit het verleden, waar
aan CockerillSambre zo rijk is. In 
die omstandigheden wordt de re
gionalizering ofwel een bikkelhar
de koehandel, ofwel een brok, die 
in de communautaire koelkast 
wordt gestopt, zodat intussen de 
geldstroom naar Wallonië onge
hinderd voort kan gaan." 

WAAR blijven hardschreeu-
wers è la Van Rompuy en 

Van den Brande nu? Zitten ze in 
een hoekje stilletjes te grienen? 
Wij raden hen aan, nog wat tranen 
over te houden want na de volgen
de verkiezingen zullen ze méér 
moeten wenen... 

Breng eneigie op om eneigie te besparen. 
Bestrijd de winter door uw woning te isoleren. 

U kunt veel energie besparen door 
uw woning nog beter te isoleren 
Zo blijtt de warmte binnen en de koude 
buiten En u hoeft uw verwarmingsketel 
met extra aan te porren 

Voor meer inlormatie kunt u onze bro
chures aanvragen met de bijgaande bon 

€nergie 
Staatssekietariaat voor Ener0e 

dienst voor Energiebehoud. 
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12 m Leefmilieu 

,,Vogelgezang" 
in top tien! 

Op 6 februari jl. ontvingen Wim en Erik De Hoog uit Bottelare een 
gouden plaat In de showwereld geen uitzonderlijke gebeurtenis maar 
wel ongewoon in de leefmilieuwereld 
Hier het verhaal: „Bij het begin van 1983 werd het vijftienduizendste 
eksemplaar van de langspeelplaat „De zang der vogels" door Wim en 
Erik De Hoog verkocht in Vlaanderen. De natuurvereniging „De Wie-
lewaal", die momenteel vijftig jaar bestaat, was verantwoordelijke uit
gever en kon deze feestelijke gebeurtenis niet onopgemerkt laten 
voorbijgaan.' 

„De Zang der Vogels" is de eerste 
LP in België met vogelgeluiden. 
Jacques Vanheuverswijn (sekre-
tarls van De Wielewaal): „De keu
ze zich te beperken tot eerder 
algemene en relatief talrijk voorko
mende vogelsoorten bleek de 
goede te zijn: ook de gew/one man 
en vrouw kon de vogels rondom 
hem leren kennen aan hun ge
zang. Een bijgevoegd, geïllus
treerd brochuurtje verstrekte ter-
zelfdertijd uitleg over de vogel en 
het biotoop waarin hij voorkomt 
Bovendien zorgen de langere pe
riode waarbij een vogel zingt op 
de plaat ervoor dat het heerlijk is 
er zomaar eens naar te luisteren... 
Deze drie troeven zorgden er al
vast voor dat wie deze plaats 
hoorde, ze ook zelf wilde bezitten. 

De bekroning is alvast dus het 
krijgen van een gouden langspeel
plaat!" 
Dat het initiatief werkelijk een suk-
ses is blijkt uit de verkoopcijfers. 
15.000 eksemplaren (waarvan 
slechts 2.000 in de platenwinkeD 
gingen langs de vereniging de 
deur uit 
In Nederiand werden tussen au
gustus '82 en januari '83 reeds 
6.000 LP's verkocht en een eenta
lige Franse versie „Le chant des oi-
seaux" kende in januari 1983 al
leen een verkoopscijfer van 1.000 
eksemplaren. De werkelijke ver
koopscijfers bedragen aldus 
reeds 22.000 eksemplaren en kx>-
vendien zijn er plannen een Duitse 
versie uit te brengen! 
De LP die 375 fr. kost (de cassette 

Kervel, het kruid van de hoop 
Als er in de keu
ken van mijn moe-

>der een kruid 
haast het ganse 
jaar door aan de 
orde was, dan 
was dat wel ker
vel. Dat geurige, 

krachtige, genezende kruid. Het fleur
de het hele jaar door tal van gerechten 
op en hielp een heleboel ongemakken 
uit de weg. Kervel is wat men noemt 
een gemakkelijke plant en daarom ook 
zo voor de hand. Van maart tot augus
tus kan ze gezaaid worden, schiet in 
een vochtig schaduwrijk hoekje goed 
op en kan zo geplukt en gebruikt 
worden. 
Kervel kan bij elk gerecht — van 
omelet tot stoofpot — rijkelijk ge
strooid worden maar wel biezonder 
smakelijk zijn de kervelsoepen. 
Naar verluidt zouden het de zigeuners 
geweest zijn die de kervelsoep tot een 
waar Europees nummer hebben ge
maakt Kervelsoep was lange tijd het 
traditioneel gerecht op Witte Donder
dag en werd mede daardoor het kruid 
van de hoop genoemd. 
Zo'n Witte Donderdag-soep verschil
de wel eens van land tot land maar op 
enkele details na zag het recept er als 
volgt uit 
Eén liter water met een teentje look in 
koken, daarin een halve kilo geschikle 
aardappelen, door de groentenmolen 
draaien en vervolgens een dessertle
pel bloem, een stevige lepel verse 
room en twee handjes pas geplukte 
kervel toevoegen. Alles samen laten 
koken en opdienen. 

En zo bekom je kervelaftreksel: op 11. 
kokend water 35 gram verse kervel, 10 
minuten laten trekken (goed afgedekt 
om de geur gevangen te houden), 
zeven en tussen de maaltijden tot 3 
tassen per dag drinken. Zo'n aftreksel 
is uitstekend als opwekkend mkideltje, 
helpt darmverstoppingen bestrijden en 
zuivert het btoed. 

Wie met „den drol" geplaagd zit legt 
een papje van kervel op de buik, net 
hetzelfde doen om blauwe plekken te 
genezen. 
Oogontstekingen verdwijnen na kom-
pressen met een kervelafkooksel: ± 
50 gram kervel op 1 liter water koken, 
zeven en op de oogleden leggen. Dit 
handigheidje heeft ook als voordeel 
dat rimpels verdwijnen en de huid 
soepel en jeugdig blijft 
Graag ook als wonder wondermiddel 
om aambeienpijn te verzachten. Men 
laat een handvol vers gestampte ker
vel 10 minuten in melk koken en brengt 
het bekomen papje aan, de pijn zal ver
dwijnen. 

Omdat kervel zo'n aanrader is hier 
graag de teeltwijze. 

Liefst in de schaduw zaaien op zo'n 20 
cm van mekaar, een maand later kan 
reeds geplukt worden. Kervel kan ook 
in bloembakken binnenshuis, niet te 
dicht bij mekaar want de plant zaait 
zich gemakkelijk voort Niet alleen om 
zijn hoopvol groene kleur, omdat Witte 
Donderdag de lente zo betoftevol in
luidt maar vooral omdat kervel zoveel 
genezend in zk:h heeft is kervel echt 
het kruid van de hoop! 

350 frJ bracht natuuriijk een hoop 
geld op. De Wielewaal investeer
de die centen in natuurprojekten. 
Jacques Vanheuverswijn: „Dat 
zo'n sukses ook financieel geen 
windeieren legde ligt ook voor de 
hand, maar hierbij moeten wij met 
fierheid vermelden dat de volledi
ge opbrengst van deze LP-ver-
koop integraal naar het natuurbe
houd gaat Wat werd hierbij reeds 
gerealizeerd? 
• In 1981 werd in samenwerking 
tussen De Wielewaalafdeling 
Schelde-Leie en de Belgische Na
tuur- en Vogelreservaten een ter
rein aangekocht in het Burreken te 
Zegelsem (Brakel). Dit terrein be
staat uit bronbosjes, grasland en 
hakhout De oppervlakte bedraagt 
74 a 41 ca 

• In 1982 werden door de na
tuurvereniging De Wielewaal hooi-
weiden aangekocht in de Schelde-
meersen te Wortegem-Petegem. 
Deze schrale hooilandpercelen 
hebben de gezamenlijke opper
vlakte van 2 ha 10 a. Als voor
naamste planten vermelden wij 
hier het moeraskartelblad, de gro
te ratelaar, de wilde bertram en 
waterkruiskruid en vele andere. 
Broedvogels die in het gebied nog 
voorkomen: slobeend, zomerta-
ling, paapje. Voorwaar een rijk 
natuurgebied! Wij hopen in 1983 
deze hooilandpercelen te groepe
ren en uit te breiden." 
Wat kan de natuuriiefhebber nu 
op zo'n plaat vinden. Eerst is er de 
platenhoes waar de maker Erik De 
Hoog op plaat inleidt en verder 

deskundige teksten door de werk
groep veldomitologie door „Wiele-
waal-Schelde-Leie". Op de plaat is 
het gekweel van volgende vogels 
te horen. 
Kant A: Nachtegaal, Tjiftjaf, Zang
lijster, Roodborst, Koolmees, Veld-
leeuwerik en Winterkoning. Kant 
B: Spotvogel, Bosrietzanger, Fitis, 
Vink, Grasmus, Zwartkop, Tuinflui-
ter en Merel. 
Wie kontakt wil met de makers 
van „De Zang der Vogels": Erik De 
Hoog, Stas de Richellelaan 35 te 
9240 Bottelare (091 „62.79.27). 

De Zang der Vogels, 375 fr. voor de LP of 
3S0 fr. voor de cassette op prk. 000-
0932344-77 van Jacques Vanheuverswyn, 
Klonkeveldstraat 1, 9751 Asper. Bestellin
gen van 10 eksemplaren (groeperingen) 
aan de prijs van 275 fr. 

Uit het klein kruidenboek... 

Matige Wetstraat-interesse voor Kalkar 
Op 21 januari 1.1. bezocht een dele
gatie van de kamer van volksverte
genwoordigers de kerncentrale 
van Kalkar in West-Duitsland. Al
hoewel onze kamerleden heelwat 
zware bedenkingen hebben bij de 
uitbreiding van de kerncentrales in 
ons land en voorvechters zijn van 
de altemaüeve energie, zoals tij
dens het energiedebat in de Kamer 
bleek, vonden zij het hun plicht om 
ook eens de andere klok te horen. 
Kameriid (^udron over het be
zoek: „Het werd een zeer interes
sante studiedag met een schat aan 
informatie. Een l<weel<reaktor zoals 
in Kalkar onderscheidt zich van 
een gewone kerncentrale zoals in 
Doel doordat in eerstgenoemde de 
uranium vijftig maal beter benut 
wordt dan in een lichtwaterreaktor 
omdat uranium wordt omgezet in 
plutonium. In een kweekreaktor 
wordt méér splijtbaar materiaal ge
kweekt dan er verbruikt wordt Het 
termodynamisch rendement is ook 
veel beter daar men hogere tempe
raturen bereikt in een natriumge-
koelde kweekreaktor (550 graden) 

dan in een lichtwaterreaktor (300 
graden). 
De bouwwerken in Kalkar startten 
in 1973 en men voorziet de in
werkingtreding voor 1986. De cen
trale zal 300 megawatt produceren. 
Het reaktorgebouw zelf is omge
ven door dikke staalplaat en beton-
muren van twee meter dik De 

veiligheidsvaatregelen zijn zo 
streng dat de uiteindelijke kos^rijs 
van het projekt op 130 miljard Bfr. 
geraamd wordt 
De kweekreaktor bevindt zich op 
een complex van twaalf hektare en 
grenst aan de Rijn, waaruit het 
koelwater wordt gebruikt 
De gahse onderneming is interna
tionaal van opzet West-Duitsland 
neemt 68,85 % voor zijn rekening, 
België en Nederiand elk 14,75 % 
en Engeland 1,65 %. Door de gast
heren werd aan de leden van de 
Belgische delegatie een schat van 
informatie verstrekt en heel wat 
dokumentatie." 
Opmerkelijk was wel dat het eigen
lijk een Vlaamse afvaardiging was. 
Hoewel alle parlementsleden die lid 
zijn van de kommissies bedrijfsle
ven en volksgezondheid uitgeno
digd waren, zijn er geen franstali-
gen meegereisd. De VU was met 
de kamerleden De Saeyere, C^u-
dron en Meyntjens het sterkst ver
tegenwoordigd, CVP en PW 
stuurden elk twee leden, de socia
listen niemand... 
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De „konsumptie" van 
geschiedenis kent de 
jongste jaren een 
explosieve toename. 
Steeds meer mensen 
lijken biezonder geboeid 
door een grotere kennis 
van „wat voorbij is". Daar 
waar de historicus 
voorheen „produceerde" 
voor een eerder beperkte 
schare van 
studiegenoten, kan de 
discipline „geschiedenis" 
zich vandaag verheugen 
in een enorm 
toegenomen 
belangstelling. Bewijzen 
daarvan zijn de grote 
boekenproduktie in deze 
branche, het sukses van 
een televisiereeks zoals 
„De Nieuwe Orde", het 
pak 
universiteitsstudenten die 
voor dit vak kiezen en de 
boeiende geschied- en 
heemkundige 
verenigingen. Dit 
merkwaardig fenomeen 
staat in schril kontrast 
met de nu reeds 
jarenlange en 
aanhoudende afbraak van 
het 
geschiedenisonderwijs in 
de middelbare 
schoolopleiding. Met als 
droevig gevolg dat de 
ongeschoolde doorsnee
verbruiker van die vloed 
van 
geschiedenisprodukties 
vaak ongewapend staat 
tegenover het vaak 
moeilijke historische 
materiaal. De soms idiote 
reakties op de voormelde 
televisiereeks bewijzen 
ten voeten uit dat de 
voorkennis van de 
historische problematiek 
zeer klein, ja zelfs 
onbestaande is. Hét 
middel om aan deze 
lacune te verhelpen, om 
aan een ernstige 
„feedback" te doen, lijkt 
ons het lezen van 
boeken. Het gevaar is 
immers niet denkbeeldig 
dat wij 
geschiedenisverbruikers 
worden die wel een 
fantastische dosis 
„pseudo-kennis" vergaren, 
zonder eigenlijk wezenlijk 
op de hoogte te zijn van 
de ware toedracht De 
„ctiarlatannerie" teelt 
welig. Ook op historisch 
vlak. Voor enige dagen 
verscheen het eerste en 
laatste deel van een 
splinternieuwe, tiendelige 
serie over de „Culturele 
geschiedenis van 
Vlaanderen". Het is een 
prachtige reeks 
geworden; een realizatie 
die het resultaat is van 
een groots en 
interdisciplinair projekt. 
Wij pikken er een aantal 
temata uit waar wij, in 
verschillende bijdragen, 
zullen op terug komen. 
Wij grijpen deze 
publikatie aan om tevens 
enkele evoluties in het 
recent historisch 
onderzoek te schetsen. 

Vlaanderen en de „Industriële Revolutie" 

Het eerste deel van de groots 
opgezette reeks heet: „Vlaamse 
Volkscultuur. Het traditionele 
volksleven", behandelt de kollek-
tieve en traditionele denkwijzen, 
tjelevingen en uitdrukkingsvor
men die wij samenvattend de 
„volkskultuur in Vlaanderen" kun
nen noemen. De aandacht van de 
volkskundige gaat naar de massa 
naamlozen en de manier waarop 
deze massa van „gewone" men
sen leefden en leven. Vlaamse 
volkskunde is aldus een verzamel
begrip, de som van de volks-
kulturele verschijnselen die In 
Vlaanderen voorhanden zijn. 
Maar, behalve het antwoord op de 
vraag hoe de volkskultuur uit de, 
sinds de 18de eeuw, razendsnelle 
veranderingsprocessen te voor
schijn IS gekomen (dit wordt in het 
boek deels verhaald), lijkt het ons 
evenzeer interessant te weten 
hoe het komt dat bepaalde om
wentelingen in een regio konden 
doorbreken. Of waarom deze (r)e-
volutie precies niet heeft plaatsge
grepen, of pas veel later. 

Dé Industriële 
Omwenteling 
Een cruciale vraag bij de studie 
van Vlaanderens geschiedenis 
sinds 1750 blijft immers: hoe komt 
het dat Vlaanderen, met uitzonde
ring van de industriestad Gent, 
pas veel later dan bijvoorbeeld 
Engeland ontwikkelde naar een 
echt industriële samenleving. 
Nochtans bezat Vlaanderen op 
het einde van de 18de eeuw pre
cies dezelfde „troeven" als Enge
land. Vlaanderen miste echter die 
eerste „brein" van de „Industriële 
Revolutie", alhoewel ons land 
ogenschijnijk x)ver juist dezelfde 
mogelijkheden beschikte, om van 
bij het begin van de „Industriële 
Revolutie" een ekonomisch mo
derne natie te worden. Dit is niet 
gekleurd. Pas veel later. Toch werd 
bij ons, net zoals in Engeland, 
tijdens de 18de eeuw het grootste 
gedeelte van de industriële pro-
dukten niet in de steden vervaar
digd, maar op het platteland; niet in 

De Vlaamse gemeenschap behoorde omstreeks het midden van de 
18de eeuw tot de rijkste ter wereld. Daartegenover staat dan dat 
nauwelijks honderd jaar later diezelfde regio tot een summum van 
verpaupering zal terugvallen. Doorheen de geschiedenis had 
Vlaanderen zich als één der voorspoedigste naties van de Wester
se wereld weten door te zetten. En toch verviel dit rijke gewest tij
dens de 19de eeuw tot ,^rm Vlaanderen'. In tegenstelling tot Enge
land kreeg Vlaanderen pas echt deel aan de Jndustriële Revolutie' 
op het einde van de vorige eeuw. Deze industriële omwenteling was 
een industrializatie en een versnelde, blijvende ekonomische groei, 
die gepaard ging met een aantal strukturele veranderingen, zoals 
mechanizering en het ontstaan van fabrieken. 

ambachteljike ateliers of manufak-
turen, maar bij de ariaeider thuis. 
De zogeheten „proto^ndustrie". 
Met het, vaak verkeerdelijk ge
bruikte begrip „Industriële Revolu
tie" wordt verwezen naar de ingrij
pende sociaal-ekonomische ver
anderingen die zich voor het eerst 
in Engeland voordeden op het 
einde van de 18de eeuw. Dit 
veranderingsproces omvat een 
aantal komponenten en is dus 
méér dan enkel „het gebruiken 
van machines, aangedreven door 
stoom..." 
Een eerste komponent is de faktor 
„industrializatie". Vóór de Indus
triële Revolutie tjedroeg het aan
deel van de nijverheid in het bruto 
nationaal produkt van de meeste 
Europese landen zowat één vijfde. 
Wanneer de produktie van de 
nijverheidssektor relatief gezien 
sneller toeneemt dan de produktie 
van de landbouwsektor, tot op een 
niveau van ruim 1 /3 van het bruto 
nationaal produkt dan kan men dit 
land als „geïndustrializeerd" be
schouwen. 
Het aandeel van de nijverheid in 
het bruto nationaal produkt is ech
ter niet dé beslissende faktor die 
een land of streek tot „geïndustria
lizeerd" maa\<.t Vlaanderen is hier
van een mooie illustratie. 

(T)hulsnljverheld, 
mechanizering 
en aandrijving 
Reeds van tijdens de korte-broek
tijd leerden wij allen dat het laken 

en linnen belangrijk was voor 
Vlaanderen. Al was het maar om 
het verhaaltje van Jakob Van Ar-
tevelde te kunnen vertellen. Maar, 
vooral tijdens de tweede helft van 
de 18de eeuw groekie de linnerv 
nijverheid werkelijk uit tot één van 
de belangrijkste sektoren van de 
Vlaamse ekonomie. Uit historiscfie 
mikro-studies blijkt dat zelfs 20 tot 
25 % van de t)evolking van Oost
en West-Vlaanderen vol of deel
tijds tewerkgesteld was in die lirv 
nennijverheid. Het wereldvermaar
de Vlaamse linnen vertegenwoor
digde toen zowat 1/5 van het 
bruto produkt van ons land. En 
toch kan men tiezwaarlijk spreken 
van een „irKlustrializatie" zonder 
een aantal nuances aan te tiren-
gen. 

Vooreerst bleef deze nijverhekJ 
werken met de traditionele, oude 
technieken en vindt men hier niets 
terug van het modemizeringspro-
ces dat steeds samenhangt met 
de industrializatie. Bovendien t)e-
stond er een nieuwe band tussen 
de linnennijverheid en de land
bouw: beiden vulden elkaar aan. 

De meeste linnenwevers waren 
tevens landbouwers en hadden dit 
landbouwinkomen ook nodig. De 
zeer lage arb>eidsproduktiviteit bin
nen de tinnenindustrie was verder 
er mee de oorzaak van dat deze 
sektor niet volledig op zichzelf kon 
bestaan. Uit deze redenering komt 
naar voor dat er nog een reeks an
dere voorwaarden dienden ver
vuld om echt van een industriële' 

De „spinning jenny' (uitgevonden rond 1765 door een wever uit de omgeving van het Engelse Lancashire) was een eer
ste spinmachine. Het woord „jenny" is een verbastering van het Engelse „engine" en heeft hoegenaamd niets te maken 
met de zieke dochter of de vrouw van de uitvinder, zoals wel eens in de literatuur beweerd wordt 
(Foto en informatie: Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, GenÜ 

omwenteling te kunnen spreken. 
Met „Industriële Revolutie" be
doelt men ook de overgang van 
huisnijverheid naar fabrieksnijver
heid. En het ontstaan van fabrieks
nijverheid hangt nauw samen met 
„mechanizering". 
Meestal wordt het slechts renda-
tjel het produktieproces te kon-
centreren in fabrieken wanneer 
deze produktie gemechanizeerd 
wordt Onvermijdelijk volgt daar 
een specializatie uit De produktie 
van bijvoortjeetó een stuk linnen 
wordt niet meer volledig gedaan 
door één persoon, maar opge
deeld over verschillende perso
nen die elk een stap in fiet produk
tieproces van dit stuk linnen zet-
tea 
Maar de tielangrijkste faktor tot 
mechanizatie lïlijft evenwel de 
centrale aandrijving van de machi
nes. Eén korrektie moeten wij hier 
echter maken: de eerste „spinning 
jennies" en „mule jennies", die in 
de katoenspinnerijen werden ge
bruikt waren machines die nnet de 
hand werden aangedreven. Deze 
machines werden dan ook aan
vankelijk in de traditionele huisnij
verheid gebezigd. 
Een t>elangnjk gevolg van de in
dustriële omwenteling was uiter
aard de bijzonder spektakulaire 
toename van het energieverbruik. 
Een, derde komponent die wij han
teren om de Industriële Revolutie 
te omschrijven is de versnelde 
ekonomische groei, een versnel
ling die geen tijdelijk doch een 
permanent karakter had. Die In
dustriële Omwenteling was dus 
meer dan enkel maar het toene
mend gebruik van machines en de 
opkomst van de fabrieksnijver
heid. 

Nu waren er in de loop van de 
18de eeuw een aantal regio's rela
tief sterk geïndustrializeerd en al
les liet vermoeden dat in precies 
deze streken de Industriële Revo
lutie, op het einde van de 18de 
eeuw, vlug en massaal zou door
breken. Zowel in Engeland als in 
Vlaanderen. Er t)estond immers in 
die landen reeds een „proto-indus-
trie" of huisnijverheid, dit is een 
verspreide produktie van indus
triële produkten met het gezin ais 
organizatiekem. Toch „miste" 
Vlaanderen de eerste industriali-
zatiegolf. En vooral daardoor ver
viel het historisch en financieel 
rijke Vlaanderen tot „arm Vlaande
ren". Tot laat in de 18de eeuw 
t)ehoorden onze gewesten im
mers tot de rijkste van West-
Europa. Het niet „mee-zijn"met die 
eerste omwenteling was er de 
oorzaak van dat de vorige eeuw 
de donkerste, de armste periode 
werd van Vlaanderens geschiede
nis. 

(pvdd) 

Volgende week: 
Van huisnijverheid naar in
dustriële samenleving en 
hoe het komt dat Vlaande
ren die „eerste industriële 
trein" miste. 

Bronnen: 
— Culturele geschiedenis van Vlaanderea 
Deel I: Vlaamse Volkscultuur. Het traditio
nele volksleven, Oeurne/Ommen, Uitgeve
rij Baart (verspreiding ECI-l)oekenklub), 
1982, 159 b l i , 795 fr. 
— Drs. J. De Visser. De IndustriSIe Revolu
tie, notities voor hel seminarie .Nieuwste 
Geschiedenis' van de RUG oXv. prof. H. 
Balthazar, 1981. 
— Chr. Vandenbroeke, Sociale geschiede
nis van het Vlaamse volk, Beveren, Orion, 
1981. 
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14 TV-programma's Wi 
Zaterdag 
19 FEBRUARI 

BRT 

1430 Open School - 1600 De 
zonderling Dr Glitterhouse (film) 
- 1800 Tik tak - 1805 Vogels 
van bij ons (dok J — 1810 Medina 
( f j - 1 8 3 5 B O o m e r ( f ) - 1900 
Weet je nog — 19 45 Nieuws — 
2010 Kunst-zaken - 2015 Euro
song - preselektie — 21 00 Ter
loops — 21 45 Moord voor dia
manten — 2320 Sport op zater-
dag - 2335 Nieuws 

NED 1 

18 55 De minibios — 19 05 Avro's 
Toppop - 2000 Nieuws - 2028 
Dallas — 21 20 Televizier magazi
ne — 2200 De toestand in de 
wereld — 22 05 Avro's sportpano-
rama - 22 30 Mark Telford, ban
kier ( f ) - 2350 Nieuws - 2355 
De man die zichzelf tegenkwam 
(film) 

NED 2 

1830 Sesamstraat — 1845 Toe-
nstische tips — 1900 Nieuws — 
1912 Kinderen voor kinderen — 
2010 Koning klant - 2050 Dat 
knippen we eruit — 21 30 Fame 
— 2230 Nieuws — 2245 Voetbal 
'80 — 23 45 Simon Carmiggelt -
2355 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws — 2000 Le jardin 
extraordinaire — 2035 Monte 
Walsh (film) - 2210 C'est choue-
te la musique — 2315 Nieuws 

F 1 

1910 D'accord, pas d'accord — 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 45 
S'il vous plait - 2000 Nieuws -
2035 Dallas ( f ) - 21 25 Droit de 
reponse — 22 50 Etoiles et toiles 
(mag) - 2330 Nieuws 

A 2 

1910 D'accord. pas d'accord 
(magJ - 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Le Theatre de 
Bouvard - 20 00 Nieuws - 2035 
Champs-Elysees (variete) — 21 50 
Theodor Chindler - 2250 Histoi-
res courtes — 2305 Nieuws 

F 3 

19 20 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 1955 II 
était une fois l'espace — 20 00 Les 
jeux de 20 heures (spel) — 20 35 
Tous ensemble — 21 30 Jackie et 
Sara (fJ - 21 50 Nieuws - 2210 
Musi-club 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Der Gloc-
kenkneg (tv-spel) - 2200 
Nieuws — 22 20 Duell der Gringos 
(film) — 2355 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Das Pferd 
(film) - 2015 Wetten, dass ' -
21 55 Nieuws - 22 00 Das aktuel-
le sport-studio — 2315 Der Kom-
missar — 015 Nieuws 

D 3 

2000 Nieuws — 2015 Korperge-
ruch - die vergessene Sprache — 
21 00 Gott und die Wel t - 21 30 
Ruckblende — 21 45 Sprode be-
ziehungen (film) — 2305 Solo-
flight — 005 Nieuws 

LUX. 

1915 Nieuws - 1952 Le coffre-
fo r t - 2000 Chips ( f ) - 2100 
Gala du Midem - 2200 Cris et • 
chuchotements (film) 

Zondag 
20 FEBRUARI 

BRT 

11 00 Konfrontatie - 1400 Tenu-
to koncerten voor jonge virtuozen 
— 1445 Voor boer en tuinder 

(Open School) - 1515 I Q -
1545 Een blij Europa (kinderfesti
val) — 1620 De laatste giraf (tv-
film) — 17 55 Voetbaluitslagen — 
1800 Tik tak - 1805 Seseam-
straat — 1820 Leven en laten 
leven - 1945 Nieuws - 2005 
Sportweekend — 2035 Daar is 
een mens verdronken — 2130 
Een helder labyrint (dok) - 2Z05 
Nieuws 

NED 1 

1815 Sesamstraat - 1830 Hon-
zon - 1900 Studio Sport -
2000 Nieuws - 2010 Panora-
miek — 2045 Grand gala van de 
opera/operette — 21 55 Vragen-
vuur — 2255 Hier Frankrijk, hier 
Jan Brusse — 2315 Nieuws 

NED 2 

19 00 Nieuws — 19 05 Happy days 
( f ) — 1930 Nederland muziek-
land - 2010 Dynasty ( f ) - 21 00 
Not the nine o'clock news — 21 15 
Remmers ontmoet Molly Geer-
tsema — 21 40 Op jacht naar de 
schat (kwis) — 2240 Hammer 
house of horror — 2330 Nieuws 

RTB 1 

1200 Faire le point - 1300 
Nieuws — 1305 Concertissimo 
— 1400 Arts magazine — 1430 
Palmares (variete) — 1500 Visa 
pour le monde (kwis) — 1650 
Agatha Christie — 1745 Les 
Schtroumpfs — 18 40 Sportweek
end - 1 30 Nieuws - 2005 A la 
Beige époque — 21 05 Evita Peron 
(tv-film) - 2245 Nieuws 

F 1 

20 00 Nieuws - 20 35 Max et les 
ferrailleurs (film) - 22 30 Pleins 
feux — 2300 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 Chantez-le 
moi — 21 40 Roule routier (dok) 
— 2230 Desir des arts (kuns
tmag ) - 2300 Nieuws 

F 3 

2000 Bizarre, bizarre (bizarre ver
halen) — 20 35 La boite aux lettres 
(literair mag) — 21 35 Nieuws — 
21 55 Espace francophone (mag) 
- 2230 Johnny Eager (film) -
025 Prelude a la nuit 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Fedora 
(film) - 2205 Hundert Meister-
werke - 22 15 Nieuws - 22 20 
Lust an der Leistung — 2305 
Bucher-report — 005 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws — 1910 Bonner 
perspektiven — 19 30 Terra X — 
2015 Nordlichter - 21 20 Nieuws 
— 21 35 Die ganze Welt ist himmel-
blau (gala-avond operettemuziek) 
- 2300 Spielwiese - 2345 
Nieuws 

NED 1 

D 3 

20 00 Nieuws - 2015 Die ersten 
Menschen (dok) - 2100 Aus-
landsstudio — 2145 Roberlo 
(show) — 2315 Kunst-geschich-
ten - 2330 Nieuws 

LUX. 

1740 Quand la jungle s'eveille 
(film) - 1915 Nieuws - 1930 
Flash-back — 19 55 Le coffre-fort 
(spel) - 2000Qu incy ( f ) - 21 00 
Les petits calms (film) 

Maandag 
21 FEBRUARI 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 Tik 
tak - 1805 Rondomons - 1825 
Vogels van bij ons — 18 30 Kopen 
zonder kater (Open School) — 
1905 Het vnje woord (Islam) — 
19 45 Nieuws - 20 20 Evita Peron 
(tv-film) - 21 55 Wikken en We-
gen — 2240 Nieuws 

BRT 2 

1945 Nieuws - 2015 Extra time 
- 2200 Pop-elektron 

2000 Nieuws - 2 0 28 De weg -
21 30 Brandpunt - 2215 De alles 
IS anders show — 2315 Vasten-
overweging — 2340 Nieuws 

NED 2 

1830 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws — 
1912 Scooby Doo - 1932 Dan
sen IS het mooiste wat er is — 
2012 Clarence and Angel (fi lm) -
21 22 De onderste steen (dok) — 
22 30 Nieuws - 22 45 Teleac -
2315 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws — 2000 Faut'il lais
ser mournr K a r e n ' (tv-film) — 
2250 Nieuws 

F 1 

1920 Gewestelijk nieuws — 1945 
S'il vous plait (mag) - 2000 
Nieuws - 2035 Sylvia Scarlett 
(film) - 2210 L'enjeu - 2310 
Nieuws 

A 2 

1850 Des chiffres et des lettres 
(spel) — 1910 D'accord, pas d'ac
cord (mag) — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Le Theatre de 
Bouvard (mag) — 2000 Nieuws 
— 2035 Le grand echiquier — 
2315 Nieuws 

F 3 

1920 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionale programma's — 19 55 II 
etait une fois l'espace — 20 00 Les 
jeux de 20 heures (spel) — 20 35 
Le fou du desert — 21 30 Nieuws 
- 21 50 Thalassa (magJ - 2230 
Prelude a la nuit 

ARD 

2000 N i e u w s - 2015 Die funfte 
Jahreszeit — 21 15 Kontraste — 
2200 Es ist angenchtet - 2230 
Tagesthemen — 23 00 Hinrichtung 
eines Lehrers (film) — 015 
Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws — 1930 Thommy's 
pop-show — 2015 Stichproben 
(mag) — 21 00 Heute-journal — 
21 20 Loud und Re j f i e (tv-film) -
2250 Zeugen des Jahrhunderts 
- 2350 Nieuws 

D 3 

20 00 Nieuws — 2015 Auslands-
show (Straatsburg) — 21 45 Lan-
desspiegel — 2215 Meine Deut
sche Oma (tv-film) - 2300 Coca-
Colonialisiert — 000 Nieuws 

LUX. 

1915 Nieuws - 1952 Le coffre-
fort (spel) - 20 00 Les lundis du 
soleil - hit-parade - 21 00 Hello 
Dolly (film) - 23 25 Le lundi au so-
leil (spel) — 2345 La loue de lire 

Dinsdag 
22 FEBRUARI 1 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 Tik 
tak - 1805 Sesamstraat - 1820 
Er was een keer — 18 30 Peuters 
en kleuters (Open School) — 
19 00 Tijdrover lieve plantjes (krui
den) - 1945 Nieuws - 2015 
Kunst-zaken - 2015 IQ (kwis) 
— 2040 Verover de aarde — 
2130 Smileys prooi ( f ) - 2220 
Nieuws 

BRT 2 

1900 Aktie openbaar vervoer — 
1945 Nieuws - 2010 Kunst-za
ken — 2015 De Nieuwe Orde — 
21 40 Roel D'Haese, een portret 

NED 1 

1903 Mattheuw Star - 2000 
Nieuws — 20 28 Jan Blaaser - man 
alleen — 21 20 Gejaagd door de 
storm ( f ) - 22 10 Tros Aktua TV 
- 2245 Falcon crest ( f ) - 2345 
Nieuws 

NED 2 

1830 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws — 
1912D ' rkannogmeerb i j - 1925 
Het leven van de zeekoeien — 
1950 Van U wil ik zingen - 2020 
Tijdsein — 2050 Het evangelie 
naar Johannes (dok) — 2140 
Omnibus - 2230 Nieuws -
22 45 Den Haag vandaag - 23 00 
Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws — 2000 Flamingo 
road — 20 50 Stendhal ou le char
me de la liberte — 21 35 Grace a la 
musique — 2240 Nieuws 

RTB 2 

1930 Nieuws - 2000 Le point de 
la medecine — 21 00 L'acrobate 
(film) 

F 1 

1920 Gewesteijk nieuws — 1945 
S'il vous plait (mag) - 2000 
Nieuws — 2030 D'accord, pas 
d'accord (mag) — 20 35 La cham-
bre de Marguerite (toneel) — 
2205 Memoire — 2310 Nieuws 

A 2 

1850 Des chiffres et des lettres 
(spel) - 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Le Theatre de 
Bouvard (mag) — 2000 Nieuws 
— 20 30 D'accord, pas d'accord — 
2040 Un flic (film) - 2220 Mardi 
cinema (filmmag) — 23 30 
Nieuws 

F 3 

1920 Gewestelijk nieuws - 1940 
Regionaal programma — 1955 11 
etait une fois l'espace — 20 00 Les 
jeux de 20 heures (spel) - 20 30 

D'accord, pas d'accord 
2035 La derniere sea 
avond) - 20 50 Le tres 
du (film) - 2215 La 
séance — 22 40 Nieuw; 
Comanche station (film 
Prélude a la nuit 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 
tagsmaler (spel) — 21 ( 
- 21 45 Dallas (f) - 2 2 
theme - 2300 Auf c 
nach der Welt von m 
2345 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 C 
(komedie) - 21 00 Hei 
21 20 Verkeizingen '83 
Notsignale - 2335 NK 

D 3 

2000 Nieuws - 2015 S 
- 21 00 Khmbim - 2 1 ' 

i^iciv. : 
Z A T E R D A G (19 februari) - Humphrey Bogart 
IS begonnen met tweederangsrolletjes. In De zonderlin
ge dr Clitterhouse^he amazing dr. Glitterhouse) speelt 
de goddelijke Bogle zo'n rol, maar met een dergelijke 
klasse dat de talentscouts na deze films indertijd de 
jacht op hem open verklaard moeten hebben. In deze 
film van Anatole Litvak (1938/zw.-wJ wordt rond een 
wetenschappelijk gegeven een politiekomedie opge
bouwd. De hoofdrol wordt vertolkt door Edward G. Ro
binson, een psychiater die proefondervindelijk wil on
derzoeken hoe een misdadig brem werkt — De 
Eurosongmikrobe slaat weer toe op de Europese 
netten. BRT start vanavond met de selektie van de kan
didaten die de Vlaamse zender vooruitschuift: 3 zange
ressen (Manna Marcia, Yvette Ravell en Sofie), 3 
zangers (Wim de Craene, Gene Summer en Bart Kaëll) 
en 3 groepen (Espresso, Pas de Deux en Venus). Wij 
gunnen deze kandidaten uiteraard de start tot een inter
nationale carrière via dit evenement. Wij persoonlijk dui
men voor Sofie. In onze ogen de meest veelzijdige en 
kompleetste artieste op de Bühne, die al jarenlang een 
internationale carrière en waardering verdiende (BRT). 
Deze eerste selektie waarin de 3 zangeressen tegen 
eikaar uitkomen, wordt gevolgd door een spannende tv-
film waarin Kevin Dobson, een vaste waarde in politie
films en -reeksen, de rol speelt van pnvè-detektive Mike 
Hammer die verneemt dat zijn beste vnend in een au
toongeluk omgekomen Is. Bij nader onderzoek begint 
Mike meer en meer te twijfelen aan de officiële versie 
van het ongeval... (.Moord voor diamanten - Margin for 
murderJ — Lichtere kost biedt de Vara (Ned. 2): een 
grappige keuze uit fragmenten die om verschillende re
denen (slappe lach, versprekingen, struikelen, enzJ uit 
film- en tv-produkties geknipt werden (dat knippen we 
eruit) 

Z O N D A G (20 februari) - Voor Boeren Tuinder, 
het magazine voor land- en tuinbouwers, pakt een 
aktueel probleem aan: boerin worden. Boer zijn en wor
den brengt zijn typische problemen mee in deze tijd. 
Maar het boerin zijn en/of \Vorden heeft af te rekenen 
met vaak dezelfde problemen, aangedikt met een heel 
pak problemen waar een moderne vrouw, moeder en 
huisvrouw mee te maken heeft (BRT 1). — Leven en la
ten leven is uitgegroeid tot een volwassen magazine 
waarin de brede waaier van al wat te maken heeft met 
de natuur en zoals BRT het aanhaalt, „de verbetering 
van onze levenskwaliteit", besproken kan worden. — 
Vanavond komt de 2de aflevering van de 3-delige 
verfilming van Ernest Claes' Daar is een mens verdron
ken op het BRT-scherm. Vanavond draait het voorna
melijk rond de dochter van Dore die echter zijn weinig 
zuivere bedoelingen dwarsboomt.. — Een partijtje 
griezelen wordt ons aangeboden door Veronica (Ned. 
2) met een aflevering van de Bntse griezelreeks 
Hammer House of Horror, met de specialist in het vak 
Peter Gushing als een misterieuze dierenhandelaar. 

M A A N D A G (21 februari) - Het lag voor de 
hand dat over het leven van de legendarische Evita 
Peron, de echtgenote van de Argentijnse diktator Juan 
Peron een film gemaakt zou worden Achter de aanlei
ding van de legendevorming worden nogal wat vragen 
gesteld. Als vrouw van een diktator kon zij het zich 
veroorioven om het tegenovergestelde te zijn van haar 
man zij was vrijgevig voor armen (met staatsgelden), zij 
liet ziekenhuizen, scholen enz oprichten en nchtte een 
hulporganizatie op die het stemrecht voor vrouwen er
door drukte. De ommezijde bleek er echter helemaal 

anders uit te zien: zij was ambitiei 
op sukses en bewondering Daarv 
De kans om dat alles te verwezenlij 
werkzaam bij de radio, de toen 
Welvaart en Arbeid, Juan Peron, c 
toe besloten was om hem in te pa 
moest daaruit een film resulteren, 
gisseerde een tv-produktie in h 
BRT 1 vanavond het eerste deel i 
way speelt de rol van Evita Peron ( 
and Angel(y/ara/Ned. 2) is het onti 
een ongeletterd zwart jongetje d. 
krijgt van een Portonkaans leeftij( 
een merkwaardige produktie v< 
(1980) die nogal wat opmelcelijke 
wacht wist te slepjen, waaronder v 
van Locarno in 1980 de reakties bi 
ren. 

D I N S D A G (22 februan) -
het populair-wetenschappelijk m< 
aarde (BRT 1) wordt op een aanj 
realiteit getoetst Het gaat immers 
mogelijk opnemen en weergeven 
zonderheid van de menselijke sten 
en zangers (o.a. Demis f̂ oussos 
enzJ. Srniley's Prod, het Britse spu 
ley's People" is aan z'n derde afiev 
een snars van begrijpt, of wie d( 
brengen om het mysterieuze gedi 
flegmatieke Engelsen te proberen 
nog drie afleveringen. Er zitten na 
de reeks, misschien is dat wel de i 
zo koel-perfekt is... (BRT 1). - \ 
kabaretwereldje kennen wij enk< 
die die bekendheid ruimschoots \ 
zijn nog enkele andere artiesten b 
tv-show waard zijn en een vermi 
iemand is Jan Blaaser. Tros (Nee 
man-show op het scherm (Jan B 

W O E N S D A G (23 februar 
mé's filmmagazine Première-magi 
seur Gosta Gavras en de akteur ^ 
Er worden fragmenten betoond i. 
Glair de Femme; L'aveu; Section 
ferrailleurs; La (Srande Bouffe; L 
SOUCIS; Le Sucre en l'Etat sai 
uiteraard uitgebreide interviews O 
de Beatles in het Verre Oosten 
zoeken bij Oosterse religieuze sel 
het Westen als paddestoelen uit d 
nieuwe rage van de nieuwe waarh 
jeugd aan met alle (nefaste) gevolj 
we rage is al vaak het onderwerp 
van gesprekken, reportages, tv-
draait BRT 2 zo'n Amerikaanse tv-l 
licht (Blinded by the lighü van Ji 
boek van Robin F Brancato Met: 
aktrice die al als 7-jarige op het s 
mes Vincent McNichol, Anne Ja 
wers, een jongeman, treedt toe to 
verbreekt alle banden met familie 
zich terug in een nederzetting v 
ouders zijn ervan overtuigd dat \r 
spoeling heeft ondergaan waardo 
van de religieuze leider Zij huren 
— die David moet kidnappen en 
samenleving terug moet brengen, 
kijkt het echter allemaal anders. E 

17 FEBRUARI 

file:///Vorden


^ 

TV-programma's 15 

las d'accord (mag) — 
derniére seance (film-
20 50 Le tresor du pen-
— 2215 La dernière 
2240 Nieuws - 2255 
station (film) - 010 

a nuit 

NS - 2015 Die Mon-
spel) - 21 00 Report 
lilas (f) - 22 30Tages-
2300 Auf der Suche 
Welt von morgen — 
NS. 

VS - 19 30 Der Garten 
— 21 00 Heute-journal 

.eizingen '83 - 2205 
- 2335 Nieuws 

(VS — 2015 Sport-platz 
imbim — 21 45 Landes-

spiegel — 2215 Deutscher alltag 
- 2300 Nieuws 

LUX. 

1915 Nieuws - 1952 Le coffre-
fort (spel) — 20 00 Le grand-frere 
— 21 00 Le tram sifflera trois fois 
(film) - 2230 La joie de lire -
2235 Visité guidee 

Woensdag 

BRT 1 

1630 Open School - 1800 Tik 
tak - 1805 Kameleon - 1830 
Waard om weten — 1840 De 
Smurfen — 1905 Aubreys trom
bone — 1910 Tussen staf en 
mijter - 1945 Nieuws - 2020 
Love verliefd — 2045 Hoger -
lager (spel) — 21 30 Première-

magazine — 2220 Nieuws 

BRT 2 

1945 Nieuws - 2015 Verblind 
door het licht (tv-film) - 21 45 
Debat 

NED 1 

2000 Nieuws - 2028 De Mars 
(Freek de Jonge) — 23 00 Teleac 
(ergonomie) — 2335 Nieuws 

NED 2 

1830 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws — 
1912 Politieke partijen (CPN) -
19 22 Van gewest tot gewest) — 
2010 Nationale finale Songfestival 
— 21 25 De nachtegaal (televisie-
sprookje) - 22 00 Studio Sport) 
- 2230 Nieuws - 2245 Den 
Haag vandaag — 2300 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 2005 Risquons-

i/as ambitieus, machtsgeil, belust 
sring Daarvoor had zij alles veil. 
verwezenlijken kreeg zij toen zij, 
10, de toenmalige minister van 
jan Peron, ontmoette en er vast 
lem in te palmen... Zoals gezegd 
resulteren. Marvin Chomsky re-
duktie in twee delen waarvan 
•erste deel uitzendt Faye Duna-
ivita Peron (BRT 1). — Clarence 
D is het ontroerende verhaal van 
jongetje dat schrijf- en leesles 

aans leeftijdgenootje. Het werd 
roduktie van Robert Gardner 
ppmerkelijke vermeldingen in de 
waaronder vooral op het Festival 
i reakties biezonder gunstig wei-

ebruan) — Het onderwerp van 
appelijk magazine Verover de 
)p een aangename wijze aan de 
iaat immers over het zo perfekt 
weergeven van het getuid en in-
iselijke stem. M.m.v. popgroepen 
lis f^oussos, Dire Straits, BZN, 
it Britse spionagefeuilleton „Smi-
derde aflevering toe. Wie er nog 
it, of wie de moed nog op kan 
irieuze gedrag en taaltje van de 
e proberen te pruimen, wachten 
Er zitten nogal wat topakteurs in 
dat wei de oorzaak dat de reeks 
RT 1). — Van het Nederlandse 
sn wij enkele ronkende namen 
imschoots verdienen. Daarnaast 
! artiesten bedrijvig die best een 
1 een vermelding verdienen. Zo 
-. Tros (Ned. 1) brengt zijn one 
erm (Jan Blaaser - Man alleenJ 

(23 februari) — In Roland Lom-
imière-magazine staan de regis-
de akteur Michel Piccoli centraal. 
1 betoond uit o.a.: Etat de siège; 
ïu; Section spéciale; Max et les 
3 Bouffe; La passante du Sans-
1 l'Etat sauvage. Hierbij horen 
nterviews (BRT 1). — Sinds o.a. 
rre Oosten het geluk zijn gaan 
ïligieuze sekten, zijn de sekten in 
stoelen uit de grond gerezen. Die 
3uwe waarheid spreekt vooral de 
aste) gevolgen vandien. Die nieu-
onderwerp geweest, ook op TV, 
Drtages, tv-films enz. Vanavond 
rikaanse tv-f ilm: Verblind door het 
ighü van John Alonzo, naar het 
incato Met: Knsty McNichol, een 
ge op het scherm verscheen, Ja-
DI, Anne Jackson e.a. David Bo-
reedt toe tot een religieuze sekte, 
met familie en vrienden en trekt 

derzetting van de sekte. Davids 
rtuigd dat hun zoon een hersen-
aan waardoor hij in de greep blijft 
r. Zij huren een specialist — Max 
Inappen en hem naar de normale 
et brengen. Davids zus Janet, be-
al anders.. De film wordt gevolgd 

door een debat met als onderwerp: sekten en sektevor
ming. — De mars is het laatste deel van een teatertrikv 
gie van Freek de Jonge, waarmee hij zichzelf voor het 
Nederlandse (en Vlaamse) publiek bevestigde als een 
uniek eigenzinnig talent In een onmenselijk tempo 
slingert hij spitse woordgrappen en briljante slapsticks 
in de zaal en breekt tabcües af aan de lopende band. In 
„De mars" doet hij dat via een generatie-situatie. Hij 
speelt zowel de konventionele vader als diens anarchis
tische zoon. Pa raakt aan lager wal omdat hij de jongen 
niet de baas kan_ (VPRO/Ned. 1). 

D O N D E R D A G (24 februari) - Wie wil maar 
nog niet kan bridgen, zit goed op BRT 1. In de reeks Tijd-
rovertjes brengt BRT 1 vanavond een aflevering van 
een reeks bridgelessen. — BRT 2 zet een Nederlandse 
(NCRV)-produktie op de buis: De vlucht van de duif. 
Het is een door Alfred Reiter voor TV bewerkt 
toneelstuk van Donald Wilson. Drie heren, die van 
zichzelf vinden dat zij het in het leven „gemaakt" 
hebben, reizen met een chartervliegtuig. Het vliegtuig 
raakt in moeilijkheden; waaruit dramatische gebeurte
nissen voortvloeien. Door de omstandigheden komen 
de geachte heren tot het inzicht over de echte waarden 
in het leven... In het populair-wetenschappelijk en info-
magazine Dnésfer(AVRO/Ned. 2) zitten opnieuw enkel 
interessante en wetenswaardige nieuwtjes, o.a. Leren 
per computer en de Geschiedenis van de Helikopter. — 
De tweede aflevering van Maritiem, een monsterpro-
duktie van de NOS over Nederlanders en de zee gaat 
over Wereld-zeevaart Hierin wordt nagegaan hoe in de 
loop van de geschiedenis Mederland als machtigste 
handelsvloot-natie de suprematie verloren heeft maar 
toch nog in een ijzersterke situatie zit vooral dank zij 
enkele rederijen, waaronder een van „'s werelds groot
ste", die steunfen op een ongeëvenaard maritiem verle
den (Ned. 2). 

V R I J D A G (25 februari) - Blake Edwards heeft 
van Ten, een film met een niet zo sterk scenano, toch 
nog een bezienswaardige film gemaakt een soort satire 
op het snobistische leventje van rijke Amerikanen die 
last hebben met verveling, liefde en trouw. Het sukses 
van de film ligt niet alleen bij Edwards. Er zijn ook nog 
het sterke spel van Dudley Moore en Julie Andrews en 
het lichaam van Bo Derek. Via deze satire probeert 
Blake duidelijk te maken dat tussen droom en werkelijk
heid nog een grote afgrond kan liggen, ook voor rijke 
simplistisch denkende en als snotapen handelende 
Amerikanen (BRT 1). — In de jeugdfilm Livingstone 
speelt' de zanger/komponist Georges Moustaki een 
excentrieke handelaar in tweedehandse spullen die 
door z'n volwassen omgeving niet wordt geaccepteerd. 
De kinderen uit het dorp daarentegen vinden de 
baardige eenzaat een toffe vent Wanneer hij in moeilijk
heden komt schieten zij in aktie. (NCRV/Ned. 1, 
middagprogramma's). — Wees, de Duitse (Fleisch) 
laatavondfilm op Ned. 2 (Tros) is een satire — die tot na
denken stemt — op het overplanten van menselijke „on
derdelen". Deze produktie sleepte nogal wat prijzen in 
de wacht O.a. de Gouden Nimf 1980 op het Internatio
nale Festival van Monte-Carlo. Het begint allemaal 
prachtig. Twee verrukkelijke jonge mensen leven in de 
zevende hemel. Zij beleven een uitzonderlijke huwe
lijksreis in Nieuw-Mexico. De pas gehuwde man, Mike, 
wordt ontvoerd. De vrouw, Monica, weet op het 
nippertje te ontsnappen. Samen met een toevallige 
kennis, de vrachtvoerder Bill, gaat zij op zoek naar haar 
man. Samen komen zij op het spoor van een internatio
nale organizatie die handelt in... menselijke organen. 

tout (spel) — 2105 Videogram 
(variete) - 2205 Ranete des 
hommes — 2300 Nieuws 

F 1 

19 20 Gewestelijk nieuws — 19 45 
S'il vous plait (mag) - 2000 
Nieuws — 20 35 Les mercredis de 
l'information — 21 35 Festival de 
Saint-Denis — 2245 Les comp-
teurs (korte film) — 23 00 Nieuws 

A 2 

1850 Des chiffres et des lettres 
(spel) - 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Le Theatre de 
Bouvard (mag) — 2000 Nieuws 
— 2035 Les cinq dernieres minu
tes (tv-politiefilm) — 22 10 Tibet au 
present — 2300 Nieuws 

F 3 

19 20 Gewestelijk nieuws - 19 40 
Regionaal programma — 1955 II 
etait une fois l'espace — 20 00 Les 
jeux de 20 heures (spel) — 20 35 
Spectacle 3 (teater) - 22 35 
Nieuws — 22 55 Bleu outre mer 
— 2350 Prelude a la nuit 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Der Kunst-
fehler (tv-film) - 2200 Globus -
die Welt von der wir Leben — 
2230 Tagesthemen 

ZDF 

19.00 Nieuws — 1930 Telemotor 
- 2015 ZDF magazin - 21 00 
Heute-journal — 21 25 Das Boot 
aus Stem. — 21 55 Voetbal (Portu
gal-West-Duitsland) - 23.45 
Nieuws 

D 3 

20 00 Nieuws - 2015 Mittwochs 
m — 21 45 Auslandsreporter — 
2215 Zwillmgs-Ehemanner (film) 
— 23 20 Nieuws 

LUX. 

1915 Nieuws - 1952 Le coffre-
fort (spel) — 2000 La croisiere 
samuse ( f ) — 2100 Robinson 
Crusoe et le tigre (film) — 22 45 La 
joie de lire - 22 50 Portrait d'artis-
te 

Donderdag 
24 FEBRUARI 

BRT 1 

14 00 Schooltelevisie - 18 00 Tik 
tak - 1805 Chips ( f) - 1850 Ju
kebox — 1855 Tijdrover bridge 
stap voor stap — 1910 Librado — 
1945 Nieuws - 2010 Kunst -
zaken — 2015 Cinemanie (film-
kwis) - 21 10 Panorama - 2200 
Dallas ( f ) - 2240 Nieuws 

BRT 2 

1900 Een vinger in de pap — 
1945 Nieuws - 2015 Wikken en 
Wegen — 20 55 De vlucht van de 
duif (televisiesel) — 21 55 School
televisie 

NED 1 

1825 Teleac - 2000 Nieuws -
2028 Armoede - 21 20 Hier en 
nu — 2200 Maggie Forbes ( f) — 
2250 De Quakers (dok) - 2320 
Nieuws 

NED 2 

1830 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws — 
1912 Driester - 20 05 Babbelonie 
(spel) - 2040 Mark Telford, ban
kier ( f ) - 21 30 Mantiem ( f ) -
22 30 Nieuws - 22 45 Den Haag 
vandaag — 2300 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 2000 Autant sa-
voir - 20 25 Yanks (film) - 2240 
Le carrousel aux images — 22 55 
Nieuws 

F 1 

1920 Gewestelijk nieuws - 1 9 4 5 
S'il vous plait (mag) - 2000 
Nieuws — 20 35 Le jardinier recal
citrant (tv-film) — 2210 Un conti
nent perdu les Pique-Talosse 
(dok) - 2310 Nieuws 

TYEkspres 
De dikste vriend 

vanuwTV. 

A 2 

1850 Des chiffres et des lettres 
(spel) — 1910 D'accord, pas d'ac
cord (magJ — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Le Theatre de 
Bouvard - 2000 Nieuws - 2035 
Resistances — 21 40 Les enfants 
du rock — 23 15 Nieuws 

F 3 

1920 Gewestelijk nieuws— 1940 
Regionaal programma — 1955 II 
etait une fois l'espace — 20 00 Les 
jeux de 20 heures (spel) — 2035 
Le couteau dans la téte (film) — 
2210 Debat - 2300 Nieuws -
23 20 Agenda 3 - 23 40 Prelude a 
la nuit 

ARD 

2000 Nieuws - 2018 Deutsch-
land vor der Wahl - 22 30 Tages
themen — 2300 Ganovenehre 
(film) - 030 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws — 1930 Der grosse 
Preis (spel) — 2050 Die grosse 
Hilfe - 2100 Heute-journal -
21 20 Jeden Tag Hirsebrei (repor
tage) — 22 05 Der Riese (tv-spel) 
- 2325 Nieuws 

D 3 

20 00 Nieuws - 2015 Die Strasse 
der Erfolgreichen (film) — 21 45 
Landesspiegel — 2215 Geschich-
te im dntten — 2300 Ein Freiheits-
baum m Deutschland — 2345 
Nieuws 

LUX. 

1915 Nieuws - 1952 Le coffre-
fort (spel) - 2000 Dallas ( f ) -
21 00 Film verzoekprogramma 
Maïs OU est done passee la septiè-
me compagnie'' of Judith — 22 30 
La joie de lire — 2235 Essais 
(BMW 320 I F U 

Vrijdag 
25 FEBRUARI 1 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 Tik 
tak — 1805 Klem, klem kleutertje 
- 18 20 Er was een keer — 18 30 
Loon naar werken (Open School) 
- 1945 Nieuws - 20 20 10 (film) 
- 22 20 Premiere - 2310 
Nieuws 

BRT 2 

1900 De PVBA Elektron - 1945 
Nieuws — 20 15 De Forsyte saga 
( f ) — 21 05 Leven met de wind 
(dok) - 21 30 Zaalhandbal (Zwit
ser land-België) - 2205 Kijk 
mensen(Maya. Fred Rita Luc en 
den anderen) 

NED 1 

2000 Nieuws - 2028 Willem Ruis 

Lotto show (spel) — 2200 Fame 
- 22 50 Haagse bluf - 005 
Nieuws — 010 Studio Sport-extra 
( W K zaalhandbal) 

NED 2 

1830 Sesamstraat — 1845 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuvi/s — 
1912 Franck Buck ( f ) - 1955 
Kieskeurig - 20.20 Dernck (f J — 
21 20TV-pnve - 22 30 Nieuws -
22 50 De een zijn brood — 23 40 
Gesprek met de minister-presi-
dent — 23 50 Vlees (televisiefilm) 

RTB 1 

1930 Nieuws - 21 05 The blues 
lady smgs (film) — 23 25 Nieuws 

F 1 

1920 Gewestelijk nieuws — 1945 
S'il vous plait (magJ - 2000 
Nieuws — 2035 Gala Europeen 
du Midem (aneté) - 21 40 Quel-
ques hommes de bonne volonte 
(tv-reeks) — 22 40 Histoires natu-
relles (dok) - 2310 Nieuws 

A 2 

1850 Des chiffres et des lettres 
(spel) - 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Le Theatre de 
Bouvard - 2000Nieuwre - 2035 
C^pitame X ( f ) — 21 35 Apostro
phes - 2250 Nieuws - 2300 
Jaguar (film) 

F 3 

19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionaal programma — 1955 tl 
etait une fois l'espace — 20 00 Les 
jeux de 20 heures (spel) — 2030 
D'accord, pas d'accord (mag) — 
2035 Le nouvelle vendredi — 
21 35 Flash 3 (fotomag) - 2230 
Nieuws — 22 50 Prelude a la nuit 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Nicht von 
schlechtern EItem (film) - 21 50 
Plusminus — 2230 Tagesthe
men — 23 00 Metropolis (film) — 
055 Nieuws 

ZDF 

19 00 Nieuws - 1 30 Auslands-
journal — 2015 Aktenzeichen 
XY ungelost — 21 15GertFrobe 
.Als wars heut' gewesen" — 22 00 
Heute-journal — 2220 Aspekte 
(kuituur) - 2250 Sport am Frei-
tag - 2330 Aktenzeichen XY 
ungelost — 23 40 Der Geliebte der 
grossen Barin (film) — 1 05 
Nieuws 

D 3 

2000 Nieuws - 2015 Gut ge-
fragt — 21 45 Landesspiegel — 
2215 Poldark ( f ) - 23 05 Rockpa-
last — 005 Nieuws 

LUX. 

1915 Nieuws - 1953 Le coffre-
fort (spel) - 2000 Vegas ( f ) -
21 00 La flambeuse (flm) - 2235 
Bourse-hebdo 
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KV Mechelen en 
Antwerp: toen en nu 
De supporters van Antwerp en KV Mechelen beleven heerlijke tij ien. 
Zowel de tweede Idasser van achter de kazerne als de „Great Old' is 
In de voorbije maanden op zoek gegaan naar de verloren grootheid, 
naar de tijd van toen de naam van hun klub gelijk welke tegenstander 
met schrik vervulde. Merkwaardig is dat beide klubs een totaal ver
schillende weg volgen op hun zoektocht naar de vroegere triomfen. 
Antwerp, dat nooit zo diep viel als KV, heeft zich al vroeger bekeerd 
tot de jeugdpolitlek. Slechts uitzonderlijk worden dure spelers 
aangetrokken. Antwerp deinst er integendeel niet voor terug zijn zo
gezegde beloften (Czerniatynski) voor vele miljoenen van de hand te 
doen. 

Voorziter Eddy Wauters is een 
realist Hij houdt niet van avontu
ren en leidt zijn klub met ijzeren 
hand. De budgetten zijn scherp 
berekend. Bij en rond de jaarwis
seling door meerdere kranten ge
houden enquêtes over de finan-
ciieie verhoudingen in ons voetbal 
Week dat Anbwerp een wel zeer 
zuinig beleid voerde: met een ge
middelde van een goede negen
duizend kijkers rangschikte de 
klub van de Bosuil zich vijfde 
achter Anderlecht, Standard, Club 
Brugge en AA Gent Maar wan
neer de trainers- en spelerssalaris
sen ter sprake kwamen bleek dat 
de rood-witten naar... de voorlaat
ste (of de tweede plaats) afzakten 
(of klommen). Slechts veertig per
cent van het totale inkomen (enkel 
Standard was nog „straffer": 
38 %) werd daaraan besteed. Het 
moet bijgevolg duideijk 2ijn dat 
Antwerp op een biezonder solide 
basis de toekomst voortjereidt 
Een toekomst die zich veelbelo
vend aankorKligt: de begaafde 
jongeren verdringen elkaar en 
aanvaller Mare Vanderlinden (am
per negentien) wordt aangezien 
als 's lands grootste belofte. Het 
jeugdige Antwerp wordt boven
dien getraind door de Joegoslaaf 
Davidovic. Ook niet de eerste de 
beste. Een man die kan terugvallen 
op een enorme ervanng als prof
voetballer en als dusdanig een 
echte „praktijktrainer". 
Het is begrijpelijk dat de voetbal
koorts op en rond de Bosuil flink is 
gestegen. Antwerp staat momen
teel tweede gerangschikt: achter 
Anderlecht en voor Standard. Het 
supporterslegioen groeit Allemaal 
faktoren dus die wijzen in de 
goede richting. Indien de klublei-

ding besluit zijn toptalenten niet 
langer te laten uitzwermen — en 
op dit vlak zal de supportersdruk 
zeker hevig worden — krijgt Ant
werp over afzienbare tijd mis
schien toch de topkub waar het op 
grond van zijn rijke traditie recht 
op heeft.. 
Met KV Mechelen liggen de zaken 
anders. Deze vereniging heeft 
door de jaren heen nagenoeg uit
sluitend op haar jeugdpolitiek ver
trouwd. In de jaren veertig en het 
begin van de jaren vijftig volstond 
dit-om een plaats op te eisen 
onder de groten van het toen nog 
uitsluitend „nationale" voetbal. 

Zakenlui 
aan de top-
Maar toen de vernieuwingen in
gang begonnen te vinden miste 
Malinois de train. De klub bleef 
koppig vasthouden aan haar verle
den en de traditie. KV zakte weg 
van de top en speelde haast even 
vaak in de tweede als in de eerste 
klasse. 
Uiteraard waren er perioden van 
bloei: wanneer de jeugdschool 
topatleten afleverde (eerst de lich
ting Dockx-Goossens-Tuyaerts en 
vervolgens de generatie De 
Weert-Stevens-Van Herp). Maar 
het beleid miste toch kontinuïteit 
en inspiratie om van een blijvende 
wederopstanding gewag te kun
nen maken... 

Het inhalen van de populaire Her
man Candries als voorzitter was 
zeker geen slechte gok. Niet dat 
de man verlichte ideeën introdu
ceerde, dat zeker niet Wel omdat 
met hem het ganse bestuur gron
dig werd vernieuwd. Daaruit is ene 
Cordier, een uit West-Vlaanderen 
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Antwerp, op weg naar een Europese kwalifikatie? 

afkomstige zakenman als de nieu
we „leider" naar voren gekomen. 
In enkele maanden tijd realizeerde 
hij wrat voordien in geen dertig 
jaren mogelijk bleek. 
Hij schoeide de klub op professio
nele leest Hij trok een manager en 
een proftrainer aan. Hij vond de 
nodige fondsen om de in verval 
geraakte ploeg nieuwe impulsen 
te geven. Het heet dat Malinois in 
het voorbije tussenseizoen twintig 
miljoen in spelers investeerde. In 
krisistijd een onwaarschijnlijk b»e-
drag voor een niet Europees spe
lende klub... Maar het geld schijnt 
vooriopig intrest af te werpen: 
Malinois heeft zijn trouwe suppor-
tersschare teruggevonden en al

les wijst er op dat de legendari
sche kanonniers in de komende 
tijden afstand zullen nemen van 
stadsrivaal Racing dat nog steeds 
wacht op zo 'n veriichte geest ook 
al meent het met de heren Meule-
mans en Wouters (jawel, de 
bondsvoorzitter) de beste klublei-
ders van het westelijk halfrond te 
bezitten. 

De grote uitdaging. 
Die meneer Cordier schijnt inder
daad te weten wat hij wil. Hij laat 
zteh nooit tot hoogdravende ver
klaringen verieiden. Hij zegt simpel 
dat Malinois dit seizoen gemkkteki 
vijfduizend toeschouwers moet 

halen om rond te komen. Het zijn 
er zesduizend en dat zit dus snor. 
Indien de klub promoveert — en 
alles wijst toch in die richting — en 
zich verder wil versterken (hij 
heeft begrepen dat een degrada
tiekandidaat in eerste minder volk 
lokt dan een titelkandidaat in twee
de) zullen er acht- tot tienduizend 
toeschouwers nodig zijn. En dat 
wordt dan pas de grote uitdaging. 

De man geeft er zich evenwel 
rekenschap van. Hij maakt een 
zelfzekere indruk en in de eigen 
klub gelooft iedereen rotsvast in 
hem. Malinois heeft momenteel 
troeven in handen om voor het 
eerst sinds vele jaren „het spel" te 
winnen. Mechelen is een stad met 
een grote voetbaltraditie. Jaren
lang heeft zij "geleefd op een plaat
selijke rivaliteit met een bijna folk
loristisch karakter. Momenteel 
wordt de vraag gesteld naar een 
andere toekomst Velen reageren 
nog met skepsis. Begrijpelijk. In de 
nieuwe situatie mogen geen fou
ten worden gemaakt Transfers 
vertegenwoordigen momenteel 
miljoenen. Daarom ware het wen
selijk dat de huidige bestuurders 
de jeugdopleiding — de peiler 
waarop de klub ondanks alles ja
renlang heeft „overleefd" — zeker 
niet zouden verwaarlozen. Waar
mee wij niet willen zeggen dat de 
nieuwe aanpak fataal naar een 
mislukking moet leiden. Integen
deel. Ook in de voetbalsport ren
deert „verstand" nog altijd het 
meest En dat is maar goed ook. 

Drie sportgebeurtenissen 

KV Mechelen: herinneringen aan een grote tijd, kamptoenentitei 70-71. 

Drie sportgebeurtenisen hebben 
ons in het voorbije weekend bie
zonder getroffen: de overwinning 
van Ludo Dielis in het Europees 
kampioenschap bandstoten, de 
ineenstorting van de Nederlan
der Hilbert van der Duim tijdens 
de wereldkampioenschappen ijs
schaatsen te Oslo en- de alge
mene vergadering van de Belgi
sche wielerbond. 

Vlaams biljart 
Ludo Dielis is in Madrid Euro
pees kampioen bandstoten ge
worden. Ondanks hij in de ultie
me partij „zwaar" verioor tegen 
de Nederlander Arnoots. Maar 
veel belang mag daar niet aan 
gehecht worden. Dielis had voor
dien zoveel bewijzen van over
macht geleverd dat niemand zijn 
verdiensten nog wenste in twijfel 
te trekken. Daarmee hebben de 
Vlaamse biljartkampioenen hun 
meesterschap hersteld. Ceule-
mans werd voor een paar weken 
nog maar eens Europees kam
pioen driebanden en Ludo Dielis 
heroverde de titel die de deze 
keer fel ontgoochelende Christ 
Van der Smissen hem destijds 
had ontnomen. De biljartsport, 
door een samenloop van om
standigheden in de sportpers 
enigszins in de verdrukking ge
raakt, is in onze kontreinen dus 
zeker nog niet dood. Integendeel: 
de erkende meesters denken 
nog niet aan inbinden en de op
komende jongeren bezitten ge
noeg inhoud om ons land blij
vend een toonaangevende rol te 
waarborgen. 

Een pertinente vaststelling 
nochtans: wanneer er volgens de 
oude klassieke foormule wordt 
gebiljart (en wanneer het zo om
streden „"setsysteem" terecht 
terzijde wordt gelaten) steken de 
grote twee nog een stuk boven 
de konkurrentie uit 

Scheve schaats 
Uiteraard minder spectaculair 
voor ons publiek was de dramati

sche neergang van de Neder
landse schaatskampioen Hilbert 
van der Duim in Oslo. De titelver
dediger (hij reed met een prach
tig en telegeniek regenboogpak) 

Ludo DieKs 

schaatste zo onbegrijpelijk zwak 
dat hij in de laatste van de vier 
proeven (in volgorde 500, 5.000, 
1.500 en 10.000 meter) zelfs niet 
meer mocht aanzetten. De nieu
we wereldkampioen heet Rolf 
Falk Larsen en komt uit Noorwe
gen. Daarmee liggen de krachtlij
nen in het snelschaatsen overi
gens getekend: de Noren en de 
Nederianders (inzonder in het 
noorden des lands leeft deze 
sport onder de mensen) geven 
de toon aan. De Russen, de Oost
duitsers en de Zweden benade
ren hen het dichtst en heel uit-
zonderiijk brengen de Verenigde 
Staten een crack als Eric Heiden 
voort Maar Nederiand kleeft 
zich in deze sport koppig aan het 
veHeden vast Kees Verkerk en 
Ard Schenk worden te pas en te 
onpas ten tonele gevoerd. Insi
ders menen de onwaarschijnlijke 
nederiaag van van der Duim 
mede daardoor te kunnen verkla-
ren-

Rijke Bond 
In Vorst hield de wielerbond haar 
algemene statutaire vergadering 
in rouwstemming. Het overlijden 
van voorzitter Van Mossevelde 
drukte zwaar op de vergadering. 
Uit de vele in memoriams ont
houden we dat deze man de 
wielerbond rijk maakte en nieuw 
prestige gaf. Het eerste is zeker 
waar: de beschikbare gelden 
zouden intussen tot honderden
elf miljoen frank zijn opgelopen 
en het boekjaar 1982 werd afge
sloten met een batig saldo van 
achttien miljoen frank. Waaruit 
blijkt dat de overvloed aan orga-
niratles — die wij mede verant
woordelijk achten voor de waar
neembare sportieve achteruit
gang — de wielerbond geen 
windeieren heeft gelegd. Wat be
let de bond overigens om, gezien 
de huidige financiële toestand, 
de toestand (of de wildgroei) 
drastisch te saneren en aan de 
sportieve wederopbouw te be
ginnen? 
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Rechten gemeenteraadsleden meer en meer in het gedrang 

Ook in Antwerpen wil men 

met volmachten hesturen! 
„Antwerpen laat Brussel niet losi" is 
een sinds jaren Ingeburgerde uit
spraak Dus zei het kollege „wat in 
Brussel kan, kan ook in Antwerpen" en 
daarom vroeg men aan de gemeente
raad aan datzelfde kollege machtiging 
te verlenen voor het benoemen en 
bevorderen van sommige leden voor 

het stadspersoneel behorende tot 
weddegroep A. De VU bij monde van 
haar fraktieleider Gerard Bergers zet
te zich sterk af tegen deze vraag die in 
feite neerkomt op een volmacht geven 
aan het kollege Hier worden duidelijk 
de rechten van de gemeenteraadsle
den aan banden gelegd stelde de VU-

,,Muur der schande" te Straatsburg 

Straatsburg, zetel van het Europees Parlement, heeft zijn muur van de 
schande. Voor de zoveelste maal werd bij onze Elzasser nationalist 
Ferdinarui Mosschenross een winkelraam ingegooid. Hij wou nu deze 
praktijken van zijn tegenstanders aan de kaak stellen, en hun onver
draagzaamheid aan de publieke opinie kenbaar maken, en liet één win
kelraam dichtmetselen. Jaak Vandemeubbroucke ging de muur van de 
schande verleden week ter gelegenheid van een perskonferentie ten 
huize van Mosschenross symbolisch inhukiigen. 

(Foto AFP) 

woordvoerder die verder nogmaals 
pleitte voor een onafhankelijke eksa-
menkommissie Zoals de eksamens nu 
worden ingericht nl door de stad zelf 
in samenwerking met de vakbonden 
kunnen er heel wat bedenkingen ge
maakt worden De invloed van de 
vakbonden is op die manier heel wat 
groter dan die van de raad Dat het kol
lege om de drie maanden kennis zal 
geven van alle benoemingen en bevor
deringen IS voor de VU maar een 
doekje voor het bloeden en vond in 
haar ogen dan ook geen genade 
De Volksunie werd in haar verzet 
gesteund door de PVV, Agaiev en 
Vlaams Blok De meerderheidspartijen 
CVP en SP zagen in dat alles geen gra 
ten ZIJ zouden wel nauwlettend toekij
ken, beloofde de CVP-fraktieleider 
„Volmachten verlenen" werd weer ter 
sprake gebracht door G. Bergers bij 
een ander punt van de agenda Hier 
vroeg het kollege delegatie i v m over
heidsopdrachten voor aanneming van 
werken, tevenngen en diensten en dit 
voor een bedrag van 3 300 000 f r De 
VU-woordvoerder tilde zwaar aan het 
feit dat ook hier alle kontrole voor de 
gemeenteraadsleden onmogelijk 
wordt gemaakt en dat men in het 
tjedrag geen rekening heeft gehouden 
met de BTW zodat het vooropgestel
de bedrag ruim zal worden overschre
den Of dit nog allemaal konform is met 
de gemeentewet valt sterk te betwijfe
len Dat ook hier de rechten van de 
raadsleden worden beknot vond SP-
raadslid Gevers allemaal met zo erg 
want voor hem kan het kollege rustig 
volmacht vragen voor de gehele ge
wone begroting 
Deze SP-verklanng deed heet wat 
raadsleden opkijken en Hugo Schlltz 
suggereerde het SP-raadslid dit dan 
maar eens aan Karel Van Miert te gaan 
vertellen Vanzelfsprekend hoorde 
men mets meer uit de SP-hoek 
Het kollege vroeg ook de toelating aan 
de raad voor extra-kabinetsmedewer-
kers voor de schepenen De samen
voeging heeft de taak van de schepe
nen zeer zwaar gemaakt zodat een 
hulpje naast de sekretans welkom is 
De Volksunie kan het hiermee wel 
eens zijn maar vroeg de mogelijkheid 
te onderzoeken om aan de frakties 
ook een sekretans toe te kennen Ten 
stotte moeten nu 43 raadsleden in hun 
vnje tijd het werk doen dat vroeger 
door ruim 200 raadsleden werd ver-
ncht en vermits men toch aan de 
valorizatie van de gemeenteraadsle
den denkti Maar op de schepenbank 
scheen men plots doof te zijn 
Al het voorgaande doet wel even de 
wenkbrauwen fronsen als men de met 
veel tamtam aangekondigde valoriza
tie van de gemeenteraadsleden her
leest uit de beleidsverklaring van het 
kollege 
Wel beloofde de burgemeester aan 
Gerard Bergers dat men wel een 

Met Stan Philips en „Wij" 

Vissen op de Noordzee 
Het redaktiekomitee van „Wij" en Stan Philips* nodigen uit op een dagje visvangst 
op de Noordzee. De ,Anna", het door ons afgehuurde vaartuig, vaart af in de 
vroege voormiddag van zaterdag 26 februari as. vanuit Oostende. 

Wat is in de prijs inbegrepen? 
— Dagprijs boot 
— Aas om te vissea 
— Soep met belegde broodjes. 
— Karneraadschap en ruimte om te vissen. 
— Een hengel met n:K)len en draad. Indien aangevraagd op het inschrijvings
formulier! 
— Deelname aan de verdeling van de gevangen vis 
— Deelname aan verschillende wedstnjden — met prijzen - aan boord. 

Programma 
Het programma ziet eruit als volgt: 
7 u. 30: Samenkomst op de ,Anna", rechtover de kantine van de vismijn van 
Oostende. 
8 u.: Afvaart We raden aan iets vroeger aanwezig te zijn daar aan dit uur zéér 
stipt de hand zal gehouden worden. Wegens cüe getijden is dit namelijk té 
belangrijk om een maximale kans op een goede vangst te verzekeren. 
8 u. 15: Verzameling in de kantine van de JVnna" voor de plaatsaaiwijzing door 
loting. 
8 u. 45: Materiaaluitdeling aan diegenen die het aanvroegen. 
± 9 u. 30De lijnen gaan overboord! 
12 u. 30: Naar believen gebruik maken van het lunch-pakket en de gratis soep. 
16 u.: De lijnen worden binnengehaakJ en we varen terug. 

Inschrijvingsformulier 

» < • 

Ja, ik vaar mee met de „Anna"! 
Ondergetekende: 

Adres: 

Telefoon: 

neemt deel aan de zeevisdag 26 februan a.s. met personen. 
Ik betaal..... x 1.000 fr op rekening 435-0259601-12 van Volksunie 
F.V, Bamkadenplein 12 te 1000 Brussel, met de vermekling 
,Anna 26/2". 
Ik ben ermee akkoord dat mijn Inschrijving slechts gekJig is na 
ontvangst van de betaling op de redaktie van ,Wij". 
— Ik zou graag beschikken over een hengel nwt molen en draad. 
— Ik zorg zelf voor het nodige materiaal.(*) 
— Ik heb reeds enige, geen, (*) ervaring in het zeevissea 
(*} doorbsrien wat niet past 

*Stan Philips is een vertrouwde figuur in de wereld van de sportvissers, gekend 
orkestteider en Brabants VU-provincieraadslid. 

gesprek zou organizeren tussen het 
kollege en de fraktieleiders om enkele 
praktische punten te regelen want de 
fusiemachine schijnt organizatonsch 
met zo gesmeerd te lopen Maar ja. 
schepen Devroe heeft toch altijd be
weerd dat de ganse fusieoperatie 
goed was voorbereid Daarom dat nu 
verschillende schepenen nog steeds 
aan de inventanzatie bezig zijn 

Boerenmarkt 
Ten slotte sloot Bart Vandermoere 
zich namens de VU aan bij de interpel
laties van SP en Agaiev in verband met 
de omstreden boerenmarkt op het 

Zuid Ook de VU is gewonnen voor 
deze markt maar stelde wel dat men 
rekening moet houden met de ver
zuchtingen van alle handelaars Uit het 
antwoord van de betrokken schepen 
bleek dat de stad nu eindelijk de 
boerenmarkt officieel erkent Het 
wordt dan wel een gemengde markt 
en men zal moeten rekening houden 
met de geldende reglementering Zo 
komt er dan wellicht een definitief 
einde aan een half jaar diskussie over 
deze markt waaraan het vonge kollege 
nooit echt ernstig aandacht heeft ge-
schonkea 

Bob Loete 
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Nog geen gemeenteraad te Borsbeek 
Inderdaad Borsbeek heeft zijn nieuwe 
verkozenen nog niet aan het werk 
kunnen zien Een klacht van VU-lijst 
trekker Jef Demi bij de Raad van State 
IS hiervan de oorzaak 
Nog even de verkiezingsuitslagen her
halen 
CVP 36,8% ( - 1 . 5 % ) - 8 zetels (+1J 
V U 31 2 % ( + 1 5 % ) - 6 zetels ( = ) 
SP 1 6 6 % ( - 3 % ) - 3 zetels ( = ) 
VrijBor 1 5 5 % ( + 3%) - 2 zetels 
(+1) 
De uittredende koalitiepartners (CVP-
SP) winnen dus ondanks een verlies 
van ca 4 5 % der stemmen 1 zetel bij 
Voor de volgende zes jaar vormde de 
CVP opnieuw koalitie met de zwaar 
geklopte SP alle voorstellen van VU-
zijde werden zonder enige vorm van 
bespreking door de CVP naar de 
prullenmand verwezen 
Gezien schepen Staes (lijsttrekker 
SP) wel officieel in Borsbeek woont 
maar reeds sinds jaren zijn feitelijke 
woonplaats in Deurne heeft (een feit 
dat door de meeste Borsbekenaren 
voldoende gekend is) diende Jef Demi 
klacht in bij de Bestendige Deputatie 
zoals U al geraden had natuurlijk 
zonder resultaat Jef bleef met bij de 
pakken zitten en stapte resoluut naar 
de Raad van State 
De uitspraak zal waarschijnlijk nog wel 
even op zich laten wachten zodat de 

Borsbekenaren nog wat geduld moe 
ten oefenen vooraleer ze het resultaat 
van hun verplicht huiswerk van 10 
oktober II aan de slag kunnen zien 

Gezellig samenzijn 
Al deze tnbuiaties ten spijt zit VU-
Borsbeek uiteraard met stil Op 26 
februari as is het weer verzamelen 
geblazen voor ons jaarlijks Gezellig 
Samenzijn! Diegenen die dit feest von-
ge jaren meemaakten zullen zeker met 
aarzelen om opnieuw deel te nemen 
en aan de nieuwelingen durven we 
zeggen kom eens af, het zal de moeite 
lonen I U wordt vergast op een voor
treffelijk etentje in een gezellige plezie

rige sfeer onze eigen Borsbeekse 
Cecile Van Dijck zal U haar nieuwste 
show voorstellen en nadien kunt U de 
beentjes uitslaan op de dansmuziek U 
gebracht door ons aller vriend Herwig 
Van Genegen ook onze nationale 
voorzitter Vic Anciaux heeft beloofd 
aanwezig te zijn Oordeel nu zelfi 
Gedeeltelijke deelname in de onkosten 
bedraagt 600 fr en een en ander heeft 
plaats op zaterdag 26 februari a s om 
19 u 30 in zaal Tyrolerhof de Robia-
nostraat 214 te Borsbeek Inschrijven 
bij een der bestuursleden Wij zullen 
ook U graag ontmoeten op 26 februari 
as 

FVL 

VUJO-Ranst: 
motivatie en inzet 
VUJO-Ranst werd in juni 1981 opge-
ncht door Jan Truyts en Willy Eeck-
hout Meteen organizeerden zij op 11 
juli een fietstocht doorheen de fusiege
meente Paul Boumans, Werner De 
Beul en Rik Vandevelde werden hier
door onmiddellijk gemotveerd om tot 
het bestuur toe te treden Op de 
jaarmarkt te Ranst kreeg de VUJO-

VU-Bonheiden-Rijmenam 
huldigt Pol Gillemot 
Vorige zaterdag vierde de VU-afdeling 
Bonheiden-Rijmenam haar ere voorzit 
ter Pol Gillemot naar aanleiding van zijn 
82ste verjaardag op 2 februari jl De 
feesteling en zijn echtgenote werden 
vergast op een stemmig etentje aan
geboden door het vernieuwd VU-Be-
stuur van de fusiegemeente 
Voorzitster Myriam Chabot dankte Pol 
Gillemot voor zijn jarenlange inspan
ningen voor de Vlaams-Nationale ge 
dachte Gelegenheidsspreker senator 
Walter Luyten schetste op een origine
le manier de Vlaamse loopbaan van 
de feesteling vanaf zijn Geuzenverle-
den tot en met zijn rol in het VU-be-
stuur bij de jongste gemeenteraads
verkiezingen 
Volksvertegenwoordiger Joos So-
mers stelde vast dat VU-Bonheiden 
Rijmenam sinds oktober 82 een ver
nieuwde werking ontwikkelt en de 
samenwerking tussen Bonheiden en 
Rijmenam nieuwe impulsen kreeg 
Daardoor konden de twee Vlaams-
Nationale gemeenteraadsleden in 
deze gemeenten nl Willy Bogaerts en 
Emiel Tuymans het OCMW-mandaat 
van Godelieve De Wever veilig stellen 
HIJ dankte ook speciaal Myriam Cha
bot en Annemie Buedts voorzitster en 
sekretaresse voor hun inzet en vaste 
wil om een sterk bestuur in de fusiege 
meenten Bonheiden en Rijmenam uit 
te bouwen Hij vroeg Pol Gillemot als 
erevoorzitter zijn bijdrage te blijven 
leveren om de samenwerking nog te 

VU Noorderwijk-
Morkhoven 
heropgericht 
De afdehng Noorderwijk-Morkhoven 
was bij de gemeenteraadsverkiezirv 
gen van 1976, ontbonden verklaard 
Sedert 1976 werden beide gemeenten 
totaal verwaarioosd zodanig zelfs, dat 
vong jaar, nog slechts een vijftal leden 
van de eens bk>eiende afdeling over
bleven 
Wie belangstelling heeft voor een be-
stuursfunkhe wende zich tot het voor-
topig sekretanaat Mevrouw Potens-
Michieteens, Sten-ebos 72, Noorder-
wijk. 

Rouw te Borgerhout 
Op maandag 7 februan 1983 overleed 
ons lid de h Theo Van Wingerden, 
Fonteinstraat 31 te Borgerhout Het 
bestuur van de afdeling biedt mevr 
Van Wingerden haar innige deelne
ming aaa 

verstevigen en alle persoonlijke ge
schillen te weren opdat ook Bonhei-
den-Rijmenam optimaal zou kunnen 
Ijveren voor Vlaams Zelfbestuur De 
viering van Pol Gillemot mag geen 
afscheid zijn De VU hoopt in de 
toekomst nog lang en dikwijls beroep 
te kunnen doen op de ervaring en de 
politieke wijsheid van haar erevoorzit
ter alhoewel men begrip kan betonen 
voor zijn beslissing dat hij zich wenst 
terug te trekken uit het drukke be-
stuursleven van de VU-afdelinq 

Op een humoristische wijze beant
woordde Pol Gillemot de gelegen 
heidstoespraken en vertrouwde de 
aanwezigen een geheimpje toe nl het 
middel om tot zijn 82ste verjaardag 
vitaal volksverbonden en levensblij te 
blijven HIJ wenste nog dit jaar te 
mogen beleven dat de VU-afdeling 
Bonheiden-Rijmenam zou uitgroeien 
tot een van de sterkste VU-afdelingen 
van het VU-gewest Waverland 

Vermelden wij nog dat ook Oscar 
Renard VU-schepen te Mechelen er
aan gehouden had deze vienng bij te 
wonen en dat Annemie Buedts na
mens de VU-Bonheiden-Rijmenam aan 
Pol Gillemot een blijvend aandenken 
aan deze vienng overhandigde 

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtlsolatles 

A.B.D. 
(Antwerpse Bouw

en Dicht ingswerken) 

Eikenstraat 212, R e e t 

Tel 03-888.64.68 

O o k ruwbouw & 
sleutel op de deur 

starKl met zijn informataebrochures, 
tx)eken, zelfklevers en vlaggen een 
grote belangstelling van de Ranstse 
bevolking De kleintjes werden er ver
troeteld met ballons en amuseerden 
zich met het pnjzenrad 
Op 10 november zette VUJO zich in 
voor de verkiezingscampagne van 
VU-bestuursleden Juul De Cuyper en ^ 
Frans Rotty De kerstsfeer werd aan
gekondigd door kransen waarmee de 
VUJO de dorpskom versierde Met de 
gespreksavond met Joos Somers en 
fjamfletten i v m amnestie skx)t VUJO 
1981 af 

Het sukses van 1982 mag wel het 
grote kamavalbal genoemd worden 
waar bruto 98221 Vlaamse franken 
werden ontvangen Aanwezige promi
nenten zoals Vujo-voorzitter Jons 
Roets en Walter Luyten e a kunnen 
van deze suksesvolle avond getuigen 
Hiervoor kwam de medewerking van 
VUJO-sympatisanten en VU-bestuurs
leden goed van pas 
De 11-juli fietstocht en de VUJO-stand 
op de jaarmarkt kenden ook in 1982 
een overromfjeling van geïnteresseer
den 

Tijdens de verkiezingen bezorgde de 
leuze „Jan is uw man", onze voorzitter 
Jan Truyts 105 stemmen VUJO's 
tweede kandidaat Paul Boumans, die 
„Kleur het bolleke bij Polleke" niet 
aandurfde, scoorde 84 gemeende 
stemmen Een beloning voor de cam
pagnestoet die de jonge VUJO-fans 
hadden gevoerd VUJO was nog met 
hersteld van al deze krachtinspannin
gen of zij kwamen reeds op de prop
pen met een kleinkunstavond „De 
Larenaar" en de fans van VUJO-Wom-
melgem maakten er een gezellige 
avond van 

Kerstmis werd vredevol gevierd met 
een amnestieaktie in koojaeratie met 
VUJO-Wommelgem 

Dat VUJOf lans t stnjdt voor een eer
lijk beleid in de gemeente, blijkt uit de 
aktes tegen de soms ongeoorioofde 
besluiten van de CVP-Cüembel-koalitie 

Zo gingen V U en VUJO sterk in tegen 
de persoonlijke belangen die CVP-
gemeenteraadsleden uit hun positie 
haalden Overt>odige verkavelingen 
van landbouwgronden, openen van 
bepaaMe stortplaatsen, het jiersoonlijk 
gebruik van gemeentemateneel zoete 
de politie-auto die door de burgemees
ter als taxi naar zee werd gebruikt het 
pk)ts verdwijnen van kasseien, brand
hout enz. naar bepaakle CVP-oorden, 
werden door V U en VUJO als schan
delijk betitekl 

Voor 1983 heeft VUJO reeds een 
goed gevuld programma opgesteki 

ANTWERPEN 
FEBRUARI 

16 EDEGEM gespreksavond met Lieve van Kerckhove over „Heeft 
het hedendaagse huwelijk nog z i n ' " Lokaal Drie Eiken, om 
20 u 15 Org FVV 

17 HOVE: eerste sneeuwbal om 20 u 30 in zaal Pnnsenhof Kaarten 
50 fr Org Vujo-Hove-Lint 

18 NIJLEN. kleinkunstavond om 20 u in k>kaal Kempenland Org 
Vujo 

18 NIJLEN VUJO-kleinkunstavond met „Katastroof in zaal Nova 
om 20 u 30 Inkom lOOfr Voorverkoop 80 fr 

19 AARTSELAAR „Frans-Vlaanderen ons ontnomen maar met 
vergeten" Door senator Walter Luyten met voorstelling van dia's 
Om 20 uur in lokaal Rodenbach Inr JSK 

19 NIJLEN winterkoncert om 20 u in Kempenland Org fanfare 
Kempenland 

19 EDEGEM kaartavond om 20 u 15 in zaal De Drie Eiken Vooraf 
inschnjving verplicht Org VNSE 

19 MERKSEM hutsepot om 20 u 30 in lokaal Vlanac aan de 
Bredabaan 360 Deelname in de onkosten 250 fr Org VI 
Vrouwen-veren 

19 ST -KATELIJNE-WAVER: overwinningsdansfeest in de parochie
zaal aan de Elzestraat Toegangsprijs 100 fr of 80 fr bij voorver
koop 

19 BORGERHOUT 3e VUJO-Karnavalbal in zaal Cattelberg 
Bothastraat Aanvang om 20 u 30 Inkom 100 fr Mooie prijzen 
voor best verkleden Lol verzekerd 

19 NIJLEN Winterkoncert door VU-fanfare Kempenland in zaal Ni-
lania om 20 uur 

19 WOMMELGEM Voetbalwedstnjd A s t r i d - D e n Klauwaert om 
13 u te Boechout (Inl lokaal) 

19 BORGERHOUT 3de daverend karnavalbal in zaal „Cattelberg" 
(zijstraat Turnhoutsebaan), om 20 u 30 Inkom 100 fr Prijs voor 
best verklede koppel 

20 WOMMELGEM Voetbalwedstrijd Den Klauwaert -Kempen
land om 14 u 30 op het Scheersel 

23 ANTWERPEN voordracht over Europa door Jaak van de 
Meulebroucke, om 20 u 30 in de Jozef üesstraat 2 Org VU-
vrouwen arr Antwerpen 

24 EDEGEM proefavond van Zuidafrikaanse wijnen, om 20 u in de 
zaal Dne Eiken Org VU en kulturele knng 

25 EKEREN. Ontmoetingsavond om 20 uur in lokaal „De Boterham" 
Veltwijcklaan 23 Inleiding door Jons Roets, burgemeester te Lint 
Over jeugd- en gemeentebeleid en Walter Luyten, senator, over 
de politieke toestand Daarna gezellig samenzijn Inkom gratis 

26 AARTSELAAR VU-2de lustrumbal om 20 uur in de gemeentelij
ke feestzaal, Guido Gezellestraat Orkest „The Scarfs" Inkom 
120fr 

26 ANTWERPEN. Vlaamse Aktie en Kultuurgemeenschap - 15de 
galabal „Vroeger en Nu" om 21 uur in zaal Harmonie Mechelse-
steenweg Inkom 350 fr Reservatie 03-2368465 

25 EDEGEM: Zang- en muziekavond onder het motto „Kom en zing 
met mij mee" m m v St-Jozefskoor, „Familie Godon", solist Gust 
Teugels, muzikale begeleiding Hammond orgel Inkom lOOfr Inr 
VNSE I s m kulturele knng Edegem Om 20 u 30 in zaal Elzenhof, 
Kerkplein 

25 BORGERHOUT: VLMedenvergadenng in zaal De Passer, Turn
houtsebaan 34 Om 20 u 30 Spreker Guido Fonteyn, auteur van 
„Voeren een heel Happart verhaal" en „De Walen", jounnalist De 
Standaard Tema Voeren en de Walen 

26 MORTSEL: feestelijke karnavalstoet de elfde, met deelname van 
Vujo-Mortsel 

26 NIJLEN. bestuursvergadenng VU om 20 u in Kempenland 
28 GROOT-ANTWERPEN: Maunce De Wilde debatteert met Arthur 

De Bruyne om 20 u 30 in het UFSIA, Rodestraat Org VUJO 

MAART 

3 ANTWERPEN: Ck)remansknng - debat over Brussel, met als 
sprekers Lydia De Pauw, Vic Anoaux Inleider Hugo Schiltz. Om 
20 u 30 in de kleine zaal. Singel 

5 EDEGEM: poppenkast voor kinderen vanaf 5 jaar, om 14 u 30 in 
lokaal De Dne Eiken Inschnjving gewenst Info bij Roos Stoffelen 
op het nr 4400938 Org FVV 

5 NIJLEN- groots bal om 20 u in Nilania Org het Sint-Maartens-
fonds Dus niet op 12 maart 

19 NIJLEN teerfeest van 'tSpaarkaske om 19 u in Kempenland 
Vooraf inschnjven 

Een grootse ledenwerving, gespreks-
avonden, een bus-uitstap, milieuakties, 
de traditionele 11-julivienng, de stand 
op de jaarmarkt de amnestae-akties en 
last but not least het grote jeugdbal op 
8 apnl a.s. 

Een hartelijk proficiat aan Jan Truyts 
(voorzitter), Werner De Beul (sekreta-
ns), de bestuursleden Willy Eeckhout 
Paul Boumans en Rik Vandevelde 
Voor verdere inlichtingen Jan Truyts, 
Vinkenstraat Ranst tel. 03-3539351 

M Brants 

Sociaal 
dienstbetoon 
te Ekeren 
Elke eerste zaterdag van de maand 
verzorgt Bart Vandermoere sociaal 
dienstbetoon in Ekeren Het eerstvol
gend dienstbetoon heeft jslaats op 5 
februan. van 13 u 30 tot 14 u 30 in zaal 
„Den Boterham", Veltwijcklaan 23 te 
Ekeren 

UW AUTOVERZEKERING 
dat is de zaak van MAURETUS 
Frankrijklei 79, 2000 Antwerpen Tel.: 03/231.07.80 

De Vlaamse Verzekeringsmaatschappij van eigen bodem. 
10% voordeliger sinds meer dan 11 jaar. 
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Om zijn 10 jaar arr. vooizitterschap 

VU-Haile-Vilvoorde dankt Rom De Craen BRABANT 
Tijdens de airondissementsraad van 
september vorig jaar kondigde arr. 
voorzitter Rom De Craen zijn ontslag 
als voorzitter aan. De 
arrondissementsraad van november 
'82 verkoos René Van den Cruijce als 
nieuw/e voorzitter. 
Het arr. bestuur WMe deze 10 jaar 
voorzitterschap niet afsluiten zorider 
een woordje van dank aan de uittre
dende voorzitter. 

Tijdens de jaarlijkse receptie voor de 
arr. raadsleden op 28 januari '83 te 
Londerzeel huldigde Halle-Vilvoorde 
Rom De Craen uit dankbaarheid voor 
de vele jaren dat hij het arrondisse
ment lekjde. 
Algemeen voorzitter Vic Anciaux her
innerde aan de tijd dat Rom eerst als 
arr. sekretaris en nadien als arr. voor
zitter werd verkozen van het arrondis
sement Brussel-Halle-Vilvoorde. In zijn 

V A N H E T GOEDK 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R 
Salons - K!einmeubelen - Lustert. - Geschenkartikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

openingsuren : Dï., woe., vrij. van 13 tol löu. 30 
Do., /-at. van 10 tot 19 u. 30 
Zondag van 14 tot löu. 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
(op slechts 15 km van Brussel-centrumI 

2de WM-vormingsnamiddag arr. Leuven 
Voor een 50-tal aanwezige Leuvense 
mandatarissen kon WM-stuurgroep-
voorzitter Wil ly Kuijpers op zaterdag 
29 januari in de Aromazaal te Herent 
de 4 gespreksleiders rond het tema 
„Gemeentelijke Financiën" voorstellen. 
Frans Haecx, advizeur bij de Vereni
ging voor Steden en Gemeenten, die 
een schitterende inleiding zou houden; 
Marcel Bouckaerts, stadssekretaris te 
Zoutleeuw, Jef Vandenheuvel, ge
meentelijk ontvanger te Herent en Pol 
Vrancken, stadsontvanger te Diest 
Gedurende 4 gespreksuren werd de 
hele begrotingstechniek met al zijn 

mogelijkheden doorgepraat Guido 
Sijs, werkleider van het Vlaams-Natio
naal Boekenfonds, stelde op zijn beurt 
de pas verschenen „Modelbegroting" 
voor. 
De 3de WM-vormingszaterdag zal op 
19 maart gehouden worden rond: „So
ciaal Beleid van onze gemeente -
O C M W " in dezelfde Aromazaal, 
Mechelsesteenweg 471 te 3020 He
rent Iedereen — elke belangstellende 
dus — is welkom; de toegang is gratis. 
De inhoud wordt uitgewerkt met de 
hulp van het Vlaams Nationaal Studie
centrum - arr. Leuven. 

beginperiode heeft hij heel wat organi-
zatietalent moeten ontplooien en tij
dens zijn voorzitterschap had hij het 
niet altijd gemakkelijk, denken we maar 
even aan 1977 met het Egmontpakt 
dat in ons arrondissement heel wat 
stof deed opwaaien. 
EigenUjk is het geen afschekj want 
Rom zal zteh blijven inzetten, welis
waar niet meer als voorzitter, maar wel 
als arr. bestuursikl. Senator Paul Pee
tere belk^htte de inspanningen van 
Rom De Craen in zijn afdeling Kapelle-
o/d-Bos. Heel wat belangrijke op
drachten wist hij tot een goed einde te 
brengen; elk probleem nam hij zo 
grondig aan dat hij noodgedwongen 
andere (vooral huiselijke) taken moest 
verwaarlozen. Zo groeide in de kxjp 
der jaren het gras rondom zijn huis zo 
hoog dat het arr. bestuur voor een 
doeltreffende oplossing heeft ge
zorgd-
Vervolgens overhandigde de nieuwe 
voorzitter aan Rom, namens het arron
dissement een grasmaaier met bijbe
horende bolletjeszakdoek Com tijdene 
hete zomermaanden het zweet af te 
drogen). 
Ook zijn echtgenote die tijdens de 
voorbije 10 jaar haar man vele avon
den heeft moeten missen werd letter
lijk en figuurlijk als „vrouw-achter-de-
schermen" in de bloemetjes gezet 
Tenslotte dankte Rom in de eerste 
plaats zijn echtgenote die hem gedu
rende de 10 voorbije jaren heeft bijge
staan en hem noodgedwongen ook 
heeft- afgestaan. 
Hij verzekert de nieuwe voorzitter en 
sekretaris van zijn volledige steun en 
medewerking, die Nj eds arr. bestuurs-
fid wil blijven verlenen. 
Alle aanwezigen heffen vervolgens het 
glas op de voort)ije vruchtbare jaren 
met Rom en blikken hoopvol in de 
toekomst met de nieuwe voorzitter en 
zijn arrondissementeel bestuur. 

N.T. 

FEBRUARI 

18 VILVOORDE: Een avond met 't Pallieterke. Sprekers: A. de Bruy-
ne (historicus) en LH . Cotvooghel (auteur). Om 20 uur in 
Vlaamse Qub, Grote Markt 16 te Brussel. 

19 ST.-KATELIJNE-WAVER; Overwinningsdansfeest met het Wal-
tra-orkest o.l.v. Stan Philips, in de p>arochiezaal, Elzestraat Inkom: 
100 fr. Voorverkoop 80 fr. 

19 ESSENBEEK-HALLE: 2de groot spagettismulfestijn vanaf 17 uur 
in de St-Jozefzaal, „Vergeetmijnietje". Ook op 20-2 vanaf 12 uur 
Org.: V U J O 

22 KOEKELBERG: Spreekbeurt over „Noord-leHand" door Francis 
Van den Eynde, om 20 uur, UFSAL, Van de Sandestraat te Koe-
kelberg. 

22 KRAAINEM:Gespreksavond„WatnumetVoerenrdoorGukk ) 
Sweron. Organizatie: Vlaamse Kring van Kraainem, \s.m. NKRK, 
DF, W B in Rijkskuitureel (Centrum, Lijsterbessenbonnenlaan 6. 

23 JETTE: Giespreksavond met Walter Luyten, om 20 uur, Jetse-
steenweg 548. Organizatie: VUJO. 

25 LENNIK: Spreekbeurt over alternatief openbaar streekvervoer in 
de streek door de heer Wilfried Van Raemdorx^ Om 20 u. in 
vergaderzaal van herberg „In de verzekering tegen de Grote 
Dorst", Baetensstraat 0-echtover kerk van Eizeringen-Lennik). 

25 OPWIJK-MAZENZELE: Vlaamse zangavond ingericht door 
VUJO om 20 u. in café Breugelhof. 

27 ELEWIJT: Groot pannekoekenfeest (ten voordele van de Befle-
man) vanaf 14 uur in zaal „In Den Hert", Tervurensesteenweg 631. 

MAART 

4 OVERUSE: Vlaams nationale gespreksavond om 20 uur in zaal 
„Ter Yse", Stationsstraat Tema: „De opeenvolgende voor Vlaan
deren slechte kompromissen in de Belgische pwlitiek" Spreker: 
senator Bob Maes. 

4 EIZERINGEN: Jaariijks mosselfestijn in feestzaal „Stella", vanaf 
18 uur. Ook op zondag 6 maart vanaf 12 uur, maaidag 7 maart 
vanaf 17 uur. 

5 OPWIJK-MAZENZELE: V U j a T D . in de St-Paukjszaal te Op
wijk vanaf 20 uur. 

5 MACHELEN: smulpartij vanaf 12 u. in Wijkcentrum Mar i»Moe-
der. Jan Veltmansstraat (hulpkerW. 

6 KAMPENHOUT: VOS-filmvoorstelling JDe IJzertragedie 1914", 
levensverhaal van Renaat De Rudder. Verleden, heden en 
toekomst Verbond VOS. Toespraak door algemeen voorzitter 
Herman Vandezande. In zaal „Die zes linden" bij De Ben, Kerk te 
Steenokkerzeel. Om 14 uur. 

6 KRAAINEM-WEZEMBEEK-OPPEM: Spagetti-festijn van 12 tot 
24 uur in Ontmoetingscentrum De Lijsterbes. Lijsterbessenbo-
menlaan te Kraainem. Org. VUJO. 

VU 
spoi*tcUu; 

DILBEEK 15.5.83 

O 

Na moeilijkheden opnieuw van start 

Nieuw bestuur bij VU-Grimbergen 
Op vrijdag 4 februari grepen er in 
Grimbergen (vervroegde) bestuurs-
verkiezingen plaats. De VU van deze 
gemeente, die in de voorbij jaren wat 
schokken te verwerken kreeg, gaat 
hierdoor met een nieuwe en verjongde 
ploeg van start Uiteindelijk kwam het 
volgende bestuur uit de bus: 
Voorzitter Freddy Minten, Oude 
Schapenbaan 27, 1850 Grimbergen, 
tel. 251.63.32; Ondervoorzitter: René 
De Valck, De Burtinstraat 65, 1820 
Stromk)eek-Bever; (zowel de voorzit
ter als de ondervoorzitter zijn ad inte
rim). 

Sekretaris: Eric Van Baelen, Brouwe
rijstraat 4, 1820 Strombeek-Bever, tel: 
267.28.08; Penningmeester: Muriel De 
Cock-Van Droogenbroeck, Dore-
kensveld 35, 1820 Strombeek-Bever, 
tel: 268.4381; Propaganda en organi
zatie- Lucien Drabbe, Dressaertlaan 
93, 1850 Grimbergen, tel. 251.6413; 
Bestuursleden: Omer Geldhof, Kas
teelstraat 104,1820 Strombeek-Bever, 

VU-groot-

Huldenberg 

in het nieuws 
Op 18 januari werd er een nieuw 
afdelingsbestuur gekozen in Groot^^ 
Huldenberg. Ziehier de uitslag: voorzit
ter: Jean-Pierre De Becker; onder
voorzitter: Georges Vanhove; sekreta
ris: Lutgart De Vriese; organizatie: 
Pierre Van Obbergen; onthaal: Anne 
De Vlamynck; ledenadministratie. Jos 
Trappeniers; Vujo: Omer Stercks; pro
paganda: Roland Decat en Danny 
Godderie. 
Ter gelegenheid van de bestuursver-
kiezingen was er ook een stand van 
het Vlaams Nationaal Boekenfonds en 
werd er „pizza uit eigen keuken" aan
geboden samen met een glas rode 
wijn Alles veriiep vlot en hiervoor dank 
aan allen die hun steentje bijdroegen. 

tel: 267.12.24; - Marcel Lauwers, 
Steeneikstraat 20, 1851 Humbeek, tel. 
269.75.75; — Ün Moens-Gersemeter, 
De Villegasstraat 70,1820 Strombeek 
Bever; — Dries Poppe, Spaanse Lm 
debaan 137, 1850 Grimbergen, tel 
269.4.51; — Stephane Rummens, Bei 
gemse Steenweg 146, 1850 Grimber
gen, tel: 269.31.60; - Jan Smet Mo
lenstraat 69, 1851 Humbeek, tel 
269.68.09, - Hubert Swalens, Molen 
straat 155, 1851 Humbeek, tel 
269.17.95. 

De VUJO heeft nog geen afgevaardig
de aangeduid, in afwachting daarvan 
zal de plaatselijke VUJO-voorzitter 
Erik Wauters (Waardebeekdreef 38, 
1850 Gnmbergen, tel: 269.41.97) in het 
bestuur zetelen. 

Met onze vier gemeenteraadsleden 
(Freddy Minten, Hubert Swalens, 
Omer Geldhof en Stephane Rum
mens) en onze twee ÓCMW-leden 
(Lin Moens-Gersemeter en René De 

, Valck) en een plaatselijke werking in 

elk van de deelgemeenten die nu van 
start gaat schieten we dus opnieuw uit 
de startblokken. Het enige betreurens
waardige punt is dat de uittredende 
voorzitter, Frans Hauwaerts. om be
roepsredenen (vooriopig') niet meer 
kan deelnemen aan het tjestuur. Frans 
Hauwaerts is de man die met veel 
geduld en inspanningen onze VU-afde-
ling de jongste dne jaar langs de vele 
klippen en stroomversnellingen heeft 
gestuurd en de boot met een minimum 
aan averij 1983 heeft binnengeleid. Wij 
willen hem daarvoor dan ook eens 
langs deze weg bedanken 
In ieder geval gaan wij weer een lente
etentje organizeren zoals dat al enkele 
jaren met veel sukses gebeurt. Dit jaar 
gaat het door op zaterdag 12 (vanaf 
18.00 uur) en zondag 13 (11 u. 30 tot 
16 u J maart in „De Singel" te Strom
beek-Bever. U wordt hiervoor vriende
lijk uitgenodigd, we beloven u dat we 
weer eens onze beste pollepel voor u 
gaan voorzetten. 

FW-Brabant zoekt... 
Sinds 1975 overkoepelt de FVV een 
tachtigtal groepen, verspreid over het 
hele Vlaamse land. Leden zijn vrouwen 
van alle leeftijden, binnenshuis- of bui-
tenshuiswerkende vrouwen van alle 
lagen van de bevolking. Wat hebtjen 
de FW-vrouwen dan wel gemeen? 
Heel eenvoudig zij willen zichzelf zijn, 
ZIJ willen volwaardig mens-zijn, zij wil
len vrij kunnen leven! Om deze ge
dachten te kunnen verwezenlijken zijn 
enkele vrouwen uit Groot-Londerzeel 
t)ereid de handen in elkaar te slaan. Zij 
nodigen alle ruimdenkende, Vlaams
bewuste vrouwen uit op een gezellige 
babbel in de bovenzaal van Café Eg-
mont Kerkstraat 17 te Londerzeel, op 
zaterdag 26 februari om 15 uur 

Een afgevaardigde van het nationaal 
sekretariaat zal er uitleg geven over de 
oprichting en de werking van een 
autonome groep. Vanzelfsprekend zul
len geunge koffie en smakelijke koe
ken met ontbreken. En wie het liever bij 
een stevige pint houdt komt natuuriijk 
ook aan zijn trekken! 

Zien we elkaar op 26 februari? 
Afgesproken dan! 

Nora Serkeyn-Tommelein, 
FW-verantwoordelijke Brabant 

SIEMENS 
Lang leve UW 
linnen! 
Uw moo ie l innen - een heel kapitaal eigenli jk -
ver t rouwt u tien - en tientallen keren per jaar toe aan 
uw wasmach ine 
Reden te over dus om een machine te kiezen die echt 
zorg draagt voor dit kapitaal 
Zo ' n mach ine biedt Siemens u 
• inferval-centr i fugeren om de natte vezels niet u i t te 

rekken 
• p rogramma's en aangepast centr i fugeren voor alle 

soor ten tekstiel 
• t rommel en kuip in roestvri j staal 
• en een dr ievoudige besparing op energie, wa te ren 

waspoeder . 

Siemens, gevoel voor perfektle 
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Dendermondse VU pakt 
hovaardigheidsbekleders aan 

M^ Wij in de Volksunie 

De Dendermondse burgemees
ter Albert Cool en zijn schepen 
Désiré Van Hoorde lieten een 
straat naar zich noemen. De VU-
afdeling van de Ros Beiaard-
stede kwam daar natuurlijk tegen 
in opstand De voorzitter van het 
politiek kollege Ferdy Willems 
stelde de burgemeester voor ei
genhandig de straatnaambordjes 
weg te zullen nemen. Op die 
bewuste dag verhinderde een 
politiemacht dit_ 
Zoals beloofd waren wij op post met 
een 20-tal mensen van de VU Aan de 
betwiste straatnaambordjes telden wij 
ongeveer evenveel politieagenten 
WIJ vroegen de politie om de illegale 
bordjes te mogen weghalen, er aan 
toevoegend dat wij nadien deze bord
jes onder begeleiding van de Dender
mondse politie naar de njkswacht zou
den brengen Ook verklaarden wij er 
ons uitdrukkelijk mee akkoord dat te
gen ons proces-verbaal zou opge
maakt worden De politie wees dit 
voorstel beleefd af 
Op onze vraag of de politie desnoods 
fysiek geweld zou gebruiken, ant
woordde de politie dat zij hiertoe inder
daad de opdracht had gekregen van 
de burgemeester Vredelievend van 
aard als we zijn, lieten wij het uiteraard 
niet tot een konfrontate komen De 
hele straatnamenklucht is immers ze
ker met belangnjk genoeg om last te 
berokkenen aan de mensen van de 
polite, die toch ook maar hun werk 
doen Wel verklaarde de dienstdoerKJe 
officier Van Nespen zich bereid om 
persoonlijk onze klacht tegen de bur
gemeester te noteren en ze aan de 
heer prokureur des konings over te 
maken Met dit kompromis konden wij 
„voorlopig" vrede nemen Na een ple
zante wandeling langs de vier illegale 
bordjes ztjn wij dan bij de jxilitie van 
Dendermonde klacht gaan neerleggen 
tegen de burgemeester 

De klacht 
Tegen de plaatsnaamborden „Burge
meester Albert Coollaan" en „Schepen 
Desire Van Hoordelaan" worden vol
gende bezwaren ingediend 
1 Op voorhand werd geen advies 
gevraagd aan diverse adviesorganen, 
zoals door de wet wordt voorzien 

Sociaal 
dienstbetoon 
kamerlid 
Van Boxelaer 
Dendermonde Vlaams-Natonaal 
Dienstencentrum 't Vestje, Oude Vest 
129 ledere 2de en 4de zondag van de 
maand van 11 u tot 12 u Tel 052-
220606 
Kalken-Laarne: Ten huize van afwis
selend Chns Van Acker, Kouterdreef 
24, Laame en Andre De Rijcke, Penne-
mansbaan 24b, Kalken ledere eerste 
zaterdag van de maand om 11 uur 
Oudegem in &iert>erg-)zaal Icaros le
dere tweede zaterdag om 10 uur Tel 
052-213387 
Schellebelle: ten huize van het echt
paar De Pauw-Pieters, Hoekstraat 37a 
ledere eerste woensdag van de 
maand om 10 u 30 
Uitbergen- ten huize van Florent De 
Keuckelaer, Koffiestraat 8 ledere der
de zaterdag van de maand om 10 uur 
Wetteren- in het lokaal van het Vlaams 
huis 't Kloksken ledere eerste zater
dag van de maand om 10 uur Tel 091-
698099 
Wichelen ten huize van mevrouw 
Mane Grysolle. Margote 49 ledere 
eerste woensdag van de maand van 
15 tot 16 uur 
Wieze In hertaerg Sportcentrum, 
Dorp ledere tweede zaterdag van de 
maand om 11 uur Tel 053-788639 
Moerzeke: in het lokaal 't Moleken 
ledere eerste vnjdag van de maand 
om 20 uur 
Serskamp in het lokaal „'t Vijvershof' 
ledere derde zaterdag van de maand 
om 11 uur 

2 Op voorhand werd geen advies ge
vraagd aan de bewoners van de be
trokken straten, zoals door de wet 
wordt voorzien 
3 De beslissing van de gemeenteraad 
werd niet doorgestuurd naar de hoge
re overheid, zoals door de wet wordt 
voorzien 
4 De straten werden genoemd naar 
nog levende personen, wat door de 
wet uitdrukkelijk wordt vertxxJen 
5 De illegale plaatsnaamborden wer
den geplaatst vooraleer de beslissing 
door de hogere overheid was goedge
keurd 
6 De identiteitskaarten van de bewo
ners van de betrokken straten werden 
aangepast vooraleer de beslissing 
door de hogere overheid was goedge
keurd 
7 De illegale straatnaamborden blijven 
hangen, ondanks herhaalde waarschu
wingen tijdens de twee laatste ge
meenteraden, waarbij zelfs de teksten 
werden voorgelezen van de wetten 
die werden overtreden 

8 De illegale plaatsnaamborden geme
ten extra politie-beschermmg op last 
van de burgemeester 
9 Het vermoeden blijft dat deze illega
le plaatsnaamborden door met be
voegde personen werden geplaatst 
vermits de burgemeester tijdens de 
opent>are zitting van de gemeenteraad 
verklaarde met te weten door wie deze 
borden waren geplaatst 
10 Om al deze redenen kunnen deze 
borden met als „ptaatsnaamborden" 
aangezien worden Het is bijgevolg 
een zaak van openbare orde deze 
valse borden die verwamng zaaien en 
de mensen om de tuin leiden zo snel 
mogelijk weg te halen Vermits de 
burgemeester dit weigert en vermits 
de bovengerKiemde wetsovertredin
gen onder zijn verantwoordelijkheid 
gebeuren, wordt hierbij klacht inge
diend tegen burgemeester M Albert 
Cool 
Tot daar de klacht van VU-Dender-
monde Afwachten is nu de bood
schap I 

„NEDERLANDS 
TONEEL TE GENT" 

Instelling van openbaar nut 
K.N.S. - St-Baafsplein 17, Gent 

Betrekking van „Zakelijk leider" (m/v) 
De raad van beheer van het N TG wenst over te gaan tot de 
spoedige indienstneming van een zakelijk leider, man of 
vrouw. 
TAAK 
— Als hoofd van de administratie zorgt hij/zij voor een 
rationele en efficiënte organizatie van de diensten en 
verzekert hij/zij, door zijn/Tiaar dynamische inzet, m sa
menwerking met de direkteur van het NTG, het optimaal 
funktioneren van het bednjf 
— Hi)/zi) is verantwoordelijk voor het opstellen van alle do-
kumenten betreffende het administratief en financieel 
beheer van het NTG (begroting, rekening, boekhouding, 
personeelsbeheer, enz.), alsook voor het stnkt eerbiedigen 
van de wettelijke en reglementaire bepahngen betreffende 
de instellingen van openbaar nut, alsmede voor de korrekte 
toepassing van de sociale en fiskale wetten en reglementen 
PROFIEL 
— Leeftijd tussen 35 en 50 jïiar (op 5 maart 1983) 
— Hogere opleiding middelbaar onderwijs van de hogere 
graad, gevolgd door ten minste dne jaar hogere studiën, 
hetzi) in het universitair onderwijs, hetzij in het hoger niet 
universitair onderwijs 
— Ten minste acht jaar beroepspraktijk in een belangrijke 
instelling waarvan minimum vijf jaar in een kaderfunktie 
— Kennis van vreemde talen, vertrouwdheid met en per
soonlijke betrokkenheid bij het Vlaamse teaterleven strek
ken tot aanbeveling 
Nederlandstalige gegadigden kunnen bij ter post aangete
kend schrijven hun kandidatuur indienen bij de voorzitter 
van de Raad van Beheer, de heer Bert Willems, Voskenslaan 
42, Gent, tot uiterlijk 5 maart 1983 (datum afgifte ter post) 
De aanvraagt dient o m volgende inhchtmgen te bevatten 
1 naam, voornamen, geboorteplaats en -datum, volledig 
adres, nationaliteit van de kandidaat, familiale toestand en 
gezinslasten, 
2 een uitvoerig curriculum vitae, met vermelding onder 
meer van 
a) de behaalde diploma's en getuigschriften, 
b) de beroepsloopbaan, 
c) de talenkennis, 
d) de kennis van en vertrouwdheid met het teaterleven, 
3 een verklaring van de kandidaat betreffende zijn moge
lijkheden tot spoedige indiensttreding bi] het NTG 
Ter inlichting de bezoldigingsvoorwaarden zullen in ge
meen overleg worden bepaald tussen de kandidaat en de 
Raad van Beheer van het NTG 

(Adv. 28) 

OOST-VUtANDEREN 
FEBRUARI 

17 NINOVE- Informatie- en debatavond met dia-montage over het 
Europees Parlement met Euro-parlementslid Jaak Vandemeule-
broucke om 20 u in „De Denderhoeve Burchtstraat 

18 DEINZE Opening van tentoonstelling over het Daensisme in het 
museum van Deinze en de Leiestreek, om 19 uur 

19 ST-AMANDSBERG: VUJO Valentjn-danspartij om 20 u 30 in 
zaal „Tijl". Klinkkouterstraat 72 Music en lightshow van studio 
„Rotabon-Music-Power" Om 20 u 30 Inkom 60 fr 

19 GERAARDSBERGEN jaarlijks feest met eetmaal in zaal „De 
Vlaschaard", Gentsesteenweg, Hemèlveerdegem (üerde), van 
17 tOt 22 uur met gratis T-Dansant vanaf 20 uur Ook op 20-2 van 
I tot 15 uur en van 17 tot 20 uur Volw 200 fr Kinderen 150 fr 

19 GENT-ZUID: Kamavalfeest voor de leden en hun gezin in cafe 
Tip-Top om 15 uur 

23 GENT: Gespreksavond over „De Nieuwe Orde" met Maunce De 
Wilde en senator Oswald van Ooteghem om 20 uur in de RUG 
(Blandijnberg) Goossenaertsknng-Gent i.sm VUJO-Gent 

23 GENT: Debatavond met als tema „De Nieuwe Orde" om 20 u in 
het Auditonum A van de Rijksuniversiteit Blandijnberg Deelne
mers Maunce De Wikle, journalist, Oswald Van Ooteghem en 
Koen Baert moderator Org Dr J Goossenaertsknng en VUJO-
RUG 

25 WACHTEBEKE: Gespreksavond met dia's over Thor Heyerdahl 
en de Ra-expeditie, door kapitein Albert de Bock, om 19 u 30 in 
zaal Rembrandt Wachtebeke-Dorp Moderator Henn Hoedema
kers 

25 EREMBODEGEM: diavoordracht over de Moezelstreek en de 
stad Trier, om 20 u in zaal Rembrandt aan het station Org VU-
Erembodegem-centrum 

26 GENT: groot kinderkarnaval in de parochiale zalen aan de Sint-
Salvatorstraat in de namiddag Org Wij-vrouwen, FVV-Gent 

26 DENDERMONDE: VVM-studiedag van 10 tot 17 u voor alle be
langstellenden in het arrsekretanaat (zie ook WM-benchten) 

26 DENDERWINDEKE. 6de Eetfestijn van VU-Denderwindeke-
Liefennge in het parochiaal centrum, vanaf 18 uur en op 27-2 van 
I I u 30 tot 14 u 30 

26 ZULTE-OLSENE-MACHELEN: VU-bal in zaal Fiertelhof, Staats-
baan te Zulte 

26 DE KLINGE Jaarlijks feest voor leden en sympatizanten om 
19 uur in parochiehuis, St-Gillisstraat 

27 GERAARDSBERGEN Zondag van Krakelingen - opendeurdag -
tentoonstelling en pannekoekenbak van 10 tot 22 uur doorlo
pend Vlaams-socio-kultureel centrum. Stationsplein 22 

MAART 
1 GERAARDSBERGEN. 1ste Toog-opendeurdag-tentoonstelling 

en F>annekoekenbak van 10 tot 22 uur doorlopend 
4 ZE LZATE: 1 ste VU-bal in zaal „Summertime", te Wachtebeke om 

20 uur Inkom lOOfr 
4 BELSELE: Ijzerbedevaartavond in het oud-gemeentehuis om 

20 u met vertoning van de bedevaartfilm van 1982 en voordracht 
door Paul Daels, voorzitter van het Uzerbedevaartkomitee Org 
Wase Jonge Leeuwen i s m Verbond VOS en Amedee Verbrug-
genknng 

5 GENT: Het beroemd en berucht Kameradenbal van Vrienden-
knng Sneyssens in Roeland om 20 u 30 Inkom 100 fr 

5 DENDERLEEUW nachtbal om 21 u 30 in zaal Verbroedenng 
Org VU-Groot-Denderleeuw en de eigen mandatarissen 
GERAARDSBERGEN. Betoging om 15 u „Taalgrensgemeenten 
en Voeren Vlaams" Spreker Leon Banken 

12 

Zaterdag 5 maart 1983 

VUJÜ-Kaderdag 
„Integraal-
federalisme" 
Plaats Hof ten Dale te Erpe-Mere 
Programma. 
9 u 30 koffie 
10 u „Integraal-federalisme als levens
visie " 
12u-13u VUJO-raad 
14 u opdeling in dne werkgroepen 

1 Onderwijs 
2 Sociaal-ekonomisch 
3 Staatsomvorming 
16 u 30 slottoespraak, nadien recep
tie 
Deelneming gratis 
Broodjes kunnen ter plaatse gekocht 
worden 
Voor meer inlichtingen VUJO-Natio-
naal, Barnkadenplem 12,1000 Brussel, 
02-2194930, binnenpost 41/42, vra
gen naar Mark Demesmaeker 

In memoriam 

Maurits Asselman 
Te Denderleeuw werd op 9 februari II. 
Maurits Asselman (78 jaar) ten grave 
gedragen. Maurits was mede de 
basislegger van de plaatselijke 
Volksunie. 

Hij fungeerde ook als kandidaat op 
onze eerste Vlaams nationale lijst 
Zijn echtgenote was tevens de meter 
van onze afdelingsvlag. 

We hebben Maurits en zijn echtgeno
te op menige Vlaamse manifestatie 
ontmoet Hij was trouw lid van de 
Volksunie en jaren geabonneerd op 
WIJ. Bij Maurits was de Volksunie 
steeds welgekomen 
Op het kerkhof hield schepen De 
Metsenaere de afscheidsrede. 
Aan zijn echtgenote Rosine en zoon 
Marcel betuigt het bestuur van de 
afdeling VU-Denderleeuw haar inni
ge deelneming 

UW AUTOVERZEKERING 
dat is de zaak van MAURETUS 
Frankrijklei 79, 2000 Antwerpen Tel.: 03/231.07.80 

De Vlaamse Verzekeringsmaatschappij van eigen bodem. 
10% voordeliger sinds meer dan 11 jaar. 
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Wij in de Volksunie 

WM-berichten 
Het is de bedoeling in deze rubriek de berichten van en voor onze 
mandatarissen en VVM-groepen op te nemen. Hier zal men ook ver
slagen vinden van geslaagde aktiviteiten van arrondissementele W M -
stuurgroepen, aankondigingen van geplande aktiviteiten enz. 

1. Aktiviteiten WM-groepen (vervolg vorige week) 
Ondertussen ontvingen we van nog enkele arrondissementele W M -
groepen berichten over hun werking: 

Arrondissement Dendermonde 
Op 29 december werd door WM-Dendermonde een eerste samen
komst geplarwd voor de mandatarissen. Na een korte kennismaking 
werd de WM-stuurgroep voorgesteld. 
Daarna werd technische uitleg verschaft over de wijze van verkiezen 
van effektieve en plaatsvervangende leden van de OCMWs en moge
lijke stemafspraken met andere partijen in geval van stemmenover
schot Er werd op gedrukt de meest geschikte kandidaten voor deze 
OCMW-mandaten voor te dragen. 
Daarnaast handelde men over nuttige vademecums i.v.m. het gemeen
tebeleid en werd de vraag gericht naar het arr. bestuur om een 
funktioneel dokumentatiecentrum op te richten. Ook de eedaflegging 
kwam ter sprake en er werd afgesproken dat men daart>ij duideijk zou 
laten blijken dat men met de klassieke formule akkoord ging. Op een 
van de eerste vergaderingen van de gemeenteraden zullen ook de 
eigen beleidsvisies naar voren gebracht worden. Tot slot werd nog 
gehandeld over de belangrijkheid van interkommunales, kommissies 
en raden allerhande. Men ging akkoord dat kumulatie van mandaten 
dient aangeklaagd te worden. 

Arrondissement Kortrijk 
Op 26 januari riep WM-Brugge voor de eerste keer mandatarissen 
en bestuursleden samen. Er werd gepeild naar gewenste vormingsak-
tiviteiten waarbij o.a gevraagd werd naar uiteenzettingen over: 
rechten en plichten van de mandataris, begroting van de gemeente, 
ruimtelijke ordening, biblioteekdekreet kultuurraad, afvalverwerking 
en recyclage enz... Verder werden een aantal algemene vragen i.v.m. 
gemeentebeleid behandeld. Daarnaast werd ook toelk:hting verschaft 
bij de struktuur en de werking van W M . Voor eind februari en begin 
maart wordt de volgende sannenkomst gepland, met als onderwerp 
„rechten en plichten van de mandataris". 

2. Geplande aktiviteiten van WM-stuurgroepen 
Arrondissement Dendermonde 
Op zaterdag 26 februari organizeert WM-arr. DerKtermonde een stu
diedag. In de voormiddag wordt onder leiding van lesgever André De 
Beul, volksvertegenwoordiger en lid van de nationale WM-stuur
groep gesproken over de rechten en plichten van het gemeenteraads
lid, inzagerecht en openbaarheid van bestuur, agenda gemeenteraad, 
beroepsinstanties enz_ 
In de namiddag bespreekt Julien Desseyn, volksvertegenwoordiger lid 
van de nationale stuurgroep W M en burgemeester van Mkidelkerke 
technisch en politiek de gemeentebegroting. 

Arrondissement Gent 
15 maart: de gemeentebegroting 
26 maart: rechten en plichten van de mandataris, najaar OCMW. 

Arrondissement Leuven 
De volgende aktiviteit van WM-Leuven vindt plaats op zaterdag 
19 maart (van 14 tot 16 uur) in zaal Aroma, Mechelsesteenweg 471, 
3020 Herent rond het tema: „OCMW en gemeentelijk sociaal beleid". 
Sprekers: Robert Nijsen: sekretaris OCMW-Aarschot en Vic Devijver, 
jarenlang OCMW-werker. 
Daarnaast organizeert WM-Leuven een 4-daagse vormingsreis naar 
Brussel-Luxemburg-Straatsburg van dinsdagmorgen 7 juni tot vrijdag 
10 juni. Totale kostprijs 3.500 fr., aantal plaatsen beperkt Inschrijven bij 
Willy Kuijpers of Luk Van den Winckel, Swertmolenstraat 23, 3020 
Herent (tel. 016-22.96.42). 
Verder volgen nog: inspraak, participatie, kreativiteit m.m.v. De 
Wakkere Burger, leefmiddenzorg en ruimtelijke ordening m/n.v. Bond 
Beter Leefmilieu, De Provinciale Voogdij met bezoek aan het provin
ciaal huis, data nog te bepalen. 

3. Sprekers en dokumentatiemappen van WM/VNS 
voor vormingsaktiviteiten 
Na de vlotte start van W M wil men op het algemeen sekretariaat en 
de studiedienst nu ook de volle aandacht gaan besteden aan ruimere 
vormingsaktiviteiten voor kaderieden. 
In een jaar waarin we een kans hebben van verkiezingen gespaard te 
blijven moet het mogelijk zijn onze kaders degelijker te scholen zodat 
zij beter gewapend zijn om de ideeën van de Volksunie uit te dragen 
en te verdedigen. Daarom stelt de partij een aantal dokumentatiemap
pen met bijhorende sprekers gratis ter beschikking niet alleen voor 
VVM-groepen maar ook voor alle afdelingen en arrondissementen die 
vormingsaktiviteiten willen organizeren. 
Op de studiedienst (tel. 02-219.49.30, binnenpost 28) kunnen o.a. over 
volgende onderwerpen dokumentatiebundels en/of sprekers aange
vraagd worden voor vormingsaktiviteiten. 
Kultuurpakt biblioteekdekreet-beleid, gemeentelijke sportraad, BLO
SO: Wat? Struktuur? Dienstveriening?, openbaarheid van bestuur, so
ciaal dienstt)etoon aan gepensioneerden, inspraak en participatie, 
gemeentebegroting, rechten en plichten van de gemeenteraadsleden -
inzagerecht dossier kerkfabrieken, aanvraag van rust- en overievings-
pensioen, het gunnen van overheidsopdrachten van werken, de VU 
en het gehandicaptenbeleid, afdelingswerking - hoe werken met een 
VU-afdelingsbestuur', profiel van de VU, het Europa der volkeren, het 
Europees pariement Brussel, Vlaamse staatsvorming, ekonomisch 
federalisme, Vlaams onderwijsplan, Vlaamse t>eweging na '45, ecolo
gie, het volksnationalisme van de VU en het gemeentebeleid, enz. 
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VU-Oostakker huldigde 
mevr. De Pillecijn-Geers 

Rouwkleding voor 
DAMES EN HEREN 

VU-Oostakker huMigde vorige zater
dag oud-voorzitter mevrouw Olga De 
Piilecijn. Talrijke leden van de afdelding 
en sympatisanten van andere afdelin
gen waren gekomen om deze hulde 
mee te vieren. Huidig voorzitter H. 
Vaerewijck schetste kort het levens
verhaal van Olga De Pillecijn-Geers. Hij 
kreeg daarvoor de „ondeugende" me
dewerking van Toon Bracke en Marcel 
De Mey, die enkele pittige associaties 
hadden opgediept die voor het Oost
akkers FMjbliek geen onbekenden wa
ren. 

Olga wordt in oktober 684 maanden 
jong. Zij stamt uit een oude Vlaamse 
brouwersfamilie: door moeder geboet
seerd met „de slets" en door vader ge
zalfd met een rijk, open en Vlaams 
hart Belden brachten haar eerbied bij 
voor arbeid en respekt voor de kleine 
man, de minderbedeelde, en liefde 
voor ons volk. 

En wat heeft de liefde hier ook niet ver
richt? Gehuwd en gezegend met kin
derrijkdom. De verdiensten van Olga, 
zowel op menseljik vlak als in de 
Vlaamse beweging zijn onbetaalbaar. 
H. Vaerewjck werd in deze bewering 
bijgetreden door volksvertegenwoor

diger F. Baert Als vriend des huizes 
kon hij getuigen hoe Huize De Piilecijn 
steeds een toevluchtsoord was voor 
Vlamingen die er te allen tijde welkom 
waren. 

Op politiek vlak kon men ook steeds 
beroep doen op Olga: sedert 1974 
stond ze diverse malen op een VLMijst 
of stond ze echtgenoot Willy af om 
een plaatsje in te nemen. Met de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1976 
was ze net niet verkozen, doch ze was 
zo welwillend een VU-mandaat waar te 
nemen in de OCMW-raad. Een paar 
weken terug heeft ze dit mandaat 
doorgegeven aan Jef Van den Brou-
cke. Ze heeft ook de VU-afdeling 
levend gehouden om de fakkel te 
kunnen doorgeven aan de jonge pk}eg 
van vandaag. 

Als teken van dank en erkenteljikheki 
werd Olga De Rllecijn bedacht met 
enkele geschenken- een schilderij van 
de IJzertoren van de hand van me
vrouw Multe-Tempelaere, een glas
raam uit VTB-VKT-kringen, een ets 
gemaakt door medelid De Bruycker en 
vele bloemen. 

Caria Brion 

Succes Kleding 
Meyers 

Boom sesteen weg 
Aartselaar 

FW-
ontmoetingsdag 
te Gentbrugge 
De Federatie van Vlaamse Vrouwerv 
groepen rK>digt u hartelijk uit voor haar 
nationale ontmoetingsdag op zondag 
13 maart 1983. Er is een doorlopende 
standen- en infobeurs van 10 tot 17 u. 
Gastspreekster is Lily Boeykens. 
Raats: Dienstencentrum, Kasteel
straat 35-39, Gentbrugge. 

Voor inlichtingen ben je steeds wel
kom op het F^W-sekretariaat Benne-
steeg 2, Gent Telefonisch kan ook: 
091-23.38.83. 

GEVAFAX X31. 

elke 2 sekonden 
een perfekte kopie 

AGFA-GEVAERT 
Afd. 2395, Septestraat 27, 2510 Mortsel, tel.; (031) 40.59.00 tst. 132. 
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In Wachtebeke laat de VU zich niet 
op de kop zitten 

M ^ Wij in de Volksunie 

Januan 1983, een nieuwe penode van 
zes jaar meldt zich aan voor het nieu
we gemeentebestuur De CVP die in 
de vonge legislatuur met een ruime 
volstrekte meerderheid van 10 zetels 
op 17 er niets van terecht bracht, 
kankert nog steeds over haar dne 
verteren zetels en over haar honderd 
jaar oude volstrekte meerderheid De 
VU is de grote boeman, want door 
haar schuld verloor de CVP drie zetels 
en haar meerderheid Het feit dat ze 
gedurende zes jaar geknoeid hebben 
kan in hun eigen ogen nauwelijks een 
reden genoemd worden voor deze 
afstraffing 
In alle geval met de VU wordt niet ge
praat en onmiddellijk wordt kontakt 
gezocht met de PW, die geil naar 
machtshonger al te vlug akkoord gaat 
om een bestuursmeerderheid te vor
men 
Op 10 januan greep dan de installatie-
vergadenng plaats onder zeer grote 
belangstelling van de tainjke nieuws-
giengen In de veel te kleine raadzaal 
van het oude gemeentehuis werden 
we als sardientjes in blikje opgepropt. 
wat onmiddellijk enkele reakties te
weegbracht vanuit de VU-oppositie 
Sterk aandnngend verweet Mare Van 
Grambergen de burgemeester zijn ge
brek aan inspraakmogelijkheden, al
hoewel inspraak een van de hoofdpun
ten was uit het CVP- en PW-verkie-
ztngsprogramma Uit hoofde van het 
decorum bleef de vergadenng plaats-
gnjpen in die oude raadzaal 
Hierop volgde dan de eedaflegging der 
gemeenteraadsleden 
Aan de wetten en dekreten van het 
Vlaamse volk mag nog steeds geen 
gehoorzaamheid gezworen worden 
Na korte diskussie waarop het feit van 
de Gewestvorming en de waarde van 
de dekreten ter sprake kwamen, 
zwoeren de VU-raadsleden Jef Kinget, 
Mare Van Grambergen en mevr Rosa 
Vande Voorde dan toch maar gefioor-
zaamheid aan de wetten van het Bel
gisch volk, met de korte mededeling 
dat dit waarschijnlijk de laatste maal 
zou kunnen zijn 
De beleidsnota was een prachteksem-
plaar van een reeks gemeenplaatsen 
De Knsis, het belang van een ervann-
gnjke ploeg, inspraak voor de opposi
tie — „want zoials in het voetbalspel 
zijn er twee ploegen nodig om te 
kunnen spelen" Het klonk allemaal 
rK>gal pretentievol voor de nieuwe 
ploeg De VU beloofde een opbou
wende opjsositae en hoopte op mede
werking van de meerderheid teneinde 
degelijke dossiers op tafel te kunnen 
brengen 
De daad bij het woord voegende gaf 
mevr Rosa Vande Voorde een goed 
gedokumenteerd dossier af aan alle 
leden van de raad ivm de Warande-
wijk, waann de VU-visie getekend 
stond voor deze moeilijke wijk 
Hierop volgde de verkiezing der sche
penen 2 CVPers en 2 PWers Het 
ifeit dat er onmogelijk geheim kon 
gestemd worden — hennner u het 
sardienenblikje — lokte bij Mare Van 
Grembergen weer de nodige kom-
mentaar uit, wat als storend en^aren 
werd door de voorzitter 
De verschillende schepenen werden 
vlot verkozen, waarna de voorzitter 
zijn dankwoord uitsprak en hoopte op 
een vlotte en korrekte samenwerking 
Als gebaar van waardenng voor de 
afscheidnemende raadsleden schonk 
de VU-f raktie dan een map aan elk van 
de 17 Raadsleden van het vonge kolle
ge, nnet dne etsen van Marcel Vervaet, 
die in hun uitbeelding een weergave 
vormden van de vonge beleidsperiode 
Een CVP-lid meende te moeten vra
gen of dit geschenk goed bedoeW 
was. Mare antwoordde terstond dat hij 
alles wat hij deed goed bedoelde en 
met overtuiging deed 
Veertien dagen later, op 27 januan 
volgde dan reeds een tweede ge-
meenteraadszittang Vermits het vonge 
kollege er werkelijk niets van terecJit 
gebracht had, moest de begrotng van 
1983 nog goedgekeurd worden Dit 
zorgde voor een goed gevulde agerv 
da Het vaststellen van de gemeentelij
ke opcentiemen zou normaal niet veel 
moeilijkheden moeten veroorzaken, 
vermits ze gelijk bleven aan de vonge 
jaren Toch meende de fraktewoord-
voerder van de PW, schejDen Mare 
De Kezel bij elke opeentiemgoedkeu-

nng te moeten melden dat bijgevolg 
geen belastngverhoging werd veroor
zaakt, dat, gezien de inflatie dit zelfs 
een belasbngvermindenng betekerKle 
Toen de VU-woordvoerder Mare Van 
Grembergen wou opmerken dat door 
de verscfieidene inlevenngsformules 
deze belastingen wel mochten gemil
derd worden, meende de voorzitter te 
moeten ingnjpen en het woord af te 
nemen van de VU-woordvoerder, wat 
natuurlijk voor heel wat heibel zorgde 
De SP-fraköe oordeelde toen dat de 
begroting van het OCMW in die om
standigheden dan maar artkel per 
artikel moest gestemd worden Daar
mee waren we op weg naar een 
maratonzittmg. Na een uurtje rondjes 
ja, ja ja. nee, onthouding mocht de 
vergadenng ten 8k>tte toch overscha
kelen naar de stemming per begroting 
Tot vokioening van de VU-fraktie 
mochten we vaststellen dat fieel wat 
realistischer cijfers voorgehouden 
werden dan in het verleden Sinds 
jaren had onze woordvoerder Mare 
Van Grembergen op elk begrobngsde-
bat een lans gebroken over de onmo
gelijke eijfertaal Na zovele jaren werd 
dan eindelijk deze mening bijgetreden 
door de meerderheid wat onze frakte 
dan ook de gelegenheid gaf om zich bij 
de gewone begroting te onthouden, 
gezien enkele strubbelingen in ver
band met de betoelaging van vereni
gingen en organizaties Zo kon er geen 
1 000 fr af om de Vlaamse school te 
Komen te steunen, alhoewel dit door 
een simpele verschuiving kon gebeu
ren 
Om onze goede wil voor een opbou
wende oppositae te tonen werd de 
buitengewone begroting dan ook 
goedgekeurd 
Om 1 uur 's nachts konden we einde
lijk naar bed 

OCMW-verkiezing 
Alsof het werkelijk met opkon, vijf 
dagen later, op 31 januan zaten we op
nieuw rond de gemeenteraadstafel om 
de nieuwe OCMW-raadsleden te ver
kiezen In geheime zitting werd deze 

klus betrekkelijk vlug afgehandeld, 
hoewel we toch moeten opmerken dat 
de CVP nog steeds met bekomen was 
van hun nederlaag bij de verkiezingen, 
want het scheelde met veel of hun 
laatste kandidaat greep naast de zetel 
HIJ kreeg slechts 7 stemmen achter 
zijn naam Een gedurfder en degelijker 
afspraak in de oppositie had hier een 
OCMW-zetel meer kunnen beteke
nen Het resultaat was nu CVP 4 
zetels, P W 3 zetels, VU 1 zetel en SP 
1 zetel 
Daarop volgde de bespreking van een 
toegevoegd punt op de agenda door 
onze fraktewoordvoerder Hij diende 
een motie in betreffende de berK>e-
ming van Happart Na een kort histo
risch overzicht van de toestarKJ in 
Voeren vroeg Mare Van Grembergen 
de mobe goed te keuren waa^ j ge
vraagd werd om Vlaamse burgemees
ters in Vlaamse gemeentea 
De voorzitter van het kollege diende 
onmiddellijk een tegenvoorstel in om 
deze mobe onontvankelijk te doen 
verklaren, vanwege het feit dat een 
opk>ssing voorgesteld was door de 
regenng en de mobe bijgevolg geen 
bestaansgrond meer had 
Onmiddellijk volgde een venijnig debat 
tussen de VU-frakbe en de dne andere 
parbjfrakbes, waarbij de SP op een 
vulgaire wijze een totaal voorbijge
streefde stelling wist te verdedigen 
VU-raadslid Jef Kinget hennnerde de 
voorzitter aan het feit dat hij dne 
weken voordien met had vinllen zweren 
op de wetten van het Belgische volk, 
en dat de meerderheid hier vandaag 
de Grondwet met de voeten trad Hij 
haalde het artikel van prof Senelle aan 
dat diezelfde dag in De Standaard 
verschenen was om zijn stelling te 
staven 
BIJ de stemming kreeg de burgemees
ter 12 stemmen voor zijn tegenvoor
stel, nl 5 van de 7 CVP-leden, 5 PW-
leden en 2 SP-leden 
Ontgoocheld en diep ongelukkig stem
den de 3 VU'ers tegen samen met 2 
eenzame CVP-leden 

Jef Kinget 

Happart-motie 
afgewezen in de 
Kortrijkse gemeenteraad 
De zitbng van 11 februan van de 
Kortnjkse gemeenteraad begon met 
een incident Mede in naam van zijn 
VU-kollega's gemeenteraadsleden had 
frakbevoorzitter José Deschaepmees-
ter een mobe ingediend „in verband 
met de benoeming van een burge
meester in de Vlaamse gemeente 
Voeren" 
De Kortnjkse burgemeester verklaar
de de mobe onontvankelijk, ofschoon 
ze bjdig was ingediend 
Volgens hem betrof het een matene 
die met tot de gemeentelijke bevoegd
heid behoort en na protest van de 
Volksunie werd de mobe verwezen 
naar de geheime zitbng Onmiddellijk 
werd het publiek en dus ook uw 
verslaggever de deur gewezen 
Buiten hadden de aanwezigen ruim de 
tijd om zich de mobe over Polen te her
inneren die destajds door de Kortnjkse 
gemeenteraad werd voorgedragen en 
gestemd Misschien ressorteerde Po
len in die tijd onder het Kortnjks 
rechtsgebied' Naar wij achteraf ver
namen werd de Happart-mobe door de 
CVP-meerderheid als onontvankelijk 
weggestemd De CVP stemde tegen 
met uitzondenng van een die zich 
onthield De P W onthield zich op 
eentje die tegenstemde De Agalev-
boy onthield zich en de Volksunie 
stemde in blok voor, samen met de SP 
Terug in openbare zitting vond de 
burgenneester het met nodig melding 
te maken van deze beslissing, wat bij 
het (xibliek enige verwondenng ver
wekte 
Tijdens dezelfde geheime zitbng wer
den ook de OCMW-raadsleden ge
stemd Voor de Volksunie werd Wil-
fned Bogaerts aangeduid om in de 
koemnde zes jaar als VU-vertegen-

woordiger te zetelen 
Een geslaagde stemmenkombinabe 
bezorgde de Volksunie evenwel nog 
een half mandaat dat vanaf 1986 zal 
waargenomen worden door de Bisse-
gemnaar Eddy Cottyn 
De verdere afhandeling van de agenda 
ging uitsluitend over technische en 
financiële punten 
José Deschaepmeester verwekte enig 
jolijt toen hij, bij een voorgestelde 
grenswijziging tussen Kortnjk en We-
velgem, voorstelde het gebied in kwes-
be over te hevelen naar het arrondis
sement Halle-Vilvoorde 
Verder bleek dat het Korbnjks sche-
penkollege het met nodig oordeelt een 
vergelijkende studie te laten maken, 
betreffende altemabeve energie voor 
de verwarming van de serren van de 
Stedelijke Tuinbouvirachool Ook 
kwam aan het licht dat de Kortnjkse 
stempellokalen er maar belabberd bij
liggen, en dat de stedelijke kas het 
gratis afleveren van attesten op zegel 
ten behoeve van de jonge werkzoe
kenden met zou overleven 
Toen de Volksuniefraktie, bij een punt 
van de agenda dat verwees naar de 
begrobng 1983, de opmerking maakte, 
dat die begrobng pas in maart zal klaar 
zijn en besproken worden, zei de 
burgemeester dat alles wel zou los 
lopen, gezien deze post op de werkdo-
kumenten vermeld staat Dat die doku-
menten met konden worden ingezien 
door de gemeenteraadsleden, was 
geen beletsel voor de CVP om het 
kwesbeuze punt goed te keuren, 
meerderheid tegen minderheid 
De CVP-raadsleden beschikken blijk
baar over een glazen bol die Madame 
Blanche jaloers zou maken 

Paul Thiers 

WEST-VLMNDEREN 
FEBRUARI 

19 HARELBEKE Tradihoneel avondfeest in lokaal „De Zwaan" te 
Stasegem om 20 uur Voor alle leden uit Bavikhove-Hulste-
Stasegem Kosten 350 fr per persoon Inschr bij bestuur tel 
718513 

21 IZEGEM. wijnavond met P Dermaut om 20 u in Het Vlaams Huis 
Org F W 

25 LEDEGEM gespreksavond met Paul van Grembergen over 
„Jeugd en poirtiek" om 20 u in zaal Canon Org Vujo 

26 KOKSIJDE gezellig samenzijn om 20 u in restaurant Soil Cress 
aan de Koninklijke Weg Als gastspreker komt Jaak Vandemeule-
broueke Deelnameprijs 485 fr Info en inschrijvingen bij M 
Schakman en bij G Devnendt resp op de Pannelaan 22 
(Koksijde) en de Albert l-laan 76 (Oostduinkerke) 

tui AART 
5 DAMME 5de mosselmaal in het Vissershuis te Moerkerke om 

20 u Deelname in de onkosten 175 fr 

VU in Werviks kollege 
en OCMW 
Op 3 januan 1983 ging de eerste 
gemeenteraad door van de nieuwe 
legislatuur De benoeming van senator 
Decomnck als nieuwe burgemeester 
was nog met binnen, zodat N De-
meersehman verder dienst deed als 
voorzitter van de gemeenteraad Zoals 
u weet zit de VU hier aan de taal- en 
landsgrens met Franknjk mede aan het 
bestuur, samen met SP en PW-Gem-
Belangen De nieuwe burgemeester is 
bovenvemoemde SP-senator en de 
twee VU-schepenen zijn partijbestuur-
slid Roza Lernout-Martens en Jef 
Claeys VU-gemeenteraadsleden zijn 
Herve Vandamme en Wout Maddens, 
met zijn 22 lentes de benjamin van het 
gezelschap De raadzaal zat boordevol 
met meuwsgiengen, wat met verwon
derlijk was gezien de wildste geruch
ten te Wervik de ronde deden omtrent 
omkopenj Er zijn inderdaad zeer ster
ke vermoedens dat er CVP'ers zijn die 
op geen frank keken om toch maar 
mee te mogen doen Het was natuurlijk 
allemaal boter aan de galg en mis
schien wel vooral bedoeld om er bij de 
nieuwe meerderheid de schnk in te 
jagen en tweedracht te zaaien De 
CVP-meerderheid was vroeger ge
wend onder elkaar fel te kibbelen De 

stemming voor de schepenen verliep 
zoals voorzien (dertien meerderheid 
tegen twaalf CVP-stemmen) en met
een was de spanning bij het publiek er 
af Bij de eedaflegging als gemeente
raadslid vertolkte het VU-raadslid 
Wout Maddens de gevoelens van alle 
VU-mandatarissen toen hij na de offt-
eiele tekst uitgesproken te hebben, 
eraan toevoegde dat hij de eed met de 
lippen aflegde maar als Vlaamsnabona-
list dat onmogelijk met het hart kon 
doen HIJ kreeg hiervoor een warm 
applaus en bij de VU-mandatanssen 
en bij het publiek Het grote werk kan 
beginnen' 
24/1/83-
was er opnieuw gemeenteraad, dit

maal met de nieuwe burgemeester als 
voorzitter Op de agenda de samen
stelling van het OCMW Voor de VU 
werd Antoon Lecoutere verkozen, die 
voorzitter zal worden van deze instel
ling Antoon is zich druk aan het voor
bereiden op deze belangnjke taak, die 
zeker in deze knsisbjd van kapitaal 
belang is 
Te gepasten bjde meer nieuws over de 
VU-inbreng in het nieuwe stadsbe
stuur en over de funkhes van onze 
twee schepenen 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 

Welzijn 
Karthuizerinnenstraat 4, 

8000 Brugge 1 

Voltijdse betrekking van geneesheer-specialist 
in de afdeling bloedziekten 

van de dienst algemeen inwendige ziekten 
van het Algemeen Ziekenhuis St.-Jan 

van het OCMW-Brugge 
Vereiste voorwaarden: 
a) Belg zijn, 

de burgerlijke en politieke rechten genieten, 
voldoen aan de militiewetten, 
van onberispelijk gedrag zijn, 
hchamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie, 
houder zijn van het diploma van doctor in de genees-, 
heel- en verloskunde, 
tot de uitoefening van de geneeskunde in België ge
machtigd zijn, 
in het bezit zijn van een getuigschrift van erkennmg als 
geneesheer-specialist m de inwendige geneeskunde met 
een biezondere opleiding van minimum twee jaar m he
matologie en hemato-oncologie en een ruime ervaring 
m een kliniek en laboratorium van bloedstollingsstoor-
mssen, 
de voor de gesolliciteerde funktie bepaalde biezondere 
voorwaarden vervullen (specialisme, ervaring, erken
ning als geneesheer-specialist tegen uiterhjk de slui
tingsdatum van de kandidaturen, erkenmng bij m-
diensttreding door het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering), 

j) verplichting te Brugge gevestigd te zijn, één jaar na het 
emde van de proefpenode 

Inschrijvingsgeld 400 fr te storten op prk. 000-0099581-59 
van het A2. St-Jan van het OCMW-Ruddershove 10, 8000 
Brugge 1, vóór 31 maart 1983 met vermelding „geneesheer-
specialist in de afdeling bloedziekten" 
De aanvragen samen met de bewijsstukken en curriculum 
vltae moeten ingediend worden uiterlijk op 31 maart 1983, 
bi) de heer voorzitter van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Karthuizerinnenstraat 4, 8000 
Brugge 1 

b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

g) 

h) 

U 
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- ^ lepel & vork... 

C a f é H e t V l a a m s H u i s 

bij Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel. 011-79 70.84 
Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-54 4007 

Maandag gesloten. 
Rustieke sfeer 

D o r t m u n d e r 
T h i e r B r a ü - h o v e n 
Tervuursevest 60. LEUVEN 
Tel 016-22 86.72. 
Kon Astridlaan 85. KONTICH. 
Te l . 031-57 30.32. 
Nieuw Brugstraat 28. BRUSSEL 
Tel 02-218,74 89. 
Brugse Baan 1. HULSTE. 
Tel 056-71 15.36. 
Grote parkeerterreinen, zalen vnj 
voor feesten, banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van 't vat, Levende Water Tonis-
steiner Sprudel. goed en goed
koop eten 

Café-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014-51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-41 29 22 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondié-
en Bordeauxwijnen. 

Alle grole wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen. 

Degustaties en verkoop-
elke vrijdag van 17 tot 19 u. 

elke zaterdag van 10 tot 13 u. 
en op afspraak. 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 

Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel. 091-67.57.12 

• • H 1910-1980 ^ ^ -^ 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
J A N P A U W E L S -
DE B R A U W E R 
0« famili.zaak m«t traditi*. 

9328 SCHOONAAROE 
Oude Brugstraat 16 
052-4232.46 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

Lokaal 

„'T SCHUURKE" 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02-513 2564 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: G E L E G E N H E I D S G E B A K 

Bergense Steenweg 1123 
1070 Anderlecht 

K o f f i e b r a n d e r i j 

S A N O 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel 02-734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij. u thuisi 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31. 1686 Gooik 
Tel 02-532.5481 

Lokaal van de Volksunie. 

H o t e l - r e s t a u r a n t - p u b 

Tower Bridge 
o p 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98, 1850 Grimbergen Tel 02-252 02 40 
piest zondag gesloten - Hotel open 
Tijdens de week. suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

Banketbakkerij 
A N T W E R P I A 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per-^Rlei 51 
9300 AALST DORGERHOUT 
Moun ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 03/2365654 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer: 

Eethuis 't Voske 

Verbertstraat 145-147 
2120 Schoten, 03/658.41 76 

W I J verzorgen al uw feesten. 

F E E S T Z A L E N - S A L O N S 
D E L A N D S K N E C H T 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgorief 

Schildorstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/237 4572 

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

D E S N O E C K 
Elie van Laere 

en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gonirode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-30 06 53 

Café Taverne Ten Doolaert 
Putsebaan 6, Keerbergen 
Tel. 015-51.66.54 
Special i teit: Paling in 't Groen 
Eigenaar-uitbater Mar ina en Kamiel De Roover-Van W e s e -
maei 
Volksunielokaal Woensdag gesloten 

Wie is wie in de VU-Roeselare? 
Schepenen 
Patrick Allewaert Ooststraat 46, Roe-
selare (teL 20.14.73). 
Financiën, informatie, wijkanimatie en 
feestelijkheden. 
Zitdagen: Rumbeke op maandag van 
10 u. 30 tot 11 u. 30 Gemeentehuis; 
Roeselare op dinsdag van 14 u. 30 tot 
15 u. 30 Stadhuis; alsook na telefoni
sche afspraken. 
Lut Vermeersch, Begoniastraat 18, 
Roeselare (tel. 2026.63). 
Gezin, sociale zaken, ontwikkelingssa
menwerking, openbaar vervoer en ge
handicaptenbeleid. 
Zitdag: woensdag van 10 tot 11 u. in 
het Stadhuis, na telefonische afspraak. 

Gemeenteraadsleden 
Gerard Notredaeme, leperweg 56. 
Rumbeke (tel. 20.71.06). 
Erik Lamsens, leperstraat 257, Roese
lare, (tel. 21,0151), 
Jan Lefere, Jan Mahieustraat 23, Roe
selare (tel. 20.80,88). 
Zitdagen na telefonische afspraken. 

Provincieraadslid 
Annie Pottie-Kindt Kasteeldreef 2, 
Roeselare (tel, 20.41.68), 

OCMW-leden 
Roger Latere, Leiestraat 20, Roeselare 
(tel. 20,75,93), 
Gerda Viaene, Meershofstraat 
Roeselare (tel, 20.92.32). 

Bestuur 

Tonie Soete, voorzitter, Oostrem 10, 
Roeselare (tel. 20.85.63); Rudy Van-
devyvere, sekretaris, P. Breughelstraat 
19, Rumbeke (tel. 21.06.25); Etienne 
Vergote, fjenningmeester, Oekense-
straat 25, Rumbeke; Eric Werixouck, 
propaganda, St-Henricusstraat 4, 
Rumbeke (tel. 77.8Z82); André (bar
doen, Bomstraat 10, Rumt>eke (tel. 
20.61.58); Mare Declercq, Popelier-
straat 185, Roeselare (tei. 20.6722); 

Nestor Deprez, Rumtjekesteenweg 
262A Roeselare (tel. 21.10.70); Her
man Dereuse, Meenseheirweg 105, 
Roeselare (tel 21.16.66); Werner Fa-
razyn, Menensteenweg 299, Roesela
re (tel. 21.09.38); Johan Laitem. Kerk
hofstraat 13, Rumbeke (tel. 056-
5025.14); Mia Pieters, Graaf de Linv 
k)urg Stirumstraat 8, Rumbeke (tel. 
20.96.75); Johan Platteeuw, Zuidstraat 
50, Roeselare (tel. 21.1829): Pol Viae
ne, Westlaan 36, Roeselare, allen be
stuursleden. 

VU-nieuws uit Wakken-Dentergem-
Marfcegem-Oeselgem 

Bij de verkiezing van de OCMW-leden 
voor onze gemeente werden twee 
VU-leden verkozen: Roger Heyde (uit
tredend) en onze afdelingssekretaris, 
Noël Persyn. 
Op zaterdag 12 maart a.s. gaat ons 
traditkxieel Lentebal door, voor het 
eerst in het nieuwe kultuurcentrum 
„Hondiuspark", Oostdreef te Wakken. 
Het orkerst Ronny Roland is een waar
borg voor de muzikale ambiance; ver
der is er weer een tomtxila met een 
200-tal prijzea 

We waren met drie vertegenwoordi
gers van onze afdeling aanwezig op de 
Voer-t)etoging in Hasselt Ons bord 
„Merci Hule Frite" kwam zelfs met een 
foto in de pers. 

Tenstole nog wat goed nieuws voor de 
toekomst: verteden week werd een 
bijeenkomst gehouden met enkele jon
geren die t)ereid zouden zijn om met 
een VUJO-afdeling of een Vlaams-
nationale jongerengroep van start te 
gaan. 

Lode Van Biervliet VU-burgemeester van Moorslede 

32, 

Kameriid Lode Van Biervliet werd na 
10 oktober 1982 aangeduid als de 
nieuwe burgervader van Groot-
Moorslede. De voordraging gebeurde 
door de Nieuw-SP koalitie. De vorige 
bewindsploeg Ijestond uit een vol
strekte CVP-meerderheld en die laat 
een zware erfenis na (rode ci]fers..J. 
Voor de Vlaamsnationalisten wordt 
het zeker geen makkelijke karwei. Er is 
een zeer krappe 11 -1 O-meerderheid 
en er zal met de ene SPer nauw 
samengewerkt moeten worden, zoniet 
zou er wel eens 'n niet te herstellen lek 
veroorzaakt kunnen worden. 
Zoals eerder vermeld krijgen Nieuw 

en SP 'n zware erfenis. Er moet een 
put van 17 miljoen opgevuld worden. 
Het dichten van die put zal dan wel een 
der stokpaardjes worden van onze 
kersverse meerderheid. Met onze txir-
gemeester fiadden we volgend kort 
gesprekje: 
Wat zijn uw doelstellingen en tietrach-
tingen? 
LVB: „We ga»\ de bevolking zeker 
geen foefjes wijsmaken^ We zitten er 
financieel erg zwak voor. Die enorm 
grote put die we zullen kenbaar ma
ken aan de mensen, zal velen grote 
ogen doen opzetten. We zullen die 
proberen op te vullen in één of twee 

jaar en dit door het omhoogtrekken 
van de persorwnbelasdng en het ver
hogen van de opcentiemen. Een ver
hogen van de personenbelasting al
leen is te weinig; we dienen verder on-
sympatieke maatregelen te nemen. 
Het is broodnodig. Daarrond gaan we 
een studie maken waarin we zullen 
nagaan welke groepen mensen we 
treffen met deze maatregelen. Ik dien 
hierbij te stellen dat „iedereen" zal 
moeten inleveren, doch dit zal gebeu
ren naar vermogen... vandaar eerst die 
studie vooraf Daarbij zullen we de 
nodige beslissingen nemen na raadple
gen van de burger, dit aan de hand van 

hoorzittingen. Het is txjvoorbeeki tjest 
mogelijk dat er t)evolkingsleden zelf 
ook enkele voorstellen kunnen doen 
waarmee zeker rekening zal gehouden 
worden. Trouwens ons volledig beleid 
zal getuigen van een daadwerkelijke 
inspraak van de burger." 
Om deze Inspraak en participatie uit te 
voeren, werd een heel eigen systeem 
uitgedokterd in de geest van het VU-
programma. Meer daarover in de ko
mende weken. Tot slot nog even ver
melden dat een motie tv.v. de 2 Baski-
sche vluchtelingen Arese en Bilbao 
eenparig werd goedgekeurd! 

G.D. 
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Izegem: 

De nieuwe oppositie of de storm in een glas water 
Op 2 januari kenden de installatievergadering van de nieuwe Izegemse ge
meenteraad en de verkiezing van de schepenen een rimpelloos verloop. Se
dertdien hadden al twee raadszittingen plaats waarop zowel de nieuwe meer
derheid (VU, SP en GB) als de nieuwe oppositie (CVP en PW) zich duidelijk 
profileerden. Daartoe kregen ze ruim de kans. Eerst was er de beleidsverkla-
rhig van de meerderheid en in een daaropvolgende zitting het antwoord van de 
CVP. De jongste tijd kregen ook elementen uit de nationale politiek een echo. 
Voor nieuwjaar duwde E. Vandewalle (VU) er een motie door tegen Happart 
Na nieuwjaar wist het nieuwe VU-gemeenteraadslid Jan Maertens een motie 
ten gunste van de Baskische vluchtelingen Arrese en Bilbao goedgekeurd te 
krijgen. 

Een beleidsnota 
met VU-stempel 
Een beteidsverklanng van de meerder
heid draagt een duidelijke VU-stempel, 
zoals VU-v»oordvoerder Piet Seynae-
ve het verwoordde We noemen enke
le elementen op het pnncipe van de 
kleinschaligheid, van wooninbreiding, 
van steun aan het zachte verkeer 
(aanleg van fietspaden), een aktief 
informatiebeleid enz. 
De zes bladzijden tellende beleidsnota 
werd na de lezing door de burgemees
ter onmiddellijk aan alle raadsleden en 
de pers uitgedeeld Zes jaar tevoren 
kregen de raadsleden mets in handen 
De CVP vond het te vroeg om te 
reageren en vroeg een bespreking op 
een volgende gemeenteraad, wat posi
tief beantwoord werd 

CVP met een 
VU-complex 
Th Deguffroy (CVP) had al een zoge
naamde landbouwersnota voorgele
zen Eigenlijk ging het in hoofdzaak om 
een verzameling wensen die zes jaar 
lang vergeten waren Bovendien be
ging Deguffoy de fout zich aan te 
stellen als „de politieke vertegenwoor
diger van de landbouwers" De kïespre-
king kwam aan bod samen met die van 
de beleidsnota 
CVP-woordvoerder W Vens las een 
20 bladzijden tellend antwoord voor, 
een karwei dat hij in precies 47 minu
ten wist te klaren De grote lijnen 
'daann waren men had een p>ositieve 
indruk opgedaan, men wou al de kon-
krete uitwerking kennen van tainjke 
punten, men had uiteindelijk geen ver
trouwen in de koahtie en zag die 
spoedig uiteenspatten 
Ook nu weer was het opvallend hoe 
de CVP systematisch dingen voorstel
de die ze in de voorbije zes jaar 
verzuimd of met aangekund had Enke
le andere oppositieleden namen nog 
kort het woord Alle CVP-oppositie 
tussenkomsten waren onder te bren
gen onder dezelfde noemer wrok 
omwille van het feit er met meer bij te 
zijn en wrok tegen de VU Het ziet er 
naar uit dat de Izegemse CVP met een 
VU-complex opgescheept zit en daar 
met zo vlug van zal genezen 

De meerderheid 
reageert 
De lange duur van de CVP-interventie 
kon even de indruk wekken dat de op
positie punten zou scoren Toen kwa

men de vertegenwoordigers van de 
meerderheidsfrakties aan het woord 

Piet Seynaeve (VU) en Jan Maertens 
(VU) l)enadrukten het belang van de 
VUnnbreng in de beleidsnota en haal
den scherp uit tegen het onbenullige 
en het negatvisme van de CVP-oppo-
sitie Zinspelend op het feit dat W 
Vens zo 'n kleine 4 jaar geleden het 
bijrgemeesterschap vaarwel zei om 
een korte tjd bestendig afgevaardigde 
te worden, konkludeerde Piet Seynae
ve met zonder ironie „U meent dat 
deze koalitie met lang stand houdf Ik 
geef u de verzekenng dat we 6 jaar 
hard zullen werken en samenwerken 

lustrerie^ 
marcdevr iese 
iichtstudieburo 
voor 'n klare kijk op verlichting 
van winkels, kantoren, horeca, 
tentoonstellingsruimtes, feestzalen... 
unieke mogelijkheden met het buizensysteem 
multirohr, voor spotarmaturen en fluo-verlichtlng 

de allerbeste merken lichtstudio. 
erco, hoffmeister, hlllebrand, marC d e Vr iese 
putzler, raak, staff. baron ruzettelaan 56 brugge 

050/35.74.04 
baan van brugge naar kortrijk 

^ • geen parkeerproblemen 
^ verlichting 

s. tegen betaalbare prijzen! > 

VUJO-Torhout 
ziet het levenslicht 
In een gezellig plaatsje boven de kroeg 
„'t Keldertje" vond maandagavond de 
„de geboorte" plaats van een biezon-
der pittige „elfting" het bestuur van de 
Volksuniepngeren Torhout In aanwe
zigheid van provincieraadslid Ward 
Baert en de provinciale VUJO-voorzit-
ter, ging men er over tot de opnchting 
van een heuse kern van de Volksunie-
jongeren 
Jarenlang was de stad Torhout een 
zwak broertje voor de VU in het 
Brugse arrondissement Maar door 
keihard werken aan de basis, door het 
voeren van akties en het innchten van 
debatavonden, kende de VU-Torhout 
sinds de parlementsverkiezingen van 
november '81, opnieuw, een onstuitba
re opgang Dit sukses werd bevestigd 
door het veroveren van een gemeen
teraadszetel tijdens de jongste ge
meentelijke verkiezingen En sinds af
gelopen maandag bestaat aldaar, voor 
het eerst een aktieve groep van jonge 
Vlaamsnationalisten, de VUJO 

Middelkerkse raad 
uit de startblokken 
Op 11 januan II werd de nieuwe 
gemeenteraad van Middelkerke geïn
stalleerd Burgemeester Inghelram is 
nog steeds waarnemend tot aan de 
benoeming van VU-volksvertegen-
woordiger Julien Desseyn die voorlo
pig nog sekretans blijft Onze twee 
schepenen zijn Lon Dewulf uit Lom-
tiardsijde die opnieuw schepen van 
Landbouw wordt en verder is Frank 
Verlinde uit Middelkerke onze nieuwe 
schepen van Gezin en Jeugdbeleid 
De benoeming van Julien Dessevn tot 
burgemeester zal met lang meer op 
zich laten wachten, dan kan het volle
dig nieuwe bestuur definitief van start 
gaan om de zes zware jaren af te wer
ken 
Burgemeester Inghelram besloot zijn 
laatste vergadenng met een korte toe
spraak die een geweldig sukses had in 

de overvolle zaal van het gemeente
huis Het beleid van de eerste legisla
tuur sedert de grote samenvoeging 
werd gekenmerkt door drie feiten 
• De diverse deelgemeenten wer
den door Middelkerke goed opgevan
gen en anderzijds hebben de deelge
meenten hierdoor een grote gerust
stelling gehad en hebben zij veel beko
men waar zij vroeger nooit konden op 
rekenen om wille van hun kleinschalig
heid en ook door gebrek aan mogelijk
heden 
• Het tweede punt is de heropening 
van het gemeentelijk Casino dat sterk 
in trek is en 
• Grote toename van het toerisme in 
Groot-Middelkerke als gevolg heeft 
Een toeloop waarmee iedereen ge
diend IS 

JLK 

De lieftallige dames met te nagespro-
ken, waren alle aanwezige kerels ge
tooid met kinbehanng („iv;e by VUJO-
Torhout, komt zip mannen met baar
den") maar bovenal met „haar op de 
tanden" Door het konstruktief voeren 
van een gemeentelijke oppositie, het 
organizeren van een projekt rond 
jeugdwerkloosheid, het opzetten van 
hoorzittingen en gespreksavonden 
wil VUJO-Torhout naar buiten komen 
Ten opzichte van de VU stellen zij zich 
loyaal, maar kntisch op VUJO-Torhout 
wordt een faktor in het Torhoutse 
politieke leven, waar men (binnen en 
buiten de partip terdege rekening zal 
moeten mee houden 
Als voorzitter en sekretans werden 
Bart Van Singhel en Paul Qement 
aangeduid die, in het ruimste overleg 
met de ovenge VUJO-leden, het dage
lijks kiestuur en de koordinabe van de 
werking zullen waarnemen 
Hun eerste akties zijn ludieke deelna
me aan het as kamavalsfeest en een 
debat omtrent bewapemngsproblema-
tiek 

^ o f ten Ccntioortt 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a Van Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
MaandasT eesloten 

Maar u, mijnheer Vens, hoe lang denkt 
u dit keer te zullen blijven'" 
Dat was een schot in de roos en het 
illustreerde hoe de CVP-stellingen 
stuk voor stuk afbrokkelden Ook de 
VU- en SP-schepenen pakten een na 
een, elk op hun terrein, de lezing van 
de CVP-woordvoerder onder handen 
En toen SP-schepen W Verledens de 
hele zaal aan het lachen bracht bleef 
van het oppositiespel alleen nog een 
stapel splinters over Meteen was hun 
aktie herleid tot haar ware proporties 
een storm in een glas water 

Op Safari in Genk? 
Het kani Want op uitnodiging van de 
Vlaamse Vnendenknng Limburg, 
waaraan ook Volksunie-leden aktief 
meewerken, komen twee medewer
kers van „'t Pallieterke" maar Genk Op 
safan, zoals ze het zelf noemen 

De histoncus van de Vlaamse Bewe
ging, Arthur De Bruyne (E D V), zal er 
Limburgs Groten belichten En met L H 
Cotvooghel (Herman Geerts), ex-„On-
waardige", „Soldaat van de Leider", 
verteller van de „verhalen van zijn 
Vader en van zijn eigen lotgevallen in 
Zuid-Franknjk in 1940 

Een avond vol humor in de Vlaamse 
beweging op vrijdag 18 maart om 20 u 
in zaal ALBE, Volmolen 1 te Genk In
kom 49 fr, da's voor niks" (|vc) 

LIMBURG 

VUJO-Genk vraagt 
kolenonderzoek 
De Volksunie-Jongeren van Genk aan
vaarden met dat de Limburgse mijn
werkers na een jarenlange loonmati
ging het slachtoffer dreigen te worden 
van een onverantwoord ekonomisch 
beleid met betrekking tot onze steen
koolmijnen 

De steenkoolvoorraden werden op 
/1/83 kunstmatig verhoogd Een jaar 
eerder bedroeg de werkelijke voor
raad 162565 ton, einde december 
423205 ton 
Het „plotseling" terugvinden van spe
ciale voorraden bij de nevenbednjven, 
nl 306 000 ton, kan noch met de cijfers 
van produktie en afzet noch met de 
\/oorraadswijzigingen verantwoord 
worden 

Als gevolg hiervan kunnen 27 werk-
loosheidsdagen worden ingelegd in 
1983 Dit betekent voor de mijnwer
kers een extra inlevenng van 10 %, 
alleen voor 1983 

Officieel IS er een produktie van 
6277000 ton in 1982 Hiervan werden 
8.014000 ton verkocht 
De VUJO van Genk vraagt dat de 
Vdksume-parlementairen met bekwa
me spOed een onderzoek zouden in
stellen naar de verantwoordelijken van 
deze cijfermampulates. 

VUJO veroordeelt 
kaakslagen 
VUJO reageert met verontwaardiging 
tegen de recente politieke gekseurte-
nissen Dne kaakslagen-op-rij zijn voor 
Vlaanderen onaanvaardbaar 
BIJ de benoeming van de terronst 
Happart en de donderpreek van Mar
tens V, bij monde van Boudewijn I, 
over de levensnoodzakelijke verdere 
federalizenng, voegt zich de krankzin
nige beslissing om vervroegd over te 
gaan tot de aankoop van F-16 vlieg
tuigen 
Eens te meer is duidelijk dat deze 
regering vooral zwicht voor Waalse en 
Brusselse lobby's, meer bepaald voor 
een monsterverbond tussen patroons 
en syndikaten van die bedrijven die het 
overgrote deel van de kompensaties 
binnennjven 
VUJO stelt dan ook de hypoknsie aan 
de kaak van de Waalse syndikale 
kringen die inkonsekwent zijn in hun 
zogenaamd-pacifistische houding, 
wanneer het gaat om het behoud van 
de eigen Waalse oorlogsindustne 
De Volksunie-Jongeren stellen daarte
genover, vanuit het „Nooit meer Oor-
log"-pnncipe dat deze miljardenverspil-
ling moet worden stopgezet en dat de 
gelden rechtstreeks moeten aange
wend worden voor een tevxerkstel-
lingsbeleid ten bate van de talloze 
jonge werklozen 

Abonnementenslag '82-'83 

TOP 20 
/. Jan Caudron, Aalst , 996 
2. Erick Vandewalle, Izegem 672 
3. Anny Lenaerts, Wilrijk 432 
4. Jan Van Dooren, St-Martens-Latem 396 
5. Paul Cresens, Diest 384 
6. VU-Wommelgem 312 
7 VU-Zedelgem 228 
8. Rik Haelterman, Denderwindeke 216 

Willy Kuijpers, Herent 216 
VU-Zwijndrecht-Burcht 216 

11 Lieve Favoreel, Lauwe 180 
12. VU-AntwerpenStad 774 
13. Firmin De Blieck, Brussel 168 

Georges Raes, Ledegem 168 
15. Maunce Passchijn, Meise 744 
16. Freddy Baart. De Haan 732 

vu-Essen 752 
18 Guido Domez, Ingelmunster 720 

Veerie Thijssens, Ekeren 720 
20 VU-Kapelle-op-den-Berg 70S 

VU-Kruibeke 708 

Kafee suvée rond „Brussel..." 
Op zaterdag 26 februari 1983 om 
20 u 30 gaat in 't Breydelhof, Su-
véestraat een „kafee suvée" door 
over „Brussel, onze Vlaamse 
stad". Hierbij zullen diverse tema's 
in een vlotte formule besproken 
en toegelicht worden Een eerste 
gespreksronde zal handelen over 
„Brussel, onze hoofdstad", een 
evokatie met een stukje geschie
denis, het „Vlaming-zijn" te Brus

sel, het gastarbeidersfenomeen 
en -probleem, de sociaal-ekonomi-
sche situatie... 
Een bweede hangijzer wordt onge
twijfeld een doorlichting van de 
Volksuniewerking in de hoofdstad. 
En, hoe kon het ook anders, een 
derde luik omvat de échte ver-
broedenng tussen het arrondisse
ment Brussel met het Brugse ar
rondissement Elke Brugse afde-

ling zal het peterschap over één of 
andere gemeente van de Brussel
se agglomeratie aanvaarden. Dit 
groots gebeuren zal plaatshebben 
in aanwezigheid van Gaby Van-
dromme, arr VU-voorzitter van 
Brussel, Herman Verheirstraeten, 
medewerker van het Europees 
Parlementslid en „Brussel-specia
list" en niemand minder dan alge
meen voorzitter Vic Anciaux. 
Allen daarheen, want Brugge laat 
Brussel nooit los' 
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Wij in de Volksunie 41^ 27 

Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouwerij 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel. 053-21 22.48 

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

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. 054-41 25.89 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur. 

Gevraagd voor plak en in-
pakwerk (van reprodukties) 
dame of heer die dit thuis 
kan doen. Per stuk 25 B.fr. 
Inl: Saturnus, Kerketiend 31, 
4731 GE Oudenbosch/Ned. 
tel. 0031-1652-7866 (na 19 U: 
7867). (Adv. 148) 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

•^ uitgebreide keus bemeubelde villes • appan. - en studio's 
in alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto's 

LEOPOLD I K M N : 20$ 
S45< OOSTDUINKERKE 
TEL. 051/11.2«.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel. 582.14.41 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 

TEL. 014-21.1207. 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-5821312 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
Open van 10 lot 19 u 30 Zond.ig en m.-icindag geslote/i 

GELD 

onmiddellijk te bekomen 
bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel. 053-2129.11 en 053-21.27.57. 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

HAGO 
Sanitair en plastiel<. 

Merchtemsestwg. 36, 
1810 WEMMEL 
Tel 460.04.10 

Drukkerij A.D.B. 
Kerl<straat 222 

Grlmbergen-Humbeek 

Alle drukwerl^en 

Tel. 02/269.5080 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamrrie 
Tel. 052-4788.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte. 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03/235.65.75 

PVBA SIMILLON 
Tuitenbergstraat 130 

1680 LENNIK 
Tel. 054-33.37.25 - 016-
2369.79 
Elektrische installatie oók in
dustrieel - verlichting - elektri
sche verwarming. 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel.: 03/353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIALIST 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

TeL 03-216.34.16 

Loodgieterij, sanitair, zink, gas, 
roofing, waterverwarmers, 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

Guido NUYTTENS 
Longtlnstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

STUDIO 
DANN 

02-428.6984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huv^elijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel ' 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabnkatie onnslagen - zakomslagen 

imigrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaardei 
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-21 36.36 

ly. ' i . l l l i ' t * 
EN BROEKEN 

moeilijke maten,/i 
rakkundige retouche 'l 

H«c*t«rklc«rMafccr I i ^ 

V Vermees Ĉ *̂  
« r~ 3C 3-

l l .JJ.,.. l . ,J..l .Ull.|H.lU .JHJ.HI 

P.V.B.A. ORGANI-COMP 

Boekhouding — 
Over het ganse 

Fiskaliteit 

land. 

en 

Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel 02-251.1136 

vennootschapsstichtingen. 

lustrerie 

mare 
de vriesè 
bar fuzet te lddn 560 brugqe 
050/35/4 04 
baan brugge kortrijk 

ZOCKCRCIC 
• Tuinbouwtechnicus zoekt 
passende betrekking. Omgeving 
Brussel (002). 
• Chauffeur-besteller zoekt be
trekking. Vrij van legerdienst en 
20 jaar oud. Liefst in kleine firma 
van het Brusselse. Kent Iets van 
mekaniek. (003) 
• Regisseur-Producer met 
4 jaar ervaring zoekt vi/erk. 30 
jaar, gehuwd. Bezit diploma La-
tijn-wiskunde HlVlO, RITCS-tele-
visie en produktie. Talen N.F.E.D. 
zowel spreken als schrijven. Dak-
tylografie. (005) 
• Lerares Germaanse talen -
N.EGes., 30 jaar, zoekt geschikte 
betrekking. Ervaring 8 maanden. 
(010) 
• Onderwijzeres zoekt betrek
king. 27 jaar en 2 jaar ervaring. 
(017) 

• Kokkin, 21 jaar, zoekt werk 
als keukenhulp of gezinshelpster. 
Brussel of omgeving, onmiddel
lijk vrij. (018) 
• Bejaardenhelpster, 21 jaar, 
zoekt werk. Bezit diploma T.O. 
personenzorg en voeding. Is 
tweetalig. (027) 
• Regentes N.E.Ec, 23 jaar 
zoekt betrekking als lerares of 
studiemeesteres. 1 jaar ervaring. 
(030) 

• Kadert}ediende, met ervaring 
in toerisme, bedrijfsorganizatie 
en reorganizatle, fjersoneelsbe-
leid, dokumentenstudie, boek
houding en fiskaliteit met diploma 
A l , grafische t)edrijven, ekono-
mie en ergologie zoekt gepaste 
betrekking. Ongehuwd en 36 jaar 
oud. (038) 

• Bediende-magazijnier, 20 jaar 
en ongehuwd, zoekt werk. Dipb-
ma LMO. Ervaring als fielper-
traiteur. (074) 

• Kondukteur van werken, tuin
bouw, zoekt werk, is 27 jaar en 
bezit dipk>ma humaniora-mens-
wetenschappen. 2 jaar tulnarchi-
tektuur. Ervaring in de tuinbouw. 
(039) 
• Beenhouwer-spekslager 
zoekt werk, zij is 19 jaar en heeft 
reeds 6 maand ervaring. (123) 
• Sekretaresse zoekt werk als 
bediende of boekhouder. Bezit 
diploma H.S.T. handel en is 19 
jaar (126) 
• Bejaardenhelpster zoekt 
werk. Is 25 jaar. Keukenhulp. 
(133). 
• Kinderverzorgster met diplo
ma zoekt werk, ook kantoorwerk. 
Is 20 jaar. (139) 
• Bediende-typiste, 22 jaar 
zoekt werk in omgeving van 
Brussel. (140). 
• Buitenwerk voor jongeman 
van 27 jaar met diptonna H.M.O. 
gevraagd. (141). 

• Kaderbediende-boekhK>uder, 
zoekt passende betrekking. Vrij 
van legerdienst dipk>ma gra
duaat Ekonomisch onderwijs. 
Tweetalig, kennis van Engels en 
Duits. (144) 

• Handenartieider zoekt werk, 
20 jaar. Wil ook in ploegen wer
ken. Studies fiortikultuur. (145) 

• Steno-daktyk), Nederiandsta-
lig, zoekt werk, 30 jaar, gehuwd 
en 2 kinderen. Studeerde handel-
bureelwerken. (158) 

• Garneerder zoekt werk. Ge
huwd. Hij aanvaardt alle werk. 13 
jaar ervaring. (165) 

• Kinesiste, 24 jaar en onge
huwd zoekt werk in ziekenhuis of 
bij zelfstandige kollega 1 jaar 
ervaring. (170) 

• Bedrijfsmecanicien Al zoekt 
geschikt werk. 25 jaar oud, ge
huwd en 1 kind. 1 jaar ervaring. 
(172) 

• Schoonmaakster zoekt werk 
in Brusselse, 38 jaar oud. (175) 

• Vertegenwoordiger met 
meertalenkennis zoekt werk. 40 
jaar oud. gehuwd en 2 kinderen. 
Heeft belangstelling voor verze
keringswezen. (177) 
• Bedlende met ervaring bij de 
post. zoekt werk. Dipk>ma A6/A3 
Handel, 21 jaar oud, tweetalig en 
kan typen. (180) 
• Maatschappelijk werker, 
spec. samenlevingsopbouw, 
zoekt werk. 25 jaar oud en ge
huwd. (184) 
• Bediende 20 jaar oud, vrij van 
legerdienst met diploma LMO 
zoekt werk. (187) 

Voor inlichtingen en kontakten, 
zich wenden tot kameriid Daan 
Vervaet Brabantsebaan 373, 
1683 St-Laureins-Berchem, met 
vermelding van het refertenum-
mer. Telefoon 02-532.57.95, tot 
21 uur. 
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m Mensen van bij ons 

Hervé Devos: 

„Een tehuis voor mensen uit niemandsland 
LOKEREN — Aan de Voermanstraat, nummer 14, is nu bijna 1 
jaar een biezonder pension gevestigd: „De /C//nfc"Het huisvest 
konstant van 6 tot 8 mensen. Kansarmen, zoals dat vandaag 
gemeenzaam heet Mensen die bij gebrek aan passende 
begeleiding definitief in de marginaliteit tuimelen; die kanslo
zen tot en met worden. 
Maar, jonge mensen die nu ook niet meteen een overdadige 
hulp (bij voorbeeld in een psychiatrie) behoeven, omdat ze dan 
weer door hun overbescherming met ziektebeelden overdon
derd worden en nauwelijks kansen krijgen of aangrijpen om er 
weer „bovenop te geraken." 
Mensen dus, die tussen maatschappij en vier-muren behande
ling dwalen. Mensen ook die van zeer ver komen, die de sterke 
wil hebben er weer het beste van te maken, maar die zulks 
helemaal alleen op de wereld (nog) niet kunnen. Die nochtans 
een goede kans hiertoe verdienen omdat ze zelf in die richting 
de eerste stappen zetten. Voor deze duizenden kansarmen 
bestaan in ons land nauwelijks passende voorzieningen. Her 
en der groeien er wel privé-initiatieven. Zoals in Lokeren, en bij 
voorbeeld ook het „Open Thuis" in Kessel-Lo-. 

De kansarmen blijven problemen 
opstapelen en aaneenrijgen; ook 
al komen er nog zoveel diensten 
en hulpverleners aan te pas. An
derzijds is er wel de terechte 
opmerking dat veel mensen zich 
nogal gemakkelijk In die situatie 
van kansarme nestelen, en zelf 
hun lot niet meer In eigen handen 
trachten of willen trachten te 
nemen. Zulks is natuurlijk ge
makkelijker van buiten af beke
ken dan gedaan voor wie In mise
rie Is gesukkeld. Net zoals voor 
gedetineerden Is er voor veel 
andere gasten van „Instellingen" 
het biezonder kritieke moment 
wanneer ze aan de poort uitge
wuifd worden en meteen op ei
gen krachten In de wirwar van 
onze maatschappij het maar 
moeten zien te rooien. 
Met als gevolg dat zeer velen na 
verloop van (korte) tijd weer op 
eigen vraag of op dwingende 
wijze „opgesloten" worden. Om 
de maatschappij tegen hun op
treden te beschermen, maar dik
wijls ook om hun zwakke per
soon tegen de harde maatschap
pij In bescherming te nemen. 
Het blijft een vast gegeven dat 
bij elke krisisperlode na een ge
weldig toenemende miserie het 
legertje kansarmen en kanslozen 
aanzwelt Ook vandaag weer. 
Hervé Devos, verantwoordelijke 
van het pension „De Klink" in 
Lokeren: „We zijn hier begonnen 
met dit pension. Het is uiteraard 
nog een kleine bedoening. Maar 
we hopen vrij spoedig nog meer 
dergelijke tehuizen te kunnen ope
nen. Daar is enorme behoefte aan. 
Precies omdat het hier gaat om 
een dienstverlening die door de 
mazen van het officiële dienstbe
toon glipt Om een tijdelijke hulp 
aan mensen die op weg zijn tus
sen een „instelling" en de maat
schappij: die met ongemakken de 
weg naar zelfstandigheid opnieuw 
willen en ook daadwerkelijk trach
ten te bewandelen. De mensen die 
in het „begeleid-wonen" terecht
komen zijn meestal afkomstig uit 
sociaal-ekonomisch zwakke mi
lieus uit affektief-arme of kultu-
reel-gehandicapte gezinnen. 
Dikwijls stapelen de ongemakken 
en ongelukken zich in versneld 
tempo op. Vooral vandaag, in kri-
sistijd, hebben mensen met een 
geringe scholing enorme moeilijk
heden om werk te vinden. Waar
door ze slechts een gebrekkig 
inkomen hebben. Waardoor ze 
slecht gehuisvest geraken. Waar

door ze relatie-stoornissen te in-
kasserren krijgen. Vereenzamen. 
Op de dool gaan. Enzovoort.. Ze 
komen terecht in een draaikolk 
van tegenkantingen en tegensla
gen. Ze worden alsmaar dieper in 
de marginaliteit geduwd. Ze in een 
of andere instelling, in een psychia
trische kliniek of elders plaatsen 
biedt zelden op termijn een bevrij
dende hulp. De doffe ellende 
wordt slechts officieel „geïnstituti-

aan bod om hun kapaciteiten ver
der te ontwikkelen of te hervinden. 
Diegenen die hoedanook er toch 
in slagen om een uitweg uit de 
marginale draaikolk te vinden, die 
worden dan dikwijls meteen hul
peloos in de maatschappij gegoo
id. Dikwijls op de eerste plaats met 
de zware handicap van de haast 
lege portefeuille. 
Momenteel zijn er bij mijn weten 
bij ons zo'n 20-tal privé-pensions 
waar deze mensen een tijdelijk 
onderkomen en passende hulp 
vinden. We moeten werken zon
der één frank overheidssubsidie. 
(In Nederland daarentegen vindt 
ge in nagenoeg elke gemeente 
een sociaal-pedagogische dienst, 
zoals men dat daar heet) 

Begeleidings
overeenkomst 

Ons pension kan slechts onder
dak bieden aan enkele mensen; 
het is dus geen „zoveelste" instel
ling, maar een echt tehuis. Het 
permanent toezicht is in handen 
van een conciërge. Maar, per gast 
zorgen we ook voor een begelei
der (een vrijwilligerO die naarge
lang van de noodzaak elke dag, 
een of twee keer per week, langs
komt en op zijn minst een uitge
breide „babbel" heeft met zijn gast 

De hulp is dus duidelijk verschil
lend en afgestemd op elke gast 
apart Wie bij ons binnenkomt 
wordt eerst niet zeer formalistisch 

onalizeerd". Overbescherming 
werkt ook dikwijls eerder „debili-
serend" in plaats van „normalize-
rend"." 
— Hoe gaat U dan In uw pension 
„De Klink" tewerk? 
Hervé Devos: „Als direkteur van 
een „bezigheids-home" in Melle 
ben ik gekonfronteerd geworden 
met de moeilijkheden van die men
sen die na verioop van tijd op
nieuw op eigen benen willen staan. 
In zo'n instelling komen om te 
beginnen „de sterksten" te weinig 

maar toch uitgebreid, op zijn be
hoeften onderzocht Het heeft 
geen zin de weinige kamers die 
we hebt)en en de beperkte hulp 
die we kunnen bieden ter beschik
king te stellen voor wie zulks niet 
t}ehoeft, of voor wie veel intenser 
en deskundiger steun nodig heeft 
Elke pensiongast moet dan een 
„begeleidingsovereenkomst" on
dertekenen; dat is dan wél een 
zeer formeel kontrakt Daarin 
wordt bepaald dat hij bij voorbeelo 
ermee instemt al zijn centen op 

een door ons gekontroleerde 
bankrekening te plaatsen. Voot 
wie hulp nodig heeft om tot hei 
einde van elke maand met zijn 
centen rond te komen. Een andere 
gast zal de verbintenis moeten 
ondertekenen om getrouw een 
AA-klub te bezoeken. Enzomeer... 
— Is er niet het gevaar dat uw 
pension alles behalve een door-
gangs-tehuls wordt? 
Hervé Devos: „Het is natuurlijk 
niet de bedoeling om slechts enke
le mensen in lengte van jaren eer 
blijvend onderkomen te verschaf 
fen. Hoegenaamd niet Maar we 
zijn er ook niet op uit om de 
gasten in de kortste keren de deui 
uit te jagen, want dan belanden ze 
weer in het niemandsland waar we 
hen willen uithalen. 
Na zes maand konden we even
wel reeds een eerste gast uitwui 
ven. Het heeft indruk gemaakt Of. 
de anderen. Er wordt zo een gun
stig klimaat geschapen. 
Het is ook zo dat we slechts dié 
gasten willen binnenhalen die eer 
zekere motivatie tonen om ze/i 
hun lot te verbeteren. Onspensior 
is slechts een „releaser". We zijr 
bij voorbeeld hoegenaamd geer 
vervangingstehuis voor de psy
chiatrie. 

Wel trachten we mensen eer 
kans te geven die volgens de 
verantwoordelijken van instellin
gen de stap naar de maatschappij 
naar onafhankelijk leven, opnieuv\) 
kunnen wagen. 
Zo zijn er enorm veel hulpbehoe
venden. Mensen die werken in 
een beschutte werkplaats. Zwak
ke loontrekkers, die het een tijd
lang moeten trachten te stellen 
met minieme financiële middelen. 
Mensen met relatiestoornissen; 
na echtscheidingen..." 

— Welke Is daarbij de rol en zijn 
de mogelijkheden van de bege
leiders? 
Hervé Devos: „Als ge weet dat 
het om vrijwilligers gaat dan weet 
ge meteen ook dat de geboden 
hulp hoedanook beperkt is. Maar 
de „mentor", zo noemen we onze 
begeleider, tracht allereerst een 
goede gezel te zijn, helpt mee 
dagelijkse problemen op te lossen, 
zoekt mee naar passende tewerk
stelling, naar het zinvol opvullen 
van de vrije tijd... 

In deze krisisiijd is het natuurlijk 
geen gemakkelijke karwei om een 
passend betaald werk te vinden. 
Maar een minstens even belangrij
ke zaak voor de persoonlijkheids-
ontwikkeling van onze pension-
gasten is het wegwissen van „de 
kwellende leegte" die opduikt in 
de lange vrije tijd. Het is precies op 

zo'n momenten dat velen zich op
sluiten, zwaar beginnen piekeren, 
agressief worden, aan de drank 
versukkelen. Wij reiken een hel
pende hand. Zonder nochtans zelf 
alle problemen te kunnen of willen 
oplossen. 

Dikwijls draait het hierop uit: „Ik 
ken nen tiep die U wel zal kunnen 
helpen"» 

Mensen die van hun leven iets 
beters willen maken helpen we op 
de goede weg en trachten we op 
de goede baan te houden. Daarom 
ook starten we met een café, een 
ontmoetingslokaal, waar de gas
ten voor vijf frank in een gezellige 
sfeer een kop koffie kunnen drin
ken. Waar ze de gazet kunnen 
lezen. Een kaartje leggen', TV kij
ken. Mettertijd kunt ge dan mee
maken dat de een de anderre wat 
begint op te peppen; al was het 
nog maar omdat bij voorbeeld op 
het werk bemoedigende vorderin
gen worden gemaakt" 

Er kan slechts verhoopt worden 
dat privé-lnltiatieven zoals „De 
Klink" mettertijd zelf het hoofd 
boven water kunnen houden. Bij 
de opening van het eerste pen
sion In Lokeren, In oktober vorig 
jaar, beloofde senator Walter 
Peeters (voorzitter van de be-
heerraad van De Klink) „onder 
meer via de senaatskommissie 
voor sociale aangelegenheden 
meer aandacht van de overheid 
op te eisen voor dit soort buiten
gewone initiatieven die ervoor zor
gen dat kansarmen niet langer hun 
problemen blijven opstapelen en 
aaneenrijgen waardoor ze jaren
lang een zware last voor de maat
schappij worden." 
Inmiddels werkt De Klink zonder 
een roole duit subsidies verder. 

(hds) 

Wie interesse heeft voor dit initiatief 
kan terecht bij afgevaardigd-beheer
der Hervé Devos, Poststraat 115, te 
Lokeren 9100. Of 's morgens telefo
nisch: 091-48.63.57. 
Om fiskale redenen (mogelijkheid tot 
verkrijgen van kwitantie voor belas
tingaftrek) kan eventuele financiële 
steun gestort worden op rekening 
000-0679340-49 van vzw „Open 
Thuis", Martelarenlaan te Kessel-Lo, 
met vermelding „De Klink". 

'^Wfvrjst 

A1ENSEN 
1SONS 
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