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MIaams Nationaal l/l/eekbbd IcS) 

Willy Kuijpers was (vermomd als volksjongen) in Eritrea: 

„Met onze voedselhulp koopt Ethiopië Sovjetwapens!" 

Antwerpen en Luik 
De periode van de gemeenteraadsverkiezingen en de instal
latie van de nieuwe besturen is — op Gent en een paar kleine
re gemeenten na — nu wel definitief achter de rug. Het ver-
kiezingsproza van vorig jaar heeft de plaats geruimd voor 
jammerklachten over de belabberde financiële toestand van 
de gemeenten. In sommige gemeenten stellen de nieuwe 
besturen reeds belastingverhogingen in uitzicht, die de zopas 
nog omworven kiezer-burger maar de inmiddels weer beta
lende-burger geworden doen duizelen. 
Vele gemeentenaren steken daarbij een wrekende vinger uit 
naar de staat. Niet helemaal ten onrechte overigens. De put 
in menige gemeentelijke kas wordt mede veroorzaakt door 
het feit dat de staat de lagere besturen veel meer taken heeft 
opgelegd, zonder daarvoor de middelen te verstrekken. De 
staat is daarenboven, ook tegenover de gemeenten, een 
slechte betaler die zijn verplichtingen slechts laattijdig 
nakomt 
Niet alleen de staat echter treft schuld. In de golden sixties en 
de zeventiger jaren zijn tal van gemeenten, daartoe welis
waar vaak aangespoord door het nationaal beleid, hoog 
boven hun stand gaan leven. De duurste en meest luxueuze 
infrastruktuur was nauwelijks goed genoeg om te getuigen 
van het genie van de plaatselijke burgervader en zijn schepe
nen. Benoemingsinflaties na de fusies en verkwistingen 
allerhande hebben mede een belangrijke rol gespeeld. 
De twee meest in het oog springende dossiers op dit ogenblik 
zijn Antwerpen en Luik. Dat A^aanderens metropool samen 
met de cité ardente in eenzelftle wrakke schuit zit, zou 
eventjes doen vergeten dat er aan het probleem van de ge-
meentef inanciën — naar goede Belgische gewoonte - ook al 
een flinke communautaire kant zit 
Het vernoemen van Antwerpen en Luik in één adem is op 
zichzelf trouwens reeds onbillijk. In de hitparade van defici-
taire gemeenten anno 1981 stond Antwerpen weliswaar op de 
vierde, doch Luik op de allereerste plaats. Het verschil tussen 
beide was aanzienlijk. In Luik beliep de gemeentelijke schuld 
(zonder leninglast) per kop van de bevolking 59.236 fr.; in 
Antwerpen was dat 24.758 fr., hetzij minder dan de helft van 
de Luikse last 
Wat voor Antwerpe en Luik geldt kan trouwens uitgebreid 
worden tot gans Vlaanderen en Wallonië. Over heel het land 
is een meerderheid van gemeenten deficitair. De deficieten 
zijn echter talrijker en groter in Wallonië dan in Vlaanderen. 
Op de hogervermelde hitparade van deficitaire gemeenten 
anno 1981 stonden op de eerste twintig plaatsen slechts twee 
Vlaamse namen: Antwerpen op de vierde en Deume op de 
15de plaats. De achttien overige koplopers hoorden allemaal 
thuis in Wallonië of de Brusselse agglomeratie. Praktisch 
geen enkele grotere Waalse stad - Luik, Bergen, Charleroi, 
Verviers - ontbrak in dit negatief topklassement 
Uit de meest recente cijfers blijkt overigens dat de Waalse en 
Brusselse put beduidend dieper is dan de Vlaamse. Het 
negatief saldo op de gewone ontvangsten en uitgaven der ge
meenten bedroeg in 1982 voor Vlaanderen 13,2 miljard, voor 
Wallonië 15 miljard en voor Brussel 5,8 miljard. Deze cijfers 
moeten geprojekteerd worden op het feit dat Vlaanderen 
58 % van de bevolking telt en dat er in Vlaanderen 315 ge
meenten zijn tegenover slechts 262 in Wallonië en 19 in de 
Brusselse agglomeratie. 
De grotere Waalse-Brusselse put is in geen geval te wijten 
aan minder geld uit de nationale pot In 1982 kreeg Vlaande
ren, ondanks zijn grotere bevolking, slechts ongeveer net 
evenveel van het Gemeentefonds als Wallonië-Brussel: 
Vlaanderen 32 miljard, Wallonië 24 miljard en Brussel 7,4 
miljard. De 58 Vlaamse percenten van de bevolking moesten 
het stellen met slechts 52,54 % centen. Alleen reeds op deze 
éne post heeft Vlaanderen vorig jaar 3,5 miljard te weinig 
gekregen! 
Op het vlak van de gemeentefinanciën — zoals op zoveel 
andere vlakken - geldt de Belgische wet dat Vlaanderen 
dubbel moet opdraaien: voor zichzelf én voor Wallonië. 
Hoe lang nog? 

Foto van de week 

Tot 1974 kreeg de Eritrese bevrijdingsbeweging de steun van Oostblok-landen. Om geopolitieke redenen 
veranderde de Sovjetunie van kamp en bestookt nu de Eritreërs met bommen en napalm. Cynischer kan 
het niet! 
Willy Kuijpers kwam zopas terug van een schokkende enquêtetocht in Eritrea. Hij heeft getuigenissen 
verzameld waarbij onder meer gemeld wordt dat onze voedselhulp voor een groot deel aangewend wordt 
voor betaling van Ethiopische soldaten en aankoop van Sovjet-wapens. 

7 miljard cadeau voor Boel! 
Op Goede Vrijdag, 1 april, zijn er 
dan toch ool( dit jaar politiële 
onbetamelijke regeringsbeslis
singen genomen. Niet meteen be
noemingen op schabouwelijke 
wijze zoals een paar jaren gele
den (in 75). Wel de oprichting 
van twee nieuwe Waalse hol
dings. Een zoveelste miljardenaf
faire in het kader van wat zelfs 

^een kompensatiepolitiek meer 
kan genoemd worden. Op 1 april 
werd inderdaad het licht op 
groen gezet voor de werking van 
Boëlinvest, Shipinvest en stem
den de Vlaamse ministers in de 
regeerploeg-Martens principieel 
in met de oprichting van een 
zoveelste holding, deze keer 
voor Zuid-Luxemburg. 

Dit alles betekent simpelweg dat 
ten eerste de fameuze „financiële 
enveloppes'van hetstaalplan '81 
wel degelijk — ten voordele van 
de Waalse industrie uiteraard — 
worden overschreden. En ten 
tweede hebben de Vlaamse mi
nisters nagelaten, terwijl kom-
pensatie-eisen toch troef blijven, 
een holding voor de Kempense 
steenkool te eisen. 

Maar uiteindelijk is het vooral zo 
dat met dit holdingschaakspel 
miljarden staatsuitgaven ge
moeid zijn op een moment dat de 
bevolking het mes op de keel 
wordt gezet om drastisch te ma
tigen, te besparen en in te leve
ren-

Het spelletje met de gemengde 
holdings is begonnen in mei '81 
toen de Waalse ministers extra 
miljarden (cash-drain) overheids
steun in de wacht sleepten voor 
de doodzieke Cockerill-Sambre. 
De Vlaamse ministers werd hun 
jawoord afgedwongen met een 
belofte: voor A1_Z en Sidmar zou
den spoedig twee gemengde hol
dings opgericht worden. De be
loofde „trekkingsrechten" voor de 
betrokken Alinvest en Sidinvest 
werden pas nu vrijgegeven. Ten 
behoeve van de Waalse scheep
vaart werd nu ook een Shipinvest 
opgericht De werking van deze 
drie holdings wordt evenwel pe
perduur betaald. 

De Waalse ministers vonden de 
gelegenheid te mooi om ten eer
ste ook een nieuwe holding — 
Boëlinvest — te eisen. Niet alleen 
de principiële beslissing, maar met
een boter bij de vis. In de plaats 
van de voorziene 2,5 miljard, veer
den trekkingsrechten tot 7 miljard 
toegezegd. En de aanvankelijk 
voorziene 2,5 miljard werd op 
1 april meteen vrijgegeven. 
Het Waalse staalplan van '81 werd 
dus meteen verruimd tot de Waal
se groep Boel. Een kompensatie 
dus voor de uitkering van de trek
kingsrechten ten bate van Sidin
vest én Alinvest die zelf reeds een 
kompensatie waren voor de miljar
dencadeaus aan (Dockerill-Sam-
bre. Kompensatie op kompensatie 
dusl 

In politiek reces 
Maar zelfs dit bleek de Waalse 

lobby-ministers niet te bevredigen. 

De nieuwe Waalse holding Boel 
kreeg uiteindelijk dus 7 miljard 
toegewezen in bij beurten op te 
nemen enveloppe& Het is een 
schabouvirelijk vertoon. Vooral 
ook omdat dit soort verkwistende 
maatregelen anderrnaal wordt ge
nomen, uitgerekend op het mo
ment van een politiek reces Net 
zoals de principiële oprichting van 
de Boël-holding, midden de zomer
vakantie van vorig jaar, werd ge-
nomen_ 

Ergerlijk bij dit komjsensatiespel is 
uiteraard bovendien de houding 
van de „Vlaamse" ministers die 
tegen forse verklanngen in extra 
miljarden-cadeaus ten voordele 
van het Waalse staal in alle stilte 
goedkeuren. 

Uiteindelijk dienen deze „investe
ringsmaatregelen" geplaatst te 
worden in het rijtje van hemelter
gende beslissingen: de benoe
ming van Happart de F-16-kom-
pensaties, de koelkast voor de 
regionalizering van de nationale 
sektoren, de niet-inlevering bij Cïo-
ckerill-Sambre... Met de holdingaf
faire is nu het laatste greintje 
geloofwaardigheid van de bezuini-
gingspolltiek 'van de regering-Mar-
tens V volkomen vermorzeld. 

(HDS) 



mi Brieven 

ONVLAAMSE 
KLEURPARTIJEN? 

EEN MENSWAARDIGE 
OPLOSSING 

Het ie waartijk de hoogete tijd dat er 
een menewaardige oploeeing gevon
den wordt voor het gaatarbeüderspro-
bleeni. Ook zou men veel doortasterv 
der moeten optreden tegen de steeda 
voortdurende illegale inwijking. 
Jammer genoeg hebben velen, en in 
de eerste plaats de vakbonden, geen 
oor naar de (volgens mijn beschenen 
mening) enige opk>8sing wat de gast-
arbekiers betreft De vakbonden zelf 
verdienen immers te veel aan hen, of 
ze nu werken of stempelen. Hoeveel 
miljoenen zouden die maandelijks niet 
inboeten, moesten de gastarbekiers 
die hier werkloos zijn, na een bepaaUe 
tijd „doppen", met een .gouden hand
druk' naar hun land van herkomst 
worden teruggestuurd? 
Maar ja alle vakbonden kunnen wel 
degelijk verdragen, dat anderen moe
ten Inleveren, doch zelf wensen zij 
daar niet aan mee te doen. 
Vroeger waren de vakbonden er no
dig, maar nu moeten ze niet meer 
blijven zeuren over kapitalisten, want 
ze zijn zelf al lang kapitalisten gewor-
denl 
Ook wordt er de laatste tijd in dit land, 
te pas en te onpas, heel wat over 
j'acisme' gesproken wanneer het 
vreemdelingen betreft Maar wat de 
Vlamingen hier al meer dan 150 jaar te 
verduren hebben, is dit soms geen 
racisme? 
In onze eigen hoofdstad worden wij 
zelfs slechter behandeM dan vreemde
lingen- Kijk maar naar de Schaarbeek-
se Jokettenkwestie". Kijk ook naar 
Komen en Voeren! En, protesteren de 
zogenaamde antiracisten daar ooit te
gen? 

G.V.M., Eupen 
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HASSELT 

In de kommentaren van „Wij" over de 
27 maart-betoging vond ik er)erzijds 
een afkeuring over fiet ultkreten van 
de woordvoerder van het Vermeylen
fonds en anderzijds een veeg uit de 
pan aan de socialisten, die zich onthiel
den. Ik moet u zeggen, dat ik gejouwd 
heb vanaf de woorden „Blind nationa
lisme" totdat Laridon zweeg. Ik was 
verontwaardigd een socialist aanwezig 
zonder acfiterisan te zien op de tribune 
te komen om de les te spellen aan de 
natkxiaiisten. Ik meen integendeel te 
nnoeten waarschuwen tegen blind so
cialisme en stel daar tegenover de 
houding van een niet-politiieke tak van 
de Vlaamse Beweging nl. de Bond der 
Grote en Jonge Gezinnen, die op 
1-4-'83 In JDe Bond" haar standpunt al
dus weergaf: „Het ging om het tot 
uitdrukking Ixengen van de tjewuste 
Vlaamse wil om binnen het koninkrijk 
de grootst mogelijke zelfstandigheid 
aan de Vlaamse gemeenschap te ver
lenen." 

Als we zien, dat de Walen niet eens 
moeten betogen om in alles hun wil 
aan de Vlamingen op te dringen en dat 
daartegerK>ver de Vlamingen zk:h zo 
verknecht en nog onmondig gedragen 
en eerder schoorvoetend op straat 
komen en niet doortastend en massaal 
genoeg opkomen voor een zo zelf
standig nriogelijk Vlaanderen, vind ik 
het ogenblik zeer ongeschikt om van 
op de tribune de nationalisten aan te 
vallen en te bazelen over verkramping. 
De socialisten worden gevraagd mee 
te doen om het groot gevaar „het 
Waals overwtoht" te breken Een voor-
beeM van blind socialisme is O A het 
dagblad JDe Morgen", dat verleden 
jaar geen verslag bracht van het 
Vlaams Nationaal Zarigfeest Ver
krampte socialisten zwijgen beter over 
verdraagzaamheki en de gevaren van 
een „verkramping" van de Vlaamse 
Beweging. 

M.P„ Msise 

STEUNFONDS 
VOERSTREEK 

Na de bedroevende „politieke Voer
klucht" met het gekende resultaat kan 
elke Vlaming een stimulerende daad 
stellen. 
Voor „de Happart-burgemeester
sjerp" werd reeds méér dan 1 SO.OCX) fr. 
gestort ten bate van de Franse scho
len en de verfransingskultuur. 
Mag er van Vlaanderen ook steun 
verwacht worden? 

Om volgende redenen: 
Dank zij de inzet van de autochtone 
Voerenaar in zijn verenigingen werden 
in het verleden de Vlaarnse fundamen
ten stevig gelegd. De Voerenaar zet 
2 ^ dagelijks volledig en belangkx>s in 
voor het welzijn, het voortbestaan en 
het vrijwaren van zijn vereniging. 
F êeds sedert 1963 worden orKJerwijs 
en kuituur stelselmatig ondermijnd 
door het misbruikte faciliteitenstelsel. 

Het idealisme is er nog maar., de 
financiële noden groeien voor vele 
verenigingen met de dag, schutters
vereniging, St-Niklaaskomiteit drum
band, sportverenigingen en anderen. 

J^ktie Kultuur-Voersb-eek" wil finan
cieel tussenkomen In de grote noden 
van deze verenigingen. Wij kunnen dit 
enkel dank zij Uw medewerking. 

Uw steun is daarom zeker nu noodza
kelijk en van harte welkom op reke
ning: „Aktie Kuituur-Voerstreek" 
735-3521092-77 te 3790 St-Martens-
Voeren. 

Met onze Vlaamse groeten danken wij 
U om deze daadwerkelijke hulp in de 
groei en de bloei van onze verenigin
gen, die spijts eüles: „Volhouden". 

Aktiagroep Kuituur Voarstreek 

Ik vind het verre van schoon — en de 
Vlaamse Zaak zeker niet dienstig — 
dat men op de jongste betoging te 
Hasselt de vertegenwoordiger van het 
Vermeylenfonds, die toch het Vlaamse 
front kwam versterken, eenvoudig 
weggejouwd heeft Dat had die man 
zeker en vast niet verdiend, en het zal 
ook niet de eendracht in de Vlaamse 
rangen verstevigen. Alleen de Walen 
zullen zk:h wellicht daarover verheugd 
gevoeld hebben. 
Ook vind ik het laf en oprecht betreu
renswaardig dat er van de grote vak-
txxiden niets te bespeuren viel, tervtrijl 
SP en P W hun kat hadden gestuurd 
en bijna de hele CVP schitterde door 
afwezigheid. 
Ik hoop maar, dat de Vlaarrnse bevol
king daaruit zijn konklusies zal weten 
te trekken, of zitten er in de kleurpar-
tijen zó weinig bewuste Vlamingen en 
zitten er alleen maar Walen, frankofo-
nen en zogenaamde „echte" Belgen? 

G.V„ MeHe 

WAALSE DEMOKRATIE? 

Bij onze lieve zuiderburen schermt 
men de jongste tijd heel graag — te 
pas en te onpas — met het woordje 
„demokr'atie", hoewel ze de echte be
tekenis van dat woord nooit goed 
schijnen begrepen te hebben. 
Het is een feit dat ze in dit land reeds 
meer dan 150 jaar het recht van de po
litiek sluwste en de sociaal gewetenb-
ze huldigen.» Vroeger kwam daar nog 
het recht van de ekorK>mi8ch sterkere 
bij, maar dit laatste kunnen zij nu zeker 
wel afschrijven. 
Akius kan België nooit een demokrati-
scfie staat zijn, maar alleen een land. 

waar een volksgroep (die daarbij nog 
In de minderheid Is) noch min noch 
meer wederrechtelijk zijn wil oplegt 
aan de meerderhekj. 
Voor onze brave Waaltjes is demokra-
tie alleen bindend als ze in hun kraam 
past en als de wetten van dit land in 
hun voordeel worden toegepast 
Weg dus met al de — door de Walen 
voorgestane pariteiten, want ze zijn 
allemaal noch min noch meer ondemo-
kratisch. 
Weg ook met alle taaifaciliteiten, want 
het zijn per slot van rekening niets 
anders dan koekoekseieren die men 
ons daardoor in het nest legt 
En nog iets: Volgens de meeste Waal
se meidia wordt het betreurenswaardi
ge Wallonië regelrecht door de boze 
Vlaamse meerderheid gekolonizeerd 
en uitgebuit.. Ik vraag me echter af wat 
hun belet zich een onafhankelijkhekj 
toe te eigenen, die we hen nochtans 
van ganser harte gunnen en waarover 
wijzelf ons zeker en vast het meest 
zouden verheugen I 

G.C Eupen 

Wi | ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wi | 
naargelang er plaats beschil<baar is 
Wi | behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essenfle 
van de inhoud te veranderen 
Oe opinie vertolkt m een lezersbrief 
IS met noodzakeli|k de onze 

De redaktie 

MAGAZINE 

Vlaanderen 
kan het 

Deze week in Knack de tweede aflevering van een nieuwe reeks 
over de technologische lente in Vlaanderen. 

Wat kunnen wij op het vlak van de mikro-elektronika? 
Waar zijn onze universiteiten mee bezig? 

. Maakt Vlaanderen een kans? 
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Pierre Mauroy na zijn derde devaluatie. 
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Mensen 

Hugo Schiltz 
Sinds een drietal jaar is de 
„Werkgemeenschap Vlaanderen 
Morgen' aktief op velerlei terrei
nen. Van in den beginne schonk 
deze denkgroep echter veel aan
dacht aan het probleem van de 
werkloosheid in Vlaanderen, en 
meer bepaald aan een begelei
ding van de werkzoekenden. 
Naar aanleiding van de af
werking van een deelrapport en 
van een nakend initiatief van de 
Vlaamse regering, verspreidde 
de werkgemeenschap, (onder 
voorzitterschap van VU-gemeen-
schapsminister Hugo Schiltx) 
een interessante mededeling. 
Sinds februari van vorig jaar is 
een groep aktief rond ee/i kos-
ten-baten-analyse van een bege-
l9!dingsptèn voor werklozen. 
Deze werkgroep bestaat uit ver
tegenwoordigers van universitei
ten, RAV, werknemers- en werk-
geversorganizaties, soclo-kultu-
rele koepels en zelfhulpgroepen. 

m\ 
Er dienen immers dringend maat
regelen te worden getroffen om 
tot een daadwerkelijke en doel
treffende werkloosheidsbegelei-
ding te komen als onderdeel van 
een globaal tewerkstellingsbe
leid. 

...en 
werkloosheids-
begeleiding 
Werkloosheid wordt te vaak als 
eer> ekonomisch en te weinig als 
een aoclaal en individueel pro
bleem benaderd Daarenboven 
moet de aandacht ook gaan naar, 
de vorming als deel van het vi«rk-
tozenbeteid. Belangrijk hiertjij is 
dat aan de (geschoolde) werkloze 
de kans geboden wordt zijn vaar
digheid en parate kennis op peil te 
houden, alsook nieuwe vaardighe
den te beheersen. Vorming dient 
ruim opgevat te worden en moet 
de werluoekende de kans bieden 
zich weerbaarder op te stellen ten 
aanzien van de eigen situatie. 
Het Is verheugend vast te stellen 
dat de Vlaamse Regering, op aan
dringen van minister Schiltz, het 
licht op groen zet voor het verder 
onderzoeken van de nrKigelijkhe-
den tot werkloosheidsbegeleiding 
en op opzetten van experimentele 
projekten. 
In de eerste plaats zou gestart 
worden met een onderzoek door 
vier universitaire ptoegen, waarbij 
het uitgangspunt het opmaken is 
van een inventaris van alle be
staande initiatieven. Daarna moet 
overgegaan worden tot een gron
dige evaluatie van deze initiatie

ven, en op basis van deze gege
vens moet onderzocht worden 
welke konkrete belekjsmaatrege-
len noodzakelijk en nuttig kunnen 
getroffen worden. De realizatie 
van dit opzet kan een eerste stap 
betekenen naar een globale en 
gekoördineerde aanpak van dat 
reuzegrote probleem. 

Deze week dit... 
Vóór mij Hgt een wimpeKje. 
Ontroerend eenvoudig. De stof 
is lijnwaad. Te midden prijkt een 
groene denneboom. Er boven en 
eronder werden drie woorden 
geschilderd: „Bezetters Fabelta 
Zwijnaarde". Ik kreeg het van 
hen. Uit dank voor mijn bezoek. 
De Gientse mandatarissen, 
Oswakj, Guide, Lucien, Huguette 
en Johan, waren zo vriendelijk 
me te vergezellen. Het verhaal is 
tragisch. Het werd me verteW 
door de afgedankte werknemers 
en door de curator. Twee 
verschillende gezichtshoeken. 
De enen totaal betrokken, met 
hart en ziel, met al de vezels 
van hun volwassen Irchaam. 
Bezorgd om hun gezin en de 
toekomst Wanhope vechtend 
tegen een muur van onbegrip. 
Vernederd en geslagen. 
Hulpeloos en veriaten. Zij doen 
het verhaal van hCin fabriek. 
Waarin ze jaren van hun leven 
sleten. Waaraan ze hun krachten 
hebben besteed. Soms met een 
gevoel uitgebuit te worden. Toch 
voortwerkend. Sterk 
gemotiveerd. Ze kenden hun 
bedrijf. Van binnen en van 
buiten. Zo dachten ze althans.. 
De andere, de curator, is zeker 
geen koele, onbewogen man. Hij 
is ook bekommerd om het 
menselijk leed. Maar hij heeft 
een andere opdracht Van hem 
wordt doodgewoon verwacht dit 
failliete bedrijf ten gelde te 
maken. Een goede koper te 
vinden. Liefst vóór zo veel 
mogelijk miljoenen. Wat er 
nadien gebeurt met de 
verkochte boel, mag zijn koude 

kleren niet raken. Of er nu één 
of zevenhonderd mensen op 
straat vliegen, mag zijn zorg niet 
zijn. 
Twee totaal verschillende 
uitgangspunten. Toch liep bekter 
verhaal in elkaar. Het tragisch 
verhaal dat bijna altijd 
wederkeert bij'een, 
fabriekssluiting. Ook in het geval 
van Fabelta te Zwijnaarde. Eens 
een bk>eiende onderneming. 
Deel van de textielindustrie-
Glorie en ruggegraat van de 
Vlaamse ekonomie. 
In de vette jaren zonder zorgen 
voor patronaat en vakbonden. 
Zij delen de groeierKie koek 
onder elkaar. Kapitaal en arbeid, 
arm in arm aan de rijke tafeten. 
Alles gaat goed! Kop niet 
breken over rrwrgen. 
Vooruitztehten? Wordt de 
evolutie gevolgd? Blijven ze 
gelijke tred houden met de 
technologische vooruitgang? 
Moet er niet omgeschakeld 
worden naar andere produkten 
die beter op de markt liggen? 
Het zal hen een zorg wezen. 
Zelfs als de crisis zich 
aankondigt komt er geen 
reaktie. De krisis geWt niet voor 
hen. Maar de schuklen stapelen 
zich op. De aanvaardbare grens 
wordt overschreden. Nog steeds 
geen echt management Zo 
schuift het bedrijf naar de 
afgrond. Er worden staatsgekten 
in gepompt Steeds nneer. Nog 
steüéds geen reëte bedrijfspolitiek 
gericht op de toekomst Plots 
slaat het onheil toe. Failliet! De 
groten gaan aan de haal met 
dikke opzeggingsvergoedingen. 

De kleinen hebben al zwaar 
ingeleverd. Nu staan ze in de 
kou. Aan de dop. Zonder 
toekomst Het is te laati 
Een reddingsoperatie kost een 
paar nrtiljard. htet privé-kapitaal 
staat afzijdig. Dè Belgische 
regering wil niet betcrien. Zuiver 
ekorvsmisch heeft ze wellteht 
grotendeels gelijk. Maar 
verdomd, waar blijven de 
traditkxiele Vlaamse politici? 
Waar blijven de Vlaamse 
vakbonden? Zien ze dan niet 
hoe de Vlaamse becuerxJen en 
arbeiders de dupe zijn van het 
Belgisch bestel? Voor het 
Waalse staal gekten de 
ekonomische redenen blijkbaar 
nteti Met de miljarden dte 
verteren weggegookl wordea 
om de veHtezen van CockeriH-
Sambre gedurende drie 
maanden te dekken, kan men 
heel Fabelta-Zwijnaarde 
omschakelen en leefbaar maken. 
Als Vlaanderen kon beschikken 
over de eigen financiën, zou er 
wel een privé-ondememer te 
vinden zijn voor de overname 
en een flink management 
Als Vlaams-nationalist trek ik 
mijn besluiten: Vlaanderen heeft 
dringend zijn eigen staatsvorm 
nodig. In Vlaanderen vereist ons 
samenhorigheidsmodel een 
nieuwe verhouding tussen arbekj 
en kapitaal. 

Wetgever 
Happart 
Misschien weet Happart het nog 
niet, maar Voeren blijft bij Lim
burg. Hijzelf had naturlijk vurig 
gehoopt dat Voeren bij Brabant 
werd gegooid, zodat hij ooit — 
als kopman van een of andere 
Brusselse frankofone lijst — in 
het parlement had kunnen ko
men. En dus lid zou worden van 
de wetgevende vergadering. Dit 
snode plan gaat gelukkig niet 
door. Toch meet bendeleider en 
aanstaand burgemeester Hap
part zich wetgevende bevoegd
heden toe. In een recente om
zendbrief, ondertekend door 
Happart en de gemeentesekreta-
ris, leest men dat klachten over 
de toepassing van de faciliteiten 
op het gemeentehuis moeten 
neergelegd worden. Dit is volko
men onwettig! Ook gaat Happart 
als een heethoofd (een specifie
ke eigenschap van hem) te keer 
tegen het bisdom van Hasselt 
Tot overmaat van ramp eist Hap
part dat er voortaan tweetalige 
rijkswachters zouden aangesteld 
worden in de gemeente Voeren. 
Wat dit betekent, hebben tal van 
Vlamingen reeds ,3an den lijve" 
ondervonden. En of dat nog niet 
erg genoeg zou zijn, beschuldigt 
de terrorist Happart nu ook de 
Vlaamse gemeenteambtenaren 
en -raadsleden van plichtsver
zuim en onkunde. Toch een 
prachtige realizatie van die CVP-
PW-regering: de benoeming van 
Happart zonder één enkele voor
waarde! 

Vic ANCIAUX 

VdB verbolgen 
.In mijn 34-jarige parlementaire 
loopbaan las Ik nooit zo'n vernie
tigend interview, ik vind het be-
neden alles. Het is ongehoord'. 
Dit verklaarde pensenkoning Paul 
Vanden Boeyncnts na de uitspra
ken van PRL-voorzJtter Mtehel. 
Mtehel, als voorzitter van de Waal
se liberalen, pteitte voor de regte-
nalizering van de vijf nattenate 
sektoren, pkjs de infrastruktuur-
werken en de landbouw. Mét het 
behoud van de nationate pot en 
centea wel te verstaan. Dit ligt 
VdB ntet zo heel zwaar op de 
maag, maar wel de schanripere 
opmerking dat de Waalse kristerv 
demokraten van VdB en Nothomb 
enkel in deze regering gedoogd 
worden voor de lastige klusjes op 
te knappen, en wanneer het straks 
betert (?), wordt de PSC totaal 
overbodig in een regering. U moet 
weten dat de PSC slechts de 
derde partij is in Waltenië en mirv 
der verkozenen dan de VU telt 
VdB vreest dus dat de PRL en de 
PS ng reeds een regering aan 't 
bekokstoven zijn waar de PSC 
hetemaal niks komt bij doen, en 
waardoor de PSC haar belangrij
ke postjes en vetbetaakte marïda-
ten zal nrK)eten opgevea 
Voor VdB evenwel geen proble
men: hij wordt straks burgervader 
van Brussel Tenzij het gerecht 
dan tóch tets onwelriekerxJs zou 
vinden in het dikke dossier tegen 
hem_ 
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m Kommentaar 

— 0« moord op de PLO-afgevaardigde Sartawl, tijdens de bijeenkomst van de Socialistische 
Internationale In een voorstad van Lissabon, verkleint andermaal de vredeskansen voor het Nabije 
Oosten. Sartawl heet een gematigd PLO-man te zijn die trouwens herhaaldelijk overleg tussen Israëli's en 
PalestIJnen tot stand bracht Daarbij bleef het zijn onwrikbare overtuiging dat in dit kruitvat van de 
wereldpolitiek slechts een blijvende vrede kan bereikt worden door de oprichting van een Palestijnse 
staaL Met de moord op Sartawl krijgt de zo bedreigde „wereldvrede" andermaal een ernstige deuk. 

t l 

„Geen 
nationalisme! 
Wél socialisme. Dit bloklettert 
het weekblad „Links", de publika-
tie van de „linkerzijde in de SP". 
Uitgesmeerd over een volle eer
ste pagina wordt in heetgebla-
kerde bewoordingen fel van leer 
getrokken tegen de Vlaamser 
voelende vleugel, die zich de 
iongste tijd liet horen binnen die 
socialistische partij. Aan de hand 
van onjuiste beweringen over de 
recente Vlaamse betoging te 
Hasselt en met behulp van totaal 
achterhaalde ekonomische stu
dies, poogt de redaktie van dit 
blad de SP tot betere, en dus 
„Belgischer" gevoelens aan te 
manen. „In dit verband kunnen 
we slechts betreuren dat de ar
beidersbeweging meer en meer 
door de nationalistische virus 
aangetast wordt". _ „De basis 
neemt er aanstoot aan dat wij 
ons voortdurend Vlaamse socia
listen en niet SP noemen, dat K. 
Van Miert een perskonferentie 
met Anciaux houdt, dat wij mee
huilen in het koor van degenen 
die geen frank meer over hebben 
voor het Waalse staal of die zich 
kanten tegen de aankoop van de 
F 18 omdat het de Waalse lucht
vaartindustrie ten goede komt, 
enz- Het hangt een aantal partij
genoten zozeer de strot uit dat zij 
een beweging „Belgische pro
gressieve socialisten' binnen de 
SP hebben opgericht.'. Zij be
sluiten met de historische on
waarheid dat „het socialisme nu 
eenmaal onverzoenbaar is met 
het nationalisme, laten we de 
grens duidelijk en scherp trek
ken en ons niet laten besmetten 
door een virus waaraan het so
cialisme steeds ten onder gaat'. 

... zeggen 
„SP-denkers" 
Ons vemnoeden dat er binnen de 
SP een verwoede strijd aan de 
gang is tussen de Vlaamsgezinde 
en Belgicistische vleugej wordt 
door dit prozastukje bevestigd. 
Beangstigend daarbij is dat dit 
geschrijf komt van de hand van 
een aantal SP-leden die zich zelf 
graag „intellektuelen" en „denkers" 
noemen. Zij zouden nochtans be
ter moeten weten. Zij zouden 
moeten beseffen dat „Vlaamse" 
strijd gelijk staat met „sociale" 
strijd en dat de tijdelijke histori

sche breuk tussen het nationalis
me en het socialisme in Vlaande
ren te wijten was aan toevallige, 
niet-beredeneerde feiten. 

Het valt te hopen dat het nuchter 
arbeidersverstand het haalt op dit 
steriel gemijmer. Want de door
snee Vlaamse arbeider heeft heus 
wel begrepen dat de Belgische 
solidariteit waarover „Links" 
spreekt vals en oneerlijk is. 

„De linkerzijde binnen de SP" is 
zwaar besmet door een hoogst 
vervaarlijk virus: de reaktionaire 
en unitair Belgische ziekte. Noch
tans heten zij zichzelf „vooruitstre
vend"! 

Stank... 
Het blijft stinken in Tessenderio. 
En dat duurt nu, met de nodige on
derbrekingen, al jaren. Het werd 
de omwonenden nu toch echt wel 
té gortig. Daarom bezetten zij vori
ge week de ingang van het be
ruchte bedrijf „Philips Petroleum". 
De klachten zijn gekend: „Verpes
tende walmen jagen ons uit het 
huis, braakneigingen, hoofdpijn." 
En het gehakketak tussen bedrijfs
leiding en overheid blijft voortdu
ren. De bewoners van Tessender
io zijn het letterlijk en figuurlijk 
kotsbeu... en zij waarschuwen dat 
zij blijvend akties zullen voeren 
„tot de rook om ons hoofd is 
verdwenen". In de hoop ooit nog in 
een stank-vrije buurt te nrKjgen 
wonen. 

... en lawaai 
En op een andere plaats in Vlaan
deren worden de burgers geteis
terd door lawaaihinder. Het aan
tal klachten over vliegtuiglawaai 
rond de luchthaven van Zaven-
tem is toegenomen, ten gevolge 
van het frekwenter en intenser 
luchtverkeer. Uit een pas gehou
den enquête blijkt dat 40 % van 
de ondervraagde omwoners het 
er allesbehalve rustig vinden en 
53 o/o duidt vliegtuiglawaai als de 
belangrijkste hinderlijke faktor 
aan die schadelijk is voor hun 
gezondheid. 
Is dit de tol die wij betalen voor 
onze welvaart? Of anders: hoe 
kunnen wij streven naar een juis
ter evenwicht tussen ekonomie 
en ecologie. Het recente VU-
kongres biedt hierop een aantal 
vernieuwende antwoorden. Maar, 
wat baten kaars en bril-

Vlaams ACV 
Met het oog op de aanstaande 
sociale verkiezingen organizeer-
de het Vlaamse ACV een militan-
tendag te Gent Tijdens deze bij
eenkomst werd de nadruk gelegd 
op een radikaal Vlaamse aanpak 
van de ekonomische en sociale 
krisis. ACV-sekretaris Willy Pei-
rens drong nogmaals aan op de 
dringende regionalizering van de 
vijf nationale sektoren. Ook pleit 

het ACV voor meer en ruimere 
bevoegdheden ten voordele van 
de Vlaamse regering: zij moet 
ook bevoegd zijn inzake het in
dustrieel en werkgelegenheids
beleid, „en dat onder eigen finan
ciële verantwoordelijkheid van 
de gewesten'. 
Wij hopen dat deze mooie kon-
gresteksten en -besluiten langer 
zullen meegaan dan tot aan de 
dag van die syndikale verkiezin
gen. Wanneer maken de ACV-
ministers deze eisen hard in de 
centrale regering? Want zij 
stemden toch ook in met de 
bevriezing van het wetsvoorstel 
ter federalizering van de ekono
mische sektoren. 

Eigenliefde 
„Leve Torhout, leve zijn burge
meester', riep minister Coens uit 
op het huldigingsfeest van de 
nieuwe Torhoutse burgemeester, 
de CVP-senator Roger Windels. 
Tijdens het voorbije weekeinde 
werd immers de pas geïnstalleer
de burgervader gevierd door de 
Torhoutse goegemeente. Dit ge
beurde op grootse wijze, met 
gemeenschapsgeld (liefst 
140.000 fr.l). Op het spreekge
stoelte verscheen verder ook de 
eerste schepen (CVP) en CVP-
voorzitter Swaelen. Daniël 
Coens bracht zelfs de persoon
lijke groeten over van Leo Tinde-
mans (die Torhout amper weet 
liggen). Deze viering ontaardde 
in een heuse tweedaagse rekla-
mestunt van de CVP. Een viering 
van een burgemeester lijkt ons 
zinvoL'-maar dan betreft het best 

een feest n.a.v. een verlopen 
ambtstermijn en ook dan kan het 
wat soberder. Daarenboven 
zou het ook wenselijk geweest 
zijn dat eveneens sprekers van 
de oppositie het woord hadden 
gekregen: Windels is geen bur
gervader van de CVP, maar moet 
dit zijn voor de hele gemeen
schap L 

VNOS op TV 
Op vrijdag 15 april verzorgt 
de Vlaamse Nationale Om-
roepstichting een nieuwe 
uitzending. Let wel: deze 
gaat op het tweede net van 
de BRT, om 21 u.30! 
Uiteraard wordt in deze uit
zending uitgebreid aandacht 
besteed aan de pijnlijke er
varingen die kamerlid Willy 
Kuijpers en kabinetsmede
werker Christian Dutoit op
deden tijdens hun bezoek 
aan Eritrea. Elders in dit blad 
vindt u daarover reeds heel 
wat informatie. Als eerste 
zal VNOS een montage van 
de gemaakte video-opname 
uitzenden. 
Verder blikt VNOS even te
rug op de vorige uitzending 
over de psychiatrische ge
vangenissen. De talloze re-
akties hierop vergen enige 
bijkomende toelichting. Ook 
wordt een portret getekend 
van Flor Vander Vinnen, een 
kluizenaar uit Laken aan wie 
de tijd schijnt voorbijge
gaan te zijn. Voor een zachte 
noot zorgt Liske Schoepen 
met „Brussel, petit Paris". 

De leeuw van Jac Pil 
Als ik terugkwam na de Paasdagen, lag zijn 
doodsbrief bij de binnengekomen post Jac Pil, 
pastoor van de O.LV.-parochie te Lint Geboren te 
Mortsel op 9 april '22. Gestorven op Witte Donder
dag 1983. 
We waren mekaar jaren uit het zicht verloren. Ik 
wist niet eens, dat hij pastoor geworden was te 
Lint De laatste keer dat ik hem zag, lang geleden, 
was hij zopas aalmoezenier geworden op de 
„Louis Scheid", het opleidingsschip voor kadetten. 
Hij voer uit en verdween achter mijn horizon. Wat 
overbleef, was het kielzog van herinneringen. 
Ik had hem leren kennen tijdens de repressiejaren, 
in de gevangenis van St-Gillis. We lagen een tijdje 
in dezelfde cel. Later verhuisde hij naar de bene
denverdieping. Hij was priester, opgesloten we
gens „hulp aan incivieken". De gevangenisdirek-
teur logeerde hem bij de terdoodveroordeelden. In 
de cellen van de „terminal" brandde het licht dag 
en nacht Bij iedere terdoodveroordeelde lag een 
mede-gevangene, van wie heimelijk verwacht werd 
dat hij zijn ongelukkige celgenoot zou beletten om 
zelfmoord te plegen. Want Recht is Recht: het von
nis moest uitgevoerd worden met de kogel, door 
gendarmen. Niet met een uit dekens gescheurde 
strop, door de terdoodveroordeelde zelf. 

Het samenleven met lijken-op-termijn, het mee
gaan op het moeilijke laatste stuk weg van ter
doodveroordeelden moet hem, als mens én als 
priester, zwaar getekend hebben. Uiterlijk bleef hij 
de dinamische, altijd geestdriftige Jac. Een vrolijke 
lotgenoot Op 11 juli '47 liet hij vanuit de dodencel 
via een bewaker een pakje afgeven aan mij, op de 
derde verdieping. Een schoendoos, gewikkeld in 
keurig papier en versierd met een heuse strik. 
Toen ik de doos opende, sprong de gevangeniskat 
er uit Onderaan lag een briefje: „een Vlaamse 
leeuw voor 11 juli. Hartelijk, je Jac". 

Na de gevangenisjaren zag ik hem terug in het 
home voor boefjes van de kinderrechter dat 
bestuurd werd door zijn moeder, de onvergetelijke 
Maria Van Gastel. Jac was een van de drie zonen 
— alle drie priester geworden '— van buitenge
woon merkwaardige ouders. Zijn vader Berten Pil, 
in 1940 gestorven, was een Vlaams-nationalist van 
de Frontgeneratie geweest Een durver en doorzet
ter. In mei '18 had hij de „sublieme deserteur" Karel 

Van Santé de weg door de frontlinies naar de over
kant gewezen. Nadien studentenleider, weten
schapsman, medewerker van Lieven Gevaert, be
trokken bij duizend-en-één Vlaams-nationale ini
tiatieven in de twintiger en dertiger jaren. 
Ook zijn moeder Maria Van Gastel was groot ge
worden in de jaren van de Eerste Wereldoorlog. In 
'14 vrijwilligster-verpleegster. Langs de kurieuze 
paden van de oorlog overzee, naar Amerika. In de 
States was zij een tijdlang een der meest bekende 
vrouwen: flamingante, feministe, caritatieve werk
ster. Zij was de eerste dame die ooit in het 
Amerikaans parlement een toespraak hield. De 
voorname, aristokratische Maria Van Gastel bleef 
met en naast haar man een belangrijke rol spelen 
in het Vlaamse-nationalisme tijdens de oorlogen. 
Tijdens de tweede wereldoorlog en nadien deed zij 
vooral caritatief werk. Zij is een échte moeder ge
weest voor honderden kinderen uit de door de re
pressie uiteengeslagen gezinnen. Voor dit werk en 
voor haar boefjeszorg nadien, heeft ze later trou
wens de Visser-Neerlandiaprijs gekregen. 
Jac Pil, als priester beperkter in mogelijkheden en 
bewegingsvrijheid dan zijn ouders, is op de plaat
sen waar hij stond de waardige en trouwe zoon 
geweest van grote ouders, wier idealistische 
Vlaamse lijn hij heeft doorgetrokken. 
Vlak voor Pasen had ik afgesproken met de jonge 
VU-burgemeester Joris Roets van Lint om zijn 
pastoor en vriend dezer dagen te gaan bezoeken. 
En toen lag daar die grijs-omrande brief-
Zo rond negen of tien juli aanstaande dreigt Sint-
Pieter zijn kat kwijt te raken. En krijgt de een of an
dere engel totaal onverwacht een pakje. In mooi 
papier gewikkeld en met een strik er omheen-
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Sociaal-ekonomisch m 
Fabelta-Zwijnaarde... of het Belgische onrecht 
Een aprilse regenhemel spant 
zich boven Vlaanderen uit 
Tijdens de rit van Brussel-
Barrikadenplein naar Gent-
Zwijnaarde neemt de VU-
voorzitter het veelbesprolten 
„Sobemap-rapport" andermaal 
door. Nu en dan snort een 
snellere wagen ons voorbij die, 
bij het zien van de leeuwe
zelfklever, de autoplaat „PSIT" 
en het grijzende hoofd van Vic 
Anciaux, aan het toeteren gaat 
Wat wij reeds langer wisten, 
wordt aldus nog eens 
bevestigd: de VU-president is 
populair, dat lijdt geen twijfel. 
Nochtans zijn wij niet op weg 
naar een suksesvolle 
verkiezingsmeeting of een leuk 
dansfeest- Integendeel. Ons 
reisdoel is de eens 
wereldvermaarde 
textielvezelfabriek „Fabelta-
Zwijnaarde". 
Behalve de nylon-afdeling (nog 
goed voor zo'n 260 
werknemers) ligt de rest van 
de onderneming (pakweg 400 
werknemers) nu reeds 155 
dagen stil. De arbeiders 
bezetten er al die tijd, 
vreedzaam, het bedrijf, hun 
bedrijf. 
Nochtans fabriceerde de 
viscose-afdeling (voor de 
produktie van polynose en 
color-vezels) een uniek en 
kwaliteitsvol eindprodukt 
Daarnaast is er nog een 
kleinere polymerisatie-eenheid. 
Hoe kon het ooit zo ver 
komen? Een kombinatie van 
een reeks ongunstige faktoren: 
ronduit slecht beheer, gebrek 
aan medebeheer vanwege de 
werknemers, het verloochenen 
door de centrale regering van 
de gedane beloften, en daar 
boven nog het bedrog van de 
schandalige twee-maten en 
twee-gewichten-politiek van 
diezelfde CVP-PW-regering 
tegenover dit Vlaams bedrijf. 
Nochtans hebben de betrokken 
werknemers ingestemd met een 
forse inlevering. 

De lange lijdensweg 
naar de faling 
Vlak vóór de slagboonri staat een 
gammel gebouwtje, nu reeds zes 
maanden omgedoopt tot bezet
terslokaal. Behalve de syndikale 
vaandels wapperen ook gitzwarte 
vlaggen ten teken van rouw., en 
schande. Wij worden hartelijk, en 
toch ook „bedrukt", ontvangen 
door een delegatie van de Fabelta-
bezettera Daarnaast is ook een 
gespierde VU-delegatie aanwezig: 
senator Oswald Van Ooteghem, 
fraktieleider en lijstaanvoerder 
Guido Deroo, provincieraadslid 
Huguette De Bleecker en Dosfel-
dlrekteur Johan Beke. Een kop 
dampend-lekkere koffie en zoete 
spekulaas vormen de gesmaakte 
Introduktle-Ingrediënten. Vic An
ciaux tekent het l}eduimelde ,;boek 
van de solidariteit". En dan begint 
het lange, trieste verhaal. En op de 
vraag hoe lang zij hun aktie nog 
willen n/olhouden, antwoordt een 
vrouwelijke bezetter: „Dat hangt 
van de politici af, mr. Anciaux". 

Bovenal van de regeringspoliticl. 
Want zeer onlangs nog brachten 
de VU-fjarlementsleden een be
zoek aan de minister van Ekonoml-
sche Zaken Eyskens. Met de rela
tief zekere garantie dat alvast de 
nylon-afdeling draaiend wordt ge
houden. De verantwoordelijkheid 
voor het (over-)leven van andere 
produktle-eenheden ligt niettemin 
volledig In handen van de CVP-
PW-mlnisters. 

Na een lange lijdensweg, met kapi
taalherschikkingen, drastische 
herstruktureringen en wijzigingen 
In de raad van beheer, verschijnt 
In januari 1982 het „Sobemap-
rapport", waarin een kapitaalsver
hoging van 726 miljoen wordt 
voorop gesteld, om de behoeften 
tot eind '82 te kunnen dekken. 

VO-voorzïtter 

m bezoek 

W liezetters 

Tussen haakjes, het kille „Sobe-
map-rapport" bevatte — dat zou 
pas later blijken — nogal wat 
verkeerde voorspellingen en kor>-
klusles, en het kille cijfermateriaal 
vertoonde bovendien een ontstel
lend gebrek aan enjge sociale di
mensie of bekommernis. 
De aandeelhouder, met name de 
Belgische staat, was slechts be
reid tot een kapitaalsverhoging 
van 500 miljoen frank, niettegen
staande de instemming van de 
werknemers om aan de gevraag
de, en niet onaanzienlijke, inleve
ring te voldoen. Na afl}etaling van 
de direkte schulden, bleef nog zo'n 
350 miljoen frank over, die tot 
overmaat van ramp slechts drup
pelsgewijze en laattijdig „binnerv 
komt". In het plan van de regering 
werd ook 8taatswaart>org ver
leend op een aan te gaan investe
ringskrediet, evenals een morato
rium op bepaalde schulden aan de 
Nationale Maatschappij voor Kre
diet aan de Nijverheid. Ondanks 
de stellige belofte, werd boven
staand plan niet uitgevoerd noch 
werd het voorziene investerings
krediet toegestaan en ook werd 
het moratorium afgewezen. Dit 
leidde tot een dramatische finan

ciële situatie na de zomer van '82. 
In november 1982 wordt het be
drijf „Fabelta-Zwijnaarde" failliet 
verklaard. Het nare gevoel dat 
Fabelta-Zwijnaarde nooit een ech
te kans kreeg om te bewijzen dat 
het kén oveHeven, slaat om in een 
ekonomische zekerheW. Hoe ver
klaar je anders dat een spik-splin-
temieuw computerpark, ten belo-
pe van ettelijke miljoenen, nog 
verpakt en ongebruikt staat kapot 
te gaan in een wakke werk
plaats...? 

De twee aangestelde curatoren 
hielden de nylon-produktie in 
stand en vandaag wordt er nog 
gewerkt met 240 werknemera Op 
8 november besliste het gemeen
schappelijk vakbondsfront de on
derneming symbolisch te bezet
ten. Bezetting als protest, „symbo
lisch" om geen hindernis te vor
men voor de nog werkende kolle
ga's. 

Wanbeleid 
Bij dit droeve feitenrelaas zijn 
evenwel bemerkingen mogelijk 
die de pijn alleen maar verhevigen. 
Uiteraard stoot het ongebruikt la
ten staan van het hypermoderne 
filter- en computerstel erg tegen 
de borst „Straks kan Martens 
deze installatie In 't Floraliënpa-
leis opstellen, voor de „Flanders' 
Technology-beurs', want hier 
werd ze toch nooit gebruikt', 
merkt een t>ezetter schamper, 
maar raak op. 
De datum van de Jn-faling-verkla-
ring" is t>iezonder frappant: 5 no-
wember 1982, uitgerekend enkele 
weken nè de gemeentelijke ver
kiezingen, met als (triest) resultaat 
dezelfde koalltie zoals de centrale 
regering. Deze CVP-PW-koalitle-
irvde-maak heeft echter zonder de 
Raad van State-waard gerekend. 
Want op zondag 24 april moeten 
de 160.000 Gentenaren opnieuw 
naar de stembus. 
Verder is het zo dat Fabelta-Zwijn
aarde de enige nylon- en textielve
zelfabriek is in Vlaanderen, In Bel
gië. Nu reeds zitten buitenlandse 
opkoop-gieren klaar om, bij een 
definitieve sluiting, de dure machi
nes en produktlemetodes voor 
een spotprijs op te kopen. Fabelta-

Zwijnaarde leverde Immers een 
enig kwalltelts-polynosevezel af. 
„Men heeft ons nooit gezegd hoe 
goed ons bedrijf wel is, hoe goed 
onze produkten wel zijn'. Dit be-
drijf nu fataal afmaken zal dan ook 
niet alleen de textielnijverheid in 
Vlaanderen, andermaal, drastisch 
verminken, maar eveneens de slui
ting van tal van onderaannemin
gen tot gevolg hebben. Zo zal 
bijvoortjeeld een Oostends toele
veringsbedrijf wis en zeker moe
ten sluiten, gezien zij de basis
grondstof levert De koele gararv 
tie dat het Fabelta-failliet heus niet 
geschiedde op rationele, maar wel 
op politieke gronden, beklijft elke 
waarnemer. 

- en benadeling 
van Vlaanderen 

En dan is er — hoe kan het ook 
anders — nog een kommunautair 
aspekt in onze onfrisse affaire. De 
centrale regering, tot nader order 
nog steeds bevoegd over wel en 
vooral wee van de vijf nationale 
ekonomische sektoren, heeft en 
geeft wel geki, véél geld, voor het 
toekomstloze Waalse staal. Per 
maand verilest Cockerill-Sambre 
nnéér dan de hele som die nodig is 
voor een échte redding van Fabel
ta-Zwijnaarde. „Tot onze spijt 
moeten wij vaststellen dat er 
voor C-S wel oplossingen zijn, 
maar voor Fabelta-Zwijnaarde 
waar een arbeidsplaats veel min
der kost er geen te vinden zijn. 
Nochtans zijn alle Belgen gelijk 
voor de wet maar is de wet niet 
gelijk voor alle Belgen', schrijft 
het „Gemeenschappelijk Bezet
tersfront" in een p)amflet nAv. de 
honderdste bezettingsdag. „Onze 
politici moeten leren inzien dat 
deze „twee maten, twee gewich
ten-politiek' ons leven vergalt en 
dat van onze gezinnen verarmt', 
lezen wij verder nog. De horxier-
den met werkloosheid „geslagen" 
arb>elders en t}edienden van Fabel
ta-Zwijnaarde pikken de lafhartige, 
Vlaamsvemederende en hoogst 
onrechtvaardige houding van de 
Belgische overheid niet langer. 
Zo kunnen wij doorgaan. Wat kos
ten 600 werkzoekende art>eiders 
aan de staat? De regering zou 

De vu-delegatie op bezoek bij de bezetters van het textielvezelbedrijf „Fabelta-Zwijnaarde". Op de foto 
bemerkt men Guido Deroo. Vic Anciaux, Oswald Van Ooteghem, Johan Beke en Huguette De Bleecker. 

(foto: Rol, Gant) 

toch ook moeten beseffen dat het 
soms „voordeliger" kan zijn een 
bedrijf met weliswaar zware maar 
te overbruggen moeilijkheden, 
overeind te houden dan dit zo
maar te sluiten. De definitieve slui
ting van dit Gentse bedrijf zal aan 
de gemeenschap 500 miljoen 
frank per jaar kosten.. „_ dan stelt 
men zich toch vragen en dit naar 
aanleiding van de giften die men 
aan de Waalse staalsektor toe
speelt' (citaat uit een pamflet van 
bezetters). Overigens is het een 
feit dat werklozen geen bijdragen 
storten voor die zieke sociale ze
kerheid en onnzeggens geen be
lastingen betalen. C>ok dat moet in 
rekening get}racht worden I 

Rest dan nog de onberekenbare, 
maar zware „sociale schade" die 
aangericht wordt door de sluiting. 

Heel wat werknemers zullen die 
sluiting van FabeKa-Zwijnaarcle 
zuur betalen: moeilijkheden bij de 
afbetaling van leningen, de onmo-
gelijkheW om op brugpensioen te 
gaan, het kwasi gewaaHsorgd 
vooruitzicht niet meer aan de slag 
te kunnen wegens ouderdom, de 
„lepe" machteloosheki. Dit heeft 
voor de betrokkenen zowel op 
geestelijk als op lichamelijk vlak 
zeer zware gevolgen. „Dagelijks-
gaan stempelen is een ware ver
nedering. Wij voelen ons waar
deloos", fluistert een tjezetter. Het 
wordt akelig stil bij deze treffende 
uitspraak. Aan de wand van het 
kleine, berookte bkaaltje hangen 
protestbordjes: „Geen werk, geen 
geld, geen eten. Dan maar een F-
16 opeten", „1 F-16 " redding 
Fabelta". Men wordt er nrK>ede-
loos.. en tegelijk woedend door. 

Vooral wanneer men dan „door de 
grote ministers" niet eens een 
reaktie ontvangt op de tientallen 
smeekbeden. 

De VU-verantwoordelijken luister
den de hele tijd gespannen-aan
dachtig. VU-IIjstaanvoerder Guido 
Deroo, een gewezen personeels
lid van Fabelta-Zwijnaarde, is bie-
zonder goed op de hoogte. Een 
eerste konkrete aköe? Voorzitter 
Anciaux belde onmkldellijk de be
trokken curator op, die enkele 
uren later ter plaatse komt en nog 
een deel gespecialiseerde en vaak 
onthutsende extra-informatie ver
strekt Het Hjkt wel een begrafenis-
stemming„ en de „moordenaars" 
kjpen nog vrij rond. 

Dé levensvraag voor Fabelta-
Zwijnaarde blijft inmiddels: wie 
biedt het nodige geld om dit 
bedrijf weer op te starten om 
aldus een faire kans te geven aan 
deze vezelfabriek? Vic Anciaux, 
en met hem de hele VU, verbindt 
er zich toe alles in het werk te 
stellen om de verantwoordetljke 
ministers aan te zetten hun ver
nederende en oneeriijke politiek 
ten aanzien van Fabelta-Zwijn
aarde stop te zetten. Deze onder
neming moet een troosteloze 
dood bespaard worden om ]iet 
na verloop van tijd, terug over te 
laten aan mogelijke geïnteres
seerde privé-ondernemers. 

Bij het wegrijden van het fa
brieksterrein valt de grijze avond 
reeds over het land. Niemand 
heeft veel zin om nog iets te 
zeggen. Het woord is trouwens 
aan de regering Martens-V. Wan
neer antwoordt zij op de cruciale 
vraag waarom Vlaamse arbei
ders minder-waardig zijn aan 
Waalse werknemers. Hét Belgi
sche onrecht. 

(pvdd) 
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Vlaamse RVA? 
Het ontwerp van dekreet over de 
oprichting van de Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling en Be
roepsopleiding is alvast klaar. On
danks het aandringen van de 
Vlaamse Regering bij de minister 
van Arbeid en Tewerkstelling, 
Hansemme, weigert deze een ini
tiatief te nemen teneinde te komen 
tot de effektieve toekenning aan 
de Vlaamse Gemeenschap van de 
middelen, het personeel en het 
patrimonium van de rijksdienst 
Immers, het is zonneklaar dat de 
efficiënte uitvoering van een eigen 
Vlaams beleid in hoge mate gehin
derd wordt door het ontbreken 
van een eigen Vlaamse dienst De 
uiteindelijke betrachting bestaat 
erin tot een eigen Vlaamse RVA te 
komen. 

Waardoor een veel krachtdadiger 
aanpak van de gruwel van de 
werkloosheid zou mogelijk zijn. 

Toch vers geld? 
Normaal gezien moesten alle lid
staten van de Europese Gemeen
schap vóór 1 april een herstruk-
tureringsplan voor hun staalnij-
verheid bij de EG-kommissie in
gediend hebben. Tot op heden 
deden enkel West-Duitsland en 
Luxemburg dit De reden voor 
het niet-indienen door de Belgi
sche regering van het .Belgisch 
herstruktureringsplan" is het on-
tiidigj klaar zijn van het plan om
trent het Waalse C.-S. Dit plan zal 
pas Maar zijn rond 15 mei. Uitge-
rakwid rond die tijd verwacht 
inmi dat de jMschIkbaro enve-
loppes voor C.-S.' opgebruikt 
Z U M M zl ja Wij vrezen dat precies 

deze datum gekozen wordt voor 
het bekendmaken van een sane
ringsplan, in de veronderstelling 
dat er tegen die tijd toch wel 
weer vers geld zal vrijgemaakt 
worden voor het Waalse staal. 
Tegen alle afspraken in. 
Het wordt dus in de, hopelijk 
prachtige, meimaand uitkijken en 
argwanend toezien op elk moge
lijk maneuver rond dit Waalse 
staal. Het geld-spelletje, ten na
dele van Vlaanderen, heeft nu 
echt te lang geduurd en werkelijk 
te veel geld gekost 

Tegen NMBS-
bezuinigingen 
Een vijftiental verenigingen, waar
onder de VU-Antwerpen, stuur
den een brief aan verkeersminis
ter De Croo, aan de NMBS en aan 
de prijzenkommissie. Daarin ver
werpen zij de tariefverhogingen 
voor het treinvervoer, die op 1 mei 
van kracht worden; de derde ver
hoging op amper 13 maanden tijd! 
Verder uiten zij, terecht hun onge
noegen over het reorganizatieplan 
van de NMBS. Zoals gekend 
„voorziet" dit plan in de afschaffing 
van een aantal lijnen, diensten en 
stations en daarenboven in een 
nieuwe afvloeiing van personeel. 
De rechtmatige belangen van de 
reizigers en werknemers van de 
openbare dienst „NMBS" komen 
hierdoor ernstig in het gedrang. 
„De regering zou beter besparen 
op de verdere aanleg van autowe
gen en metro's, op nutteloze be
wapening, de reiskostenvergoe-
dingen van ministers., en de fiska
le fraude aanpakken", stellen de 
auteurs van dit schrijven. 
De regering doet alsof haar neus 
bloedt.. 

Wie zijn de Dilbeekse farizeeërs? 
De jongste tijd is er heel wat georkestreerde 
heibel in verband met de aanduiding van twee 
Franstaligen uit Dilbeek in interkommunales. 
Hier volgen de feiten. 

Volgens de CVP zou de nieuwe meerderheid 
in Dilbeek, om helemaal zeker te zijn van de 
verkiezing van de schepenen, voor diskrete 
steun van de Franstalige oppositie hebben 
gezorgd. Ten bewijze hiervan het feit dat de 
schepenen van de meerderheid meer dan 
17 stemmen kregen. De CVP vergeet echter 
te vermelden dat ook haar kandidaten, op de 
heer Vergels na — zouden de Franstaligen 
hem dan toch beschouwen als de man die hen 
in de rug schoot na eerst met hen „geflirt te 
hebben' — meer dan 12 stemmen behaalden. 
Zelfs de h. J. De Craen behaalde er dertien. 

Volgens de h. Schuber, fraktieleider van de 
LDVD (lijst van Franstaligen) en hij Is hierin 
formeel, werd hij voor de verkiezing van de 
schepenen ten huize tweemaal bezocht'door 
de h. Vergels en wel viermaal door de h. 
Diegenant, die hem voorstelde om met hen 
mee te stemmen daar ze zeker waren van een 
„overioper' uit de meerderheid. Toen de h. 
Diegenant de naam van deze zogezegde over
loper niet kon meedelen zoals door de 
h. Schuber geëist verdeelden de Franstaligen 
hun stemmen, de helft voor de meerderheid, 
de helft voor de minderheid. 

Derhalve, van wie anders dan van de CVP kre
gen de Franstaligen de volgorde van de lijst 
van de CVP-kandidaten? Het was dezelfde h. 
Schuber die ons meedeelde dat de CVP met 
dit vooropgezet doel van een overioper de 
stemming zodanig had geregeld dat ze tegen
over de meeste kandidaten van de meerder
heid een andere CVP-kandidaat had opgsteld 
om het te kunnen halen bij een eventuele sta
king van stemmen 

Hetzelfde spelletje herhaalde zich voor de 

verkiezing van de OCMW-leden waar de h. 
Schuber eens te meer ten huize werd bezocht: 
éénmaal door de h. Diegenant en driemaal 
door de h. De Paepe, die zijn woning een laat
ste maal verliet op 24 januari jL om 18 u. 30 of 
90 min. vóór de aanvang van de 
raadszitting waarop de OCMW-leden \ 
verkozen. 

Ook hier was het spel overduidelijk. Niet de 
Vlaamse belangen of de belangen van de 
gemeente Dilbeek primeerden, doch lage par
tijpolitieke berekeningen: hoe kon man beat 
de kandidaten van de meerderheid likwiderwt 
Alle partijen waren zeker van hun aantal zatels 
(4 CVP, Volks, 1 LDVD, 1 P W en 1 SP met de 
steun van de PW). Het is onjuist te beweren, 
zoals de CVP dit doet dat de groep Volks 
steun nodig had om twee van hun veikozenen 
effektief te kunnen laten zetelea 

Het enige probleem bij .Volks' bestond erin 
dat men ook twee gemeenteraadsleden naar 
het OCMW wou sturen, nl. dr. Van'De Vondel' 
en Jan Segers. Daar er wettelijk slechts drie 
gemeenteraadsleden in het OCMW mochten 
zetelen en er thans vijf kandidaten (3 CVP'ers 
en 2 Volks) waren tegenover slechts één in 
1976, ging de CVP op zoek naar de zes 
stemmen overschot van de LDVD om de twee 
Volks-kandidaten te verplichten ontslag te 
nemen hetzij in het OCMW hetzij in de 
gemeenteraad. 

Dit alles, alhoewel ze reeds wisten dat hun 
OCMW-leden ontslag zouden nemen uit de 
gemeenteraad — mevr. Steenput deed het 
intussen, wanneer De Paepe zijn ontslag 
reeds werd aangekondigd — en zij er ook alle 
belang bij hadden dat Volks-mensen met 
ervaring als Segers en Van De Vondel zou af
vaardigen. 

Moest de CVP van tevoren gezegd hebben 
dat hun kandidaten niet in de gemeenteraad 
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ZeHe in dese ometendigheden Icon de groep 
VOKS nel ptmcipieei nwi eens wonien mei oe 
vefWeiing van Franalaiigen en het is slechts 
de droging met het uitoenvaHen van de be-
aluurameerdertieid die een aantal van haar 
vertegenwoordigers heeft aangezet om toch 
Ja' te stemmea 
In naam van onze verkozenen vdl ik hier dan 

ook het politieke farizeeërschap van de CVP 
aanidagen dat eens te meer de Vlaamse 
lieiangen en het gemeentelijk welzijn opoffer
de aan de laagste partijpolitieke berekenin-
gea Ongelooflijk waar helaas, waar! 
Deze aanduMing van twee LDVD'ers zal in elk 
geval nooit tot gevolg hebben dat aan de 
Franatalige Inwonera van Dilbeek enige vorm 
van Inachrijvingarechten of faciliteiten zal 
worden verleend, wat zeker niet kan gezegd 
worden van mijn voorganger, de h. Vergels. 
Dat de flaminganten uit Dilbeek en Halle-
Vilvoorde zich maar eens bezinnen. Wie heeft 
Dilbeek verfranst? Wie heeft het tij doen 
keren? Wie stapte steeds op in de marchen en 
iMtogingen van de Vlaamse kuituur- en strijd-
organizaties? Wie durft er op een 11 juli met 
een Vlaamse Leeuw vlaggen? Wie werd reeds 
om zijn Vlaamse overtuiging gehoond en 
gebroodroofd? Zijn het misschien de Dilbeek
se CVP-verkozenen die steeds konsekwent 
een Vlaamse lijn hebben gevolgd? Er bestaat 
geen twijfel wie hier in Dilbeek de rol van fari
zeeër speelt! 

Derhalve in de volgende maanden zullen we 
rustig, zonder agressiviteit maar heel doelbe
wust aantonen dat de struisvogelpolitiek van 
de Dilbeekse CVP de Vlaamse weerbaarheid 
van Dilbeek ten spijt onze gemeente sterker 
heeft verfranst dan de meesten onder ons ooit 
hadden durven vermoeden. Om aan deze 
gevaariijke infiltratie een einde te stellen 
zullen we in de volgende zes jaar een beleid 
voeren van overreding en integratie, van die 
Franstaligen die het met onze Vlaamse ge
meenschap goed menen. Aan de anderen zal 
duidelijk diets worden gemaakt dat ze beter 
ons Vlaams territorium veriaten om aanslui
ting te zoeken bij de Waalse gemeenschap. 

Jef Valkeniers, 
Burgemeester Dilbeek 
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Wetstraat 

Een politiek teater met drie scènes 
Eerste minister Martens hoopt in mei van start te Icunnen gaan met zijn 
Studiecentrum voor de Hervorming van de Staat 
Daarmede wordt in liet politiek teater van staatshervorming een derde scène 
aangebracht Een eerste speelt zich af in het parlement Daar zijn een aantal 
wetsvoorstellen tot verdere federalizering aanhangig. Onder meer dat van 
CVP'er Van den Brande dat een hoogdringende behandeling verkreeg maar 
sedertdien op de lange baan ligt 
Een tweede scène speelt zich af op het niveau van centrale regering en 
gemeenschapsregeringea Daar wordt gesproken over de regionalizering van 
de vijf unitaire industrKle sektoren. 
Daarbij komt dan het Studiecentrum. Een derde scène. In één teater en op het
zelfde ogenblik. Verwondert het dan dat de bevolking zich afvraagt welk stuk 
opgevoerd wordt en naar welke scène zij moet kijken? 

aklus ArKiaux niet af aan de furxJa-
mentele kritiek die het Studiecentrum 
treft De bedoeling van dergelijk Cen
trum Is Immers ai te doorzichtig: de 
kommunautaire problemen tot 1985 In 
de koelkast stoppen. Dit past volko
men In de unitaristische opties van de 
hukJIge regering. Trouwens, ook bij het 
nut van het Centrum kunnen heel wat 
vragen gesteld wordea Weinige pro
blemen zijn in ons land zo grondig 
bestudeerd, uitgeplulst als de kommu
nautaire. Niet één terrein ervan Is 
onbesproken gebleven. En dan spre

ken we nog niet over de samenstelling 
van het Centrum, dat eens te meer een 
flinke deuk geeft aan de rol en de in
breng van het parlement 

Voor de VU-voorzitter duWt het geen 
twijfel dat Jtt9\ studiecentrum voor de 
meerderheidspartijen de gewenste 
koelkast is om hun eigenlijke moei
lijkheden op de oppositie af te wente
len. Een koelkast die de eerste minis
ter en de regering nodig hebben om 
de Vlaamse eisen gedurende een 
paar jaar op te bergen'. 

Dat Studiecentrum zal, althans In de 
huküge situatie, zonder de inbreng van 
de VU moeten studerea Dat bevestig
de algemeen voorzitter Vic Anciaux 
ondubbelzinnig tijdens het Kanierde-
bat over de aanvullende regeringsver
klaring. 

De spijtige schaduwen die momenteel 
over de Vlaamse regering hangen, 
moeten eerst opgeklaard zija Er moet 
komaf gemaakt worden met de Belgi
sche erfdlenstbaarheden en met een 
reeks slechte politieke zeden en ge
woonten uit het ,3elgk^ ó paqg". 
Vooreerst houdt dit in dat de proble
men van een eenzijdige machtsverde
ling en -koncentratie uitgepraat en bij-
géegd wordea Het beginsel van de 
3(ollegialiteit" dient geherwaardeerd. 
Het kan niet langer dat alle zogenaam
de residualre bevoegdheden inge
palmd blijven door de CVP-PW koali-
tie. Soms zelfs ten koste van de be-
stuuriijke logika en efficièntie, zoals in 
het geval van het pakket „Financien en 
Begroting". 

Op de tweede plaats mag de unieke 
kans die de start van een eigen Vlaanv 
se administratie biedt niet onbenut 
gelaten worden. Er moet met een 
schone iel begonnen worden. Tot stot 
moet binnen de Vlaamse regering een 
realistisch, billijk en toekomstgericht 
4X)litiek gentlemen's agreement" afge
sloten worden. Dit moet van toepas
sing zijn voor de hele legislatuur, ten
einde de Vlaamse autonomie een ste
vig niet-tijdsgebonden fundament te 
geven. 

Intussen, zolang aan deze vereisten 
niet tegemoet gekomen is, weigert de 
VU haar medewerking te verienen aan 
het Studiecentrum. Volgens CVP-
voorzitter Swaelen zou dit een onzinni
ge koppeling zijn. 

Aan lef heeft het de CVP toch nooit 
ontbroken! Voorzitter Anciaux: „Is de 
koppeling niet begonnen bij de aan
vang van deze legislatuur toen CVP 
en P W besloten hun samengaan in 
de centrale regering te verbinden aan 
het vormen van een meerderheid in 
de Vlaamse regering! Is het niet 
onder meer de CVP die de benoe
ming van Happart verbonden heeft 
aan de bevriezing van een wetsvoor
stel van één van haar leden en aan de 
oprichting van een Studiecentrum?' 

Koelkast 

Maar ondanks dat alles is de koppeling 
niet in het minst onzinnig. Het Is Im

mers wenselijk, zelfs noodzakelijk dat 
de Vlaamse vertegenwoordigers in dat 
Centrum zo eensgezind mogelijk aan 
het gesprek van gemeenschap tot 
gem^nschap deelriemen. Maar gelet 
op de „spijtige schaduwen" boven de 
Vlaamse regering is een eendrachtig 
optreden onmogelijk. 

Die voorwaarden die de VU stelt doen 

P-Sprokkels 
• Door het Nationaal Solidaiiteits-
fonds werd in 1981 ruim 8.352 mVjoen 
fr. uitgekeerd. Een uitsplitsing van dit 
bedrag over de gewesten kon minister 
Eyskens niet bezorgen aan Oswald 
Van Ooteghem. Wél een uitsplitsing 
over de verschiKende bednjfstakken 
En die spreekt Ijoekdelen: van ée 
8.352 miljoen ging er niet minder dan 
8.025 miljoen naar de staalsektor. 
De overige 300 miljoen kwamen de 
textiel, de scheepslxxjw en de belgo-
nudémre ten goede. 
% In de periode 1978-1982 ontving 
Cockerill-Sambre bijna 13.000 miljoen 
fr. inv^teringskredieten. Via een par-
lementwre vraag konfronteerde Os
wald Van Ooteghem de regering met 

„Wanneer het enig nut zou hebben dat de Vlaamse gemeen
schap met de Franstalige gemeenschap een gesprek voert 
dan wensen wij daar naar toe te gaan met een Vlaamse eens
gezindheid en samenhorigheidr 

Vic Anciaux 

het gerucht dat deze kreéeten rvet 
zouden aangewend worden om inves
teringen te doen, maar om de hpende 
verliezen te dekken Het mirvsterieel 
antwoord kon nauwelijks vager: de 
Fiaad van Beheer heeft onder meer de 
opdracht om over de piste t)esteéng 
te waken. 

• Paul Peeters ondervroeg de mi
nister van Onderwijs over de kommu
nautaire verdeling van de tiedragen die 
door het Nationaal Fonds voor Weterh 
schappelijk Onderzoek toegekend 
worden aan navorsingsprogramma's 
In 1977 ontving de Vlaamse gemeen
schep 52,53 th. van het totaal van 
608 rmijoen. In 1982 liep dat Hditjes op 
tot 54,07 th. 

• Een kJentieke vraag stekle de 
VU-senator inzake het Fonds voor 
Kollektief Fundamenteel Onderzoek 
Tot in 1979 werden cfe bescNkbare 

Tijdens het debat ontspon zich éen levendige diakussie luuan de voorzitters 
Anciaux en Swaelen. Beiden eisten het eigendomsrecht op van dé kollegiali-
teil Het eindwaard was voorde VU-voorziaer: J^ls er gedurende één jaar nog 
een kollegialiteit is geweest bij de meeste beslissingen van de Vlaamse rege
ring, dan Is dat dank zij de layauteit van de VU en de SP. Een jaar lang hebben 
zij de machtswellust van de CVP, achterna gelopen door de PW, geduld En U 
spreekt over layauteit! Uw partij heeft die vanaf het begin daar haar 
machtswellust teniet gedaanF Zijn CVP-kollega deed er verder het zwijgen 
toe

kredieten fifty-fifty verdeed tussen 
Vlaanderen en Walhnië. Vanaf 1980 
vond een kleme rechttrekking plaats, 
zodat Vlaenderen in 1982 51,50 th 
verkreeg. 
• Door Rob Vandezande werd geïn
formeerd naar het aantel leertingen in 
het Nedertandstalig onderwijs van de 
Brusselse aggkmeratie. Tijderts dit 
sdwoljaar telt het lager onderwijs 
8.463 leerlingen, wat 152 minder is dan 
tijdens het vorige schooljaar. Hoopvol
ler zijn de cijfers van het kleuteronder
wijs. Het aantal Nedertand^aKge kleu
ters groekle ten opzKhte van het 
vorige jaar aan met txjna 400 eenhe
den. Momenteel zijn er 5077. 

9 Is het teoretisch verboden om 
kansspelen te orgarHzeren en spee/-
huizen open te houden, in de praktijk 
verscfiilt het optreden van het parket 
nogd van rechtsget)ied tot rechtsge
bied. Bovenal is het, akius Jan Ver
niers, erg verwondertijk dat het minis
terie van finandèn gretig de inkomsten 
en U^sen van deze Illegale aktiviteit in-
kasseert Volgens de bevoegde mtiis-
terzouhetm 1982omzo'n 129n»ljoen 
gaan. 
• Het dossier van de breekwerf te 
Pepingen » nog met aan het eind van 
de lange admirvstratieve procedure. 
De principiële behfte van toelage da
teert van 19701 Volgens Daan Vervaet 
zou een studie vem de Opent>are 
Waamse Afvalmaatschappij uitwijzen 
dat een breekwerf te Pepingen vóUfo 
men overbodig is. De korMusie van 
het kamerM om dan ook komaf te 
maken met alle plannen, achtte Ge
meenschapsminister Lenssens echter 
voortxirig 
• Zijn koHega var) de Vlaamse fiege-
ring, Karel Poma, kon instemmen met 
de opwerping van Haf Declercq dat 
Jhet (kagen van een smoking, een 
avonMeed of een cocktaijurk" bij een 
bezoek aan de Opera van Vlaanderen 
geeriszins kadert in een demokrati-
sche visie op tiet kdtuurbeleid Hij 
bekx>fde kontakt op te nemen met de 

'' atgemeerxkekteiMr en de raad van 
uGfiGGi. 

Tussen 
geburen 
Eén van de begrotingen die reeds 
door de pariementaire molen ge
loodst werd, is die van de Dien
sten van de eerste minister. 
Fraktievoorzitt^r Frans Baert liet 
zich die kans niet ontglippen-
Rechtstreeks kon hij stadsgenoot 
Martens aanpakken over .zijn' 
staatshervorming. 
Een evaluatie tussen geburen. 
Laat ons beginnen met de repliek 
van Martens. Dat is het snelst 
gebeurd. 3egrip', „overgangsfa-
ze', „rodageperiode', „verre van 
rimpelloos', en nog wat meer van 
die algemeenheden. 
De evaluatie van Baert over het 
levenswerk van zijn gebuur was 
dan ook bikkelhard. Hij startte bij 
de financiile middelen waarmede 

de Vlaamse regering het moet 
rooien: 60 miljard dotaties, 4 mil
jard ristomo's en enkele tiental
len miljoenen niet-fiskale ont
vangsten. Dat had de peetvader 
van de staatshervorming vroeger 
toch enigszins anders voorge
steld. Komt bij dat alles de hypo-
teek dat bij de berekening van de 
dotaties vertrokken wordt vanuit 
de in 1980 onderschatte begrotin
gen van kuituur en sociale huis
vesting. Dat geeft Martens toe. 
Punt Stop. 

Als tweede tema ging Baert nader 
in op de machtsgeilheid van de 
centrale regering. T-zones, expan
siewetgeving, industriële vernieu
wing, noem maar op. Allemaal 
gereglonalizeerde materies, die 
de heren unitaire ministers netjes 
onder de eigen vleugels houdea 
Op z'n zachtst uitgedrukt: een 
centrale machtsgreep. 
f̂og andere voorbeelden? 

Toerisme. Een domein dat de ge
meenschappen toekomt Alleen-
De Croo vindt dat reisbureau's nu 
iets typisch anitair zijn. 
Kunstonderwijs. Reeds sedert 
1970 een kulturele aangelegen
heid. Vandaag opnieuw onder de 
centrale klauw. 

Volksgezondheid en leefmilieu. 
Gewestelijke bevoegdheden. 
Maar unitair niet gelost! Kijk 
maar naar de kinderwet 
En zo kan die opsomming nog 
ettelijke paragrafen verder gezet 
worden. Het beleid Inzake tewerk
stelling, de gemeenschappelijke 
kulturele aangelegenheden, op 
haast alle terreinen zwakt peetva
der Martens zijn eigen „levens
werk" af. En dan hebben we het 
nog niet over de vele adviezen 
van de Vlaamse regering. Leest 
de centrale regering ze wel? Ze 
houdt er in ieder geval geen reke
ning mee. Dat geldt evenzeer 
voor de klachten die de Vlaamse 
regering neeriegt Als een fijn 
geolied automatisme worden ze 
keer om keer verworpen. 
De Vlaamse regering mag dan al 
een eigen embleem, een eigen 
autoplaat en dies meer hebben. 
Veel meer gunt peetvader Mar
tens de eigen kinderen niet Gie
rigaard! Of beter: machtswellus
teling! 
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Een schokkende enquêtetocht door Eritrea 

Willy Kuijpers: „Met onze voedselhulp 
Dinsdagmiddag landde VU-kamerlid Willy 
Kuijpers op Zaventem met een lijnvlucht 
vanuit Franlcfurt Samen met zijn reisgezel 
Christian Dutoit bracht hij schoickend nieuws 
mee van zijn veertiendaagse enquêtetocht in 
het Ethiopische oorlogsgebied Eritrea 
Sinds nu onderhand 22 jaar woedt ginds een 
afzichtelijke strijd tussen het leger van luite
nant-kolonel Mengistu Haile Mariam en ver
schillende guerillagroepen die het juk van 
Addis Abeba willen afschudden en hun volks
groepen een menswaardige autonomie trach
ten te bezorgen. 
De bitsige oorlog richt reeds meer dan twee 
decennia grote ravage aan, maar vooral sinds 
door Mengistu een goede twee jaar geleden 
het startsein werd gegeven voor de groot
scheepse operatie „Rode Ster" heeft de gru
wel in Eritrea — en dan vooral in de noordelij
ke uithoek, rondom Nacfa — geen naam. 

Er wordt met chemische wapens, zenuwgas, 
napalm en ander mensonwaardig tuig in zo
veel valleien massaal gemoord. Vooral met 
Russische en Oostduitse tuigen en munitie. 
Maar ook FN-Belgium is er present. 

Onze betrokkenheid bij deze (door de groot
machten krampachtig doodgezwegen) oorlog 
is evenwel vooral het pijnlijkst in verband 
met de voedselhulp. Wat vanuit Europa ver
scheept wordt om de geteisterde bevolking 
te helpen komt voor het mererndeel in ver
keerde handen terecht Het wordt gebruikt 
voor vergoeding van de Ethiopische militai
ren. Het is pasmunt voor het gebruik van Rus
sische wapens, tanks, munitie, vliegtuigen-
Een flink gedeelte van de voedselpakketten 
belandt dus uiteindelijk vanuit Europa via de 
haven Massawa van Ethiopië in de Sovjetu
nie.! 
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Eritrea aan de Rode Zee, dat 
wil zeggen: 
• 1 mlloen mensen op de 
vlucht; _ 
• duizenden weeskinderen 
bijeengebracht in een 
„speeltuin"; 
• duizenden kinderen ziek, 
besmet met schurft (impetigo), 
aanslepende bronchitis, 
oogziekten, 
ontwateringsmiserie-
• een paar duizenden jonge 
gasten van 15 jaar die 
bescliouwd worden als 
deserteurs, nadat ze door de 
guerillero's krijgsgevangen 
werden genomen; 
• Icorruptie, vooral met 
voedingsmiddelen, op grote 
schaaL 

En vooral: een uitzichtloze 
oorlog om het simpele feit dat 
de slachtoffers die hier vallen 
in het pokerspel van de groot
machten geen doorslaggevend 
belang hebben. 
De slachting in Ethiopië kan 
blijven voortduren omdat de 
VS-IJSSR 4)alance of power' 
niet in het gedrang is-
En omdat ook de Europese 
gemeenschap een lankmoedige 
houding aanneemt 
Het enquête-getuigenis van 
Willy Kuijpers komt evenwel 
precies op zijn tijd nu deze 
week het oorlogsdossier van 
Ethiopië in het Europees 
pariement ter diskussie is 
gesteld. 
Natuurlijk kunnen we het op 
een blaadje geven dat met 
meer dan één diplomatiek 
rapport Kuijpers-ervaringen 
zullen tegengesproken of alvast 
politiek afgezwakt worden. De 
EG-kommissie zelf heeft 
„toevallig" de dag van Kuijpers' 
thuiskomst terzake het tegenof
fensief geopend! 
Men moet dan wel beseffen dat 
het VU-kameriid met zijn 
politieke vriend Dutoit naar 
Eritrea zijn getrokken zonder 
officiële bemoeienis. Zonder 
zich van tevoren aan te meldea 

Er werden voor hen dan ook 
geen teatrale nummertjes 
opgevoerd zoals het wel veelal 
met diplomatieke missies het 
geval is. 

En het VU-kamerlid werd 
evenmin op uitnodiging van de 
guerrilla-strijders naar Eritrea 
gehaald. Hij brengt weliswaar 
gesterkt met zijn politiek gezag, 

'een getuigenis met internati
onale Joernalistieke allures. 

Wij noteerden dinsdag enkele 
eerste impressies en vooral 
enkele verschrikkelijke 
wetenswaardigheden-

Vermomd 
Veertien dagen geleden vertrok 
het Leuvense kamerlid met pas
poort rugzak en vriend. 
Op een etmaal zat hij aan het Eri-
trees front; een grote onbekende 
voor ons. Toen ook nog voor 
hem. 
Niemand had hem uitgenodigd. 
Het werd dus een avontuurlijke 
tocht op eigen kracht eigen risi-
ko en eigen kosten. (Vooral de 
vliegtuigkosten uiteraard). 
Maar ook, met de gegronde 
vrees ginds prompt „retour" ge
zonden te worden. Want zelfs in 
Ethiopië zou men wel eens in 
staat kunnen zijn het als volks-
jongen vermomde parlementslid 
te ontmaskeren en zijn enquête-
bedoelingen te achterhalen. 
Maar wie Kuijpers kent-

Nacfa 
Vooral in het Noord-Oosten (een 
ferme lap Sahel-gebied) van Eri
trea werd rondgetoerd. Alles be
halve een opmonterende ontdek
kingstocht Het is één grote el
lende in de valleien ginds. Getui
genissen werden verzameld — 
met naam, toenaam en dokumen-

taire foto's en filmbeelden — in 
de Orota-vallei. In de buurt van 
Nacfa waar de strijd tussen het 
Ethiopisch leger en de bevrij
dingsstrijders sinds Jaren, tot op 
vandaag, het hevigst blijft woe
den. 
Tenminste: het verzet is hier on
wrikbaar. 
Maar het grootste aantal slacht
offers valt in de Tigreprovincie, 
bezuiden Asmara Waar op twee 
jaar tijds het zevende „Rode 
ster'-offensief is ingezet 
Willy Kuijpers heeft in Eritrea 
niet de gevechten zelf, maar de 
verschrikkelijke ellendige gevol
gen ervan gezien. En de korrupte 
drijverijen. 

Willy Kuijpers: „Ik pluk hier luk
raak enkele getuigenissen uit ons 
lijvig rmbtieljoek. 
.JDevisional officer" Tedu Meles 
(40 jaar) leerde ons als eerste dat 
de EG-voedselhulp ginds in ver
keerde handen terecht komt Het 
geleverde voedsel wordt gebruikt 
voor iietaling van Ethiopische mili
tairen die ermee hun gezin kunnen 
onderhouden. Hij iKhtte me uitge
breid in over het systeem „Food 
by Work", voedsel door werk. Zijn 
bevindingen werden me op een 
andere plaats later Ijevesügd door 
een offteier. 
Die mekkle dat inderdaad van de 

Europese Kommissie uit twee 
keer (slechts twee keerO een irh 
spektieronde werd ondernomen. 
Vooral goed aangekondigd. En dat 
op de tjezochte plaatsen voor
beeldige voedselttedelingen wer
den geënsceneerd met honder
den verplichte vnjwilligers-.! Trou
wens, ook de Sunday Times meld
de reeds eerder (op 27 maart jIJ 
dat voedsel uit Ethiopië wordt ver
scheept om de aankoop van Rus
sisch ooHogsmateriaal te vergoe
den." 

Duizenden 
weeskinderen 
— In december 'S! berichtte de 
Nederlandse „Groene Amster
dammer" dat voorraden Rus
sisch zenuwgas in de Eritrese 
hoofdstad Asmara geleverd wer
den, en met schepen in de haven 
Massawa afgeleverd waren-
Willy Kuijpers: „Ginds wordt ge
moord met Russische ooHogstui-
gen én ook met FN-munibe. 
Maar het Ethiopische leger be
stookt vooral de Eritreérs die hun 
zelfstandigheid bevechten met in
derdaad Oostduitse gasgranaten, 
Russische napalmtmmmen. Sinds 
78. Ook de burgertievolking 
wordt geviseerd. 
Chemische wapens worden er ge
test op hun doeltreffendhekl. Te-

Jacob IS een van de 150 patiënten die in een EPLF-ziekenhuis van Port Soudan (SoedarO verzorgd worden. In 
dit ziekenhui is geen enkele dokter voorhanden. Een gediphmeerde verpleegster zorgt voor de hele zaak 

gen de humanitaire Geneefse kon-
venties in worden bij voorkeur Ixj 
Ethiopische aanvallen tegen de 
Eritreërs eerst gaswapens ge-
bruikt, waarna d&f) het klassiek 
geschut én de napalml)ommen 
worden aangewend. 
Dokter Ascalutti, die sinds 73 trij 
het EPLF-bevrijdingsleger de oor
logsmiserie dagelijks meemaakt 
heeft dit misbruik van gasgranaten 
en napalm bevestigd. 
We hetéen trouwens nog andere 
getuigen die hun aanklacht voor 
de EG-instanties bij ons willen ko
men t)evestigen als hun de kans 
wordt gegund." 
— De ellende van 22 Jaar — voor 
ons doodgezwegen — ooriog 
moet verschrikkelijk zijn? 
Willy Kuijpers: „We het^aen, in 
ondergrondse hospitalenkroch-
ten, de slachtoffers gezien an een 
napalmoffensief op 26 februari jl. 
Aan geen mensen te vertellen. We 
hetjben er tneste TV-t)eelden van 
mee naar huis gebracht En dan 
ons bezoek aan één van de 
„speeltuinen" voor 4.(XX) weeskin
deren. Ze worden geholpen en 
geamuseerd door een honderdtal 
opvoedsters-vrijwilligers. 
Ruim de helft van die kinderen is 
ernstig ziek. Ze hebben schurft 
Bronchitis. Och, in J^scalu" is de 
kindermiserie enorm. De vreugde 
wordt er desondemks herhaMe-
lijk als een gezondmakerxie injek-
tie ingespoten wanneer wat speel
ballen of legoblokjes uit Skandina-
vie te grabtiel gegooid worden. Of 
wanneer een „schuifaf" met lap-
pen-dekens én t)ijhorende gaten 
rechtgetrokken wordt Of wan
neer enkele beeldjes- en kleurboe
ken in het geschenkenpakket zit
ten: met perfekt tweetalige Frans-
Vlaamse teksten..! 
We hebben ook vluchtelingen in 
hun kampoorden zien ov^even. 
Het gaat om 1 miljoen op de 3,5 
miljoen Eritreërsl 

Opgejaagd wild 
Watersnood, tekort aan gezond 
drinkwater, alom. Met tyuitgemaak-
te sovjet-watertanks wordt water 
aangevoerd dat overgeheveld 
wordt in vaten die vanuit Soedan 
overgebracht werden. Dat ge
beurt zelden overdag. 
En dan nog de nomaden. Zonder 
medische verzorging Geteisterd 
door TBC 
Tenslotte is er dan nog het trieste 
ht van de krijgsgevangenen: sol
daten an Mengistu die door de 
guenllero's de txvnjdingsstnjders 
van Eritrea, werden ontwapend. 
Oo/c hun lot is triest omdat het jon
ge gasten van pakweg 15 jaar 
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koopt Menffstu Sovjetwapens 
betreft, die door hun legerleiding 
niet als krijgsgvangenen in vijan
delijk kamp maar als overlopers, 
deserteurs, worden aangezien^ 
Voor hen is er — ook niet naar 
hun familie — geen weg meer 
terug! 
Wel is hun levenssituatie tteter 
dan die van hun makkers die nog 
voor Mengistu de wapens opne
men. Ze worden tiewaakt door 
vrouwelijke wachtposten: geen-
een gaat lopen... 
Wat ginds in Eritrea geixurt, op 
enkele vlieguren van ons verwij
derd kan ons niet onverschillig 
laten. Want uiteindelijk bevechten 
in Ethiopië vijf volkeren (voorna
melijk wel de Eritreérs) hun onaf
hankelijkheid. Net als wij Maar zij 
worden niet alleen in hun mensen
rechten belaagd: ze zijn ook het 
opgejaagd wild in een oorlogs ter
rein waar modem oorlogstuig op 
zijn deugdelijkheid wordt tys-
proefd! 
En dat moorddadig tuig wordt — 
ik heb getuigenissen en t>ewijzen 
meegebracht — betaald door een 
ferm deel van de voedselhulp die 
ook van bij ons naar Ethiopië 
verscheept wordt 
Maar de officiële diplomatieke mis
sies beweren daar geen weet van 
te hebben." 

Geen volks
stemming... 
Op 24 nov. 1980 na afloop van 
het bezoek van de Soedanese 
president Nimeiry aan Ethiopië, 
maaicte het EPLF-bevrijdingsle-
ger bij monde van selcretaris-
generaal Issayas Afewerici voor 
journalisten in de Soedanese 
hoofdstad Khartoem een uit ze
ven punten bestaand plan ter 
beëindiging van het Eritrese kon-
flikt bekend. 

Dit plan hield in dat een .voor 
beide partijen aanvaardbare in
ternationale organizatie", zoals 
de VN, de OAE, de Arabische 
Liga of de beweging van niet-
gebonden landen een bestand 
zou afkondigen en daarop kon-
trole uitoefenen. Vervolgens zou 
in Eritrea onder auspiciën van 
deze organizatie een volksstem
ming moeten plaatsvinden, waar
bij de bevolking tussen drie op
lossingen zou kunnen kiezen: 
1) volledige onafhankelijkheid; 

Askalou, een 26-jarige boerin, werd in maart '83 in Sheraro door napalm 
getroffen. Pas na 10 dagen kon ze medisch verzorgd worden in een 

veldhospitaal van het EPLF. 

2) herstel van het federatiesta
tuut zoals dat tussen 1952 en 
1962 bestond; 
3) regionale autonomie binnen 
de Ethiopische staat 
Tijdens het bestand zouden de 
Ethiopische regering en verte
genwoordigers van alle guerrilla
groeperingen vrije toegang tot 
alle plaatsen in Eritrea moeten 
hebben, ongeacht door wie die 
dan militair werden beheerst Na 
het referendum zouden de plaat
selijke besturen vrij en onder 
internationaal toezicht worden 
gekozen en daaruit zou vervol
gens, afhankelijk van de referen
dumuitslag, een regering of een 
nieuw provinciaal bestuur moe
ten voortkomen. 

...wel militair 
offensief 
Het Ethiopische bewind van Men
gistu Haile Mariam antwoordde 
niet op het zeven-punten-plan. 
Nog geen week na de bekendma
king van dit plan gelastte Mengistu 
zijn troepen een nieuw offensief 
tegen de Eritrese separatisten aan 
de Rode Zee te beginnen. Sinds 2 
dec. 1980 openden 20.000 militai
ren — volgens Eritrese leiders in 
Khartoem zelfs 40.000 militairen 
— de aanval op het laatste vaste 
bolwerk van de Eritrese guerrilla
strijders, Nafka. Een deel van de 
regeringstroepen landde op de 
kust van de Rode Zee, niet ver 
van de Soedanese grens, om van
daar het binnenland in te trekken 
en de guerrillastrijders van het 
EPLF de terugtocht te beletten en 
mogelijke bevoorrading af te 
snijden. 

Uithongering 
Eind februari 1981 meldde de 
korrespondent van de NZZ 
(Neue Zürcher Zeitung) uit Addis 
Abeba dat de regeringstroepen, 
nadat zij in 1980 verschillende 
vergeefse aanvallen met zware 
veriiezen op het laatste Eritrese 
bolwerk Nakfa (in handen van 
het EPLF) hadden uitgevoerd, nu 
naar uithongering van de guerril
la schenen te streven. Kort tevo
ren had de Ethiopische regering 
een groep Westerse journalisten 
uitgenodigd gebieden te bezoe
ken waar jarenlang met de guer
rillatroepen van het Eritrese ver
zet was gevochten. De journalis
ten werden toegelaten tot steden 
als Asmara, Keren en Massawa 
en ook tot Gondar (in de provin
cie Begemdir), in de buurt waar
van kampen bleken gevestigd 
voor vluchtelingen die uit Soe
dan waren teruggekeerd en voor 
voormalige leden van guerrilla
groepen die aan een .politieke 
heropvoeding' werden onder
worpen. 

Zenuwgas 
„Het Russische zenuwgas, dat 
sinds anderhalf jaar ligt opgesla
gen in Eritrea, is vrijgegeven voor 
operationeel gebruik tegen het Eri
trese verzet Het gaat om intema-
ttonaal verisoden materiaal, waar
tegen geen afdoende bescher
ming mogelijk is, zeker niet voor 
de burgerbevolking-" 
Nieuwe informaties hebben nu de 
vrees voor gebruik van het gas 
weer akuut gemaakt Volgens 
EPLF, dat doorgaans vrij nauw-

In het bevrijde gebied van Eritrea bracht Willy Kuijpers bezoek aan verschillende vekifmspitalen waar napalm-
slachtoffers verzorgd worden. 

keurig is geïnformeerd over de 
Ethiopische ooriogsinspanning, is 
de gasvoorraad uit opslagcontai
ners verwerkt tot direkt inzetbare 
munitie, zoals gasbommen die 
door vliegtuigen met parachutes 
kunnen uitgeworpen worden, 
spuittanks die onder helikopters 
kunnen worden gemonteerd en 
gasgranaten die met tankgeschut 
kunnen worden afgevuurd. Deze 
munitie is ten dele verspreid over 
een aantal Ethiopische bases in 
Eritrea Ethiopische militairen daar 
zijn recentelijk met gasmaskers 
uitgerust Het principebesluit om 
tot gebruik van het gas over te 
gaan zou begin november zijn 
genomen, op een bijeenkomst van 
het Ethiopische Joint Military 
(Dommand in Asmara, in aanwezig
heid van Russische en Oostduitse 
adviseurs. CJ. 
Het zijn kosttiare nederiagen, die 
Ethopië ertoe verieiden naar een 
zeer drastisch middel als zenuw
gas te grijpen.-
(uit de „Groene Amsterdammer' 
van 30 dec '81) 

„Rode Ster" 
In een drie uur durende rede in 
Asmara, de hoofdstad van Eri
trea, gaf de Ethiopische leider, 
luitenant-kolonel Mengistu Haile 
Mariam, op 25 jan. 1982 het start
sein tot een militair-politieke 
campagne, operatie „Rode Ster', 
die zowel „eens en voor altijd' 
een eind aan het Eritrese verzet 
moest maken als een herstelplan 
beoogde voor de wederopbouw 
van de provincie Eritrea In zijn 
toespraak deed Mengistu een 
laatste oproep aan de Eritreërs 
om .het verieden te vergeten en 
de hand uit de steken naar de 
Ethiopische massa's', zelfs .als 
zij tevoren, bewust of niet, de 
belangen van de rebellen hadden 
gediend". Een aanwijzing voor 
het belang dat het Ethiopische 
bewind aan de operatie hechtte, 
was de omstandigheid dat Men
gistu al langer dan een maand 
met een deel van zijn ministers, 
o.w. de minister van defensie gen. 
Tesfaye Gabre Kidan, bijna per
manent in Asmara verbleef. 
Uit diplomatieke kringen in Adis 
Abeba werd vernomen dat de 
80.000 è 90.000 Ethiopische rege
ringsmilitairen in Eritrea de voor
gaande weken met nog eens 
30.000 man waren versterkt 
Daarmee zou bijna de helft van 
het hele Ethiopische leger zijn 
samengetrokken in Eritrea en de 
eveneens opstandige naburige 
provincie Tigre. Volgens de di
plomaten zouden de Ethiopiërs 
worden bijgestaan door Russi
sche, Cubaanse en Oostduitse 
militaire adviseurs. 

Guerrilla 
slaat terug 
Op 14 maart 1982 mekJde een 
korrespondent van de Frankfurter 
Allgenieine Zeitung (FAZ) vanuit 
Nairobi dat het zesde Ethiopische 
offensief scheen te zijn vast-
gek)pen: 
„De EPLF-guerrilla maakt liijna da
gelijks melding van nieuwe over
winning op het Ethiopische leger. 
Zelfs als slechts een deel daarvan 
zou ktoppen, moeten de Ethiopi-

22 jaar 
ooriog 

Vijf volkeren in Ethiopië, aan 
de .Hoorn van Afrika', zijn 
sinds september'61 — of nu 
reeds 22 jaar — in een ge
welddadige strijd voor hun 
onafhankelijkheid gewik
keld. Vooral de noordelijke 
uithoek, Eritrea, is het holo-
caustteater van ooriogsge-
weld met napalm, chemi
sche wapens-
Tot in '41 was dit gebied een 
Italiaanse kolonie. Nadien 
werd het een Brits protekto-
raat tot '52. Dan volgde de 
aanhechting bij Ethiopië. De 
ooriogsmiserie werd aange
wakkerd in 74 met de 
DERG-staatsgreep: een 
kommunistische .junta' 
kwam aan het bewind. 
Vooral de Eritreërs moesten 
het ontgelden. 3,5 miljoen 
mensen werden in hun be
staan bedreigd: uit de ste
den, met grootscheepse 
bombardementen, verdre
ven. Omdat ze niet slaafs 
onderdanig wilden zijn. 
Vanuit de hooggebergtes 
blijft tot vandaag de gueril-
lakamp hardnekkig voort
woekeren. Herhaalde zware 
Ethiopische aanvallen wer
den telkens tot staan ge
bracht of zelfs gesmoord. 
Maar het menselijk leed 
blijft enorm toenemen. 

sche veriiezen zeer hoog zijn. Van 
de honderdduizend man, de helft 
van zijn troepen, die Ethiopië in Eri
trea heeft ingezet zou het volgens 
de opgaven van het EPLF sinds 
het begin van zijn „offensief Rode 
Ster" op 16 f ebr. tot dusver reeds 
een derde deel hebben verkxea 
De Ethtopische lekling vermeWt 
geen veriiezen en heeft dus dus
ver nog met geen woord over het 
verkxip van het offensief- gerept" 

Sahel-front 
De Vlaamse journalist Eddy Bon
te berichtte in de Volkskrant op 
19 maart '82 dat het zesde Ethio
pische offensief binnen een 
week .een komplete nederiaag' 
voor ^e Ethiopiërs werd. Hij gaf 
o.m. de volgende bijzonder
heden: 
,Op 15 februari zet het Ethiopi
sche lAger de aanval in op twee 
fronten in de noordelijke provin
cie SaheL Het eerste front ligt in 
het noordoosten, parallel met de 
Rode Zee. Over een lengte van 
veertig kilometer slingert het 
zich van Karora over Alghena tot 
bezuiden Fah. Het andere front 
ligt rond Nakfa. Een dag later 
openen die Ethiopische strijd
krachten het vuur in het zuiden 
van de provincie Barka, bij de 
rivier Koer. 
Wanneer ik in de nacht van 22 op 
23 februari in Koer (Barka) arri
veer, is de strijd sinds de middag 
definitief beslist De heuvels 
waar het Ethiopische materieel 
opgesteld stond, zijn nu bezet 
door het EPLF. Het leger van 
Mengistu werd eerst vijftien kilo
meter teruggeslagen tot Koken. 
Nu bevindt het zich in Kerkebet, 
dat is veertig kilometer verder. 
Op zondag 28 februari bevinden 
we ons aan het noordoostelijk 
Sahelfront Hier probeerde Men-

' gistu's leger op 15 februari een 
doorbraak te forceren, maar dat 
mislukte. Sterker zelfs: op 12 en 
13 februari voerde het EPLF een 
soort .preventier tegenoffensief 
en dreef de Ethiopiërs twee kilo
meter terug.' (hds) 
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Daan Vervaet, voorstel werd dekreet 

Wegbermen en holle 

wegen beschermd 
In „Wij" van 17 maart 1983 kon u lezen dat de Vlaamse regering zopas 
een ontwerp goedkeurde waarbij de wegbermen langs de Vlaamse 
wegen een betere bescherming zullen genieten. Wie hier echter reeds 
veel vroeger aan dacht was VU-volksvertegenwoordiger Daan Ver-
vaet Op 14 april 1982 diende hij een voorstel van dekreet in, houden
de de bescherming van taluuds en holle wegen en ook een voorstel 
van dekreet om het gebruik van pesticiden op gemeenschapsgron-
den. Toen Daan Vervaet eens niét in de Kamer was, konden wij hem 
even strikken voor een paar vraagjes. 

WIJ: Hoe kwam u er toe deze 
voorstellen in te dienen? 
Vervaet: „In mijn streven naar een 
ruimere landschapszorg, waarljij 
waardevolle landschapselemen
ten zoals taluuds en holle wegen 
dienen te worden behouden, 
meen ik dat het Vlaams landschap 

dringend heeft op Ijeschermende 
maatregelen, vandaar..." 
WIJ: Zijn de taluuds en holle 
wegen dan zo belangrijk om er 
voorstellen van dekreet voor te 
maken? 
Vervaet: „Taluuds zijn de glooiin
gen, de schuin oplopende kanten 

Met sleutelbloemen stress te lijf 

IN de lentetuin bloeit opvallend veel 
geel, een beetje verrassend In dit 
kleurloze voorjaar. Daar schittert 

de forsitia, daar wiegt tulteloos (of de 
paasWoem) en lonkt de nederige sleu
telbloem. 
De sleutelbloem doet denken aan 
onze jeugdige voorjaarse wandelingen 
en tochten in de verzopen bosjes en 
welden langs de Dender. Men kon en 
mocht de bloemen toen nog in bosjes 
plukken en mee naar huis brengen, nu 
zijn ze beschermd en dat Is maar best 
ook. Want er groeien haast geen sleu
telbloemen meer. Dank zij de onvert)e-
terlljke liefhebbers van t}os en groen 
ontmoeten wij her en der nog wel 
sleuteibtoemen in de voortuin. Meer en 
meer vindt men ze nu ook in alle 
mogelijke en onmogelijke kleuren in de 
huiskamers, maar over die sleutelbtoe-
men willen wij het hier niet hebben. 
Wel over de gewone sleutelt)k)emen, 
de Primula Veris of Officialis. 
Wanneer sleutelbloemen in bloei staan 
(april-mei) verzamelt men bloemen, 
stengels én wortels en laat deze dro
gen. Even opletten: btoemen die tij
dens of na het dnsgen van kleur 
veranderen moeten verwijderd wor
den. Even proeven: bloemen en sten
gels smaken flauw-zoetig, de wortel 
anijsachtig. 

De geneeskracht van sleutelbk>emen 
kan je echt wel voor deze tijd noemen, 
want mensen met een jachtig leven — 
en wie niet heden ten dage? — die 
door slapetoze nachten heen moeten 
zijn de redding nabij. Tegelijkertijd wor
den zij gevrijwaard van de meest 
verspreide werekJkwaal: jk:ht en reu
ma Hoe te werk gaan? 
Zo'n 50 gram sleuteibtoemen aange
vuld met de helft lavendeWrogerij en 
20 gram hopbellen met een halve liter 
kokend water overgieten, een paar 
minuten laten trekken en voor het' 
slapengaan langzaam drinken. Er 
wordt een aistige nacht gewaartxjrgd. 

stress verdwijnt, spanningen in het 
hoofd smelten weg en stenen in de uri-
nekanalen krijgen geen kans. 
Sleutelbloemen zijn zo doeltreffend 
dat ze zelfs in der modeme genees-
middelen-industrie gebruikt worden te
gen hoest, bronchitis, griep en koorts. 
Maar laat ons liever zelf een sleutel
bloemenaftreksel proberen. 
Men raspt de wortel en neemt daarvan 
twee teelepels gemengd met evenveel 
gedroogde bloemen; men brengt aan 
de kook en laat 10 minuten trekken. 
Daarvan twee tot driemaal per dag 
drinken. (Het aftreksel kan indien nodig 
met honing gezoet en verdikt worden J 
In een van zijn geheimzinnig aandoen
de kruidenboeken vertelt de zigeuner 
Leon Petulengro hoe zijn vader een 
heeriijke sleutelbloemenbier brouw
de. Hij gooide daarvoor in een vat met 
20 liter licht bier een stevige bos 
sleutelbloemen (zonder stengels D, liet 
het vat veertien dagen goed afgeslo
ten in het donker rusten, zeefde na die 
tijd en trok het bekomen goedje op 
flessen, waaraan hij telkens één klontje 
suiker toevoegde. Zo'n bier is niet 
alleen lekker maar versterkt de hart
spier en voorkomt ontstekingen daar
van. 

Wijn van sleutelbloemen kan ook. Die 
is niet alleen lekker kruidig maar bo
vendien een natuuriijke stimulans voor 
het hart In een fles vol verse sleutei
btoemen — tosjes opgevuW — giet 
men 2 liter witte wijn en laat veertien 
dagen in de warmte trekken. Na die tijd 
dagelijks een ferme stok nuttigen, zeg 
maar savoureren! 
Pastoor Kneipp die bestendig in het 
getouw was om zoveel zieken te hel
pen wist hoe zelf fit en gezond te 
blijven en had middeKjes op basis van 
sleutelbloemen steeds bij de hand. Hij 
vereerde als geen de sleutelbloem en 
liet zich daarom steeds met een sleu
telbloem in de hand portretteren. Een 
wijze man die Kneipp! 

H^ Leefmilieu 

langs beide zijde van de weg, 
begroeid met houtgewassen op 
natuurlijke wijze ontstaan of vaak 
ook aangeplant al dan niet ver
mengd met andere plant- en kruid-
vegetaties. Een holle weg is elke 
weg die lager ligt dan de grond 
aan weerskanten ervan en die 
derhalve is geflankeerd door ta
luuds. De verdiepte ligging kan 
zowel kunstmatig, als ten gevolge 
van erosie, zijn ontstaan. De ta
luuds en de holle wegen zijn zeer 
waardevol, denk maar even aan 
het botanisch en entomologisch 
belang. De begroeiing van de ta
luuds heeft ook een rekreatieve 
en estetische funktie. 

WIJ: Wat beoogt uw voorstel 
eigenlijk? 
Vervaet: „Mijn bedoeling is te ver
bieden dat het boomgewas, het 
planten- en kruidenkleed en de 
humus van die taluuds, langs de 
holle wegen, zou aangetast wor
den. De holle wegen zouden niet 
mogen gewijzigd worden, beïn
vloed of aangetast" 

WIJ: Vandaar dan uw tweede 
voorstel van dekreet houdende 
de regeling van het gebruik van 
pesticiden op gemeenschaps-
gronden? 
Vervaet: „Het is inderdaad zo dat 
in sommige streken het gebruik 
van onkruidverdelgers waanzinni
ge proporties aanneemt Steek-

. yMivAOutc «^< 

Uit het klein kruidenboek. 

proeven brachten aan het licht dat 
in bepaalde gemeenten zventig tot 
honderd procent van de wegber
men en heggen met herbiciden 
worden behandeld. Soms worden 
de wegkanten zelfs met een to
taal-herbicide, die elke planten
groei vernietigt bespoten en rest 
nog enkel verschroeide aarde... 
Voeg hierbij dan nog de partikulie-
re bespuitingen, en men kan ge
rust stellen dat zeventig procent 
van de totale oppervlakte van 
Vlaanderen op de een of andere 
manier chemisch wordt kiehan-
deld!" 

WIJ: Dient het onkruid dan niet 
meer in toom te worden gehou
den? 
Vervaet: „Jawel, maar dan op een 
andere manier dan door gebruik 
van herbiciden, maar bijvoorbeeld 
door het oude vertrouwde maaien. 
De toepassing van herbiciden op 
wegbermen heeft meerdere nega
tieven gevolgen. Ik som even op: 
de ontsiering van het landschap; 
de botanische verarming; de ver
arming van de fauna en zelfs de 
toename van de kans op insekten-
plagen. Ook het wetenschappelijk 
en pedagogisch aspekt mag niet 
uit het oog verloren worden. Door 
mijn voorstel zullen de gronden, 
behorend tot het openbaar do
mein, niet meer met onkruidverdel-
gende middelen bespoten mogen 
worden. Uitzonderingen worden 

evenwel voorzien, maar dan enkel 
wanneer maatregelen van alge
meen of plaatselijk belang noodza
kelijk zijn. Ik stel nu met vreugde 
vast dat de Vlaamse regering in 
feite mijn twee voorstellen van 
dekreet samengenomen heeft en 
ze als één uitvoeringsbesluit uit
vaardigt" 
Wie zei daar al weer dat het 
konstruktieve oppositiewerk, on
der meer in de kommissies, niets 
uithaalt? 

Studiedag 
gemeentelijk 
energiegebruik 

Ten gerieve van de gemeentelij
ke mandatarissen en personeel 
richt een studiebureau in milieu
technieken een studiedag in over 
het rationeel gebruik van energie 
op het gemeentelijk vlak. De dag 
gaat door op woensdag 20 april 
a.s. op de Heizel te Brussel. Komt 
ter sprake: de openbare verlich
ting, het gemeentelijk voertuigen
park, stadsverwarming (Gent), iso
latie, elektronische regeling cen
trale verwarming, zonneverwar-
ming en goedkoper maken van 
afvalwaterzuivering. 

Meer inl.: O. De Konir>ckx, Val-
kenveld 1-12 te 2610 Wilrijk (02-
825.51.75). 

Op 15, 16 en 17 april in VJH te Westerio 

Het grote paasweekeinde 
van VUJO over leefmilieu 
BRUSSEL — De Volksuniejongeren 
houden hun voorjaarsweekeinde in de 
tweede week van de paasvakantie '83. 
Als plaats is de zeer mooie, nieuwe 
Vlaamse jeugdheriDerg te Westerio 
uitgekozen. 
Als onderwerp wordt de tematek 
rondom „het leefmilieu" aangesneden. 

Vrijdag 15 april: onthaal en een aange
paste film- of videovoorstelling. 

Zaterdag 16 april: in de voormiddag 
een geleide wandeling In een natuur

gebied (-reservaat), 's namiddags di
verse werkgroepen, rondom de tema-
tiek: o.a. ekonomie-ecologie, ruimtelij
ke ordening en verkeer, milieuveront
reiniging en energie. 

Zondag 17 april: 's morgens de ludie
ke akties als naar gewoonte, 
namiddag een groot det>at met des
kundigen uit ministeries en andere 
„instellingen". 
Inschrijving: 600 fr. op PCR 435-
0256851-75 van VUJO-Nationaal, Bar-
rikadenplein 12, 1000 Brussel. 
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Een eenvoudig telefoontje ^^:" 

^j^ 0fL ;. en u weet precies hoe er met 
aardgas te bezuinigen valt. 1,, , 

Want aardgas is de ideale ^ 1 
energie van deze tijd. Dus ak-^;^' ' 
tueler dan ooit. In zijn plaat- ^ / f ^ V ; 
sing, werking, gezelligheid £' '1/ ' ';•[. 
en, zoals we reeds zegden, ff^^^Cj : 
in zijn zuinig verbruik. "^ "^^^,..:^ 

Onze specialisten die over 

.^/ het land tot uw beschikking staan, 
9^ leggen u dat graag in detail uit. Gratis 
' 4 / nog wel. 
]j Bel ons voor uw specifiek verwar-
M mingsprobleem, welke ook uw vraag mag 

z ijn. Want denk erom: u bent niet de 
enige die van onze technische 

vooruitgang gaat opkijken. 

Aardgas. 
met de grote voordelen 



12 M^ De Nederlanden 

ILLEM VAN ORANJE, de Zwijger 
genoemd, werd in april 1533 geboren, nu 

450 jaar geleden. Hij is dé grootste politicus der 
Nederlanden geweest op het nationale vlak, en 

méér dan Filips de Goede de „conditor belgii", de 
schepper der Nederlanden. 
Dat hij in zijn taak slechts gedeeltelijk geslaagd 
is, ligt aan allerlei omstandigheden, militaire, maar 
ook menselijke: de kleine burgerljike 
koopmansgeest van een provinciaal Holland 

bndermeer. 
In het lied „Wilhelmus van Nassouwen" wordt 
zowel zijn leven als zijn doel uiteengezet. Een 

^historiek hiervan is dus tevens een historiek van 
de man die men terecht de „Vader des 
Vaderlands" heeft genoemd. Wij zijn helemaal 
geen royalisten en ook de huidige Oranjes, 
hoewel veel sterker met het levende Nederland 

verbonden dan enig ander vorstenhuis, zijn 
evenmin voor ons onaantastbaar in hun 

,^koninklijke glorie. Maar toch is er een diep' 
'-' verschil o.m. met onze Saxen-Coburgers. Want 

aan de wieg der Nederlandse eenheid stond een 
Oranje — en klonk het „Wilhelmus". 

, ^ 
over onze gouwen, met als leen
heren Frankrijk en het Heilige 
Roomse Rijk der Duitse natie. 
Maar vóór de 15de eeuw voorbij 
was, waren reeds vier van deze 
regerende huizen uitgestorven. 
De Boergondiërs namen een voor 
een bezit van de vrijgekomen erf
delen: Vlaanderen, Brabant, Na
men, Limburg, Gelderland, Zee
land, Henegouwen, Luxemburg 
waren vóór 1500 reeds verenigd. 
In de eerste helft der 16de eeuw 
volgden Friesland, Utrecht, Gro
ningen, en in 1543 kwam de vol
tooiing met de aansluiting van Gel-
ren. De eenheid werd verstevigd 
naar binnen en naar buiten door 
de Boergondiërs. Karel V regelde 
te Augsburg de verhouding tus
sen het Rijk en de over een grote 
politieke zelfstandigheid beschik
kende „Boergondische Kreits". 
Ook Filips II wilde de eenheid der 
Nederlanden versterken: vandaar 
de kerkelijke reorganizatie door 

tieker dan het lutheranisme dat 
slechts sporadisch wortel kon 
schieten in onze gewesten, het 
proces. Antwerpen wordt het cen
trum van het calvinisme in de 
Nederlanden en in 1567 breekt er 
de Calvinistenopstand uit, gevolgd 
door de Beeldenstorm. 

Oranje, gouverneur van Antwer
pen, houdt de calvinisten buiten de 
wallen, waar ze de nederlaag lij
den. Wanneer ze nadien toch in de 
stad toegelaten worden, bemid
delt hij tussen katolieken, luthera
nen en calvinisten, en slaagt erin 
een bloedige burgerstrijd te ver
mijden. Maar de burgerij is opge
schrikt ook door het oprukken 
van een Waals leger onder Mans-
feld. Tienduizenden vluchten uit 
het land, naar het veiliger gewaan
de Noorden of naar Engeland en 
Duitsland. Oranje neemt op 
10 april afscheid van de stedelijke 
regering en trekt met een gevolg 

Het Wilhelmus als 
nationaal symbool 
in 1971 werd het vierhonderdjarig 
„bestaan" van het Wilhelmus ge
vierd, en er werd zelfs een specia
le postzegel te dier gelegenheid 
uitgegeven. 
Het Wilhelmus is thans de 
staatshymne van het koninkrijk 
der Nederlanden. Er is een tijd 
geweest dat het in vergetelheid 
geraakt was en dat Tollens' „Wier 
NeeHans bloed-" het officiële lied 
was. Het Wilhelmus is nochtans 
meer dan alleen maar een 
staatshymne. Benevens de histori
sche betekenis, die het Prinsenlied 
kreeg in de strijd tegen Spanje 
bezit het voor ons, Vlamingen, een 
betekenis die van méér dan histo
rische of sentimentele aard is. Sa
men met de oude Prince-vlag 
werd dit lied immers naast de 
specifiek-Vlaamse symbolen uit
drukking van onze nationale strijd 
en is onafscheidbaar met de 
Vlaamse beweging verlxMiden. Tij
dens de jongste wereldooriog 
werd het lied, méér dan de 
„Vlaamse Leeuw", bevestiging van 
de nationale eigenheid: op een 
plechtigheid in het Brusselse 
Sportpaleis bij het afscheid van 
Oostfrontvrijwilligers speelde men 
de Duitse nationale liederen en de 

4bu jaar geleden werd 

Willem van Oranje geboren 
Vlaamse Leeuw. Daarop veerden 
de duizenden recht en zongen — 
één machtig protest — het „Wil
helmus" als nationale belijdenia 
Daarom is het „Wilhelmus" even
goed een lied van het ZukJen als 
van het Noorden, afgezien dan 
nog van de historische bindingen 
tussen Oranje en de dichter van 
het lied enerzijds, en de Zuidelijke 
Nederlanden andemjds. 

Het voorspel 
De situatie der Nederlanden in de 
16de eeuw was ah.w. het kulmina-
tiepunt van een zich sedert ver
scheidene eeuwen ontwikkelend 
integratie-procea In de veertiende 
eeuw — die van de GuWenspo-
renslag en Artevelde! — regeer
den er nog een vijftal dynastieën 

hem ingevoerd, en het losmaken 
der Nederiandse bisdommen van 
Franse en Duitse aartsbisschop
pen. Filips' regering met zijn cen
tralisme en zijn absolutisme stuitte 
echter op verzet in gewesten die 
hun rechten en vrijheden sedert 
eeuwen gewaarfc)orgd zagen in de 
Staten, vertegenwoordigende or
ganen met adel, geestelijkheid en 
steden. 
Het konflikt tussen het vorstelijk 
abtsolutisme enerzijds, en de eis 
tot een irratandhouding van de 
oude, vrije regeringsvorm krijgt 
een ideologische geladenheid en 
scherpte in de eis tot vrijheid van 
godsdienst De edelen richten zich 
tot de landvoogdes Margareta van 
Parma Maar dan verhaaste het 
calvinisme, strijdvaardiger en fana-

van edelen naar zijn kasteel Dillen-
burg, in Duitsland. 
Op 22 augustus komt Alva in 
Brussel aan. Egmont Hoome en 
Van Straelen worden aangehou
den, de twaalfjarige zoon van 
Oranje die te Leuven studeerde 
wordt naar Spanje gevoerd. Ne
deriandse gezanten komen Oran
je in Dillenburg opzoeken om het 
verzet te leiden. Alva woedt in de 
Nederianden; begin 1568 worden 
er op één dag 500 mensen aange
houden, en terechtstellingen met 
10,20, zelfs 50 tegelijk zijn aan de 
orde. In december 1567 waren 
reeds de processen begonnen te
gen Oranje, Brederode, van Cu-
lemborg, Lodewijk van Nassau, 
van Hoogstraten. 
In zijn nood denkt het volk aan 

Oranje als helper: ,Ay, keert toch 
weer. Oranje, en biet ons nu de 
hand. Wreeckt, wreeckt ons leed 
aan Spanje, verlost ons Vader-
landt.." Oranje ziet in dat alleen 
nog de wapens de vrijheid kunnen 
heroveren. In mei 1568 vallen zijn 
troepen dan ook de Nederianden 
binnen langs vier zijden onder 
leiding van Lodewijk van Nassau, 
onder die van Adolf van Nassau 
— die in Friesland zal sneuvelen 
— onder de Villers in het zuiden, 
en ten slotte onder Oranje zelf, die 
langs het land van Luik Brabant wil 
bereiken... 
Met deze eerste veldtocht — die 
trouwens voor de troepen van 
Oranje noodlottig zou eindigen — 
is de tachtigjarige ooriog begon
nen. 

Oranje 
Op korte tijd was Oranje de er
kende leider van de opstand ge
worden; hoewel hij zich toch in 
Antwerpen nog tegen de calvinis
ten had verzet — en zelfs door 
hen voor verrader werd geschol
den I 
Oranjes positie in de binnenlandse 
politiek der Nederianden, tezamen 
met zijn persoonlijkheid en zijn 
politiek doorzicht waren voorze
ker niet vreemd aan de gezagspo
sitie, die de vijfendertigjarige had 
verworven. 
Wie was Oranje eigenlijk? Zijn 
leven werd menigvuldig en uitge
breid beschreven, en men heeft 
hem vaak een omstreden figuur 
genoemd, zowel omwille van zijn 
politieke loopbaan als omwille van 
zijn religieuse overtuiging. 
Hij werd geboren te Dillenburg in 
Nassau in 1533. Het is slechts bij 
toeval dat de jonge prins naar de 
Nederianden komt Hij erfde te 
persoonlijken titel het burggraaf
schap Antwerpen en het prins
dom Oranje van zijn neef René de 
Chalons, zoon van Hendrik VII van 
Nassau en Claudine, prinses van 
Oranje. Toch was er tussen het 
huis Nassau en de Nederianden 
reeds meer dan één band: de 
baronnie Breda bij voorbeeld be
hoorde aan Willems vader. Wan
neer zijn neef René in die stad be
graven wordt blijft Oranje in de 
Nederianden. De keizer beval dat 
hij in Brabant moest opgevoed 
worden tot een katoliek en Boer-
gondisch edelman: zijn ouders wa
ren Immers lutheraans en zo zou 
hij aan de invloed van het protes
tantse Dillenburg onttrokken wor
den. Op 18-jarige leeftijd huwde hij 
Anna van Buren, dochter van 
Maximiliaan van Egmont die reeds 
vroeg, in 1558, stierf. Als page aan 
het hof van Maria, zuster van 
Karel V, was hij reeds de gunste
ling van de keizer. In de ooriog te
gen Frankrijk werd hij eerst kapi
tein, daarna kolonel en ten slotte 
kapitein-generaal. Bij de troonsaf
stand van Karel V wordt hij door 
de keizer t>elast de tekens van het 
keizerschap op de Rijksdag aan 
de keurvorsten te overhandigen. 
Filips II erkent eveneens de politie
ke mogelijkheden van de jonge 
prins, hoewel bij Filips afscheid 
van de Nederianden reeds een 
eerste wrijving ontstaat wordt 
Oranje toch het stadhouderschap 
van Holland, Zeeland en Utrecht 
toevertrouwd. Hij wordt lid van de 
konsultatieve raad en van het Gul
den Vlies en Filips belast hem met 
belangrijke opdrachten, o.m. de 
vredesonderhandelingen met de 
Franse koning. 

Reeds in 1561, bij het konflikt met 
Granvelle over de nieuwe bis
schoppen, was zijn gezag reeds 
zo groot dat de Staten van Bra
bant zijn benoeming tot „ruwaerd" 
voorstelden. Was hij een opportu
nist een eerzuchtige en iemand 
die gemakkelijk van overtuiging 
verwisselde ahs het in zijn voor
deel was? Hij liet zich inderdaad 
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pramen, vooraleer het besluit tot 
de gewapende opstand te nemen, 
en hij verzette zich tegen het 
calvinistisch fanatisme: maar hij 
kende de gevolgen die zowel het 
een als het ander zouden hebben, 
vooral voor het Zuiden. Zijn om
mekeer van trouwe dienaar des 
konings tot leider van het Neder
lands verzet kan niet verklaard 
worden door persoonlijke eer
zucht of doodgewoon verraad om 
de macht „Mijn eerzucht is het 
voikaheii, mijn ven-aad trouw aan 
mijn volk."Deze woorden zijn toe
passelijk op Oranjes hele strijd, en 
zij worden op uitgebreide en dich
terlijke wijze uitgewerkt in het lied 
dat zijn naam zal dragen, en de 
boodschap van de opstand door 
de Nederlanden zal verspreiden. 
Oranje was geen twijfelaar. Wan
neer juist hij voor zichzelf besliste, 
dat er een einde moest komen aan 
het Spaans absolutisme van Filips, 
weten wij niet Sommigen wijzen 
naar een mededeling van de Fran
se koning over een voorstel van 
Filips II, anderen naar een gesprek 
met Filips zelf. Het lijkt wel dat 
.Oranje aanvankelijk de hervormin
gen binnen het wettelijk kader 
wilde houden, maar de strakke 
houding van Filips, de onverzoen
lijkheid van de calvinisten ©n ten 
slotte de komst van Alva vormden 
zoveel fases van een „eskalatie", 
die naar de open oorlog voerde. 
Op dat ogenlik was Oranje, wijzer 
en voorzichtiger dan Egmont ge
reed om het volk dat in hem de 
redder zag, met de volle inzet van 
zijn persoon en zijn fortuin, met 
heel zijn bezittingen, te dienen. Die 
eerste campagne verliep noodlot-
ting voor de rebellen: gebrek aan 
krijgskunst maar ook aan samen
werking vanwege een door Alva 
geterroriseerde bevolking doem
de Oranjes eerste poging tot mis
lukking. In die tragische omstan
digheden, berooid en verslagen, 
terwijl zijn broeder gesneuveld, 
zijn zoon gevangen en zijn vrien
den vermoord waren, richt hij zich 
opnieuw tot zijn volk, en langs de 
dichter van het „Wilhelmus" 
spreekt hij tot de geslagen Neder
landen. 

Het lied kwam over land en zee 
dra tot in de bezette gouwen: 
schippers brachten het naar Ant
werpen, waar het in 1573 al gezon
gen werd... 

Men heeft het ontstaan van het 
Wilhelmus in 1568 gesitueerd, di-
rekt na de mislukte campagne. 
Willem zou door lied, manifest en 
vlugschrift zijn houding willen ver
antwoorden hebben, zijn misluk
king verklarend en beroep doende 
op het volk om de strijd met hem 
voort te zetten. In een artikel 
meent prof. Van Roosbroek ech
ter dat het lied op zijn vroegst in 
1571 kan ontstaan zijn, maar dat 
het in ieder geval vóór 1572 (den 
Briel) werd geschreven, omdat dit 
belangrijke wapenfeit er niet in 
vermeld wordt 

Over de dichter van het lied zelf is 
er een veel groter diskussie ge
weest: het talrijkst zijn zij die Mar-

. nix van St Aldegonde, vriend van 
Oranje, burgemeester van Ant
werpen, als dichter vooropstellen. 
De zoon van Mamix noemt zijn va
der als de dichter van het lied, 
maar men vermeldt ook A. Sara-
via, veldpredikter in het leger van 
Oranje, naast Dirk Volkertszoon 
Coornhert die door de bekende 
historicus G. Brandt als auteur 
wordt aangewezen. Asselbergs 
noemt Jeronimus van der Voort 
een rederijker van Lier, en in een 
overzicht van de auteurs van die 
periode schrijft Adriaan Pars in 
1701 in een Naamrol van de Beta-
viae en Hollandse Schrijvers „dat 
de heer van St Aldegonde soude 
gemaakt hebben het vermaarde 
Duitse Liedeken „Wilhelmus van 
Nassauwen..." 

Het Prinsenlied 
Er is over het ontstaan van het 
„Wilhelmus" al heel wat geschre
ven: zowel over de dichter zelf als 
over het jaar waarin het lied is ont
staan. Algemeen staat vast dat het 
moet geschreven zijn tussen ein
de 1568 en begin 1572: er zijn ook 
omtrent het juiste jaartal verschei
dene teorieën. 
Maar laat ons beginnen met het 
lied zelf. Het bevat vijftien strofen, 
waarbij de beginletters van elke 
strofe samen de naam Willem van 
Nassou vormen. Heel het lied is 
een apologie, een verdediging van 
de houding van de Prins en een 
rechtvaardiging ervan, met juridi
sche, religieuse en nationale argu
menten. Het „ben ick van duyt-
schen btoet" van de eerste regel 
moet beschouwd worden als een 
nationale belijdenis: ik ben geen 
vreemde, maar een prins van uw 
land — waarbij „duyte" in de toen
malige betekenis van Diets, Ne
derlands, dient gezien te worden. 
Wij zegden reeds hoe het huis van 

Nassau banden had met de Ne
derlanden. In zijn apologie wordt 
beklemtoond dat hij, Oranje, een 
rechtstreekse afstammeling is van 
graaf Otto, in 1340 gehuwd met de 
gravin van Vyanden, wiens oudste 
zoon Engelbert I (1401-1442) huw
de met Johanna, dochter van de 
Heer van Polanen en Lek, en van 
Breda: Oranje stamt hieruit voort 
in rechte mannelijke linie. 

In het Wilhelmus wordt ook gezin
speeld op recente en historische 
gebeurtenissen: de prins die aan 
het woord is, wijst erop dat hij be
zit en leven niet gespaard heeft: 
„//;/ end goet al te samen heb ick u 
niet verschoont, mijn broeders, 
hoog van namen, hebbent U oock 
vertoont: Graef Adolf is gheble-
ven in Vrieslandt in den slach..." 
Hier wordt bedoeki: Adolf van 
Nassau, die sneuvelde in de slag 
bij Heiligerlee in 1568, bij de eerste 
campagne van de Prins. Een ver
wijzing naar de geschiedenis is 
ook de vijfde strofe: „Edel en 
hooch gheboren, van Keyserih 

eken stam" waarbij Oranje wijst 
op het feit van een van zijn voor
vaderen, Adolf van Nassau, keizer 
van het Heilige Roomse Rijk ge
weest is van 1292 tot 1298, hij ligt 
trouwens begraven in de kei-
zerskrypte van de Dom te Speyer. 
De tiende strofe is dan een klacht 
om de toestand waarin het volk 
verkeert: „Niet doet mij meer er
barmen in mijnen wederspoet." 
Het is een klacht om dit „Edel 
Neeriandt soefóeA hij heeft willen 
bevrijden. Het heeft echter niet 
mogen zijn: „die men altijd moet lo
ven en heeftet niet begheert". 
Hij besluit echter met een oproep: 
standvastig is gebleven mijn hart 
in tegenspoed, en ik zal niet rusten 
„al zijt ge nu verstrooid" want het 
zal weldra gedaan zijn. Het lied 
besluit met een envoi, dat nog
maals herhaalt dat hij nooit de 
koning heeft veracht, maar dat hij 
de stem van God moet gehoorza
men en voor de gerechtigheid 
strijden. 

Het „Wilhelmus" was zowel door 

zijn melodie als door zijn tekst 
minder geschikt om een strijdlied 
te worden in de bevrijdingsoorlog, 
zoals menig geuzenlied. Het klinkt 
echter, in zijn hoge ernst en zijn 
hymnische plechtigheid, als een 
gebed tot de Almachtige en een 
verklaring voor het leiderschap 

'-dat de Prins heeft op zich geno
men, en waarvoor hij de erkenning 
vraagt, om de verschektene in de 
tekst opgesomde redenen. Dat 
het lied spijts alle pogingen om het 
aan te passen of te vervangen, en 
niettegenstaande de moeilijke ar
chaïsche tekst zrch toch als natk>-
naal lied én tegelijkertijd als de 
eenheidsbelijdenis der Nederland
se gemeenschap heeft weten 
staande te houden, is juist aan de 
plechtige ernst ervan te danken; 
aan de gedachten en gevoelens 
die erin verwoord worden en die 
steeds geldig blijven. Zelfs van 
brandende aktualiteit zijn „die ty-
rannij verdrijven die „my mijn hert 
doorwondt" geMH ook nog heden! 

Jos Vinks 

Oranje droomde 
van de ene en onafhankelijke Nederlanden 

Wilhm I de Zwijger (° Dillen-
burg 1533 • 11584), graaf van 
Nassau, prins van Oranje, stad
houder van Holland, Zeeland en 
Utrecht, zoon van Willem de 
Rijke van Nassau en Jullane 
van Stolberg. De jonge prins, 
een begunsteling van keizer Ka-
rel V, kreeg zijn opvoeding aan 
het katolieke Brusselse hof van 
de landvoogdes Maria van Hon
garije. Filips II, die vanaf 1555 
de nieuwe landsheer der Neder
landen was, belastte hem aan
vankelijk met belangrijke diplo
matieke missies. Al spoedig 
kwam Oranje, te zamen met 
andere leden van de Raad van 
State Egmond en Home, in het 
verzet tegen het streven van 
Filips naar absolutisme en cen-
tralizatie van het bestuur. Aan
vankelijk richtte het verzet zich 
tegen Granvelle, de grote 
raadsman van de nieuwe land
voogdes Margareta van Parma 
De sterk aan feodale tradities 
gehechte Willem van Oranje en 
zijn medestanders, wier privile
gies door de centralizatie van 
het bestuur bedreigd werden, 
verbonden zich in eén Hoge 
Adels-liga. De liga wist het ver
trek van Granvelle te bewerk
stelligen, maar prins Willem 
werd in zijn pleidooien voor een 
toleranter godsdlenstpolitiek 
niet meer gesteund door de 
hoge adel, aangezien het als 
ketters beschouwde calvinisme 
in die jaren zijn aanhanger on
der kooplieden en de lage adel 
had. Deze edelen kwamen, op 
aandringen van Willems broer 
(Lodewijk*van Nassau) tot het 
zgn. Verbond der Edelen, dat 
tegen de Inquisitie gericht was. 
Gesteund door Oranje en Hor-
ne, legden zij in april hun 
Smeekschrift aan Margareta 
voor Van het fanatieke calvinis
me, dat aandrong op gewapend 
verzet tegen Filips, wilde de 
prins in het begin niets weten 
en de Beeldenstorm (1566) 
keurde hij dan ook sterk af. 
Maar toen Filips op deze bewe
ging reageerde met strenge 
plakkaten tegen elke vorm van 
godsdienstvrijheid en vervol
gens de nieuwe landvoogd Alva 
op strafexpeditie zond, werden 
de tegenstellingen zo groot dat 
de rol van Oranje als gematigd 

bemiddelaar was uitgespeeld: 
hij legde al zijn funkties neer en 
week naar Dillenburg uit (1567X 
In 1570 bekeerde hij zich tot het 
calvinisme. Vanuit het Noorden 
zou Wiilem van Oranje het ge
wapend verzet tegen de Spaan-
se overheerser leiden. Om de 
eenheid tussen Noord en Zuid 
te bewericsteiiigen bleef Oranje 
vooralsnog Ijveren voor aan

vaarding van de beide religies 
naast eikaar. Zijn meest opmer
kelijke poging was de zga Pad-
Hkatle van Gent (november' 
1576), waarbij hij alle 17 gewes
ten tegen Spanje hoopte te ver-
enigea 

Die Vrede van Gent droeg een 
vooriopig karakter, maar legde 
toch een grondslag voor een 

duurzame pacifikatie. In dit do* 
kument werd de politieke zelf
standigheid van de gewesten 
opgedist, hetgeen ook het vol
komen Jierster van de privile
gies en rechten van steden, 
standen en gewesten mee
bracht Ook werd eén broze 
regeling uitgedacht om de 
godsdiensttegenstellingen af te 
zwakken. Deze poging mislukte. 
De toenemende terreur van fa
natieke calvinisten, met name In 
Gent, waren voor de volgende 
landvoogd Parma aanleiding tot 
uitgebreide militaire akties, die 
de opstand vrijwel geheel tot de 
noordelijke provincies terug
drongen. Ten slotte moest ook 
de prins inzien dat slechts een 
verbond op protestantse grond
slag van de Noordnederfandse 
gewesten alleen haalbara kaart 
was: hij legde zich met tegenzin 
neer bij dit verbond, de zgn. 
Unie van Utrecht (jan. 1579X 

Daarop besloot Filips prins Wil
lem in de ban te slaan en vogel
vrij te veridaren (t580X De felle 
verdediging van Willem, de zgn. 
Apologie, waarin het recht van 
opstand tegen een tot tiran ge
worden vorst wordt verdedigd, 
werd In juli 1581 gevolgd door 
het Plakkaat van Verlating, 
waarin de Staten-Generaal Fi
lips als landsheer afzwoeren. In 
1582 werd Oranje te Antwerpen 
bij een aanslag door Jean de 
Jéuregui gewond. Kort daarop 
vertrok hij definitief naar het 
Noorden, waar hij aanvankelijk 
In Middelburg en na december 
1583 in Delft woonde. Inmiddels 
had Anjou reeds pogingen ge
daan om zich met geweld de 
absolute macht toe te eigenen 
(Franse furie, jan. 1583), waar
door de laatste poging van de 
prins om tot een grote federatie 
van de Noord- en Zuidneder-
landse gewesten te komen was 
mislukt De Staten van Holland 
wilden nu Oranje met de hoog
ste autoriteit bekleden: hij zou 
tot graaf van Holland worden 
verhevea De dood van Anjou 
(juni 1584) bespoedigde deze 
gang van zaken, maar op 10 juli 
werd de prins In zijn woning te 
Delft het Sint-Aegtenklooster, 
door Balthazar (ïerards ver-, 
moord. (pvdd) 
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TV-progra.mma's m 

Zaterdag 
16 APRIL 

BRT 

15.00 Leven met je ademhaling 
(Open School). — 16.00 Zwarte 
tijd voor sergeanten (film). — 18.00 
Tik tak. — 18.05 Meriina (jeugd-
feuilleton). - 18.35 Harold Uoyd 
(komische films). — 19.00 Weet je 
nog„ — 19.45 Nieuws. — 20.10 
Kunst-zaken. — 20.15 Marva si_ 
Marva la.. — 21.05 Terloops. — 
21.50 Onder de hoede van vreem
den (tv-film). — 2325 Sport op 
zaterdag. — 23.40 Nieuws 

NED 1 

18.55 De Minibio& — 19.15 Babbe-
lonië. - 20.00 Nieuws. - 20.28 
Dallas (fJ. — 2120 De versierders 
(f j . — 22.10 Avro's sportpanora-
ma. — 22.35 Televizier magazine 
— 23.15 De toestand in de werekl 
— 2320 Nederlands schaakkam-
pioenschap 1983. — 23.35 Nieuws. 
— 23.40 De man in het ijzeren 
masker (televisiefilm). 

NED 2 
18.30 Sesamstraat — 18.45 Toe
ristische tips. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Scooby Doo (tekenfilms). — 
19.33 Koning klant (konsumenten-
rubriek). — 20.13 Love boat — 
21.02 Man alleen. — 21.32 Two 
way traffic (muziek). - 22.30 
Nieuwa - 22.45 Voetbal '80. -
23.45 Simon (!:armiggelt 

RTB 
19.30 Nieuws. - 20.00 Le jardin 
extraordinaire (de Pyreneeën). — 
20.35 La mort pour cavalier (tv-
film). — 22.15 Le meilleur des 
mondes (dok). — 23.15 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuwa - 20.35 Dallas (f J. 
— 21.35 Droit de réponse. — 22.45 
Nieuws. — 22.50 Etoiles et toiles 
(filmmagJ. - 23.30 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Oiamps-
Bysées (variété). - 21.50 Une 
femme nommée Golda (tv-film). — 
22.35 Resnais est un roman. — 
23.15,Nieuws. — 2325 Rockpalast 
festival. 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuwa — 19.40 
Regk>naal fjrogramma — 19.55 
Les aventures de Tintin. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (speD. — 
20.35 Basket — 2130 Jackie et 
Sara. - 21.55 Nieuws. - 22.15 
Musi-club (muziek en dans uit Chi
na). 

ARD 
20.00 Nieuvi». — 20.15Schmuggel-
Brüder (smokkelfilm). - 22.00 
Nieuws. — 2220 Rockpalast Festi
val. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Ringstras-
senpalais. — 20.15 Wettea dass?-
- 2155 Nieuwa - 2200 Das 
aktuelle Sport-Studio. - 23.35 
Starsky & Hutch (politiefeuilleton). 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Natur und 
Technik im Dritten. — 21.00 Gtotf» 
und die Welt - 21.30 Rückblende. 
— 21.45 Der Besessene (film). — 

LUX. 
19.15 Nieuwa — 19.52 Le coffre-
fort. - 20.00 Chips (fJ. - 21.00 
Variétés (show Yves MontarKD. — 
22.40 Pris au piége (film). 

BRT 
11.00 Konfrontatie. - 12.30 Voor 
boer en tuinder (Open SchooD. — 

14.00Tenuto. — 14.45 Wielrennen: 
Luik-Bastenaken-Luik. — 16.35 \.Q. 
(kwis). — 17.05 Liedjes voor Mün-
chen. — 17.50 Voetbaluitslagen. — 
18.00 Tik tak. - 18.05 Sesam
straat — 1820 Leven.- en laten 
leven. - 19.45 Nieuws. — 20.05 
Sportweekend. - 20.35 De Cita
del (fJ. — 2125 Speciale effekten. 
— 22.25 Nieuwa 

NED 1 
18.15 Sesamstraat - 18.30 Hori
zon. - 19.00 Studio sport - 20.00 
Nieuws. — 20.10 Panoramiek. — 
20.45 Wilde baby's (natuurdok). — 
21.35 Vragenvuur. - 22.35 Okto-
berkind. — 23.05 Nieuwre. 

NED 2 
19.30 Veronica ontmoet. Veroni
ca - 20.10 Dynasty (f J. - 21.00 
Nederland muzieklaiïd. — 21.50 De 
grote verwarring. — 22.30 Starsky 
& Hutch (fJ. - 23.15 Nieuwa 

RTB 1 
12.00 Faire le point (politiek debat). 
— 13.00 Nieuws. - 13.05 Ck)ncer-
tissimo (Leonard Bernstein diri
geert de symfonieën van Beetho
ven). — 14.00 Arts magazine. — 
14.30 Eurovisiesongfestival 1983. 
— 15.00 Autorennen. - 16.30 Lau
rel en Hardy. — 16.50 Secret diplo
matique. — 17.45 Les 
Schtroumpfa — 18.10 Mobilea — 
18.40 Sportweekend. - 19.30 
Nieuws. — 20.05 A qui Ie gant? 
(speD. - 21.40 Bel ami. - 23.15 
Nieuwa 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 La piscine 
(film). - 2Z40 Nieuw». - 22.45 
Spektakelmagazine. 

A 2 

NED 1 

18.00 Dimanche magazine. — 
19.00 Stade 2 (sportmagazine). — 
20.00 Nieuvw. — 20.35 La chasse 
aux trésors (speO. — 21.40 Cham-
pollion (dokJ. — 22.35 Kunstmaga-
zina — 23.00 Nieuwa 

F 3 
20.00 Bizarre bizarre (bizarre ver
halen). — 20.35 La boite aux let
tres. — 21.35 Nieuws. — 21.55 
Korte Franse filma — 22.30 Les 
misérables (film). — 0.10 Prélude d 
la nuit 

ARD 
20.00 Nieuwa - 20.15 Cleopatra 
(film). — 23.15 Hundert Meister-
werke. — 2325 Nieuwa 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.10 Bonner 
Perspeköven. — 19.30 Eri<ennen 
sie die Melodie? — 20.15 Jenseits 
von Eden. — 21.15 Nieuws. — 
2130 W.K. ijshockey. - 22.40 Fra 
Diavok}/komische opera). — 0.00 
Nieuwa 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 B Peru. -
21.00 Auslandsstudio. — 21.45 
Mein erstes Sangerieben. — 22.30 
Musikszene 83. — 23.15 Kunst-
Cïeschichten. — 23.30 Nieuvi«. 

LUX. 
19.15 Nieuwa — 1930 Flash-back 
— 1955 Le coffi-e-fort (speD. — 
20.00 La loi selon McOain. - 21.00 
Soudain l'été dernier (film). 

Maandag 
18 APRIL 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 Tik 
tak. — 18.05 Rondomona — 18.30 
Take it easy (Open SchooD. — 
18.55 Jukebox. - 19.05 Hamlet 
komt op. — 19.45 Nieuws. — 20.15 
Mini mikro makro (spel). — 2020 
De familie Oppermann (tv-film). — 
2225 Wikken en wegen. - 23.05 
Nieuws. 

BRT 2 

19.45 Nieuws. — 20.15 Extra-time. 
- 22.00 Pop^lektron. 

20.00 Nieuwa - 2028 Laat uw 
hart spreken. — 21.35 Brandpunt 
— 2220 De alles is anders show. 
- 2325 Nieuwa 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Studio '83 (spiksplinternieuw 
popprogramma). — 19.45 Paul 
Newman (filmportreO. — 20.07 
Exodus (film). 21.40 Koren in 
Nederiand. — 22.30 Nieuwa — 
22.45 Teleac (ekonomie). — 23.15 
Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuwa — 20.00 Parfum de 
femmes (film). — 23.00 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Martin Rou-
magnac (film). — 2220 Nieuwa — 
2225 LEnjeu. - 2325 Nieuwa 

A 2 
19.10 D'accord, pas d'accord 
(magJ. — 1920 Gewestelijk 
nieuwa — 19.45 Le Théètre de 
Bouvard. - 20.00 Nieuwa - 20.35 
Le grand échiquier. — 23.15 
Nieuwa 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuwa — 19.40 
Regionaal programma — 19.55 
Les aventures de Tintin. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (speD. — 
2035 Moi, fleur bleue (film). -
22.10 Nieuwa — 22.30 Thalassa 
— 23.10 Prélude ó la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Abenteuer 
Bondesrepublik — 21.15 Kontras
te. — 22.00 Die Berliner Scala — 
22.30 Tagesthemen. — 23.00 Nfcht 
aufgebenl (film). — 0.10 Nieuwa 

ZDF 
19.00 Nieuwa - 19.30 Ganz 
schön Mutig. — 20.15 (Sesund-
heldsmagazin praxia — 21.00 Heu-
te-Joumal. — 2120 Point Hope (tv-
film). — 22.55 Praxis extra (diskus-
sie en informatie over zwanger
schap). - 2325 Prix Future 1983 
(reportage). — 23.45 Nieuwa 

D 3 
20.00 Nieuwa — 20.15 Ausiands-
show (Straatsburg). — 21.45 Lan-
desspiegel (Hinter den Schlagzei-
ien). — 22.15 Pierrot mein Freund 
(tv-film). — 23.45 Nieuwa 

LUX. 

19.15 Nieuws. — 1952 Le coff in 
fort (speD. — 20.00 Les lundis au 
soleil, hit-parade. — 21.00 Le grand 
bazar (film). — 22.30 Les lundis au 
soleil. — 2250 La joie de lire 
(boekerO. 

Dinsdag 

[ 19 APRIL 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tik 
tak - 18.05 Sesamstraat - 1820 
Er was een keer.. — 18.30 Foo Foo 
(drie bergbeklimmers). — 18.35 Fa^ 
bian van Fallada (jeugdfeuilleton)^ 
— 19.00 Tijdrover: lieve plantjea' 
— 19.45 Nieuwa — 20.10 Kunst
zaken. - 20.151.0- *wis). - 20.45 
Nieuwe, heeriijke wereld. — 21.45 
Liftvrees (thriller). — 22.35 Nieuwa 

BRT 2 
19.45 Nieuwa - 20.00 Voetbal: 
Watersche*—Aberdeen. 

NED 1 
19.02 Matthew Star (science-fic-
tionserie voor de jeugd). — 20.00 
Nieuwa — 20.28 Exodus (film). — 
22.10 Tros Aktua TV. - 22.45 
Harten Z — 23.40 Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat — , 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuwa — 

19.12 D'r kan nog meer bij. — 1325 
Een wankel evenwicht (dok). — 
20.00 U zal ik loven (muziek). — 
2020 Tijdsein. - 20.50 Het evan
gelie naar Johannes (dokj. — 
21.40 Omnibus (kunstkroniek). — 
22.30 Nieuwa - 22.45 Den Haag 
vandaag. — 23.00 Studio sport 
extra - ijshockey. — 23.30 Nieuwa 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 20.00 A l'Est 
d'Eden. - 20.50 Minute Papilion 
(konsumentenmagJ — 21.55 Musi-
que russe. — 22.35 Nieuws. 

F 1 

20.00 Nieuvy«. — 20.30 D'accord 
pas d'accord (magJ. — 20.35 Saga 
(magJ. - 21.40 Café-théètre. -

22.45 Nieuws — 22.50 Porte par la 
voix (korte dokj. — 2320 Nieuwa 

A 2 

20.00 Nieuwa - 20.30 D'accord, 
pas d'accord (magJ. — 20.40 Mai-
gret voit rouge (film). — 22.10 Lire 
c'est vivre (boekenmagJ. 

F 3 
19.20 Gewestelijk nieuwa - 19.40 
Regionaal programma. — 19.55 
Les aventures de Tintin. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (speD. — 
20.35 L'avare (film). - 22.30 
Nieuws. — 22.50 Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuwa — 20.15 Die Mon-
tagsmaler (speO. — 21.00 Report 

— 21.45 Der Aufpasser. 
Tagesthemen. — 23.00 V 
ckey. — 0.00 Nieuwa 

ZDF 
19.00 Nieuwa-19.30 D 
dische Nachtigall (film). 
Heute journal. — 2120 [ 
der neuen Heimat — '. 
andere seite der Holle (t 

D 3 
20.00 Nieuwa-20.15 £ 
extra (W.K. ijshockey). 
Formel eins (de ARD-I 
— 22.30 Landesspiegel. 
Deutscher Alltag. - 23.4 

LUX. 

19.15 Nieuwa - 19.52 

Z A T E R D A G (16 apriO - BRT zorgt voor een 
partijtje lachen met de namlddagfllm Zwarte tijd voor 
sergeanten (No time for Sergeants), een Amerikaanse 
kornedie van Mervyn Le Roy (1958, z.-wJ. Een meer-
sterrenproduktie met Andy Griffith, Murray Hamilton, 
Nick Adams, Myron McCormick die speelt in soldaten-
milieus. — Veel ernstiger gaat het eraan toe in h§t 
sociale drama Onder de hoede van vreemden (In the 
custody of strangers), een Amerikaanse TV-film van Ro
bert Greenwald (1982). Martin Sheen speelt de rol van 
Frank C^dwell, een vader die het lelijk aan de stok krijgt 
met zijn werkmilieu en met zijn zoon. Martin Sheens 
echte zoon, Emilio Estevez speelt de zoon Danny 
(üaldwell. Martin Sheen mag naast rollen in TV-produk-
ties heel wat belangrijk werk voor films op zijn palmares 
noteren. In onder andere Apocalypse now. The Execu-
tk)n of private Slovik, The Missiles of October en in 
Gandhi. — De fans van Larry Hagman (J.R. in „Dallas") 
kunnen vanavond via Avro (Ned. 1) beleven hoe 
Hagman eruit ziet en hoe hij zich gedraagt in het „gewo
ne" leven. Hij is immers in Nederland en is er de gast van 
de Avro. De aflevering van Dallas wordt voorafgegaan 
door een kort gesprek met het fenomeen en morgen
avond wordt een verslag uitgezonden van zijn bezoek 
aan Nederiand (Avro/Ned. 1). Zou hij echt van vlees en 
bloed zijn? (J.R. in Nederland) Wie van die hedendaag
se amorele toestanden in Dallas baalt wordt door de 
Avro niet in de steek gelaten. Als laatavondfilm komt op 
Ned. 1 immers een „historische" romantische film met 
veel degengekletter en hofintriges: De man met het ijze
ren m^ker CThe man in the iron mask), een Ameri-
kaans-Britse avonturenfilm naar Alexandre Dumas. Ri
chard Chamberiain die als een specialist in dat genre 
mag worden beschouwd speelt een dubbele rol. Het 
gaat hier immers om het avontuuriijke bestaan van 
tweelingbroers. Richard Chamberiain was al vaker op 
het TV-scherm, in de reeksen „Dr. Kildare", „Shogun", 
„Centennial" e.a. Naast zijn TV-werk was hij te zien in 

Cary Grant en Audrey Hepburn in „De man met de vijf 
paspoorten'(Charade), vrijdag 22 april om 23 u. 25 op 
Ned Z 

een hele rits mantel- en degenfilms: 
De Graaf van Monte-Cristo, De V 

Z O N D A G (17 april) - Wielr 
aken-Luik. BRT is misschien wel d 
zoveel tijd besteedt aan „de verbeti 
kwaliteit", zoals de BRT aangeeft \ 
laten leven gaat Dat magazine bevi 
onderwerpen, gebracht in de mees 
pakkingen: dokumentaires, info, tips 
Speciale effekten verzamelen Ste 
Les Mees een heel pakket voorbe 
effekten in de hedendaagse kinenr 
fragmenten, gesprekken met effek 
CBRT) — Het is me 'n soepje, die N« 
televisiewereld met z'n zenders CA, 
zendgemachtigden, profilering, enz 
brengt een verklarende uitzending 
bij passende titel: De grote verwar 
herhalen: vanavond treedt god JR. 
wordt mens van vlees en bloed 
Avro/Ned. 1). Wij mogen onze 
verhullen dat Elizabeth Taylor in al I 
te bewonderen valt in de film 
Mankiewicz (1962). In deze spet 
volumineuze lichaam omhuld door 
verschillende gewaden waarvan 
26.500 dollar kostte. Haar tegens 
Burton. Hoeft het gezegd dat zij ze 
het doek voor de nodige sens 
bezigheid die het duo tot op hed< 
(Duitsland 1). 

M A A N D A G (18 apno -
(tevens slot) van de Duits/Oost 
Britse koproduktie De familie Of. 
schwister Oppermann) geeft nog c 
beeld van de schrijnende nazi-terre 
de joodse medeburgers voor en tijc 
(BRT 1). — Tros besteedt de hoof 
aan de superster, sekssymbool, hu 
regisseur, enz. Paul Newman. Eers 
geschetst van Paul Newman aan d 
sche filmfragmenten, gesprekken, r 
ten uit films waarin hij speelde of d 
nadien volgt de spektakelfilm Ex 
hoofdrol speelt Het is een gigantis 
op het merkwaardig boek van Leo 
miljoenen gekost en duizenden m( 
meegewerkt De titel van boek en fi 
t w e ^ e boek van de bijbel, handel 
van de joden uit Egypte. Tevens i 
van het schip dat in 1947 met zoger 
naar het toenmalige Palestina v 
Engelsen, sinds mensenheugnis p 
kolonisten, maakten zich van het s 
den enkele opvarenden en stuu 
bemanning terug naar Hamburg. [ 
felle protesten over de hele werel 
feld mede bijgedragen tot de definU 
staat Israël, voorzover men tot op f 
tieve „stichting" kan spreken (Ne( 

DINSDAG (19 april) - vc 
Aberdeen! De tweede afleverinc 
reeks „Een nieuwe, heeriijke wert 
wordt in het kader van het popu 
magazine Verover de aarde, gaat c 
familie en maatschappij. Vragen c 
vruchting, genetische manipulaties, 
nes, enz. komen hierin aan de orde 
is een tweedelige thriller in de Br 
thriller" en gaat over een man met 
fobie die door een organizatie geh€ 
ertoe gebracht wordt om liften te 
who walked quinckly, BRT 1). 

14 APRIL 19B3 



m TV-programma's 15 

r Aufpasser. — 22.30 
n. - 23.00 W.K. ijsho-
0 Nieuws. 

«. — 19.30 Die Schwe-
htigall (film). - 21.00 
al. - 2120 Das Reich 
Heimat - 22.05 Die 
s der Holle (tv-film). -

13. - 20.15 Sport-platz 
ijshockey). — 21.45 

3 (de ARD-hitparade). 
indesspiegel. — 23.00 
MItag. - 23.45 Nieuws. 

1/8. - 19.52 Le coffre-

fort (spel). — 20.00 Le grand frère 
(fj. - 21.00 Escalier interdit (film). 
— 23.00 Le joie de lire. — 23.05 Vi
site guidée (Pari is). 

Donderdag 
21 APRIL 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. — 18.00 Tik 
tak. - 18.05 Chips (fJ. - 18.50 
Tijdrover: bridge, stap voor stap. 
- 19.45 Nieuws - 20.10 Kunst
zaken. — 20.15 Cinémanie (film-
kwis). — 21.05 Panorama — 21.55 
Dallas (f J. - 22.45 Nieuws. 

BRT 2 
19.45 Nieuwa — 20.10 Kunst-za
ken. — 20.15 Wikken en wegen. — 
20.55 Onvoltooid verleden (televi
siespel). — 2200 Schooltelevisie. 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 2028 King's 
Royal (f J. - 21.20 Hier en Nu. -
22.00 Maggie Fortaes (f J. - 22.50 
De Quakers (f J. - 2325 Nieuwa 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 De Minibtos. — 1920 Dries
ter. — 20.10 Wie van de drie? — 
20.40 Mark Telford bankier (f J -

iegenfilms: De Drie Musketiers, 
risto. De Vier Musketiers, e.a. 

-il) — Wielrennen: Luik-Basten-
:hien wel de enige zender die 
„de verbetering van de levens-

" aangeeft waarover Leven en 
igazine bevat sterk gevarieerde 
in de meest verschillende ver-

es, info, tips, een kwis, enz. — In 
amelen Stefaan De Coster en 
<ket voorbeelden van optische 
lagse kinema. Zij brengen film-
1 met effektenspeciallsten, enz. 
>epje, die Nederiandse radio- en 
zenders (A, B, C, enz.-zenders), 
fllering, enz. Veronica (Ned. 2) 
uitzending daarover met de er-
'Ote verwaning (Ned. 2). En we 
ïdt god J.R. onder het plebs en 
i en bloed U.R. in Nederland, 
Dgen onze lezers zeker niet 
Faylor in al haar pracht en praal 
T de film Cleopatra van J.L 
deze spektakelfilm werd Llz' 

nhuld door zomaar eventjes 58 
> waarvan het duurste ruim 
laar tegenspeler was Richard 
3d dat zij zowel voor als achter 
xiige sensatie zorgden? Een 
tot op heden blijkt te bevallen 

3 april) — 4Het tweede deel 
Duits/Oostenrijkse/Zwitserse/ 

familie Oppermann (Die Ge-
geeft nog een meer Indringend 
le nazi-terreur tegenover vooral 
i voor en tijdens Wereldoorlog II 
}dt de hoofdbrok van de avond 
symbool, huisvader, autorenner, 
wman. Eerst wordt een portret 
vman aan de hand van biografi-
ssprekken, reportages, f ragmen-
peelde of die hij regisseerde en 
akelfilm Exodus waarin hij de 
een gigantische film, gebaseerd 
«k van Leon Uris. De film heeft 
jizenden mensen hebben eraan 
in boek en film is ontleed aan het 
jbel, handelend over de uittocht 
e. Tevens is „Exodus" de naam 
7 met zogenaamde illegale joden 
Palestina werd gezonden. De 
snheugnis piraten, bezetters en 
;h van het schip meester, dood-
3n en stuurden passagiers en 
Hamburg. Deze aktie leidde tot 
• hele wereld en heeft ongetwij-
tot de definitieve stichting van de 
Tien tot op heden van een defini-
jreken (Ned. 2). 

april) — Voetbal: Waterschei— 
e aflevering van de zesdelige 
eriijke wereld", die uitgezonden 
n het populair-wetenschappelijk 
larde, gaat over nieuwe visies op 
ij. Vragen over kunstmatige be-
lanipulaties, alternatieve kommu-
aan de orde (BRT 1). — Liftvrees 
er in de Britse reeks „Armchair 
in man met aanleg voor claustro-
nizatie gehersenspoeld wordt en 
om liften te saboteren CThe giri 
BRT 1). 

W O E N S D A G (20 april) - Voeöja/.-terugwed
strijden van de halve finales en de Europese Bekers. 
Voor België: Anderlecht—Bohemians Praag. — De 
BRT-verantwoordelijken en Armand Pien zijn uiteinde
lijk blijkbaar dan toch gezwicht voor de kritiek die van 
verschillende kanten geloosd werd over de Mini Micro 
Macro kwis. Een toe te juichen demokratisch besluit, 
waar het programma bij gewonnen heeft In deze vorm 
kunnen wij het al een stuk beter aanvaarden (BRT 1) — 
Hopelijk wordt dezelfde lijn gevolgd i.v.m. Hoger Lager 
(BRT 1) — Roland Lommes Première-magazine (BRT 1) 
is geheel gewijd aan de Franse film „Edith et Marcel" van 
Claude Lelouch over Edith Raf en haar relatie met Mar
cel (5erdan-Groucho. Marx zorgt nog altijd voor een 
welgekomen alternatief met zijn spel/show/interview
reeks You bet your life (VPRO/Ned. 1). 

D O N D E R D A G C21 april) - Het jongerenma
gazine WP(BRT 2) heeft als centraal tema: jongeren en 
sex in de media. Gastvedette is ONA (Hilde de 
Ketelbutter) ex-zangeres bij Ex-Hole, die de solotoer op
gaat — Wat kan er gebeuren als op het stationnetje 
van bij voorbeeld Erembodegem alle passagiers de trein 
moeten veriaten? Een situatie die iedere treinreiziger 
kan overkomen. Meestal worden dan bussen ingezet 
om voor het verdere vervoer te zorgen. En daarmee is 
normalerwijze het probleem opgelost Maar het kan ook 
heel anders veriopen. En dat gebeurt in Onvoltooid ver
leden (BRT 2), een Nederiands TV-spel van Kees 
Holierhoek, huisscenarioschrijver van de NCRV. De 
35-jarige Ellen Lanser stapt net als de andere reizigers 
uit de trein. Maar in dit dorpje heeft zij haar jeugd 
doorgebracht Is dit gebeuren toeval of voorbeschik
king? Hier heeft zich immers een tragedie voltrokken 
waarbij zij sterk betrokken was. Zij slentert het dorpje in 
en ontmoet Van Egteren die haar verwijt dat alleen zij
zelf schuldig was aan het gebeuren... (was al eerder op 
het Nederlandse scherm). 

V R I J D A G (22 april) — BRT 1 zet vanavond een 
degelijke film op het scherm: Drie vrouwen CThree wo
men) van Robert Altman (1977). Drie vrouwen, Rnky 
(Sissy Spacek, voortreffelijk in de pakkende film „Mis
sing"), Millie (Shelley Duvall) en willy (Janice Rule) be
wegen zich in het woestijnlandschap van Centraal 
(Dalifomië, waar zich rond een terapeutisch centrum een 
kleine gemeenschap ontwikkeld heeft De gemeen
schap wordt gekennnerkt door gebrek aan onderiing 
menselijk kontakt Binnen deze gemeenschap en in dit 
woestijnlandschap zoeken de drie vrouwen hun weg. 
Door omstandigheden gedwongen wijzen zij de man
nenwereld af. Ze trekken zich terug op zichzelf, in een 
soort matriarchaat.. (BRT 1) — De chauvinistische 
Hollanders beweren tegen wie en waar en wanneer het 
maar kan dat Audrey Hepburn een Nederiandse is. 
Niets is minder waar. Zij is geboren in België van Brits/ 
Nederlandse ouders. Zij is getrouwd met een Italiaanse 
psychiater en zij verblijft in Zwitserland. Zij Is al veertien 
jaar met dezelfde man getrouwd, namelijk de negen jaar 
jongere Italiaans psychiater Andrea Dotti en is moeder 
van twee kinderen. Omwille van die man en die twee 
kinderen heeft zij haar filmaktiviteiten op een laag pitje 
gezet Net twintig jaar geleden, in de tijd dat zij voor mil
joenen mannelijke én vrouwelijke bioskoopgangers de 
ideale vrouw verfjersoonlijkte, speelde zij de vrouwelij
ke hoofdrol in Charade (De man met de vijf paspoorten) 
(Tros/Ned. 1) naast die andere filmgod Cary Grant 
Reggie: een knapp» Amerikaanse, getrouwd met een 
rijke Fransman, verblijft in Parijs. Tijdens een skivakantie 
beseft zij dat hun huwelijk eigenlijk kapot is. Zij neemt 
een logisch besluit en keert terug naar Parijs om het uit 
te maken. Het appartement is echter totaal leeggehaald. 
En wat later krijgt zij het bericht dat haar man vermoord 
werd. Een elegante en charmante man. Peter Joshua 
(Cary Grant) biedt haar zijn hulp aan„. 

21.30 Mensenkinderen (over de 
relatie tussen leerkrachten en leer
lingen). - 22.30 Nieuws. - 22.45 
Den Haag vandaag. — 23.00 Socu-
tera — 23.10 Studio Sport extra 
(paardesport en ijshockey). — 0.00 
Nieuws. 

RIB 1 
19.30 Nieuwa — 20.00 Autant sa-
voir (pensions). — 2025 Gator 
(film). — 22.15 Le carrousel aux 
images. — 2250 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuwa - 20.35 Tenue de 
soiree de rigueur (tv-film). — 22.05 
Nieuws. — 22.10 Les yeux du 
desert — 23.05 Nieuwa 

A 2 
20.00 Nieuwa — 20.35 L'Histoire 
en question. — 21.55 Les enfants 
du rock. — 23.15 Nieuws. 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuv«. — 19.40 
Regionaal programma — 19.55 
Les aventures de Tintin. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (speD. — 
20.35 Duel au soleil (film). - 22.40 
Nieuws. — 23.00 Mémoires de 
France. — 23.40 Agenda 3 Cul
tuur). — 23.45 Prélude è la nuit 

ARD 
20.00 Nieuvw. — 20.15 Krieskys 
letztes Gefecht — 21.00 MusiMa-
den (tv-diskoteek). — 21.45 
Scheibnerweise (kabaret en literai
re kleinkunsO. — 22.30 Tagesthe-
men. — 23.00 ARD-Sport Extra 
{W.K. ijshokey - W.K jumping). — 
0.00 Nieuwa 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Dalli Dalli 
(spel). - 21.00 Heute-Joumal. — 
2120 „Wir fangen erst nchtig anl". 
- 22.25 Pferd, mein Pferd. - 0.10 
Nieuwa 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Lauttos im 
Weltraum (film). — 21.45 Landes-
spiegel. — 22.15 Nachtschalter un-
terwegs... 

LUX. 
19.15 Nieuwa — 19.52 Le coffre-
fort - 20.00 Dallas. - 21.00 A 
vous de choisir. Filmkeuzepro-
gramma: Le Cercle rouge of Ainsi 
va l'amour. — 23.35 La joie de lire 
(boeken). 

Woensdag 
20 APRIL 

BRT 1 
16.30 Leven met je ademhaling 
(Open SchooD. - 17.30 Het ko
raaleiland. — 17.55 Jukebox — 
18.00 Tik tak. — 18.05 Kameleon. 
— 18.30 Waard om te weten. — 
18.40 Beifi en Ullibit - 19.00 Fun-
niea — 1905Gezondheidsmagazi-
ne. — 19.45 Nieuwa - 2020 Love 
verliefd (fJ. - 20.45 Hoger-lager 
(speO. — 2125 Première-magazine 
(filmmagJ. — 22.15 Nieuwa — 
22.35 Televox. 

BRT 2 
19.45 Nieuwa - 2000 Voetbal: 
Anderiecht—Bohemians Praag. — 
21.45 Naar de wortels van de 
apartheid. 

NED 1 
20.00 Nieuwa - 2028 BGTV. -
21.00 Groucho Marx in „You bet 
your life" (quiz-show). — 21.25 De 
vooruitgang. — 2225 Hotel Subur
bia (muziek). — 23 00 Teleac (ergo-
nomie). — 23.35 Nieuwa 

NED 2 
18.30 Seseamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuwa — 
19.12 Politieke partijen (C.PJ. — 
1922 Van gewest tot gewest — 
20.15 Gekkenbriefje (tv-film). — 
21.40 Nomaden ÖjalleO. - 22.00 
Studio Sport - VoetbaL - 22.30 
Nieuwa — 22.45 Den Haag van
daag. — 23.00 Nieuwa 

TVEkspies 
De dikste vriend 

vanuwTY. 

RBT 1 
19.30 Nieuwa — 20.00 La chasse 
aux trésors (speD. — 21.00 Spé
cial: elections socialea — 22.30 
Nieuws en weer. 

F 1 
1925 Nieuwa - 1955 Voetbal 
(Widzew Loz—Juventus Turijn). 
- 21.45 Korte fUm. - 22.00 
Nieuwa 

A 2 
19.20 Gewestelijk nieuwa — 19.45 
Le théêtre de Bouvard (magJ. — 
20.00 Nieuwa — 20.35 La veuve 
rouge (tv-film). — 22.10 Moi- je. — 
23.00 Nieuwa 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuwa — 19.40 
Regionaal programma — 19.55 
Les aventures de Tintin. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (speD. — 
20.35 La Périchole (operette Of
fenbach). — 22.55 Nieuwa — 
23.15 Prélude è la nuit 

ARD 

2000 Nieuws. — 20.15 Die Rop-
penheimer Sau (tv-film). — 21.45 
(Skjbus—Die Welt von der wir 
leben. — 22.30 Tagesthemen 

ZDF 
19.00 Nieuws — 19.30 Reisebikler 
aus der DDR (reportage) - 2015 
ZDF-Magazin. — 21.00 Heute-
Joumal. — 2125 W.K ijshockey. 
- 22.40 Voetbal. - 23.50 Nieuwa 

D 3 
20.00 Nieuwa — 20.15 Mittwochs 
in_ — 21.45 Auslandsreporter. — 
2215 Alles in Butter (film). - 23.45 
Nieuwa 

LUX. 
19.15 Nieuwa - 19.52 Le coffre-
fort (speO. — 20.00 La croisière 
s'amuse ( f l — 21.00 Trois milliards 
d'un coup (film). — 22.55 La joie de 
lira - 23.00 RTL-théétra 

Vrijdag 
22 APRIL I 

BRT 1 

14.00 SchooltelevisJe. - 18.00 Tik 
tak. — 18.05 Klem, klem kleutertje. 
- 1820 Er was een keer. — 1830 
Leven met je ademhaling (Open 
SchooO. - 19.00 Uit en thuis 
(Grobbendonk en de Antwerpse 
Kempen). — 19.10 übrado. — 
19.45 Nieuws. - 2020 Pas de 
Deux. — 2025 Dne vrouwen (film). 
- 2225 Première. - 23.15 
Nieuws. 

BRT 2 

19.45 Nieuwa — 20.15 Gezond-

heidsmagazine. — 2050 Lente in 
Wenen Oentekoncert). 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 2028 Willem Ruis 
Lotto show (speD. — 22.00 Vijf 
dagen in december. — 22.45 Ach
ter het nieuwa — 23.00 Haagse 
bluf. - 0.00 Nieuwa — 0.05 Studk) 
Sport-Extra 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuwa— 
19.12 Frank Buck. - 19.55 TV 
Privé extra — 2055 Derrick (poli-
tiesene). — 21.55 Kieskeurig - 30 
jaar konsumentenbond. — 22.30 
Nieuws. 2250 Buren (dokj. — 
2325 De man met de vijf paspoor
ten (film). — 1.15 Interview met de 
minister president 

RTB 1 
19.30 Nieuwa— 20.00 A suivre_ — 
2120 L'Heure de Mana (film). — 
22.50 Nieuwa 

F 1 
20.00 Nieuwa - 20.35 Portrait 
(Guy Bédos). — 21.40 Lucien Leu-
wen. — 22.40 Nieuwa — 22.45 Les 
grandes expositions (dokJ. — 
23.10 Nieuviw. 

A 2 
20.00 Nieuwa — 20.35 Médecins 
de nuit (doktersfeuilleton). — 21.35 
Apostrophes (literair magazine). — 
22.50 Nieuwa — 23.00 La vie d'un 
honnéte homme (film). 

F3 
1920 Gewestelijk nieuwa — 19.40 
Regionaal programma — 1955 
Les aventures de Tintin. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (speD. — 
2030 D'accord, pas d'accord 
(magJ. - 20.35 Vendredi. - 21.35 
Nieuwa — 21.55 Flash 3 (fotonr»-
gazine). — 22.40 Prélude è la nuit 

ARD 

20.00 Nieuwa - 20.15 W K ijsho-
ckey. — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Die grosse Flatter (tv-fikn). 
— 0.35 Nieuwa 

ZDF 

19.00 Nieuwa — 19.30 Auslands-
joumal. — 20.15 Der Alte. — 21.15 
Tegtmeier klört auf — 22.00 Heu-
te-joumal. — 2220 Aspekte QaA-
tuur). — 22.50 Sort am Freitag. — 
23.35 Point Blank (film). - 105 
Nieuwa 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Freitagsfo-
rum. — 21.45 Landesspiegel. — 
22.15 Sechs Fuss Land. - 23.10 
Rockpalast — 0.10 Nieuwa 

LUX. 

19.15 Nieuwa — 19.52 Le coffre-
fort — 20.00 Fantómes ó fitalienne 
(film). - 21.30 Dynastie (fJ. -
22.30 Bourse-hebdo. 
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m Kritisch bekeken 

Een Europees poëzietijdschrift 
r ^rr • - l i -M^i i 

Zopas verscheen het eerste 
nummer (en meteen een 
dubbelnummer van 104 pa
gina's) van een nieuw poë-
zie-tijdschrift: TT Helemaal 
nieuw is het niet want het 
heeft, weliswaar in een ui
terst bescheiden vorm, 
reeds één jaargang achter 
de rug als bertchtenblad van 
de Europese Vereniging ter 
Bevordering van de PoSzie, 
die er ook de uitgever van is. 
Maar nu verschijnt het als 
een volwaardig tijdschrift in 
boekformaat, met een 
boeiende keuze van artikels 
en gedichten. 

Zo laat dit eerste nummer zich 
o.m. lezen als een verlengstuk van 
het 4de Europees Poëziefestival 
dat door bovengenoemde Vereni
ging werd georganizeerd te Leu
ven, eind oktober 1982, een festi
val gewijd aan het thema „Myste

rie en Materie". Onder deze titel 
schreef Anton van Wilderode (en 
het is altijd prettig een Vlaming 
een Europees tijdschrift te zien 
openen) een biezonder intelligen
te bijdrage „over religieuze poëzie 
en haar herkenbaarheid". Verder 
vindt de lezer een korte maar 
heldere kommentaar op de eerste 
psalm door André Chouraqui, de 
Israëlische auteur die o.m. de volle
dige Bijbel in het Frans vertaalde, 
de integrale tekst van de lezing 
„Taal en religie" die door de Neder
landse dichter Huub Oosterhuis 
op het Festival werd gehouden, en 
het „niet-besluit" van festival-voor
zitter Mario Luzi. 
Daarnaast zijn er gedichten van 
Van Wilderode (met een Italiaanse 
vertaling van Luisa van Wasse-
naer-Crocini), Oosterhuis (met. 
een Franse vertaling van Liliane 
Wouters), en de zopas overleden 
dichter Vittoria Sereni (met een 
Nederlandse vertaling van Eugene 
Van Ittertieek) en bijdragen van 

de Senegalese dichter Charles 
Carrère en de Servokroatische 
criticus Milan MIadonevic de Luzi-
ce. Echo's en personalia sluiten dit 
lezenswaardig nummer af. 

TT schijnt alvast een nieuwe stem 
te worden onder de poëzietijd-
schriften: het kondigt zich niet 
alleen ambitieus aan met een meer 
dan gemiddeld niveau in teksten 
en prezentatie (Gerard Thijs 
maakte er, qua lay-out een hand
zaam boekje van), maar de reso
luut Europese richting die hier 
wordt ingeslagen, is alvast uniek: 
de kritische en informatieve stuk
ken worden geschreven in een 
van de drie werktalen (Nederland, 
Frans en Engels) en worden soms 
ook nog van een vertaling voor
zien; gedichten worden, naast een 
vertaling, steeds in de oorspronke
lijke taal weergegeven. Het blad 
wordt in de eerste plaats samen
gesteld uit bijdragen die in op
dracht worden geschreven, en 

Het embleem van de Europese 
poözievereniging ontworpen 
door Gerard Thijs. 

pas in tweede instantie, en voor 
zover er plaatsruimte l^eschikbaar 
is, uit een keuze van vrijwillig inge
zonden kopij. Deze optie laat de 
uitgever (in casu vooral hoofdre
dacteur Eugene Van Itterbeek) 
toe een welomschreven beleid te 
voeren. Welk dat beleid zal zijn, zal 

moeten blijken uit de volgende 
nummers. Het is alvast duidelijk 
dat er ruimte is voor een tijdschrift 
dat de poëzie vanuit een Europees 
gezichtspunt beschouM^ en dat de 
lezer kan helpen om zich te oriën
teren op een zo uitgestrekt en 
bovendien weinig gestruktureerd 
terrein. De vijf jaar ervaring ter 
zake die de Europese Vereniging 
ter Bevordering van de Poëzie 
bezit kan een goede basis vor
men. Maar of dergelijk blad uitein
delijk slaagt hangt natuurlijk ook 
af van nieuwsgierige lezers, abon
nementen dus. En die Isetalen in 
België 500 B.fr. voor 4 nummers, 
150 B.fr. per los nummer, en voor 
het eerste (dubbel)nummer 
300 B.fr. Het lidmaatschap van de 
Vereniging kost 750 B.fr. abonne
ment inbegrepen -I- 10 % op alle 
eigen uitgaven (de „Leuvense ca
hiers"). Redaktie en administratie: 
Blijde Inkomststr. 9 te 3000 Leu
ven. 

Jot Siroobanto 

Notities uit het kunstleven voor u bij «elkaar geschreven door NIc van Bruggen, 

Kon kreet 
Ja, dit lijkt wel een serieus prot>leem, is een be
paalde kunstvorm nu erg „abstrakt" of juist heel 
„konkreet"? Haha, zeggen de figuratieven, wij 
schilderen door Iedereen konkreet herkenbare 
dingen^ dus, wie brengt wat anders in? Precies, 
zeggen de abstrakten, maar wij schilderen 
doeken die zuiver zichzelf zijn, niet belast met 
de anekdotiek van de voorstelling» een konkre-
tere eigenheid kan niet Misschien daarom toch 
even lezen In het boek Abstrait/Concret van 
Andrei Nakov, uitgegeven door Transédition in 
de reeks Diffusion Minuit. de eerste, doortas
tende studie over de niet-objektieve kunst 
tussen de jaren 1920 en 1930 in Polen en 
Rusland, met oa Malevitch en Rodtchenko, de 
voornaamste protagonisten van het suprematis-
me en konstruktivisme. En in die tijd waren — in 
Antwerpen — veel kunstenaars daar van zeer 
nabij bij betrokken. Een verhaal in de Vlaamse 
kunstgeschiedenis dat te herontdekken valt 

Bestseller (1) 
Een bestseller is een rekbaar begrip. Jan Cra
mer schreef er ooit een onverbiddelijke, maar 
hoeveel exemplaren die 17 drukken (of meer, 
want ik ben opgehouden te tellen toen) samen 
opgeleverd hebben is nooit aan de openbaar
heid prijs gegeven. Ik vind dat je in ons taalge
bied pas van een bestseller mag spreken als die 
minimum een oplage van 100.000 haalt Nu ja, in 
Vlaanderen is een eerste druk van 5.000 ook al 
een gunst van de uitgever Maar Wolkers' 
jongste skoorde ook maar 50.000 (en laat Jan 
maar prijzen weigeren omdat él zijn boeken 
meesterwerken zijn). Trouwens, zó slecht deed 
dat meesterwerk van Jan het nu ook weer niet 
Een goede middenmoter boven de Moerdijk 
(zeggen we Hemrians en Reve) ligt steeds in de 
orde van 40 tot 50 duizend papert)acks. Maar 
„De Aanslag" van Harry Mulisch zit nu al flink 
boven de 150.000 en wordt in die buurt bena
derd door Kees van Koeten, terwijl ook de 
„Droomkoningin" van Maarten 't Hart de kaap 
van 100.000 al overschreden heeft En als het 
„Verdriet van België" even lekker als verse 
broodjes de deur blijft uitvliegen: „Ai Mulisch, 
ween van spijt en werp uw kroon naar Hugo". 
Nog 'n tip voor belastinginspekteurs, in een 

eertijk uitgeverskontrakt krijgt de schrijver 
10% van de veri<oopprijs als auteursrecht 
Koop zo'n Verdriet de meester glimlacht en bij 
het zetten van de sinjatuur krijg je misschien 
nog 'n pilsje in de Hotsi-Totsi ook. 

Ballet (1) 
Wat er aan onzekerfieden rond het Ballet van 
Vlaanderen ook In de lucht hangen, het danst 
voort En op zwaar tempo nogwel. Op zaterdag 
16 mei brengt het Ballet een nieuwe balletavond 
voor de Opera voor Vlaanderen, die tot 5 juni 
nog elk weekeinde te Antwerpen of Gent kan 
bewonderd worden. Ach bewonderen, dat moet 
u zelf maar uitmaken. De avond wordt ingezet 
met Enigma, een nieuw ballet van hulskoreo-
graaf Aimé de Lignière op de 5de Symfonie van 
Dmitri Sjostakowitsj, dat onlangs in Brussel 
gekreëerd werd en een zeer lovende pers 
meekreeg. Daarna volgt een nieuwe versie van 
La Péri, van John Butler deze maal, op de 
bekende muziek van Paul Dukas. De avond 
wordt afgesloten met de première, voor de 
groep dan, van Rodeo. Deze klassieker van 
Agnes De Mille op muziek van Aaron Copland 
werd voor het eerst opgevoerd in 1942, en werd 
sedertdien, mede omwille van het in de smaak 
vallende cowboy-tema, door tal van Amerikaan
se gezelschappen gedanst Ons Ballet van 
Vlaanderen is de eerste Europese groep die 
Rodeo op haar repertorium neemt 

Even boelend lijken me evenwel ook de work-
shop-voorstelllngen die het Ballet zal geven op 
20 en 16 april In de Antwerpse de Singel. De titel 
van de avonden luidt deze maal Jonge koreo-
grafen in de Singel". De bedoeling van de 
voorstellingen is om jonge koreografen uit de 
eigen school de kans te geven hun werk op een 
professionele wijze uitgevoerd te zien. Voor het 
Ballet zelf kunnen de workshops een bron van 
verjonging en vemleuwing betekenen. Voor de 
aangekondigde voorstellingen maakten liefst 13 
koreografen een ballet totaal uiteenlopende 
werken, zowel naar aard. Inhoud en dansstijl als 
naar muziekkeuze. Kortom, een breed spektrum 
van wat onze toekomstige danskunst misschien 
kan worden. 
Vermelden we ook nog dat er over het Konink
lijk Ballet van Vlaanderen zopas een lijvig, 

ruimschoots geïllustreerd naslagweri< versche
nen Is van de hand van Rina Barbier, artistiek 
stafmedewerkster van het gezelschap en zowat 
de geschiedschrijfster van de danskunst in 
Vlaanderen. Op dit belangrijke boek wordt In 
„Wij" nog uitvoeriger teruggekomen. 

Ballet (2) 
Het Internationaal Teater Instituut heeft 
29 april uitgeroepen tot een Jntemationale Dag 
van de Dans". Het instituut is op dat idee 
gekomen omdat 29 april de geboortedag is van 
Jean-Georges Noverre, een Frans danser, ko-
reograaf en teoretikus uit de 18de eeuw. Door 
velen wordt hij beschouwd als de baanbreken
de, kómbatieve grondlegger van de modeme 
dans, die hij zijn ballet d'action (aktieballet) voor 
het eerst op het podium bracht Even belangrijk 
voor de vemleuwing van de danskunst was zijn 

In 1759 gepubliceerde boek „Lettres sur la 
Danse", waarin hij voor zijn tijd erg revolutionai
re Ideeën de wereld Instuurde, die ook door de 
grote koreografen van deze tijd nog steeds als 
richtinggevend aanvaard en toegepast worden. 
Naar aanleiding van deze „Dag van de Dans" 
gaat In de foyer van de Antwerpse KVO de 
fototentoonstelling „Van Noverre tot nu" door, 
die van 16 tot 30 april tijdens de pauzes kan 
bezocht worden. Je had eigenlijk wel iets méér 
verwacht maar het zullen de fondsen wel weer 
zijn. 

Bestseller (2) 
Een bestseller moet eigenlijk twee keer ge
maakt worden. Hij moet geschreven worden én 
aan de man gebracht Van beide taken, die ove
rigens niet los van elkaar gezien kunnen wor
den, heeft men In de Angelsaksische uitgevers-
werekJ wel enig verstand. U kent natuurtijk John 
Ie Carré van „Spion aan de muur" en „Smiley's 
People" en alles wat daartussen lag. Van hem 
verscheen nu een lang verwachte nieuwe, 
lijvige roman „The Little Drummer Girt" On de 
Nederiandse vertaling „De Lokvogel", 479 bIzJ. 
Hoe wordt zo'n meesterwerk (en dat schijnt het 
inderdaad te zijn) nu gelanceerd? Alleszins 
grootscheeps, we beperken ons tot een opsom
ming van het voornaamste: voorpublikaties In 
Rayboy en The Observer (met Interview), om
slagverhaal in Newsweek, een halve pagina 
advertentie In Radio Times, vier voorpagina 
advertenties elke maandag van april In The 
Times, een opvolgkampanje In 28 bladen van 
het Verenigde Koninkrijk met samen 18 miljoen 
lezers... plus de daarbij horende posters en 
ander ultstalmateriaal. Het zeer genuanceerde 
en voortreffelijk gedokumenteerde verhaal over 
een Joodse geheimagent die naar Europa komt 
om een einde te maken aan een golf door Pales-
tijnen gepleegde bomaanslagen is te knap, maar 
ook te lang en te Ingewikkeld om hier uit de 
doeken te doen. U gaat dit meestertijke mengsel 
van thriller en politieke roman wellicht toch 
kopen, de uitgever Is er zeker van. 

Ballet van Vlaanderen, Miho Yukl in 
Enigna, het nieuwe ballet van AImé de 
Lignière. 
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Hoe Ed Kooyman de 
show- stormen overleefde 

m 17 

WNA-prijs voor jonge auteurs 

De Antwerpse zanger Ed Kooy
man hoeft wellicht niet meer voor
gesteld: Hij was wellicht in alle 
Vlaamse dorpen of steden de 
trekpleister voor een sfeervolle 
café-chantant of vrolijkte een luis
teravond op na een resem nieuw
komers met welgemeende of 
doodernstige protestliedjes in het 
voorprogramma. Ontdekt sinds 
1960 kende Ed in de gouden klein-
kunstjaren enorme bijval, en „Het 
bed van ons Moemoe" of zijn 
„Sneeuwnwitje" blijven toppers uit 
deze vette jaren. Geflukkig zijn 
voornoemde en andere fijne werk
jes nog maar eens terug uitge
bracht, en dit op de verzamelplaat 
„Het beste van...", uit in stereo bij 
MFP in de reeks „Sounds Superb" 
(nr. 4M036-64499). Liefhebbers • 
zullen met deze keuze een goeie 
zaak doen. Maar Ed bleef niet 
stilzitten, en is een van de weini
gen die zonder al te veel ophef de 
weg blijft vinden naar de Vlaamse 
teaterzaaltjes en luisterkroegen. 
Onlangs nog was hij te gast op 
een dinsdagmiddag voor een op
treden „live" bij Omroep Antwer
pen. Waar hij dan ook zijn nieuwe 
langspeler voorstelde. Getiteld 
„Ge moet het maar weten" (uit bij 
Dureco-Benelux) brengt hem met 
een meer aktuele kijk op de we
reld. Hij zingt ietwat schalks over 
de „Krisis", maar ook en vooral 
over de gewone mens, zoals „Joe 
Kamion", pittig en diepmenselijk 
verwoord. De meezinger „Naar de 
zee", met vrij lang refrein deed het 
ook „live" heel goed, toen we hem 
vorig weekeinde nog eens aan het 

werk zagen naast het wat wee
moedige lied over „Bob" „'k Zou 
willen weggaan" waarmee hij het 
optreden afrondde. Maar hij kwam 
uiteraard terug, en met zijn per
soonlijk getint en favoriete lied 
„Het lied van de straat" én een 
paar liedjes uit de oude doos liet 
hij zijn publiek vrolijk gestemd 
achter. 
Ook de diepbetreurde Louis 
Neefs blijft diep in vele harten 
gegrift En voor hen verscheen er 
onlangs in de platenwinkel: voor
eerst de verzameling van zijn be
kendste liedjes, zoals „Margrietje" 
en „Sas van Gent", „Mijn vriend 
Benjamin" en „Laat ons een 
bloem", naast de recente „Aan het 
strand van Oostende" en „Lilian", 
en enkele andere. De LP (uit bij 
Philips) werd „Louis" getiteld. 
Daarop ook een bijdrage van zijn 
vriend Jos Ghysen die de plaat af
rondt En nu ook de platendoos of 
cassette uit bij MFP waar op drie 
langspeelplaten de „38 Gouden 
Suksessen" zijn ingegroefd. Mét 
behalve „Mijn vriend Benjamin" en 
„Jennifer Jennings" een heel ande
re keuze uit de resem liedjes die 
Louis ooit bij elkaar zong. Kant-C 
bij voorbeeld vat met zes liedjes 
de periode kinderiiedjes samen, 
waarbij natuuriijk „'k Zag twee 
beren" en „De poppenstoet". Ge
lukkig staan er ook de bijna on
vindbare parels op uit zijn eerste 
suksesperiode, zoals zijn prachti
ge „16 tons" en ,Anita my love" uit 
de gelijknamige Vlaamse operette, 
plus een heleboel liedjes-van-toen 
die iedereen kende, zoals „Ein klei-

Koortreffen abdij Tongerio 
Om de twee jaar richt het Vesper
koor van Tongerio (AJ — op 
initiatief van het ANZ-koorfedera-
tie — een Koortreffen in. Voor 
veel koren is dit een vast program
mapunt geworden. Dit jaar gaat 
het koortreffen door op zondag 2 
oktober, en het staat open voor 
alle koren. Er is geen opgelegd 
werk, maar minstens één religieus 
en één profaan werk moeten door 

Vlaamse komponisten getoonzet 
of bewerkt zijn. Degelijke beoor
deling door een gekwalificeerde 
jury en mooie prijzen. 
Vraag het volledig programma, de 
voorwaarden tot deelneming, de 
praktische inlichtingen en het in
schrijvingsformulier aan op het 
Korrespondentieadres: L Bortier, 
Vesperkoor, p.a Abdij Tongerio, 
3180 Westerio, tel. 014-54.5221. 

nes kompliment". Een vrij goed 
overzicht van wat Louis Neefs ons 
heeft nagelaten. 

Koncerten 
Vandaag donderdag (14 april) 
komt Bruce Springsteen's rechter
hand en gitarist-zanger Litde Ste
ven (Miami-Van Zamdt) naar het 
Hof ter Loo te Borgerhout waar hij 
zijn eerste soloplaat „Men without 
women" komt voorstellen. De Lim
burgse groep Schmutz stelt zijn 
eerste maxi-singel voor vrijdag
avond in de Brusselse Ancienne 
Belgique. En zaterdag begint de 
festivalreeks te Bree weer met de 
groepen T.C. Matic, Fad Gadget 
en ook ex-Fisher-Z zanger Min 
Watts die er zijn solo-projektptaat 
„Iceberg model" komt voorstellen, 
samen onder het motto: „Bree-
kend". Zondagavond treedt Fad 
Gadget ook op te Zedelgem. Vol
gende dagen verwacht men de 
koncerten van Dionne Warwick, 
Santana, de Shadows en Joni Mit-
cheL. 

De Vereniging van Vlaams-Natio-
nale Auteurs schrijft ook dit jaar 
een prijskamp uit voor jonge au
teurs. 
Naar aanleiding van het Hendrik 
Conscience-jaar wordt deze maal 
gevraagd: Een origineel opstel dat 
rechtstreeks of onrechtstreeks 
het leven of het werk van Ck)n-
science tot onderwerp heeft Het 

opstel moet uiteriijk op 1 oktober 
1983 op het VNA-sekretariaat zijn. 
De bekroonde auteur ontvangst 
2.000 fr. Er zijn ook aanmoedi
gingsprijzen voorzien. 
Het volledige reglement van de 
wedstrijd wordt graag toegezon
den door WNA-sekretaris Willy 
Cobbaut Bosstraat 2, 9391 Baar-
degem. 

Om onze Westvlaamse Bergen te 
ontdekken 
De V W Westvlaamse Bergen 
heeft met het oog op het toeris
tisch seizoen vijf handige info-
folders klaar liggen. 
„Overnachten in Heuvelland" 
geeft de toekomstige bezoeker 
een overzicht van alle logiesmoge-
lijkheden in Heuvelland: hotels, 
pensions, campings, hoevevakan
tie en weekendhuisjes. 
In de folder „Jeugdlogies in het 
Heuvelland" zijn de jeugdhotels, 
jeugdhoeven en jeugdhemen op
genomen. In de Restaurantlijst 
vind je een overzicht van alle 
restaurants in het Heuvelland. 

Sergius De folder „Groepsuitstappen in 

het Heuvelland" geeft een over
zicht van de dagprogramma's die 
de V W speciaal voor groepen 
heeft uitgewerkt Iemand die het 
Westvlaamse Heuvelland per fiets 
wil verkennen, zal in de folder 
„Fietsen in Heuvelland" heel wat 
praktische informatie vinden o.a 
waar je een fiets kan huren, huur
prijzen, de restaurants die de fiets-
pan opdienen^ 

Deze info-folders kun je bestellen 
bij: V W Westvlaamse Bergen, 
Streekhuls Malegijs, Dorpsstraat 
12 te 8948 Kemmel. 
(20 fr. aan postzegel* blivoagen voor port
en adminlatratiakostan) 

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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Van de Walle-Parmentier 

Een Flandrien uit Nederland 
Hennie Kuiper heeft Parijs-Rou-
baix gewonnen. Op vierendertig-
jarige leeftijd. Het wil wat zeggen. 
Even dachten wij terug aan Pino 
Cerami, de Italiaanse Waal die in 
1960 als- achtendertigjarige de 
meest prestigieuze van alle klas
siekers won. Voor Cerami, jaren
lang een absolute meester
knecht, begon toen een nieuwe 
loopbaan. Hij zou nadien nog 
andere klassiekers winnen. 

Kuiper is een ander geval. Al meer 
dan tien jaar is hij een uitmuntend 
renner. Hij werd Olympisch kam
pioen en wereldkampioen, hij won 
de Ronde van Vlaanderen en de 
Ronde van Lombardije. Hij was 
één der beste ronderenners van 
de jaren zeventig. Hennie Kuiper 
heeft in Vlaanderen altijd iseter in 
de markt gelegen dan Raas, Zoe
temelk en Kneteman. Hi^was geen 
echte „Otlander". Hij was een strij
der met een groot hart Hij verloor 
vaak om enkele keren te kunnen 
winnen. Hij was, en is nog steeds, 
een beschekten kampk>en wiens 
beroepsemst en onverzettelijk-
heki nooit in twijfel wordt getrok
ken. Niemand was dan ook ver
baasd toen Hennie in de herfst 
van zijn krapbaan onderdak zocht 
en vond in een pk>eg van bij ons. 

Hij is nu al drie jaren lang de 
wegkapitein van Fred De Bruyne. 
Hij is nu de leermeester van Eric 
Vanderaerden, die zich geen bete
re opleider kan dromen. Hennie 
Kuiper, die zich nooit aangetrok
ken voelde tot het gestroomlijnde 
ploegwerk van de renners van 
Peter Post zou ongetwijfeld een 
plaats hebtjen gekregen in de ga
lerij van de grote Flarïdriens indien 
hij wat zuk^ijker zou zijn gebo
ren. Zijn geaardheid en tempera
ment zijn onmiskenbaar verwant 
met het karakter van onze eigen 
kampioenen. Niemand overigens 
die dit beter weet dan Hennie zelf. 
De wijze waarop hij zondag de 
helletocht beheerste was indruk
wekkend. De kasseien van het 
Noorden lage onmenselijk ver
dronken op hun slachtoffers te 

wachten. Niemand kwam niet ten 
val. Iedereen zette voet aan de 
grond... Kuiper reed desondanks 
simpel van de anderen weg. Geen 
demarrage, gewoon meer kracht 
en verbetenheid. 
In Parijs-Roukjaix werden overi
gens nieuwe krachtlijnen getrok
ken. De pk>eg Post die in de 
Ronde van Vlaanderen en Gent-
Wevelgem drie klassen sterker 
reed dan de verzamelde rivalen, 
kwam in het gevecht van man 
tegen man veel te kort Zij slaagde 
er niet in één enkele renner binnen 
de eerste twintig te klasseren» 

Waarmee naar ons gevoel twee 
van onze vermoedens „bewezen" 
werden: het parcours van de 
meeste topwedstrijden is te ge
makkelijk (zelfs de Ronde van 
Vlaanderen) en men — en dan 
inzender de Vlaamse renners — 
legt zk:h te bereidwillig neer bij het 
welgekomen meesterschap van 
de Raleighs. Vlaanderen kan min
stens twintig Van Vliet-en naar 
voor schuiven. De coureurs van 
Post zijn niet beter maar leper dan 
de anderen en ze veriiezen zk:h-
zelf niet in een kortzk;htige belan
genstrijd. Maar in Parijs-Roubaix 
telt dat soort bespiegelingen niet 
mee. Wellicht daarom schuwen 
Hinault en Saronni wedstrijden 
van dit slag alsmaar nadrukkelij
ker.. 

Onze eigen renners traden zon
dag niet op het voorplan. Ronan 
De Meyer was een goede vierde 
en overigens eindigden nog elf 
andere Vlamingen binnen de eer
ste twintig. Kwaad was het dus ze
ker niet.. Er.js overigens voWoen-
de kwaliteit aanwezig. De nieuwe 
Itohting mist nog enkel ervaring en 
evenwicht Men is de eigen moge
lijkheden nog dukielijk aan het 
inschatten. Alhoewel het vaststaat 
dat de jonge Eric Vanderaerden 
inderdaad een grote bek>fte is 
voor de ééndagswedstrijden. De 
man kan afzien en hij voedt grote 
ambities. De grote ontgoocheling 
kwam van Fons De Wolf. De 
crack uit Breendonk ligt weer op 

de kwade tong. Hij zou ruzie heb
ben met zijn Italiaanse ploegleider 
die zijn beroepsemst en karakter
sterkte openlijk in vraag stelt Wij 
moeten inderdaad vaststellen dat 
Fons in het wedstrijdverioop vaak 
afwezig blijft Maar we oefenen 
nog één week geduld uit Was De 
Wolf vorig jaar immers niet de 
grote bezieler van Luik-Basten-
aken-Luik? Intussen begrijpen we 
wel de algemene verontrusting 
omtrent de bedoelingen van de 
zwijgzame De Wolf. 

Robert Van de Walle, onze Olym
pische judokampioen, trad in het 
Nederlandse Kerkrade sukses-
vol wederop. De Oostendenaar 
zwoer voor anderhalf jaar noch
tans dat zijn breuk met de kom-
petitiesport definitief was. Hij 
had er genoeg van. Jarenlang 
had hij in stilte naar de absolute 
top (Moskou '80) toegewerkt 
Eens die bereikt wilde hij de 
(financiële) vruchten gaan pluk
ken. Maar Van de Walles reke
ning scheen niet te kloppen. 
Judo vertoont nu eenmaal geen 
commerciële verwantschappen 
zoals voetbal en wielrennen. Niet 
zonder bitterheid — ook, en zelfs 
niet ten onrechte, ten overstaan 
van het BOIK — keerde hij zich 
af van zijn sport Alhoewel hij in 
zijn fitness-centrum toch aktief 
bleef. 
Het heet dan ook dat zijn weder
optreden „noodgedwongen" tot 
stand kwam. Indien we de ge
ruchten mogen geloven, we kon
den ze onmogelijk natrekken, zou 
het Robert commercieel niet 
voor de wind gaan. Hij mag dan 
nog de begeleider of de trainer 
zijn van Ingnd Berghmans, blijk
baar volstaat dit niet langer. Ro
bert wilde weer terug naar het ta-
tami en in Kerkrade sloeg hij dan 
ook onmiddellijk nagels met kop
pen. Van de Walle pakte goud 
tegen bekwame en tegen minder 
bekwame tegenstanders. Hij le
verde acht kampen en won er vijf 
voor de limiet Hij bleek nog 
ijzersterk alhoewel hij duideljik 
onder zijn beste vormpeil vocht 
De vraag mag nu gesteld worden 
of Van de Walle het allemaal nog 
zal kunnen blijven opbrengen. 
Zijn onuitgesproken streefdoel 
zal wel Los Angeles '84 zijn maar 

die weg is nog lang en de daar 
tussenin liggende Europese en 
wereldkampioenschappen kun
nen evenveel eindpunten zijn. 
Niemand weet ook hoe Van de 
Walle „financieel" zal worden be
geleid. Het BOIK mag dan om de 
haverklap ronkende verklaringen 
afleggen over haar blijvende be
kommernissen om het welzijn 
van onze topatleten, indien we 
Armand Pamentier mogen gelo
ven stelt het allemaal niets voor. 
De leraar uit Waregem liep vori
ge zaterdag een schitterende 
maraton van Rotterdam. Hij ein
digde vierde achter de Australiër 
Roberto De Castella, de Portu
gees Carlos Lopez en de Mexi
caan Rodolfo Gomez. Parmentier 
zette een tijd neer van Z09.57. 
Een Belgische besttijd en goed 
voor een negentiende plaats op 
de wereldranglijst aller tijden. 
Desondanks . wacht Parmentier 
nog altijd op „officiële" steun. Hij 
kreeg tot nog toe slechts hulp 
van Pol Ghistelinck, de plaatse
lijke Mercedesdealer die wel 
brood in zijn stadsgenoot heeft 
gezien. 

Parmentier en Van de Walle moe
ten zich bijgevolg maar niet te 
veel illuzies maken. Zij gaan de 
weg op die Lismont en Schots en 
nog zoveel andere illustere voor
gangers al eerder bewandelden 
en die eindigt bij een in onze 
volkstaal zeer verspreid gezeg
de: „Veel beloven en weinig ge
ven doet de zotten in vreugde le
ven." Intussen eist het BOIK wel 
de steun van de pers en de 
elektronische media. Om de Bel
gische sport en de eigen porte
feuille zo goed mogelijk te spij
zen. Die van hun sponsors inbe
grepen. 

Zelfs cijfers kunnen bedriegen 
Bohemians Praag—Andeiiecht 
O— 1, Aberdeen— Waterschei 
5— 1 en Anderlecht— Waterschei 
4—0. Indien we de cijfers moeten 
geloven is Anderlecht momenteel 
ongenaakbaar beresterk en wor
stelt Waterschei met een inzinking 
die niet meer mooi is om zien. 
Noch het een, noch het ander is 
waar. 
Waar is wel dat het Europees 

voettial aan een onwaarschijnlijke 
nivellering toe is. Indien Ander
lecht de finale van de Uefacup 
haalt, en alles wijst toch in die 
richting, zal het achtereenvolgens 
Kuopion, Porto, Sarajevo, Valen
cia en Bohemians het>ben uitge
schakeld om... vervolgens op 
Craiova (of Benfica) te botsen. 
Anderlecht voetbakie in Praag 
iOverigens niet eens sterk Wel 

tieheerst en geroutineerd en... aan 
een zeer laag tempo. Waterschei 
daarentegen ging ten onderin een 
Schotse heksenketel omdat het 
op tjeslissende ogerMikken erva
ring en geluk miste. Waterschei 
was tjeslist niet zoveel zwakker 
dan zijn tegenstarKler die in Schot
land wordt aangezien als de ploeg 
van de toekomst Het verschil had 
een stuk kleiner kunnen (en moe
ten) zijn. 
Op de Heizel werden deze indruk
ken nog maar eens bevestigd. Een 
matig voetballend Anderlecht, dat 
fysiek duidelijk over zijn hoogte
punt is, won „op een dief je" afgete
kend tegen de Limburgers die 
nochtans een brede voet in het 
spelbeeld hadden... Uit een en an
der leiden wij af dat het kam
pioenschap nog zeker niet is be-
slist Anderlecht gaat nog water en 
tjloed zweten en zijn titelkansen 
mogen zeker niet hoger worden 
aangeslagen dan deze van Stan
dard. Thor van zijn kant moet nu 
alles op de kompetitie zetten. De 
Limburgers zijn geroepen om in 
ons voetbal een alsmaar tielangrij-
ker rol te vervullen. In de komende 
transferperiode zullen de traditio
nele groten komen aankloppen 
voor Pier Janssen en Clijsters. De 
deur moet dan goed gesloten blij
ven. De rest zal dan wel vanzelf 
volgen. 
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Sportpaleis Antwerpen Zondag 24 april ' 8 3 - 1 4 u. 30 

46ste Vlaams Nationaal Zangfeest 

Het 46ste Vlaams Nationaal 
Zangfeest kreeg als motto .Voor 
Vrijheid en Recht". Een kreet uit 
het lied Voor Outer en Heerd van 
Jozef Simons. Waarom zo'n 
strijdvaardige kreet? Tekst
schrijver Gijs Van Rhode: „Dit 
zangfeest staat, hoe onwaar
schijnlijk dit ooit moge idinlten, in 
het telfen van de strijd voor vrij
heid en recht Wie echter de 
geschiedenis een beetje Itent en 
wie de ontwildfeling van Vlaan
deren heeft gevolgd zal toege
ven dat dit motto meer dan ooit 
op zijn tijd komt 
Er is vrijheid en er is recht maar 
de vrijheid die wij voor Vlaande
ren opeisen is er nog niet, hoewel 
het recht op die vrijheid zowat 
door iedereen wordt aanvaard. 

Alleen geeft men aan die vrijheid 
niet de inhoud die zij zou moeten 
hebben. 
Vrijheid is een gegeven dat uit de 
aard der zaak niet in stukjes kan 
worden gekapt Er is vrijheid of 
er is geen vrijheid. Zolang die 
vrijheid niet het zelfbeschik
kingsrecht van het volk op alle 
terreinen van het politieke, eko-
nomische, sociale en kulturele 
leven met zich brengt, is die 
vrijheid verminkt en blijft Vlaan
deren gehandicapt de toekomst 
tegemoet zien. Wordt het een 
beschuttende werkplaats afhan
kelijk van een overheid die wille
keurig schouderklopjes uitdeelt 
Het recht dat er fundamenteel in 
bestaat om met eigen gewin dat 
te realizeren wat het meest per-

spektieven biedt om een volk te 
laten leven en opleven, wordt 
doodgeverfd met valse slogans 
van solidariteit die de begunstig
den ervan in een nog veel diepe
re put drijven en hen tot eeuwige 
knechten verdoemen. 
Vlaanderen wil zich uit de krisis 
hijsen met Zijn Recht en in alle 
Vrijheid.' 
Totdaar Gijs Van Rhode en het 
waarom van „Voor Vrijheid en 
Recht". 

Opnieuw treden een hele resem ar
tiesten, Vlaamse koren en medewer
kers aan. Hier een greep uit de lijst 
Koren: Adagio (Lier), Ancillakoor (Duf
fel), Wodan Skalden (Heveriee), Sint-
Jozefskoor (Zaventem), Die Kele 
(Leuven), De Valse Merels (Valmeer), 
Laat Blijde Weergalmen (Aalst), Sine 
Nomine (Lebbeke), Dulnengalm (Oost
ende), Sint-Theresiakoor (Bredene), 
Sint-Godelievekoor (Gistel) en (Danta-
re (Houthalen). 
Vlaams Symfonisch Orkest en Koper-
sektie St-C)ecilia Brass-Band Rummen 
Solist Gust Teugels. 
Dirigenten Lode Dieltiens, Juliaan Wil-
mots en Michael Scheck. 
Presentatie: Mia Pas en Vk: Moere-
mans. 
Komponisten Jan Segers (ouverture) 
en Juliaan Wilmots Oiederen en koor
bewerkingen). 
De jeugdmuziekkapdlen van Chiro-
Buggenhout, KSA-Oudenaarde, VNJ 
en VVKS. 
Bewegingsgroep: Alkuone uit Aalst 
Volkskunstgroepen: Drieske Nijpers 
(Lokeren), WKB-groep Krekels (Bon
heiden), (Selmel (Schoten) en Uiltjes 
(Ekeren). 
Diaprojekties Roger De Witte en Her
man Bosteels. 
Regisseur Jaak Van der Helst 

Programma 
Herdenking Remi Van Duyn (25 jaar 
regisseur zangfeest en Jan Puimége 

(Vlaamse kleinkunstartiest, kort na het 
vorige zangfeest overleden. 
Ode aan Hendrik Ck)nscience (100 
jaar geleden gestorven). 

Voorprogramma 
Het zangfeest begint stipt om 14 u. 30. 
Vanaf 14 u. is er een voorprogramma 
met jeugdmuziekkapellen. 

Gunstvoorwaarden 
treinreizigers 
Door de NMBS wordt een aanzienlijke 
reduktie toegestaan. Nadere inlichtin
gen zijn te bekomen op het ANZ-
sekretariaat 

Prijzen der plaatsen 
Gereserveerde zitplaatsen: 450 fr. 
(1ste rang), 325 fr. (2de rang), 275 fr. 
(3de rang), 225 fr. (4de rang) en 175 fr. 
(5de rang). Ongenummerde zitplaat
sen: 125fr. 

Verminderingen 
Groepen van minimum 20 personen en 
houders van CXIP of Plus-3-pas beko
men de kaarten aan volgende vermin
deringen: 425 fr. (i.p.v 450 frJ, 300 fr. 

Een oude vertrouwde figuur zal 
opnieuw begroet worden: Miei 
Cools, de Vlaamse troubadour! 

PERSpektief 

(i.p.v 325 frJ, 250 fr. a.p.v. 275 frJ, 
200 fr. G.p.v. 225 frJ, 150fr. Gp.v 
175frJen lOOfr. Cp.v 125frJ. 
Erkende jeugdbewegingen, jeugdorga-
nizaties en studentenverenigingen be
komen de kaarten van 175fr. aan 
125 fr. en van 125 fr. aan 85fr. 
Voor gehandicapten deden KVG), 
oud-strijders Qeden VOS) en bejaar
den deden VWG) zijn er speciale 
gunstvoorwaarden voorzien. Alle in
lichtingen op de respektievelijke ver-
bondssekretariaten. 
Het Vlaams Kruis staat 
vanaf 13 u. 30 ter beschikking om de 
gehandicapten te helpen 

Waar en hoe? 
ANZ-sekretariaat VrijhekJstraat 30-32 
- bus 14 te 2000 Antwerpen: iedere 
dag open van 9u. tot 17u. 30; 's 
zaterdags gestoten. Zaterdagen 16 en 
23 april open van 9 tot 17 u. 30. 
Telefonisch: alleen via het ANZ-sekre
tariaat: 03-237.93.92 
Door overschrijving van het overeerv 
komstige bedrag op rekening nummer 
41 (W)116611 -40 tn.v ANZ-Antwerpen. 
Steeds duidelijk naam, adres (met 
postnummer), aantal en soort van de 
gewenste toegangskaarten vermel
den. Tevens dient 15fr, 30 fr. (meer 
dan 10 kaarten) en 50 fr. (meer dan 20 
kaarten) bij te betalen voor de verzerv 
dingskosten: de kaarten worden dan 
per brief toegezonden. 

Het zangfeest zal de jonge klein
kunstenaar Jan Puimège herden
ken die verleden jaar zo radikaal 
uit de hoek kwam en langdurig 
werd toegejuicht 

Het Vlaamse ACV heeft een opgemerkt pleidooi gehouden om de 
gemeenschappen meer bevoegdheden te geven op sociaal-ekono-
misch vlak. Het is een standpunt dat niet onbelangrijk is. Maar het is 
de vraag welk verschil er uiteindelijk zal bestaan tussen woord en 
daad. Van CVP- en ACV-zijde zijn al vaker stoere Vlaamse verklarin
gen afgelegd, maar als puntje bij paaltje komt, blijft alles onveranderd. 

IN Het Belang van Limburg twij
felt Hugo Camps dan ook aan 

de oprechtheid van het ACV: „In 
tegenstelling tot andere politieke 
aktualiteiten is er in deze materie 
van enige noemensws 
ACV-druk op het katmiet nog 
geen sprake. Het Nijft bij een 
warme aant>eveling en een op
recht verlangen. Mede daardoor 
kan de regering met de staatsher
vorming verder op de slentertoer 
gaan. Mocht het ACV van bij 
voort>eeld de regionale financie
ring van het Waalse staal echt een 
hard punt hebtien gemaakt, zou
den Martens en Dehaene gauw 
verzaken aan de huidige invries-
maneuvers. Het feit dat de hele 
staatshervorming toch nog te we
ken wordt gelegd in een wazig 
studiecentrum, is het bewijs dat er 
met de regionalizering ook voor 
het ACV nog steeds een kloof 
gaapt tussen woord en daad. Dat 
er door de Vlaamse vleugel van de 

kristelijke vakbond nog niet echt 
een vuist wordt gemaakt rond de 
dwingende eigen financiële ver
antwoordelijkheid van de gewes
ten. Alle plechtige verklaringen ten 
spijt waagt men het ook in syndi-
kale kringen (nog) niet om de 
forcing te voeren voor-een prope
re ontknoping van het staaldrama 

"Toch zal het staaklossier vóór 
het einde van deze maand in een 
draaikolk terechtkomen. Het staat 
nu reeds vast dat Cod<erill-Sam-
bre zijn produktiekapaciteit zal 
moeten halveren. Dat heeft als 
gevolg dat er zo'n kleine tiendui
zend arbeidsplaatsen verloren zul
len gaan. Maar daarmee is de 
ellende nog lang niet verdarrtpt Er 
stelt zich een nieuw financierings
probleem dat weer in de tientallen 
miljarden loopt Om daar uit te 
geraken, is er maar één weg meer, 
deze van de gewestelijke financie
ring." 

LJ ET is inderdaad de vraag wie 
• I het zal halen, de neo-unitaris-
ten of de federalisten? Gazet van 
Antwerpen meent alleszins dat 
het communautaire probleem niet 
langer in de koelkast kan: „De 
gigantische weridoosfiekj waar
mee het land gekonfronteerd 
wordt, de werekhvijde krisis en de 
financiële miseries van de staat 
zijn stuk voor stuk prcMemen die 
de volle aandacht opeisen. Overi
gens is deze regering de eerste 
die deze kwalen met wortel en al 
durft uitrukken. Maar allengs is het 
voor iedereen duidelijk geworden 
dat men niet voorbij kan aan het 
communautaire feit In dit land is 
de krisis ingebakken in de commu
nautaire problematiek zodat de 
ekonomische problemen onoplos-
t>aar zijn als men voorbijgaat aan 
het gemeenschapsdossier. 

"In neo-unitaire kringen wordt 
deze Belgische wetmatigheid 
maar al te graag weggewuifd en 
wordt de krisis als een niet eens 
zo goedkoop ekskuus gebruikt 
om de gemeenschapsproblemen 
naar de klassieke koelkast te ver
wijzen. Wie evenwel de samen
hang tussen het communautaire 

dossier en de ekonomische pro
blematiek ontkent kan evengoed 
het licht van de zon loochenen." 

OOK in de ACV-krant Het Volk 
wordt gepleit voor meer be

voegdheden van de gemeen
schappen en voor een doeltref
fende aanpak van de werkk)Os-
heid: „De regering moet nu twee 
dingen doen. Op het vlak van de 
regio's moet zij de maatregelen 
voorbereiden om de bevoegdhe
den en verantwoordelijkheden 
van de gewesten uit te brekien, 
vermits dit het enige middel is om 
optxxi en chantage weg te wer
ken. En op het sociaal-ekonomi-
sche vlak moet zij de tewerkstel
lingspolitiek even rigoureus door
drukken als zij dat met de inleve
ring heeft gedaan. 
"Alleen dan kan zowel een com
munautaire als een sociale vrede 
gewaarborgd worden, twee voor
waarden om in ons land een doel
matige herstelpolitiek te kunnen 
voeren." 

INTUSSEN stelt de Financieel-
Ekonomische Tijd vragen bij 

de inlevering waartoe deze rege
ring ons verplicht Aan de ene kant 
buikriem dicht maar aan de ande

re kant miljarden aan het Waalse 
staal blijven geven: „Hoe geloof
waardig is een regering die aan de 
ene kant overal doet matigen en 
besparen, maar aan de andere 
kant toch nog het nodige geki 
vindt om een miljardenverslinden-
de kompensatiepolitiek verder te 
zetten? Welk geloof moet er rxjg 
gehecht worden aan de Vlaamse 
ministers die enerzijds bij hoog en 
bij laag blijven beweren dat de 
financiële envehppes van het 
staalplan van mei 1981 niet zullen 
overschreden worden, maar an
derzijds steeds opnieuw zwk:hten 
voor de Waalse chantage? De 
investeringsbeslissingen vormen 
na Happart deF-16,het studiecery-
trum voor de staatshervorming en 
de grotendeels teoretische inleve
ring bij CockerillSamtye de zo
veelste kaakslag voor Vlaande
ren." 

IN de komende weken zal Co-
ckerill-Sambre weer een gepe

perde rekening op tafel leggen. 
Wie zal het dan halen, het Vlaam
se ACV of de neo-unitaristen bin
nen ACV en CVP? Want zoals 
Elsschot al zei: „Tussen droom en 
daad™" 
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A K T I E ' 8 3 0P"aa'̂ 17i"ni! 
De voorjaarsaktie 1983 van de VU is volop 
aan de gang. Honderden kaderleden be
zoeken ruim 40.000 VU-leden. Tijdens dit 
bezoek wordt aan elk lid een enquêtefor
mulier gegeven, opgeborgen in een prach
tige map. 
In deze map steekt: een groenkleurig pa
pier, met enkele vragen, een witkleurige 
brief ondertekend door algemeen voorzit
ter Vic Anciaux en algemeen sekretaris 
Willy De Saeger, een omslag met het aktie-
embleem ,U en de VU — omdat we 't sa
men kunnen', en de eigenlijke vragenlijst 
van vier bladzijden. Deze enquête is volko
men anoniem. Het ingevulde dokument 
dient dan ook, onder gesloten omslag, 
terug gegeven te worden aan het bestuurs

lid van de afdeling die de map kwam 
overhandigen. Daarnaast is er, ten behoe
ve van de afdeling, ook een geelkleurig 
steekkaartje waarop een aantal gegevens 
per VU-lid moeten ingevuld worden. Ook 
de datum van afgifte en ophaling van het 
enquêteformulier wordt daarop ingevuld. 

Verder een formulier .eindverslag" dat, 
samen met de ingevulde vragenlijsten, aan 
het arrondissementeel sekretariaat moet 
bezorgd worden. 

Elke deelnemende afdeling kreeg een bun
deltje .richtlijen voor de afdeling' en 
.richtlijnen voor de huisbezoekers'. 

Alvast veel sukses! 

t'7\ 

onïdidu/e*tóam/2nkivvien 

VU-Nijlen: 

/ / • " Aandacht voor de zachte 
weggebruiker..." 

Walter Caethoven gaf net zijn ontslag als 
VU-voorzitter van de afdeling Nijlen, omdat 
hij sinds enkele dagen bekleed werd met het 
schepenambt van Sociale Zaken, Energle-
beteld. Jeugd, Sport en Gezin in deze ge
meente. Toch is hij, samen met de projekdei-
der Walter Gouweloose, de stuwende 
kracht achter het Vl^projekt in deze fusie
gemeente. 

WIJ: Kunt U ons iets vertellen over het op 
stapel staande projekt van de VU-Nijlen7 
Caethoven: „Wij kozen voor een projekt 
rond de verkeersveilighekJ en verkeersleef-
baarheid in onze gemeente, waarbij wij de 
aandacht toespitsen op de rechtmatige be
langen van de zachte weggelsruikers. Wij 
willen een ernstig onderzoek doen naar de 
noden van fietsers, voetgangers, gehandi-
capten» met betrekking tot het gebruik van 
de openbare weg. En daaruit konklusies 
trekken, met de oprechte wil er echt iets te 
gaan aan doen. In Nijlen is het immers 
verlopen zoals bijna overal ekJers: de auto 
kreeg absolute voorrang. En de autowegen 
werden verbeterdrzon<ter veel oog te heb
ben voor de zachte weggebruikers: zorKler 
fiets- en/of voetpaden. 
Komt daarbij dat vele wegen In onze ge
meente aanvankelijk als landbouwwegen 
bedoekJ en berekend waren. Nochtans evo
lueerden ook deze wegen tijdens de afgek> 
pen jaren tot veel meer dan eenvoudige 
landbouwwegen. Thans verbinden zij vaak 
hele woonwijken met elkaar, wat een grote 
toename van het wegverkeer met zKh 
bracht Mede tengevolge van de samenvoe
ging van gemeente werden landelijke we
gen vaak heuse vertnndlngswegen. Daaren
boven zijn nogal wat wegen in onze fusiege
meente ^echt", zonder veel bochten. Wat 
onvermijdelijk lekh tot ,3neller rijden" door 
de automobilisten. Dit alles verhoogt het 
gevaar voor de zachte weggebruikers aan
zienlijk. Ik denk hlert)ij maar eventjes aan de 
tientallen fietsende schoolkinderen die de 
baan.op moeten." 

WU: Hoe denkt U dit projekt konkreet aan 
te pakken? 
Caethoven: .Het projekt zal dukJelijk een 
VUflignatuur dragen en geschraagd wor
den door de VljM<aderleden. Maar daar

naast streven wij naar een verruiming. Alle 
geïnteresseerden kunnen meewerken, ook 
van bulten de gemeente. Wij denken hiertwj 
o.a aan verkeersdeskundigen — zoals de 
gemeentelijke politie — en aktievoerders 
ten voordele van de .machte weggebrui
kers". Wij overwegen verder inspraakverga
deringen en hoorzlttngen te organizeren 
met bij voorbeeld de t)etrokken buurtbewo
ners of bevolkingsgroep. Wij willen dus In 
kontakt treden met allen die, vanuit hun 
bezorgdhekJ, zk:h willen inspannen om er 
daadwerkelijk Iets aan te verfielpen." 
WIJ: En wanneer U een overzicht hebt van 
de wensen en noden. Wat dan? 
Caethoven: „O, het mag zeker niet bij een 
brochure blijven. Aan de besluiten van dit 
onderzoek moeten praktische resultaten ge
koppeld worden. Nu weet U wel dat de 
,speel-rulmte" van een gemeentelijke begro
ting niet zoveel bokkesprongen toelaat 
Tiaar verbeteringen ten voordele van de 
/erkeersveillghekJ hoeven niet altijd veel 
gekl te kostea De aanleg van een eenvou
dig zebrapad of het vert}reden van een 
voetpad, zodat men er ook met een kinder
wagen kan over rijden, zijn geen zo'n dure 
ondernemingen. Voor al zo'n zaken gaan wij 
ons oor te leggen bij spedaTisten. En uiter
aard ook onze eigen kreativiteit laten wer
ken." 

WIJ: Verwacht U geen moeilijkheden met 
de koalitiepartner? 
Caethoven: „Wij hebben onze partner In het 
kollege geïnformeerd omtrent onze plannen 
en onderhouden met hen een nauw kontakt 
Het is helemaal niet onze bedoeling ons niet-
k>yaal op te stellen. 
Tot sk>t nog dit: wij willen eveneens advie
zen verstrekken m.b.t de niet-genf>eentelijke 
wegen. Zo is er hier een druk bereden 
provinciale weg naar Lier, waarvan veel 
fietsers gebruik maken, zorKler fietspad 
evenwel! Wij zullen dus bij de provinciale 
overheW aandringen om hieraan iets te 
verhelpen." 

Afdelingen die met een soortgelijk projekt 
bezig zija kunnen van gedachten wisselen 
met Walter Caetfx)ven, Zandvekenvekien 
12,2260 Nijlen of met Walter Gouwekxise, 
WIjngaardberg 7, 2260 Nijlen. 

Samen sporten op de VU-sportdag ismeitepabeek 
Aan de talrijke reakties van afdelingen burgse gemeenteraadsleden. In totaal sen en organizaties die het gemeente- Westrand, nl. in het Roelandsvekk;en-Aan de talrijke reakties van afdelingen 
en bevriende verenigingen kunnen wij 
nu reeds vaststellen dat deze eerste 
uitgave van de natonde VU-sportdag 
beslist een sukses wordt Bij de afslui-
hng van de inschnjvingen voor de 
pkiegsporten kunnen wij de deelne
ming van een onverhoopt groot aantal 
pk>egen meedelen 
Datironder bevinden zich OA. pk>egen 
uit: Sint-Niklaas, Wommelgem, Merk-
sem, Zwijndrecht (3 ptoegerO, Assene
de, Brugge (VENEVO), Dworp, Sint-
Katherina-Lomt>eek Beemem, Opwijk, 
Wetteren (3 pkiegen), Kapelleo.d.-Bos 
(2 pkiegerO, TerjodervEremtx}degem, 
Ekeren, Liedekerke (2 pkiegerO, Ranst 
Hasselt Borsbeek, Lint Mortsel, Herk-
de-Stad, Nijlen, Wachtetieke, Hever-

Daart)ij rrx)et dan nog een parlementai
re voett)al- en volleybalpk>eg gevoegd 
worden en een voett>alpk>eg van Lim

burgse genneenteraadsleden. In totaal 
zullen dus meer dan 30 pk)egen op 
onze sportdag aan de kompetitie deel
nemen Deze pk>egen knjgen van ons 
binnenkort een gedetailleerd schema 
van de te spelen matchen. 
Nog even ter herinnering het volledige 
dagprogramma: 

V o o r m i d d a g 
Van 9 u. 30 tot ± 12 u. 30 teoretisch 
gedeelte i.v.m. gemeentelijk sporttie-
leid (vooral l)edoeld voor onze schepe
nen van sport en andere geïnteres
seerde mandatarissen, t>e8tuursleden 
en leden) 
Panelleden en sprekers zijn. kameHid 
Jan Caudron, voorzitter-moderator; 
senator Walter Peetere, inleider Geert 
Goubert lid Hoge Raad van de Sport; 
Leo Vanherck, voorzitter van de West-
vlaannse sportraad spreekt over men

sen en organizaties die het gemeente
lijk sportt>eleid promoveren (Bk>so, 
LJSO, sportfunktionaris, enz j ; Mathieu 
Lamtirechts, provinciale sportdienst 
ümtxjrg, spreekt over sportinfrastruk-
tuurbeleid, sut>sidies en sportpromote; 
Johan Van den Bossche, voorzitter 
van de Bond van zwembaddirekteurs, 
spreekt over beheer, uitt>ating enz. van 
de gemeentelijke zwemt>aden, het gro
te probleem in vele gemeenten, Guido 
SIJS, lid VU-sportkommissie, sk>ttoe-
spraak door VU-voorzitter Vk; An-
aaux. 
Vanaf 's morgens beginnen ook reeds 
de voetl)al- en volleykompebties en de 
volkssporten zodat familieleden en 
vnenden die niet naar het teoretisch 
gedeelte gaan, ruim de kans hebt>en 
zich te vermaken 

Middag 
In de onmiddellijke omgeving van 

Westrand, nl. in het Roelandsvekk;en-
trum (nabij één van de voetbalterrei
nen} zorgen mensen van ter plaatse 
voor een koude schotel (130 frJ. Ook 
belegde broodjes zullen daar de hele 
dag door te verknjgen zijn. 

Spo r t i e f gedee l te 
•k Voett>alkompetitie met pksegen sa-
mengesteW door VU-afdelingen, parie-
mentairen, gemeentemandatarissen, 
enz... 

•k Volleykompetitie eveneens samen-
gestekl door afdelingen en mandataris
sen. 

•* Volks- en rekreatiesporten voor 
het gezin met hulp van monitoren van 
Bk>80, o.a hoefijzerwerpen, tonspel, 
taptafel, sjoelt>ak, kegelea trou ma
dam, enz-
•k Fietstocht 

if Wandeltocht (5-10 km) met verze
kerde deelneming van voorzitter Vk: 
Anciaux 
•*• Jogging (5-10 km). 
Zoals reeds vemneM t>eginnen de 
kompetitiesporten voett>al en volleybal 
reeds 's morgens rond 9 u. 30 met de 
eerste selektiewedstnjden. 
Alles eindigt tussen 17 en 18u. en 
daarna volgt de pnjsuitreiking met ge
zellig samenzijn, waarbij opnieuw een 
koude schotel en broodjes te verkrij
gen zijn. 

Wel willen we vragen voor het teore
tisch gedeelte vooraf in te schrijven 
en dit zo spoedig mogelijk door stor
ting van éofr. op rekeningnummer 
435-0259801 -18 van het Vlaams Natio
naal Studiecentrum, Bamkadenplein 
12, 1000 Brussel. 
Alle verdere inlichtingen i.v.m. de sport
dag zijn ook daar te verknjgen. 
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Voor de Vlaamse-Aktie en 
Kultuurgemeenschap te Antwerpen 

Prof. E. Defoort over 
Joris Van Severen en het Verdinaso 

ANTWERPEN 

Op vrijdag 25 maart jl. had in de kleine 
zaal van de herberg Bristol te Antwer
pen bovenvermeld debat plaats. Inge
richt door de Vlaamse-Aktie en Kul
tuurgemeenschap. Met een weliswaar 
kleine opkomst (het slecht weer?), dit 
niettegenstaande het orKJerwerp zelf 
en de behandelding ervan. Of is vor
ming vandaag niet meer nodig. Ook al 
is het uitgangstandpunt controversieel, 
evenals de voorstelling. 
Prof. E Defoort van de KULAK noem
de zijn benadering: Een analyse van 
een mytografie. Dit hiekJ in dat hij het 
thema enigszins kritisch wenste te 
benaderen. 
Hij deekie de voor- en tegenstanders 
van Van Severen in in drie groepen: 1. 
de niet-kritisch staande beworxieraars, 
2. de personen die enigszins kritisch 

staan to.v. de persoon van J.V.S. en 3. 
de partisanengroep. 
De aandacht en belangstelling van 
Defoort werd tijdens zjin kollegetijd 
aangewakkerd door de lektuur van het 
gelijknamig boek van Arthur De Bruy-
ne, die zeif in de zaal aanwezig was. 

Eén zijner stellingen was dat de mees
te biografen uitgaan van de kJee, waar
bij het personage het leven domineert 
en dit leven dus niet orxJergaat Van 
Severen kende zijn grootste bekend
heid tengevolge van zijn buiterKparle-
mentarie aktiviteiten. 

Tengevolge van de apparentering was 
hij immers ten voordele van Jeroom 
Leuridan uit de Kamer verdwenen. 
In 1931 richtte hij dan het Verdinaso 
op. In 1934 kondigde hij de nieuwe 

Brasschaat: en de CVP, 
zij verkavelt voort... 
Vonge gemeenteraad werden de twee 
interpellaties die door de VU-fraktie 
aan de dagorde waren toegevoegd, 
onder protest van de ganse oppositie, 
door de CVP-meerderheid ve 

De VU nam het initiatief een extra 
gemeenteraad bijeen te roepen, waar
op de twee interpellaties terug werden 
gebracht Gewezen VU-schepen voor 
ruimtelijke ordening Gert Van Opstal 
wenste namelijk te weten wat nu de 
bedoeling was met het gebied „de 
Neervelden", een 100 ha grote groene 
bufferzone tussen de wijken Driehoek, 
Bethanië, Kaart en Centrum. De nog 
niet herlsenoemde burgemeester gaf 
nogmaals het reeds bekende histo
risch overzicht waarbij het gebied uit
eindelijk van „agrarisch gebied met 
landschappelijke waarde" veranderde 
in woonuitbrekJingsgebied. De manipu
laties werden echter niet vermekl. 
Verder wenste VU-raadsIk) Peter Re-
nard wat meer uitleg over de bedoelin
gen van het bestuur betreffende infor
matie, vooral dan over de gemeentelij
ke vrije CVP-radk3 BRO en de uitgeoe
fende censuur van fiet kollege op de 
inhoud van Joker, periodiek van de 
Brasschaatse jeugdraad. 
„Meedoen en meebeslissen" vroeg hij 
zich af, maar ja voor wie? 
De eerste maanden van de nieuwe 
CVP-meerderheid zeker niet voor de 
oppositie maar op het eerste gezicht 
wel voor de grondeigenaars van heel 
wat Brasschaats groen. Op de ge
meenteraad van 31 maart kwam dan 
ook het resultaat van dit „meedoen en 
meebeslissen" op de dagorde terecht 
Niet minder dan vier BPA's met tiental
len nieuwe bouwpercelen, werden in 
tijde van steeds schaarser vrardend 
wijkgroen ter goedkeuring voorgelegd. 
VU-fraktieleider Roger Vanthillo stel
de dukjelijk niet tegen plannen van 
aanleg te zijn, maar gezien het hier 

1. slechts vooriopige goedkeuringen 
betrof en 2. de gemeentelijke kommis
sievergadering niet werd samengeroe
pen, zou de VU-fraktie zteh beperken 
tot informatievragen om dan later haar 
definitief belekteitandpunt kenbaar te 
maken bij de definitieve goedkeuring. 
Daar volgens de toelichtingsnota bij 
het gewestplan „woonuitbreidingszo-
nes" slechts mogen worden openge
steld in funktie van de werkelijke be
hoeften gingen deze vragen vooral in 
de richting van de huklige behoeften 
en de fasering bij de uitvoering. Ook 
over het karig wijkgroen dat op de ont
werpen van BPA's zichtbaar was en 
de veilighekj voor fietsers en voetgarv-
gers in deze nieuw geplande woonker
nen, werden heel wat vragen gestekl 
Het bestuur zette het hierboven ver
melde BPA „Neerveklen" ook nog als 
bijkomend punt op de agenda 
VU-fraktieleider Roger Vanthillo 
maakte op dat de oppositie i.v/a bijko
mende punten zich steeds erg soepel 
opstelde, wat Uijkbaar van de meer
derheid niet kan worden gezegd, maar 
vond het in dit geval niet normaal dat 
een zo belangrijke ingreep op de ruim
telijke ordening van Brasschaat 
(100 ha groene gordel tussen 4 woon
kernen) eventjes als bijkomend punt 
op de dagorde werd geplaatst Hij 
vroeg dit punt uit te stellen. Gesteund 
door de ganse oppositie werd dit punt 
dan ook verwezen naar een volgende 
zitting. 

Marsrichting af. België was nu niet 
langer een anti-gegeven, reden waar
om o.a Wies Moens de beweging zou 
veriaten. 
In 1937 wordt deze nieuwe Marsrich
ting verder uitgebreid, waardoor Wal
lonië als een integrerend deel werd 
beschouwd. 
In 1940, na de moord op Van Severen 
te Abbeville door Franse dronken sol
daten, spatte het Verdinaso uiteen. 
Een deel Oiet grootste) ging naar het 
toenmalige VNV, een tweede groep 
(klein) ging naar het verzet en een 
derde belandde bij de attentisten. 
Evenzeer speekle de dood een be
langrijke rol in het heroiseringsproces 
van Van Severen. Verder kenmerken 
waren zijn elitair-aristokratiscfie optre
den. Volgens Defoort gedroeg Van 
Severen zich niet als een real-politKus 
maar hinkte hij de gebeurtenissen en 
het verloop der tijd achterna Zijn in 
wezen romantische opstelling veü+iirv 
derde dat hij een grote en effteiënte in-
vbed kon uitoefenea 
Uit het debat na de lezing d.m.v. vraag 
en antwoord, opmerkingen over en 
weer, bleek dat de toervdertijd aktieve 
oud-Dinaso's dit allemaal zomaar niet 
namen. Zij verweten de spreker zijn 
eenzijdige opstelling, die, volgens hen, 
ingegeven was omdat hij het zelf alle
maal niet beleefd had. 
Zij zegden het toen en nu te apprecië
ren dat van Severen hen destijds had 
opgevoed en gevormd. 
C)ok dat laatste was de bedoeling van 
de inrichters. Hopelijk volgende keer 
met meer sukses. 
In mei as. wordt er een avond ingericht 
rond „Wies Moens". Hebben hun me
dewerking alvast toegezegd' Lisbeth 
Van Thilk) en Anton Van Wiklerode. 
Een derde (zeer belangrijke) spreker 
houdt zijn antwoord vooriopig in be
raad. Tot dan. 

Fred Van Raemdonck 
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APRIL 
GROBBENDONK: voorstelling van „Vlaanderen door de eeu
wen heen", om 20 u. in het DIamanbnuseum. Senator (Wmain De 
Rouck bespreekt het boek. Met diamontage. Inkom gratis. 
GROBBENDONK: gezellig samenzijn-kennismakingsavond, om 
20 u. in het Engels Huis, Herenthoutsesteenweg te BouweL Inkom 
gratis. Inrichting VU. 
WILRIJK: Zangavond in zaal „De Brug", Boomsesteenweg te Wï-
rijk Begin 20 u. 30. Spreker L Cothvogel. 
DUFFEL: 15de VU-Bal in zaal Ak:azar, Handelsstraat te Duffel om 
21 a 60 fr. 
EDEGEM: Geleide wandeling door Oud Antwerpen. Voor meer 
inlichtingen „k)kaal Drie Eiken". Inr. Kulturele Kring. 
EDEGEM: Kaartavond om 20 u. 15. Op voorhand inschrijven in 
lokaal Drie Eiken. Inr. VNSE 
NIJLEN: Deelname door fanfare Kempenland aan muz ik^ 
vertjroederingsavond te Beriaar om 20 u. 
NIJLEN: Spreekavond door mevr. Oiris Swinnen voor F W 
„Onze kinderen en de seksualiteit" in lokaal Kempenland om 20 u. 
EDEGEM: Bloemen maken nnet het F W (uit nykxikDuserO om 
20 u. 15 in k>kaal Drie Bken. 
MORTSEL: JaaHijks lentefeest met koude schotel in het Merel
hof. 
HOBOKEN: Dia-avond door Luc Van Schoor over J^lto Aragon" 
vooral de natuur in de Pyreneeën. Om 20 u. in zaal „De Schorren", 
Graspolderlaan 32. 
WUUSTWEZEL: Spreekbeurt door Hugo SchHtz, „Vlaanderen en 
de ekonomische krisis", om 20 u. Inl. en inschrijven: Achterbrug 2, 
tel. 669.71.09. In zaal Zodiac, Dorpstraat 
EDEGEM: Klubavond in Drie Eiken, (jezellig bat>belen bij een 
pintje. 
NIJLEN: Pannekoekenslag door en voor FW. Lekker smullen in 
Kempenland vanaf 14 u. 
KONTICH: Gastronomisch lentefeest in het Vlaams Huis Ak^azar. 
Organizatie: VU. Vooraf inschrijven, 03-457.1352. 
ANTWERPEN: VUJOan-. raad om 20 u. 30 in VLMokaal aan de 
Wetstraat nfet als spreker volksvertegenwoordiger André De 
Beul, over de Vlaamse Raad. 
ANTWERPEN: Debatavond „Eurokemraketten - verdediging of 
uitdaging?" Spreker: Kokxiel C. Desmedt en Oeiak Abdoelaev, 
namens de Sovjetambassade. Om 20 u. 30 Singel, Antwerpea 
Org.: Cooremarékring. 
BERCHEM: „Vlaanderen in Europa" en „20 eeuwen VlaarKJeren' 
met diamontage van (Sermain de Rouck. Om 20 u. 30 in Kultureel 
Centrum, Driekoningenstraat 126. Inr. Vlaamse Kring. Inkom 
gratia 
LIER: Zangavond in ons k>kaal VNC, Berlvij 80. 
WILRIJK: Optreden van het Mechels Miniatuur Teater: JE&n 
plaatsje onder de zon". Om 20 uur in het kultureel centrum JDe 
Kern". Inkom 200 fr. Kaarten te bekomen bij Army Lenaerta tel 
827.19.89 of bij Luk Lemnnena tel. 827.86.33. Tijdens de pauze 
hukJiging van de h. Frans Beirena oud-provincieraadsIkJ. 
ANTWERPEN: VUJO-an-. fuif in zaal „Den Wolsack Oude Beurs" 
(tegen de Grote MarkO, om 20 uur. Inkom 50 fr. 
EDEGEM: VUJO-fuif in zaal „Eendracht'. 

Brasschaat-VNJ te 
Ekeren 
Onlangs werd er in Brasschaat een 
VNJ-groep opgericht Voor geïnteres
seerden: mevrouw Maria De Bata 
Jacobuslei 69 te 2130 Brasschaat 
Tel. 664.60.18. 

Het achterpoortje vai de „Bete-Vue" met de raad^eden Roger Vanthillo, Gert 
Van Opstal en Fred Van Landeghem (oud raadslid), op kroegentocht tijdens de 
gemeenteraadsverkiezhgen van oktober 198Z Een hoekje waar bij restauratie 
heel wat v»i kan worden gemaakt, zorKhr de belangrijke funktie van het „achter

poortje" teniet te doen 

SIEMENS Lang leve UW 
linnen! 
Uw mooie linnen -een heel kapitaal eigenlijk -
vertrouwt u tien - eri'tientallen keren per jaar toe aan 
uw wasmachine 
Reden te over dus om een machine te kiezen die echt 
zorg draagt voor dit kapitaal 
Zo'n machine biedt Siemens u • 
• interval-centrifugeren om de natte vezels niet uit te 

rekken 
• programma's en aangepast centrifugeren voor alle 

soorten tekstiel 
• trommel en kuip in roestvrij staal 
• en een drievoudige besparing op energie, wateren 

waspoeder 

Siemens,'gevoel voórperfektie 

Blijft 

„Belle-Vue" 

in Polygene 
De „Belle-Vue" is een dorpsherberg in 
Maria-ter-Heide (Brasschaat-Polygo-
ne) waar de gewone mensen van de 
wijk elkaar reeds honderd jaar ont
moeten om een babbeltje te doen en 
een kaartje te trekken. 

De VU was dan ook tevredea dat 
door haar toedoen tijdens de vorige le
gislatuur, dit gemeentelijk gebouw in 
het nieuwe BPA wordt gehoudea In 
naam van de VU-fraktie wenst Roger 
Vanthilk) te weten wat nu voor de 
toekomst de bedoeling waa 

Volgens de burgemeester zal het ge
bouw 0|3enbaar worden verkocht met 
een aantal verplk^tingen iv/n. de res
tauratie. De VU drong er echter op aan 
bij deze verkoop voorrang te gven aan 
de huidige uitbater die er ten slotte zijn 
broodwinning heeft De burgemeester 
(of IS het het bestuur?) vond dat deza 
gezien zijn lage huishuur, wel vokk>en-
de had verdiend om ook een enstig 
bod te doen bij de openbare verko
ping. 

Roger VanthiHo pleitte nochtans om in 
dit geval het financieel aspekt onder
geschikt te maken aan het belangrijk 
sociaal aspekt Hij twijfekje er stark 
aan dat de ontmoetingsfunktie van 
deze dorpshertierg zou kunnen be
houden blijven indien hiervoor te grote 
investeringen dienen te worden ge
daan. Een „sjieke„ herberg is hier zeker 
niet op zijn plaata 

Een dukieli^ antwoord van het be
stuur kwam er echter niet 

HubMt SdMir 
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Startdag wijkwerking 
te Mol-Wezel 
Een van de tema's die de VU-afdeling 
Mol in 1983 centraal heeft gesteld is de 
„wijkwerking", dit in overeenstemming 
met haar verkiezingsprogramma. Wij 
willen enerzijds de leden van de plaat
selijke wijken aktiever bij de partijwer
king gaan betrekken, en anderzijds de 
wensen van de wijken in politieke 
resultaten trachten om te zetten 
Een eerste vergadering voor de wijk 
.WezeT gaat door op donderdag 
28 aprH om 20 u. in de parochiezaal 
aldaar. 
Die avond zal ook het uitgebrekj be
stuur van de VU-afdeling Mol aanwe
zig zijn. 
Een goedgevuM programma voorziet 
de volgende uiteenzettingen: 
— informatie over de natk>nale poli
tiek a_ Beysea arr voorzitter); 
— informatie over de gemeentepoli
tiek (C Van Eisen); 
— resultaten en vooruitzk;hten wijk
werking te Mol-Wezel: sociaal dienst
betoon; uitgifte van een driemaande

lijks informatieblad, start van Jbuurt-
projekten" 
Verder worden voor de wijk Wezel 
nog de volgende aktviteiten gepland in 
de kxjp van de maand apnl versprei
ding van een nationaal pamflet aan de 
Vieille Montagne door onze mandata-
nssen, huis aan huis-verspreiding van 
ons bjdschnft, huisbezoeken bij een 
aantal sympatzanten. 
WIJ hopen dan ook op een tainjke 
opkomst van onze leden? 

Herman Jan««n 

Kontich naar 
Zangfeest 
Kaarten zijn te verkrijgen bij Ferre De 
Beukelaar, Duffelse Steenweg 22, 
Kontich, tel. 457.09.82. 
Niet wachten, dadelijk bestellea 
En denk eraan- op zorxiag 24 april, 
Zangfeest wij vlaggen met de Leeuwl 

Gemeente 
Aartselaar 

Het gemeentebestuur VÏHI 
2630 Aartselaar zal eerst
daags overg£ian tot het toe
wijzen van het ultbatings-

recht van de 

CAFETARIA VAN HET 
GEMEENTELUK 

ZWEMBAD 

(gelegen in sportcentrum 
Aartselaar) 

De schriftelijke en onderte
kende biedingen moeten bij 
het gemeentebestuur van 
Aartselaar Ingediend wor
den uiterlijk op 6 mei 198a 

Het bijzonder lastenkohler 
en eventueel aanvullende 
Inlichtingen zijn te beko
men op het gemeentesekre-
tar laat 

(Adv. 581 

Vrijdag 22 april te Berchem 

Voeren verbroedert 
met Antwerpen 
Vrijdag 22 april a.s. in de grote zaal van Alpheusdal, Fillp V\/illlotstraat 22 
te Berchem, verbroedert Voeren met Antwerpen tijdens een grote 
dans- en shov^^avond, nnet medewerking van de dansmariekes van 's-
Gravenvoeren (Europese kampioenen), The Strangers, Jef Eibers en 
vele anderen en het Vlaams dans- en showorkest The Millers Group. 
Deuren onn 20 u., aanvang om 21 uur. 
De avond gaat door ten voordele van Opbouv^^werk Voeren en het 
boetefonds. Algemene inkom 150fr. Kaarten in voorverkoop tegen 
130fr. zijn telefonisch te bekomen op de nummers 041-7669.29, 
76.64.88 en 76.66.12. Inrichting- Radio Voeren-Uilenspiegel. Mogen wij 
alle VU-afdelingen en hun mandatarissen vragen daadwerkelijk propa
ganda te maken voor deze solldariteitsavond. 

VU-afdeling Malle van start 
Reeds geruime t jd was Dirk Van der 
Hallen aan het werk om de Volksunie 
in onze Antwerpse „Trappistenge
meente" nieuw leven in de blazen, 
hierin gesteund door VU-militanten uit 
eigen en naburige gemeenten. 
Vriend Dirk aarzekJe niet ter gelegen-

- ^ • « 

Vlaamse burger 
als kllent. 

En natuurl i jk 
hebt u (jie klecJingsproblemen als 
de naald van uw weegschaal rond 
de 150 kg schommelt of als u de 
respektabele lengte van 2 m of 
meer bereikt! 

is werkelijk de enige 
speciaalzaak voor 
EXTRA BUITENMATEN 
in België met 6 meester 
kleermakers doorlopend 
tot uw dienst. 

U moet echt niet naar Holland of Duitsland 
wanneer u een extra grote maat bezit en toch 

een ruime keus wenst, een goede kleermakers
service verlangt en graag de juiste prijs betaalt, 

Schenk dan uw vertrouwen aan Succes Kleding 
Meyers, meester-kleermaker sinds 1870. 

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 

met zijn 1.000 m^ w inke l ru im te -z i j n parking voor 200 wa
gens, zorgt er voor dat mogeli jke retouches uitgevoerd wor

den terwij l u in de gezellige kof-
fie-shop iets drinkt. 

Aartselaar Boomsesteenweg 3 5 

SUCCES KLEDING MEYERS 
/ - \ O C M . ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR. 
l ^ r t l I N . VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR 

heid van de jongste gemeenteraads-
verkiezignen, als VU-er een plaats m te 
nemen op een gemengde lijst Hij 
behaalde niet minder dan 114 voor
keurstemmen, een merkwaardig resul
taat temeer daar de fusiegemeente 
Malle de jongste jaren van alle VU-af-
delingswerking verstolen bleef. 
Het hoeft dan ook geen betoog dat alle 
aanwezigen op de stichtingsvergade
ring Dirk Van der Hallen als voorzitter 
wensten. Dirk aanvaardde en voorlo
pig ziet zijn bestuurspk>eg er als volgt 
uit: Peter Lacante, sekretans, Emma
nuel Kenis, penningmeester, Luk Ke-
nls, propaganda en Bngitte Wauters, 
organizatie. 
Het rijke VU-potentieel in de gemeente 
biedt ongetwijfeki hoopvolle vooruit-
zk^hten voor spoedige uitbreküno van 
het afdeküngsbestuur. De jonge nieu
we bewind^rfoeg stekie zich tot eer
ste taak: huisbezoeken en nog 'ns 
huisbezoeken. Zo hoort heti 
De vergadering van 28 maart eindigde 
met een korte Jnstallatietoespraak'' 
door Frans Kuijpers, partijbestuurslid 
en arrondissementeel voorzitter die de 
kersverse bestuurspkieg nuttige wen
ken meegaf voor een entoesiaste dy
namische en volgehouden afdelings
werking. 
De redaktie van het weekblad „Wij* 
wenst op haar beurt de afdeling Malle 
een suksesvolle toekomst 

VLAKO 
uw Vlaamse 

supermarkten 
te 

Lier 
Schoten 
Beveren 

vu-Groot-Putte 
nodigt uit 
De voorzitter van de VU-afdeling 
Groot-Putte doet een bijzondere op
roep aan alle afdelingen om op de .4de 
Vlaamse Nacht van Putte" op 16 april 
e.k in zaal „De Ster", Mechelbaan 433 
te 2870 Putte, aanwezig te zijn 
Putte is de laatste afdeling in het 
arrondissement Mechelen waar de VU 
géén gemeenteraadsvertegenwoordi-
ger heeft Nkxhtans heeft het volledig 
VU-bestuur alles in het werk gesteU 
om één gekozene in de gemeenteraad 
te krijgen, en dit zelfs met zware 
financiële inbreng. 
Het bal zal opgeluisterd worden door 
het zeer bekende orkest „Franky Dee", 
en een reuze-tombola staat op het 
programma 

Slerpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alie vochtisolaties 

"^^ A.B.D. 
(Antwerpse Bouw

en Dichtingswerken) 
Eikenstraat 212, Reet 

Tel. 1)^3^888.^68 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deu^ 
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VU verwerpt de begroting 

Scherpenheuvel-Zichem 
zinkt weg in miljoenenmoeras 

BRABANT 

De CVP-SP-meerderheid van Scher-
penheuvel-Zichem kon zjch in de voor
stelling van haar begrobng verheugen 
op een positieve reaktie van alle 
Vlaamse kranten De tussenkomstesn 
van VU-raadslid Marcel Janssen wer
den weggehoond als „smakeloze one-
manshow" en struikelen over „pietlut-
ögheden" 
En over welke .pietlutttgheden" gaat 
het nu in de begroting van 1983' De 
gewone uitgaven voor 1983 worden 
op 217 703 000 fr geschat de inkonv 
sten bedragen 206 739 877 fr, zodat er 
een tekort is van bijna 11 000 000 fr 
Voor de vonge begrobng had men nog 
een overschot van meer dan 
100000 fr zodat men er in zal slagen in 
één jaar 11 000 000 teveel uit te geven 
Het komt ons dan ook voor dat deze 
begroting niet de begrobng is van een 
gemeente, maar een begrobng van 
gemeentepersoneel én het aflossen 
van Intresten van aangegane leningen 
Op dit ogenblik zijn er 198 gemeente
personeelsleden (eigenlijk 199 want 
burgemeester Lemmens heeft zopas 
ajn zoon aan een gemeentejob gehol
pen), 11 OCMW-leden, 27 gemeente
raadsleden en 22 gepensioneerde bur
gemeesters en schepenen Dat wil dus 
zeggen dat 1 % van de bevolking 
(20637 inwoners op 31 dec 1982) van 
dé gemeenteurtgavea wedden, toela
gen, eretonen, vergoedingen e d. be
toelaagd wordt 

De gemeenteschuld bedraagt 444,1 
miljoen waarvan er dit jaar 63 miljoen 
moet terugbetaal worden Even her
halen, bijna 1/3 van de totale begro
bng De inkomsten van het Gemeente
fonds worden helemaal ofjgesoepeerd 
aan interesten I Dat de gemeente uit 
deze verliespost zou geleerd hebben 
18 ook met waar de begrobng van 
1983 voorziet in 22 miljoen frank aan 
nieuwe leningen 
Enkele verschnkkingen uit de begro
bng 

— Er IS geen bespanng op de wedden 
van de burgemeester, schepenen, ad-
ministrabe, polite en OCMW Het zit-
geld van de raadsleden blijft onveran
derd 

— Er wordt geen belasbng geheven 
op sluikstorten, bamneiden, plaatsen 
van terrassen en fntuurkramen maar 
wel op tjenzinepompen, wapenvergurv 
ningen, luxepaarden en uithangbordea 
Zeg maar wilekeung tot en met 

— Voor recepbekosten van de ge
meente wordt er 320 000 fr voorzien, 
konkreet t>etekent dat 6(X) liter echte 
champagne 

— Voor klein gereedschap ( d w i 
schoppen, houwelen) voor gemeente-
werklieden die zich bezig fiouden met 
het verkeer, de wegen en de wateHo-
pen wordt er 700CI00 frank uitgetrok
ken I De middenstand mag zidi ver-

VU-Bmssel Stad te gast bij 
VU-Antwerpen Stad 
Op 24 apnl ncht de afdeling Brussel 
voor leden en sympabzanten een 
mooie daguitstap in naar de Schelde-
stad ter gelegenheid van het Vlaams 
Nabonaal Zangfeest Het njkgevukie 
voormiddagprogramma met OA ont
vangst op het stadhuis en licht middag
maal woKlt ons aangeboden door de 
afdeling Antwerpen, die er een ere
zaak van maakt Brussel goed te ontha
len Hiervoor onze welgemeende dank 
Inlichbngen bij bestuursleden of bij 

Rudi Roosens, tel 2679307 Aantal 
plaatsen is beperkt Inschnjving door 
storbng van 360 fr per persoon (toe-
gangskaart Zangfeest van 225 fr -I-
autocar) op rekening nr 428-4091441-
14 van VU Brussel Stad met vermel
ding Antwerpen en opstapplaats (KVS 
om 7 u 10 sbpt of 7 u 25 O-L-Vrou-
wekerk Laken of 7 u 30 Kerkjilein 
N O H of 7 u 35 Pergola, Mutsaard) 
Storten vóór 20 apnl, het aantal plaat
sen IS beperktl 

Geen nieuwe belastingen 
te Meise-Wolvertem 
Te Meise-Wolvertem is een nieuwe 
VU-PW-SP-AgaIev bestuursmeerder-
heid aan het bewind De zeskoppige 
VU-ploeg in de raad bestaat uit burge
meester Frans Kerremans schepen 
van Financien en Onderwijs Noel 
Catry en leden Jos Vergaelen, Frans 
Van Caesbroeck, Roel Vandersbghe-
len en Wim Pas Daarnaast nog vijf 
PW'ers, een SP'er en een groene In 
de opposihe zitten de 11 CVP-verko-
zenen en een onafhankelijke nl sena
tor Fevner, die op 10 oktober PW-
kopman was maar zijn voorkeur uit
sprak voor een CVP-PVV-ploeg 
Op 31 maart II legde schepen Cab7 de 
begrobng voor aan de raad Hij had er 
voor gezorgd dat de raadsleden vijf 
dagen vroeger dan voorzien door de 
wet over het dokument beschikten 
Tevens had hij bij de Begrobng een uit
gebreide syllabus gevoegd met ruime 
toelichhngen omtrent de ingewikkelde 
koptabel Nooit voordien kreeg het 
woord .informabe" zulke volle beteke-

VU Groot-Gooik 
hield Paasaktie! 
Tijdens de week na Pasen werd door 
het VU-bestuur van Groot-Gooik een 
Paasakbe gehouden Aan alle zieken 
van Groot-Gooik werd in de dichtstbij-
gelegen ziekenhuizen een , bloemetje" 
overhandigd (Halle-Ninove-Asse-
Brussel) Overal kregen we een harte
lijk onthaal Ook in de toekomst zullen 
dergelijke akbes georganizeerd wor
den 

nis in de gemeenteraad van Meise-
Wolvertem Het IS trouwens een van 
de weinige gemeenten in Vlaanderen 
waar er geen belasbngverhoging komt 
Slechts de subsidies dienden lichtjes 
aangepast Een hele krachttoer als 
men weet dat Meise-Wolvertem aan
kijkt tegen een gemeenteschuld van 
278 miljoen, met bovenop nog een 
nadelig saldo van vonge dienstjaren 
van 9,5 miljoen De ontvangsten bedra
gen 271 en de uitgaven 261 miljoen, 
zodat er een (miniem) boni overblijft 
van 35341 fr 
De aflossingen belopen meer dan 
50 miljoen De uittredende CVP-ploeg 
heeft het bovendien nog klaarge
speeld om aan het nieuwe bestuur 
voor 28 miljoen leningen op te leggen 
voor verbintenissen aangegaan vóór 
1 jan '83 Wat deze weinig moedige 
heren nochtans met aanzette deze 
leningen op de begrobng goed te 
keuren Zij hadden enkel oog voor de 
subsidies en waren blijkbaar verwon
derd dat schepen C^try een sluitende 
begrobng kon voorleggen zonder ver
hoging van de belastingen De zwakte 
van de opposibe, met nochtans de 
gewezen schepen van Financien in 
haar midden was het duidelijkste be
wijs van het goede werk dat werd 
geleverd door de nieuwe koalibe 
Iedereen in Meise-Wolvertem is goed 
gediend met deze gang van zaken en 
rekent erop dat de VU-verkozenen de 
verstandige beslissing van sober be
heer verder zullen aanhouden 
VU-Meise-Wolvertem is vertrokken op 
de goede weg en in de juiste nchbng 

M Passchyn 

heugen op een bedrag van 770 000 fr 
— Het overlijdensbericht van ex-sche
pen Pairoux kost de belasbngbetaler 
88000 fr aan doodsbneven, deze post 
staat in de rubriek „Volksontwikkeling 
en Kunst" 
— De gemeentelijke bijdrage voor het 
tekort ziekenhuizen gaat van 
23Q0QQ fr op de vonge begrobng naar 
2,3 miljoen fr Waar gaan die 2 miljoen 
naar toe? 
— Voor het huisvuil is er een tekort 
van 15 miljoen fr, maar voor de 
inkomsten van de recyclage van bv 
glas staat in de begrobng niks te lezea 
Voor de inwoners van Scherpenheu-
vel-Zichem die zich vertMjstend afvra
gen welke belasbngen men nog zal 
heffen om de genneente te spijzen éen 
schamele troost De Volksunie zal er
voor zorgen dat de gemeenteraden 
geen onderonsje worden van een aan
tal pietjesbakvnenden of vogelpikkers 
(denk aan het geknoei bij de OCMW-
verkiezing), maar de uibng is van een 
demokrabsch recht wat ook de perv 
nendders (zoals deze van een grote 
Antwerpse kranü erover denkea 
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LIEDEKERKE VU-breugelmaal vanaf 18 u in het Parochiecen
trum, Fabnekstraat Ook op zondag 17-4 van 11 u 30 tot 15 uur 
GRIMBERGEN vierde dansfeest Shchbng Vic Anciaux vanaf 
21 u in het Fenikshof Abdijstraat Jerry Blondel en zijn orkest 
spelen ten dans Voorverkoop 100 fr inkom 120 fr 
DWORP leeuwenfuif vanaf 20 u 30 in de Vredezaal met 
discobar Venus Inkom 80 fr Ingencht door en voor Volksunie-
Kesterbeek 
KAPELLE-0/D-BOS Teerfeest en vienng 200ste lid in zaal Flan-
dna, Nieuwenrode 
VOSSEM toneel- en debatavond door een Kortrijkse groep om
trent het probleem , Stress' om 20 u in zaal Edelweiss 
ST-MARTENS-BODEGEM VU- en VUJO-pannekoekenfesbjn 
van 15 tot 21 u in de gemeenschapsiokalen. Schoolstraat 
UKKEL Tweede grote Vlaamse Jongerenfuif in de lokalen van 
de RAUJ, Reisdorfflaan te Ukkel Bereikbaar met bussen 38 en 43 
en met trams 52,55 en 58 Toegang 40 fr Eerst konsumpbe grabs. 
Org VUJO 
MERCHTEM Kaas- en wijnavond om 18 u in de Handelsschool 
ST-AGATHA-BERCHEM 12de Vlaams bal om 20 u 30 in de ge
meentelijke feestzaal Kon Albertiaan 33 Orkest De Gensters 
Inkom 120 fr CJP en Rus-3-Pas 100 fr Voorverkoop 100 fr, CXIP 
en Plus-3-Pas 80 fr Org Karel Buis Fonds 
AFFLIGEM-HEKELGEM Feesbnaal vanaf 18u in feestzaal 
„Sportwereld Brusselbaan te Hekelgem Ook op 24-4 van 
11 u 30 tot 20 u 
ETTERBEEK: VUJO-kantus in de Monaan, Oudergemselaan 90 
Om 20 uur 
KRAAINEM-WEZEMBEEK-OPPEM: Kaas- en wijnavond in zaal 
„Het Veldeke", Marcelissfraat te Wembeek-Oppem Inkom 180 fr 
Begin 20 u 
ETTERBEEK Om 10 uur samenkomst aan Schumanplein en re« 
naar het ANZ te Antwerjien. 

Meise-Wolveitem-Oppem naar het 
Zangfeest 
Het Karel Bulsfonds legt een bus in 
naar Antwerpen, die om 12 u 45 ver
takt aan de St-Marbnuskerk te Meise 
en om 13 u aan het Gemeenteplein te 
Wolvertem De onkosten belopen 
100 fr voor de bus en 200 fr voor een 

genummerde logeplaats 
Inschnjven bij Jan Van C^mp>enhout 
Merchtemsesteenweg 75 te 1870 
Wolvertem tel 2692564 of bij Maun-
ce Passchyn Vilvoordsesteenweg 81 
1860 Meise tel 2696935 

^of ten (t'tnl)oovn 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a l i n g : 
E r n a V a n Dóoren 
Keierberg25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Woelige gemeenteraad te Grimbergen 
GRIMBERGEN — De gemeente
raad van donderdag 7 april was 
allesbehalve droog te noemen. 
Eigenlijk stonden er niet zoveel 
punten op de agenda, maar men 
is niet verder gekomen dan punt 
4, toen de vergadenng afknapte. 
terst en vooral was er het probleem 
van de VZW „Heemschut" Deze ver
eniging werd in apnl 1976 opgertcht 
om „het beheer en de exploitabe van 
de gemeentelijke eigerKlommen voor 
kulturele, toensbsche, sociale of heem-
kundige akbviteiten, haar door de ge
meente toevertrouwd, uit te oefenen" 
In de prakbjk komt het er op neer dat 
een behoorlijk deel van het gemeente
lijk pabimomum dus beheerd wordt 
door „Heemschut" Niks aan de hand 
zult u zeggen, dat gebeurt wel eens 
meer Maar dan blijkt dat er een adder
tje onder het gras zit want deze VZW 
IS met samengesteld volgens het kul-
tuurpakt 
VU-frakbeleider Freddy Minten inter-
pelleerde daarover de CVP-SP-meer-
derheid, die echter met gediend was 
met de tussenkomst Men weigerde 
dan ook het beb-effende punt (de 
begrobng van de VZW) terug te trek
ken Op de vraag of de meerderheid 
dan bereid zou zijn om de raad van be
heer van de VZW te herschikken 
volgens het kultuurpakt kwam er 
eveneens een „njet" van de meerder
heid Dat laatste is t)est te begnjpen, 
want dan zouden èlle frakbes van de 
gemeenteraad vertegenwoordigd 
moeten zijn in die VZW en dat is nu 
helemaal met het geval in realiteit mag 
de gemeente wel subsidies verlenen, 

maar niks kontroleren, laat staan ingnj-
pen 
De CVP-SP-meerderheid kreeg dan 
het lakomeke antwoord te verwerken 
van de VU-frakbe dat een klacht zou 
neergelegd worden bij de Kultuurpakt-
kommissie Hoewel daardoor verschei
dene personen van de meerderheid 
wat zenuwachbg werden (ze weten 
immers best hoe de zaak in mekaar 
zit), besloot de meerderheid toch door 
te gaan met de goedkeunng van de be-
grobng van de VZW De VU stemde 
natuurlijk tegen, maar de parbjtucht 
van de CVP en van de SP bleek 
voldoende om de begrobng er toch 
door te sleuren Blijkbaar zat de zaak 
sommige mensen zó hoog, dat éen van 
de SP-schepenen na de stemming de 
zaak terug op tafel wierp en de burge
meester zelfs het woord „leugens" in 
de mond nam tegen de opposibe 
Zowel VU als P W beaanriden echter 
nogmaals dat de feiten nou eenmaal 
feiten waren en dat de hele zaak nog 
een staartje zou knjgen 

Gemeentebegroting '83 
En dan kwam de anb-climax van de 
avond de gemeentebegrobng 1983 
Normaal moest die al behandekl zijn 
op de gemeenteraad van 26 maart 
maar toen was na de pauze de meer
derheid gewoon met nneer opgedaagd 
De opposibe moest maar wachten en 
ten slotte naar huis gaan want men had 
het niet de moeite gevonden de rest 
daarvan te verwitbgen Op 7 apnl dus 
weer op het menu 
De op|30Sibe het weten dat er grove 
fouten in stonden, zelfs zodanig dat de 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Salons Kleinmeubele» - Lusiers Geschenkartikelen 

Onklopbare prijzen 
in k le inmeubels en sa lons 
(si»eci«le voorwaarden voor trouwers) 

Opcnincsurent Di., woe., vrij. v»n 13 lot ltu.30 
Do., zat. van 10 tot l»u. 30 
Zondacvan M tot I tu . 

KEIZEIISTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5»2.22.22 
to|» slechts 15 km van Brussel-centrum) 

gemeentebegrobng eigenlijk met een 
tekort sloot m plaats van met een 
overschot en tja, dat kan tegenwoor
dig eigenlijk met meer Wou de meer
derheid liever met de stemming uitstel
len en eerst haar huiswerk eens 
(goed) overdoen? De CVP-SP-koalibe 
wist hier blijktiaar met goed weg mee 
Waarop de opposibe beskiot de zaal 
maar te verlaten, ze wenste immers 
met langer te werken aan zo'n begro
bng Pech voor de meerderheid, er 
waren enkele mensen ziek, zodat de 
gemeenteraad met meer gekfig kon 
vergaderen- Waarop de burgemees
ter de vergadenng dan maar voor 
gesloten verklaarde 
Maar ook hier zat er een addertje 
onder het gras De gemeente had dne 
voorlopige twaalfden gekregen voor 
de penode januan-maart In jxincipe 
kon er dus vanaf 1 apnl geen frank 
meer uitgegeven worden Vermits de 
begrobng op 7 apnl weer met was 
goedgekeurd moest de hele zaak te
rug nagekeken worden en terug naar 
de gemeenteraad gebracht Het zit er 
dik in dat in de maand apnl de gemeen
te Gnmbergen geen uitgaven zal kun
nen doen En daar zullen weer heel wat 
mensen allesbehalve tevreden over 
zijn 
In ieder geval het polibeke leventje m 
de ,Parel van Brabant" is niet bepaakl 
vervelend te noemen En de VU-oppo-
sibe doet meer dan haar duit in het zak
je om de meerderheid nauwe schoent
jes aan te passen 
Wordt vervolgd 

(EVB) 

VU-Groot-GooJk 
naar Zangfeest 
Ook dit jaar legt de VU-Gooik een bus 
in naar het zangfeest En dit in samen
werking met de VU-Lennik Geïnteres
seerden kunnen zich steeds laten in
schnjven bij De Loecker Patrick. Tel 
054-567051 een van de bestuursle
den en dit aan 325 fr (bus + toe-
gangskaart) 
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24 m Wij in de Volksunie 

VU-Maldegem blikt 
met vertrouwen in de toekomst 
Na jarenlange afwezigheid te Malde-
gem is het terug zover: Maldegem 
bezit een Volksunie-afdeling. Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van okto
ber 1982 kvî am de Volksunie in kartel 
met de groep Milieut)elangen met een 
echter onvolledige lijst naar de kiezer 
toe. 
En van de eerste keer behaakJe de lijst 
VU-MB een t>ehoorlijk resultaat De 
heer Piet Blomme kon als lijsttrekker 
een zetel in de gemeenteraad in de 
wacht slepen. Op 13 stemmen na 
moest men de tweede zetel afstaaa 
Sinds begin januari 1983 maakt alzo de 
Volksunie, geruggesteund door de Mi
lieubelangen, deel uit van de Malde-
gemse gemeenteraad. 

Zondag 24 april 

Gemeenteraads 
verkiezingen 
Groot-Gent 

Nog 14 dagen zwoegen 
s c ^ i d e n de Gentse VU-af-
delingen van de tweede 
stembusslag op 24 april. 
Daarom is het verzamelen 
geblazen voor volgende akti-
vltelten: 

16 apri l : Wandeltocht door 
Gent Verzamelen St-Re-
tersplein om 14 u. Alle afdelin
gen van het arr. nemen daar
aan deel. Paraplu's meebren
gen. 
22 apri l : Gent-Zuid richt Au-
tokaravaan In. Samenkomst 
café Tip-Top nabij A Z . om 18 
u. 
23 apri l : tweede Wandel
tocht door het oude Gent 
voor de afdelingen versterkt 
door p)eterafdelingen buiten 
Gent Verzamelen om 14 u. 
stipt aan het St-Pietersplein. 
Paraplu's meebrengen. 
23 apri l : Fietseling ingericht 

door St-Amandsberg-Destel-
bergen. Samenkomst om 14 
u. aan oud-gemeentehuis St-
Amandsberg. 
23 apri l : Autokaravaan inge
richt door Drongen. Samen
komst Drongenplein om 9 u. 
30. 
23 apri l : Autokaravaan inge
richt door Wondelgem. Sa
menkomst om 9 u. 30 aan 
Dries te Wondelgem. 
23 apri l : Autokaravaan inge
richt door Mariakerke. Sa
menkomst Mariakerkeplein 
om 9 u. 30. 
23 apri l : Fietseling ingericht 
door VUJO-Gentbrugge. 
Verzamelen om 9 u. 30 in de 
A. Van Laethemstraat 
Autokaravaan ingericht door 
afdeling Gentbrugge-Lede-
berg. Verzamelen in de A. 
Van Laethemstraat om 14 u. 
stipt 

VU richt steunfonds 
herverkiezingen op 
In een aantal Vlaamse gemeenten dienen de verkiezingen 
van oktober '82 te worden overgedaan, sommige data liggen 
reeds vas t 
Andere dossiers zijn nog hangende bij de Raad van State. 
Herverkiezingen betekenen voor de afdelingen in kwestie 
een zware financiële dobber, dat zal niemand ontkennen. 
Daarom heeft het VU-partijbestuur besloten een solidari
teitsfonds op te richten om die afdelingen bij te staan. 
Let wel: het gaat hier om een nationaal fonds en niet om een 
afdelingsinitiatief. 
Bedragen — hoe gering ook — worden samengebracht op 
het rekeningnummer van VU-nationaal en na^r gelang de 
noden besteed. 
De VU-afdelingen die van herverkiezingen gespaard bleven 
worden vriendelijk verzocht een solidariteitsbijdrage te 
storten op nr. 435-0271521-01 van Volksunie vzw, Barrika-
denplein 12 te 1000 Brussel. 
Dank bij voorbaat! 

Hieronder de eerste lijst van het steunfonds 
V. 1150 Brussel 1.000 fr. 
LD .M , Dilbeek 500fr. 
VU-Destelbergen 5.000 fr.' 
W.D., Kortrijk , 300 fr. 
R.N., Landegem 1.000 fr. 
P.B., Ramst 100 fr. 
K., Asse 500 fr. 
V., Antwerpen 2.000 fr. 
P.M..Leuven 500fr. 
Totaal 10.900 f r. 

Tijdens het gezellig samenzijn dat de 
VU-afdeling onlangs organizeerde 
werd duidelijk onderstreept dat de 
Vlaams-nationalisten hun stempel wil
len drukken op het p>laatselijk politiek 
gebeuren. 

Voelbaar aanwezig zijn 
Er was nauwelijks plaats gerK>eg in 
café „De Sportwereld" om de talrijk 
opgekomen VU-sympatisanten te her
bergen. De rijk gespijsde breugeltafel 
werd alle eer aangedaan terwijl er 
(uiteraard) honderduit werd gepraat 
over de nationale en lokale politiek. In 
zijn woordje dankte gemeenteraadslid 
Ret Bkamme voor het vertrouwen in 
de Volksunie. De kritische kijk van de 
VU-gezinden op het gemeentel)elekl 
en de voortdurende impulsen die van 
de Milieut>elangen uitgaan, waartx>r-
gen een aktieve inkjreng van de VU-Mi-
lieubelangen tijdens de komende zes 
jaar Het is wellicht even belangnjk, 
aldus Piet Blomme, dat de Vlaamsge
zinden zk;h in de gemeente manifeste
ren. Dit kan ondermeer naar aanleiding 
van aktiviteiten die door Vlaamse ver
enigingen worden georganizeerd. 

Oproep tot de „Getrouwen 
in Maldegem" 
VU-volksvertegenwoordiger Paul Van 
Grembergen werd bij zijn aankomst 
later op de avond warm onthaald. De 
aanwezigen waren zichtt>aar geboeid 
door het redenaarstalent van hun isar-
lementair. 
Paul Van Grembergen riep „Het Ge
trouwe Maldegem" op zijn getrouw
heid gestand te doen en de Volksunie 
de zeggingskracht te geven die in 
zowat gans Vlaanderen verworven 
werd. 
Na dit geslaagde initiatief en onder 
impuls van de vemieuwde bestuurs-
ploeg kan de Volksunie afdeling Mal
degem vertrouwensvol de toekomst 
tegemoet zien. 

Guido Ve«rinan 

OOST-VLMNDEREN 
APRIL 
16 GROOT-ASSENEDE: zevende Vlaams lentebal in de parochie

zaal van Bassevelde om 20 uur. Inkom: 80 fr, voorverkoop 60 fr. 
16 GENT: propaganda-wandeltocht door Gent i.v.m. de nieuwe 

verkiezingen, voor alle afdelingen van het arr. Gent-Eeklo. 
Bijeenkomst om 14 u. aan het St-Retersplein. Regenschermen 
meebrengen. 

17 GENT; Goossenaertskring Gent: bezichtigen van het historisch 
museum Vlaamse Strijd te Aalter. Vertrek op het St-Retersplein 
om 14 u. 15. 

21 TEMSE: Een avond met „'t Pallieterke" om 20 uur in zaal Reinaert 
Markt 29. Org. A. Vertsruggenkring. 

21 BUGGENHOUT: Voordrachtavond met Maurits De Wilde over 
zijn TV-programma „De Nieuwe Orde". Om 19u. 30 in de 
gemeentelijke sporthal Vierhuizen. 100 fr. of 80 fr. met inkom-
kaart 

22 ASSEN EDE: Gespreksavond met Willy Kuijpers „Zijn tochten 
naar Polen en Midden Amerika". 

23 KERKSKEN: Breugelmaal van 18 tot 22 u. in zaal Koriick, Dorp, 
Kerksken. Ook op 24-4 van 11 u. 30 tot 14 u. 

23 GENT: Tweede propaganda-wandeltocht door Gent voor alle af
delingen van het arr. Gent-Eeklo. Om 14 u. verzamelen op het St-
Pietersplein. 

23 GENTBRUGGE: Vlaamse Strijdavond — Voeren om 20 a in de 
voordrachtzaal. Dienstencentrum, Braemkasteelstraat 35-39. In
kom vrij. Gastspreker: senator Walter Luyten. Inr. VOS-Gent-
Isrugge. 

23 GROOT-ASSENEDE: Zevende Vlaams lentebal in de parochie
zaal van BasseveWe om 20 u. Inkom: 80 fr., voorverkoop 60 fr. 

24 BRAKEL: FVV-Lentewandeling, vertrek om 14u. lokaal VU, 
Markt te Brakel. 

30 LOVENDEGEM: 3de lentebal georganizeerd door de Vlaamse 
Vriendenkring Lovendegem om 20 u. 30 in feestzaal MR, Molen-
dreef. Inkom: 100 fr. 

Hams VU-feest 
„derde leeftijd" groot sukses! 
Op woensdagnamiddag 7 april hield de 
Volksunie van Hamme-Moerzeke zijn 
jaariijkse „Pannenkoekenbak" voor ge
pensioneerden in de „Vlaaprise 
Schouwburg". De bezige ploeg van de 
VU-kerngroep „Vrouwenwerking" had 
opnieuw voor een perfekte organizatie 
gezorgd. Eetlust en stemming waren 
dan ook uitbundig. 
Meer dan honderddertig bejaarden, 
jonger van hart dan ooit luisterden 
naar de fijne muziek van blinde orge
list-zanger Jos Martin. De meesten 
deden dat zelfs op maat van flukse 

en. 

Senator Walter Peeters dankte alle 
stille medewerkers die aan deze suk-
sesvolle heruitgave hadden meege
werkt vanaf de bereidwillige medewer
kers aan de stipt opgezette vervoer
dienst tot en met de vele baksters en 
opdiensters van het pannekoekenfes-
tijn. 

Hij lichtte de betekenis toe van „iedere 
Vlaamse tjejaarde en gepensioneerde 

in de Volksnationale Ojsgang van ons 
Volk, zowel nu als in het verleden en 
niet het minst naar de toekomst", toe. 
Voor vele aanwezige bejaarden was 
dit een diephert>eleefde realiteit van 
tientallen jaren ontvoogdingsstrijd in 
hun Hamme, dat eens door pater 
Straecke het JVrme Vlaanderen" werd 
genoemd. 

Een door de VU-dames aangepaste 
„kwis" bracht luim en spanning bij 
onvervalste Vlaamse pinten en koffie 
tot het slot Jos Martin moest nog weg 
voor een avondoptreden. Een Isöeien-
de namiddag zat er weer op. 

' En velen hadden spijt dat de „vervoer
dienst" er al weer was, Ofsnieuw naar 
huis of naar het „tehuis" toe. 

Onze Hamse „oudjes" hadden zich er 
alleszins „nog eens bij" gevoekl. Tot 
volgend jaar! 

Glazenwasserij pvba ALLOO 

9300 AALST - Tel. 053-21.86.60 

Voor het wassen van alle ruiten van winkelzaken, bureaus, 
fabrieken en ook privé. Het beste adres. 

Firma met 30 jaar ervaring 
Vrijblijvende prijsopgave. (Adv. 21) 

VU-Lede: Invullen belastingaangiften 
De Volksunie-mandatarissen, schepen 
en provincieraadslid Jules Henderickx. 
schepen Antoon Mertens en gemeen
teraadsleden Hadewych Uyttersprot 
en Luk De Poorter en belastingdes
kundigen staan te uwer t>eschikking 
voor het invullen van uw t>elasting-
aangiften: 
Zaterdag 16 april: 10-12 a; Impe. De 
Oude Mol Ompedorp); 15-16 u.: Lede, 
't Roosken (Wichelsesteenweg); 
17-18 u.: Lede, Kafee Ronkenburg 
(Ronkenburg). 
Woensdag 20 april: 19-20 u.: Lede, 
Den Bonten Os (Molenkiergstraat); 
20-21 u.: Oud-Smetlede, Kafee Lam
mens. 
Zaterdag 23 april: 10-12 u.: Kafeee 
Van De VeWe (Dorp); 15-16 u.: Smet-

lede, Onder de Toren (Dorp); 17-19 u.: 
Wanzele, Welcome-lnn (Dorp). 

Donderdag 28 april: Erondegem, Spar
renhof (Gentsesteenweg) 18-20 u. 
Gemeentehuis, Lede: iedere woens
dag van 14 tot 15 u. 

Aalst: Gulden Vlies (Esplanadeplein) 
iedere woensdag van 11 tot 12 u. 
Gelieve alle nodige dokumenten mee 
te brengen: invulformulier, trouwboek
je, (japieren mutualiteit leninguittrek
sels, levensverzekering, kadastraal in
komen, loonfiches, fiches stempelen 
en ziekenkas, pensioenfiches, vakan
tiegeldfiches enz. Onze mandatarissen 
houden zich ook voor uw arKlere 
problemen te uwer beschikking. Gra
tis. Geheimhouding verzekerd. 

FW-kaderdagen 
Komende kaderdagen van de 
Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen. 
Thema: Vrouw en Krisis, werk
loosheid. 

Antwerpen: zaterdag 16 april orn 
14 u. in de Blazoen, Osystraat 5, 
2000 Antwerpen, tel. 03-
231.00.36. 

Brabant: zaterdag 23 april om 
14 u. in 't Schuurke, Oude Graan-
mari<t 25, 1000 Brussel, tel. 02-
513.25.64. 

Limburg: zondag 17 april om 
14 u. in het Kultureel Cientrum 
Lokaal 1 (2e verdieping). Kunst
laan 5, 3500 Hasselt tel. 011-
22.99.31. 

West-Vlaanderen: zondag 5 juni 
om 14 u. in het Posthotel, Hoog
straat 18-0, 8000 Brugge, 050-
33.78.89. 

Sint-Gillis-Waas 
naar zangfeest 
Leden en sympatizanten van de afde
ling VU-St-Gillls-Waas die graag mee 
willen, gelieven kontakt op te nemen 
met Remain De Grave, Eecktiergstraat 
20, St-Gillis-Waas, tel. 770.70.62. 
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- ^ lepel & vork... 

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 u - h o v e n 

Tervuursevest 60 LEUVEN 
Tel 016-228672 
Kon Astndlaan 85 KONTICH 
Tel 031-57 3032 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL 
Tel 02-218 7489 
Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056-71 1536 
Grote parkeerterreinen zalen vrij 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Tfiier 
van t vat Levende Water Toms-
steiner Sprudel goed en goed 
koop eten 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stapelfiuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 412922 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijnen recfitstreeks 
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 banketbakkenj 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091-6757 12 

Koffiebranderii 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02 734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bi) u tfiuisi 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31 1686 Gooik 
Tel 02 532 5481 

Lokaal van de Volksunie 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 min van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 02 40 
riest zondag gesloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen maaltijdchecks 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verberlstraat 145-147 
2120 Schoten 03/65841 76 

W I J verzorgen al uw feesten 

tet ^alinslwi» 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
J A N P A U W E L S -
DE B R A U W E R 
D« familiazaak met (rsditi* 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

Ger jardsbergsest raat 38 Dr Van De Per 'o le i 51 
9300 AALST DORGERHOUT 
Moun ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 03/2365654 

Cafe-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014 512148 
Slürtingsdag maandagavond en 
dinbdaq 

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 

Be rgense S t e e n w e g 1123 
1070 A n d e r l e c h t 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schildorstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/237 4572 

CAPE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gonirode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-3006 53 

LIMBURG 
APRIL 

16 LOMMEL- grootse VUJO-zangavond in zaal „De Mulder' Lom-
mel-statie om 20 uur Inkom 100 fr Gratis drinken 

21 BERINGEN Spreekbeurt door kamerlid Jaak Gabriels, over 
„Gemeentebeleid" om 20 u in Thier Brau, Markt 

23 MEEUWEN-GRUITRODE: Vlaams bal in rekreataeoord Gonne 
Hippodroom, Weg riaar Opitter, Meeuwen-Gruitrode 

24 BREE: Vertrek om 12 u te Bree naar het A N Z te Antwerpen 
Terug rond 19 uur Pnje 400 f r (tnbunekaart + autobus) Inschrij
ven bij J Geussens, Thijsstraat 5, 3690 Bree Tel 461776 

In Maaseik rinkelt 
„De groene lijn" 
„De Groene ü jn " is een nieuw initiabef 
van het Maaseiker stadsbestuur In
spraak en medeverantwoordelijkheid 
worden in het Maasland harde waar
heden Het kollege van burgemeester 
en schepenen wil de bevolking meer 
bij het beleid betrekken De burgers 
kunnen een daadwerkelijke steun zijn 
bij het in stand houden en verbeteren 
van een gezonde leefomgeving Vanaf 
1 apnl staat „De Groene ü jn " open 
voor iedereen Deze lijn is een tele
foonverbinding waarlangs men alle 
mogelijke klachten en overtredingen 
inzake ruimtelijke ordening en leefmi
lieu kan melden Men is niet verplicht 
zich kenbaar te maken bij het geven 
van een tip, klacht of raadgeving over 
feiten of toestanden als sluikstortin-
gen, opnchten van hinderlijke innchtin-
gen en met vergunde gebouwen, on
geoorloofde reliefwijzigingen, ontgnn-
dingen, ontt)ossingen, kaalkappingen, 
vernielingen „De Groene ü jn " is eer^ 
initiatief waardoor het kollege van bur
gemeester en schepenen vlug en kor
daat de nodige maatregelen kan tref
fen 

Dat men het niet alleen bij woorden 
laat blijkt uit volgende initiatieven Om 
sluikstortingen te voorkomen, wil men 
overslagcontainers plaatsen per deel
gemeente Tevens worden er twee 
bijkomende glascontainers geplaatst 
om de selektieve afvalophaling te be
vorderen Om het motorcrossen in de 
bossen binnen de perken te houden, 
werkt men aan een passende p)olitie-
verordening Tevens maakt men een 
inventaris op van de toestaande wan-
delwegen die verlDoden zijn voor mo
torvoertuigen Deze wegen worden 
daarna voorzien van de gepaste signa-
lizatie 

De MAL (Maaseiker Adviesraad Leef
milieu) wenst weer als gesprekspart
ner op te treden van het stadst)estuur 
Jaak Cuppens, schepen van Ruimtelij
ke Ordening en Leefomgeving zal het 
milieuhandvest ter stemming voorleg
gen op de volgende gemeenteraads-
vergadenng Het milieuhandvest vormt 
de basis van een goede samenwer
king 

Rena Klerckx 

Oproep VUJO-
vredesfietseling 
Voor de 7de keer trekt VUJO 
per fiets naar de IJzerisedevaart 
Dwars door Vlaanderen 
Om de deelname aan de Vredes
fietseling voor onze jongeren zo 
goedkoop mogelijk te houden wil 
VUJO graag de zwaarste onkos
ten drukken, meer bepaald het 
vervoer van de fietsen tijdens de 
terugtocht 
Welke Vlaams-natlonale sym-
patizant (zelfstandige, onderne
mer.) kan ons een grote, geslo
ten vrachtwagen (mm 100 kub. 
meter) ter beschikking stellen 
op zaterdag 2 en/of zondag 3 
juli? 
Brandstofverbruik, verzekenng 
enz. op VUJO-kosten 
Bereidwillige kamionbezitters ne
men kontakt op met VUJO Bam-
kadenplein 12, 1000 Brussel, tel 
02/2194930 Dank bij voortiaati 

Motie VUJO Groot-Hasselt 

Nieuwe 
vu-afdeling te 
Meeuwen-Gruitrode 
De nieuwe VU-afdeling van Meeuwen-
Gruitrode startte op 13 januan 1983 en 
telt nu reeds meer dan 100 leden I Ons 
eerste jaarlijks Vlaams t>al gaat door 
op 23 apnl a s in het rekreataeoord 
Gonne Hippodroom, Weg naar Opitter 
te Meeuwen-Gruitrode Eveneens wil 
de afdeling een vlaggenaktae in de 
gemeente starten t>egin mei 
Meer inlichhngen bij Paul Kooien, Tael-
straat 22 te 3694 Meeuwert-Gruita-ode 
WIJ wensen de kranigen te Meeuwen-
Gruitrode veel sukses en moed toe t>ij 
de uittxHJw van deze jonge VU-afde-
ling 

De VU-jongeren van Groot-Hasselt 
klagen de dubt>elzinnigheid van de 
PVV-jongeren Hasselt aan, inzake hun 
opstelling tegenover de t)enoeming 
van Happart tot tnirgemeester van 
Voeren In december 1982 stonden de 
PW-jongeren Hasselt achter de be
noeming van de Nederlandsonkundi-
ge en Vlamingenjager José Happart 
Op de t)etoging voor Vlaams zelfl>e-
stuur op 27 maart jl stapte een delega-
be van enkele Hasseltse PW- jonge-
ren mee op in de rangen van de 
betogers De initiabefnemers van deze 
t>etoging protesteerden tegen een 
hele reeks van onvlaamse feiten en 

Sociaal 
dienstbetoon 
senator Lowis 
ledere 2de zaterdag van de maand op 
volgende plaatsen 
9 u -9 u 30 Sint-Maartensvoeren, 
cafe „Splendid" bij M Vroonen, 
l O u 15-10u 45 Tongeren, cafe 
„Cenb-al", Grote Markt, 11 u-11 u 30 
Borgloon, bij Luc Robijns, Oudenberg 
11, 12 u 3()-13 u Maasmechelen, in 
„'t Glèeg", Jos Smeetslaan 104 
ledere 4de zaterdag van de maand op 
volgende plaatsen 
9 u-9 u 30 Herk-de-Stad, bij schepen 
L Appeltans, Grote Holsb-aat 29a, 
1 0 u - 1 0 u 3 0 Heusden-Zolder, cafe 
„De Oude Knng", St-Willibrordusplein 
24, 11 u-11 u 30 Peer, bij Jos Van 
Briel, Markt 35, 12 u-12 u 30 Lozen-
Bocholt cafe „Den Hook", Hamonter-
weg 

Aan huis iedere maandag- en vnjdag-
voormiddag van 9 u -12 u of na af
spraak Breemsb-aat 17, Oilsen Tel 
011-565039 

tieslissingen van de regering Mar
tens V HieriMj werd de t>enoeming van 
José Happart als burgemeester van 
Voeren ook sterk aangevallen De VU-
jongeren van Groot-Hasselt nrioeten 
met spijt vaststellen dat de Vlaamse 
ontvoogdingsstnjd steeds werd afge
remd en zelfs tegengewerkt omwiHe 
van parbjpolibeke maneuvers 

De houding van de PW-jongeren is 
hiervan een zielig voorfcieekl José 
Happ>art blijft onaanvaardbaar als bur-
gerneester van het Limburgse Voeren 

Kanton Maaseik 
naar Zangfeest 

We leggen slechts eén t>us in (54 
plaatsen)., dus zorg dat je ertxj benti 
Je kan inschrijven bij dis leden van 
onze werkgroep 

De Ixjs vertrekt op de markt te Maas
eik om 11 u 30 en stopt op volgende 
plaatsen Neeroeteren Corner, voet
balplein Rotem, kerkplein Opoeteren, 
kerk Dome, kerk Niel-bij-As en kerk 
A s ( 1 2 u 30) 

Pnjs van de bua Per persoon 200 fr. 
Per gezm 500 fr 

Pnjzen van de kaarten 225 en 125 fr 
Voor Maaseik Jaklien Deben, Oude 
Ophoverbaan 88 en Piet Pleters, Hep-
persteenweg 47 

Voor Neeroeteren Jan Cuppens, Kin
rooiersteenweg 42 en Wilfned Rosier», 
Wijklaan 21 

Voor Opoeteren Claude Berghmans. 
Smoutweg 1 Leo De Clerck, Dorjjer-
berg 18, Mathieu Meuwis, Neeroete-
renstraat 67, Enk (Seusens, Renaat 
Nauwelaerts, Dorperberg 33, Bert 
Vandersteegen, Bisrgeinde 66, Miet 
Vandersteegen, Ridderpadsb-aat 42 
Voor Dilsen Mathieu Vasbnam, 
Henrylaan 89A 
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26 m Wij in de Volksunie 

,,Stank mag geroken worden!' 

Izegemse raad besprak begroting 
WEST-VLAANDEREN 

BgenUjk beloofde deze rustige zitting 
(dankzij de lakse houding van de CVP-
oppositie) een geanimeerde raadszit
ting te wordea Een voorsmaakje kon 
je al krijgen op de vorige zitting van 
7maart 
Het begon eigenlijk allemaal heel on-
schuWig (?) toen de ex-schepen van 
kuituur Andrea GteWof (CVP) aan de 
huküge (VLD-kultuurschepen Vande-
walle vroeg of het niet wenselijk zou 
zijn een kultuurkonsulent voor Izegem 
in dienst te nemen. 
Z'n eigen stij waardig, antwoordde E. 
VandewaHe: „Mevrouw, het verbaast 
me eigenlijk dat u me dat vraagtl Ik zou 
dat eigenG9( aan u moeten vragea 
Maar helaas, nu is het katf verdronken. 
Doof het financiële wanbeleid van het 
vorige CVP-bestuur, ajn wij genood
zaakt een saneringsplan aan te vragen. 
Deze gaat gepaard met een sanerings
plan óeA bepaalt dat de aanwerving 
van het stadspersoneel geblokkeerd 
moet worden". 
A. Bourgeois, voormalig eerste sche
pen, vo^de zich in z'n wiek geschoten 
en ging tot de wederaanval over: Jk 
zal het niet langer nemen dat u, me
neer Vandewalle, telkens als u een 
vraag wordt gesteld, probeert onze 
vragen belachelijk te maken door te 
verwijzen naar de kwalijke financiële 
toestand van de stad. U schuift dat op 
de rug van het gevoerde beleid. Maar 
k wil in de toekomst dat potje Bever 
gedekt houden'. 
Waarop Bourgeois (VU) repficeerde: 
„Dat vak nog af te wachten. We zullen 
dat potje zeker niet gedekt houden'. 
,Sttr}k mag geroken worden?", be
sloot burgemeester G. Nyffels. 

Krachttoer 
Op 28 maart was het dan zo ver. Het 
potje moest worden geopend, en de 
geur zou ontsnappen. Maar wie vinni
ge debatten had verwacht vanwege 
de oppositie, kwam bedrogen uit 
Immers, het nieue sch^nkollege 
heeft een krachtige inspanning gedaan 
inzake versobering en veilig stellen van 
de nodige inkomstea Zonder de vori
ge dienstjaren zou er zelfs een batig 
siddo zijn van 31 miljoen fr. Het be
stuur moest bij het opstellen van haar 
eerste begrotir^ rekening houden met 
de bestaande toestand. En die is bie-
zonder pijnlijk. Er -zijn immers geen 
mkklelen meer, de stadskas is leeg. Er 
l8 zelfs een tekort van 62.0(X).(XX) fr. 
Redenen daarvoor opsommen is een 
koud kunstje: het vorige schepenkode-

VU in OCMW 
Ingelmunster 
Vanaf 1 april 1983 is het monopolie 
van de CVP doorbroken. De 31-jarige 
John Olivier is het eerste VU-OO^/IW-
raadsIkJ dat Ingelmunster heeft 
John: J^ls enkeling zal het moeilijk zijn 
om de VoK(suniegedachte door te 
dringen in die vergaderingen, zeker « 
dat ik een strenge kontrole zal houden 
op alle uitgaven die in de voorbije jaren 
bestonden uit 1/4 voor nevenkosten. 
Q)estuur8koster% schdden, wedden-). 
Mijn grootste aandacht gaat naar de 
minder-valieden." 

ge heeft bepaakie belastingen (goed
gekeurd door de gemeenteraad) — 
zomaar — niet geïnd. Ook werden 
belangrijke werken uitgevoerd zonder 
het aanvragen van de voorziene be
toelagingen. Maar wie A zegt moet 
ook B zeggenl Naast dat tekort van 
62.000.000 fr. blijft er nog ongeveer 
70.000.000 fr. te ontvangen van de 
staat Maar dit bedrag kan en mag niet 
kompenserend werken voor het eigen 
stedeTijk tekort 
Zoals Piet Seynaeve (VU) het uitdrukt: 
.de CVP-puttenmakera wijten het defi
cit aan de laattijdige uitbetaling van de 
staat Daarmee heeft het vorige be
stuur echter onvokkjende rekening 
gehouden. Als ik twee maanden naeen 
geen wedde krijg, d» i zal ik toch ook 
mijn uitgaven moeten aanpassen. En 
d j t heeft de CVP juist niet gedaaa In
tegendeel, er waren heel wat verkeer
de investeringen: zie maar naar het 
marktcentrum, de inrichting van de 
raadszaal, de veegmachine_" 

Rampzalig beheer 
Inderdaad, het vorige beheer was 
rampzalig. Het nieuwe SP-VU-GB-be-
stuur zal deze toestand veranderen. 
Maertens (VU): j:)oor het gevoerde 
bel&d worden de stadsfinanciën in 
evenwicht gebracht in 2 jaar!". 
Waaruit bestaat nu dat gevoerde be
leid? Het meest eenvoudige ware ge
weest de stadsgenoten zwaar te be
lasten: met opcentiemen tot tegen de 
3.000 en een personenbelasting van 

8 %. Dankzij de inspanningen van het 
SP-VU-bestuur kan een saneringsle
ning worden bekomen. AkJus zal dit 
t ^ tuu r er in slagen met 1.950 opcerv 
tiemen en een personenbelasöng van 
7 % reeds dit jaar de helft van het te
kort weer in te k>pen. 
Ook de buitengewone begroting open
bare werken werd aangepast: volgens 
Geert Bourgeois (VU), eerste schepen 
en scheF>en van openbare werken, is 
deze begroting gekenmerkt door een 
historisch laagterekordl Slechts voor 
71 miljoen fr. kredieten werden aange
vraagd. 

Recht op antwoord 
Zoals we boven reeds schreven was 
deze raadszitting gekerwnerkt door de 
lakse houding van de CVP-oppositie. 
.We zullen dan ook uw voorbeeld van 
oppositie voeren niet navolgen en ons 
bij de stemming beperken tot de ont-
houdingr, zo klonk het gelatea 

ao. 

APRIL: 
15 ZWEVEGEM: VU-ledenfeest in zaal Breughel te Moen om 

19 u. 30. 250 fr. per persoon. 
17 IZEGEM: wandeling in Brugge o.l.v. Willy Vanlertjerghe. Samen

komst om 13 u. 30 in het Vlaams Huis. Org.: Wandelklub Vlaams 
Huis. 

21 KORTRIJK: gespreksavond met debat over „Staal en solidariteif, 
door prof. Jef Maton. Om 20 u. in 't Belfort Grote Markt 52. 
Organizatie: Vlaamse Volksbeweging. Toegang gratis. 

21 ST.-MICHIELS: informatie-avond met dia's en gespreksmogelijk-
heid rond „Het Europees Parlement en de Europese verkiezingen 
1984" door Jaak Vandemeulebroucke. Moderator: Herman Gie-
vaert Om 20 u. in C^trum Zwaenekerke. 

21 KORTRIJK: Debatavond ingericht door de Vlaamse Volksbewe
ging over „Staal en solkterrteit" met prof. Jef Maton (RUG), om 
20 uur in de bovenzad van 't Belfort Grote Markt 52. 

22 BRUGGE-NOORD: Cirootse kiekenkaarting (manillen of biederO 
in lokaal zaal „Frisse Span-e", Dudzelestw, 32. 

22 BLANKENBERGE: VU-kaarting om 20 u. 
25 IZEGEM: Hobby-avond o.l.v. Frieda Duyck. terapeute. In bovenzaal 

van het Vlaams Huis om 20 u. Org.: FW. 

28 KORTRIJK: Spreekbeurt met dia's door Leo Vancraeynest 
leraar plastische kunsten over „De invtoed van de Vlaamse ge
dachte op de intemattonale moderne kunst", om 20 uur in de 
Oude Dekenij (naast St-Maartenskerk). Inkom: 40 fr. 

ÜVD-bestuursleden houden kaderdagen 
Op zaterdagen 30 april en 7 mei as. or-
ganizeert het Vlaams Nationaal Studie
centrum, gewestelijk sekretariaat 
OVD, kaderdagen voor bestuursleden. 
Met als tema „Rol en funktie van een 
bestuurslid" zal via drie verschillende 
werkgroepen geprobeerd worden in-

Vormingscentrum L Dosfel 
WEST-VLAANDEREN 

APRIL 
29 IZEGEM: Start vormingsweekend 

„Vredesbeweging in Vlaanderen" 
om 20 u. in Jeugdontmoetingscen-
trum De Schuur, Krekelstraat te 
8700 Izegem. Organizatie VUJO-
Izegem i.s.m. Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel. 

30 IZEGEM: Vervolg vormingsweek
end „Vredesbeweging in Vlaande
ren" van 9 u. tot 18 u. in Jeugdont-
moetingscentrum De Schuur, Kre
kelstraat te 8700 Izegem. Organi
zatie: VUJO-lzegem i&m. Vor
mingscentrum Lodewnjk Dosfel. 

MEI 

6 TIELT: Vormingsavond „Gemeen
telijk informatiebeleki". Spreker: 
Francis De 0)ster, informatie-
ambtenaa- van de Stedelijke Infor
matiedienst van de Stad Brugge. 
Om 19 u. 30 in Kultureel Centrum 
GiWhof te Tielt Organizatie: Dos
felkring Tielt 'iMjm. Vormingscerv 
trum Lodewijk Dosfel. 

Veurne naar 
Zangfeest 
De VTB-VAB-afdeling Veume legt een 
bus in naar het Zangfeest te Antwer
pen op zondag 24 apnl Je kan nog in
schrijven bij A. Huyghe, lepersesteen-
weg 41, Veume. Reissom: 300 fr. Reis
route en stopplaatsen: Oostduinkerke-
dorp aan het gemeentehuis om 9 u. 15; 
Osstduinkerke-bad aan de lehten; 
Koksijde4>ad aan de lk:hten; De Pan
ne-markt 9 u. 20; Adinkerke-kerk 
9 a 30; Veume^T)arkt 9 u. 35 en 
Nieuwpoort-markt 9 u. 45. 

LIMBURG 

APRIL 

Wij wensen John Olivier een vrucht
baar HDandaat en hopen voor de toe
komst nog meer VU-OC?MW-raadsle-
den te rrK>gen voorstellen. (GDI) 

VU-Wa.regem 
vraagt-. 
- uitbater(8) of uitbaatster(s) 
voor het nieuw VU-k>kaal op de 
makt te Waregem (zeer gekerxJ 
en beklant café). Kandkiatu-
ren worden ingewacht vóór 
25 april op volgend adres: VU-
Sekretariaat p.a Nokerse Weg 7, 
te 8790 Waregem. 

15 NEERPELT: Gespreksavond met 
Maurice De Wikle over de Nieuwe 
Orde. Moderator: Fred Janssen, 
tv-joumalist Om 20u. 15 in 
Schouwburgzaal Donr)melhof. In
kom 120 fr. Reserveren kaarten bij 
Ftor Claesen, Teutenlaan 13, 3580 
Neerpelt tel. 011-64.15.32. Org.: 
Vormingscentrum Lodewijk Dos
fel. 

MEI 

7 NEERPELT: Studiedag „Voeren, 
ook dat is Vlaanderen", van 9 u. tot 
17 u. in Dommelfwf, Toekomstlaan 
5 te 3580 Neerpelt Org.: Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel 

OOST-VLAANDEREN 

APRIL 
26 SINT-AMANDSBERG:Vormings

avond „Rechten en pKchten van 
gemeenteraadsleden". Spreker: 
Wim Van Haegendoren. Om 
19 u. 30 in de raadszaal Oud<3e-
meentehuis te Sint-Amandsberg. 
Org.: W M Gent-Eekk) i.sjn. Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel 

Grote kaarting bij 
VU-Brugge-Noord 
De VU-afdeling Brugge-Noord nodigt 
alle afdelingen uit leden en niet-leden, 
in haar tokaal, zaal „Frisse Sparre", 
Dudzelesteenweg 32 te 8000 Brugge, 
bij de grootste kiekenkaarting, op 
22 april as. 
Op het programnna: „Bieden of manil
len". 
Men mag eigen nr\aat meebrengen. 
Inleg 50 fr. per persoon bij bestuursle
den: 
— Reginaki Hillewaere, Bommelbeke-
straat 39 te 8000 Brugge. 
— Annie Buysse, Dudzelesteenweg 
34 te 8000 Bmgge. 
— Carios Vemieuwe, C. Everaert-
straat 68 te 8000 Brugge. 
— Antoon Torfs, Sikkelstraat 52 te 
8000 Brugge. 
— Carine Torfs, Oosterxteesteenweg 
41 te 8000 Brugge. 
Voor kaartene en niet-kaarters is er 
een verrassingsspel voorzien. 

zicht te brengen in hetgeen de taken 
zijn van een bestuurslid. 
De eerste werkgroep, o.l.v. Philippe 
Goossens, zal handelen over: taakge
richt vergaderen, hoe komen tot be
sluitvorming, types van leiderschap-
De tweede sessie houdt zk:h voorna
melijk bezig met de technieken van 
participatie en inspraak aan het ge
meentelijk werk. Voor de goede leiding 
van deze werkgroep staat Julian Des-
••yn, burgemeester te MkJdelkerke, in. 
Onder leiding van Toon Van Synghel 
zullen de deelnemers aan de derde 
werkgroep zich voornamelijk inlaten 
met de specifieke elementen en taken 
van een politiek bestuurslid. 
Klemtoon bij dit alles ligt niet zozeer op 
het teoretisch vlak; integendeel óe 
werkgroepen zullen heel praktisch 
(aan de hand van oefeningen en voor-
beeklen) te werk gaan. 
BekJe kaderdagen gaan door in het 
Oostende Tref centrum, P. Benoitstraat 
58 te Oostende. Deze kaderdagen 
nemen telkens een volle namkidag in 
beslag, nl van 14 uur tot 17 u. 30. 
Inschrijvingen (gratis) zijn mogelijk in 
het Oostende Trefcentrum, P. Benoit
straat 58 te Oostende (tel.: 059/ 
50.52.77) en dit uiterlijk vóór 15 april 
a.s. 
Ledenfeest afd. Stene 
Op zaterdag 23 april as. start vanaf 

bigeimunster rouwt 
op 28 maart is ons 72-jarig bestuursKd 
Gieorges Vanpachtenbeke overleden. 
Georges was de „Peter" van de afde
ling, de b)emkklelaar voor de samen
stelling van de lijst bij de verkiezingen, 
de gemoedelijke vriend die voor ieder
een steeds het gepaste woord vond 
Als Vlaams-nationalist en kJealist had 
de familie de Leeuwevlag op zijn kist 
gelegd, de mensen van de eredienst 
hadden er niete beter op gevonden om 
de vlag tijdens de eredienst te bedek-
kenl Verdraagzaamheid te Ingelmun
ster is troef. 

Langs deze weg bieden wij onze op
rechte deelneming aan de familie. (GDI) 

20 uur het jaariijks ledenfeest van de 
afdeling Stene. 
Dit jaar worden de aanwezigen verrast 
op een uitgebreide Breugfielmaaltijd, 
waarna op een gemoedelijke wijze 
onze gastspreker Paul Van Gramber
gen zal handelen over ,£en week in 
het Pariement". 
Traditiegetrouw volgt op het einde van 
de avond een grancfioze tombola, 
waarbij iedereen zeker prijs heeft 
D^ze sfeervolle ledenbijeenkomst 
g ^ door in het Vossenhol (Stene
dorp) en de prijs voor de maaltijd 
bedraagt 300 fr. 
Inschrijvingen zijn nog steeds mogelijk 
bij de verschillende bestuursleden van 
Stene of in het Oostende Trefcentrum, 
P. Benoitstraat 58 te Oostende (tel.: 
059/50.52.77). 
Nieuwe voorzitter 
Na het ontslag van Toon Van Synghel, 
als voorzitter van de Volksunie Groot-
Oostende, werden door de politieke 
raad aanvullende leden van het politiek 
kollege, alsmede een nieuwe voorzitter 

Philippe Goossens, Werner Verbiest 
en Frank Deschoolmaester zullen als 
jonge krachten het politiek kollege 
vervoegen. 
Roland Vandanbroucke werd dan op 
het einde van de avond na zijn verkie
zing op handgeklap aangestek) als 
nieuwe voorzitter. 
In zijn inleidingstoespraak bedankte de 
nieuwe voorzitter Toon Van Synghel 
voor zijn onbaatmchtige inzet voor de 
Oostendse Volksunie. Hij betreurde 
tevens dat Toon zijn mandaat wegens 
gezondheidsredenen niet kon verder 
zetten en als nieuwe voorzitter hoopt 
hij het werk op een even goede manier 
verder te zetten. 
Na de verkiezingsnederlaag en de 
moeilijke dagen nadien, kunnen wij 
deze verjonging en vernieuwing be
schouwen als een nieuwe, hoopgeven
de start van de Volksunie te Oostende. 
De perikelen in de Oostendse ge
meenteraad tonen aan en t>ewijzen dat 
de Volksunie, nu nog meer dan ooit 
paraat en kritisch moet staan to.v. het 
nieuwe belekl 

Bezoek aan 
het Europees Parlement 
Onder leiding van het Europees parie-
mentslid Jaak Vandemeulebroucke en 
in samenwerking met het FW-Gïenk 
en VOVO-Oostende wordt een vier
daagse naar Straatsburg georgani-
zeerd Datum: van 18 tot 21 mei. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Woensdag 18 mei vertrek vanuit Oost
ende, opstap mogelijk in (jient Brussel 
en Gerk. MkMagmaal op de 22ste 
verdieping van de gebouwen van de 
EEG in Luxemburg, rondleküng in het 
Europees hof van Justitie, doorreis 
naar Straatsburg, avondmaal en over
nachting. 
Donderdag 19 nrtei:'s morgens bezoek 
aan de stad Straatsburg, 's namiddags 

bezoek aan het Europees Parlement 
en bijwonen van een zitting, 's Avonds 
eten met de heer F. Mosschenross 
van de Elzass Lotheringischer Volks-
bund. 
Vrijdag 20 mei: dagreis door Elzas-
Lotfiaringen (0>l de la Schlucht - Kay-
serberg). 
Zaterdag 21 mei: terugkeer naar huis 
met afstap te Luxemburg. 
Prijs: 3.500 fr. per persoon. In de prijs 
zijn begrepen: reis, overnachtingen, 
ontbijt en avondmalen, 1 middagmaal 
te Luxemburg. 
Voor alle inlichtingen en inschnjvingen: 
Filip (^nnaey, Belliardstraat 93-113 te 
1040 Brussel (tel. 02-23423.62). 
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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 reproduktles) 
dame of heer die dit thuis 
kan doen. Per stuk 25 B.f r. 
Inl.: Satumus, Kerketiend 31, 
4731 GE Oudenbosch/Ned. 
tel. 0031-1652-7866 (na 19 U: 
7867). (Adv. 148) 

<? ultgsbralde keus bemeubelde villa's - appart. • an sludlo's 
In alle prilsklassen alles Inbegrepen 
vraag gratis katalogus met lotos 

LEOPOLD il-lMN :20s 
t4M OOSTDUINXERKE 
TEL.I»i/l1.2t.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 014-21.12.07. 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-582.13.12 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
open van 10 lot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

GELD 

onmiddellijk te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57. 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

HAGO 
Sanitair en plastiek. 

Merchtemsestwg. 36, 
1810 WEMMEL 
Tel. 460.04.10 

Drukkerij A.D.B. 
Kerkstraat 222 

Grimbergen-Humbeek 

Alle drukwerken 

Tel. 02/269.50.80 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte. 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 

' Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel.; 03/235.65.75 

PVBA SIMILLON 
Tultenbergstraat 130 

1680 LENNIK 
Tel. 054-33.37.25 - 016-
23.69.79 
Elektrische installatie ook in
dustrieel - verlichting - elektri
sche verwarming. 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damlaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel.: 03/353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIALIST 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

Generaat Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

TeL 03-216.34.16 

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

Guido NUYTTENS 
Longrtlnstraat 128, 1090 Brussel 
TeL 426.19.39 

STUDIO 
DANN 

02-428.6984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leoo Theodorstraat 36, 
1090 Brussel ' 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

\mlgrostraat 128, 9328 dendermonde-achoonaardef 
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagans, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-21.36.36 

, ^ ^ - ^ ^ " 

Koll, «Sesfi 
' " " ' ^ 3 2400 MOL 

EN BROEKEN 
moeilijke maten,/f*^ 

rak kundige retouche ' 
mcceterkleermaltcr / i 

.̂ ¥ermees <̂  ' 
E • "/• -c r- X » — — r i 

P.V.BA. ORGANI-COMP Oostvaartdi)k 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel. 02-251.1136 

Boekhouding — Fiskaliteit en vennootschapsstichtingen. 

Over het ganse land. 

luslrerie 

mare 
de vriese 
bar ^u^etlel.>J^ 56c brugcje 
ObO/35/4 04 . 
baan brugge kortrijk 

Zondag 1 mei a.s. 

VVZ-kongresdag te Strombeek 
De jaarlijkse kongreedag van de Ver
eniging van Vlaamse Ziekenfondsen 
gaat door op zondag 1 mei om 10 u. in 
het kultureel centrum te Strombeek-
Bever, Gemeenteplein te 1820 Grinv 
bergen. 
U kunt het centrum als volgt bereiken: 
langs de ring Oostende, Gent — Leu
ven, Luik, afrit Grimbergen, verder naar 
Strombeek-Bever; langs de A 12 Brus-
sel-Antwerpen (via Boom), afrit Strom
beek-Bever Plan wordt toegestuurd 
op aanvraag bij inschrijving. 

Programma 

9 u. 30 tot 10 a, ontvangst 
10 u., welkomwoord door kaderdag
voorzitter H. Rooze en indeling van de 
sektiea 
10 u. 15 tot 12 u. 30, sektievergaderin-
gen over volgende onderwerpen: 1. 
.Een autonome Vlaannse ziekteverze

kering en gezondhektozorg" door ad-
vokaat E Van Vaerenbergh en dokter 
F. Devos; 2. ^unktie en taakonnschrij-
ving van de huisarts" door dokter j . 
Van Boxelaer en dokter J. Dek>of: 3. 
„Funktie en taakonnschrijving van de 
geneesheer-speciaUst" en „VW-zie-
kenhuisdoktrine" door dokter K. Se-
ghera 

12 u. 30 tot 14 u. 30, receptie en koud 
buffet 
14 u. 30 tot 16 u. 45, plenaire vergade
ring en goedkeuring kongresteksten. 
16 u. 45, sk>trede door dokter F. De-
vos, voorzitter W Z . Einde kaderdag 
omstreeks 17 u. 
Deelneming in de onkosten 500 fr. 
(aperitief, maaltijd plus map), te storten 
op bankgiro 465-9179431-62 van het 
WZ-sekretariaat Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, 8500 Kortrijk Bij aan
vraag wordt plan-wegwijzer toege
stuurd. 

Post niet op tijd. 
Door éen vertraging bl] de 
postbedeling dinsdag 
12 april kwanten een aantal 
berichten bestemd voor de 
rubriek „WIJ in de Volks
unie" te laat op de redaktie-
tafel. Ze konden dan ook 
niet meer opgenomen wor
den in .Wij" van 14 april. 
Gelieve de redaktia daar
voor te verontschuldigen. 

vu-Etterbeek aktief 

ZO^K^BCJ^ 
• 23 j . ongehuwde lk:entiaat in 
de Germaanse Fiblogie (VUB 
1982) die verder studeert voor 
vertaler - tolk Deens-Frans, zoekt 
gepaste t>etrekking. Voor inl. zKh 
wenden tot Volksvertegenwoor
diger Dr J. Valkeniers, tel. 02-
569.16.04. 

De tweede Kaas- en Wijnavond van 
Volksunie-Ettertjeek is achter de rug. 
Het werd een gezellige boel. Dit suk-
ses is weer een aarvnoediging voor 
onze afdeling om op dezelfde weg 
verder te gaaa 
Op zaterdag 23 apri worden de stem
banden ge^aind op de VUJO-kantus: 
20 uur In de Moriaan, Oudergemee-
laanSO. 

Zondag, 24 april gaan wij samen met 
Eleene naar het Zangfeest - vertrek: 
10 u. aan het Schumanplein. Wij hou
den eerst nog een wandeling in het 
centrum van Antwerpen. Na het Zang
feest zakken we dan af naar Kontkïi 
om de kelen te verfriesen. 
Graag tijdig inscfvijven bij Luk Meirle-
vede, Hoomstraat 42, Ettert>eek of bij 
Diric Verheyen, tol. 64035.76. (DV) 

UW verzekeiingsmakelaarl 
de voordeiigste voorwaarden! 

Kantoor 

VERZEKERINGEN 
LENINGEN 
WONINGBOUW 
SOCIAAL ADVIES 

Wilty MICHIELS 
TORLEYLAAN 51 
1511 HUIZINQEN 
TEL 02/356.59.30 

waar Vlamingen thuis zijn! 
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28 m Mensen van bij ons 

WESOCURA-voorzitter f 

Hubert Devries: 

SCHAARBEEK - Het is 
wel even om van op te kij
ken, een goede tien jaar 
na de talrijke anti-NOLS 
manifesties: de Vlamin
gen in Schaarbeek vieren 
binnen een week uitge
breid feest In het Tref-
centrum De Kriekelaar 
wordt inderdaad op 23 en 
24 april een grote Vlaam
se Kermis gehouden. „De 
leukste van de Brusselse 
agglomeratie", zeggen de 
organizatoren overmoe
dig. Het is alvast een ge
legenheid om even na te 
kijken wat er in Schaar
beek bij de Vlaamse ge
meenschap in al die jaren 
is veranderd. 

En dat is wel w a t Alhoe
wel, bij nader inz ien. 

Maar, het wil toch wat 
zeggen als we nu van
daag mogen vernemen 
dat een pas-gepubliceer-
de „onthaalgids", opge
steld door de Vlaamse 
sociaal-kulturele raad 
( N E S O C U R A ) , onder 
meer verspreid zal wor
den v ia - de loketten in 
het Schaarbeeks ge
meentehuis! Die fameuze 
loketten, dienstig voor 
segregatie! Die zelfs een 
regeringskommissaris 
als Ganshof Van der 
Meersch niet kon afbou
w e n . Er is trouwens nog 
méér goed nieuws: bij de 
voorstelling van het 
Vlaamse kermisprogram-
ma kon N E S O C U R A -
voorzitter Devries mel
den dat behalve de steun 

van de NCC-kommissie 
nu ook het Schaarbeeks 
gemeentebestuur zijn 
medewerking heeft toe
gezegd- Evenwel, brand
weer-kolonel Van C o m 
pel, ook bedrijvig in de 
Brusselse agglomeratie-
raad, maar vooral sinds 
enkele maanden geïnstal
leerd als Schaarbeeks 
schepen voor „Vlaamse 
Zaken", heeft op de NE-
SOCURA-perskonferen-
tie in enkele woorden 
slechts kunnen verkondi
gen dat hijzelf nog niet 
duidelijk ziet in zijn mi-
nuskule bevoegdheden. 

Hoedanook: het wordt 
volgende week een 
groots Vlaams festijn in 
Schaarbeek. 

„ Vlaamse Gids aan Schaarbeeks loket..." 
Nog maar onlangs was er kritiek 
op de aankoop van gebouwen 
ten behoeve van de Vlamingen in 
het Brusselse. En het is een feit 
dat in de jaren 7 0 nogal wat zotte 
aankopen zijn geschied. Maar de 
aanschaf van een fabriekspand 
aan de Gallaitstraat In Schaar
beek (door toenmalig staatsse-
kretaris Vic Anciaux) blijkt een 
voltreffer te zijn. 
De enorme ruimte — met een 
prachtig binnenhof — wordt wel 
nog niet optimaal, maar toch in
middels zeer intens gebruikt. Het 
zal nog allicht enkele jaren 
vergen vooraleer alle uithoekjes 
zijn opgeknapt Inmiddels is het 
zo dat een grote brok van de 
meer dan 40 aktieve Vlaamse 
verenigingen in Nols' gemeente 
hier aktiviteiten ontwikkelen. 
Vorig jaar werd er in het Trefcen-
trum „De Kriekelaar', zo heet het 
pand, een suksesrijke info- en 
ambachtsbeurs gehouden. Dit 
keer zien de organizatoren rui
mer en willen ze de diverse loka
len en de binnentuin met een 
Vlaamse weekeindkermis over
spoelen. 

Kleine middelen 
Hubert Devries: „We maken ons 
sterk de leukste Vlaamse kermis 
in Brussel te organizeren. Alles
zins is het onze tjedoeiing om van 
zo'n festijn een jaarlijkse get>eur-
tenis te maken. Het is onze wijze 
van manifesteren. Het centrum 
„De Kriekelaar" leent zich daar 
uitstekend toe. Bovendien, het is 
maar een detail, maar een tielang-
rijk, kunnen wij bij aprilse grillen 
alle aktiviteiten in overdekte ruim
ten laten plaatsvinden. 
We werken er reeds geruime tijd 
aan. De info- en ambachtentjeurs 
van vorig Jaar werd de doorbraak. 
De bijval verplicht ons om een 
Jonge traditie uit te tmuwen. En het 
gaat hem natuuriijk om amusante 
aangelegenheden. Wij zullen ke
gelbanen opstellen, tsjoelbiakken, 
schiettenten..., ballonwedstrijden 
organizeren. Er zal een kleurrijke 
bloemenstand zijn. Zaterdagna
middag is er een kinderfestival 
Dan geven we 828 prijzen weg. 
Er zijn verschillende toneelvoor
stellingen. 

Nu, gans het feestprogramma ver
klappen we lekker niet om het 
verrassingselement te t>ehouden. 
Wel waart>orgen we nog het gul 
aanlxxJ van broodjes, wafels, zee
bekken, krakelingen, breughel-
lx>terhammen, kriek, lambik..." 

— Het is ons er niet louter om te 
doen om de NESOCURA-voor-
zitter een eenvoudige extra-pu-
bliciteit voor zijn kermis te gun
nen. Nee, het gaat om de verheu
gende vaststelling dat na jaren 
diskriminetie de Vlamingen in 
Schaarbeek op eigen kracht een 
bruisend gemeenschapsleven 
hebben ontwikkeld. Zodat er 
goede reden is om feest te 
vieren. 
Maar er is meer: 
Hubert Devries: „Na een Jarenlan
ge betrachting zijn we er nu einde
lijk in geslaagd om nieuwkomers in 
onze gemeente tegemoet te tre
den; zij het op nog een al te 
t>escheiden wijze. Maar we zullen 
inwijkelingen vanuit Vlaanderen 
voor verfransing en vervreemding 
trachten te behoeden. 
Reeds in 74 — en dat is dus 
onderhand tien Jaren geleden — 
kondigden wij de publikatie aan 
van een „onthaalgids". Dat was bij 
de opening van ons Trefcentrum 
aan de Eugeen Demolderiaan. 
Maar de geldzorgen hebtien ons 
tot op vandaag ruime aktiemidde-
len onthouden. 

Vorig Jaar trachtten we toch iets te 
doen met een onthaalkrant We 
vonden het zelf pover En wat later 
kregen we mensen van de „Gou
den Gids" over de vloer die ook in 
Schaarbeek een Lokale Aankoop-
gids wilden verspreiden. Van de 
veertig Vlaamse verenigingen 
speelden zij het klaar welgeteld 4 
adressen te publiceren. Trouwens 
ook Vlaamse handelaars t>evestig-
den ons dat zij vanuit Antwerpen 
door Promedia in het Frans om 
informatie werden gevraagd...! 
Nu goed, na al die tribulaties, kun
nen we dus eindelijk een zelfge
maakte gids aanbieden. We heten 
de brochuren: „Wegwijzer-Thuis 
in Schaarbeek'. Het is nog geen 
perfekte gids. Maar inwijkelingen 
hebt}en er toch reeds een t)ehoor-
lijke steun aan. 

Bovendien is er het aangenaam 
feit dat, dank zij de schepen Van 
Compel voor Vlaamse aangele
genheden, deze gids zal ter be-
schikking liggen aan de loketten 
van de bevolkingsdienst Stel u 
zulks eens voor: in Sdtaarbeek, 
tien Jaar geleden." 

yHENSEN 

— De Schaarbeekse Vlamingen 
brengen dus goed nieuws. En 
zulks mag ook eens in de kijker 
gezet worden. Maar, er wordt 
hoegenaamd nog niet hoog van 
de Schaarbeekse toren ge
blazen. 
Hubert Devries: „Geldzorgen 
hebben we nog steeds. Precies 
om deze simpele reden hebt>en 
we de onthaalgids tot de helft van 
ons voorgenomen projekt moeten 
inkrimpen. 
Vooral geloven wij nog steeds in 
de Vlaamse oorsprong en het 
Vlaams karakter van de gemeente 
Schaart>eek, en trachten we met 
onze kleine middelen het tij te 
doen keren. Terugkeren naar de 
Vlaamse oorsprong zal wel nooit 
helemaal weer kunnen. Maar een 
toetere levensgemeenschap voor 
de Vlamingen, dat zit er wel in. 
Wanneer wij vanuit de NESOCU-
FIA, onze sociaal-kulturele raad, de 

Vlamingen weer tjewust maken. 
Deze „wegwijzer" is er een eerste 
hardnekkige poging toe." 

59.000 frank» 
— Bij de aankondiging van de 
twee lovenswaardige initiatieven 
— de onthaalgids en de grootse 
Vlaamse kermis — was („toeval
lig' zei hij) kolonel Van Compel, 
schepen voor Vlaamse aangele
genheden in Schaarbeek, aan
wezig. 
De Vlaamse elektorale mede
stander op de NOLS-lijst bleek 
alles behalve fors en aanmoedi

gende beloftes te kunnen doen. 
Hugo Van Compel: „U weet dat 
alle Brusselse gemeenten zware 
financiële moeilijkheden hebt}en. 
Vandaar dat op een jaarbudget 
van 2 miljard frank ik slechts in '83 
ongeveer 59.000 frank aan subsi
dies ten behoeve van de Vlaamse 
gemeenschap ter beschikking kan 
stellen... Voor de t>evordering van 
het Vlaams gezelschapsleven." 
— Er zijn nagenoeg 40 Vlaamse 
verenigingen in Schaarbeek 
werkzaam-
Van Compel: „Ik heb pas enkele 
maanden mijn ambt Het mij toege
wezen budget is zonder meer te 
beperkt Maar ik weet toch dat de 
Franse verenigingen in Schaar
beek gemiddeld niet meer dan 
twee tot drieduizend frank toelje-
deeld krijgen. 

Ik wil ook als Schaaibeeks sche
pen optreden zoals in mijn brand
weerberoep: eerst de zaken zon
der emoties overschouwen, en 
dan kordaat optreden. 
Politiek zal ik een gemodereerde 
Vlaamse houding blijven aanne
men, maar na een tijdje toch onze 
streefdoelen met uiterst extremis
me verdedigen. 
Afgezien van de geldmiddelen is 
het ook zo dat ik slechts vage öe-
voegdheden heb. Is het niet zo dat 
men in de politiek de macht heeft 
die men zelf in handen neemt..! 
Het is erg dat men bij een enorm 
deficit (zoals dat in Schaartieek) 
„voor de geste", om ook de over
heid te sussen en een manifeste 
bezuinigingsijver te bewijzen, gaat 
snoeien op de kleinste budget
ten. Nog geen half procent wordt 
inderdaad besteed voor de stimu
lering van het gemeenschapsle
ven: van welke taalgemeenschap 
dan ook. De subsidies worden met 
15 procent teruggeschroefd. Ikzelf 
vind dat dit wat sober vertoon 
voor de galerij is. En ik hoop dat 
ook aan de Vlaamse gemeen
schap in Schaarbeek in de komen-

... en centengebrek geen 

bezwaar voor feestvieren" 

de Jaren gedegen miljoenen steun 
zal kunnen geschonken worden. 
Al moeten we er dan bijnemen dat 
de franstaligen nog met zoveel 
centen méér uit de gemeentekas 
tiedacht worden..." 
— Dit is dus Schaarbeek van
daag. Nog immer met een Vlaam
se gemeenschap die van het 
schepenkollege slechts kruimels 
bedeeld krijgt 
Die ook een Vlaamse schepen 
met een mini-budget van Nols 
cadeau gekregen heeft De eeu
wige dissidente politicus die nu 
de Vlamingen nu niet meer uitda
gend judast omdat hij andere 
gemeenschappen in zijn visier 
heeft 
Maar goed, het kan dus positief 
genoemd worden dat de Vlaam
se kermis de steun van het 
Schaarbeeks gemeentebestuur 
geniet Al betekent zulks slechts 
dat een aantal gemeente-arbei
ders een podium, wat planten, en 
vlaggen zullen aansleuren_ 
En de Vlamingen hebben in deze 
Brusselse gemeente, net als de 
gastarbeiders, hun eigen aparte 
schepen. De franstaligen niet; zij 
blijken daar geen nood aan te 
hebben-
Maar, het is dus volgende week 
grote kermis in het Trefcentrum 
„De Kriekelaar" (aan de Callait-
straat 78) in Schaarbeek! (23 en 
24 april van 11 tot 20 uur). Toe
gang gratis. 

(hds) 
- NESOCURA: tel. 02-24t7539 
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