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Stelen en krijgen 
Het zielig vertoon dat verleden dinsdag in de Kamerkommis
sie voor Hervorming van de Nationale Instellingen werd op
gevoerd, levert het zoveelste bewijs voor de trouweloosheid, 
voor het absolute gebrek aan karakter en ruggegraat van de 
CVP. Op bevel van de Waalse vice-premier Gol werd de be
handeling van het ,Jtoogdringende" wetsvoorstel-Vanden-
brande verdaagd tot 31 mei. Een uitstel dat praktisch neer
komt op afstel. De verdaging werd gestemd meerderheid te
gen minderheid, op Van den Brande na die zijn stem bij die 
van de oppositie voegde. In de steek gelaten door zijn eigen 
partijvrienden die hem tot de dag voordien opgehemeld 
hadden als vaandeldrager en voorganger, bleef er Van den 
Brande niets anders over dan de eigen eer te kavelen in de 
dissidentie... 
Van den Brande had zijn wetsvoorstel voor de splitsing van 
de vijf nationale sektoren ingediend op 25 november vorig 
jaar nadat hij - zoals Anna op haar blauwe steen — 
maandenlang vergeefs gewacht had op enige vooruitgang in 
een zaak die dan toch door het CVP-kongres tot een belang
rijk en dringend programmapimt was gestemd. In de dagen 
dat de Happart- en F 16-affaires de kranten vulden, was het 
initiatief-Van den Brande voor de CVP een dankbfiar en 
goedkoop argument om haar tanend Vlaams blazoen te 
vergulden. Het heette toen dat de partij weliswaar het een en 
ander om beterswil en met de gekende „dood in het hart" 
moest slikken, maar dat zij het allemaal dubbel en dik goed 
zou maken door een stugge en on-ver-zet-te-lij-ke houding in
zake Cockerill-Sambre en de splitsing van de vijf nationale 
sektoren. Het westvoorstel Vandenbrande, zo liet de Twee 
Kerkenstraat nadrukkelijk weten, was geen initiatief van een 
enkeling, maar van de hele CVP-fraktie. Swaelen voegde er
aan toe, dathijzelf en de CVP er „voor 100 percent" achter 
stonden. 
De krachtdadigheid van deze verklaringen maakte hoog
stens indruk in de krimpende eigen CVP-rangen. Een argelo
ze jongeman zoals de kersverse voorzitter van de CVP-
Jongeren — toch al goed voor een plaats in het bureau van 
zijn partij en dos „op de hoogte" van wat in de Twee 
Kerkenstraat gezegd wordt — liet er zich door verleiden om 
aan de vooravond van de bijeenkomst van de Kamerkonunis-
sie te voorspellen dat het wel eens zou kunnen rommelen 
dinsdag, rond het wetsvoorstel-Van den Brande. 
Het gerommel is er inderdaad gekomen. Maar niet van de 
CVP. Wél van vice-premier Gol die, in nauw overleg met pre
mier Martens hoogstpersoonlijk en met Kamervoorzitter 
Defraigne, de CVFers verplichtte om de „hoogdringendheid" 
van het wetsvoorstel-Van den Brande tot een lachertje te ma
ken. De oekaze van Gol werd geslikt En het bleef voorbehou
den aan Mark Eyskens — wiens mond kennelijk groter is dan 
macht — de ekskuses te formuleren waarmee de gedweeë 
Vlaamse meerderheidsparlementairen him zoveelste kapitu-
latie moeten omzwachtelen. 
Het zielig vertoon moet de machtsgeile Martens in de overtui
ging hebben gestijfd, dat hij met een dergelijke ,4neerder-
heid" — die hem volmachten a la carte en kapitulaties sur 
commande offreert — nog lang de vloer kan aanvegen. 
Met het afstel van het wetsvoorstel-Van den Brande (dat trou
wens in openbare Kamerzitting nooit de vereiste tweederde
meerderheid zou halen; ook dat behoort tot de {lubbelhartige 
CVP-strategie) is het probleem van de splitsing uiteraard niet 
van de baan. Het zal terug opduiken over enkele weken, wan
neer Gandois met zijn Cockerill-Sambre-verslag komt aan
zetten waarin, desnoods naast afslankingsmaatregelen, zal 
voorgesteld worden opnieuw ettelijke tientallen miljarden -
men spreekt van meer dan 100 — in de Waalse staalput te 
storten. 
Tijdens dezelfde spreekbeurt waarin Van Hecke gerommel in 
de Kamerkommissie voorspelde, formuleerde de uiterst naïe
ve nieuwe voorzitter van de CVP-Jongeren een vergelijking 
van de Waalse vakbondsleider Gillon met de ASLK-kraker 
Vandergucht: „Ze stelen allebei bet geld waar bette balen is". 
Wij vrezen dat de vergelijking niet zal opgaan. Waarom im
mers zou Gillon geld moeten stelen, als hij het krijgt van de 
CVP? WO 

Foto van de week 

Maandag trokken een paar duizend betogers doorheen de stad Luik. Ontevreden personeelsleden en gemeentelijke 
mandatarissen van de belangrijkste Waalse steden eisten meer „begrip' voor de grote financiële problemen van talrijke 
Waalse gemeenten en steden. De betogers legden de schuld voor die tekorten bij de Belgische staat en bij de 
Vlamingen- ondanks het feit dat uitgerekend Vlaanderen, in vergelijking met Wallonië, vorig jaar liefst 3.500 miljoen 
frank te weinig ontving vanwege het Gemeentefonds. Wie heeft er dus eigenlijk recht om te protesteren? 
Daarenboven zijn de verschillende reakties, andermaal, treffend. Daar waar de overheden van de Vlaamse deficitaire 
gemeenten, al of niet gedwongen, aktief gestart zijn met ernstige besparingen en saneringsplannen door te voeren, wei
geren de Waalse bestuurders ronduit dit te doen. Voor hen moet de staat, en dus vooral de Vlaamse belastingbetaler, 

maar verder blijven opdraaien voor hun financiële tekorten, en het wanbeheer, (foto: Mare Cels) 

Vlaamse beurs, zonder centen? 
We stevenen af op een historisch moment: de geDIRVde beurs Flan
ders' Technology in Gent, de eerste week van volgende maand. Naar 
verluidt zal die een blezonder sukses kennen. Door de Vlaamse rege
ring werd „de zaak" inderdaad extra in de verf gezet Het imago van de 
Vlaamse ondernemerswereld zal er alvast behoorlijk door opge
poetst worden. 
En dat was wel nodig ook na het Belgisch immobilisme van de 
voorbije jaren. Het konservatief beleid dat ons trouwens nog altijd in 
een wurggreep houdt Maar onder meer met de Vlaamse DIRV is er 
dus goede hoop dat het ontij kan keren. 
Nochtans-

Die fameuze Randers' Techno
logy heeft alleszins reeds enkele 
Industriële hypermoderne initiatie
ven losgeweekt of op zijn minst 
aangemoedigd. 
Het chipsbedrijf van Bell in de 
Vlaamse Ardennen bij voorbeeld. 
Maar het blijft roeien met veel te 
korte riemen. Die Vlaamse Tech-
nology-beurs in Gent zorgt mo
menteel natuurlijk voor welgeko-
men eufone. 
Maar, wat dan nog daarna? 
In een interview met het dagblad 
De Tijd heeft Gaston Geens reeds 
toegegeven dat we ons aan een 
fameuze anticlimax mogen ver
wachten. 
Niet op het gebied van de onder
nemende industriëlen. Ook zeker 
niet wat betreft de verdere evolu
tie van die technologieën die de 
derde industriële revolutie veroor
zaken. 

Wél wat de stimulansen van de 
overheid betreft. En daar zitten we 
dan weer met die pijnlijke Belgi
sche kwaal. 
Vlaamse spitsvondigheid en ener
gie blijkt er onverminderd behoor
lijk voor handen te zijn. Maar wat 
injektie via gemeenschapsgelden 
betreft, blijft de politieke overheid 
— de centrale regering van Mar
tens — hardnekkig in gebreke. 
We moeten niet alleen gewagen 
van ingebrekestelling: er is kwaad 
opzet mee gemoeid. 
Vi/aarom moest enkele maanden 
geleden uitgerekend het Fonds 
voor Industriële Vernieuwing (FIV) 
bevroren worden? En dan nog wel 
door de „Vlaamse" minister Mark 
Eyskens. 
VVaartoe dienden die zure opris
pingen van de nationale regering 
— van de „Vlaamse minister Tin-
demans — inzake de aktiviteiten 

die ministers van de Vlaamse re
gering in het buitenland ontwikke
len om nu eens eindelijk zonder te
genpruttelende tussenpersoon 
onze Vlaamse merknaam in de 
wereld te verkop)en„? 
Waarom komen we er toch maar 
niet toe om meststallen te kuisen, 
zoals die van de Belgische Dienst 
voor Buitenlandse Handel? 
Maken we ons niet hopeloos bela
chelijk als we aan geïnteresseerde 
buitenlandse Technology-gasten 
moeten bekennen dat de minister 
van Wetenschapsbeleid de DIRV-
akties van de Vlaamse regering 
openlijk tegenwerkt Dat een be
langrijk minister zoals Geens 
openlijk zegt: „Die ministers doen 
niets. Maystadt, en Hansenne van 
Buitenlandse Handel..." 
En dat we vooral niet kunnen 
ontkennen dat de Vlaamse ge
meenschap zulks in lengte van 
jaren ook nog blijft dulden. Flan
ders' Technology en de gehele 
DIRV-aktie dreigen tegen het eind 
der jaren tachtig memorabele 
faits-divers te worden indien de 
Vlaamse gemeenschap niet spoe
dig alle politieke en ook financiële 
middelen ten volle in handen 
neemt om een koherent en toe-
konnstgericht industrieel beleid te 
verwezenlijken, (hds) 
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ER IS WEER 
FRANS GESPROKEN-
ik lees in het weekblad „WIJ" een 
lovend artikel over de aktie van TAK 
aangaande de toepassing der taalwet
ten. Heel goed, maar mag ik vragen 
waarom onze moedertaal vermoord 
wordt door al die franstalige woorden 
die er in de artikels voorkomen? 
Ik ben een Vlaams-nationalist ~ik 
spreek Frans maar toch moet ik soms 
aan mijn vrouw vragen: „Wat wil dit of 
dat woord beduiden?" Onze moeder
taal moet blijven zoals ze wasi Ons 
weekblad „WU" zou het voortjeekl 
moeten geven, onze taal Vlaams hou
den, zoals ze vroeger was. Als dit zo 
voortgaat zullen er nog twee Vlaamse 
woorden over blijven en de rest zal 
Frans zijn. Ik word er misselijk vani 

D.C Brussel 

GRENZELOOS NAÏEF? 
Ik hoorde langs de radio dat de Volks
unie samen met de SP en AGALEV 
eist dat de VSA zijn steun stopzet aan 
B Salvador. 
Dit kan ik niet begrijpen. Het volgende 
moet mij dan ook van het hart over het 
buurland Nicaragua, dat volzit met 
Oostduitsers, Cubanen en Russen en 
een ergere diktatuur kent dan onder 
Somoza en dat een veel grotere militai
re steun krijgt van de Sovjetunie en 
trawanten dan El Salvador van de 
USA, wordt gezwegen. 
Nicaragua is rpchtans bezig het groot
ste leger van Centraal-Amerika uit te 
bouwen. Voor de vrede? 
Men zou toch kunnen verwachten dat 
de Volksunie ook daartegen zou pro-
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testeren. Maar neen, ze doet mee met 
de vazallen van het kommunisme of 
met de naïeve vredesbetogers (alles 
wat Rusland doet is goed, alles wat 
USA doet is slechO. 

Kan de VU dan niet klaarzien? Is zij 
grenzeloos naïef? Denkt zij dat de 
Sovjetunie (waar 1 inwoner op 6 voor 
het leger werkt waar veel meer geld 
wordt besteed aan het leger en de be
volking armoe lijdt) een vredelievende 
natie is (vooral in Afghanistan, Angola, 
Mozambique en Etiopië, enz~) en de 
USA niet Of is het om stemmen te 
winnen? 

Als de VU zich enkel zou bezighouden 
met het Vlaamse kleaal, tegen abortus 
zou zijn en zich niet zou laten doen 
door een Jinkse progressieve" mlnder-
hekJ, ze was al lang de 2de grootste 
partij in Vlaanderen. 

FA, Oostakker 

Appartement twee slaapka
mers en groot zwembad, In 
Cabo-Salou (Spanje) te huur, 
gedurende de maanden juni, juli, 
augustus en september. Ook 
een appartement twee slaapka
mers te koop. 
Alles tegen zeer voordelige 
voorwaarden. 
Inl. tel. 054-32.18.57. (Adv. 64) 

EENDRACHTIGE 
BEWEGING 

Mög ik de redaktie van „WIJ" geluk
wensen met het informatieve artikel 
van Jos Vinks over Willem van Oran
je? Dergelijke artikels hebben wij no
dig en vooral voor de jonge lezers om 
aan te knofjen met de levensdraad van 
de Vlaamse beweging. 

Men kan soms dromen van één grote 
Vlaamse beweging. Een echte volks
beweging die wij nodig hebben. En in 
vert je^ daarmee hoop ik dat alle 
Vlamingen naar de IJzerbedevaart 
zouden trekken in een geest van „Ie 
Dien". Zonder protserige uniformen of 
in groepuscules met schreeuwerige 
betweterij die alleen maar verdeeld
heid zaaien en die de toeschouwers 
(de Vlaamse mensen) afschrikken en 
het beeld van de ene grote eendrachti
ge massa verstoren. 

Dat vooral de jongens van de VMO 
eens trachten te begrijpen dat zij op 
straat mogen doen wat zij willen, maar 
dat zij op de IJzerbedevaart moeten 
komen zoals wij, in burgerpakje en 
onopvallend en niet proberen arrogant 
de show op te eisen. 

Dat soort optreden verzwakt de bede
vaart tot er uiteindelijk alleen zIj nog 
maar zullen overblijven en wat nut 
heeft dat? 

En dat zij die al die Italiaanse, Engelse 
en Beierse vogelverschnkkers op- de 
vooravond van de IJzerbedevaart uit
nodigen eens begrijpen dat zij de 
Vlaamse zaak, die zij beweren zo duur 
en puur te behartigen, een meer dan 
slechte dienst bewijzen. 

A.C., Aalst 

VOSSENBRIEF AAN 
DE JONGEREN 
Vele jongeren In Vlaanderen stellen 
zich de vraag: Wat kan ik gaan doen in 
VOS... dat is voorbijgestreefd... dat is 
een bond van ouderiingen„. Wat heb
ben die nog te verdedigen? 
Eerst willen wij de jongeren hun aan
dacht vestigen op de oorzaken van het 
ontstaan van VOS in de bloedgrach-
ten aan de IJzer. Van daaruit ging de 
eerste oproep voor Zelfbestuur en 
Vlaamse regimenten. Het is groten
deels te danken aan VOS dat er de 

dag van vandaag nog Vlaamse stnjd 
kan gevoerd worden, dat er overtuig
de mensen zijn die de oproep van de 
„fronters" blijven beantwoorden en 
verder uitdragen 
Dat VOS een ouderlingenbond zou 
zijn, is maar in zoverre waar als de jon
geren wensen dat het een ouderiin-
genbond zou worden. Er is de dag van 
vandaag voor Vlaanderen zoveel te 
vechten... er is voor Vlaanderen nog 
zoveel te eisen, dat VOS nog altijd be
antwoordt aan de aktualiteit Moeten 
wij verwijzen naar Voeren, naar Ko
men, naar de ekonomische expansie, 
naar de olievlek: Brussel? 

Welnu, VOS draagt een zeer oud 
vaandel, met oude leuzen en idealen, 
die met de dag jonger en jonger 
worden... En waarom zoudt gij, jonge 
Vlaamse nationalisten, U dan niet mel
den voor diezelfde VOS waar uw 
grootvader en vader hun „steke heb
ben gestaan"? Waarom zoudt gij U 
niet aansluiten bij een organizatie die 
„als Vredesbeweging" buiten en boven 
alle jsolitiek staat., een organizatie die 
dus kan praten met jan en alleman. 
VOS draagt ook in zich de kiemen van 
de eendracht voor Vlamingen van om 
het even welke konfessionele overtui
ging men ook i&„ 
Daarom reikt VOS, u de hand.. VOS 
wilt U in de gelegenheid stellen uw 
Vlaamse idealen ten volle te ont
plooien. Denken wij nog wel eens aan 
de eed van trouw die wij ieder jaar op 
de Bedevaartweide afleggen: „Wij 
zweren U Vlaanderen trouw»!" Daar
om: sluit aan bij VOS. Stel niet uit wat 
gij heden nog doen kunt en marsjeer 
mede achter de oude IJzerstandaard, 
overtuigd dat alleen eenheid en kame
raadschap de beoogde idealen kunnen 
laten bereiken. 

Jan Heyndrickx, 
Ondervoorzitter VOS Antwerpen 

HERINNERINGEN 
AAN VROEGER 

Ik weet het er zullen wel altijd mensen 
te vinden zijn die zullen zeggen dat 
men geen koeien uit de gracht moet 
halen, maar ik denk dat het voor de hui
dige generatie Vlamingen zelfs heel 
goed is, als ze af en toe eens aan 
„vroeger" herinnerd worden... Want 
wie weet er nu nog iets over de brutale 
toestanden die zich nog tot bij het 
uitbreken van de eerste wereldoorlog 
voordeden, midden een volk dat voor 
het merendeel bestond uit analfabeten 
en afgestompte slaven, waarvan veelal 
het grootste plezier de drank was? 

Wie weet er nog dat de oorzaak van 
dit alles alléén bij kerk, kapitaal en staat 
lag?... 
Want de groten, van mijnheer de ba
ron en mijnheer de fabrikant tot mijn
heer pastoor en mijnheer de politieker, 
hebben toen over het algemeen alleen 
maar getracht het volk in de verknech-
ting te duwen en in de miserie te 
houden. Daarbij werd van in 't begin 
der zogenaamde „onafhankelijkheid", 
alles wat te veel naar Vlaams zweem
de, systematisch onderdrukt Het ge
recht leger en onderwijs, alles was 
Fransl 
Deze hemeltergende toestanden wer
den toen alleen maar door enkele 
intellektuelen en echte volksverbon
den Vlaamse schrijvers aangeklaagd 
en aan de kaak gesteld. En het Is dank 
zij deze idealisten die het volk wakker 
geschud hebben, dat Vlaanderen van 
zó ver is kunnen terugkomen!... On
danks alles een hele prestatie als men 
daarbij de leuze van de toenmalige 
fransdolle „elite" en bewindslieden in 
acht neemt: „La Belgique sera latine ou 
ne sera pas!" 

G.v.M„ Eupen 

MAGAZINE 

Vlaanderen 
kan het 

Doet Vlaanderen iets aan de produktie van zogenaamde 
nieuwe materialen? Hebben wij deel aan de laser-technologie? 

Maken wij dingen die in lucht- of ruimtevaart 
gebruikt kunnen worden? Na de chip, het derde deel 

in een reeks over de technologische lente. 

Bovendien 
Verkiezingen: Gent, een opiniepeiling 

Werkloosheid: Een portret van Neerpelt 
Interview: Maria Rosseels over boek en film 
Reportage: Cambodja, vier jaar na Pol Pot 

De Nieuwe Boekenkrant. 
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\̂ Biid^^cht 
De kersverse CVP-jongere(v 
voorzUtftf Johan Van hjecke 
sprak tiiden|L, het weekeinde 

„stoere ta^l'. Hi|, zei dat het nu 
maar eens ujt. nïoest zijn met de 
aanhoudende overdr^ph). van 
Vlaamse gelden n a ^ CöckerijU 
Sanibre en dat elke gem^;>; 
»:hap zelf'Finajiciële verai\twobr-
qelijRheld ipoet. kfijgein. Oeze 
fraaie uitspraken werden door 
zijn eigenste CVP al onmiddellijk 
daarna verloochend door het 
wegstemmen in de Kamerkom-
missie van hpt voorstel van Van 
den Brande, dat voorzag in de re-
gionalizering van cle nationale. 
ekononHsqhe sektoren. 
Van Hecke vergeleek de Waalse 
vakbondsleider GUIon met de 
QentSQ miljoenen-oplichter Van-
dargucht Hij zei dat beider motto 
(van Gillon eo Vandergucht) het-, 
zelfde is „Men moet l|fit geld 
pakken daar waar men het kan 
pakken r Eén korreRtie op deze 

gevatte uitspraak: daar vt^ar de 
oplichter VjixVf^rgucht d^ miljoe
nen gestpjen heeft (en djuirvbor 
ook vervolgd wordt),,„sjèelt'' Gil-
lo^ deze helemajij met Hij „krijgt" 
deze pakkejxgelcfgul toegescho
ven dopr dé centrale regjpring, 
nt^tde aktieve hulp van de CVP! 

.,.m GilloQ 
Overigens heeft de FGTB-leidec 
Gi\\ot\ zelf ook een krasse uit-
Stpraak de wereld ingestuurd: „Wij 
kunnen de Vlaamse druk niet lan
ger verdragen". Waarmee hij doel
de op de (naar zijn niet-beschei-
dên en foute meningj» „financiële 
achterultstelling yan Wallonië". Ea 
daarom eiĵ t Gillon de alg^rnene 
autonomie op voor. Wallonië. 
Waarmee wij volkomen akkoord 
kunnen g^gn. Î fet dien verbande 
evenwel dat elke gemeenschap 
dan ook zelf over de ei^en finan
ciële middelen beschikt, en voor 
de eigeo tekoi:tex) opdraait Want, 
voor ons, is de Waalse financiële 
la§t» volstrekt ondraaglijk gewor
den, mijnbe^, Gillon! 

„Strifder" 
Geens 
Met de hete adem van de VU (en 
niet In l̂ et minst van zijn kollega-
g^eenschapsrninlster Hugo 
Schiltz) in zijn nek, heeft Gaston 

Deze week dit.» 
Reeds in 1 SM schre# August 
Venan^ylen: „Ik zou. U met heel 
<r»yn ziel willen, Inprenten hoe. 
vreselijK ernstig Het vraagstuk 
l^sse l i$. Ik zeg het ni^t alleen 
tot de Vlamingen, Ik zeg het tot 
het s^M& land, wapt het lijdt 
yoor mij geen twijfel dat de 
toekomst der Belgische natie 
aap dat vraagstuk verbonden is, 
Brussel iS: de natuurlijke schakel 
tussen Vlaanderen ^n Wallonië." 
August Vermeylen was In 1914 
rK>g de flaniingant die zijn yQJk 
vQPTrOp stelde. Later >^erd- ook 
hij verleid door de Belgische 
rijke tafelen. Zijn visie erv, 
uitspraken over ^J'uasel 
getuigden. In fe,ite van een 
natjpnallstisch bewustzijn, # 
bekende htj zich niet tot die 
natiopalistlsche rangen. Hjj, 
gebruikte een terminologie die 
nu voorbijgesfreefd is. 
Zo aanzag hij België als een 
natie. Vandaaa beseffen \^ij ten 
volle hi^ kunstmatig l̂ ^arakter 
yan die staat Vandaag groeien 
wi^ tot een Vteamse natie. De 
b^ lppen „staat en natie" 
mogen niet met elkaar verward 
worden. Zeventig jaar geleden 
klopK«rk zijfv woorden alleszins 
r^dikaal. 

August Vermeylen was de 
eerste voorzitter van de 
Vlaamse Club voor Letteren, 
Kunsten en Wetenschappen. 
Deze Vlaamse Ctub van Brussel 
zag het levenslicht In 1923, 
onder Impute van Neat Ctaes. 
Vorige maandag werd het 
zestigjarige bestaan van de 

Vlaamse Club, gevierd. In haar 
tokalen op de eerste verdieping 
van het Molenaarshuls op de 
Grote Markt te Brussel, werd 
voor een honderdtal ledgn de 
geschiedenis opgehaald van 
deze roemrijke kulturele 
vereniging. Ik wens hulde te 
brengen aan d ^ opeenvolgende 
toesturen, die, vooral (̂ Q. jongste 
jaren en tot Qp. vandaag, 
ongeveer wekelijks een 
merkvuaardlge bjjdfage leverden 
in de verheffing van ons yolk. 
(Dnleochenbaa*' is de Vlaamse 
(ilub een yportdurende 
getuigenis van Vlaanstse fierheid 
In onze hoof̂ dstad. In de loop, 
der \iifien hebben het bestaan 
en de werkingi yan deze Club 
de verfransing van brede> 
VI^KTiae yolkslagecv niet kunnen 
verhinderea Toch is het 
belangrijk dat er een kulturele 
gesprekstafel bestaat die een 
hele schaî e Vlaamse 
kunstenaars en Intellektuelen 
verenigt rond het gezamenlijk 
streven voor- het behpud en de 
uitstraling van het eigen 
kultuurbezit. Niemand kan ooit 
het aandeel meten van deze 
relaöef beperkte groep 
Vlamingen In de handhaving van 
de Vlaamse aanwezigheid te 
Brussel. 

Het probleem Brussel is 
grotendeels een psychotogisch 
probleem. De verfranaing was 
maar mogelijk dopr een 
psychologische druk op d© 
sociaal zwakkere Vlaamse 
Brusselaars. De Vlamingen zijn 

maar zo stierk In Bru^el^ als het 
hele Vlaamse volk sterk is in 
Belgip. In dè mate dat 
Vlaanderen zich kultureel er̂  
sociaal-ekooomisch ontwikkelt en 
zelfstandig groeit, zal Brussel er 
de invloed van ondergaan en de 
Vlaamse gemeenschap op haar 
v^aarde erkennea 
Naast de historische rol vaa 
Brussel In de geschiedepj^ van 
9ns volk, naast de pUcht van 
elke nationalist te vechten yopfr 
de yrijwanng varv het eigen, 
erfgoed, zijn ^ . de 
psychqjpgische redenea or» 
Brussel wettelijk uit te roepen 
tot hoofdstad van de Vlaamse 
najtie. Dit betekent immers de 
officiële bevestiging van de 
betrokkenheid van Brussel bij 
Vlaanderen. Bovendien is het 
meer dan noodzakelijk dat de 
franstaügen zouden beseffen dat 
het Vlaamse volk yast beslotenv 
la BrtKssel nopit prijs te geven. 
Mijn voorstel van dekreet om 
van Brussel de hpofdstad te 
maken vaa Vlaanderen en de 
zetel van de Vlaamse politieke 
prganen, wordt besproken in de 
Vlaamse Raad. Eens te meer 
aarzelen bepaalde politici u*t de 
traditionele parttjen in te gaan op 
deze Vlaams-nationale eis We 
zullen nauw toekijken of hun 
vaak uitgesproken mooie 
woorden ook daiden wordea 

Vic ANCIAUX 

Geen^ ^ n Vlaamsgetinte toe
spraak gehouden ter gelegenheid 
yan het 60ste jubeljaar var» de 
„Vlaamse Club" te Brussel. Hij 
nam hierbij, gedeeltelijk, het stand
punt oyer van VU-voo(2itter Vic 
Anciaux die onlangs een voorstel 
van dekreet indiende om Brussel, 
als aloude Nederlandse stad, tot 
Vlaanderens hpofdstad te laten 
uitroepen. Geens sprak stpere 
taal: „Het is vanzelfsprekend dat 
de Vlamingen in Brussel mede-
zeggingschap moeten krijgen LJ'' 
En verder, omtrent de dramtische 
tpestand van de gemeentelijke fi
nanciën van (̂ e Brusselse ge
meenten : „De grenzen an de finan
ciële draagkracht van de fmofdza-
i^elijk Vlaamse tfelastingbetaler 
zijn bereikt", aldus nog Geens. 
Deze strijdende woorden zijn radl-
kaal.in tegenstf^jipg tot het verne-
<^rende samengaan van de CVP 
in bij voorbeeld het Brusselse 
stads^stuur met uitsluitend 
Franstaligen en met_. het FDFI 
Zonder de minste waarborg voor 
de Vlamingen. WJ| de ware CVP 
rechtstaaa a.u.b.? 

Maystadt 
overtreedt 
De Waalse kri&tendemokraat 
PNtippe Maystadt, nationaal mi
nister yai> begroting en weten
schapsbeleid, pakte vorige week 
uit met het krankzinnige voorstel 
om het industrieel Ig^ id en de 
technologische vernieuwingen 
uit de handen te houden v«a de 
gORteenschapsregeringen- en 
deze te behaindelen als „nationa
le" matefiot ondanks de bepalin-
ge» yan de stetatshervorming! 
Hiermee wordt andermaal een 
maneuver uitgevoerd met de be
doeling de reeds zó beperkte 
bevoegdheden van de gemeen
schapsregeringen opnieuw dras
tisch te verminderen. 
Straks opent in Gent d» grootse 
manifestatie „Flan^rs Techno
logy', met de sombere tijding op 
de achtergrond dat de centrale 
regering ook deze bevoegdheid 
naar sich toe wil trekken. Wie 
hoorde er immers één kl«cht, van 

wege Qen nationale minister van 
CVP- of PW-strakking, tegeq. 
deze grove machtsoverschrij,-
ding. yan Maystadt? 

MiljardendoHe 
Gandois 
Vermoedelijk in de tweede helft 
van mei zal men de kostprijs ken
nen van het luidruchtig aangekon
digde „plan-G£uidois". Tegen die 
tijd (overigens hopeloos te laat 
volgens de Europese komn^ssie) 
zaj. dŝ  Fransman (gandois zijn 
wensen en opties ontvouwen. 
Togh lekte reeds een en ander uit 
Zo zou de kostprijs voor Cockerill-
Sambre geraamd worden op een 
bedrag dat schommelt tussen de 
76 en de 100 miljard frank! Om bij 
te duizelen. Op een ogenblik dat 
verscheidene Vlaamse bedrijven 
elke overheidshulp moeten ontbe-
rea dat duizenden Vlaamse werk
nemers moesten inleveren en ngn 
dat er nu reeds jarenlang miljarden 
in de Waalse staaiput gestort zijn, 
l̂ pmt men aandraven met een 
voorstel om nog eens 1 (X).000 OOO, 
miljoen frank te schenken aan CS. 
Is men hier nu helemaal gek ge
worden? 
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m Kommentaar 

der Natie" door video-apparatuur 
worden gekontroleerd, zodat het 
zomaar binnenlopen van het Par
lement beperkt zal worden voor 
de bezoekers. 
Boze tongen beweren nu dat dit 
wel een aantal problemen met 
zich zal meebrengen voor tal van 
parlementsleden van de grote, 
traditionele partijen. Vele CVP-, 
SP- en PW-verkozenen komen 
immers zo zelden naar het parle
mentsgebouw afgezakt, dat de 
bodes van Kamer en Senaat hen 
ook wel eens zouden kunnen 
aanzien als alledaagse bezoe
kers of toeristen. Zodat ook zij 
gevraagd zullen worden hun pas
je te tonen. Tengevolge van het 
schrijnende absenteïsme werden 
trouwens ook de ingangen ver
nauwd, omdat men de jongste 
jaren toch nimmer gekonfron-
teerd werd met drummende par
lementairen voor de poorten-

Martens' 
centrum 

I I 

Tientallen mensen die aanwezig waren in de Amerikaanse ambassade van Beiroet zijn maandag het 
slachtoffer geworden van een lafhartige bomaanslag. Het politiek geweld, waarbij niets of niemand ontzien 
wordt, verhevigt hierdoor in het al „hete" Libanon, dat wel eens het kruitvat zou kunnen blijven van het zo 
onrustige Midden-Oosten. 
Nochtans moet elke betrokken partij toch beseffen dat oorlog en geweld nooit, maar dan ook nooit, vrede 
brengen. En wie kan er nu tegen vrede zijn? Behalve dat kleine aantal machtsgeile potentaten die voordeel 
halen uit de oorlogsindustrie- Waaronder FN-Belgium7 

Waalse 
onenigheid 
De Waalse Regering kent nogal 
wat problemen bij de uitbouw 
van een eigen Waalse adminis
tratie. Aanvankelijk sloegen deze 
moeilijkheden op de verdeling 
van de funkties en de samenstel
ling van het syndikaal komitee. 
Hét onopgeloste dilemma blijft 
nu evenwel: wie krijgt de be
voegdheid over het personeel? 
De voorzitter van de Waalse re
gering, de socialist Dehousse, 
eist deze bevoegdheid volledig 
voor zichzelf op. Dit duidelijk tot 
groot ongenoegen van de overi
ge Waalse partijen. Eigenlijk be
leeft De Waalse regering datge
ne wat nu ook al maandenlang 
voor heibel zorgt in de Vlaamse 
regering. Ook in Vlaamse Rege
ring trekt één partij, de CVP, ook 
alle macht en bevoegdheid, op 
een ongeziene wijze, naar zich 
toe. Zo'n grote partijen, in Wallo
nië zowel als in Vlaanderen, zijn 
het slachtoffer van eenzelfde 
ziekte: „machtswellustitis". 

„Separa
tistische 
Zeeuwen? 
Het provinciaal bestuur van Zee
land spreekt in een brief aan de 
Nederlandse minister van Verkeer 
en Waterstaat dat er wel eens een 
„afscheidingsbeweging" zou kun
nen groeien in deze provincie. Dit 
als gevolg van de aangekondigde 
verhogingen van de veerdiensten 
over de Westerschelde. Een aan
tal Zeeuwse Vlamingen zou hier
door geneigd zijn te kiezen voor 
een hereniging met Vlaanderen. 
Wij moeten hen evenwel waar
schuwen voor het feit dat indien 
dit echt werkelijkheid zou worden, 
zij er rekening moeten mee hou
den dat zij op dat ogenblik ook zul
len moeten meebetalen voor bij 
voorbeeld het Waalse staal, de 
Waalse universiteiten, enz... En dit 
op een, zeker voor Nederlanders, 
ongehoorde wijze! Wij, Vlamingen, 
kunnen van de onzalige (en voor 

I I 

Vlaanderen biezonder nadelige 
gevolgen) van het huidige Belgi
sche staatsverband meepraten. 
Eenmaal een Vlaamse staat lijkt 
ons een hereniging met Zeeuws-
Vlaanderen echter wél biezonder 
aantrekkelijk! 

TAK wint 
In een brief van de top van de wa-
renhuisgroep „GB-Inno-BM" ge
richt aan alle plaatselijke direk-
teurs wordt aangedrongen om de 
situatie op taalkundig vlak „in 
zijn geheel in orde te brengen". 
Eindelijk! Het is iedereen bekend 
dat deze zeer rijke warenhuis-
groep reeds ettelijke jaren het 
mikpunt vormt van een aantal 
Vlaamse strijdverenigingen, om
dat deze keten weigerde het de
kreet tot vernederlandsing van 
het bedrijfsleven en de taalwet
ten toe te passen. 
De algemene leiding van „GB-
Inno-BM" heeft nu toch begrepen 
dat het zo niet verder kan en wil 
alle wantoestanden wegwerken. 
Of anders gesteld: wat de aange
houden akties van vooral het 
Taal Aktie Komitee en VU-sena-
tor Rob Vandezande toch alle
maal vermogen! Proficiat 

FDF-heibel 
De scheiding tussen die Brusselse 
francofone partij, het FDF, en één 
van haar gewezen boegbeelden, 
Roger Nols, blijkt definitief te zijn. 
Outers, de huidige FDF-voorzitter, 
verwijt Nols door zijn weggaan uit 
het FDF te verzaken aan de 
(franstalige) strijd voor Brussel, 
terwijl Nols zijn gewezen partij 
een „gebrek aan visie" aanwrijft 
Zowat de gekende pot die de 
even zwarte ketel verwijt Belang
rijk evenwel blijft de verzekering 
van het FDF dat zij de strijd voor 
de francofone, anti-Vlaamse be
langen in Brussel hardnekkig zal 
blijven verdedigen... Toch wel be
denkelijk dat die „Vlaamse" CVP 
in de hoofdstad zo nodig een 
koalitie moest sluiten met het 
FDF... en daardoor die wegkwij
nende Vlaamshatende troep toch 
nog mee aan de macht hielp! 

Toegang 
vernauwd 
In de Wetstraat werd het ver
roeste hek voor het Parlement 
weggenomen en wordt dit straks 
vervangen door automatisch 
sluitende poorten. Ook zullen de 
In- en uitgangen tot het „Paleis 

Het „rijke 
België... 
Onvoorstelbaar, maar waar. Op 
een ogenblik dat de Belgische 
begroting een tekort van honder
den miljarden per jaar vertoont en 
dat de buitenlandse schuld bijna 
ondraaglijk is geworden, slaagt 
deze Belgische regering erin een 
samenwerkingsakkoord te sluiten 
met het Noordafrikaanse Tune
sië... waarbij België liefst 125 mil
joen frank zal lenen aan dit land! 
Van welke pot dit moet komen is 
voor ons een duistere zaak, tenzij 
een pak fraudeurs plots een frag
mentair deeltje van hun verplich
tingen aan de Belgische staat zou 
terugschenken. Maar hierin gelo
ven staat gelijk met een blind 
vertrouwen in Sinterklaas of in de 
„klokken uit Rome". 

„Ik kan mij moeilijk inbeelden dat 
de PS, de SP of de VU geen ge
volg zullen geven aan een zo 
konstruktief voorstel van de re
gering", zegt eerste minister Mar
tens in een vraaggesprek met 
een Waalse krant 

Nou, dan vergist de premier zich, 
en nog geen klein beetje. Wan
neer hij denkt dat de Vlaamsna
tionalisten bereid zullen zijn aan 
die koelkast-politiek mee te 
doen, dan willen wij hem toch 
nog even herinneren aan de stel-
lingname van de VU. Zolang de 
schandalige situatie in de Vlaam
se administratie aanhoudt doet 
de VU niet mee. Trouwens, zo 'n 
studiecentrum kan slechts ont
aarden in een steriele bedoening, 
dat misschien over een aantal 
jaren met weer eens een rapport 
zal uitpakken, dat opnieuw in de 
bestofte kasten zal verdwijnen. 

Als overtuigde demokreten lijkt 
ons de enige haalbare weg voor 
een ernstige en goede staatsher
vorming deze te zijn van de par
lementaire demokratie. Want het 
zal ten slotte toch in dat parle
ment zijn dat een eventuele her
vorming van de staat zal moeten 
goed- of afgekeurd worden. Het 
studiecentrum van Martens is 
noch min noch meer een door
zichtige truuk om die zo drln-
gend-nodige hervorming op de 
lange baan te schuiven. 

De VU weigert hieraan mede
plichtig te zijn. Net zomin als aan 
de eerste-klas-begrafenis dat het 
wetsvoorstel nopens de regiona-
lizering van de nationale ekono-
mische sektoren te beurt viel-

Statistiek en politiek 
Grasduinend in 
reeks financiële 

aflevering 27 van de officiële 
statistieken van het koninkrijk, 

kan je vaststellen dat de politieke aardrijkskunde 
vaak wonderwel samenvalt met de financiële aar-
dijkskunde. 
De gemeente Lasne herbergt zo leren deze statis
tieken, een hoger percentage rijke burgers dan 
welke andere Belgische gemeente ook. Nou zal 
niet elke Vlaming zomaar uit z'n hoofd direkt 
kunnen zeggen, waar dat Lasne dan wel ligt Zelfs 
de wetenschap dat de fusiegemeente Lasne sa
mengevoegd werd uit Couture-St-Germain en 
Chapelle-St-Lambert en Maransart en Ohain en 
Plancenoit is niet van aard, onmiddellijk de juiste 
noorderlengte en zuiderbreedte voor de geest te 
roepen. Op de kaart wordt het plots allemaal héél 
duidelijk. Lasne ligt in Waals-Brabant Eventjes ten 
zuiden van Brussel. Met tussen zichzelf en de taal
grens slechts de eveneens Waals-Brabantse ge
meenten Waterloo en Terhulpen. Als je even over 
de taalgrens wipt naar de Vlaamse kant beland je 
zó in de faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode 
of Linkebeek. 
Ja hoor, ze zitten allemaal in de kopgroep van de 
twintig gemeenten met het hoogste percentage 
rijkaards. Lasne aan de kop. En daarna Sint-Gene-
sius, Terhulpen, Waterloo, Linkebeek. Vlak in de 
buurt kan je daar nog het Waalse Rixensart 
bijvoegen. En iets verder, maar nog altijd in de 
Brusselse rand, de Vlaamse faciliteitengemeenten 
Kraainem, Wezembeek-Oppem en Wemmei. In de 
zuidrand van de Brusselse agglomeratie komen 
daar nog Ukkel bij en Sint-Pieters-Woluwe. Even 
optellen? Elf van de twintig „rijkste" gemeenten zit
ten in en aan de Brusselse rand, vooral aan de 
zuidkant En ga je kijken tussen twintig en dertig, 
dan komen daar nog Eigenbrakel, Watermaal-
Bosvoorde, Beersel, Tervuren en Sint-Lambrechts-
Woluwe bij. 
Zo leren ons de statistieken. Daar zitten ze dus, les 
gens qui sont bien, annex privé-zwemdok en 
tennisbaan. Zo leert ons ook de politiek. Nergens 

is het zo onrustig, nergens staat de taalgrens on
der zo'n zware permanente druk — wanneer we 
Voeren even buiten beschouwing laten — als in de 
Brabantse gemeenten waar de happy few samen
hokken in hun op snee vergulde groene wijken. 
Zo'n aaneengesloten oppervlakten van rijkaards, 
zo'n reuzengrote getto's van begoeden zijn er 
nergens elders op Belgiës landkaart te vinden. 
Sint-Martens-Lalem in Oost-Vlaanderen en Schil
de in Antwerpen hebben weliswaar een benijdens
waardige, maar absoluut eenzame plaats in het 
topklassement Voor de rest is het vooraan alle
maal Ie tres grand Bruxelles wat de klok slaat. 
En aan het staartje? Nou, aan het staartje is de 
statistiek niet minder leerzaam. De armste mensen 
zijn samengekropen in Burg Reuland, de verste 
Duitstalige gemeente ten zuiden van Sankt-Vith. 
En dan volgt — één samengebalde hoop „propere 
armoede" — bijna de hele Westhoek. Met Alverin-
gem, Vleteren, Lo-Reninge, Langemark, Zonnebe-
ke, Mesen, Wervik, Koekelare, Diksmuide. Je leest 
de lijst van deze „armste" gemeenten als een 
oorlogscommuniqué van '14-'18_ 
En zo komt het waarschijnlijk dat terwijl toch alle 
Belgische burgers gelijk zijn voor de wet die van 
Lasne of van Wezembeek-Oppem toch een héél 
stuk gelijker zijn dan die van Mesen of Lo-Reninge. 
Wie had het anders gedacht? 
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Sociaal-ekonomisch m 
Goed nieuws uit Tienen 

Een geraffineerd DIRV-initiatief... 
Er is ook nog goed nieuws! 
En het is jammer dat het in 
deze trieste tijden dan nog 
onder de korenmaat blijft 
steken. 
Uit de mond van van een 
Tiens direkteur mochten we 
eind vorige week vernemen: 
„Al deze faktoren samen 
hebben een gevaarlijke si
tuatie geschapen, waaraan 
wij alleen het hoofd kunnen 
bieden door de meest ren
dabele onderneming van Eu
ropa te worden, zodat onze 
lage kostprijzen een gevaar 
worden voor de anderen, en 
niet omgekeerd-" 
Het is inderdaad de Tiense 
Suikerraffinaderij die aan
gekondigd heeft de meest 
rendabele van Europa te zul
len worden. 

Daartoe werden alvast in de 
voorbije jaren een aantal be
langwekkende investerings
beslissingen genomen. 
Vijf miljard op vijf jaar ti jd. 
Vooral voor een verregaan
de computerizering en robo-
tizering. Het gaat dus om 
een bedrijf dat zich niet al
leen behoorlijk wil gedragen 
in de Derde Industriële Re
volutie (DIRV) maar dat bo
vendien zélf behoorlijk in de 
aanval tegen de konkurren-
ten gaat. Als dit vandaag de 
dag geen goed nieuws is! 

Het betreft nu wel niet meteen 
een „Vlaams" bedrijf bij uitstek. 
Wel wat de werknemers betreft, 
en dan nog in het enorme pro
bleemgebied: het Brabantse Ha
gelend. Maar de onderneming 
(ondernemingen in feite, ook In 
Hoegaarden, Veurne, in het 
Waalse Oreye, in Quévy...) Is een 
eigendomszaak van een graag 
Franssprekend „petit comité". 
Hoe dan ook is het goed nieuws 
dat een belangwekkende onder
neming als deze niet alleen mo
menteel zwaar blijft investeren, 
maar bovenop ook nog een ste-. 
viger commerciële slagkracht 
ontwikkelt 

computerkommando 
Vorige week werd een nieuwe 
kristallizatiefabriek officieel en 
met uitbundig ceremonieel in ge
bruik genomen. 
Dit evenement had normaal 
reeds eind van vorig jaar plaats
gegrepen, maar een zware ont
ploffing die vier mensenlevens 
eiste, zorgde voor jammerlijke 
vertraging. Hoewel, die hyper
moderne kristallizatiefabriek 
draalt toch reeds een goed half 
jaar. 
Er werd 1,2 miljard frank voor 
gemoblllzeerd. Waarbij de 
Vlaamse regering trouwens een 
stevige steun gaf: een maximale 
expansiesteun van 13 procent 
(Terloops, een peulschil In verge
lijking met de 70 tot 1 (X) miljard 
waarvan nu reeds sprake is voor 
verwezenlijking van het plan-
Gandois om Cockerill-Sambre In 
leven te houden). 
In de Tiense suikerfabriek werd 
niet alleen zomaar een moderne 

kristalllzatie-cel in werking ge
bracht 

Men heeft er alle moderne tecfv 
nieken bijgesleurd. 

Onder meer computer-besturing 
van deze kristalllzatle-werk-
plaats. 

Maar, men Is er bij voorbeeld 
ook op uit om het gehele produk-
tieproces te laten besturen door 
twee zware computers die zelf 
niet minder dan vijftien program
meerbare automaten werk ge
ven. Computerkommando is er 
ook in het belangwekkende labo
ratorium, maar bovenop worden 
spoedig robotten tewerkgesteld. 

Een DIRV-initiatief van jewelste. 
Het zal allemaal én de rendabili
teit én de leefbaarheid van de 
Tiense suikerfabneken ten goe
de komen. Verheugend nieuws 
dus, zeer zeker. 

Geen akkoord 
De fameuze Derde Industriële 
Revolutie kan niet meer afge
remd worden. Dat hoeft trou
wens hoegenaamd niet 
Wel integendeel. Maar het wordt 
wel hoog tijd dat een aantal pran
gende vragen In verband met de 
sociale aspekten ervan worden 
beantwoord. 

Het was dan ook allesbehalve 
goed nieuws, vorige week, dat de 
patroonsorganizatie VBO (Ver
bond van Belgische Onderne
mingen) te kennen gaf niet te 
willen instemmen met een soort 
interprofessioneel raamakkoord' 
voor de invoering van de nieuwe 
technologieën. 

ook nog mensen 
Maar precies Inzake deze op
merkelijke DIRV-lnvesterIng krij
gen eerder gemaakte opmerkin
gen van een aantal Vlaamse ar-
bekjssoclologen (verenigd In 
een werkgroep) hun volle 
kracht: wat de DIRV-inltlatieven 
van de Vlaamse regering betreft 
„vak het grote onevenwicht op 
tussen enerzijds de gedetailleer
de voorstellen betreffende het 
stimuleren en op gang brengen 
van de technologische vernieu
wing op technisch-industrieel 
vlak, en anderzijds de geringe 
aandacht voor de sociale kon
tekst". ' 
Op termijn komen investeringen 
in computers en robots zoals 
geschiedt in Tienen én de leef
baarheid van de onderneming en 
dus ook de tewerkstelling ten 
goede. 

Niet dat we Maystadt (de betrok
ken Waalse minister) of het VBO 
nog echt nodig hebben als on
misbare partners voor de verde
re uitwerking van de op gang 
gebrachte Vlaamse DIRV-revolu-
tie. 
Maar het geeft toch te denken 
dat, middels dit Incident, ander
maal aangetoond wordt dat de 
werknemers — de kracht van 
elke onderneming — zonder 
meer door robots en andere elek
tronische werknemers In de be-
delhoek dreigen geduwd te wor
den. 

80 centiem 
De Vlaamse minister van Binnen
landse Zaken, zoals hij zichzelf 

Evenwel tasten we in het duister 
wat de uitwerking ervan op so
ciaal gebied betreft 

Alle zekerheden zijn wegge
veegd. De direktie van Tienen 
bewandelt voorbeeldig de juiste 
weg: Investeren in nieuwe tech
nologieën. En zeker van de 
Vlaamse werknemers Is bekend 
dat zij zich vrij behoorlijk aanpas
sen. Dat zij er hoegenaamd niet 
vies van zijn een tijdelijk offer te 
brengen (kollektief én indivi
dueel) om de produktlviteit te 
verhogen, om de levenskansen 
van het b»edrijf aanzienlijk te ver
groten. 

Evenwel, ook al worden robots 
de nieuwgekomen elektronische 
werknemers, er moet tijdens en 
na de DIRV-revolutie ook nog 
behoorlijk met mensen kunnen 
gewerkt worden. 

graag laat betitelen, de socialist 
Mark Galle, blijkt deze week met 
bekwame vertraging kennis geno
men te hebben van éêh van de 
meest prangende VU-programma-
punten inzake gemeentelijk beleid. 

Galle protesteerde inderdaad 
deze week dinsdag „naar veriuidt 
heftig" tegen verklaringen van Bel
gisch binnenland-minister No-
thomb. In ministeriële bewoordin
gen schreef hij „dat het Vlaamse 
gewest voor elke frank gemeente-
t)elasting slechts 80 centiem uit 
het nationaal gemeentefonds te
rugkrijgt" 

Wanneer zal Galle zijn ministeriële 
kansen ten volle benutten om zui
vere rekeningen bij het gemeente
fonds te bereiken? Woorden blij
ven goedkoop. 

Precies daarom wijzen enkele 
Vlaamse universitalren van ver
schillende instellingen erop dat 
nu ook eens bij hoogdringend
heid — door de Vlaamse rege
ring — een antwoord moet ge
zocht en gegeven worden op de 
immense sociale problemen die 
zich in toenemende mate zullen 
stellen met de invoering van de 
„nieuwe technologieën". 
Elk l)edrijf apart zoals de Tiense 
Suikerraffinaderij, Is geraden te 
investeren in produktivlteitsver-
hogende initiatieven. Wat onder 
meer betekent het vervangen 
van mensenart)eid door vernuft 
robotwerk. 

Dit Is van aard, voor elk t)edrijf 
apart, om ook in het volgend 
decennium nog konkurrentieel 
werkzaam te kunnen blljvea 
Hoe dan ook wordt op deze 
wijze de werkgelegenheid bevei
ligd. Op zieke oude bedrijven, 
zoals de Tiense suikerfabriek er 
een dreigde te worden, kan men 
geen toekomst tK>uwen. De ge
meenschap kan er slechts in 
lengte van jaren miljarden aan 
blijven verspillen. Zoals bij (Do-
ckerill-Sambre, jawel. 
Maar anderzijds wordt het nu 
toch ook duidelijk nneer dan de 
hoogste tijd dat de DIRV-promo-
toren een antwoord zoeken en 
geven op de vragen die zich op 
sociaal gebied opstapelen als we 
met grote tred de weg van de In
dustriële vernieuwing blijven be
wandelen. 

Inmiddels kunnen we computeri
zering en robotlzering zoals in de 
Tiense suikerfabriek blijven toe
juichen. Maar een gemeenschap 
put niet uitsluitend haar kracht 
uit technologische injektiea Er 
zijn ook nog mensen mee ge-
nK)eld. (hds) 
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Langzaam aan 
Eindelijk heeft de centrale rege
ring een ontwerp van wet inge
diend waardoor de diverse para-
statalen zullen geregionalizeerd 
worden. Dit werd zo bepaald door 
de staatshervorming van 1980. In 
feite had dit reeds veel eerder 

moeten gebeuren, maar het is 
eenieder bekend dat de centrale 
regering slechts met loden voeten 
(en met een hemeltergende traag
heid) bevoegdheden overdraagt 
aan de gemeenschapsregeringen. 
Ook nu weer. Daar waar men kon 
verwacht hebben dat de parasta-
talen uit de sektor huisvesting 
hierdoor nu definitief onder 

Vlaamse, respektievelijk Waalse 
bevoegdheid zouden vallen, is de 
Belgische regering toch nog ge
slaagd dit te vertragen. 
Er blijkt immers nog een reeks 
extra-wetsontwerpen nodig te 
zijn... waardoor één m.b.t de rege
ling van de financiële lasten uit het 
verleden. En dit wordt natuurlijk 
opletten geblazen! 

1 op 10 
Luikenaars 
Maandag staakten en betoogden 
de personeelsleden van de be
langrijkste Waalse steden. Zoals 
geweten zijn de meeste steden in 
Wallonië virtueel bankroet De 
jarenlange sinterklaaspolitiek en 
het voortwoekerende wanbeheer 
zijn hiervan de belangrijkste oor
zaken. Een voorbeeldje? De stad 
Luik, met een miljardentekort, 
slaagt erin om liefst tien procent 
van de beroepsbevolking voor 
haar rekening te laten werken
en dus ook te betalen. Iedereen 
die ook maar iets van gemeente
lijke financies kent, beseft on
middellijk dat zoiets ondragelijk 
en buiten alle verhoudingen is 
voor een stedelijke kas. 
De gemeentelijke schuld per 
Luikse inwoner bedraagt zo'n 
60.000 fr. en dit niettegenstaande 
de schandalige bevoordeling van 
de nationale Gemeentefonds-
poL 

6 op 10 
Vlamingen... 
De federalistische overtuiging 
wint hoe langer hoe meer terrein 
in Vlaanderen. Dit is de belangrijk
ste konklusie die men kan trekken 
uit een recent gehouden onder
zoek dat gehouden werd in op
dracht van de franstalige universi
teiten UCL en ULB. 
Amper 34 % van de Vlamingen 
verklaart zich nog „thuis" te voelen 
bij „het geheel der Belgen", daar 
waar in Wallonië nog 58 % van de 
inwoners zich „Belg" voelen. 
Merkwaardig is dat de federalisti
sche gedachte vooral de jongste 

Opinie 

jaren veel veld won, en dit hoofd
zakelijk in Vlaanderen. In Wallonië 
en Brussel daarentegen haalt het 
unitarisme opnieuw de boven
hand. 

... voor 
Vlaamse 
aanpak 
Meest "verheugend voor ons, na
tionalisten, is ongetwijfeld het 
feit dat 59 o/o van de Vlamingen 
overtuigd is dat de ekonomische 
krisis beter te bestrijden zou zijn 
indien de gewesten meer arm
slag kregen! 63»/o van de Vla
mingen voelt zich trouwens meer 
verwant met een volksgenoot, in 
casu een andere Vlaming, dan 
met een andere Belg. 
De gedachte aan een Vlaamse 
staat, en het verlangen daartoe, 
blijkt dus de wens te zijn van de 
meerderheid'van de Vlamingen. 
Waarop wachten de traditionele 
partijen om deze wensen te ver
wezenlijken? Of telt voor hen 
veeleer het unitaristische eigen
belang? 

Nóg meer prijs 
verhogingen 
Het wordt bijna een wekelijkse 
rubriek. En eigenlijk is het ook zo: 
er gaat geen week voorbij of één 
of ander produkt wordt duurder. 
En bijna altijd betreft het levens
noodzakelijke goederen of dagda
gelijkse diensten. Zo werd de ben
zine eergisteren nog maar eens 
verhoogd, en dit niet ten gevolge 
van de „stijging van de dollar
koers", maar vooral veroorzaakt 
door de extra-belasting opgelegd 
door de centrale regering. 

PERSpe^t/ef 
De regering heeft het dus nodig geoordeeld om nogmaals volmach
ten te vragen. Opnieuw wordt het parlement buitenspel gezet en de 
herwaardering van de parlementaire demokratie, waarover zoveel 
mooie woorden zijn gezegd, lijkt nu wel definitief te zijn begraven. 
Over de nieuwe volmachten zijn de kibbelende meerderheidspartijen 
het vlug eens geworden. 

HET is volgens De Morgen 
een van de weinige tema's, 
waarover ze het eens zijn: 

„Hef blijkt dat de volmachten zo
wat de sterkste band is die de 
vaak twistende koalitiepartners 
met elkaar verbindt Men zit me
kaar wel eens in de haren, maar 
als het erop aan komt om nieuwe 
volmachten boven te toveren, is 
men het roerend eens. Men zet 
samen het parlement buitenspel 
en houdt niet op te stellen dat dit 
nu eenmaal nodig is omdat dat 
parlement toch niet behoorlijk 
werkt De smaak van de volmacht 
heeft een stimulerend effekt op de 
eensgezindheid van deze rege
ringsploeg. In die mate dat men 
het terrein van de volmachten 
netjes heeft uitgebreid. Gezegd 
wordt wel dat de domeinen strikt 
zijn omschreven en het parlement 
het laatste woord heeft Maar feit 
is dat met deze nieuwe lading 
volmachten zowat alles kan. Het 
herstel voor het bedrijfsleven is 
geregeld, nu komen talloze andere 
zaken aan bod: overheidsfinan
ciën, sociale zekerheid, instellin
gen van openbaar nut, gemeenten. 

provincies, OCMW's, kollektieve 
arbeidsovereenkomsten... 

H ET grote gevaar in de nieuwe 
volmachten bestaat er juist 
in dat het kabinet alle prin-

ciepen van de demokratie over
boord gooit en zonder enige kon-
trole aan pure machtsuitoefening 
doet Dat gevaar is niet denkbeel
dig, meent Het Belang van Lim
burg: „Het gevaar bestaat dat een 
regering die te lang met volmach
ten mag regeren er ook een echte 
volmachtenmentaliteit gaat op na
houden. Vermetelheid en zelfs ar
rogantie worden dan zowat het 
watermerk van de politieke le
venshouding. Hoe reëel dat ge
vaar is, zal misschien vandaag 
reeds blijken. Waar de regering 
aanvankelijk vrede nam met nieu
we volmachten tot het einde van 
het jaar, denken sommige excel
lenties er plots aan om de vol
machten maar meteen door te 
trekken tot juli 1984. Dat is dan 
van het goede te veel Indien het 
parlement zich zo lang buitenspel 
zou laten zetten, kan het beter 

meteen de deuren helemaal slui
ten. De volmachten moeten toch 
nog enigszins beperkt blijven in de 
tijd. In naam van de krisis is veel 
toegestaan maar wel met alle de-
mokratisch onfatsoen, anders kun
nen de ministers straks op het 
einde van de legislatuur even 
goed komen aandraven met de 
melding dat ze in naam van de kri
sis nog een tijdje dóór moeten 
regeren en dat de verkiezingen 
bijgevolg worden afbesteld. We 
leven nog altijd in een, weliswaar 
fragiele, parlementaire demokratie 
en men moet dus weten waar men 
begint maar ook en vooral waar 
men eindigt" . . . . . ^ 

OOK met het Waalse staal en 
de andere nationale sekto
ren weet men blijkbaar niet 

waar men eindigt Er is nu al 
sprake van 100 verse miljarden 
voor Cockerill-Sambre... Het ACV-
blad Het Volk meent dan ook dat 
eindelijk werk moet worden ge
maakt van de federalizering van 
de ekonomie: „In verband met het 
Waalse staal hebben de krlsten-
demokraten reeds in december 
van vorig jaar duidelijk stelling 
genomen. Indien blijkt dat er voor 
Cockerill-Sambre vers geld nodig 
is — dus buiten de 22 miljard die 
krachtens het staalakkoord van 
15 mei van vorig jaar werden toe
gekend — dan zal de regionale di

mensie maximaal moeten spelen. 
Met andere woorden dan zal het 
Waalse gewest, wat de financiële 
verantwoordelijkheid betreft, over 
de brug moeten komen. Uit alle in
lichtingen blijkt dat er voor het 
staal inderdaad vers geld nodig zal 
zijn; en veel In hoofde van de 
CVP wordt de staalsektor hier
door automatisch een regionale 
kwestie en in samenhang met de 
andere nationale sektoren wordt 
meteen de regionalizering van de 
vijf sektoren gesteld. Daar kan de 
regering niet naast kijken. Even
min trouwens als naast een even
tuele meerderheid voor het voor-
stel-Van den Brande. Wil de rege-

-mg de gevaariijke klip van een 
stemming over het voorstel in de 
Kamer voorkomen, dan zal zij bin-

- nen een redelijke tijd zelf met een 
coherent initiatief voor de dag 
moeten komen. De evolutie rond 
het Waalse staal bepaalt mee het 
tijdstip waarop de stap naar ver
dere regionalizering dient gezet en 
zo te zien is die stap niet ver meer 
af."Gespierde taal en zonder eni
ge twijfel juist MAAR... als het er 
écht op aankomt, wat gaan CVP 
en ACV dan doen? Mooie woor
den zijn van de CVP meer dan ge
woon, maar daden! 

INTUSSEN dreigt er een zesde 
nationale sektor te ontstaan: 
de financiële problemen van 

de gemeenten. Opnieuw is het 
verschil tussen Vlaanderen en 
Wallonië opvallend. Dat zegt Ga
zet van Antwerpen: „SO th. van de 
uitgaven van de gemeenten gaan 
nu naar delging van schulden en 
betaling van personeel Er blijft 
bijgevolg weinig mogelijkheid om 
op korte termijn echt te bezuini
gen. Saneren betekent derhalve 
vooral het zoeken van nieuwe 
inkomsten. De Vlaamse gemeen
ten zijn er niet voor terugge
schrokken de gemeentebelastin
gen drastisch te verhogen. Omdat 
Vlaanderen in verhouding minder 
ontvangt uit de nationale pot — 
wat minister Nothomb zopas nog 
heeft toegegeven — dient er ze
ker over gewaakt dat de Vlamin
gen niet nog meer de financiële 
dupe worden van de sanering van 
de gemeenten. Het is onaanvaard
baar op een discriminerende ma
nier nationale gelden te blijven 
verdelen. Met vijf nationale sekto
ren heeft Vlaanderen al nare erva
ringen genoeg, er dient er geen 
zesde van de ondergeschikte be
sturen bij te komen." 

HET lijkt er wel op dat alles wat 
nog nationaal wordt gehou
den, steeds kwalijker begint 

te rieken. Mede daarom: zo vlug 
mogelijk zelfbestuur, zo vlug mo
gelijk een eigen Vlaamse Staat! 
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Wetstraat 

De parlementairen trekken zich langzaam 
weer op gang. Met een korte rodageperiode in 
de verschillende gemeenschapsraden. 
Dus ook in de Vlaamse Raad waar vandaag 
het begrotingsdebat afgesloten wordt met een 
stemming. De VU-leden uitten heel wat 
„maars" bij de diverse luiken zoals kuituur, 
binnenlandse aangelegenheden, onderwijs, 
welzijnszorg, ekonomie en tewerkstelling. Te 
veel maars om ja te zeggen tegen de uitgaven-
begroting 1983 van de Vlaamse gemeenschap. 
Overigens verliep dit debat wat in de marge 
van Vlaanderens' streven naar zelfbestuur. 
Dat streven kreeg deze week een zware klap 
te inkasseren. In de Kamerkommissie voor de 
Herziening van de Grondwet en voor de 
Institutionele Hervormingen. Daar werd het 
wetsvoorstel-Van den Brande ondanks alle 
hoogdringendheid definitief geblusL 
Een zware nederlaag voor de Vlamingen, die 
nu snel een nieuwe Waalse staal-rekening 
zullen voorgeschoteld krijgen. Wie deze week 
eveneens een Waalse onkostennota ontving, 
dat zijn de Duitse Belgen: zij worden weldra 
Waalse lijfeigenen! 

Duitse Belgen worden Duitse Walen 
Negen gemeenten: Kelmis, Raeren, Lontzen, Eupen, Bütgenbach, Bülllngen, 

Amel, St-Vith en Reuland. Samen de Duitse gemeenschap. Meestal betiteld als 
„Oostkantons* al Is deze benaming verouderd en achterhaald. 

Het historisch wel en wee van deze bevolkingsgroep zou ons al te ver lei
den. Zelfs meer recent moet teruggegrepen worden naar de verdragen van 
Londen (1839) en het verdrag van Versailles (19201 Komen dan nog de twee 
wereldooriogen-

Een beslisserxJe ommezwaai krijgt 
het politieke en maatschappelijke le
ven van de Duitse gennleenschap met 
de grondw^etsherziening van 1970. De 
negen gemeenten worden erkend als 
Duits taalgebied en Duitse kultuurge-
meenschap. Waardoor zij in 1973 een 
volwaardige Rat der deutschen Kul-
turgemeinschaft verwerven. Welis
waar zeer onmondig en onvoinffaakt, 
maar hoe dan ook een politiek forum. 

Verder bleven zij afhangen van het 
kiesdistrikt Verviers en van de provin
cie Luik. Wat hun inspraak op ruimer 
regtonaal en centraal vlak fel fnuikte. 
En bovenal waren er de taalwetten van 
1963 en 1966 die de frankofone min-
derhekJ beschermen. Weliswaar 
slechts zo'n goeie 5 t h , maar zoals in 
Vlaanderen een échte „francité". 

Met de staatshervorming van 1980 
werd het k)t van de Duitse Belgen naar 
latere tijden verschovea En die tijden 
blijken nu aangebroken te zijn. En op 
welke manier! .«.. >. 

Lijfeigenen 
Eerste stap was de herziening van 

artikel 59ter van de grondwet Een 
eerste regeringspoging mislukte, voor
al onder impute van VU-fraktievoorzit-
ter Frans Baert De tweede poging 
lukte wel, althans in de Kamer. O v 
danks aHe verzet van de VU. 

Die herziening houdt in dat de Duit
se Gemeenschap bevoegdfiekJ ver
werft op het vlak van de kulturele en 
de persoonsgebonden aangelegenhe
den. Wat echter de gewestelijke mate
ries betreft wordt zij volkomen afhan-

kefijk gemaakt van het Wadse gewest 
De Duitse Belgen worden Duitse Wa
len. Want over de eventuele uitoefe
ning van een gewestelijke materie zul
len de Duitse instellingen moeten over
leggen met de Walen. En alleen met de 
Walen, niet meer in een Belgisch ver
band met medezeggenschap van de 
Vlamingen. Een totale overlevering aan 
de good will van de Walen. 

Monr>enteel is dat grondwetsartikel 
hangende in de Senaat In de bevoeg
de kommissie passeerde het reeds, 
zodat het dra in openbare vergadering 
definitief „grondwet" TJA worden. 

Ondertussen heeft de regering 
reeds een tweede stap gezet In de Ka
mer circuleert het wetsontwerp dat die 
grondwetswijziging moet uitvoeren. 
Aklus knjgt de Duitse gemeenschap 
een eigen raad en een eigen executie
ve. Maar die instellingen zullen onder
worpen blijven aan de taalwetten! 

„Wanneer de drie gemeenschappen samen moeten verder le
ven in de Belgische staat, dan is het noodzakelijk dat elke ge
meenschap eerst haar identiteit bepaalt om dan onbevooroor
deeld de andere gemeenschappen te accepteren zoals zij zich 
in de loop van de geschiedenis ontwikkeld hebben". 

Josef Dries, PDB 

|^'Tr^>M,;t^:, 
De leden van de Vlaamse Raad wacht kortelings de bespreking van 
een voorstel om het IJzermonument te Diksmuide bij dekreet uit te 
roepen tot „Memoriaal van de Vlaamse gedachte'. Meteen zouden de 
IJzertoren, de Paxpoort en de omringende terreinen geklasseerd wor
den en jaarlijkse kunnen rekenen op een toelage van één miljoen voor 
de instandhouding, het onderhoud en de herstellingen. Het initiatief 
gaat uit van mevr. Zefa De Loore-Raeymaekers en wordt mede ge
steund door Frans Baert, de SP'er Vanvelthoven en de CVP'ers 
Moors en Bourgeois. 

P-Sprokkels 
• Eind 1982 bedroeg het aantal per
soneelsleden van de ontwikkelingssa
menwerking: 1205 Franstaligen en 
630 Nederiandstaligen. Op de hoogste 
trap-van de hiërarchie vinden we 18 
Franstaligen tegenover 8 Nederiands
taligen. Op deze aantijging van Jef 
Valkeniers wist minister TIndemans 
slechts te vertellen dat de toestand 
historisch gegroeid is. 

• Hetzelfde kamerlid peilde ook naar 
de taaiverhouding bij de kaderleden 
van Sabena Eind 1981 bedroeg die 
verhouding 65 F en 35 N. Een jaar later 
was de situatie licht verbeterd: 59 F en 
41 N. 

• Ambtenaren van Verkeerswezen 
met zes jaar anciënniteit in niveau 1 of 
met regelmatige dienstverplaatsingen 
mogen gratis treinen in eerste klas. 
Aan André De Beul werd medege
deeld dat tijdens het voorbije jaar 194 
personeelsleden daarvan genoten. 
Kostprijs: 11,5 miljoen! 

• In hetzelfde kader kxjpt momen
teel Jaak Gabriels de ministers af met 
de vraag of ook hun ambtenaren aan 
een zacht prijsje kunnen middagmalen. 
Die van de eerste minister betalen 
welgeteld 65-frankskes voor een ste
vig eetmaal. 

De gevolgen daarvan reiken zeer 
ver. De „Rat der deutschsprachigen 
Gemeinschaft" krijgt tegelijkertijd de 
toch wel merkwaardige naam ,Con-
seil de la Communauté germanopho-
ne*. Bovendien moet elke briefwisse
ling met het publiek tweetalig zijn, rrx>et 
elke akte tweetalig zijn_ A ^ dient 
vertaaM te worden, en dat gebeurt in 
Maimédy. Extra4(osten, tijdverlies, en-
zomeer. 

Weliswaar vroeg de regering een 
advies over haar ontwerp. Eenparig 
pleitte de Duitse Raad voor eentalig-
hekJ, de kigika zetf. De regering legde 
het echter naast zKh neer. 

De Parte! für deutschsprachige 
Belgier (PDB) haakie heel wat meer 
bezwaren aan. Zoals onder nneer het 
feit dat de leden van de Raad zelf geen 
initiatiefrecht toegekend wordt inzake 
gewestelijke aangelegenhedea Dat 
komt enkel de Executieve toe. De 
PDB'ers maakten daarvoor zelfs ge
bruik van de alannbelprocedure, een 
eerste maal in de tienjarige geschiede
nis van de Duitse Raad 

Meteen kan veronderstekl worden 
dat het regeringsontwerp de parle
mentaire sluis netjes zal passeren. En 
dat de Duitstaligen met enkel Duitse 
Belgen zullen zijn, maar bovendien een 
„(Donseil de la (!k)mmunautè germano-
phone" rijk. 

# Het Vlaanns Komitee voor Brussel 
en het AlgemeervNederiands Ver
bond onderzoeken de toepassing van 
de taalwetgeving in het Staatsblad. In 
dat vertjand polste Paul Van Gram
bergen naar het taairegime voor akten 
en dokumenten van handelsvennoot
schappen die in meerdere taalgebie
den een expbitataezetel hebben. Vol
gens minister Gol moet de publikatie 
dan in de taai van elk van die taalgek)ie-
den gebeuren. 

# Willy Kuijpers ondervroeg de mi
nister van Financien over de resultaten 
van de bestnjding van de fiskale frau
de. Op het vigk van de direkte belastin
gen wordt de bijkonr>ende belasting 
tussen half 1981 en half 1982 op 
38,3 miljard geraamd. De administratie 
voor BTW, registratie en domeinen 
wist in 1981 zowat 6,3 miljard bijko
mende belasting te innen, terwijl deze 
van doeane en aksijnzen 0,43 miljard 
ontdoken belastingen rekupereerde. 
Tot stot is er de bijzondere inspektie 
die 5 miljard bijkomende belasting ont
dekte. 

# Bednjven doen meer en meer be
roep op agenten van privé-bewakings-
maatschappijen. Soms leidt dit volgens 
Daan Vervaet tot een vemnenging met 
de funkties van echte politeagenten. 
Minister Nothomb antwoordde dat die 
privé-firma's zich op geen enkel ogen
blik in de plaats mogen stellen van 
polibediensten. Hun agenten hebben 
geen politiebevoegdheid. 

Geblust! 
Sedert lang zweeft in de Kamer 
de vraag of de kommissieverga
deringen niet best openbaar wor
den. Het eeuwige getwijfel van de 
CVP remt een antwoord af. 
Begrijpelijk, die twijfel. Dat bleek 
dinsdag nog maar eens. In de 
Kamerkommissie met de lange 
naam „Herziening van de Grond
wet en Institutionele Hervormin
gen". 

Daar kon het debat over het wets
voorstel Van den Brande — u 
weet wel, de regionalizering van 
de zgn. vijf nationale sektoren — 
niet langer de lange baan op. Een 
stemming drong zich op. Achter 
elke diskussie moet ooit een punt 
gezet Zeker wanneer het om een 
hoogdringend voorstel gaat 
Die dinsdag dus was iedereen 
prezent Voorzitter Defraigne. 
Drie zwaargewichten van de re
gering: Gol, Eyskens en Dehaene. 
Uiteraard de VU-leden Baert, 
Schiltz en Anclaux. Ook de CVP-
er Van den Brande en, tot uw 
dienst, zijn kollega's Bourgeois, 
Diegenant, Dupré, Moors, Suy-
kerbuyk en Tant 

.Er hing elektriciteit in de lucht 
Voelbare spanning. 

Al snel zorgde Frans Baert eiste 
de stemming. 

Verzet van Gol. Met zelfs een 
verwijzing naar het regeerak
koord Mes op de keel dus, want 
in feite stelde hij niet meer of niet 
min dan een vertrouwenskwestie. 
Voorstel van Gol: een verdaging 
sine die. Maar dat kon de CVP 
niet (doen) verteren. Enerzijds 
een VU die haar tot duidelijkheid 
aanporde en waarvan zij de eiek-
torale adem al in de nek voelde. 
Anderzijds de eigen achterban, 
de eigen Van den Brande en zijn 
promotor: het ACV- Maar daar 
tegenover de patrons Eyskens en 
Dehaene- de super-patron Mar
tens. 
Krampachtig worstelde ze. 
Zweette ze. Op zoek naar het ei 
van Columbus. Niet ja, niet neen. 
Wat van beide. 

Het was Bourgois die in een 
begenadigde dag verkeerde. Ver
daag de stemming tot half junL 
Een nieuwe bliksemflits. Eureka 
hier, gedonder daar. 
Tot Defraigne nog een groter ei 
vond. Verdaag de stemming tot 
31 mei. Het woord van de voorzit
ter. Dus stemming. Een tevreden 
regeringsbank knikt De CVP aan
vaardt Van den Brande mag nog 
eventjes alvorens de lichten do
ven, het podium op. Hij mag neen 
knikkea 

Uitstel tot 31 mei dus. Eigenlijk 
kon het even goed half juni zijn. 
Nauwelijks een verschil Het 
voorstel is van de baan. Met wat 
geklets over procedure en dies 
meer zijn we zo in het najaar, na 
Sint-Juttemis. En hebben de Vla
mingen hun solidariteit nog maar 
eens betaald! 
Martens, Gol, Dehaene, Eyskens-
zij kunnen weer een paar dagen 
aanmodderen. De CVP en haar 
liberale meelopertjes zijn op zoek 
naar een andere stuntman. Want 
Van den Brande- hij is geblust 
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Dravidisch zuiden in geweer tegen Hindi-overwicht 

Etnisch-kultureel ferment 
breidt zich uit in India 

Met lansen en geweren, alle voor de hand liggende middelen zijn blijk
baar goed. 

Assam en de Pendjaab liggen elk 
in een uithoek van het enorme 
land dat India is en beide deel
staten zijn het toneel van zware 
onrust die weliswaar teruggaat 
op verschillende oorzaken maar 
eenzelfde karakter heeft: die van 
etnisch-natlonalistische tegen
stellingen met bijbehorend zwaar 
geweld. 
De wrok van de autochtone in-, 
woners van Assam, de Assami's, 
tegen de inwijking in hun vrucht
bare en olierijke staat van miljoe
nen „vreemdelingen', d.wx inwo
ners van andere staten van India 
en in de eerste plaats Bengali's, 
is hier al eerder uiteengezet 
(„Wij" van 24 febrJ. De campag
ne van radikale Assami's om de 
uitwijzing van de „vreemdelin
gen" af te dwingen en aldus de ei
gen identiteit en kuituur voor 
komplets marginalizatie en ver
dwijning te behoeden, leidde in 

In de Pendjaab, één van de 
rijkste deelstaten van India, 
wordt de situatie steeds 
meer gespannen. Het fer
ment daar komt uit de gelede
ren van de Sikhs die de meer
derheid van de bevolking van 
de staat vormen. De Sikhs 
vormen een etnisch-religieu-
ze groep wier godsdienst In 
de 17de eeuw gesticht werd 
door een hervormer die de 
beste elementen van hindoe
ïsme en islam wilde bijeen
brengen en o.m. — aanvan
kelijk toch — het kaste-sys-
teem uitbande. Ortodoks-reli-
gieuze Sikhs zijn o.m. te her
kennen aan hun tulband en 
baardnet, een gebruik dat 
voortspruit uit de tijd toen ze, 
als blijk van verzet tegen de 
toenmalige overheersers, ha
ren pn baard lieten groeien. 

De jongste jaren zijn de 
Sikhs steeds luider een gro
tere autonomie voor hun 
deelstaat gaan eisen, terwijl 
de meest radikale groep zon-

februari jl. tot massale moordpar
tijen, en ondanks uitgebreid offi
cieel machtsvertoon is het ge
weld nog steeds niet bedwongen. 
Er blijven doden vallen in Assam, 
in de week na Pasen lag de 
hoofdstad van de deelstaat, Gau-
hati, vrijwel geheel stil door een 
algemene staking als protest te
gen de dood van drie studenten. 

Assam en de Pendjaab komen 
het meest In het nieuws wegens 
de omvang der troebelen die er 
plaatsvinden, maar ze zijn niet de 
enige plaatsen van nationalistische 
onrust In India. 
Dat is ook niet verwonderlijk in de 
bonte lappendeken van volkeren, 
talen, kuituren en godsdiensten 
die India met zijn 700 miljoen Inwo
ners vormt Sinds mensenheuge
nis vormt dit subkontlnent een 
plaats waar volkeren met geweld 
binnengevallen of min of meer 

der meer een onafhankelijk 
„Khallstan" nastreeft Die els 
heeft ook ekonomische be
weegredenen: onder het hui
dige Indiase systeem dragen 
de rijke deelstaten een deel 
van hun opbrengsten af aan 
de nationale staatskas om al
dus armere gebieden bij te 
springen en het lijkt erop dat 
vele Pendjabl's liever het geld 
In eigen handen zouden hou
den. Die ekonomische onte
vredenheid vond een politie
ke kristallizatie In het etnlsch-
nationallstisch streven van de 
Sikhs voor grotere autono
mie. Dat streven leidde de 
afgelopen jaren al tot geweld
dadige betogingen, bloedver
gieten, vllegtulgkapingen en 
deze week organJzeerde de 
partij die het autonomle-stre-
ven aanvoert de Akali Dal, 
een plechtigheid waarop de 
„martelaars" van de bewe
ging herdacht werden en 
„zelfmoordkommando's" de 
eed aflegden dat ze de do
den zouden wreken. 

vreedzaam geïmmigree.-d zijn, 
waar volkeren elkaar hebben be
vochten, onderworpen of vreed
zaam heblien samengewoond. De 
hele geschiedenis van het subkon
tlnent IS er één van opkomende en 
vervallende rijken en staten die 
min of meer grote gebiedsdelen 
onder hun gezag bijeenbrachten. 
Maar het was pas toen de Britten 
er vorige eeuw hun koloniaal rijk 
gingen vestigen dat het hele suti-
kontlnent — het huidige India, Pa
kistan en Bangladesh — onder 
één gezag verenigd werden. 
De Britten gebruikten de grote 
diversiteit van kuituren en gods
diensten In hun Indiase kolonie om 
hun gebruikelijke verdeel- en 
heersp>olitlek aan te wenden. 
Daarbij stoelden ze vooral op de 
tegenstelling tussen twee grote 
godsdiensten, het „nationale" hin
doeïsme en de Islam, waarbij ze de 
Islamitische minderheid bevoorde-
llgden. De rancunes die door deze 
politiek werden gewekt lagen mee 
aan de basis van de massale 
bloedbaden die in 1947-48 plaats
vonden tijdens grootscheepse 
volksverhuizingen toen de Britse 
kolonie in India en het mohamme
daanse Pakistan werd opgedeeld. 
In de gezamenlijke strijd tegen de 
koloniale heerser en de eerste 
jaren van de onafhankelijkheid 
verdwenen de etnische en kultu-
rele tegenstellingen enigszins naar 
de achtergrond. Maar ze werden 
niet vergeten. Reeds vóóKde onaf
hankelijkheid begon In zuidelijk In
dia een ontwikkeling die weinig 
opgemerkt werd maar die zich nu 
met steeds meer kracht doorzet 
en grote gevolgen kan hebben 
voor de samenhang van India, nl. 
het verzet van het dravidische 
zuiden tegen het „Imperialisme" 
van de Hindi's uit het noorden. 
Het is reeds van het het begin van 
deze eeuw dat In zuidelijk India 
een beweging begon tegen de 
kulturele dominatle van de noor
delijke Hindi's en voor bevestiging 
van de eigen talen. Dat offensief 
werd even tussen haakjes gezet 
tijdens de onafhankelijkheidsstrijd, 
maar breidt zich de jongste jaren 
weer aanzienlijk uit 
De haard van dat dravidisch ver
zet vindt men bij de grote Tamil-
bevolkingsgroep. Het begon In de 
deelstaat Tamil Nadu waar de 
plaatselijke politiek sinds jaren 

door dit etnisch-kultureel gegeven 
wordt bepaald, en breidt zich snel 
uit naar andere deelstaten. In Tamil 
Nadu voeren tal van publikaties, 
politici en organizatles een ware 
veldtocht tegen de „noordelijke 
sanskriet-kultuur" en haar ooit zo 
hoog geachte vertegenwoordi
gers, de brahmins. De rancunes 
daar worden nog gevoed door de 
wrijvingen die op Sri Lanka (het 
vroegere Ceylon) plaatsvinden 
tussen de Tamll-minderheid en de 
meerderheid van Singalezen die 
een Indo-Arische taal spreken. 
Opmerkelijk is dat het verzet te
gen de Hindi-taal zich ook uitbreidt 
tot verzet tegen de „nationale" 
hindoe-godsdienst waarvan de 
Hindl-taal de voornaamste drager 
Is. Zo kan men nu In publikaties In 
het zuiden lezen dat het hindoeïs
me in feite vervormd en ontaard is 
door de Inbreng van de vele tien
tallen eeuwen geleden Ingeweken 
Ariërs. Eén van de vervormingen 
zouden de Inbreng geweest zijn 
door de Ariërs van het kaste-
systeem dat In India zou diep 
Ingeworteld Is. Inderdaad Is het 
volgens geschiedschrijvers een 
feit dat de Ariërs de grote verde
ling In vier klassen — de priester-
regeerder (brahmin), de krijger, de 
boer en de handelaars en opknap
pers van vuil werk — binnen
brachten. 
In tal van zuidelijke deelstaten, o.m. 
in Kamataka, vonden dan ook de 
jongste jaren manifestaties plaats 
waarbij het Hindi werd afgewezen 
en een grotere plaats voor de 
eigen taal of talen werd geëist Een 
ontwikkeling die onvermijdelijk ge
volgen zal hebben voor de natio
nale samenhang van India omdat 
het afbrokkelen van een gemeen
schappelijke taal de middelpunt-
vliedende tendenzen alleen maar 
kan versterken. 
Die ontwikkeling in India wordt 
inmiddels ook In het politieke leven 
teruggevonden. Indira Gandhi 
heeft weliswaar de regerings
touwtjes nog stevig in handen en 
blijft de enige Indiase p>oiitlcus die 
een werkelijk nationaal statuut 
heeft en vooral In het land grote 
massa's op de been kan brengen. 
Maar sinds zij en haar Kongres-
partlj begin 1980 opnieuw aan de 
macht kwamen, geeft de centrale 
regering een Indruk van besluite
loosheid en wordt In brede kring 
geklaagd over gebrek aan krachti
ge leiding, Iets wat een land als In
dia, met zijn torenhoge ekonomi
sche en andere problemen, noch
tans hard nodig heeft Dat bete
kent dat de macht van het cen
trum verzwakt ten voordele van 
die van de deelstaat-regeringen. 
En dat verschijnsel zet zich dus te 
sterker door daar de Kongrespar-
tlj, die vroeger het politieke leven 
van boven tot onder beheerste, 

wv ^ 

heel wat deelstaten verloren heeft 
aan koallties van regionale partij
en, wat de regionale verschillen 
nog meer aksentueert 
Het zou fout zijn uit de groeiende 
affirmatie van etnisch-kulturele 
partlkulariteiten, die hetzij met ge
weld hetzij met meer vreedzame 
politieke middelen gebeurt, te kon-
kluderen dat India In een afzienba
re toekomst dreigt uiteen te vallen 
Daarvoor bestaat hoe dan C A 
een te groot gevoel van nationale 
samenhorigheid, een te lange ge
woonte van samenleven. Maar de 
troebelen in deelstaten als Assam 
en de Pendjaab, het minder spek-
takulaire maar zeker even belang
rijke streven van het zuiden naar 
grotere kulturele zelfbevestiging, 
laten wel verwachten dat de 
machtsuitoefening In India verder 
zal worden herverdeeld ten nade
le van het centrum en ten voorde
le van de deelstaten. Iets wat dit 
onmetelijke land zeker niet ge
makkelijker te regeren zal maken. 

H. OOSTERHUYS 

Twee talen, 
twee volken 
In zeer grote lijnen kan men 
zeggen dat India in twee grote 
taal- en etnische gebieden uit
eenvalt In het noorden wonen 
volkeren die van Indo-Euro
pese of Indo-Arische oor
sprong zijn en talen spreken 
die tot deze familie behoren. 
De dominerende taal daar is 
het Hindi en door het over
wicht dat de Hindi-Brahmins 
(brahmins zijn leden van de 
hoogste kasten) in de onaf
hankelijkheidsstrijd hadden, 
werd het Hindi na de onafhan
kelijkheid tot officiële een
heidstaal geproklameerd. 

In het zuiden van India daar
entegen is de bevolking van 
Austro-Aziatische oorprong 
en de talen, die op de een-
heidsnoemer dravidisch wor
den bijeengebracht, behoren 
tot een totaal andere familie. 
Het mensentype in het zuiden 
is in het algemeen kleiner en 
donkerder van huidskleur dan 
dat van de „Ariërs" in het 
noorden. 

Die grote tweedeling is, zoals 
gezegd, zeer schematisch 
want zo vindt men overal in 
het noorden taaieilanden, 
waar talen van Austro-Aziati
sche, Sino-Tibetaanse en ook 
Iraanse oorsprong (dat laat
ste in het huidige Pakistan) 
worden gesproken. 

Pendjabi's: eigen geld 
in eigen handen! 
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Onze wereld m 
Jaak Vandemeulebroucke op onderzoek 

naar de taalsituatie in Friesland 
Euro-pariementslid Jaak Vandemeulebroucke bracht een werkbezoek 
aan Friesland. Onder ruime belangstelling van de plaatselijke pers gaf 
hij de resultaten vri j van een onderzoek waarin de taalsituatie van de 
44 Friese gemeentebesturen nagegaan werd. Verder werd Vandemeu
lebroucke ontvangen door de burgemeester van Raarderhim en door 
een afvaardiging van de Provinciale Staten van Friesland. 
Het onderzoek gaat terug op een beurtenis, maar ze is wel een 
ontw/erpresolutie die Maurits Cop-
pieters in 1980 indiende over een 
handvest voor regionale talen en 
kuituren. Coppieters' ontwerpini-
tiatief leidde in 1981 tot de resolu
tie Arfé over een communautair 
handvest voor regionale talen en 
kuituren en een handvest van de 
rechten van etnische minderhe
den. Nu is deze resolutie op zich
zelf geen grote historische ge-

keerpunt. Voor het eerst onder
schrijft het Europees Parlement 
de noodzaak om een aantal „ver
geten" gemeenschappen recht op 
eigen identiteit,te geven. 

Tijdens een vergadering van de 
Europese Vrije Alliantie (EVA) op
perde de FNP (Fryske Nasjonale 
Partij) de idee om naar aanleiding 
van de Arféresolutie na te gaan 

Bezoek aan het 
Europees Parlement 

Onder leiding van het Europees parle
mentslid Jaak Vandemeulebroucke en 
in samenwerking met het FW-Genk 
en VOVO-Oostende wordt een vier
daagse naar Straatsburg georgam-
zeerd. Datum: van 18 tot 21 mei. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Woensdag 18 mei vertrek vanuit Oost
ende, opstap mogelijk in Gent Brussel 
en Genk. Middagmaal op de 22ste 
verdieping van de gebouwen van de 
EEG in Luxemburg, rondleiding in het 
Europees hof van Justitie, doorreis 
naar Straatsburg, avondmaal en over
nachting. 
Donderdag 19 mei: 's morgens t>ezoek 
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 Lothenngischer Volks-
bund 
Vnjdag 20 mei: dagreis door Elzas-
Lothanngen (Col de la Schlucht - Kay-
seriserg). 
Zaterdag 21 mei: terugkeer naar huis 
met afstap te Luxemburg 
Prijs. 3.500 fr. per persoon. In de prijs 
zijn begrepen: reis, ovemachtingen, 
ontbijt en avondmalen, 1 middagmaal 
te Luxemburg. 
Voor alle inlichtingen en inschrijvingen: 
Fihp Gernaey, Belliardstraat 93-113 te 
1040 Brussel (tel. 02-234.23.62). 

hoe het nu eigenlijk zit met de taai
toestand in Friesland. 
Prompt werd een enquête samen
gesteld en werden de 44 Friese 
gemeentebesturen aangeschre
ven. Deze aktie werd biezonder 
sympatiek onthaald inzoverre 
zelfs dat het Provinciaal Bestuur 
(te vgl. met onze Bestendige De
putatie) de gemeenten die de en
quête niet beantwoordden, aan
maande dat alsnog te doen. Het 
resultaat was dan ook dat alle 
gemeenten hun medewerking ver
leenden aan dit initiatief. 
De resultaten van de enquête lie
ten toe vijf algemene vaststellin
gen te doen. 

1. Er bestaat niet alleen geen eens
luidend taalbeleid in Friesland, 
maar er is bovendien geen enkele 
vorm van koördinatie van wat tot 
nog toe in de gemeenten is ge
beurd. 
2. Er bestaat bij de gemeenten 
zeker geen slechte wil Lo.v. het 
Fries in het algemeen, maar wel 
nogal eens onverschilligheid. 
3. De maatregelen die her en der 
genomen worden zijn niet altijd 
logisch wat wijst op een al te grote 
improvizatie. 
4. Er schort iets aan het benoe
mingsbeleid van de ambtenaren: 
Nederlandstaligen worden be
voordeeld to.v. Friestaligen. 
5. Zowat alle gemeenten verwach
ten veel van de provinciale- en 
rijksoverheid. Niet alleen materiële 
steun maar ook en misschien 

vooral een wettelijke regeling. 
Vervolgens werd Jaak Vande
meulebroucke, vergezeld van een 
delegatie van het partijbestuur van 
de FNP, ontvangen door de burge
meester van Raarderhim. Deze 
burgemeester voert een honderd 
procent Fries beleid en hij kon de 
delegatie dan ook heel wat nuttige 
tips aan de hand doen. 
Nadien werd de volledige delega
tie door het provinciebestuur van 
Friesland ontvangen. Het gesprek 
verliep zeer konstruktief en gede
puteerde Mulder verklaarde dan 
ook binnenkort verdere stappen 
te zullen ondernemen in de rich

ting van een meer Friesgezind 
beleid. 
De enquête is voor de FNP met
een een politiek werkinstrument 
geworden. Aan de hand van de re
sultaten kan de partij gemeente
besturen onder druk zetten om 
meer te doen voor de Friese ei
genheid. 
Deze aktie toont ook aan dat de 
Volksunie een belangnjke taak 
heeft in Europa Vlaanderen staat 
als volk en natie heel wat verder 
dan vele andere volkeren. Wij heb
ben de plicht tot solidariteit met al 
die volkeren die aan het begin 
staan van hun ontvoogdingsstrijd. 

PDB in kongres 
De Partei der Deutschspra-
chigen Belgier (PDB) houdt 
dit weekeinde haar „pro-
grammakongres". Het ge
beuren gaat door in de zaal 
Hermann-Josef Bruis in Büt-
genbach en begint om 10 u. 
Op het programma staan 
diskussles over de grond
beginselen van de PDB en 
de toekomst van de Duitse 
gemeenschap in België en 
in Europa. 
In de namiddag (van 14 tot 
17 u.) worden delegaties uit 
Wallonië. Vlaanderen, Corsi

ca, Elzas, Bretagne, Catalo-
nië, Wales en Nordschle-
sing begroet 

Euro-parlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke houdt 
een lezing over „de beteke
nis van de Europese Vrije 
Alliantie voor een federalis
tisch Europa'. Alhoewel Büt-
genbach niet bij de deur ligt 
kan een bezoek aan de 
vrienden van PDB op hun 
kongres misschien wel een 
leerrijke en aangename uit
stap betekenen! 

KB verlaagt haar 
tarief tot het uiterste 
minimum: 0,70% 
per maand. 

\bor iedereen. 
Bij de KB geldt nu voor iedereen 

- cliënt of niet - hetzelfde lage tarief: 
0,70% per maand. Voor nieuwe zowel 
als voor tweedehandswagens en voor 
onverschillig welk bedrag., 

En wat u bespaart met zo'n 
KB-Autolening, dat is geen 
kleinigheid! 

Vergelijk maar even met het 
wettelijk toegestane maximumtarief. 

Geleend 
bedrag 

100 000 
150 000 
2.S0 000 
300 000 

Maandelijkse aflossing nieuwe wagen (42 m ) 

KB-tanef 

3 080 
4 621 
7 702 
9 242 

Wetteb]k max 
tanef 

3 410 
5086 
8 402 

10 082 

Totale besparing 
op 42 maanden 

13 860 
19 530 
29 400 
35 280 

* BIJ aankcxjp IS een voorschot van 157o wettelijk verphcht 

Een KB-Autolening sluiten gaat vlot en met een minimum 
aan formaliteiten 

Even binnenlopen in een KB-kantoor en het is zö 
gebeurd 

KREDIETBANK 
Service begint bij bet betere ontbaal. 

KAL3B\-Lmtas 
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Antarctica, 
wereldnatuurpark? 
Van 11 tot 22 juli aanstaande heeft te Boom een internationale konfe-
rentie plaats over de toelcomst van Antarctica. Tien jaar geleden werd 
voor het eerst het voorstel gedaan om het gebied van Zuidpoolland 
en de aangrenzende oceanen uit te roepen tot het eerste wereldna
tuurpark. Intussen is deze doelstelling nog lang niet bereikt Integen
deel, de projekten om olie en mineralen te ontginnen in Antarctica zijn, 
in het midden van de jaren „70" verder uitgewerkt, vooral onder druk 
van de oliekrisis. Omdat de oliemarkt momenteel door elkaar wordt 
geschud, is de druk op de verhoopte commercializering van de Zuid
pool enigszins afgenomen. Daarom moeten de grondslagen van het 
wereldnatuurpark Antarctica nu worden gelegd. 

Geheime 
onderhandelingen 
Onlangs verscheen in de Verenig
de Staten een nnerkwaardig boek 
van de Amerikaanse advokaat Ja
mes Barnes, met prachtige foto's 
van Eliot Porter, onder de titel 

„Let's Save Antarctica" CLaat ons 
Antarctica redden"). Daarin v\/ordt 
de geschiedenis van Zuidpoolland 
geschetst, de redenen waarom dit 
werelddeel bedreigd is, evenals de 
opties voor de toekomst In de 
bijlagen is een overzicht opgeno
men van de oude en nieuwe ver-

Tijm, de smaak van het warme zuiden 

HET klonk een beetje ongeloof
waardig toen de leraar geschie
denis verzekerde dat daar 

waar de Romeinen hun zwaard plant
ten» zij ook de ploeg in de grond 
dreven.. De brave man had gelijk want 
de Romeinen, waarover hij het zo vaak 
en zo graag had, brachten onder ande
re de welriekende tijm mee naar ons 
kille noorden. 

Wie al eens in het zuiden van Europa 
op vakantie Is geweest zal de wilde 
tijm er in bosjes zien groeien en 
bloeien hebben tussen lavendel en 
munt en de vele andere welriekende 
kruiden die „de midi" zo aantrekkelijk 
maken. 

Men kan de twee soorten tijm gemak
kelijk uit mekaar halen. Er is de echte 
tijm (thymus vulgaris) die in de tuin ge
kweekt wordt, wat grijs is en zeer 
kruidig Is en de wilde tijm (thymus 
sepyllum) wat groener en een weinig 
naar citroen geurend. De tuintijm 
wordt groter dan de wilde maar beiden 
hebben dezelfde genezende kracht 
De Romeinen leerden ook dat vlees al
vorens te roken eerst met tijm diende 
te worden Ingestreken, niet alleen om 
het knjidiger te maken maar vooral om 
het bederf tegen te gaan. Tijm bezit 
een sterke antiseptische kracht 

Nu we toch in de keuken vertoeven er 
even bij zeggen dat tijm, laurier en pe
terselie het zogenaamde bouquet 
garni vormen, de heilige kruidendrie-
vuldigheid om soepen krachtiger te 
maken, sauzen pittiger, stoofpotten 
heerlijker en vette vis verteerbaar. 
Maar met tijm is nog veel meer te 
doen. Het eenvoudigste maar krachtig
ste middel tegen hoest en bronchitis is 
een tijmtee. 10 tot 
20 gram gedroogde tijm 6 minuten 
laten trekken in 1 liter kokend water, 
zo'n tee is ook een licht opwekkend 
middel en werkt voortreffelijk als gor
gelwater bij keelpijn. 
Balkan-meisjes slapen, om geen nare 
dromen te hebben, nog steeds met 
een takje wilde tijm onder het hoofd
kussen en vooruitziende zigeuners 
zetten een kom tijmaftreksel klaar eer 

zij naar een drinkgelag trekken, om 
achteraf de kater weg te spoelen. 
Drankzucht kan treffend verholpen 
worden door een handvol tijm op 1 li
ter kokend water te laten trekken en er 
om het kwartier één soeplepel van te 
drinken. Zenuwpijnen kunnen gladge
streken worden door met in de zon ge
droogde tijm een kussen op te vullen 
en dat op de zere plaatsen te leggen. 
Reuma, verlamming, verstuikingen, 
zelfs MS, worden bestreden met tijm-
olie. 
Hoe maken? Men vult een fles vol 
tijmbloemen en vult aan met olijfolie, 
laat 14 dagen in de zon trekken en 
breng aan. De ervaring heeft kruiden
kenners geleerd dat een tijmtinktuur 
slappe lede maten van zwakke kinde
ren kan versterken. Om zo'n tinktuur 
te brouwen giet men in een met tijm
bloemen gevulde fles graanjenever tot 
40% en laat 14 dagen in de zon 
trekken. 
Kinderen die 's nachts onrustig zijn en 
lelijk dromen, volwassenen die de 
drukte van de werkdag niet kunnen 
verwerken wordt aangeraden een 
tijmbad te nemen. In een volgelopen 
bad koud water giet men 200 gram 
tijm. Na een nacht trekken het badwa
ter verwarmen en 20 minuten baden; 
niet afdrogen maar het badwater in en 
op de huid laten drogen. 
Wij waren dit kruldenportret aan de 
Middellandse Zee begonnen, we ke
ren er terug want tijm komt van het 
Griekse Thymos wat moed en kracht 
wil zeggen, tijm was in het oude Hellas 
trouwens het symbool van taaiheid, 
ijzer en aktie. En wie wil deze eigen
schappen niet tot de zijne maken. Op 
vakantie in Languedoc kwam ik eens 
te weten hoe dames geurende kouse-
banden in mekaar frutselen. Ter hoog
te .van de dijen wordt een brede 
elastiek opgevuld met een geurig kruid 
in de kous ingenaaid. Naar gelang van 
de smaak en de gelegenheid kiest de 
dame het meest passende stel kousen. 
Tot de toppers — zo verzekerden 
kenners mij — behoren vullingen met 
lavendel en _tijm. Wilde tijm, wel te 
verstaan. 

Japan een land dat zelf heelwat milieuproblemen heeft, is één van de grote mogendheden die het natuur
behoud op Antarctica afremt, wegens commerciële belangen. 

dragen m.b.t Antarctrca, naast een 
aantal interessante statistieken. 
Nu nieuwe geheime onderhande
lingen zijn gestart over gas- en 
oliewinning in het betrokken ge
bied, is dit werk biezonder aktueel. 
In sommige kringen werden voor
stellen gedaan om opnieuw zee
honden te doden en pinguïns te ja
gen, terwijl zelfs de commerciële 
uitbating van het hele ekosysteem 
wordt overwogen. Vandaar de re
cente aktie om Antarctica te behe
ren als een internationaal natuur
reservaat Daartoe geeft het boek 
van James Barnes de nodige we
tenschappelijke argumenten. Het 
is te verkrijgen op volgend adres: 
The Antarctica Project 624 9 th 
StN.W., Suite 500, Washington, 
D.D. 2001 tegen de prijs van US 
DLR 8,95 (verzending inbegre
pen). 

Internationale 
spanningen 
De jongste jaren werd op hoog ni
veau een strategie uitgewerkt 
voor natuurbehoud op Antarctica. 
Dit was ondermeer het geval op 
de 15de algemene vergadering 
van de Internationale Unie voor 
Natuurbehoud in oktober 1981 te 
Christchurch in Nieuw Zeeland. 
Het projekt wordt momenteel uit
gewerkt met de financiële steun 
van het wereldnatuurfonds. 
Ten gevolge van de internationale 
zeerechtkonventie van 10 decem
ber 1982 (zie „Wij" van 24 februari 
1983, biz. 12) wordt verwacht dat 
vooral de landen uit de Derde 
Wereld meer aandacht zullen be
steden aan Antarctica en dit ge

bied, met als de zeeën en de 
oceaanbodem, hoe langer hoe 
meer zullen gaan beschouwen als 
t)ehorende tot alle naties. 
Het is daarom niet te verwonde
ren, maar wel te betreuren, dat 
rechtstreeks betrokken grote mo
gendheden zoals de Verenigde 
Staten van Amerika en het Ver
enigd Koninkrijk tot nu toe gewei
gerd hebben de internationale 
zeerechtkonventie te onderteke
nen. In de toekomst kunnen daar
door ernstige internationale span
ningen ontstaan. 
Anderzijds werd op het 3de kon-
gres over natuurparken in de Der
de Wereld te Bali in oktober vorig 
jaar een resolutie goedgekeurd 
met een reeks belangrijke aanbe
velingen ten gunste van het na
tuurbehoud op Antarctica. 
Deze resolutie gaat onrecht
streeks in tegen het voorstel van 
de Verenigde Staten, gedaan in 
juni 1982 om een wig te drijven 
tussen de veertien landen die het 
Antarctica Verdrag hebben on
dertekend, door het principe van 
de konsensus te willen opgeven 
en alleen nog technische criteria in 
overweging te nemen bij de be
sluitvorming. 
In de praktijk zou daardoor olie- en 
gaswinning, of diepzeemijnbouw 
in Antarctica eenzijdig door enkele 
landen kunnen worden beslist 
zonder dat de andere naties van 
het verdrag kunnen ingrijpen. 
Daarom bestempelen alle niet-, 
goevernementele organizaties dit 
voorstel als onaanvaardbaar en 
gevaarlijk voor de toekomst van 
het leven op en rond Antarctica 

Ook de Ja|3anse regering werd 
onlangs door de milieuorganiza-
ties uit Nieuw Zeeland en Austra
lië gebrandmerkt voor haar olie
exploratie programma op Antarc
tica, dat minder uitgaat van weten
schappelijke belangstelling, maar 
veeleer is ingegeven door com
merciële belangen. Japan is trou
wens ook een van de invloedrijke 
landen die de internationale zee
rechtkonventie niet heeft onder
schreven. 

Greenpeace 
De mogelijke ontginning van mine
ralen op Antarctica zal ongetwij
feld het heet hangijzer zijn op de 
konferentie van Bonn in juli aan
staande. 
Intussen wordt onder impuls van 
Greenpeace International een be
roep gedaan op alle niet-goever-
nementele organizaties om tegen 
die tijd bij hun respektievelijke 
regeringen het statuut van „we
reldnatuurpark" voor Antarctica te 
bepleiten en zich te verzetten te
gen het geheim karakter van de 
gesprekken. Indien dit statuut niet 
onmiddellijk haalbaar is, moet een 
mogelijke ontginning onder kon-
trole worden geplaatst van een 
onafhankelijk internationaal insti
tuut waarbij beslissingen inzake 
uitbating gezamenlijk moeten wor
den genomen door alle betrokken 
landen. Verder wordt gevraagd 
om aan de Franse, Duitse, Australi
sche en Japanse regering te laten 
weten dat hun zgn. olie-exploratie
programma in strijd is met vroeger 
goedgekeurde aanbevelingen. 

Wim Wellens 

„Zure neerslag" te Brussel 

Uit het klein kruidenboek. 

Ter gelegenheid van de hearing over 
luchtverontreiniging op 19 april door 
het Europees Parlement hielden de 
Bond Beter Leefmilieu en verschil
lende andere milieuorganizaties een 
aktiedag te Brussel. Zure neerslag: 
een milieuprobleem van de eerste 
orde. 

In 1920 werden de eerste effekten 
van zure neerslag waargenomen. In 
1983 blijkt dat grote delen van Euro
pa aangetast zijn (in de BRD is reeds 
560.000 ha bos aangemerkt als „ab
soluut schadegebied' d.w.z. dat er 
rekening wordt gehouden met een 
totaal verlies van de produktiviteit; 
ongeveer 20 o/o van de 100.000 meren 
in Zweden blijkt beïnvloed door de 

zure regen, de meren zijn haast biolo
gisch dood). 
De milieubewegingen willen duidelijk 
stellen dat om het stadium te berei
ken waarin konklusies kunnen ge
trokken worden nog zeer veel onder
zoek nodig is. Hun ludieke akties, 
uitdelen van mini-parapluutjes tegen 
de zure neerslag aan het Euro-parle
mentsgebouw en hun begrafenis
stoet waarbij verschillende beelden 
in Brussel-Stad symbolisch werden 
afgeschermd tegen de zure afval vie
len in goede aarde bij het publiek. 
Euro-parlementslid Jaak Vandemeu-
lebroucke was eveneens aanwezig 
om zijn sympatic voor de aktievoer-
ders en zijn zorg voor het leefmilieu 
duidelijk te laten blijken. 
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Een €ëiM 

Vlaams Nationaal 
^^gfeest 

'^Betrekkelijk nuchter van aanleg, vaak bedrogen in hun 
verwachtingen, geraken de [Ramingen niet zoo Hcht meer on
der de bekoring van hoogdravende leuzen, of van groot-
scheepsche plannen waarin hun eigen rol en aandeel hun niet 
voldoende duidelijk toeschijnen. 

Voor continentale politiek, Germaansche leiding en dies meer, 
zal men te vergeefs pogen ze warm te maken, wanneer niette 
voren de zelfstandigheid van hun eigen Volk uitdrukkelijk ge
waarborgd wordt: geen vriendschap, geen medewerking zon
der wederkeerigheid. U 
Ons Recht? 

Stellig: het recht om ons zelf te zijn, geen knechten, geen 
sleepdragers van wie ook". 

Dit schreef de Frontstrijder Hendrilt Borginon in de program-
mabrochure van het tweede Vlaams-nationale oorlogszang
feest, gepland op de Brusselse Grote Markt in 1942. Dit voor
woord werd echter door de cehsuurschaar van de Duitse be
zetter weggesneden en dus verboden. In plaats van deze tekst 
— die een duidelijke verwijzing inhoudt naar de tussenoorlog-
se slogan „Onverfranst, onverduitst" — kwam een kultureel 

Toen in dat on-zalige jaar 1830 een 
aantal buitenlandse machtspoten-
taten en binnenlandse rijke ban
kiers de kreatie België pleegden, 
was het kwalitatief hoogstaande 
muzikale leven, uiteraard, Frans-
gericht en -getint Het grote gros 
van de toenmalige Vlamingen 
zong enkel volkse straat- en 
drankliedjes en werd in de muziek
wereld „onderwezen" door tal van 
kermiszangers. Hoe leuk en spits
vondig deze melodietjes en tekst
jes ook konden klinken, toch moet 
gezegd dat de kwaliteit van deze 

. volkszang eerder aan de magere 
kant was en bleef. Het waren de 
literatoren J.F. Willems en Snel-
laert die voor het eerst echt 
Vlaamse liedjes zouden uitgeven 
omstreeks het midden van de vori
ge eeuw. Jammer genoeg hadden 
deze publikaties enkel betekenis 
voor een klein elitair publiek. Een 
heel schuchtere vorm van een 
zang-treffen herkennen we in de 
„Vlaams-Duitse" zangfeesten van 
1846-47 onder impuls van vooral 
Prudens van Duysse. Het latere 
zangfeest was noch naar Inhoud 
noch naar doeleinden of werking, 
de „opvolger" van deze nederdult-
se zangfeesten. Maar toch schon
ken deze ontmoetingen inspiratie 
aan Peter Benoit, die onmisken
baar de grondlegger is van de 
Vlaamsnationale muziekbeweging. 
Benoit richtte „Vlaamse muziek
festivals" in met het doel de 
Vlaamse komponisten de kans te 
geven hun werken uit te voeren, 
en om het Vlaamse muziekleven 
aan te moedigen door premies. De 
eerste uitvoering te Gent, in 1875, 
werd zelfs bedacht met 10.000 fr. 
staatssubsidie. 

In de lijn van deze Vlaamsgezinde 
muzikale beweging, en vooral ook 
in de geest van de liederavonden 
ingericht door kulturele organiza-
ties (onder meer op initiatief van 
Emiel Hullebroeck), ontstond te 
Borgerhout in 1908 een nationalis

tische koorvereniging „Kunst en 
Vermaak", die de spil zou worden 
van de eerste echte Vlaams Natio
nale Zangfeesten. De rol van de 
dirigent Jef Van Hoof, een gewe
zen aktivist was hierbij onschat
baar. De idee voor het inrichten 
van zangfeesten ging uit van „Het 
Vlaamse Front", dit Is de Frontpar
tij. 
Nu schijnt het, volgens kenners, 
zelfs zo te zijn dat de onmiddellijke 
inspiratie voor het organizeren 
van massale zangfeesten afkom
stig is vanuit de Baltische landen. 
In Letland en Litouwen bij voor
beeld bestonden zangfeesten die 
een uiterst belangrijke rol ge
speeld hebben (en blijven spelen) 
In de nationalistische ontvoog-
dlngsstrijd. 
Na de eerste wereldooriog zijn 
Estland, Letland en Litouwen een 
tijdlang onafhankelijk geweest van 
de grote Russische staat alvorens, 
na de tweede wereldooriog, opge
slorpt te zijn geworden in de kom-
munlstische Sovjetstaat Tot op 
vandaag worden in Estland zang
feesten georganizeerd die, on
danks de pogingen van de kom-
munistische Sovjetoverheid om 
deze feesten in te palmen op een 
onderhuidse wijze het gerecht
vaardigde streven naar autonomie 
blijven verkondigen. De jarenlang 
in Vlaanderen wonende (en Intus
sen overieden) Est Helko Kolt 
verieende trouwens jarenlang zijn 
steun aan de regie van ons 
Vlaams Nationaal Zangfeest Hij 
vernieuwde hier vooral het vlagge-
en vendelzwaaien (een histori
sche evocatie van de oude gilde-
feesten) tot een meer ritmisch en 
muzikaal krachtiger vlaggenballet 
Nog steeds vormt dit onderdeel 
een belangrijk en kleurrijk gege-

VJa^hse Öewegjnö 

artikel over drfieteffènis van de a^ngfeesfén van de hand van 
Jan Brans. 
Dit citaat \iewijst te voeten uit dat de orgaf^zatoren van het 
Vla|(tns Nationaal Zangfeest ook tijdens de tweede wereldoor
log hun eiaenhèid wiléen bewaren ën weerlegt de bewering 
disof hetyTaams Nationaal ZangS êrbond O^NZ) aanstuurde op 
een pro-Duitse politiek. Nochtans had het uitbreken van die 
tweede wereldbrand en de daarmeeigepaard gaande bezetting, 
'het toenmalige „VNZ" voor het gewetenskonfttkt geplaatst dat 
zovele andere'Vtaamsnatioi^lfsten gekend hadden: alle akties 
stilleggen 'ofwel kordaat doorgaan, met hët grote gevaar 
evenweftlat anderen — in casu de Duitse bezetter - met min
der zuivere bedoelingen de oprechte betrachtingen van die 
Vlaamsnationalistén zouden misbruiken. Zondag trekken on
getwijfeld opnieuw duizenden Vlamingen naar het Antwerpse 
sportpaleis voor het jaarlijkse Vlaams Nationaal Zangfeest; 
het 46ste in zijn soort Dit jaar onder het motto: „Voor vrijheid 
en recht', naarde betekenisvolle woorden van de dichter Jozef 
Simons. 

Uitgerekend dit jaar is het een halve eeuw geleden dat het eer
ste Vlaams Nationaal Zangfeest plaatsgreep, eveneens te Ant
werpen. 

Zo*n massa-feest waarbij bovenal gezongen wóVdt, kan door 
'een aantal mensen als onbegrijpelijk en zelfs als wereld
vreemd ervaren worden. Daarom is eeh stukje voor-kennis 
gewenst De geschiedenis van 50 jaar zangbeweging' in 
Vlaanderen, met een onmiskenbaar nationalistische dimensie, 
is trouwens een biezonder boeiende en tegelfjk woelige brok 
historie van de Vlaamse Beweging. Het was daarenboven ter 
gelegenheid van zo'n zangfeest dat vol6r het eerst de nog 
immer aktuele eisen federalisme en amnestie publiek werden 
vertolkt En wie herinnert er zich niet 1966, toen Miei Cools met 
de eerste uitvoering van zijn Geuzenlied (tegen het mande
ment van de bisschoppen) het Sportpaleis deed daveren? 
Een korte historische beschouwing. 

ven voor elk Zangfeest 
In het eerste aktiekomltee voor 
het organizeren van het VNZ ze
telden Karel Peeters, op dat ogen
blik „Vlaams Front"-gemeente-
raadslld en afgevaardigd beheer
der van het dagblad „De Schelde", 
naast Lode Bonten (de eerste 
Vlaamsnationallstische dienstwei
geraar) en sekretaris Willem De 

Jef Van Hoof dirigeert op tiet 
1ste Vlaams nationaal Zangfeest 
te Antwerpen (foto: AMZ) 

Meyer. Dr. August Borms werd 
voorzitter van het erekomitee. Op
vallend was de afwezigheid van 
Verdinasoleden. Het VNZ ont
stond in een [jeriode van onderlin
ge verdeeldheid tussen de natio
nalisten... 
Het eerste Zangfeest op 9 juli 
1933, was gepland in een Ant
werps voetbalstadion, maar we
gens het barslechte weer diende 
het door te gaan in de Antwerpse 
handelsbeurs. Het werd een suk-
ses. De toespraak werd gehouden 
door Herman Vos, gewezen 
volksvertegenwoordiger, en 
hoofdredakteur van het nationalis
tische dagblad „De Schelde". En
kele weken later stapte Vos over 
naar de socialistische partij, waar 
hij hét zelfs tot minister zou bren
gen» 

„Prutsliedekens-" 
Tijdens de verdere voorooriogse 
periode groeide het Vlaams Natio
naal Zangfeest samen met de jaar
lijkse IJzerbedevaart uit tot het 
hoogtepunt van de uitingen van 
Vlaams nationalisme. 
Toch bleef de situatie op strikt 
muzikaal gebied in Vlaanderen 
verre van rooskleurig. De resulta
ten waren niet zo tjemoedigend. 
Zo bekloeg De Meyer zich op de 
vooravond van het 3de zangfeest: 
„We kwamen tot de overtuiging 

De eerste VNZ-voorzitter Karel 
Peeters, thans 80 jaar jong, 
spreekt hier de vele nationalis
ten toe, in het hart van Brussel. 
Zondag a.s. wordt hij, samen met 
de eerste VNZ-sekretaris Willem 
De Meyer, officieel gehuldigd 
door de Vlaamse Regering. Ge
meenschapsminister Hugo 
Schiitz zal aan hen een kenteken 
van grote Vlaamse verdiensten 
overhandigen, (foto: Navorsings- en 
Studiecentrum voor de geschiedenis van 
de Tweede Wereldoorlog). 

V'HÏkï' 

daterff^n êie VlaMse liederen 
algenrteen gekend zijn. Buiten een 
half gekend „Lied der Vlaminger)", 
„Vlaanderen" én slotzinneo ' vèn 
„Groenmge" 'zingt Vlaanderen 
prutsliedekëns...". ^ 
CHe zouden ons de vfaag kunnen 
stellen óf diezelfde woorden ook 
nog vandaag gelden. Het nare 
gevoel bekruipt'veel muziekpe^la-
g'ogen dat er óbk thans bifter 
weinig écht Vlaamse liederen ge
kend zijn, laat sta§n gezongen 
worden. Het jaarlijks zangfeest 
biedt'ook vahdedg nog een kans 
om hieraan Iets te verhelpen). 
Dat de zangfeesten ook toph 
reeds een zeer dyldelijke natlöna-
Je boodschap uitdroegen, zal nie
mand ontkennen. 
Op de Ochtend van het zesde 
zangfeest in 1938, werd bij vpor-
beeW een amnestiebetoging ten 
voordele van Flor Grammens ge
houden, die in ple gevangenis ver
bleef omdat hij Franstalige teksten 
aan het Gentse gerechtshof had 
verwijderd. Grammens werd, ten
gevolge van deze massale pro-
testaktie, vrijgelaten! 
Bovenal het zangfestijn van 1939, 
gekaderd In een volledige „Vlaam
se dag" te Brugge, kende jpen 
overrompelende belangstelling. 
Priester-dichter Cyriel Verschae-
ve sprak er zijn magisfrale rede 
uit: „Het lied is een „middel om van 
gedachten krachten te makenl". 
Aan de vooravond van de tweede 
ooriog was het VNZ een bloelen
de, strijdende vereniging die daar
naast nog muziektijdschriften en 
Vlaamse Informatiebladen ver
zorgde en uitgaf. 
„Men klede zijn kinderen niet in 
Frans of Duits gewaad, wier dos, 
hoe sieriijk ook, ons steeds ge
dwongen staat" — het motto voor 
de achtste uitgave van het VNZ 
op de Grote Markt van Brussel. En 
daarrnee zitten we meteen in oor-
logs- en bezettingstijd. In '40, vóór 
de Duitse inval, startte het'VKlZ 
overigens met de „soldatéhzang", 
wat na de ooriog en. tot op van
daag, vooral door Willem De 
Meyer, zou wprcfen voortgezet 
Tijdens de ooriog verruimden de 
aktiviteiten van het VNS: behalve 
het jaariijks Zangfeest was er ook 
de inrichting en de organizatie van 
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Een zicht op de duizendkoppige 
massa van het 5de Vlaams Natio
naal Zangfeest op de Brusselse 
Grote Markt, (foto AMZ) ««J?^,-

koortomooien, schoolzangnamid-
dagen, „de week van het volks
lied", de publikatle en verspreiding 
van lledbrochures, de jeugdzang-
feesten en ontelbare plaatselijke 
muziekavonden. 
Maar het stilaan luider klinkende 
protest tegen de opdringerige ver-
duitsingspolitiek veroorzaakte her
haaldelijk wrijvingen met de bezet
ter. Deze moeilijkheden liepen pa
rallel met de groeiende spannin
gen tussen het VNV en de Duitse 
bezetter. Het zangfeest van 1943 
was bij voorbeeld gepland in het 
hart van Brussel, maar de Duitse 
overheid verbood dit en men dien
de te verhuizen naar de veel klei
nere Vlaamse Opera van Antwer
pen. Het werd een feest in mi
neur... als het ware de voorbode 
van het jarenlange niet-doorgaan 
van de zangfeesten, dat erop zou 
volgen. 
Bij de „bevrijding" werden omzeg
gens alle VNZ-bestuursleden het 
slachtoffer van een losgeslagen, 
meedogenloze en heftige anti-
Vlaamse repressie. 
Voorzitter Peeters werd ter dood 
veroordeeld; „propaganda voor 
militaire kollaboratie" en „het be
groeten van Oostfronters" waren 
de hem ten laste gelegde feiten.. 

In '48 werd deze straf „omgezet" in 
20 jaar hechtenis. Willem De 
Meyer verbleef een tijdlang in een 
Belgische gevangenis en verloor 
zijn funktie van inspekteur in het 
lager onderwijs. 
Andere „losse" medewerkers, zo
als Wies Moens en Jan Brans, 
werden ter dood veroordeeld en 
Theo Brouns werd ook werkelijk 
geëxecuteerd. Hun veroordeling 
„danken" zij evenwel niet aan hun 
akties om en rond het jaarlijks 
Zangfeest 

Het VNZ wordt ANZ 
In 1948 werd het zangverbond 
heropgericht, onder de benaming 
„Algemeen Nederlands Zangver
bond (ANZ)". Het plan voor een 
hernieuwde start werd voor het 
eerst geopperd in de Antwerpse 
gevangenis waar Willem De 
Meyer, samen met advokaat Her
man Wagemans, — in cel 176C, 
opgesloten zat. Tot de medestich
ters behoorde ook de scoutsleider 
en historicus Maurits Van Hae-
gendoren, die later een briljant 
VU-senator werd. Behalve de 
naam, verschilden de statuten en 
betrachtingen van het ANZ weinig 
van het vooroorlogse VNZ. Doel 
van de vereniging bleef de muzika

le opvoeding van het volk en de 
bevordering van het „goede 
Vlaamse lied", naast de promotie 
van de Vlaamse staatsgedachte. 
Het eerste na-oorlogse zangfeest 
werd op een voetbalplein te Kort
rijk gehouden. Ondanks de eerder 
magere opkomst, past hier niets 
dan lof en diepe waardering voor 
de mensen van het nieuwe na
oorlogse komitee die het — in die 
onbarmhartige Vlaamshatende 
heksentijd van na '45 — aandurf
den opnieuw te beginnen, on
danks bedreigingen en laster! Met 
een ongekende verbetenheid en 
een onverwoestbare overtuiging 
slaagden zij erin de draad weer op 
te nemen. De unitaire, a-Vlaamse, 
Belgische, politieke top had noch
tans intens gehoopt (en niets ont
zien) om het Vlaamsnationalisme 
definitief te vernietigen. Zij lieten 
geen enkele kans voorbijgaan om 
iedere uiting van Vlaamse weer
baarheid de grorvj in te stampen. 
Het meest „explosieve" bewijs 
daarvan blijft natuurlijk de lafharti
ge dynamitering van het IJzermo
nument Toch zou het volksnatio-
nalisme in Vlaanderen onuitroei
baar en onstuitbaar her-opbloeien! 
Wel poogden een aantal CVP'ers, 
na de fysieke uitschakeling van de 

tenoren van het Vlaamsnationalis
me, ook de symbolen van het 
Vlaamsnationalisme kapot te krij
gen, door deze voor hun eigen 
doeleinden te gebruiken. Dit leek 
hen aanvankelijk te lukken, omdat 
de echte nationalisten tijdens de 
tweede helft van de veertiger ja
ren dienden te opereren vanuit 
„de katakomben"... 
In het ANZ mondde dit samen
gaan tussen nationalisten en 
CVP'ers al vlug uit in talrijke ruzies, 
hoofdzakelijk wegens de funda
menteel verschillende opties van 
deze beide vleugels ten aanzien 
van de inhoud en de bedoeling 
van de zangfeesten. De CVP'ers 
poogden het jaarlijkse zangfeest 
in hun kraam en winkel te laten 
passen door het zangfeest af te 
zwakken tot een lauw treffen van 
zingende Vlamingen, zonder meer. 
De nationalisten zwoeren echter 
trouw aan de vroegere VNZ-ge-
dachten, waarbij de zangbewe
ging slechts een middel vormde 
om het Vlaamsnationaal bewust
zijn te verstevigen, de ontvoog-
dingsstrijd te steunen, het propa
geren van de groot-Nederlandse 
gedachte en de eis voor zelfbe
stuur kracht bij te zetten. De 
CVP'ers ondernamen aldus een 
(gelukkig mislukte) poging om al
dus alle uitingen van Vlaamsnatio
nalisme te onderdrukken. Iets wat 
zij ook probeerden met de jaarlijk
se IJzerbedevaart Tevergeefs! 
De houding van de telgen van de 
nieuw opgerichte CVP was overi
gens begrijpelijk, omdat zij in een 
nieuwe, georganizeerde Vlaams-
nationalistische beweging en partij 
een elektorale bedreiging zagen. 
Het kwam zelfs tot een openlijk 
konflikt tussen de katolieke verte
genwoordigers en de nationalisten 
in het organizerend komitee. Het 
voorwerp van diskussie betrof 
vaak het al of met aanvaarden, en 
dus toelaten, van de Belgische 
driekleur. Zo eiste het Gentse 
stadsbestuur, de avond vóór het 
zangfeest van 29 juli 1951, dat er 
nog drie Belgische vlaggen extra 
werden opgehangen, die zij dan 
ook prompt installeerde. 
Onmiddellijk werden de gewraak
te vlaggen echter gestolen en de 
vlaggemasten afgebroken... Ook 
het zangfeest van '52 verliep niet 
naar de wens van de deelnemen
de CVP-verenigingen. Kreten zo
als: ,Amnestie!; Elias vriji; Weg 
met de CVP!", het ten tonele voe
ren van de oranje-blanje-bleu-vlag, 
de politiek getinte redevoering van 
voorzitter Wagemans. waren niet 
van aard om de CVP-getinten tot 
algemene vreugde te stemmen. 
De toenmalige ANZ-beheerder de 
latere CVP-senator Marcel Van-
dewlele besloot dan ook: „Het 
was inderdaad het 15de Vlaams 

Een trouwe gast op de jongste 
zangfeesten, de Vlaamse bard 
Miei Cools. Dit jaar brengt hij 
twee gelegenheidsliederen: 
„Voor Outers en Heerd" en „Co-
ckerill Cockerall', op tekst van 
Louis Verbeeck (foto: itudio Oann) 

Nationaal Zangfeest, geheel in de 
vroegere geest., het gaat niet 
meer, we moeten er de brui aan 
geven..." 
De scheuring tussen nationalisten 
en CVPers was hiermee definitief. 
De machtige CVP-zuil had tever
geefs gepoogd de zangfeesten 
naar zich toe te trekken. En als re-
aktie startten zij met een eigen, al
ternatieve zangbeweging: „De 
Dag van het Vlaamse lied". Dit 
bleek een totale mislukking: de 
nationalisten noemden deze ge
beurtenis: „De dag van het Vlaams 
verdriet". 

Blijvende hefboom 
Maar ook deze keer overwon het 
nationalisme. De begeesterende 
en dynamische persoonlijkheid 
van voorzitter Valeer Portier is 
hier niet vreemd aan„. Meer zelfs, 
het ANZ groeide ondertussen of)-
nieuw uit tot een algemeen kultu-
rele organizatie. Alhoewel de na
tionalistische dimensie tot op van
daag onmiskenbaar de belangrijk
ste konstante bleef, ging het ANZ 
ook veel méér op het getouw 
zetten... 

Rob Eykens, de joviale sekretaris 
van het huidige ANZ-bestuur, zegt 
hierover: „De organizatie van het 
jaarlijks zangfeest, dat onmisken
baar onze top-aktiviteit blijft, be
neemt vandaag zowat 20 % van 
ons totaal aktiviteitenpakket". 
Anno 1983 betekent ANZ ook: 
een koorfederatie van liefst 500 
aangesloten Vlaamse koren (goed 
voor ruim 20.000 koorieden). Hier
voor werd bovendien een hoog-
gespecializeerde „Muzikale Ad
vieskommissie" opgencht Verder 
herbergt het ANZ ook het „Doku-
mentatiecentrum voor Volks- en 
Koormuziek" (die ruim 40.000 par
tituren voor koormuziek bevat) en 
de „koorateliers". Ook het vaststel
len van technische bijstand, het 
uitgeven van een tweemaandelijks 
tijdschrift het begeleiden van vor-
mingsaktiviteiten en het organize-
ren van kongressen en tentoon
stellingen... zijn even zovele taken 
van en voor het ANZ. 

Rob Eykens: ,Alles wat wij, als 
ANZ, doen is een stukje „ Vlaamse 
Beweging", in ruime zin. Het Zang
feest zelf blijft vanzelfsprekend 
ons hoogtepunt De organizatie 
van dit jaarlijks weerkerend ge
beuren start onmiddellijk na het 

' vorige. Er bestaat een nogal vast 
kader waarbinnen wij moeten 
werken. Toch proberen wij elk jaar 
iets nieuws, iets anders aan het 
programma toe te voegen. Zo 
trachten wij ook ieder jaar een 
soort „stunt" te brengen, waarover 
ik hier nog niets mag zeggen-
Het is juist dat zo'n Zangfeest uit 
een reeks romantische elementen 
bestaat, alhoewel wij deze gedeel
telijk vervangen hebt)en door 
meer artistieke gegevens De be
wering dat ons Zangfeest oubollig 
zou zijn, wordt teniet gedaan door 
de verheugende vaststelling dat er 
jaaHijks een toenemend aantal jon
geren op ons zangtreffen te tellen 
valt Het Sportpaleis loopt telken-
jare nokvol, en zeker niet alleen 
met bejaarden".. 

Op de vraag wie zo allemaal naar 
het Vlaams Nationaal Zangfeest 
komt antwoordt historicus Rob 
Eykens: „Ik denk dat wij hoofdza
kelijk twee grote groepen kunnen 
onderstrepen, die niet „tegenge
steld" aan elkaar zijn. Vooreerst 
een groep mensen die graag zin
gen en die ook vooral daarom 
naar het Sportpaleis afzakken. En 
daarnaast een groep die txjvenal 
aangesproken wordt door het t}e-
wuste Vlaamsnationale engage
ment Immers, het jaariijkse Zang
feest blijft hoedanook, een hef
boom voor de Vlaamse tiewust-
wordingl" 

(pvdd) 
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TV-programma's m 

Zaterdag 
23 APRIL 

BRT 
14.30 Open schcx)l. — 15.00 Leven 
met je ademhaling. — 15.30 Wiel
rennen: Gold Race. - 18.00 Tik 
tak. - 18.05 ABC - 26 lettertjes. -
18.35 Harold Uoyd. - 19.00 Dit 
leuke land. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Kunst-zaken. — 20.15 Pas de 
Deux. — 20.20 Bijna een man. — 
21.00 Eurovisie-songfestival 1983. 
— 23.30 Sport op zaterdag. — 
23.45 Nieuws. 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 20.28 Televizier 
Magazine. — 21.00 Eurovisie-song
festival. — 23.30 Avro's Sportpa-
norama. — 0.00 Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat — 18.45 Toe
ristische tips. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Slakkie en Puntmuts. — 
1920 Familie zeskamp show. — 
20.35 Speel's met licht klassiek. — 
21.35 U zij de glorie. - 22.30 
Nieuws. — 22.45 Studio Sport — 
23.15 Nieuws. — 23.20 The purple 
plain (film). 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 20.00 Le jardin 
extraordinaire. — 21.00 La martin
gale (tv-film). - 22.25 Nieuws. 

RTB 2 

21.00 Eurovisie-songfestival. 

TF 1 
2000 Nieuws. - 2035 Dallas (fJ 
- 21.25 Droit de réponse. - 22.45 
Nieuws. — 22.50 Étoiles et toiles 
Cfilmmagazine). — 23.30 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 2035 WK ijsho
ckey: USSR—Tsjechoslovakije. — 
21.00 Eurovisie-songfestival. — 
23.20 Nieuws. 

FR 3 
19.15 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.35 Regionale programma's. — 
19.55 Les aventures de Tintin. — 
20.00 Les jeux de 20 heures. — 
20.35 Tous ensemble (Saint-John 
Perse). — 21.40 Jackie et Sara (fJ. 
- 2155 Nieuws. - 22.15 Musi-
club. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Fntz Eek-
hardt spezial. — 21.00 Eurosong. 
— 23.30 Nieuws. — 23.50 Suger-
land express (film). — 1.35 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Ringstras-
senpalais. — 20.15 Vier Frauen 
und ein Mord (film). - 21.40 
Nieuws. — 21.45 Das aktuelle 
Sport-Studio. — 23.00 Die Güte 
der Fürsten. — 23.45 Starsky & 
Hutch (f J. - 0.35 Nieuv((s. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Natur und 
Technik in Driften. - 21.00 Gott 
und die Welt - 21.30 Rückblende. 
- 2145 Goldgraber von 1933 
(film). - 2320 Die Barke von 
Venedig nach Padua. — 23.55 

JMieuws. 

LUX 
19.15 Nieuws. — 19.52 Le coffre-
fort - 20.00 Chips (fJ. - 21.00 
Eurosong. — 23.45 Mariage Royal 
(film). 

Zondag 
24 APRIL 

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

13.45 Koncert - 14.30 I.Q. 0<wis). 
— 15.00 W.K. jumping uit Wenen. 
— 17.00 Een lentedag in Heidel
berg (dokJ. — 1740 Jukebox. — 
17.55 Voetbaluitslagen. - 18.00 
Tik Tak. — 18.05 Sesamstraat — 
1820 Van Pool tot Evenaar. — 
19.45 Nieuws. - 20.05 Sportweek
end. - 20.35 De citadel (f J. -
21.25 Karen Akers sings (show). 
— 22.10 Kari Marx. - 22.40 
Nieuws. 

NED. 1 
20.00 Nieuws. — 20.10 Panora-
miek. — 20.45 Tussen Keulen en 
Parijs. — 21.35 De kleine gestalte 
van mijn vader (tv-film). — 23.00 
Nieuws. 

NED. 2 
19.00 Nieuws. — 19.05 Mr. Merlin 
(fJ. - 19.30 The story of-. The 
Kinks (dokJ. - 20.10 Dynasty (fJ. 
— 21 10 Op de drempel van het le
ven: eutanasie. — 23.25 Nieuws. 

RTB 1 
12.00 Faire le point: politiek debat 
— 13.00 Nieuwa — 13.05 Concer-
tissimo. — 14.00 Spectacle magazi
ne. - 14.30 Palmares. - 15.00. 
Raoni (dokJ. - 1625 The Muppet-
show. — 16.50 Secret diplomati
que. — 17.45 Les schtroumpfs. — 
18.40 Sportweekend. - 19.30 
Nieuwa — 20.05 A la belle époque 
(variété). - 21.05 Bel Ami (fJ. — 
22.35 Nieuws. 

F1 
20.00 Nieuws. - 20.35 747 en Pénl 
(film). - 22.20 Nieuws. - 2225 Vi-
vre un cauchemar. — 23.10 
Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.35 La chasse 
aux trésors (spel). — 21.40 Les 
heures chaudes de Montpamasse. 
— 22.30 Concert-magazine. — 
23.00 Nieuws. 

F3 
20.00 Merci Bernard (magJ. -
20.35 Boite aux lettres Qiterair 
magJ. — 21.35 Korte films. — 
22.05 Nieuws. — 22.30 Les misèra-
bles (film). — 23.55 Prélude a la 
nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 W.K. ijsho
ckey. - 21.00 Hundert Meister-
werke. — 21.10 lm zeichen des 
Kreuzes (tv-spel). — 22.55 Kurt A. 
Kórber. — 23.40 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.,10 Bonner 
perspektiven. — 19.30 Quei'^chnit-
te. — 20.15 Jenseits von Eden. — 
21.15 Der Denver-clan. — 23.30 
Nieuws. 

D3 
20.00 Nieuws. - 20.15 El Peru. -
21.00 Wirtschaftsstudto. - 21.45 
Lander - Menschen - Abenteuer 
(reportage over Algerije). — 22.30 
Luis Bunuel: mein letzter Seufzer. 
- 23.15 Experimente. - 2325 
Nieuws. 

LUX 
19.15 Nieuws. - 19.30 Rash-Back. 
— 19.55 Le coffre-fort- spel. — 
20 00 La loi seton McClain. - 21.00 
L'Homme de Kiev. (Film). 

Maandag 
25 APRIL 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie - 1800 Tik
tak. — 18.05 Pondomons. — 18.30 
Jukebox. - 18.45 Dolfijn. (DokJ 
— 19.45 Nieuws. - 2020 Met 
voorbedachten rade: (aanslag op 
huisarts). 
2125 Benny HUI. - 21.55 Horizon. 
— 22.40 Nieuws. 

BRT 2 

19.45 Nieuws. — 20.15 Extra-time. 
— 21.30 Het vrije woord. - 22.00 
De pvba Elektron. 

NED. 1 
20.00 Nieuws. - 2028 Lou Grant 
- 21.20 Brandpunt - 22.05 De 
ver van mijn bed show. — 22.55 
Sport op maandag. — 23.40 
Nieuws. 

NED. 2 
18.30 Sesamstraat — 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.(X) Nieuws. — 
19.12 Je ziet maar. — 19.55 Zomer 
(tv-film). — 2123 De onderste 
steen (dokJ. — 22.30 Nieuws. — 
22.45 Teleac (Ekonomie). - 23.15 
Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 20.00 Prudence 
et la pilule. (Film). — 22.55 Nieuws. 

TF 1 
20.00 Nieuwa — 20 35 Le divorce
ment (Film). - 22.30 Nieuwa -
22.35 Portrait (Michel Rccoli). -
2325 Nieuwa 

A 2 
19.45 Le theatre de Bouvard. 
(MagJ. - 20.00 Nieuwa - 20.35 
L'intoxe. (Komedie). — 22.40 Raisir 
du théêtre. CToneelmagazine). — 
23.20 Nieuwa 

FR 3 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma. — 20.00 
Les jeux de 20 heures. (Spel). — 
20.35 Le voleur. (Film). - 22.30 
Nieuws. — 22.50 Thalassa (MagJ. 
— 23.30 Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Abenteuer 
Bundesrepublik. — 21.15 Alltag in 
Asien — 21.45 Selbst ist die Frau. 
- 22.30 Tagesthemen - 23.00 
Der erste Tag der Freiheit (Film). 
— 0.30 Nieuws. 

ZDF 
20.15 Aus Forschung und Technik. 
(Wetenschappelijk magJ. — 21.00 
Heutevloumal. — 21.20 Das Gla-
seme Wappen. CTV-film). - 23.10 
W.K. IJshockey. — 23.45 Nieuwa 

D 3 

20.00 Nieuwa - 20.15 Anruf er-
wünscht — 21.45 Landesspiegel. 
— 22.15 Liebe ist etwas zartliches. 
(TV-spel). - 23.50 Nieuwa 

LUX 

19.15 Nieuwa - 19.52 Le coffre-
fort — 20.00 Les lundis au soleil 
hit-parade. — 21.00 La mandarine 
(film). — 22.30 Les lundis au soleil 
(spel). — 22.50 La joie de lire. — 
23.00 Entre amia 

Dinsdag 
26 APRIL 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tik 
Tak. — 18.05 Sesamstraat — 
18.20 Er was een keer... — 18.30 
Funnies. — 18.35 Fabian van Falla-
da (jeugdfeuilleton). — 19.05 Tij
drover: lieve plantjes. — 19.45 
Nieuws. — 20.10 Kunst-zaken. — 
20.15 I.Q- (kwis). - 20.45 Zal ik 
eens wat vragen, dokter? (revali
datie). - 21 35 Liftvrees. - 22 25 
Nieuws. 

BRT 2 

19.45 Nieuws - 20.10 Kunst-za
ken. — 20.15 Nacht overdag (film) 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 2028 Banana 
Split Show — 21.15 Falcon Crest 
(f J - 22.05 Tros Aktua TV. -
22.40 Harten 2 — 23.25 Nieuwa -
23.45 Tros Sport Extra. 

NED 2 

Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Kinderi^rant - 19.40 Rond
uit: „Hoop in Bommenstad". — 
20 20 Gospelfestival 1982. - 20.40 
Fascisme. — 21.35 Ten slotte. — 
21.40 Omnibua — 22.30 Nieuws. 
— 22.45 Den Haag Vandaag. — 
23.00 Studio Sport Extra: W.K. IJs
hockey - 23.20 Nieuwa 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 20.00 A l'est 
d'Eden (fJ. - 20.55 Grace a la 
musique (Johann-Sebastian Bach). 
— 22.40 Nieuws. 

RTB 2 
19.30 Nieuwa — 20.00 Le point de 
la médecine. — 21.00 L'aigle des 
mers (film). 

TF 1 
20.00 Nieuwa - 20.30 D'accord, 
pas d'accord (verbruikersmagJ. — 
20.35 Lili Lament (komedie). — 
2210 Nieuwa - 2215 Temps X. 
(wetenschappelijk magazine). — 
23.00 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuwa - 20.30 D'accord, 
pas d'accord (magJ. — 20.40 Est-
ce bien raisonable? (film). — 22.25 
Mardi Cinéma. — 23.30 Nieuws. 

F 3 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma. — 19.50 
Les aventures de Tintin. — 20.00 

Les jeux de 20 heures (s 
20.35 La petite fille en velo 
(film). - 2220 Nieuwa • 
Bleu outre-mer (Guyar 
vangsü. - 22.40 Prélude . 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 E 
- 21.00 Monitor (aktualite 
21.45 Der Aufpasser (fJ. 
Tagesthemen — 2300WJ 
ckey (Zweden-USSR). 
Arena. — 0.30 Nieuws 

ZDF 
19.30 Die Perie Anna (blij 
21.00 Heute-Joumal. — 2 
Luftballons gegen Mau 
22.05 Alexandria... Warum' 
Nieuws. 

18.30 Sesamstraat 18.45 

i ^ ^ ^ e & V * *> *•. >*•*.*( 
Jean-Pierre Léaud en Alexandra Stewart in „Nacht 
overdag" (La nuit américaine), een film over de film „Je . 
vous présente Pamela". (Dinsdag 26 apr. om 20 u. 15 op 
BRT-2). 

Z A T E R D A G (23aprll) - Vóór het Eurovisie
songfestival zet de BRT een indrukw/ekkend negerdra
ma op het scherm: de Amerikaanse TV-film Almos' a 
man (Bijna een man) in de reeks „American short sto
ries". De film is gebaseerd op het verhaal van de neger
schrijver Richard Wright die nooit naar school is 
gegaan. Zijn werken zijn grotendeels gestoeld op eigen 
ervaringen. Vanaf zijn eerste roman „Native son" werd 
hij als de belangrijkste zwarte schrijver van Amerika 
beschouwd. Levar Burton (Kunta Kinte in „Roots") 
speelt de jonge neger Dave die op een boerderij werkt 
met de muilezel Jenny. Het ziet ernaar uit dat zijn hele 
leven zal bestaan uit ploegen met die ezel. De jongen 
wordt volwassen en wil zelfstandig worden. Zijn over-
beschermende ouders verhinderden hem dat Wanneer 
hij na lang aandringen een goedkope revolver krijgt, is 
dat voor hem het symbool van zelfstandigheid, volwas
senheid en macht.. Zelfs als het Eurovisiesongfestival 
mocht tegenslaan, en de kans daartoe is heel groot, dan 
blijft ons dan als troost de ervaring dat dat onding ge-
prezenteerd werd door de vrouw met misschien wel de 
mooiste benen ter wereld: Mariene Charell en hopelijk 
laat zij ons daar een en ander van genieten. Mariene 
Charell, ex-ster van het Lido, heeft bij die prachtige be
nen een lief gezicht en mooie blonde haren. Zij spreekt 
volop Duits, Engels en Frans. — In The Purple Plain, een 
Britse oorlogsfilm van Robert Parrish (1955) heeft 
hoofdrolspeler Gregory Peck de ranke Win Min Than 
van Duits-Birmaanse afkomst als tegenspeelster. De 
film speelt in 1945 in de hel van Birma. (NCRV/Ned. 2). 

Z O N D A G (24april) - Van Pool tot Evenaar 
heeft Antarctica, het Zuidpoolgebied, het onherberg
zaamste oord ter wereld, tot onderwerp. — De Duitse 
tv-film De kleine gestalte van mijn vader (Die kleine 

VU poi* tcku| 

15 MEI 

DILBEEK 1983 

Figur meines Faters) is een autobi 
van auteur Peter Henisch dat Is gel 
neratiekonflikt tussen de auteur 
vader, Walter Henisch. Deze Walter 
man van 1,52 m hoog, was „groot" 
apparaat van Goebbels tijdens W.C 
— Op de drempel van het leven is e( 
dat draait rond eutanasie. Met een gi 
kumentaire, een verslag van een kori 
diskussie. CVeronica/Ned. 2). 

M A A N D A G (25april) - Vi 
het eerste deel van de uitgestel 
voorbedachten rade waarvan de tit 
huisarts. Jan Matterne werkt met ei 
zijn overgebleven uit „B'ischuldigde 
Clerck, Hilde Brutsaert 'j.a.) en een i 
deze mini-reeksen gaal het niet zozi 
dan wel om het werken achter de s 
parket, politie, enz. Deze reeks spi 
gedeelte van Deinze. Op een avoni 
veert huisarts Yschinder met zijn aul 
hij uitstapt wordt hij plotseling bef 
voortuin. De kogel mist maar net zij 
Het populair-wetenschappelijk mag< 
o.a. als onderwerpen: De toekomst v 
Flanders Technology: de ontwikkelir 
gie in Vlaanderen (BRT 1). — Het Ar 
Summer (Zomer) met Diane Lane in 
rond Charity Royall, een plattelar 
bewust wordt van haar zinnelijkhei 
kracht als vrouw. CVara/Ned 2). 

D I N S D A G (26 april) - Nac 
américaine) is een film die 't bekijk 
verhalen lopen parallel: de beleven 
ploeg bi jzet draaien van een film en 
men aan 't werken is. Het gaat dus ( 
film. De regie is van Frangois Truffa 
coups; Jules and Jim; Close encouni 
e.a.) De belangrijkste rollen won 
Jacqueline Bisset Valentine Corte 
wart Jean-Pierre Aumont Jean-Pie 
gois Truffaut zelf ais de regissei 
(BRT 2). 

WOENSDAG (27 april)-V 
Eeghem bij de start van zijn nieuw 
heel wat krediet gegeven. En wij me 
liedjes duren echter niet altijci lang. E 
ging het bergaf. Wij zijn toch benie 
voor zal schotelen. Hij heeft heel 
slikken. Vraag is: gaat hij zijn leve 
aflevering zijn zijn gasten o.a. Te 
Lucky Luke), de huppel- en springe 
en science-fictionauteur Eddy Bert 
de stroom mee (House by the river 
spannende én een dramatische filr 
onmenselijk aan toe. Hoofdpersoo 
een uiterst onsympatieke jonge scl 
ne neigingen. Hij begint een reeks 
den met de moord op het dienstmeis 
haar op minder voorbeeldige wijze 
seerd. Zijn cynisme gaat zover dat t 
broer verplicht hem te helpen bij h 
van het lijk. Vervolgens pleegt hi 
moordje en beraamt plannen voor 
Fritz Lang (1950, z.wJ, (BRT 2). - I 
ten, praat Koos Postema met een h< 
man: Bob van der Stok: oorlogsvlie 
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kft 
20 heures (spel) — 
e fille en velours bleu 
20 Nieu\A/s - 2230 
Tier (Guyana vis-
140 Prelude a la nuit 

i — 2015 Bananas 
iitor (aktualiteiten) — 
ifpasser CO - 22 30 

- 2 3 0 0 WK IJsho-
•n-USSR) - 2330 
to Nieuws 

rie Anna (blijspel) — 
Journal - 21 20 Mit 
gegen Mauem — 
dria Warum' - 015 

TV-programma's 

LUX 
1915 Nieuws - 1952 Le coffre-
fort — 2000 Le grand f rere (f) -
21 00 La symphonie des heros — 
2240 La joie de lire - 2245 Pans 
SI tu veux (mag) 

Woensdag 

BRT 1 
1630 Open school - 1730 Het 
koraaleiland — 1755 Don en Pe
ter - 1800 Tik Tak - 1805 
Denken en doen (kwis) — 1830 
Waard om te weten — 1840 Belfi 
en Lillibit — 1900 Jukebox — 

1945 Nieuws - 2020 Love ver
liefd - 2045 Kurt & Co - 21 30 
Het gerucht (kunstmagJ — 2215 
Nieuws — 2235 Televox 

BRT 2 

1945 Nieuws - 2015 Met de 
stroom mee (film) — 21 40 „Die" 
van Horseferry Road (dok) — 
22 35 Voetbal België-Oost-Duits
land 

NED 1 

2000 Nieuws - 2028 BGTV -
21 00 De vooruitgang (f J - 22 00 
Tijdsverschijnselen — 2300 Te-
leac (Ergonomie) — 23 35 Nieuws 

NED 2 

1830 Sesamstraat 1845 

een autobiografisch gegeven 
h dat IS gebaseerd op een ge-
Je auteur en zijn doodzieke 
eze Walter Henisch, een kleine 
/as „groot" in het propaganda-
tijdensWO II (KRO/Ned 1) 
?f leven is een tennapt-ogramma 
Met een gedramatizeerde do-

/an een kort geding en een live-
d 2) 

apnl) — Vanavond komt dan 
le uitgestelde mini-serie Met 
arvan de titel luidt Aanslag op 
/erkt met enkele personen die 
'ischuldigde sta op" (Frans de 
•a) en een aantal amateurs Bij 
iet met zozeer om de misdaad 
achter de schermen bij justitie, 
e reeks speelt in het landelijk 
3 een avond in november arn-
met zijn auto voor zijn villa Als 
atseling beschoten vanuit zijn 
maar net zijn hart (BRT 1) — 
apelijk magazine Honzon heeft 
toekomst van de Noordzee en 

! ontwikkeling van de technolo-
) — Het Amenkaanse TV-spel 
lane Lane in de hoofdrol, speelt 
sn plattelandsmeisje dat zich 
zinnelijkheid en aantrekkings-

/Ned 2) 

)nl) — Nacht overdag (La nuit 
die 'toekijken waard is Twee 
de belevenissen van een film-
een film en de film zelf waaraan 
!t gaat dus over een film in een 
ngois Truffaut (Les quatre cent 
Dse encounters of the third kind 
rollen worden vertolkt door 
ntine Cortese, Alexandre Ste
nt Jean-Pierre Léaud en Fran-
de regisseur Ferraud (1973) 

'7 april) — WIJ hebben Kurt van 
n zijn nieuwe reeks Kurt & Co 
n En WIJ meenden het Schone 
albjci lang En met Kurt z'n show 
1 toch benieuwd wat hij ons nu 
heeft heel wat kntiek moeten 

hij zijn leven beteren? In deze 
ten o a Tekenaar Moms (o a 
I- en spnnggroep Pas de Deux, 
- Eddy Bertin (BRT 1) - Met 
by the river) is tegelijkertijd een 
Tiatische film Het gaat er zelfs 
bofdpersoon is Steven Byrne, 
;e jonge schnjver met ongewo-
een reeks geweldige bezighe-

>t dienstmeisje na zich eerst met 
eldige wijze te hebben geamu-
t zover dat hij zijn gehandicapte 
helpen bij het doen verdwijnen 
s pleegt hij terloops nog een 
jnnen voor nog eentje Regie 
BRT 2) — In Laat ze maar pra-
3 met een hoogst merkwaardige 
oorlogsvlieger, neergeschoten 

en gevangen genomen, gevlucht terug bij de RAF, late-
roepingsdokter, verloskundige en gynekoloog, scheep
sarts, hospitaalarts op Hawaii en kustwachter (NOS/ 
Ned 2) 

D O N D E R D A G (28april) - Het toneelstuk Wa 
al die jaren (Donkey's years), heeft voor het voor tv 
verfilmd werd, met sukses gelopen in de Bntse teaters 

Penelope Keith speelt ook in dit stuk een adellijke dame 
met rare kapriolen Dat zij daar wel kaas heeft van 
gegeten, was merkbaar in de reeks „Edelvrouw, Bedel-
vrouw" (BRT 2) — Het vrouwenmagazine Ki]k Haar 
fVara/Ned 2) staat in het teken van de Nederlandse 
Bond vn Rattelandsvrouwen, met een film die de titel 
draagt „Gezichten van een Plattelandsvrouw" 

V R I J D A G (29 april) — Adalen 31, een sociaal ge-
engageerde film van de Zweedse regisseur Bo Wider-
berg (1969), speelt tegen de achtergrond van onlusten, 
staking van dokwerkers en bloedige konfrontaties met 
het leger in het Zweedse stadje Adalen in 1931 Tegen 
deze achtergrond beleeft Kjell, de zoon van een 
stakende arbeider, zijn eerste liefde Het meisje is het 
dochterje van een fabneksdirekteur Het meisje raakt 
zwanger Zij wordt zonder veel omhaal naar een dokter 
gebracht om een abortus uit te doen voeren_ (BRT 1) 
— Vara's laatavondfilm (Ned 1) is üly, lieve bly (üly, 
aime moi), een geestige Franse film van Maunce 
Dugowson (1975) Met Rufus, Patnck De Waere, 
Zouzou, Juliette Gréco e a De in 1982 in dubieuze onn-
standigheden overleden Patnck Dewaere speelt de 
hoofdrol Sinds zijn debuut in 1970 in „Les manés de 
l'an ir was hij de meest suksesvolle nieuwe ster aan het 
Franse filmfirmament Hij werd zelfs goed bevonden 
voor minstens vier films (jer jaar En telkens leverde hij 
een opmerkelijke akteerprestatie Journalist Frangois 
(Dewaere) moet metaalarbeider Claude (Rufus) inter
viewen over lonen, werk, en arbeidsomstandigheden 

Claude zit op dat moment lelijk in de problemen omdat 
zijn vrouw weggelopen is Frangois is met zijn lot 
begaan en neemt hem mee naar een bokswedstrijd 
waar Frangois' vnend Johnny (JM Follon) gevloerd 
wordt Deze ongelukkige moet eveneens getroost 
worden Met z'n dneen gaan zij op stap om alle zorgen 
te vergeten — Op Ned 2 brengt de Avro de laatste 
reeks TV-spelen Mensen zoals jij en ik die door de 
Duitse auteur Herbert Reinecker werden geschreven 
op de persoon van akteur Kees Brusse Hienn toont 
Kees Brusse nogmaals zijn fabelachtige akteertalenten 

Jeugdjoumaal — 19 00 Nieuws — 
1912 Politieke partijen (EVP) — 
1922 Van gewest tot gewest — 
20 00 Laat ze maar praten - 21 30 
Cinevisie (filmmagJ — 2200 Stu
dio Sport - 2230 Nieuws — 
22 45 Den Haag Vandaag - 23 00 
Studio Sport-Extra Voetbal — 

RTB 1 

1930 Nieuws - 2000 La chasse 
aux tresors (spel) — 2100 
Champs Elysees gala du CTF 
(vanete) — 2215 Ranete des 
hommes — 2250 Nieuws 

TF 1 

2000 Nieuws — 2035 Les mer-
credis de l'mformation (aktualitei-
tenmagJ — 21.40 Nieuws — 
21 45 Le theatre et les hommes — 

A 2 

2000 Nieuws - 20 35 Clementine 
(tv-film) — 2210 Hommage a Jean 
D'Arcy — 2310 Nieuws 

F 3 

1915 Gewestelijk nieuws — 19 35 
Regionaal programma — 1950 
Les aventures de Tintin — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2035 C^adence 3 - 21 35 Nieuws 
— 21 55 Les chardons de la colline 
(tv-film) - 2250 Prelude a la nuit 

ARD 

2045 Nieuws - 2100 Frankfurt 
am Mam (film) - 22 00 Titel, The
sen, Temperamente — 2230 Ta-
gesthemen 

ZDF 

1900 Nieuws — 1930 Telemotor 
(automag) — 2015 Bilanz. — 
21 00 HeutevJournal - 21 25 Der 
Denver-clan - 2210 WK IJs
hockey — 2310 Kameval (tv-
spel) — 040 Nieuws 

D 3 

2000 Nieuws — 2015 Mittwochs 
in — 21 45 Auslandsreporter (Een 
weekend in Warschau) — 2215 
Photo & Cie Marcel - 2355 
Nieuws 

LUX 

1915 Nieuws - 1952 Le coffre-
fort (spel) — 2000 La croisiere 
s'amuse Cf J — 21 00 Oiamps Ely
sees a Cannes (vanete) — 2230 
Portret d'artiste — 22 50 La joie de 
lire 

Donderdag 
28 APRIL 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 Tik 
Tak - 1805 Chips (fJ - 1850 
Tijdrover Bridge, stap voor stap 
— 1900 Ikonen — 1945 Nieuws 
- 2010 Kunst-zaken - 2015 
Cinemanie (filmkwis) — 21 05 Pa
norama — 21 55 Dallas (f J — 
2245 Nieuws 

BRT 2 

1900 Een vinger in de pap — 
1945 Nieuws. - 2010 Kunst-za
ken — 2015 Na al die jaren (tv-
spel) — 21 35 Schooltelevisie 

NED 1 

2000 Nieuws - 2028 King's 
Royal (f J - 21 20 Hier en Nu -
2200 Maggie Forbes - 2250 De 
Quakers Cf J - 2320 Nieuws 

NED 2 

1830 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjoumaal — 19 00 Nieuws — 
1912 Popeye - 1918 llli en Olli, 
twee klowns — 1951 The dream 
beyond the dream — 2051 Kijk 
haar Cfeministisch magazine) — 
21 30 Mensenkinderea - 22 30 
Nieuws — 2245 Den Haag van
daag — 23 00 Studio Sport Extra 
IJshockey - 2330 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 2000 Autant sa-
voir (toensme in België) — 2025 
Le temps d'une romance (film) — 

15 

TVEkspres 
De dikste vriend 

vanüwTV. 

22 00 Le carroussel aux images — 
2250 Nieuws 

TF 1 

2000 Nieuws - 2035 La vitesse 
du vent (tv-film) - 2210 Nieuws 
— 2215 Contre-enquéte (mag J — 
2315 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws — 2035 Resistan
ces (magJ — 21 40 Les enfants du 
rock (popmagJ — 2310 Nieuws 

F 3 
1910 Nieuws — 1915 Gewestelijk 
nieuws — 1935 Regionaal pro
gramma — 1950 Les aventures 
de Tintin - 2000 Les jeux de 20 
heures (spel) — 2035 L'insurrec-
tion (dok J - 2210 Debat & Getui
genissen — 2250 Nieuws — 
2310 Agenda 3 - 2315 Prelude a 
la nuit 

ARD 

20 00 Nieuws - 2018IGA '83 (De 
show kan beginnen) — 2100 
Scheit)enwischer CkabareO — 
2145 WK Ushockey - 2230 
Tagesthemen — 23 00 Die heilige 
Johanna Ctoneel) — 1 45 Nieuws. 

ZDF 

1930 Lustige Musikanten Chitpara-
de) - 2100 Heute-Joumal — 
2120 Kennzeichen D - 2205 
Spielraum 

D 3 

2000 Nieuws — 2015 Verratene 
Frauen Cfilm) — 21 45 Landesspie-
gel — 2215 Nachtschalter — 
2325 Nieuws 

LUX 

1915 Nieuws — 1952 Le coffre-
fort - 2000 Dallas CfJ - 21 00 
Filmkeuzeprogramma Pas de pnn-
temps pour Mamie of L'Argent de 
la vieille — 2300 La joie de lire 

Vrijdag 
29 APRIL 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 Tik 
Tak — 1805 Klein, klem kleutertje 
— 18^0 Er was een keer —1830 
Leven met je ademhaling — 1900 
Vnje tijd vnjdag (Toensme '83 
Fnesland) — 1945 Nieuws — 
2020Onlusten te Adalen (fJm) — 
2215 Premiere - 2305 Nieuws 

BRT 2 

1945 Nieuws — 2015 De spitse 
tuinkabouter - 20 45 Rapport'83 
ze kunnen het met laten. — 21 30 
Uitzending voor derden — 2200 
Festival van Vlaanderen 

NED 1 

nieuws — 21 10 Vijf dagen in 
december (thnller) — 2155 De 
ombudsman — 2225 Sonja op 
vnjdag - 2330 Nieuws — 2335 
üly, lieve bly (filnn) 

NED 2 

1830 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws — 
1912 Babbeksnie - 1940 Avro's 
wie-kent-kwis — 2055 Mensen 
zoals JIJ en ik - 2200 AVRO-
tornooi Nederlands schaakkam-
pioenschap 1983 - 2210 Ge
sprek met de mmister-president — 
2230 Nieuwa — 2245 Namens 
onze ouders (film) — 2340 
Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws — 2000 A suivre_ 
— 21 00 San Mao le pebt vaga-
bond (film) - 2230 Nieuws. 

RTB 2 

1930 Nieuws — 2000 Ck)ntacts 
— 2005 Miam-Miam (toneel) — 
21 55 Arts Magazine 

TF 1 

2000 Nieuws — 2035 Montand 
International (vanete) — 2215 
Nieuws — 2220 Lucien Leuwea 
— 2315 Nieuws. 

A 2 

2000 Nieuws — 2035 Secret dn 
plomabque — 21 35 Apostrofjhea 
— 2255 Nieuws — 2305 Tire au 
flanc (film) 

F 3 

2000 Nieuws - 2028 Achter het 

1915 Gewestelijk nieuvire. — 19 35 
Regionaal programma — 1950 
Les aventures de Tinbn — 2000 
Les jeux de 20 heures (speO — 
2035 Vendredi - 21 35 Intemabo-
nal Jazzfestival - 2225 Prelude è 
la nuit 

ARD 

2000 Nieuwa - 2015 Die Lan-
dartzm (film) — 21 45 Leichensa-
che Ozcan CdokJ — 22 30 Tages
themen — 2300 Die Sportschau 
- 2325 Die Spezialisten - 010 
Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws. — 1930 Auslands-
joumal — 2015 Derrick — 21 15 
Vorstoss in die Unterwasserwelt 
CdokJ - 2200 Heute-Joumal -
2220 Aspekte - 2305 Die Ant-
wort kennt nur der Wind Cfilm) — 
050 Nieuws. 

D 3 

2000 Nieuws. — 2015 Freitagsfo-
rum — 2145 Landesspiege) — 
2215 Sechs fuss Land - 2310 
Rockpalast — 010 Nieuws. 

LUX 

1915 Nieuws - 1952 Le coffre-
fort — 2000 Police sur la vilte 
Cfilm) - 2145 Dynastie (fJ -
2245 Bourse Hebdo 
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Harold Van de Per re: 

'„Meer en meer kunstenaars 

houden hun 
I t atelierdeur gesloteni 

Wie de jongste uitzending van het TV-programma „IJsbreker" 
(BRT - Kunst Zaken) gevolgd heeft, zal kennis genomen heb
ben van de verwarde prietpraat die sommige „deskundigen" 
over kunst, tentoonstellen en kunst kopen en verkopen weten 
uit te kramen. 

Met ons zullen velen de uitzending tot het einde toe bekeken 
hebben niet om wat bij te leren maar om te horen wie uiteinde
lijk de grootste larie verkocht-
Midden die babylonische spraakverwarring was het" niet 
mogelijk de onderwerpen terug te vinden waarrond de 
uitzending eigenlijk was opgezet: de kunstenaar, het kunst
werk, het kijkend (en al dan niet kopend) publiek. Gans de uit
zending lang was het onderscheidingsvermogen bij de meeste 
praters totaal zoek, een komplete chaos. 

Harold Van de Perre die reeds herhaaldelijk op deze pagina's 
plastische kunstenaars aan de „WIJ"-lezers voorstelde en hun' 
artistiek werk kommentarieerde, bekijkt als leraar kunstonder
wijs en ais kunstenaar deze evolutie met meer en meer arg
waan. Hij deelt ons dat dan ook onomwonden mee. 

Harold Van de Perre: „De wereld van de plastische kunsten is 
net zoals de natuur zwaar bevuild. Financiële transakties, 
marktprospekties, geduw van ellebogen om zich in de media-
publiciteit binnen te wringen, overbodige en te commerciële 
„kunst"-boekuitgaven, circuits van galerijuitbaters, enz. ver
duisteren het onderscheidingsvermogen en vervalsen de 
waardebepalingen van de zuivere artistieke prestaties". 

WIJ: Aangenomen dat niet alle kunstenaars in dit circus 
willen meespelen. 
Harold Van de Perre: „Meer en meer ernstige kunstenaars 
vinden een en ander zo welletjes dat zij hun atelierdeur nog 
slechts voor vrienden gaan openzetten". 

WIJ: Wie helpt ons dan hen te ontdekken? 

Harold Van de Perre: „Wetende dat alleen in de afzondering 
de goede vruchten gedijen, zou ik deze kunstenaars als „de 
stillen" willen omschrijven. Het ligt dan ook in mijn bedoeling nu 
en dan eens één van deze autochtonen van de stilte aan het 
lezerspubliek van „WU" voor te stellen". 

Deze week een eerste portret, de Westvlaming Luck Tack. 

Opgelet, gewijzigde data! 

Kaaiteater '83 
Het Kaaiteater is naast Mallemunt 
een der belangrijkste verwezenlij
kingen buitenshuis van de Brus
selse Beursschouwburg. Op en
kele jaren tijd is het teater dan ook 
tot een gebeuren van internatio
naal formaat gegroeid. Dit jaar is 
over een langere penode gespreid 
en kx)pt tot 12 mei e.k. Op het pro
gramma een hele resem gebeurte
nissen en twee eigen kreaties: van 
Anne De Keersmaeker met „Ro
sas", haar derde koreografie na 
het suksesvolle „Faze". (van drie 
tot 12 mei in de Beursschouwburg 
zelD, en de groep Het Trojaanse 
Paard met „King Lear" in een regie 
van Jan De Ck)rte. Dit stuk is 
echter omwille van technische 
problemen uitgesteld, en hoewel 
de officiële opening van het Kaai
teater plaats had op 15 april kan je 
„King Lear" van Shakespeare ko
men bekijken van 22 tot 30 april'\n 
de Beursschouwburg. De premiè
re van „Rosas" kwam hiermee 
eveneens in het gedrang, en week 
daarom uit naar het teater „Balsa
min", aan de Felix Marchalstraat 
net om de hoek van de oude 
kazerne op het Daillyplein, waar 
ook de „Wooster Groep" een op
treden komt verzorgen. De tickets 
voor „Rosas" kunnen omgeruild of 
besteld aan het loket van de A.B., 
Anspachlaan 114, tel. 512.59.84. Er 
is een extra voorstelling gepland 
van de „Drie Zusters" van Tsjekov, 

door Globe in regie van Gerardijn 
Rijnders. Deze gaat door op 24 
april om 20 uur in de KVS. Laken-
straat 146. 

Verder op het programma: uit 
Italië „Falso Movimento", het 
Schauspielhaus Köln met „Der 
Menschenfeind, Tim Miller en 
groep met „(Dost of living", en 
Steve Paxton, de belangrijke ver
tegenwoordiger van de moderne 
dans uit New York met de opvoe
ring van „Bound". Uit Engeland 
komt de groep Hesitate and De
monstrate, en uit de VSA Theodo
ra Skipitares. Voor verdere inlich
tingen kan je best terecht op 
voornoemd adres van de Ancien-
ne Belgique of Kaaiteater vzw, 
Ortsstraat 30 te Brussel, telefoon 
02-511.09.00 en 513.14.18. Reser
veren is gewenst daar reeds heel
wat groepen uit Vlaanderen een 
teatertrip naar het Brusselse Kaai
teater '83 hebben ingericht 
Voor Johan Verminnen wordt het 
een druk aprileinde, morgen zater
dag i23-4i treedt hij op in zaal 
Palace te Bredene, van maandag 
tot woensdagavond is hij telkens 
om 20 u. stipt te gast in het Me-
chelse MMT in het teken van het 
Chansonfestival, en hij rondt za
terdag 30-4 af met een optreden in 
het Kultureel (Antrum van Dil-
beek in een programma met As-

trid Nijgh. 
SargiiM 

m Kritisch bekeken 

^j^^"^:-'.- ,'•'"•'"'•' 
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Luc Tack: 

Ingehouden, 
beheerst en overgevoelig 
Eigenlijk is de evolutie die Luck 
Tack meemaakte snel samen te 
vatten: wat hij in het instituut heeft 
geleerd, heeft hij nadien dadelijk 
omgezet in een persoonlijke 
speurtocht naar dit facet van de 
natuur waaruit Nj zijn werekJbeeki 
wou puren. Sedert die tijd is hij al
maar opnieuw, maar mei verhoog
de intensiteit op zoek naar de 
oorspronkeli^e verwondering 
over de dingen in het huis van de 
stilte. 
Eigenlijk is Tack van de stilte rKX>it 
weg geweest Wie hem ontmoet 
staat dadelijk voor een paradoxale 
persoonlijkheid: uitgemeten in 
woord en gebaar, is hij glad en ge
stoten als een via Ordentelijk en 
wit is zijn atelier geometrisch en 
kraaknet ingericht Even kraaknet 
en korrekt zet hij in zeer strakke 
dunne hoofdletters zijn signatuur 
op zijn schikJerijen. Maar wie deze 
schilderijen nader beziet treedt 
meteen een tegenovergestelde 
„vorm-werekj" binnen. Deze vorm-
wereld is ongewoon vrij, overge
voelig, geraffineerd. 

Als ik Luc Tack zijn persoon én 
zijn werk in één beield wil samen
vatten, dan denk ik aan de recht
hoekige geometrie van een koele 
ruit., waarop een warme water
lamp zich heeft vastgezet in zeer 
beweeglijke en transparante gri
sailles. Deze grisailles zijn deels 
grillig en scherp als ijsbloemen, en 

Luck Tack 
werd 46 jaar geleden te Tielt 
geboren, was leerling aan 
het Hoger instituut St-Lu-
kas te Gent en is er nu 
leraar. 
Atelier: Sint-Michlelsstraat 
46 te 8880 Tielt 

deels wazig en onwezenlijk als 
mistslierten, vol openingen, holten, 
verschuivingen. Hiermee belan
den wij meteen bij „de natuuriijke 
bronnen" die Tack bij voorkeur 
ziet en wil aanboren. Deze bron
nen zijn tegelijk zijn temata: land
schapssuggesties en impressies 
in wazig licht verstilde boomsil
houetten als pluimige rietstengels, 
bijna abstrakte en verstorven 
bloemvormen, omrand door licht 
Deze temata stolt Luc Tack tot 
plastische taal. Deze taal steunt bij 
hem vooral op twee uitersten: 
enerzijds de scherpe akkurate 
skelet-tekening, anderzijds de 
kompakthekJ van het vormgeheel. 
Deze vorm wordt bij hem vereen
voudigd, geschematizeerd en ge-
monumentalizeerd nu eens in een 
vaag fluïdum, dan eens in een 
scherp afgelijnd silhouet dikwijls 
uitgespaard uit het papieropper
vlak. Deze uitersten hanteert hij 
tegelijk overgevoelig en ingehou
den, beheerst Intu'iïe en bereke
ning lossen elkaar af en stuwen el
kaar voort in een drievoudig we
ten: 

Luc Tack weet wat kompositie is: 
dit wil zeggen dat hij de figuratieve 
voorstelling perfekt als abstrakte 
vlakindeling laat fungeren, in een 
evenwicht van kontrasten. 
Luc Tack weet wat „schilderen" is: 
dat wil zeggen dat hij de vorm 
overbrengt naar de verbeeldings
ruimten, omdat zijn penseelstre-
pen en vlakbewerkingen veel 
meer suggereren en oproepen 
dan nabootsen of weergeven. 
Luc Tack weet wat „kleur" is: dit 
wil zeggen dat hij de kleur net zó 
tegenover elkaar weet te stellen, 
zó afweegt en zó bewerkt gla-
ceert afkrabt en opnieuw in elkaar 
klit en klontert tot dat het verzadi
gingspunt is bereikt: het punt dat 
de subtiele en voldragen kleur 
onderscheidt van de brutale. 

goedkope, vervelende. Met ande
re woorden. De kleurkracht wordt 
ingehouden, haar spankracht • 
gloeit onderhuids, en haar groot
heid ligt in haar gereserveerdheid 
besloten. 
In feite verwijzen tal van Tacks 
akwarellen en olieverven naar de 
halfglans en de kleurmuzikaliteit 
en vibratie-gevoeligheid van oude 
verkleurde fresko's en verteerde 
halfvergane muurschilderingen. 
Maar tevens refereren zij naar het 
plastisch raffinement van een 
Klee, de struktuurweefsel van een 
Ernst het koloriet van een G. 
Desmet en bovenal naar de vibre
rende licht-schriftuur van een Lis-
monde. Deze referentiepunten 
doen niets af van, maar komple-
menteren alleen maar het originele 
en aparte karakter van Tacks plas
tische taaischepping. Doorheen 
deze taaischepping treden wij zijn 
wereldbeeld binnen: 
Het universum dat Tack voor ons 
„zichtbaar" wil maken is dat van de 
stilte en de verwondering om het 
licht 
Bij hem tintelt het licht in hoorbare 
stilte. Deze stilte is wit als de 
eerste sneeuw: geen mens is ge
komen, geem mens heeft bevuild, 
geen mens heeft lawaai nagelaten. 
Derhalve zijn in Tacks landschaps-
suggeties, stillevens en bloem
stukken de mens, de stad, de 
bewoonde wereld volkomen af
wezig. 
Is deze onbewoonde wereld op
vallend beperkt tegelijk is de poë
zie ervan kernachtig-intens. 
Deze poëzie dringt zich niet op. Ze 
laat zich zoeken als „de blauwe 
bloem diep in het woud". Wie haar 
vindt ontdekt in haar kelk het edel-
glazuur van lichtende dauwdrup
pels, waarmee hij in deze over
schreeuwde tijd de oververmoei
de ogen kan baden en zuiveren. 

Harold Van de Perre 
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'Kritisch 4)ékekeh 

150 jaar 
fietroits^ë 
Vlamingen 
Precies anderhalve eeuw geleden 
vëstigcjea'cte eerste Vlamingen 

'Zich in het Amerikaanse Detroit 

TRians leven ér tienduizenden 
„Vlaamse " Amerikanen in deze 
miljoenenstad. Dit was, uiteraard, 
aanleiding voor een groots feest 

JBri een flinke delegatie Vlamingen 
is de uitwijkelingen van weteer 
achtóma gereisd. Voorzitter Ver-
thé van de organizatie „Vlamingen 
in de wereld" zei in een gelegen
heidstoespraak: „Deze hoog
staande viering van 150 jaar 
Vlaamse aanwezigheid in Detroit 
is niet alleen een erkenning van al
les wat duizenden Vlanriingen heb
ben bijgedragen tot de welvaart 
en het welzijn van Detroit, ma^r 
verstevigt tevens de veelzijdig 
kontakten tussen Vlaanderen en 
deze wereldstad." 

Een voorbeeld van Vlaamse identi
teitsvorming in het buitenland, 
„avant la lettre"?-. 

Oók „Wij" sluit zich graag aan bij 
'èfe wamrriie felicitatiegroeten. 

ix)6kBnibnds 
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^Mzaam 'pelitiek,pamltet opnieuw iiitgegev^ 

Dè hfeitóqji^ Aniou en fe prins 

t̂ ati Oranje te Brugge 

' Het leven, de ideeën en de per
soonlijkheid v^n prins Willem 
van Oranje blijven de aandacht 
van vele hedendaagse vorïéfs 
en historici gaande houden. 
Zo verscheen deze Week nog 
een fotomechanische heruitga
ve van een zeldzaam politiek 
pamflet rond een opmerkelijke 
gebeurtenis uit het bewogen le
ven van „de Zwijger". 

Op 17 juli 1582 dééd Frangois 
de Vaiois, hertog van Brabtint, 
Gelderland, Anjou, Alertfon, 
enz„ graaf van Vlaanderen, Hol
land, Zeeland, enz., zijn plechti
ge intrede te Brugge als „Be
schermer van de Nederlandse 
Vrijheden". Bij zijn „heeriicke 
incomste" was hij vergezeld van 
de prins Van Oranje en diens 
gevolg. 

Tijdens zijn verblijf te Brugge, 
waar grote feestelijkheden op 
touw werden gezet hadden een 
drietal personen, Juan de Salce-
do, Francesco Baza en een ze
kere Nicolas Hugot alias La
borde, aanstalten gemaakt om 
de nieuwe soeverein én de 
prins van Oranje te vermoor
den. 

Zo althans wordt het voorge
steld in de „warachtighe ge-
schiedenisse', een pamflet uit 
158Z Was er een konkreet 
moordplan, zoals het pamflet 
suggereert, of ging het om een 
persoonlijke politieke zet van 
dAnjou en Oranje, om de tegen
partij, met name de hertog van 
Parma en de Spaanse monar
chie, te treffen? 
Tegenover de Salcedo, die zich 
in het prinselijk gevolg ophield, 
in het gezelschap van de jonge 
graaf Lamoraal van Egmond, 
koesterde de prins reeds enige 
tijd wantrouwen. 
Op zaterdag 21 juli 1582 werden 
de Salcedo en Baza in hechte
nis genomen en aan een ver-

DE HERTOG VAN ANJOU EN DE 
PRINS VAN ORANJE TE BRUGGE 

17 JUU • 19 AUGUSTUS 1582 

HET MISLUKTE COMPLOT VAN JUAN DE SALCEDO 
EN FRANCESCO BAZA 

hoor met torturen onderworpen. 
Nicolas Hugot, alias Laborde, 
kon op tijd ontsnappen. Baza 
bekende het moorddadig opzet, 
maar pleegde om onbekende 
redenen, in de gevangenis, op 
30 juli, zelfmoord, 's Anderen
daags werd over Baza, den sen
tentie uitgesproken: „ghehan-
ghen te worden aan de Galqhe. 

ende daar nae ghedeelt te wor
den in vier quartieren, op gal
ghen die gherecht sulten wer
den op de vier principale poor
ten deser Stadt van Brugghe. 
Ende thooft op een stake,^boven 
Sinte Catherinen poorte in 
exemple van anderen.' 
Oe vermoedelijke leider van de 
samenzwering, Juan de Salce

do, werd na een langdurig en 
ophefmakend proces te Parijs, 
op 25 oktober 1582, bij senten
tie van het Parje'ment van Parijs, 
levend gevierendeeld. 

Over dit voorval werden, zowel 
in de~Zuidelijke als in de Noor
delijke Nederianden, talrijke 
pamfletten gedrukt Een biezon-
der representatief voorbeeld 
van vroege politieke journalis
tiek in'onze gewesten, zo zou 
het te Delft in 1582 bij Comelis 
fansz gedrukte pamflet ge
noemd kunnen worden. Wat 
thans aangeboden wordt be
helst een-getrodwe en verzorg
de anastatische herdruk 

In de zopas verschenen studie 
geeft D. van der Brauwhede een 
uitvoerige historische toelich
ting, gevolgd door de bibliogra
fische nota's en negen bijlagen. 
Het proces van Francisco Baza 
en Juan de Salcedo wordt uit
gebreid nagetrokken. Moeilijk 
bereikbare dokumentatie wordt 
samengelegd en van kommen-
taar voorzien. 

Een tweede luik bevat de bijdra
ge van M. Goetinck die handelt 
over de moordaanslag op Anjou 
en Oranje in de eigentijdse (ge
drukte) pamfletten, waarvan er 
in totaal negen konden opge
spoord worden. Van elk pamflet 
wordt het titelblad en een korte 
referentie gegeven. Pamflet F, 
waarrond de idee groeide om 
een facsimile uit te geven, werd 
integraal en volgens de streng
ste' professionele normen her
drukt, gevolgd door een volledi
ge transcriptie. (pvdd) 

Uitgaven Westvtaamse Gidsen-
kring, Oeiaplacestraat 13, 8310 
Brugge; tel. 050-35.05.10. 13,5 x 
20 cm; 80 biz.; garengenaaide 
band op perkamentpapier. Prijs: 
345 fr ; verzendingskosten: 35 
fr. 

lustrerié^ 
marcdevriese' 
lichtstudieburo 
voor 'n klare kijk op verlichting 
van winkels, kantoren, horeca, 
tentoonstellingsmimtes, feestzalen... 
unieke mogelijkheden met het buizensysteem 
multirohr, voor spotarmaturen en fluo-verlichting 

de allerbeste merken 
erco, hoffmeister, hillebrand, 
putzler, raak, staff. 

lichtstudio 
mare de vriese 
baron ruzettelaan 78 brugge 
050/35.74.04 
baan van brugge naar kortrijk 
geen parkeerproblemen 
verlichting 
tegen betaalbare prijzen! 

7de zwijgende voettocht 

door het slagveld van de Peene, zaterdag 23 april '83 

De Slag aan de Peene (de 3de 
Slag bij Kassei) die op 11 april 
1677 geleverd werd, had voor 
gevolg dat een stuk van Vlaande
ren (wat sindsdien Frans-Vlaande
ren wordt genoemd) door Frank
rijk werd geannexeerd. Op 11 april 
1977, zegge de 300ste verjaardag, 
had voor de eerste maal een zwij
gende voettocht door het slagveld 
plaats, die jaarlijks zou herhaald 
worden, telkens op de zondag 
juist voor of na 11 april, en die in
middels de wandelaars in de mo
gelijkheid stelt te kiezen uit 

4 trajekten: 1. de Tom (7,5 km); 
2. Wilhelmietenklooster (9 km); 3. 
Balenberg (15 km) en 4. Rodebrug 
(15 km). Trajekt 1 loopt door de 
Vlaamse sektor, 2 en 3 over de 
twee belangrijke invalshoeken der 

Franse troepen, terwijl 4 boven
dien leidt over de Rodebrug (een 
destijdse brug over de Peene, te 
Bavinkhove), waar in 1071 Ro
brecht de Fries de 1ste Slag bij 
Kassei won en graaf van Vlaande
ren werd. 

De samenkomst, tevens vertrek
punt der wandelaars, is afwisse
lend te Noordpeene en Zuidpee-
ne, twee kleine dorpjes op 3 km 
afstand van elkaar gelegen, met 
op de grenslijn de Peene-obelisk 
die aan de veldslag herinnert Raf 
Seys, van wie het initiatief van de 
Zwijgende Voettocht uitging, 
stichtte in 1981 een „Komitee van 
de Peene", uitsluitend uit jonge 
Frans-Vlamingen bestaande die 
thans voor de organizatie instaan. 

Het komitee heeft voor de volgen
de voettochten een vaste datum 
vastgelegd, nl. de 4de zaterdag 
van april, wat zeggen wil dat de 
7de plaatsvindt op zaterdag 
23 april 1983, met samenkomst 
om 14u. 30 en vertrek om 15 u. 
aan de kerk van Zuidpeene. Zuid-
peene is tegen de Kasselberg 
gelegen. De deelname aan de 
voettochten door het slagveld kan 
dan ook gemakkelijk gekoppeld 
worden aan een bezoek aan Kas
sei, met zijn monument dat herin
nert aan de dne memorabele veld
slagen beneden de berg (1071, 
1328, 1677) en een uiterst merk
waardige maquette die de Slag 
aan de Peene weergeeft (rue du 
Maréchal Foch, 19, open van 9 tol 
12 en van 15 tot 18 uJ. 
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De (zeer) magere jaren 
„Wij hebben nog onze ogen om te schreien-', zou Karel Van 
Wijnendaele gezegd hebben na Luik-Bastenaken-Luik. Er bestaat nu 
immers geen twijfel meer over: onze wielrennerij zit (voorlopig) vast 
in een zeer donkere tunnel. 
In de voorjaarsklassiekers, traditioneel het wingebied van de Vlaam
se coureurs, waren onze renners amper figuranten. De voorbestemde 
opvolgers van Merckxen De Vlaeminck \alen het afweten. De Wolf en 
Willems, want zo heten zij toch, missen persoonlijkheid, beroepsernst 
(eerstgenoemde) en kracht of macht (de tweede). De jongeren missen 
nog stielkennis en zelfvertrouwen om zich vast op het voorplan te 
kunnen hijsen. We bouwen wel grote verwachtingen op Eric Vande-
raerden, maar dit Limburgse „raspaard" moet nog minstens twaalf 
maanden leergeld betalen- Daarnaast waren er nog Colijn en Nulens, 
wellicht de twee verdienstelijksten, en in mindere mate Schepers, Van 
Brabant, Sergeant enz-

Neen, de magere jaren zijn nu wel 
zeer nnager geworden. Overigens 
nnoet men voorzichtig zijn wan
neer men besluiten wil trekken uit 
het verloop en de uitslagen van de 
grote klassiekers. De ploeg Post, 
één week lang hoog geroemd, 
beheerste twee koersen volko
men (de Ronde van Vlaanderen 
en Gent-Wevelgem) maar daar
voor en daarna bleek het rood
gele legioen nagenoeg onbestaan
de. Op de heuvelruggen van de 
Ardennen, op de flanken van de 
Italiaanse capi en op de puntige 
kasseien van Noord-Frankrijk 
kwamen Raas en zijn ploegmaats 
niet in het stuk voor. Zo overweldi
gend was hun meesterschap dus 
niet. 
In dezelfde zin doorredenerend 
kan men zeggen dat slechts drie 
toprijders hun verplichtingen ten 
overstaan van hun sponsor zijn 
nagekomen: wereldkampioen Sa-
ronni (Milaan-Sanremo), Jan Raas 
(de Ronde van Vlaanderen) en 
Bernard Hinault (de Waalse Pijl). 
Even zag het er naar uit dat de fel
le Bretoen, over wiens originele 
persoonlijkheid men zich kan er
geren of verblijden, op het hellend 
asfalt van Wallonië een schitteren
de trilogie zou schilderen. Maar in 
Luik-Bastenaken-Luik kwam hij 
daarvoor blijkbaar „verf" te kort 
We beginnen trouwens meer en 
meer te geloven dat de klassie
kers van de jaren tachtig niet meer 
mogen vergeleken worden met 
dezelfde wedstrijden uit de jaren 
vijftig en zestig. De jaren zeventig 
van Merckx slaan we veiligheids
halve over. Vroeger reden alle 
grote coureurs alle klassiekers. 
Dat bestaat nu niet meer. Om 
duistere reden verzaken Saronni 
en Hinault — momenteel toch de 
beste twee in de wereld — syste
matisch aan de Ronde van Vlaarv 
deren en... Parijs-Roubaix. De des
betreffende organizatoren bewe

ren zich daar niet aan te storen. 
Dat is natuurlijk hun goed recht 
maar het belet niet dat hun koers 
er door gedevalueerd wordt Of 
ze dat nu willen toegeven of niet 
Raas, dat is duidelijk gebleken, 
heeft de Ronde van Vlaanderen 
met overmacht gewonnen. Maar 
dan wel tegen Janneke en Mieke. 

En het is al een paar jaren zo. Kwa 
bezetting onderscheidt de Belgi
sche topkoers zich nog amper van 
Gent-Gent en dat is toch maar een 
veredelde kermiskoers die toeval
lig eerst op de kalender staat en 
daaraan haar belang ontleent Het 
wordt de hoogste tijd dat de orga-
nizatorerv- van de internationale 
wielersport — monsieur Felix Lè-
vitan aan het hoofd — zich eens 
buigen over de hiërarchie van de 
wedstrijden. De grote gebeurte
nissen worden immers alsmaar 
zeldzamer... 

Tot slot nog een eresaluut aan de 
jonge Steven Rooks. Een Neder
lander die blijkbaar door de mazen 
van het net van Peter Post wist te 
glippen. Hij reed wel even in loon
dienst van Raas en Knetemann 
maar het heette dat de jongen te 
zelfzuchtig, te eigengereid was om 
zich neer te leggen bij de „kneve
lende" ploegtucht Raaks heeft in 
Luik-Bastenaken-Luik een over
weldigende prestatie neergezet 
Hij heeft bewezen dat Posf zich 
vergiste toen hij hem doorstuurde. 
Raaks is weer zo'n Nederlander 
met persoonlijkheid, met lef en 
ondernemingszin. Hij bezit in hoge 
mate die eigenschappen die de 
meeste van onze jonge coureurs 
zo node missen. 

De slotsom is voor ons dus erg 
bedroevend. We hebben niet wei
nig, we hebben niets gewonnen. 
We tellen nog amper mee. Indien 
een van onze renners de Hennin-
ger Turm of het Kampioenschap 
van Zurich moest winnen — aan 

Steven Rooks aan de haal. 

de Gold Race van Jan Raas dur
ven we amper denken — zal men 
dit natuurlijk als een topprestatie 
proberen voor te stellen. Maar we 
weten wel beter. Het voorseizoen 

zit er op. De prijzen zijn uitgedeeld 
en we blijven met lege handen 
achter. We kunnen moeilijk gelo
ven dat het in de grote Ronden an
ders zal verlopen... 

Een derde 
dubbel? 
De basketbalploeg van Oosten
de is op weg naar een derde 
dubbel. Alles wijst erop dat de 
ploeg van Rik Samaey en John 
Heath dit weekeinde een derde 
keer na elkaar landskampioen 
zal worden. Het volstaat dat 
daarvoor thuis gewonnen wordt 
tegen Racing Mechelen dat In de 
ultieme konfrontatles met de gro
te tegenstander blijkbaar nog 
kwaliteit te kort komt. Verwon
derlijk is dat niet als je de namen 
op het scheidsrechtersblad 
naast elkaar ziet staan. 
Eerder won Oostende ook reeds 
de Beker van België ten nadele 
van Maccabi Brussel, een joodse 
klub die volgend seizoen in de 
topklasse zal uitkomen. 
Het wordt nu wel de hoogste tijd 
dat Oostende de kans krijgt zich 
op het Europese vlak met de 
groten te meten. Het heet immers 
dat ktubbaas Van Moerkerke niet 
zinnens is op zijn lauweren te 
gaan rusten. Hij wit zijn ploeg 
nog sterker maken en begaf zich 
reeds op het oorlogspad. Ande
re klubs nemen hem Immers kwa
lijk dat hij hun betere spelers met 
schoon geld verleidt. 

Het geloof zonder de werken... 

De werken zonder het geloof... 
Voetbal kan mooi zijn. Op vele 
manieren zelfs. Daaraan dachten 
wij toen „het alziend oog" de beel
den van Kortrijk—Anderlecht en 
van... Arsenal—Manchester Uni
ted onze huiskamer binnenstraal-
de 

Anderlecht voetbalde in de Gul-
densporenstad volgens het boek
je. Modelaanvallen en enkele 
prachtige doelpunten Manchester 
United won een wedstrijd die tot 
de laatste minuut het uitverkochte 
stadion in een wurgende spanning 
had gehouden. Er werd van de 
eerste tot de laatste sekande ge
streden op het scherp van de 
snede. Ons geloof in het Engels 
voetbal, dat dan bol mag staan van 
zogezegde technische en takti-
sche onvolkomenheden, werd 
nogmaals versterkt: op de lange 
termijn zal het alles en iedereen 
overleven. Omdat het publiek er 
nog steeds, en terecht, in het spel 
(„the game") gelooft. In elke wed
strijd gaat iedereen tot het uiter
ste. De handelingen van de klubs 
getuigen van onmiskenbaar res-
pekt voor de betalende toeschou
wer In Engeland werd nog niet 
bekendgemaakt dat trainer Davh 

dovic van Antwerp volgend sei
zoen Lakeren zal leiden, dat Jean 
Dackx van RWDM naar Antwerp 
zal vertrekken, dat Urbain Hae-
saert Beringen voor Waregem zal 
inruilen en dat Henk Houwaart bij 
Kortrijk de klus nog wel zal afma
ken maar met zijn gedachten 
reeds bij Cercle Brugge verwijlt 

En zo kunnen we nog wel een tijd
je doorgaan. Bovendien kunnen 
we de lijst nog eens dubbel zo 
lang maken indien we de namen 
van de spelers moesten opsom
men die nu al elders een kantrakt 
ondertekenden (De Wolf Win-
tacq. Dirk Goossens, enz..J en die 
nog enkel gewoon de karwei af
maken... Kan het in de gegeven 
omstandigheden nog verwonde
ring wekken dat de radioverslag
gever van dienst eenvoudig stelt 
„dat Kortrijk wel iets te ontspan
nen speeldeJ'. Of om het met de 
woorden van de volksmens te 
zeggen: „Kortrijk heeft zich tegen 
Anderlecht niet echt ingespannen. 

De Brusselaars kregen de onver
winning bijna cadeau". Zo eenvou
dig is dat En in ons voetbalbestel 
nog amper verwonderlijk. Want 
niemand stoort zich openlijk aan 

Waarom al die eerste prijzen veroverd door de wielrenners van de ploegen „W^outers" T.W. „Fangio-
Tönissteiner Sprudel" - „Merelbeke-Scheldestreek" - „VC Den Hoek" - „Nieuwe Hoop Tielen"? 
Heel eenvoudig! Al die sportlui drinken slechts natuurprodukten... en daarom 

Tönissteiner Sprudel - het leveiKie water 

VAN DORTMUNDER Vlta-Malz-bier voor sportmannen 
" zonder alcohol - gerste, mout, hop 

^ | - | | ^ | ^ Q | ^ y ^ ^ en (iruivensulker 

IMPORT. ABTS Tiensesteenweg 63, KORBEEK-LO. Tel. 016-46.03.11 
(Adv. 88) 

de gang van zaken. Men verkon
digt wel plechtig dat al de betrok
ken (wisselende) trainers „gentle
men" zijn en zich gegarandeerd 
tot het uiterste zullen inspannen 
om hun huidige werkgever alsnog 
gehele voldoening te geven. Maar 
de brave burger weet wel beter 
Ons voetbal mag dan op een 
behoorlijk niveau drijven (de wer
ken zijn dus aanwezig), de geloof
waardigheid is fundamenteel aan
getast Hoe men het ook draait of 
keert. En ergerlijk is dat de voet
balbond niet eens ingrijpt, dat zij 
de klubs geen gedragsregels op
legt Zij doet al jaren alsof er niets 
aan de hand is. Okkasioneel wordt 
zij eens opgeschrikt door uit de 
hand gelopen affaires: de zaak 
Beerschot van voor twee jaar en 
„het geval Renquin"... 

In de huidige faze van de kompeti
tie zijn er nog maar twee soorten 
klubs die „spelen". Zij voor wie er 
nog direkte belangen op het spel 
staan (de titel, de degradatie en de 
kwalifikatie voor een Europacup) 
en zij die... van bovengenoemde 
klubs „aanmoedigingspremies" 
toegestoken krijgen... 

Neen, ons maakt men niets meer 
wijs. Geef ons dan maar die naïeve 
Britten die in elke match het volle 
pond geven. Geef ons maar Mo-
ran van Manchester United die 
vanop de draagberrie de suppor
ters oproept tot de laatste kracht
inspanning. Wat een heerlijke bin
ding tussen spelers en publiek en 
welk een voorbeeldige sportieve 
inzet tussen de krijtlijnen in wed
strijden waar toch de grootste 
belangen op het spel staan... 

Onze bondsleiders verkondigen 
dat die gekke Engelsen er nog 
altijd niet achter gekomen zijn dat 
men de kwart- en halve finales om 
de Engelse beker ook met heen-
en terugwedstrijden zou kunnen 
spelen... Inderdaad, daar komen ze 
ginds nooit achter Ze zijn er im
mers „veel te slim " voor~ 
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AKTIE '83 

Een „snuffelpaal" 

vertelt... 
Wij ontvingen een briefje van een VU-
bestuurslid uit de afdeling Kessel-Lo. 
Hij verhaalt daarin zijn ervaringen 
n.a.v. de grootscheepse VU-ledenen-
quête en geeft daarbij een aantal 
praktische tips, die best ook bruik
baar zijn voor andere VU-militanten. 
De auteur verkoos naamloos te blij
ven, want — volgens zijn eigen woor
den — „zo'n heldendaad is het nu ook 

weer niet'. Alhoewel- Namens het 
VU-partijsekretariaat en de „Wij'-re-
daktie, alvast dank voor deze vlugge 
en korrekte afhandeling! 
Soortgelijke reakties blijven erg wel
kom op ons redaktie-adres, Barrika-
denplein 12, te 1000 Brussel. 

De VU-afdeling Kessel-Lo is reeds ja
ren ingedeeld in wijken. Voor elke wijk 
is een wijkverantwoordelijke aange
duid. De ene is al wat aktiever dan de 
andere, maar toch blijkt dat dit systeem 
in grote gemeenten onmisbaar is. Zo'n 
wijkverantwoordelijke heeft veel taken: 
het hernieuwen van lidkaarten en abon
nementen, nieuwe leden opzoeken en 
aanbrengen... maar vooral uitkijken wat 
er in de wijk misloopt of kan verbeterd 
worden. Hij is dus zowat de „snuffel-
paal" van de afdeling 

Voor het nieuwe initiatief van het Natio
naal Sekretariaat (de enquête onder 
alle VU-leden) is de wijkverantwoorde
lijke de ideale man. Natuurlijk kan hij 
zich laten vergezellen door een be
stuurslid dat misschien voor de eerste 
keer bij de leden komt In elk geval is 
het in mijn wijk zó verlopen: 

Ik heb 39 leden te bezoeken. In de 
week vóór Pasen heb ik die op twee 
avonden alleen bezocht — het nodige 
praatje gedaan en zelfs hier en daar 
een glaasje gedronken — en bij de af
gifte van de mappen verwittigd dat ik 
de dinsdag nadien alles zou komen 
terughalen. 

En zo geschiedde: enkele leden brach
ten — zoals afgesproken — zelf hun 
formulieren terug; de meesten waren 
van hun woord. Slechts een drietal 
„gevallen" deden mij tot driemaal terug-
Komen... 

Al bij al een zeer bemoedigende aktie, 
waarbij ik ervaren heb dat onze leden 
met overtuiging en entoesiasme willen 
meewerken aan zinnige initiatieven. Bij 
mijn 39 „klanten" heb ik geen enkele ne
gatieve kritiek gehoord Graag ook feli
citaties aan het Partijsekretariaat om 
het initiatiefI" 

vu-Bierbeek: 

f f tegemoet komen 
aan behoeften van bejaarden... ft 

Dokter Van Melkebeek Is, sinds de 
verkiezingsoverwinning van de plaatse
lijke VU, de nieuwe voorzitter van de 
VU-afdeling Bierbeek. Samen met zijn 
VU-afdelingsbestuur koos hij een 
projekt uit waarvoor hoedanook be
langstelling bestaat, of zou moeten be
staan. Namelijk: de oprechte zorg voor 
de behoeften van ouderen. Een volk 
dat geen eerbaar en gelukkig bestaan 
aan zijn bejaarden kan verzekeren, is 
de naam „volk" onwaardig. 
Van Melkebeek: „Het ligt in onze be
doeling een sociale kaart van de bejaar
den in onze gemeente uit te tekenen. 
Wij willen nagaan wat de échte behoef
ten zijn van oudere mensen, wat hun 
verlangens zijn en welke vormen van 
hulp zij nodig hebben. Wij willen dit met 
beperken tot de verbetenng van het 
woon- en leefklimaat in bijvoorbeeld 
een bejaardentehuis, maar ook de mo
gelijkheden nagaan van een klinisch 
rusthuis, de kansen voor een dagcen
trum, enz.. WIJ gaan hierbij uit de van de 
stellige overtuiging dat bejaarden best 
zoveel mogelijk in hun vertrouwde om
geving blijven. En liefst met te vlug 
breken met deze omgeving, door hun 
woonst te ruilen voor een kliniek. Om
dat ik ook, beroepshalve, tot de konklu-
sie ben gekomen dat een ziekenhuis 
niet steeds het ideale middel (of de bes
te plaats) IS voor zieken is om te 
genezen. 

WIJ: Hoe gaat u dit projekt konkreet 
aanpakken? 
Van Melkebeek: ,Aan de hand van een 
brochure willen wij de Bierbeekse be
volking wijzen op de problemen waar
mee de bejaarden gekonfronteerd 
worden. En aan de hand van die zeer 
precieze sociale kaart, met de vermel
ding van de behoeften van die bejaar
den, willen wij dan onze mandatanssen 
„bevruchten" met de resultaten van 

onze enquête Dit lijkt ons best haal
baar, ook financieel Ook wat de uitwer
king van onze suggesties betreft is het 
dikwijls mogelijk om met weinig finan
ciële middelen, toch konkreet aan de 
vaak grote nood van ouderen te verhel
pen. Ovengens zal het probleem in 't al
gemeen er niet makkelijker op worden. 
Weet u dat, omstreeks 1990, circa 
15 % van de inwoners van ons land ou
der zullen zijn dan êS jaar? 
Wij willen dus gaan praten met die 
bejaarde mensen, en vooral gaan luiste
ren naar hen. Zo is het ons nu reeds 
duidelijk geworden dat een vaak ge
hoorde klacht van bejaarden is: «Wij 
kunnen niet de hele dag alleen blijven» 
In plaats van die mensen in een zieken
huis te stoppen, lijkt het ons zinniger 
hen de dag in een aangenamer omge
ving te laten doorbrengen, bijvoorbeeld 
in zo'n dagcentrum. 

WIJ: Zult u deze grootse plannen 
samen met uw VU-bestuur en -manda
tarissen pogen te verwezenlijken? 
Van Melkebeek: „Uiteraardzullen onze 
VU-kaderleden in de uitwerking hier 
van een zeer belangrijke rol spelen, 
maar wij staan open voor elke geïnte
resseerde die wil meewerken, of die 
ons kan inlichten Zo zullen wijzelf ook 
eens kontakt opnemen met de VU-
afdeling van Sint-Truiden die, zoals ik 
las, in „WIJ", werkt rond het probleem 
van de drugs. Een ander sociaal pro
bleem... " 

Tot slot wist dokter Van Melkebeek 
ons nog te vertellen dat de voorjaar-
saktie van de VU, namelijk het ledenon-
derzoek, biezonder vlot verloopt Ook 
kunnen allen die geboeid zouden zijn 
door het projekt waarmee de Bierbeek-
se VU gestart is, kontakt opnemen met 
dr.Van Melkebeek, Groot Park 4 te 
3042 Lovenjoel (tel.: 016-46.25.90). 

5 mei te Diibeek SamBii spoiteii op CIB VU-spoitdag 
Nu reeds is het een uitgemaakte zaak dat de eerste uitgave van de 
nationale VU-sportdag een topper gaat worden. Meer dan 40 ploegen 
van VU-afdelingen en bevriende verenigingen schreven reeds in. 
Daarnaast lieten een aantal afdelingen ons weten dat zij per bus de 
verplaatsing maken, een voorbeeld dat we graag aangrijpen. We her
halen nog even het volledige programma. 

Voormiddag 
Van 9 u 30 tot ± 12 u 30 is er een 
teoretisch gedeelte waar het gemeen
telijk sportbeleid (vooral bedoeld voor 
onze schepenen van Sport en andere 
geïnteresseerde mandatarissen, be
stuursleden en leden) zal besproken 
worden 
Panelleden en sprekers zijn kamerlid 
Jan Caudron (voorzitter-moderator), 
senator Walter Peeters. 
Inleider Geert Goubert (lid Hoge Raad 
van de SporO 
Leo Vanherck (voorzitter van de 
Westvlaamse sportraad) spreekt over 
mensen en organizaties die het ge
meentelijk sportbeleid promoveren 
(BLOSO, Liso, sportfunktionaris), Ma-

thieu Lambrechts (provinciale sport-
dienst Limburg) spreekt over sportin-
frastruktuur, subsidies en sportpromo-
tie Johan Van den Bossche (voorzit
ter van de Bond van zwembaddirek-
teurs) spreekt over beheer, uitbating 
enz van de gemeentelijke zwemba
den, in vele gemeenten het grote (fi
nanciële) prooleem 
Guido Sijs: lid van de VU-sportkom-
missie 
Slottoespraak door VU-voorzitter Vic 
Anciaux. 
Vanaf 's morgens beginnen ook reeds 
de voetbal- en volleykompetities en de 
volkssporten zodat familieleden en 
vnenden die niet aan het teoretisch 
gedeelte deelnemen de sportdag zin
nig kunnen inzetten 

Middag 
In de onmiddellijke omgeving van 
Westrand, nl in het Roelandsveldcen-
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. 

Sportief 
gedeelte 

• Voetbalkompetitie met ploegen sa
mengesteld door VU-afdelingen, parle
mentairen, gemeentemandatarissen 
enz 
•k Volleykompetitie eveneens samen
gesteld door afdelingen en mandataris
sen 
* Volks- en rekreatiesporten voor 
het gezin met hulp van monitoren van 
Bloso, o a hoefijzerwerpen, tonspel, 
taptafel, sjoelbak, kegelen, trou ma
dam, enz 

debat over het 
gemeentelijk 
sportbeleid 
voetbalkompeti
tie met 20 elftal
len 
volksspelen 
fiets- en wandel
tochten, jogging 
kompetitie met 
15 volleybalploe-
gen. 
enz., enz.. 

* Pètanque, 
•* Zowel fietstocht wandeltocht als 
jogging vertrekken rond 13 u 30 Het 
IS de bedoeling dat deze aktiviteiten 
voor de finalewedstnjden gedaan zijn, 
zodat iedereen die nog kan bijwonen. 
Ter plaatse is er een algemeen sekre-
tanaat voor alle aktiviteiten Dit zal 
gevestgd zijn in het ontmoetingscen
trum Westrand Daar moet elke deel
nemer zich aanbieden om in te schnj-
ven, een kenteken en allerhande nutti
ge informatie af te halen (o a waar 
precies elke aktiviteit plaatsvindt Alle 
ingeschreven ploegen ontvangen eind 
volgende week een volledig wedstrijd
schema en bijkomende inlichtingen. 

Het hele gebeuren eindigt tussen 17 
en 18 uur, gevolgd door pnjsuitreiking 
en een gezellig samenzijn met muzika
le animatie 

Een aantal waardevolle bekers en her-
innenngen worden aan de deelnemen
de ploegen en individuele deelnemers 
geschonken 
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Wij in de Volksunie 

VU-Aartselaar 
werkt aan verkeersprobleem 

ANTWERPEN 

De Kapellestraat is de Winkelstraat 
en de verkeersader door Aartselaar. 
Historisch gegroeid is zij reeds jaren 
niet meer aangepast aan de huidige 
verkeersdrukte en vormt zij voor 
haar gebruikers een bron van irritatie 
maar zoveel als er over geschreven 
en geklaagd werd, zo weinig is er in 
het verleden aan gedaan. 

Uiteindelijk heeft de VU de knoop 
doorgehakt — goed beseffend dat 
een voor iedereen ideale oplossing 
niet mogelijk is — heeft zij toch het 
initiatief genomen om deze verkeers-
hinder te onderzoeken. 

Hiervoor werd een werkgroep opge
richt die de verschillende mogelijk
heden onderzocht, via een enquête 
werd de ganse bevolking in de gele
genheid gesteld om haar mening en 
suggesties over te maken. Tegelijker
tijd werd naar het gebruik van de 
Kapellestraat gepeild. 
Ten slotte werd op 30 maart een 

openbare vergadering gehouden 
over deze problematiek. 
Voor een gemotiveerd publiek gaf 
Hugo Coveliers dan de resultaten van 
de enquête met een verduidelijking 
wat konkreet mogelijk is. zoals par
keerplaats op de hoek van de Stijn 
Streuvelsstraat, de beF>erking van een 
mogelijk parkeervertxxi van 8 u tot 
19 u. enz. 
Uit deze enquête zijn een aantal opval
lende fjercentages naar voren geko
men waar niet omheen kan worden 
gekeken bij de uiteindelijke beslissing. 
86 % vindt dat de verkeerssituatie 
moet aangepast worden. 
77 % komt per wagen. 
74 % is bereid om gebruik te maken 
van een parkeergelegenheid op 200 m 
van de Kapellestraat 
Kommissaris Verbruggen die voor 
deze avorxj was uitgenodigd sprak zijn 
waardering uit over de manier waarop 
de bevolking tietrokken werd bij dit 
onderzoek. 

Mechelse vrouwen 

„adopteren" Sovjet-gevangene 
Natalya Lazareva Is een Russische vrouw. Op dit ogenblik verkommert zij in 
een werkkamp in Perm. Haar grootste misdaad is lid te zijn van een 
feministische groep. Zij werkte mee aan het blad, dat door deze groep werd 
uitgegeven. In 1979 verscheen er een „samizdat' tijdschrift met de titel „Vrou
wen en Rusland", de ondertitel luidde „voor vrouwen - door vrouwen". Deze 
„misdaad" vergaf men haar niet In juli 1982 is zij door Amnesty International, 
dat samen met het Vrouwenhuis-Mechelen een aktie op touw heeft gezet 
geadopteerd als gewetensgevangene. 

Natalya Lazareva werd op 13 maart 
1982 in Leningrad aangehouden en 
uiteraard beschuldigd van „anti-sovjet 
agitatie en propaganda" Ze zou bo
vendien „anti-sovjet materiaal" naar het 
buitenland hebkjen gezonden. Bij haar 
arrestatie v»/erden een aantal eksem-
plaren In beslag genomen van een 
ondergronds blad „Maria" getiteld, 
evenals enige feministische geschrif
ten uit het buitenland. 

Op 1 juli 1982 stond ze terecht voor 
een rechtbank in Leningrad. Ze werd 
veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf 
in een werkkamp, gevolgd door 2 jaar 
interne verkenning. Voor het eerste 
deel van haar straf verblijft zij nu in een 
strafkamp in Perm. 

Natalya is 35 jaar. Voor zover geweten 
is zij niet getrouwd en heeft zij geen 
familie. Zij was eerst werkzaam als 
artieste en direktrice van een teater in 
Leningrad. Ze werd ontslagen en 
werkte nadien als stookster in een 
fabriek. 

Wat betekent 
samizdat? 

De eerste maal werd Natalya gearres
teerd in september 1980, samen met 
Nataya Maltseva, een van de redaktn-
ces van het blad „Vrouwen en Rus
land" op beschuldiging van „het ver
spreiden van laster over de Sovjet
unie". Tien maand werkkamp was het 

Het bestaan van een ondergrondse 
feministische groep in Rusland werd 
voor het eerst Ofjgemerkt in december 
1979, door het verschijnen van een 
„samizdat"-tijdschrift Dit is een publi-
katie, die buiten de officiële kanalen 
wordt gemaakt en verspreid. 
Dat betekent dus dat het blad door 
vrouwen zelf werd geschreven, sa
mengesteld, vorm gegeven en geko
pieerd door het over te typen. Ook de 
verspreiding werd door de vrouwen 
zelf verzorgd, ongeveer in de vorm 
van een kettingbnef. 
„Vrouwen en Rusland" bevatte gedich
ten en artikelen, die de situatie van 
vrouwen in de verschillende lagen van 
de Russische samenleving analyzeer-
de, inbegrepen het gevangenissys
teem. Een vertaalde bloemlezing uit de 
verschillende nummers van dit blad is 
in Nederiand uitgegeven door de uit
geverij Anthos in Haartem. 
Vanaf het verschijnen werden de uit-
geefsters van het eerste nummer las
tig gevallen door de KGB. Onder druk 
gezet haakten sommige vrouwen af. 

De overgeblevenen richtten in begin 
1980 de „Marya-club" op. Deze klub 
wilde streven naar de bevrijding van 
vrouwen In Rusland vanuit de tradities 
van de Russische ortodoxe kerk. 

Open brief aan-
Ook de „Marya-club" gaf een samiz-
dat-tijdschrift uit onder de naam 
„Marya". Het eerste dokument dat 
door de groep naar buiten werd ge
bracht was een „Open brief aan moe
ders over de agressie in Afghanistan". 
Het duurde niet lang of ook de „Marya-
clulr" werd door de autoriteiten ver
volgd. Vijf van de leidende figuren 
zagen zich gedwongen te emigreren 
uit Rusland. De bekendste onder hen 
is Yulya Voznesenskaya. Onverdro
ten zet zij haar aktiviteiten voor de 
Russische vrouw verder vanuit Frank
furt in West-Duitsland. 

Amnesty International en het Vrou
wenhuis-Mechelen zijn ervan over
tuigd dat Natalya Lazareva gevangen 
gehouden word t omdat zij — op 
vreedzame wijze — gebruik maakte 
van haar recht op vrijheid van me
ningsuiting, gewaarborgd in internatio
nale verdragen in het kader van de 
Verenigde Naties, eveneens onderte
kend door de Sovjetunie. 

Oproep 
Amnesty International vraagt aan alle 
mensen van goede wil zich in te zetten 
voor Natalya Lazareva Dat kan zeer 
gemakkelijk door brieven te schrijven 
aan het hieronder vermelde adres. 
Door deze brieven weten de Sovjet-
autoriteiten dat velen op de hoogte 
zijn, zich verontwaardigd voelen over 
de gang van zaken en zich zorgen 
maken over het verdere lot en de 
gezondheid van de gevangene. Met 
klem moet haar vnjiating geëist wor
den. Het IS zeer belangrijk om v i ^ de 
publieke opinie de verantwoordelijke 
Sovjet-instanties onder druk te zetten 
door het publiceren van de lotgevallen 
van Natalya Lazareva. Hoe meer deze 
zaken aangeklaagd worden, hoe beter. 
Het IS trouwens niet de eerste maal, 
dat Amnesty International resultaat 
boekt 

Adres: Russisch ministerie van Justi
tie: SSSR Moskva, Ministerstvo Yus-
titsii SSSR, Ministru V. Terevilovu. 
Voor verdere informatie: Amnesty In
ternational, adoptiegroep 430, kontak-
tadres: Pieter Pauwstraat 18-hs, 1017 
ZK Amsterdam. 

Hilda Uytierhoeven 

De kommissaris onderstreepte dat hij 
geen beslissend orgaan was maar 
enkel een advizerende taak vervulde 
waarbij hij niet onder stoelen of ban
ken stak dat zijn adviezen in het 
verieden stelselmatig werden gene
geerd. 
Hij gaf een kort historisch overzicht 
van de opeenvolgende verkeersaan-
passingen en belichtte de verschillen
de mogelijkheden met voor- en nade
len (gevaren). 
Verder gaf hij een aantal persoonlijke 
suggesties zoals het verplaatsen van 
de bushalte, het aanpassen van de 
boordstenen en het scheppen van 
parkeerruimte. 
Na deze toelichtingen konden vanuit 
het publiek vragen gesteld worden. 
Buiten de vragen en opmerkingen 
over de Kapellestraat zoals — het 
aantal verkeersongevallen, de opmer
king dat ook aan de veiligheid van de 
kinderen mag gedacht worden, het 
omleiden van het zwaar verkeer, de 
vraag om fietsstallingen, — werd de 
aanwezigheid van de oppositie opge
merkt door vragen die duidelijk niet 
door enige bekommernis voor de Ka
pellestraat geïnspireerd werden. 
Met dergelijke vragen had zij echter in 
de persoon van Hugo Coveliers de 
verkeerde man voor zich, in zijn kort 
maar snedig antwoord, liet deze voe
len niet bereid te zijn enig oppositie
voer te verschaffen. 
HAK (de plaatselijke middenstands
vereniging) hield een interventie waa
rin zij zich afzetten tegen een mogelij
ke winkelwandelstraat nog eens de 
verplaatsing van de bushalte sugge
reerden en de afbraak van het vroege
re gildenhuis voorstelden om daar par
king te scheppen. 
Hugo Coveliers besloot met de bebfte 
dat de enquête en het VU-voorstel 
opgesteld aan de hand van de beko
men resultaten via een pamflet zal 
kenbaar gemaakt worden. 
Hierna is het de verantwoordelijkheid 
van de gemeenteraadsleden om einde
lijk eens iets te doen aan dit slepende 
probleem. 
De Volksunie heeft alleszins door haar 
open en voor Aartselaar unieke aan
pak, gezorgd voor een soliede vertrek
basis die met een beetje goede wil kan 
leiden tot een konkrete oplossing. 
Met de nieuwe bewindsploeg zit die 
kans er wel dik in. 

H.K. 
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21 EDEGEM: Bloemen maken met het F W (uit nylonkousen) om 
20 u. 15 in lokaal One Eiken. 

22 BORGERHOUT: Maandelijkse VU-ledenvergadenng in zaal De 
Passer, Tumhoutsebaan 34. Spreker is Jef Matton over „Staal". 
Om 20 u. 30. 
MORTSEL: Jaariijks lentefeest met koude schotel in het Merel
hof. 
HOBOKEN: Dia-avond door Luc Van Schoor over „Alto Aragon" 
vooral de natuur in de Pyreneeën. Om 20 u. in zaal „De Schorren", 
Graspolderlaan 32. 
WUUSTWEZEL: Spreekbeurt door Hugo Schiltz, „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. Gezellig babbelen bij een 
pintje. 
NIJLEN: Pannekoekenslag door en voor FVV. Lekker smullen in 
Kempenland vanaf 14 u. 
KONTICH: Gastronomisch lentefeest in het Vlaams Huis Alcazar. 
Organizatie: VU Vooraf inschnjven, 03-457.13.52. 

WOMMELGEM: Voetbalwedstrijd op het terrein Scheersel om 
13 uur Den Klauwaert I —Den Klauwaert (veteranen). 
BORGERHOUT: Dia-voorstelling met kommentaar door Dirk 
Stappaerts over „Peru, het land der Inka's". Om 20 u. in zaal De 
Passer, Tumhoutsebaan 34. Organizatie: FVV-Nele. 
ANTWERPEN: VUJO-arr. raad om 20 u. 30 in VU-lokaal aan de 
Wetstraat met als spreker volksvertegenwoordiger André De 
Beul, over de Vlaamse Raad. 

ANTWERPEN: Debatavond „Eurokemraketten - verdediging of 
uitdaging?" Spreker: Kolonel C. Desmedt en Oeiak Abdoelaev, 
namens de Sovjetambassade. Om 20 u. 30 Singel, Antwerjjen. 
Org.: (Hooremansknng. 
BERCHEM: „Vlaanderen in Europa" en ,20 eeuwen Vlaanderen" 
met diamontage van Germain de Rouck. Om 20 u. 30 in Kultureel 
Centrum, Driekoningenstraat 126. Inr. Vlaamse Kring. Inkom 
gratis. 

HOVE: Spreekbeurt door senator Walter Luyten over de 
Oostkantons (met dia's) in zaal „Markgraaf' om 20 uur. 
LIER: Zangavond in ons lokaal VNC, Beriarij 80. 
WILRIJK: Optreden van het Mechels Miniatuur Teater: „Een 
plaatsje onder de zon". Om 20 uur in het kultureel centrum „De 
Kern". Inkom 200 f r Kaarten te bekomen bij Anny Lenaerts, tel. 
827.19.89 of bij Luk Lemmens, tel. 827.86.33. Tijdens de pauze 
huldiging van de h. Frans Beirens, oud-provincieraadslid. 
ANTWERPEN: VUJO-arr. fuif in zaal „Den Wolsack Oude Beurs" 
(tegen de Grote MarkO, om 20 uur. Inkom 50 fr. 
EDEGEM: VUJO-fuif in zaal „Eendracht". 

22 

22 

22 

23 

23 

23 

23 

26 

27 

28 

29 

29 

29 
29 

30 

30 
MEI 

1 WOMMELGEM: Dienstbetoon in Den Klauwaert van 11 u. tot 
12 u. door Constant Geel. 

5 WOMMELGEM: Voordrachtgever Jaak Vandemeulebroucke 
komt naar Den Klauwaert om 20 uur. Zijn onderwerp „Europa en 
zijn pariement". 

5 MORTSEL: VUJO-filmavond in het Mark Liebrecht-centrum. 
6 HOMBEEK: Gespreksavond met partijvoorzitter Vic Anciaux en 

de VU-schepenen Oscar Renard en Kris Van Esbroeck in de 
bovenzaal van het oud-gemeentehuis van Hombeek. Om 20 uur. 
Inr.. VU-afdeling Hombeek-Leest 

6 ANTWERPEN: Wies Moens-avond om 20 u. 30 in zaal „Bristol", 
Frankrijklei 19. Inkom. 50 fr. Organizatie: Vlaamse Aktie- en 
Kultuurgemeenschap. M.m.v. Liesbeth Van Thillo, Anton Van 
Wilderode en Arthur De Bruyne. 

8 KONTICH : Sociaal dienstbetoon van 11 tot 12 uur in lokaal Alca
zar. 

Nieuws uit Groot-Antwerpen 
OCMW 
Sedert 1 april is het O C M W in zijn 
nieuwe samenstelling van start ge
gaan. De VU heeft er 2 vertegenwoor
digers. Het zal voor onze mensen een 
allesbehalve lichte taak worden. Wij 
wensen hen dan ook alle sukses, veel 
moed en uithoudingsvermogen. Ieder
een die vragen of inlichtingen nodig 
heeft kan steeds bij hen terecht 

Vital Peeters 
Jupiterstraat 39 
2600 Berchem 
Tel. 235.5228 

Hugo Verhelst 
Bouwkunststraat 44 
2610 Wilrijk 
Tel. 827.70.08 

Dienstbetoon 
Onze mandatanssen staan tot uw 
dienst en kunnen steeds op hun pnvé-
adres bereikt worden. Verder worden 
in de verschillende afdelingen extra
uren voorzien waar men steeds te
recht kan. 

Antwerpen: volksvertegenwoordiger 
A. De Beul, elke maandag van 16 tot 
18u. in de Wetstraat 12. 
Berchem: elke derde woensdag vanaf 
20 uur in café Stanley, Statiestraat 31, 
mandatarissen en bestuursleden: Fon-

ne_ Crick en Vital Peeters, de eerste 
maandag in KOV, Grote Steenweg 66, 
19u. tot 20 u. 

Borgerhout: Dirk Stappaerts, elke za
terdagvoormiddag in het afdelingsse-
kretariaat Florastraat 81, vanaf 10 u. 
Ekeren: Bart Vandermoere, iedere 
eerste zaterdag van 13 u. 30 tot 
14 u. 30 in „Den Botenham" Veltwyck-
laan. 
Hoboken: Fonne Crick en Vital Pee
ters, derde maandag in het VNC, 
Steynstraat 85 van 19 u. tot 20 u. Clem 
De Ranter, Provincieraadslid, elke dins
dag en donderdag vanaf 19 u. in het 
VNC. 
Merksem: Clara Govaert derde zater
dag vanaf 14 u. in Vlanac, Bredabaan 
360 

Wilr i jk: Volksvertegenwoordiger 
A. De Beul, elke maandag vanaf 18 u. 
ten huize Fr. Nagelsplein 18 

Bob Loele 

VLAKO 
uw Vlaamse 

supermarkten 
te 

Lier 
Schoten 
Beveren 
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Wij in de Volksunie 

Met de VU in de meerderheid 
waren wij beter gewoon in Mol 

m 21 

Kernraket-diskussie 
te Antwerpen 
In aanwezigheid van USSR-konsul 

Na ongeveer een half uur zitting, de tijd die nodig was voor de 
voorlezing van het verslag der vorige raadszitting en de benoeming 
van plaatsvervangend PW-raadslid Julien Appels, werden de deuren 
van de Molse raadszaal gesloten voor het publiek. Tijdens de 
daaropvolgende geheime zitting, ging men over tot de verkiezing van 
de 11 OCMW-raadsleden. Na bijna twee uren werden de deuren 
heropend en de uitslag bekendgemaakt 
Onder de verkozenen waren er ook 
twee van onze VU-leden, met name 
August Sas en Mia Smeyers. Vervol
gens werd er overgegaan tot de be
kendmaking der beleidsnota's van de 
schepenen Dit lokte een heftig protest 
uit op de oppositiebanken, omdat hier
over met stond vermeld op de dagor
de Onze VU-fraktieleider Carlo Van 
Eisen protesteerde ook tegen het feit 
dat men een diskussie wou aangaan 
over het beleid, terwijl niemand inzage 
kreeg van de nota's Uit de nota van 
(burgemeester') Luyten onthouden 
WIJ zeker dat hij de bevolking wil 
informeren in een openhartige sfeer, 
wat WIJ echter zeer sterk betwijfelen, 
gezien de ervanngen die wij hierover 
in het verloop van de verdere avond 
hadden Pas toen de begroting van de 

Triomfantelijke 
VU-kwis in 
Wommelgem 
„En nu op naar het tweede lustrum in 
19841" Dat waren de slotwoorden van 
de sympatieke „kwismaster" Jef Van 
Haesbroeck aan het einde van de 
negende kwis voor de Wommelgemse 
verenigingen Wat moet dat volgend 
jaar dan wel met worden' 
Het sukses van de negende kwis is 
moeilijk onder woorden te brengen 
Vooral de beslissende avond van de 
tweedaagse was een ware tnomf 
Deze kwis is als het ware het pronk
stuk van VU-Wommelgem' Geen en
kele stoel in de zaal bleef onbezet en 
de VU-bemanning (eens te meer schit
terend O had de handen vol Maar alles 
verliep op wieltjes, zoals dat trouwens 
bij elke organizatie van VU-Wommel
gem gaat 
Het feit dat het publiek ook in de kwis 
betrokken wordt is met vreemd aan 
de enorme belangstelling die de VU-
kwis ieder jaar lokt De vrouwen toon
den zich biezonder vaardig, vermits 
Gaby De Cnodder en José Brouwers 
de pnjzen voor het publiek in de wacht 
sleepten Gaby behaalde zelfs het ma
ximum der punten 
BIJ de verenigingen was de heemkun-
dige knng „De Kaeck" voor de zesde 
maal pnmus, maar er was een flinke re
pliek van de Tumknng en de Bond van 
Grote en Jonge Gezinnen 
Langs deze weg mag een dikke pluim 
op de hoed gestoken worden van al de 
mensen die, op welke wijze ook, aan 
de kwis hebben meegewerkt Met in 
de allereerste plaats de jury, bestaan
de uit Wim Duys (Broechem), Jef Demi 
(Borsbeek) en Wim Verdonck (Bor-
gerhouO Met de 9de kwis heeft Vü-
Wommelgem eens te meer een hoofd-
vogel afgeschoten Tot spijt van wie 
het benijdt S 

F W nu ook 
in Mortsel 
Te Mortsel had onlangs de startverga-
denng plaats van de afdeling van de 
Federatie van Vlaamse Vrouwengroe
pen De eigenlijke sbchtingsvergade-
nng, waarop alle belangstellenden 
vnendelijk worden uitgenodigd, vindt 
plaats op dinsdag 26 apnl om 20 u in 
het bovenzaaltje van het Mark üe-
brechtcentrum, aan de H Kruisstraat 
te Mortsel 
Mevr Huguette De Bleecker, nationaal 
voorzitter, zal bjdens deze eerste bij
eenkomst uiteenzetten welke de doel
stellingen zijn van de FVV Nadien zal, 
samen met de aanwezige dames, de 
plaatselijke werking besproken wor
den, om zo tot een jaarprogramma te 
komen 

Namens FVV-Mortsel 
Rita Matthys, sekretans, 

üersesteenweg 85, 2410 Mortsel 

Molse sportinstellingen ter sprake 
kwam, dreigde de raadszitting volledig 
in het honderd te lopen Carlo Van Ei
sen, thans voorzitter van de raad van 
beheer van de vzw „Molse sportinstel
lingen" had alle cijfers grondig nageke
ken en kon hierdoor besluiten, dat de 
sport in Mol het zwarte schaap zou 
worden waarop men het meest zou 
gaan besparen Ook vond hij dat er 
een onwettelijke procedure was ge
volgd door de meerderheid, omdat de 
begroting van de vzw „Molse sport
instellingen" met ter goedkeunng was 
voorgelegd aan de raad van beheer 

„De VU zal echter geen klacht indie
nen", aldus C Van Eisen omdat zij een 
konstruktief beleid wil voeren, maar of 
de vzw dit gaat aanvaarden, trok hij 
sterk in twijfel Ten einde raad werd de 
onwettigheid weggewimpeld door de 
burgemeester, die de ganse zaak ter 
stemming voorlegde De meerderheid 
vond dat er nu eindelijk een goede re
glementering bestaat inzake de sport
instellingen De begroting van het 
slachthuis kwam diezelfde avond 
eveneens ter sprake De VU, bij mon
de van C. Van Eisen, stelde voor deze 
verlieslatende zaak gewoon te sluiten 
of in pnve-handen te geven en vroeg 
dit ter stemming voor te leggen Hier
mee kon de meerderheid zeker met 
akkoord gaan omdaf hierdoor enkele 
mensen op straat zouden komen te 
staan en er nog te veel leningen 
lopende zijn, die toch nog verder moe
ten afbetaald worden De sanenngsle-
ning van 18 710 000 fr waarop Mol 
aanspraak kan maken voor het dekken 
van een tekort op de gewone dienst 
werd na vele opmerkingen vanop de 
oppositiebanken, meerderheid tegen 
minderheid goedgekeurd Op een be
paald ogenblik kon de burgemeester 
zijn eigen meerderheid zelfs met into
men Dat gebeurde op het ogenblik dat 
de urbamzatiebelasting ter sprake 
kwam Leo Verbist (VU) repliceerde 
hierop dat het schrappen van het 
maximumbedrag in sommige gevallen 
aanleiding had gegeven tot het verdne-
dubbelen van de belasting De CVP-
fraktie vond ook dat er een aantal 
disknminerende maatregelen in voor
kwamen Hierop gaf SP'er Hubert Ce
len toe dat het een onvolmaakt regie-
.ment was dat hier werd voorg 

Daarom zou het ook maar voor een 
jaar gestemd worden Hij wenste het 
echter toch te behouden in de voorge
legde vorm en verschuilde zich daar
om opnieuw achter de opgelegde ver
plichtingen vanwege de hogere over
heid, waarmee hij zich trouwens de 
ganse avond verdedigde Edward Van 
Hoof (VMB) hoopte dat zijn eigen 
meerderheidspartij deze belasting zou 
beschouwen als een knsisbelasting die 
zo vlug mogelijk moest worden gewij
zigd ten gunste van de Mollenaars 
Alfons De Wit (SP) was het enige 
raadslid van de meerderheid dat be-
gnp had voor de repliek van het VU-
raadslid Verbist en keurde samen met 
de oppositie een wijzigingsvoorstel 
goed Deze ene „ja"-stem kon de eind
uitslag echter met beïnvloeden Wan
neer dan de uiteindelijke totale ge
meentelijke begroting van Mol ter 
sprake kwam was het reeds 2 u 30 in 
de morgen Dit was ook goed te zien 
aan de publieke tnbune, die praktisch 
leeggelopen was De CVP en de VU 
ergerden zich over dit late uur, maar 
de meerderheid had hier geen oren 
naar De bespreking was in grote lijnen 
een herhaling van al het besprokene in 
de loop van de avond Alle voorstellen 
van de oppositie werden echter meer
derheid tegen minderheid verworpen 
Na hevige debatten van alle kanten 
werd de begroting goedgekeurd met 
een tekort in de gewone dienst van 
43965689 miljoen Wat tijdens deze 
raadszitting wel opviel was, dat kamer
lid Jef Sleeckx regelmatig bewees 
stroman te spelen voor burgemeester 
Sus Luyten en dat hij eigenlijk de 
beslissingen moest nemen door altijd 
te knikkebollen naar de burgemeester 

Sus Luyten en zijn schepenen spraken 
ook dikwijls de woorden „openheid" en 
„inspraak" uit maar daarvan was de 
avond van de 11de april in Mol met 
veel te bemerken Met een meerder
heid waann de VU meezetelde waren 
WIJ in Mol veel beter gewend De 
maratonzitting werd dan uiteindelijk in 
geheime zitting besloten rond 4 u 30 
's morgens 

Herman Jansen 

De plaatsing van kernraketten in West-
Europa is een defensievraagstuk waar
rond heel wat politieke tegenstellingen 
groeiden De tainjke en massaal bijge
woonde vredesbetogingen bewijzen 
dat ook de publieke opime zeer kritisch 
staat tegenover deze problematiek 
Kolonel C Desmedt en ambassade
raad Poelak Abdoellaev van de ambas
sade van de USSR, beide defensie
specialisten, zullen die avond debatte

ren rond de vraag Euro-kemraketten, 
verdediging of uitdaging' 
Dit debat zal bijgewoond worden door 
de konsul-generaal V Kouznetsov, van 
de USSR-ambassade H Osveliers zal 
de diskussie modereren Deze debat
avond vindt plaats op 28 apnl 1983 om 
20 u 30 in de Kleine Zaal van de 
Singel, Desguinlei 27 te Antwerpen 
De deelname in de onkosten bedraagt 
50 fr en 30 fr voor studenten en CJP 

Kamerlid Joos Somers in de bres 
voor „Galeries Anspach"-personeel 
In antwoord op zijn parlementaire vra
gen ter verdediging van de belangen 
van de werknemers van Galeries An-
spach mocht volksvertegenwoordiger 
Joos Somers een uitvoeng antwoord 
knjgen van de heer Hatry, minister van 
het Brussels Gewest die als gevolg 
van de gebrekkige staatshervorming 
van augustus 1980 bevoegd is voor de 
Mechelse Galeries Anspach-penkelen 
Joos Somers vroeg welke stappen de 
minister ondernomen had om via kon
takten met de Franse regenng te beko
men dat althans een gedeelte van het 
door de bankroete Franse holding 
Agache-Willot verschuldigde bedrag 
terugvloeit naar de curatoren, zodat 
een eventuele overname meer kansen 
knjgt 

Minister Hatry verklaart dat het faillis
sement van de grootwarenhuisketen 
„nv Galenes Anspach" te wijten is aan 
een geheel van ekonomische redenen 
waarvan sommige reeds dateren van 
voor de overname van deze vennoot
schap door de Franse groep „Agache-
Willot" Het IS duidelijk — aldus de 
minister — dat de transfers van kapi
taal die werden uitgevoerd van België 
naar Frankrijk, toen deze Franse groep 
de „Galenes Anspach" kontroleerde, 
de moeilijkheden van de onderneming 
aangewakkerd hebben 
De nieuwe direktie heeft: in 1982, met 
de steun van de Belgische Regenng, 
alle nodige stappen ondernomen op
dat de schuldvordenng van 1,048 mil
jard van de „Galenes Anspach" op de 
Franse groep,Agache-Willot" zou kun
nen gedekt worden Er werden, in het 
bijzonder, kontakten gelegd tussen de 
Belgische Ambassade te Panjs en de 
Franse regenng 

Rosita Maes, 
benjamin in de 
Willebroekse 
OCMW-raad 
Op 1 apnl werd de nieuwe OCMW-
raad ook te Willebroek geïnstalleerd 
Onder de nieuwe raadsleden merkten 
WIJ de jonge en energieke Rosita Maes 
uit Heindonk op 

Het VU-bestuur onder voorzitterschap 
van Georges Geens, momenteel ge
meenteraadslid te Willebroek, kon 
reeds geruime tijd gebruik maken van 
Rosita's aktieve inzet als sekretaresse 
Het was tevens de start om mee te 
Ijveren voor de Vlaamse gemeen
schap en vooral voor de zwakkeren in 
de maatschappij Na de gemeente
raadsverkiezingen had de lokale VU 
ook recht op een OCMW-mandaat 
Rosita Maes werd voorgedragen door 
het bestuur en als effektief OCMW-
raadslid verkozen Zij streeft ernaar 
dat in het kader van de nieuwe 
OCMW-wetgeving, vooral preventief 
gaat gewerkt worden, in een open 
beleid dat zij gaat voeren zonder de 
pnvacy van het individu te schaden 
Wij wensen haar bij het begin van har 
politieke loopbaan verder veel sukses 
en zijn na deze ontmoeting ervan 
overtuigd dat bij'haar het dienen van 
de medemens steeds zal blijven voor
gaan boven het eigenbelang (DU 

Het lijkt de minister op dit ogenblik met 
nuttig dat er door de Belgische rege
nng nieuwe stappen zouden gedaan 
worden bij de Franse regenng Deze 
laatste verzet zich inderdaad met te
gen de transfer van de eventuele 
inkomsten die zouden voortvloeien uit 
het valideren van de schuldvordenn-
gen van „Galeries Anspach" Deze 
schuldvordenngen maken deel uit van 
de schuld van de failkete boedel van 
de Franse groep Hun vereffening is 
gebonden aan het jundisch proces 
voor de likwidatie van deze groep De 
scheiding der machten laat aan de 
Franse regenng met toe tussenbeide 
te komen in dit proces. 

En de afhoudingen 
op het loon? 
Minister Hatry verklaart dat het onjuist 
IS te beweren dat de werknemers 
100 miljoen fr hebben afgestaan aan 
de „Galenes Anspach" via afhoudin
gen op het loon De werknemers van 
de „(jalenes", kategorieen 2 tot 5, 
hebben in feite — aldus de minister — 
op 31 december 1982 23 miljoen fr af
gestaan aan de onderneming Dit is 
een brutobedrag het bevat het aan
deel van de RSZ en de bednjfsvoor-
heffing dat met het eigendom is van de 
werknemers 
Indien het faillissement van „Galenes 
Anspach" zich met zou voorgedaan 
hebben, zouden er nieuwe afhoudin
gen, overeenkomstig het konkordaats-
plan, plaatsgevonden hebben tijdens 
het ganse jaar 1983 Deze afhoudin
gen waren bestemd om de nodige 
investenngen te verwezenlijken voor 
het herstel van de onderneming Meer 
dan 40 miljoen investenngen van dit 
type werden in 1982 verwezenlijkt 
Deze investenngen werden aanvaard 
door de Kontrolekommissie die opge-
ncht werd met de goedkeunng van de 
vakbonden om toe te zien op het 
gebruik van deze afhoudingen Deze 
behoorden, zodra zij aangewend wer
den voor investenngen, tot het vermo
gen van de onderneming 
Er ontstond een geschil tussen de 
direktie van de onderneming en de 
vakbonden over de aanwendingswij-
zen van de alzo weerhouden sommen, 
deze werden dan geblokkeerd op een 
afzonderlijke rekening Het is nu de 
taak van de Rechtbank van Koophan
del om te beslissen wat er zal gebeu
ren met de sommen van deze geblok
keerde rekening 

En de Vlaamse regering? 
De financiële situate van de werkne
mers die voor of na het faillissement 
van „Galenes Anspach" ontslagen 
werden is een situatie die niemand 
onverschillig kan laten Erger wordt het 
wanneer men vaststelt dat internatio
nale geldspekulaties mede aan de ba
sis liggen van het wegvallen van de 
werkgelegenheid 
Minister Hatry wenst dan ook dat de 
wetgeving inzake de opvang van de 
werknemers met een zo groot mogelij
ke soepelheid zou toegepast worden 
en hij belooft de Mechelse volksverte
genwoordiger dat hij in die zin zal 
pleiten bij zijn kollega's die bevoegd 
zijn inzake tewerkstelling 
Kamerlid Joos Somers vindt dit ant
woord onvoldoende Er wordt immers 
mets ondernomen om een eventuele 
„overname" mogelijk te maken 
Daar zijn vragen betreffende de toe
komst van de zetels „Galenes An

spach" te Mechelen en te Leuven 
eerder ontweken werdea ncht So
mers zich nu tot Gemeenschapsminis
ter Geens, die eveneens verantwoor
delijk IS voor de tewerkstelling in 
Vlaanderen Volksvertegenwoordiger 
Joos Somers wil weten of de Vlaamse 
regenng iets kan bereiken bij de cen
trale kredietinstellingen (NIM, NMKN) 
om nieuwe middelen te voorzien bij 
een eventuele overname en of er 
gewestwaarborg-kan bedongen wor
den om de „tamelijk rendabel" om
schreven vestigingen te Mechelen en 
te Leuven in stand te houden Verder 
wil kamerlid Somers van minister 
Geens vernemen welke maatregelen 
hij zal nemen om te voorkomen dat de 
afgevloeide bruggepensioneerden 
(400 personen uit de penode sinds juni 
1981) zouden terugvallen op een ge
wone werkloosheidsuitkenng 

Solidariteit 
te Blaasveld 
voor Voeren 
Op zondag 27 maart vertrok vanuit 
Blaasveld een bus Vlaamse manifes
tanten onder wie met alleen de oude 
getrouwen opvielen maar ook een 
opmerkelijke groep jongeren, naar de 
Nataonale Vlaamse betoging te Has
selt 
Te Blaasveld werd een autobus door 
het Davidsfonds ingelegd Wat de ma
nifestanten echter met zinde, was het 
feit dat er niemand van het lokale 
Davidsfondsbestuur van Blaasveld, 
Willebroek of Tisselt mee opstapte 
Enkel raadslid Georges Geens had 
zich aanvaardbaar verontschuldigd, 
weerhouden door beroèpsredenen 
Al bij al, gedane zaken maken geen 
keer Maar de manifestanten hopen 
wel dat al degenen die zich Vlaams-
voelend noemen, dit met alleen vanuit 
hun zetel zijn maar de volgende „Mars 
op Brussel" ook mee aktief zouden 
opstappen (DL) 

Kontich naar 
Zangfeest 
Kaarten zijn te verknjgen bij Ferre De 
Beukelaer, Duffelse Steenweg 22, 
Kontich, tel 4570982 
Niet wachten, dadelijk bestellen 
En denk eraan op zondag 24 apnl. 
Zangfeest wij vlaggen met de Leeuw' 

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtlsolatles 

A.B.D. 
(Antwerpse Bouw

en DIchtIngswerken) 
Eikenstraat 212, ReeL 

Tel. 03-888.64.68 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deur 

21 APRIL 1983 



22 

Meerderheid weigert alle oppositievoorstellen 

Stad Leuven 
in bestendig geldtekort 

m] Wij in de Volksunie 

Leuven staat niet alleen met zijn 
verlieslatende begroting voor 
1983, die een tekort heeft van 
meer dan 136 miljoen in de gewo
ne dienst Die toestand was te 
voorspellen, vermits de rekenin
gen 1981 al een tekort te zien ga
ven van 119 miljoen. In de loop 
van het'bewuste jaar 1981 is de 
zaak omgeslagen, want het jaar 
voordien gaven de rekeningen 
nog een overschot van meer dan 
65 miljoen. Drie jaar na de sa
menvoeging van Leuven met de 
randgemeenten Kessel-Lo, He-
verlee, Wilsele, Wijgmaal en een 
gedeelte van Korbeek-Lo is 
Groot-Leuven weggezakt in haar 
oude ziekte, namelijk een besten
dig geldtekort Daarvoor moeten 
sinds 1977 de voorheen welva
rende deelgemeenten nu ook op
draaien. 

Een ongeneeslijke ziekte 
Het huidige CVP-PW stadbestuur wü 
het tij doen keren door vanaf 1983 de 
beiastirtgen brutaal de hoogte in te 
drijven: de aanslagvoet van de perso
nenbelasting wordt van 6 op 7 % 
gebracht Cd.wi 74 miljoen meer dan 
in 1982), de aanslagvoet van de opcen
tiemen voor de onroerende voorhef
fing komt van 1133 op 1870 (d.w.z. een 
meeropbrengst vergeleken met 1982 
van 171 mÜjoerO. De Leuvenaars zullen 
in 1983 en de volgende jaren 245 mil
joen per jaar meer belastingen moeten 
opbrengen. Alsof dat nog niet volstond 
worden ook andere belastingen en 
retributies verhoogd, soms zelfs ver
dubbel zoals de belasting op het 
afhalen van het huisvuil die nu 35 mil
joen met opbrengen in plaats van 
17.500.000 In 1982. Bovendien zijn 
sinds 1982 allerlei tarieven voor de 
schouwburg, de zwembadea het ont
lenen van boeken zwaar vertK>ogd, 
ook soms verdubbeM. Aan<le andere 
zijde worden de toelagen aan de ver
enigingen bevroren. Zelfs verschillen
de sociale toelagen (bv. voorhuwelljks-
sparen) werden genadek>os afge
schaft Kortom de mensen moeten 
veel meer betalen, en ze krijgen ook 
hoe langer hoe minder. 

Oorzaken 
De schepen van Financiën heeft ruiter
lijk toegegeven dat het stadbestuur 
^ch vergaloppeerde met zijn aanko
pen van gebouwen als het Kredlet-
t>ankgebouw in de Muntstraat (60 mil
joen en nu al 10 miljoen herstellings-
kosterO, als het H. Hartinstituut aan de 
Ruelensvest (ook 60 miljoen), terwijl 
het hele complex van het Koninklijk 

Ateneum in de Naamsestraat leeg 
staat Aan dat lijstje dient zeker de 
Slnt-(jeertrui-abdij toegevoegd (27 mil
joen); thans stelt men bij de verbou
wingswerken vast dat er voor meer 
dan 20 miljoen bijkomende funderin
gen moeten worden aangebracht De 
vraag rijst of men niet Iseter zou 
stoppen met de werken. Daar komt de 
fabriek van Donckers \x\ aan de vaart 
waar de reinigingsdienst moet in ko
men. Daar staat men voor meeruitga
ven van meer dan 50 miljoen. En 
hiermee is de rij niet afgesloten. 
De stad heeft met die aankopen kkxjs-
ters en bevriende bedrijven van hun 
oude, afgeschreven gebouwen afge
holpen en zit zelf met slecht geïsoleer
de gebouwen, die de petroleumreke-
ningen de hoogte injagen. Zo is het on
voorstelbaar hoeveel duizenden liters 
olie er niet verstookt werden en rwg 
steeds worden In het totaal leegstaan
de gebouwencomplex van cflezelfde 
Sint-C3eertrut-abdij. 
Het andere zorgenkind van de stad, 
het OCMW, Bet zfch verwennen met 
de luxueuze gebouwen aan de Frede-
rik Lintsstraat De tijd is niet meer veraf 
dat de stad jaarlijks met 200 miljoen de 
tekorten van het OCMW zal moeten 
dekken. 

Een ander beleid 
Tijdens de vier dagen durende begro
tingsdebatten wees de VU op het 
wanbeheer van de vorige jaren. Te
genover die toestand bracht ze de 
volgende punten naar voren: 
1. Het scheppen van een nieuw politiek 
klimaat wat geen frank kost aan de 
stad, door het depolltizeren van de 
benoemingen en bevorderingen, door 
de afbouw van het politiek dienstbe
toon, door de bevolking nauwer te 
betrekken op het belekl (meer In
spraak, meer en betere informatie), 
door het verenigingsleven, te helpen 
met het verlenen van diensten In natu
ra (ter beschikking stellen van k)kalen, 
ultleenmaterieeO. 
2. Door de vertietering van bepaaMe 
toestarxlen en diensten, bij voorfieekl 
het stedelijke informatieblad, het opkis-
sen van de verkeersproblemen, het 
verzorgen van de stedelijke gebou
wen, het onderhoud van straten, ge
bouwen en parken, een betere lektuur-
voorziening in plaats van de uitlenin
gen te beknotten. 
3. De diensten dichter bij de burgers 
brengen door de vroegere gemeente
hulzen opnieuw te gebruiken voor de 
dienstverlening. 
4. Kleinschalige kulturele en sociale 
werken bevorderen In plaats van 
grootse projekten als het bierfestival 
waaraan de stad 1,7 miljoen besteedt 

5. Het nemen van energiebesparende 
maatregelen. 

6. Openbare werken met een betwist
baar karakter herzien en besparingen 
Invoeren (werken schouwburg, her
aanleg Oude Marku. 

Alle voorstellen weggestemd 
Alle voorstellen die de oppositie in
diende werden genadeloos door de 
meerderheid weggestemd, met het ar
gument dat het technisch niet meer 
mogelijk was het gedrukte begrotings-
dokument te wijzigen. Daartegenover 
voerde de oppositie in dat de politieke 
partijen geen tijd werd gegeven om de 
begroting degelijk voor te berekten. 
De VU stekle voor dat voor 1984 het 
begrotingsdokument minstens één 
maand vooraf zou meegedeeW wor-
dea Een vruchtt>are voorbereWing 
zou ook vermijden dat vier volle avon
den moet vergaderd worden met de 
gemeenteraad, zonder dat de opposi
tie, zoals nu, enige gekUge Inbreng kan 
doen. Zoals de zaken nu staan, leggen 
24 leden van de meerderhekJ aan de 
19 anderen brutaal hun wet op. 

EugéM Van McrIiMk 

De goedkoopste kaskre
dieten, financieringen, hy-
poteken. 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25, 
9660 BRAKEL 

Tel. 055^2.36.36. (Ad«. 54) 

• 42 j . man met jarenlange er
varing als bediende in een sociale 
dienst van KMO zoekt een nieu
we betrekking na sluiting van 
betrokken firma Voor Inl. zfch 
werxjen tot volksvertegenwoor
diger Dr. J. Valkeniers, tel. 02/ 
569.16.04. 

• 22j. elektro-mecanfcien A2 
zoekt een gepaste betrekking in 
Brussel of ten westen van Brus
sel. Voor inl. zfch werxJen tot 
volksvertegenwoordiger Dr. J. 
Valkeniers, tel. 02/569.16.04. 

Het Nederiandstalig 
onderwijs te Brussel 
Er zijn kranten (of valse profeten?) die verkondigen dat het Nederlandstalig Onderwijs te Brussel vooruitgaat 
Senator Vandezande deed navraag naar de cijfers In het schooljaar 1981 -1982 en 1982-1983 In de 19 genr»een-
ten van Brussel-Hoofdstad, zowat wat het lager- als het buitengewoon onderwijs betreft 

Lager onderwijs 
Rijksonderwijs Provinciaal onderw. 

1981-82 

1570 

1982-83 

1559 

1981-82 

103 

1982-83 

189 

Gemeentel. onderw. 

1981-82 

1.712 

1982-83 

1.677 

Vrij onderw. 

1981-82 

5.230 

1982-83 

5.138 

Totaal 

1981-1982 

&615 

1982-1983 

a463 

Kleuteronderwijs 

1.152 1 1,308 1 14 1 20 1 1.109 | 1,237 Z414 | Z512 | 4.689 5.077 

Buitengewoon onderwijs (kleuteronderwijs) 

47 1 49 35 1 31 129 | 116 | 192 | 169 | 403 f 365 

BRABANT 
APRIL 
22 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 konsumptie gratis. 
Org.: VUJO. 

23 MERCHTEM: Kaas- en wijnavond om 18 u. in de Handelsschool. 
23 ST.-AGATHA-BERCHEM: 12de Vlaams bal om 20 u. 30 in de ge

meentelijke feestzaal, Kon. Albertiaan 33. Orkest: De Gensters. 
Inkom 120 f r, (XJP en Ptus-3-Pas 100 fr. Voorveri<oop 100 fr., CJP 
en Plus-3-Pas 80 fr Org.: Karel Buis Fonds. 

23 AFFLIGEM-HEKELGEM: Feestmaal vanaf 18u. in feestzaal 
„Sportwereld, Brusselt>aan te Hekelgem. Ook op 24-4 van 
11 u. 30 tot 20 u. 

23 LAKEN: Feest met The Swinging Fifties. Muziek van de jaren 55 
tot 60, om 20 u. in Nekkersdal, Schildknechtstraat 26. Org.: 
Trefcentrum Nekkersdal. 
ETTERBEEK: VUJO-kantus In de Moriaan, Oudergemselaan 90. 
Om 20 uur 
KRAAINEM-WEZEMBEEK-OPPEM: Kaas- en wijnavond in zaal 
„Het Veldeke", Marcelissb-aat te Wembeek-Oppem. Inkom 160 fr. 
Begin 20 u. 
ETTERBEEK: Om 10 uur samenkomst aan Schumanplein en reis 
naar het ANZ te Antwerpen. 

ST.-AGATHA-BERCHEM: „Het Europees Pariement" door Jaak 
Vandemeulebroucke, lid van het Europees pariement om 20 u. in 
Trefcentrum „De Kroon", spektakelzaal, J.B. Vandendrieschstraat 
19. \&m. Federatie Vlaamse Vrouwen. Org.: Karel Bulsfonds. 

23 

23 

24 

MEI 

Omdat gemeentebestuur in gebreke bleef 

VU-Huldenberg geeft eigen 
„wegWIJzerke" uit 
Tijder» de gemeenteraadszitting van 9 
februari 1.1. stekle Jos Trappeniers de 
vraag waarom de vroegere „Wegwijs" 
(gemeentelijk informatieblad) niet 
meer verscheen sedert juni 1982. 
De burgemeester, die nu Instaat voor 
het kultuurbeleki van de gemeente, 
VOTKI het normaal met een nieuwe 
uitgave te wachten tot na de Installatie 
van de OCWW-reaó. 
Als aprilgrap zeker niet slecht bedoekJ, 
maar intussen wordt de bevolking heel 
wat informatie verzwegen. 
Daarom heeft VU-HuWenberg zelf het 
Initiatief in handen genomen en een 
„Wegwijzerke" uitgegeven. 
Hierin staat nuttige Informatie en In een 
objektieve stijl. 
Als informatie kreeg men een verslag 
van de 3 gemeenteraadszittingen die 
reeds plaatsvonden met ais betengrijk-
ste punten: 
— Verkiezing en beëdiging van de 
schepenen. 
— Verkiezing OCMW-raadsleden. 
Danny Godderie, OCMW-af gevaardig-
de voor de laatste 3 jaar. 
— Bevoegdheden van de schepenea 
— Belastingen die werden goedge
keurd, (de meeste niet door VU). 
— Volksunie-interpellaties over het ge
meentelijk Informatieblad „Wegwijs". 
Over het probleem van de school te 
Ottenburg, Neerijse, St-Agatha-Rode 
en hun aantal leeriingen. Schepen 
Steeno kon geen aanvaardbaar ant
woord geven. Over de Motie i.v.m. de 
Voersb-eek en de PW-onthoudIng, 
CVP verdeeld, 1 CVP tegen, de oppo
sitie voor de motie werd aangenomen. 
Verder de rubrieken, „het beste uit de 
gemeenteraad" (lachwekkende op
merkingen); „nooit te laat om Iets te le
ren." Mededelingen uit het vereni
gingsleven. 
De wachtiijst van dokters en apote-
kers. Een aantal nuttige telefoonnunv 
mers. 

Nuttige data: o.a datum ophaling groot 
hulsvuil. 
Openingsuren gemeentehuis en 
(X^MW-zrtdagen. 
Zoals U ziet een niet-onaardig pakket 
aan informatie. 
De bevolking heeft dan ook erg posi
tief gereageerd wat aanzet tot nog 
meer inzet ten dienste van de bevol
king. 
VU-Huktenberg was ook paraat te 
Hasselt 

D. Godderie 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

êternlt 
Bouwspecia l i te i ten 

MARLIERI 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

VU-Tervuren: 

uitslag tombola 
Na ons zeer geslaagd afdelingsbal, zijn 
volgende tombolaprijzen nog af te 
halen: 272 343 354 355 389 445 
462 4961001101310421113 1125 

1147 1242 1319 1405 1466 2097 2229 
2261 2283 2282 
Bij Monica Bruyiandt-Van De Vekle, 
Hertogenweg 22 te 1980 Tervuren, tel. 
767.55.93. Met dank aan alle steunen
de en sympatizerende inwoners van 
Tervuren. 

Senator Vandezande besluit als volgt: „Uit deze nuchtere cijfers blijkt dat de Nederlandstalige kleuters in het 
lager onderwijs reeds verfranst worden. Er is heus geen reden om triomfkreten te slaken. Verder boeren we 
van jaar tot jaar achteruit De enige troost is dat de achteruitgang te wijten is aan de achteruitgang van de de-
nnografie. Maar dat is maar een magere troost!" 

Gemeente Zaventem 
Gemeentelijk Instituut 

voor Technisch Onderwijs 
Aanleggen van een werfreserve voor praktijkleraars 

— Carrosserie 
— Algemene plaatbewerking 
— Automechanlca 

Kandidaturen worden, aangetekend, ingewacht vóór 15 mei 
1983, bij het Kollege van Burgemeester en Schepenen, 
Stationsstraat 8, 1930 Zaventem. 
De kandidaten zullen onderworpen worden aan een eksa-
men. 
Voor verdere inlichtingen: dienst Onderwijs (tel. 759.66.75 -
759.84.08). 

(Adv. 62) 
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VU-Kapelle-op-den-Bos 
viert 200ste lid 
Na de goedkeuring van de gemeenteraadsverkiezingen door de Raad 
van State en na het afsluiten van een nieuw bestuursakkoord kan 
onze afdeling weer normaal gaan werken. Zaterdag jl. was dan ook 
een belangrijke dag. In de voormiddag startte VUJO en VU hun 
meerjarenplan voor groenaanplanting op de kale spoorwegbermen, 's 
Avonds was er het jaarlijks Teerfeest met de viering van het 200ste 
lid, een feest waaraan 162 leden deelnamen. 

Groenaanplantingen 
„Kapelle, groen en Vlaams", een slogan 
van de VUJO, werd een stukje werke
lijkheid Onder het impuls van VUJO-
voorzitter Kar! de Keersmaeker en van 
Vic Somers namens de VU werd 
gestart met de beplanting van de kale, 
hier en daar al uitgezakte spoorweg
berm 
Deze beplanting was een dnngende 
noodzaak, omdat op vele plaatsen de 
spooriserm bij gebrek aan beplanbng 
gewoon verzakt Vooral door de over
dadige regen van de jongste maand 
werden heel wat grondafstortingen 
veroorzaakt 
Verder is die beplanting nodig als 
geluiddempende afsluitgordel Derge
lijke groengordel zou trouwens ook 
kunnen aangelegd worden vlak achter 
de hovingen die aan de Verbindings
weg palen Op die manier zou de 
geluidshinder voor de aanpalende be
woners tot een minimum herleid wor
den 
Groenaanplantingen vormen ook een 
natuurlijk tegengewicht voor de lucht
verontreiniging door uitlaatgassen van 
de druk bereden Verbindingsweg Ten 
slotte vormen deze aanplantingen een 
stevige bijdrage voor de verfraaiing 
van de gemeente 

Kosteloze aktie! 
De jonge boompjes en struiken wer
den door VUJO en VU bij partikuliere 
personen opgehaald 30 senngen, 60 
rode hazelaars. 20 gouden regens en ' 
andere sierstruiken, 10 berken, 7 es-
doorns, e a kregen we opgehaald Het 
IS de bedoeling volgend jaar een groot
se ophaling van jonge planten en 
boompjes te organizeren in de ge
meente 

Dosfelkring-Leuven 
Vormings- en 
ontspanningsreis 
naar de Voerstreek 
Op zondag 1 mei 
Op een rustige lentezondag, terwijl de 
fruitbloesems deze prachtige streek 
nog meer kleur geven, gaan we met de 
Dosfelkring op ontdekking in Voeren 
Programma: 
0900 Vertrek met autocar op de 
Oude Markt te Leuven 
10 30 Ontvangst door Guido Sweron 
op het Kultureel Centrum van St-
Martens-Voeren Dia-montage over 
Voeren in al zijn aspekten met bespre
king Bezoek aan de dorpskom van St-
Martens-Voeren (Jeugdhertierg, 
schuttenj, graf pastoor Veltmans) 
12 30 Maaltijd in restaurant „San Mar-
tino" 

1400 Wandeling naar 't kasteel van 
St-Pieters-Voeren en tounng met de 
autocar langs Remersdaal, Teuven. De 
Plank, St -Martens-Voeren 
15 30 Wandeling naar 's Gravenvoe-
ren langs de bloesems 
1730 Tounng met de autocar langs 
's Gravenvoeren en Moelingen 
18 30 Lunchpakket in Camping Rusti-
cana 
1900 Huiswaarts 
21 00 Aankomst in Leuven 
Deelnamepnjs 450 fr, inbegrepen 
busreis, maaltijd met soep, kip, ijs gids 
op bus en wandeling, dia-voorstelling 
Niet inbegrepen lunch-pakketi Zelf 
meebrengen (op de Camping Rustica-
na zijn evenwel ook snacks te verkrij
gen) 

Inschnjven gebeurt bij Dosfelknng, p a 
Gemeentestraat 218, 3200 Kessel-Lo 
en 450 fr te storten op nr 
431-0108081-90 van Dosfelknng-Leu-
ven voor 23 apnl 

Verder werden in een gebied dat op 
dit ogenblik door kanaalslib wordt on
dergespoten, 250 jonge vlierstruiken 
gerekupereerd Op die manier wordt 
- symbolisch althans - toch nog een 
stukje groen van de ondergang gered 
Onder een stralend lentezonnetje gin
gen ze aan de slag zo 'n twinög 
geestdriftige natuurvnendelijke VUJO-
en VU-mensen, mannen en vrouwen, 
jongeren en ouderen De familie de 
Keersmaeker was sterk vertegen
woordigd' Op een voormiddag wer
den zo 'n 500 aanplantingen gedaan 
De aktie werd bij de bevolking met 
veel sympatic onthaald 
s Avonds had in zaal Flandna het 
jaarlijks teerfeest plaats Voorzitter 
Harry van ünt huldigde als 200ste lid 
Rene Verholen, die een leeuwevlag 
ten geschenke kreeg Ook de leden 
van het eerste uur werden in de 
bloemetjes gezet Miei en Mana Car-
lier, Jules en Martha Huysmans, Karel 
en Mana Van den Brande, Martha Van 
Humbeeck-Hoornaert Zij werden ge-
hukligd om hun trouw door dik en dun, 
in goede en in kwade dagen 
Later op de avond voerde ook senator 
Paul Peeters het woord Hij beklem
toonde dat de afdeling alle troeven in 
handen heeft om haar doelstellingen te 
realizeren Hij wees er ook op dat de 
VU beschikt over twee schepenen en 
over de OCMW-voorzitter, en dat Ka
pelle binnen twee en een half jaar ook 
nog een VU-burgemeester knjgt „Als 
WIJ eensgezind hard voortwerken, al
dus senator Paul Peeters, zullen wij 
binnen zes jaar daarvan de njke vruch
ten plukken I" 

Als schepenen fungeren Jan Verha-
vert (1ste schepen) en Miei Keuleers 
(Sport en Kuituur), Paul Peeters en 
Daniel Breugelmans zijn onze raadsle
den Rom de Craen wordt OCMW-
voorzitter Josephine Lamtierts en Sus 
Verbergt zijn onze OCMW-leden Ver
melden we nog dat senator Paul Pee
ters zijn schepenambt vrijwillig afstond 
omdat op die manier en met het oog 
op de toekomst een jonge en bekwa
me kandidaat een kans krijgt Paul 
Peeters wordt wel fraktieleider in de 
gemeenteraad, niet alleen van onze 
fraktie maar ook van de hele bestuurs-
meerderheid 

VU-Groot-Goolk 
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
schrijven bij De Loecker Patnck. Tel 
054-567021 een van de bestuursle
den en dit aan 325 fr (bus + toe-
gangskaarO 

vu-Etterbeek 
aktief 
De tweede Kaas- en Wijnavond van 
Volksunie-Ettertieek is achter de rug 
Het werd een gezellige boel Dit suk-
ses IS weer een aanmoediging voor 
onze afdeling om op dezelfde weg 
verder te gaan 
Op zaterdag 23 apml worden de stem
banden getraind op de VUJO-kantus, 
20 uur in de Monaan, Oudergemse-
laan 90. 
Zondag, 24 apnl gaan wij samen met 
Eisene naar het Zangfeest - vertrek 
10 u aan het Schumanplein Wij hou
den eerst nog een warKleling in het 
centrum van Antwerpen Na het Zang
feest zakken we dan af naar Kontich 
om de kelen te verfnssen 
Graag tijdig inschnjven bij Luk Meirle-
vede, Hoomstraat 42, Etterbeek of bij 
Dirk Verheyen, tel 6403576 (DV) 

Meise-Wolvertem-
Oppem naar het 
Zangfeest 
Het Karel Bulsfonds legt een bus in 
naar Antwerpen, die om 12 u 45 ver
trekt aan de St-Martinuskerk 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 logepiaats 
Inschnjven bij Jan Van Campenhout 
Merchtemsesteenweg 75 te 1870 
Wolvertem, tel 2692564 of bij Maun-
ce Passchyn, Vilvoordsesteenweg 81, 
1860 Meise, tel 2696935 

Nieuw bestuur bij 
VU- Molenbeek 
Einde maart werd in St-Jans-Molen-
beek een nieuw bestuur boven de 
doopvont gehouden 
De Vlaams-Nationale gemeenschap 
mag zich over dit feit met ons verheu
gen Dit bestuur kwam tot stand na 
een langdurige penode van stilzwijgen, 
dit ondermeer door het overlijden van 
ons betreurd gemeenteraadslid, wijlen 
Staf Van Essche met de daarbij ge
paard gaande desorganizatie 
Voorstelling nieuw bestuur voorzitter 
Roeland Van Walleghem, sekretans 
Lieve Wevers, penningmeester Isidoor 
Van Bruaene, prop>aganda Michel 
Vlasselaer, organizatie Willy De Groot
te, bestuursleden, Wiske Boonen en 
Staf Lanoye 
Tevens zijn we bezig een jongeren
werking op punt te stellen Ons sekre-
tanaat is gelegen aan de Scheldestraat 
105 te 1020 Molenbeek Telefonisch 
zijn we te bereiken op het nummer 
4289938 
Nu reeds kan men tevreden zijn over 
de energieke inzet van onze bestuurs-
lui Allerlei organizaties en festiviteiten 
zijn aan hun uitwerking toe 
Mensen die willen meewerken aan de 
uitbouw van onze afdeling zijn van 
harte welkom, en kunnen steeds te
recht op ons sekretanaat 

Zondag 1 mei a.s. 

VVZ-kongresdag te Strombeek 
De jaarlijkse kongresdag 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 Gnm-
bergen 
U kunt het centrum als volgt bereiken 
langs de ring Oostende, Gent — Leu
ven, Luik, afnt Gnmbergen, verder naar 
Strombeek-Bever, langs de A 12 Brus-
sel-Antwerpen (via Boom), afnt Strom
beek-Bever Ran wordt toegestuurd 
op aanvraag bij inschnjving 

Programma 
9 u 30 tot 10 u, ontvangst 
10 u, welkomwoord door kaderdag
voorzitter H Rooze en indeling van de 
sekties 
10 u 15 tot 12 u 30, sekbevergadenn-
gen over volgende onderwerpen 1 
„Een autonome Vlaamse ziekteverze-

kenng en gezondheidszorg" door ad-
vokaat E Van Vaerenbergh en dokter 
F Devos 2 „Funktie en taakomschnj-
ving van de huisarts" door dokter J 
Van Boxelaer en dokter J Deloof, 3 
„Funktie en taakomschnjving van de 
geneesheer-specialist" en „VVV-zie-
kenhuisdoktnne" door dokter K Se-
ghers 
12 u 30 tot 14a 30, receptie en koud 
buffet 
14 u 30 tot 16 u 45, plenaire vergade-
nng en goedkeunng kongresteksten 
16 u 45, slotrede door dokter F De-
vos, voorzitter VVZ Einde kaderdag 
omstreeks 17 u 
Deelneming in de onkosten 500 fr 
(apentief, maaltijd plus map), te storten 
op bankgiro 465-9179431-62 van het 
VVZ-sekretanaat Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, 8500 Kortnjk Bij aan
vraag wordt plan-wegwijzer toege
stuurd 

Abonnementenslag '82-'83 

TOP 50 
1. Jan Caudron (Aalst) 1246 
2. Erik Vandewalle (Izegem) 744 
3. Jan Van Dooren ((St-Martens-Latem) 624 
4. Anny Lenaerts (Wilrijk) 590 
5. Paul Cresens (Diest) 396 
6. Firmin De Blieck (Brussel) 372 

VU-Wommelgem 372 
8. VU-ZwIjndrechl-Burcht 348 
9. VU-Zedelgem 300 

10. Lieve Favoreel (Lauwe) 264 
11. Georges Raes (Ledegem) 228 
12. Rik Haelterman (Denderwindeke) 216 

Willy Kuijpers (Herent) 216 
Maurits Passchijn (Meise) 216 

15. VU-Antwerpen-Stad 198 
16. vu-Essen 168 
17. Veerie Thijssens (Ekeren) 144 
18. Freddy Baert (De Haan) 132 

Guido Dornez (Ingelmunster) 132 
Frans Kuijpers (Zoersel) 132 

21 VU-Kruibeke 120 
22 Johan Van Coppenolle (St-Truiden) 108 

VU-Kapelle-o/d-Bos 108 
24 Frans Croonen (Koningshooikt) 96 

Hilaire Govaert (St-Niklaas) 96 
VU-Kortenberg 96 
VU-Merchtem 96 
VU-Neeroeteren 96 

29 VU-Hekelgem 90 
30. Clem De Ranter (Hoboken) 84 

Jozef Verhaeghe (Oostende) 84 
VU-Lint 84 
VU-Vilvoorde 84 

34 Joris Claes (Deinze) 78 
35 Lieven Duprez (Bellegem) 72 

Frans Van Dessel (Nijlen) 72 
VU-Beveren 72 
VU-Lokeren 72 
VU-Stabroek-Hoevenen . . . 72 
Guido Boone (Lochnsti) 72 

41 Walter Van den Brande (Desselgem) 66 
42 Roos Lemout (Geluwe) 60 

Giel Seynaeve (Heule) 60 
44 Jaak De Muynck (Eekio) 54 
45 Ward De Schnjver (Gent) 48 

Jozef Haeseldonckx (Merksem) 48 
Eddy Sannen (MoD 48 
Willy Serpieters (Oostende) 48 
Oswald Van Ooteghem (Gentbrugge) 48 
Herman Verachtert (Oud-Tumhout) 48 
VU-Brasschaat 48 
VU-Lennik 48 
VU-Putte-Beerzel 48 
VU-Borgerhout 48 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R 
Salons - Kleinmeubelen - Lusters - Geschenkart ikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

Openinjsureni D: »^pcnin»s.urc i i i L.I.. W U C . V. .,. «..il 13 lOt 1» U. . 
Do., zat. v&n lO tot I t u. 30 
Zond&s van 14 tot I t u . 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5«2.22.22 
(op slechts 15 km van Brusselcentr 

ZOIKIRCJI 
• 23 j ongehuwde licentiaat in 
de Germaanse Filologie (VUB 
1982) die verder studeert voor 
vertaler - tolk Deens-Frans, zoekt 
gepaste betrekking Voor ml zich 
wenden tot Volksvertegenwoor
diger Dr J Valkeniers, tel 02-
5691604 
• Sekretaresse zoekt werk als 
bediende of boekhouder Bezit 
diploma HST handel en is 19 
jaar (126) 
• Bejaardenhelpster zoekt 
werk Is 25 jaar Keukenhulp 
(133) 

• 30 j gehuwde scheikundig 
technisch ingenieur zoekt een 
nieuwe betrekking in Vlaams 
Brabant of streek van Aalst inge
volge verliezen van betrekking 
door het overbrengen van de 
firma naar Nederland Voor ml 
zich wenden tot Volksvertegen
woordiger Dr J Valkeniers, tel 
02-5691604 

• Ongehuwde 61-jange dame 
zoekt dnngend een betrekking 
als gezelschapsdame bij alleen
staande heer tussen de 55 en 
70 jaar, liefst m de streek van 
Meise, Laken, Wemmei, St-Pie-
ters-Woluwe, St-Lambrechts-
Woluwe, Eisene, Ukkel, Ander-
lecht Tervuren Voor inlichtingen 
zich wenden tot senator Guido 
Van In, Hoefijzeriaan 20, 8000 
Brugge, tel 050-333565 

• Geaggregeerde voor het la
ger secundair onderwijs (regen-
taaO lichamelijke opvoeding-bio-
logie + keuzevak katolieke 
godsdienst 25 jaar oud, gehuwd, 
zoekt betrekking in het onder
wijs Liefst lerares lichamelijke 
opvoeding Liefst in Gent of om
geving Antwoorden aan volks
vertegenwoordiger Frans Baert 
Koningin Astndlaan 159, CSent 
(tel 091/229431) 
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\/U-Gent met nr. 6 
naar de stembus 
Zondag is het zover, Gent gaat opnieuw naar de stembus. Onze vrien
den uit de Artevelde-stad doen hun best. Hier brengen wij nogmaals het 
programma van hun aktiviteiten voor de komende dagen. Van de voor
bije „operatie paraplu" hier een fotoverslag. 

Zelfs VU-voorzitter Vic Anciaux kwam een handje toesteken! 

Lijsttrekker Guido Deroo en tweede kandidaat Verpaele met hostess 
Kris Yserbyt op stap... 

Deze stadhuisverovering is alvast gelukt! 

Wie de vrienden van Gent een elektoraal handje wil toesteken kan dat 
nog op volgende manifestatie: 

22 apri l : Gent-Zuid richt Autokaravaan in. Samenkomst café Tip>-Top 
nabij A Z . om 18 u. 
23 apri l : tweede Wandeltocht door het oude Gent voor de afdelingen 
versterkt door peterafdelingen buiten Gent Verzamelen om 14 u. stipt 
aan het St-Pietersplein. Paraplu's meebrengen. 
23 apri l : Fietseling ingericht door St-Amandsberg-Destelbergen. Sa
menkomst om 14 u. aan oud-gemeentehuis St.-Amandsberg. 
23 apri l : Autokaravaan ingericht door Drongen. Samenkomst Drongen-
plein om 9 u. 30. 
23 apri l : Autokaravaan ingericht door Wondelgem. Samenkomst om 
9 u. 30 aan Dries te Wondelgem. 
23 apri l : Fietseling ingericht door VUJO-Gentbrugge. Verzamelen om 
9 u. 30 in de A. Van Laethemstraat 
Autokaravaan ingericht door afdeling Gentbrugge-Ledeberg. Verzame
len in de A. Van Laethemstraat om 14u. stipt 

M} Wij in de Volksunie 

VU richt steunfonds 
herverkiezingen op 
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! 

Totaal 1ste lijst 10.900 fr. 

Tweede lijst 

S. 1020 Brussel I.OOOfr. 
F.B. Wilrijk 1.000 fr. 
O.S., Beersel 1.000 fr. 
J.D., Gent ; ' . i ; : . * ^ . - ^ ' . I.OOOfr. 

. Bilzen 250 fr. 
V.D.S., Nevele 100 fr. 
E.B., Antwerpen 1.000 fr. 

Totaal tweede lijst 16.250 fr. 

ZO€K€RCl€ 
• Heer, germaanse talen (Ne
derlands, Frans, Duits en Engels) 
zoekt dringend werk, heeft ook 
zeer goede kennis van verzeke
ringen. Sekr De Greef, Duffel-
sesteenweg 124, 2550 Kontich, 
tel 03-457.75.66. 

• Welke Vlaamse toneellief
hebbers willen werken van over
leden Vlaamse tekstschrijver-
komponist (uit het Aalsterse) uit 
de vergeethoek halen? Destijds 
in de streek veel gevraagd: „De 
mooie molen", „Bergerharten" 
(gespeeld in 't Land van Riem), 
prachtige operette en muziek 
„Pieter Breughel" (in Kortenberg) 
en nog vele andere. Alles ter 
inzage bij een familielid: Mevr 
Onsea-Muyiaert, P. Lebrunstraat 
17, B4, 3000 Leuven, tel. 016-
23.21.42. 

„Voeren, ook een stukje VlaanderenT 

Voer-avond te Temse 
Op zaterdag 12 maart laatstleden 
werd door de plaatselijke VU-afdeling 
van Temse een Voer-avond ingericht 
onder het tema „Voeren, ook een 
stukje Vlaanderen!". Zaal „Reinaert" 
was hiervoor volgelopen met een 160-
tal belangstellenden. 
VU-afdelingsvoorzitter Eddy Buytaert 
verwelkomde de aanwezigen en in het 
biezonder VU-burgemeester Joris 
Roets uit Lint en de h. Fons Madereel, 
slachtoffer van de bende Happart Zijn 

echtgenote werd bedacht met een 
bloemenruiker. Onder de aanwezigen 
merkten wij ook VU-gemeenteraadsle-
den de h. Lode Broeckx en Wemer 
Maerevoet op en een delegatie van de 
Wase Jonge Leeuwen. 
Senator Nelly Maes opende de avond 
met een historische en politieke schets 
van de Voerstreek gedurende de 
voorbije jaren. Na haar uiteenzetting 
kreeg zij hiervoor een warm applaus. 
De h. Leo Bancken, voorzitter van de 

Openstaande burgemeesterszetel 
vakant verklaard! 

Geslaagde aprilgrap 
te Zulte 
Omdat de CVP-meerderheid in Zulte 
reeds een „bal van de burgemeester" 
organizeerde zonder dat deze be
noemd was, oordeelde het plaatselijk 
VU-bestuur het nodig om deze flagran
te volksmisleiding aan de kaak te stel
len. Na enig onderzoek bleek immers 
dat de kandidatuur van oud-burge-
meester Peirs zeker zou geweigerd 
worden door minister Nothomb. Dus 
besloten Eddy Dubois, Jo Beriaen en 
Walter Baeten om deze openstaande 
betrekking met volgende woorden aan 
de bevolking mede te delen: „Gemeen
te Zulte. Het gemeentebestuur van 
Zulte stelt ter kennis van de bevolking, 
de openstaande betrekking van: Bur
gemeester voor een ambtspenode 
van zes jaar Volgende voorwaarden 
dienen vervuld te zijn: 1. Belg zijn; 2. 
Het genot hebtien van de burgerlijke 
en politieke rechten: 3. De volle leeftijd 
van 21 jaar bereikt hebben; 4. Zijn 
woonplaats te Zulte hebben; 5. Bewijs 
voorleggen van goed gedrag en ze
den. De kandidaten dienen zich aan te 
bieden ten gemeentehuize op goede 
vrijdag (if) eerstkomend, tijdens de 
diensturen, (it) Er is geen enkel ver
band met andere „Goede Vrijdagbe
noemingen" in onze nationale politiek. 
Uiteraard heeft niemand zich op 1 april 
op het gemeentehuis aangeboden. Het 
toeval (?) wilde echter dat dezelfde 
dag in een aantal kranten de weigering 
van de kandidatuur medegedeeld 
werd. Het belangrijkste gevolg van 
deze samenloop van omstandigheden 
was dat het bescheiden VU-pamflet 
het meest besproken briefje van het 
paasweekeinde was. Daarom menen 

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

wij te mogen zeggen dat deze april
grap geslaagd was omdat iedereen 
wist dat de Volksunie al lachend de 
waarheid kan zeggen. Het was een 
uitstekend middel om te bewijzen dat 
waar de gemeenteraad zwijgt het de 
plicht is van de gewone VU-militant om 
de waarheid aan het licht te brengen. 
Tot spijt van wie 't benijdt.. 

(W.BJ 

Harde Vlaamse Voerkem pikte aan en 
gaf een beeld van de huidige toestand 
in de Voergemeentekas na de verkie
zing van Happart tot burgemeester en 
de politieke koehandel die met dit 
kleine stukje Vlaanderen Is gebeurd. 
Vanwege liet VU-l)estuur ontving hij 
een financiële bijdrage en een omha
ling in de zaal bracht ook ettelijke 
duizenden frank op, dit bedrag werd in
tegraal overgemaakt aan Leo Bancken 
als steun voor de Vlaamse Voere
naars. 
De avond werd verdergezet met een 
film over de diverse akties van het 
Taal-Aktie-Komitee. De film gaf eeriijke 
en objektleve beelden over de strijd 
die de voorbije jaren is gevoerd. Het 
publiek keek soms verbaasd naar de 
harde konfrontaties tussen Vlaamse 
wandelaars en de ordediensten of de 
bendes van terrorist Happart 
Na de pauze werd een film vertoond 
over 150-jaar België en de ontvangst 
van zijne majesteit op diverse plaat
sen. Steeds opnieuw kwam de slogan 
.Amnestie" op de voorgrond. De 
avond werd afgesloten met zingen van 
de Vlaamse Leeuw. 
Daar dit de eerste maal is dat in Temse 
en omgeving een avond over Voeren 
werd georganizeerd kende deze een 
massale opkomst De aanwezigen wa
ren uiterst tevreden over dit geslaagd 
initiatief dat in de toekomst zeker nog 
navolging moet vinden! 

OOST-VLAANDEREN 
APRIL 

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

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

22 ASSENEDE: 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 14u. 

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

23 GENTBRUGGE: Vlaamse Strijdavond — Voeren om 20 u. in de 
voordrachtzaal, DiensterK^entrum, Braemkasteelstraat 35-39. In
kom vrij. Gastspreker: senator Walter Luyten. Inr VOS-G!ent-
brugge. 

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

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

24 AALST: Bus vertrekt om 11 u. aan het Guklenvlies naar het ANZ 
te Antwerpen. Prijs: 150fr. 

30 MEERBEKE-NEIGEM: Zevende Breugeliaanse meiavond vanaf 
18 uur in de Beriindiszaal te Meerbeke. 

30 LOVENDEGEM: 3de lentebal georganizeerd door de Vlaamse 
Vriendenknng Lovendegem om 20 u. 30 in feestzaal MPI, Moten-
dreef. Inkom: 100 fr 

MEI 
6 DENDERMONDE: Kleinkunstavond met Jef Eibers om 20 u. in 

het H. Maagdkollege. Kaarten: 100 fr., voon/erkoop 80 f r Inr: „De 
Vlaamsche Vlagge". 

7 DE KLINGE: Amnestie-avond met senator Oswald Van Oote-
ghem om 20 u. in het Parochiehuis in de Sint-Gillisstraat Inr.: 
Wase Jonge Leeuwen. 
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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 031-573032 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL 
Tel 02 2187489 
Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056-71 15 36 
Grote parkeerterreinen zalen vnj 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van t vat Levende Water Tonis 
steiner Sprudel goed en goed 
koop eten 

Voor een lekker etentie 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 'l Voske 

Verberlstraat 145-147 
2',20 Scfioten. 03/65841 76 

Wi | verzorgen al uw feesten 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 29 22 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwi)nen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vri jdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industnele 
brood en banketbakkerij 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091-6/57 12 

• • i l 1910-1980 ' ^ • ^ -^ 

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

SANO 

Emiel Witmannstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02 734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31 1686 Gooik 
Tel 02-532 54 81 

Lokaal van de Volksunie 

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

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

WEKEUJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
J A N P A U W E L S -
DE B R A U W E R 
D« famiiiazMk mat Iraditi* 

9328 SCHOONAAROE 

Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARUJKS VERLOF 
DECEMBER 

Cafe-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014 51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - 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 

Banketbakk^rij 
ANTWERPIA 

Ger ja rdsbergses t raa t 38 Dr Van De Per'-olei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Moun ts GOSSYE Joos t GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 03/2365654 

F E E S T Z A L E N - S A L O N S 

D E L A N D S K N E C H T 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/2374572 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-300653 

VU-gemeenteraadslid Leo Thys legt 
klacht neer bij Hoog Komitee van Toezicht 

LIMBURG 

Zoals het een goed oppositielid be-
taan^t, maakt VU-gemeenteraadslid 
Leo Thys regelnnatig gebruik van het 
inzagerecht Op de enkele maanden 
tijd dat hij zetelt als gemeenteraadslid, 
meent ons raadslid reeds dne onregel
matigheden ontdekt te hebben met 
betrekking tot het beheer van de ge
meentelijke gemeenschajDsgelden 
De onregelmatigheden zijn volgens 
Leo Thys zo ernstig dat hij met aarzel
de om onder de vorm van een uitge
breid rapport op 12apnl 1983 een 
drievoudige klacht neer te leggen tMj 
de Administratieve Overheid, meer be
paald bij het Hoog Komitee van Toe
zicht te Brussel en bij de Gerechtelijke 
Overheid in handen van de Prokureur 
des Konings te Antwerpen 

Eerste klacht 
In de jaren 1978 en 1978 was er heel 
wat diskussie over de vraag moeten 
de boordeigenaars al dan met een deel 
betalen van de aanlegkosten der nole-
nng? 
Ons antwoord was klaar en duidelijk 
Neen, want er bestaat geen verhaal-
belasting in Pulderbos of in Zandho-
ven, zodat de gemeente geen jundi-
sche grond bezit om betalingen te 
vragen, In de andere dorpen van 
Zandhoven moeten de eigenaars ook 
met betalen voor de aanlegkosten van 
riolenng 
Het schepenkollege was — ten on
rechte — een andere mening toege
daan en heeft op 3 september 1979 
advokaat Wijffels aangesteld als 
rechtskundig raadsman 
Deze advokaat verzond dan in januan 
1980 een brief naar een aantal eige
naars met de vraag een tiedrag van 
20 000 a 60 000 f r te storten op zijn ei
gen postrekening 
Opmerkelijk is wel dat deze bnef enkel 

werd gezonden naar de eigenaars die 
zich met hadden aangesloten bij mijn 
opgericht „Komitee Wijk Viesenbos"' 
De 133 eigenaars die samen met mij in 
oktober 1979 een aangetekende bnef 
hadden verzonden naar het schepen
kollege ontvingen geen aanmamngs-
bnef van advokaat Wijffels Ongetwij
feld heeft de advokaat van een deel 
van de ovenge eigenaars gelden ont
vangen 
Een ereloon werd door de advokaat 
nooit aan de gemeente aangerekend 
Een gerechtelijke invordenngsproce-
dure IS al evenmin gevolgd 
Mi jn vrees is dan o o k . dat- een 
bedrag, dat Ik minimaal schat op drie 
miljoen frank, dat ten onrechte na
mens het gemeentebestuur geïnd 
werd, bovendien nooit doorgestort 
werd naar de gemeente Zandhoven, 
dit alies al dan niet met medeweten 
van de leden van het toenmalige 
kollege van Burgemeester en Sche
penen 

Tweede klacht 
De Interkommunale IGEAN (en met de 
gemeente Zandhoven) is eigenaar van 
het terrein, doch een bierhandelaar is 
eigenaar van de jumpinghal zelf 
Alhoewel in de begroting terzake mets 
voorzien is, het zou trouwens ook 
moeilijk kunnen, blijkt bij de kontrole 
van de rekeningen dat reeds geduren
de minimaal zes jaar — op een faktuur 
na — élle elektnciteitsrekeningen van 
de jumpinghal betaald werden door de 
Gemeente I 
Er werd voor 84387f r QOfakturen) 
geboekt en betaald in de rubnek „on
derhoud van en verbruik van openba
re verlichting" en voor 21 965 fr (4 fak-
turen) werd geboekt als „werkingskos
ten sportinrichtingen" 
In totaal gaat het hier dus om 

106 352 fr genneenschapsgelden, die 
gebruikt werden om pnve-rekemngen 
te betalen I 

Derde klacht 
VU-raadslid Leo Thys kon de hand 
leggen op een gestencileerde bnef, op 
papier van de gemeente, verzonden in 
een omslag van de gemeente en ge
frankeerd met een postzegel die meer 
dan waarschijnlijk ook aangekocht 
werd met gemeenschapsgeld waann 
het Innchtend komitee, tombolapnjzen 
vraagt voor een pnvaat ingencht bal, 
meer bepaald het „Bal van de Burge
meester" van IBfebruan 1983 
In hoeverre zijn zulke praktijken toege
laten, vraagt ons raadslid zich af ,Als 
enige verzachtende omstandigheid 
kan en moet hier aangehaald worden 
dat de opbrengst van het ta l ten 
goede kwam aan het Zandhovens 
verenigingsleven De verenigingen zelf 
zullen mets liever hebt)en dan dat hun 
middelen via demokratische weg zul
len gegeven worden, iets waarvan ook 
WIJ voorstander zijn 
Dit betekent echter nog met dat de ge
meente gratis matenaal, fxsstzegels en 
personeel mag ter beschikking stellen 
zonder hiervoor voorafgaandelijk toe
lating te hebben gevraagd en beko
men van de gemeenteraad 
Dit IS met gevraagd zodat enkel kan 
vastgesteki worden dat de gemeente 
zonder toestemming innchtingskosten 
voor een pnvaat bal (weliswaar met 
een liefdadig doel, doch ook met een 
partijpolitiek tintje) betaald heeft 
Leo Thys „Ik meende dat het mijn 
plicht was om in de gegeven omstan
digheden zowel een administratieve 
als een gerechtelijke klacht neer te 
leggen, zodat de feiten door de Over
heid kunnen onderzocht worden en de 
maatregelen kunnen genomen worden 
die zich opdnngen" 

APRIL 
21 BERINGEN Spreekbeurt door kamerlid Jaak Gabnels, over 

„Gemeentebeleid" om 20 u in Thier Brau, Markt 
GENK Provinciale raad van VUJO om 20 u in de Slagmotea 
MEEUWEN-GRUITRGDE- Vlaams bal in rekreatieoord Gonne 
Hippodroom, Weg naar Oprtter, Meeuwen-Gruitrode 
BREE. Vertrek om 12 u te Bree naar het A N Z te Antwerpen. 
Terug rond 19 uur Pnjs AOQ fr (tnbunekaart + autobus) Inachnj-
ven bij J Geussens, Thijsstraat 5, 3690 Bree Tel 461778. 
TESSENDERLO „Bijgeloof rond vnjmetselanj" door prof Roux, 
om 20 u 30 in de Kiewitshoeve te Engsbergen. Org. F W met 
FW-(3enk. Leden 50 f r , met-leden 70 fr. 

23 
23 

24 

27 

fVIEI 
LOMMEL: Arr VU-bal in zaal ,2endpiraat". Marktplein De falnjce 
gemeentelijke mandatarissen nodigen iedereen vriendelijk u i t 

VUJO-Lommel 
heeft een „Heraut 
De VyJO-heraut is echter geen bode 
die oórlogsverklanngen overbrengt of 
de vrede verkondigt zoals in de Mid
deleeuwen De „Heraut" is de titel van 
een tweemaandelijks blad dat deze 
maand voor de eerste keer is versche
nen De Volksuniejongeren beseften 
dat een gebrek aan informatie over de 
Vlaamsnationale idee dikwijls de oor
zaak IS van het feit dat de jongeren een 
zelfstandig Vlaanderen zien als een 
weinig noodzakelijk objektief, laat 
staan als een te verwezenlijken doel 
Door echter de jongeren te informeren 
in hun eigen taal wil VUJO-Lommel 
hienn verandenng brengen In dit eer
ste nummer wordt daarom de werking 
(of meO van de huidige regenng onder 
de loep genomen Ook wordt de 
dienstplicht in dit België, dat nooit had 
mogen bestaan, kntisch bekeken De 
meer ernstige artikels zijn afgewisseW 
met luchtige bijdragen zoals een mo(> 
penhoekje en een kruiswoordraadsel 
waartjij zeer attrakbeve pnjzen te win
nen zijn Ook wordt de jongeren de 

kans geboden aküef nnee te werken 
aan de volgende uitgaven van de 
„Heraut" daar het voor de huidige 
samenstellers. Peter Lodewijks en 
Henn Maes, een hele klus is geweest 
Men kan hiervoor kontakt opnemen 
met bovengenoemden of op het re-
daktiebureau Polderstraat 9, te 3900 
Lommei 

Toon Bleyan 

VU Heusden-Zolder 
naar Zangfeest 
Samen met de VU-afdeling Heusden-
Zolder naar het 46ste Vlaams Natio
naal Zangfeest op zondag 24 apnl 
1983 Vertrek om 13 u aan „De Oude 
Knng" per autobua Pnjs reis en 
plaatebewijs eerste rang (450 frJ inbe
grepen Totaal pnjs 500 fr 
Plaatst>espreking „De Oude Knng", 
St-Willibrordusplein, Heusden, tel 
425617, Frans Vanstpelen, Nkxsrd-
berm 61, Heusden, tel 42.5995 
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Nieuw VUJO-kom^e in OVD: 
Vociae week zaterdag had te Nieuw
poort, onder ruime, belangstelling de 
verkiezing van het arrondisseownteel 
yUJO-kornitee plaats. 
Alte kernen van de Volksunie-Jonge-^ 
ren uit het arrondissement Oostende-' 
Veume-Diksmuide waren er vertesgeh-
woordigd en brachten hun stem uit ter 
verkiezing van één voorzitter, één se-
kretaris en vijf bestuursleden. 
Het nieuwe bestuur (zie de foto) van 
de VUJO, arr. Oostende-VeumeÜiks-
muide ziet er dan ook e^ volgt uit: 
Vooirzittér: Bart Tonrwnélein (Oosten
de) 
Sekretaris: Philippe Gioossens ((Dgst-
ende) 
Bestuursleden: Johnny Theunynck en 
Koen CShijs (Nieuwpoort), Dirk Metsu 
(Bredene), Ludo'C^telein (Korte
mark) en Frank Vandekerckhove 
(Middelkerke). 
Tijdas de eerste vergadering van het 
riieuwe bestuur werd onmiddellijk van 
start gegaan nnet de verdere uitbouw 
van de kernen in het arrondissement 
Zo zal elk bestuurslid zich persoonlijk 
bezig houden met.de begeleiding ,v,an 
enkele plaatselijke kernen. Voornaam
ste aktiviteit IS evenwel het op touw 
zetten van de jaarlljlfise vredesfiets-
tocht naar Diksimuide ter gelegenheid 
van de IJzerbedevaart 
Zo zullen afzonderlijk twee begeleide 
fietskaravanen starten uit De Haan en 
uit De Panne om in Nieuwpoort samen 
tot aan de Uzertoren te trekken. 

Grote kaartbg bij 
VU-Brugge-NooEci' 
De VU-afdeling Brugge-hjloord nodigt 
alle afdelingen uit, leden en niet-ledea 
in haar lokaal, zaal, „Frisse Sparrtf, 
Dudzele8teenweg^32 te 8000 Brugge, 
bij de. grootste kiekenkaartjng, op 
22-april as. 
Op het programma: „Bieden gf manil-
len". 
M w . mag eigen maat meebrengea 
Inleg 50 fr. per persoon bij bestuursle
den: 
— Reginald Hiliewaere, Bommelbeke-
straat 39 te 8000 Brugge 
—̂  Annie Bgysse, Dudzelesteenweg, 
34 te 8000 Brugge. 
— C^los Vemieuwe, C. Everaert-
straat 68 te 8000 Brugge. 
— Antoon Torfs, Sikkelstraat 52 te 
8000 Brugge. 
— C^rine Torfs, Oostendsesteenweg 
4t te 8000 Bnjgge. 
Voor kaartens en niet-kaarters is er 
een verrassingsspel voorzien. 

WEST-VLMNDEREN 

Al wje wil meetrekken met de Vredes-
karavafin kan nadere Inltehtingerv be
komen of-zch inschrijven OR.dns se-

kretariaat: Oostende Trefcentrum B, 
Mnoitstraat 58, 8400 Oostende (tel 
Ö59-50.527-7). ' 
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KORTRIJK: gespreksavond pnet debat over „Staal en soSdariteit", 
door prof. Jef Maton. Om 20̂ û. in 't Belfort Grote Markt ^ 
Organizatie, Vlaamse Vollssbeweging. Toegang gratis. 
ST.-MICHIELS; iriformatie-avond met dias en gesprek^piogelijk-
Kieid ron3 „Het Europees Parlement en de'Europese verkiezingen 
1984'.' door Jaak Vandeme^lebroucke. Moderator Herman Ge^ 
v ^ r t Om 20 u in Centrum Zwaenekerke. 
KORTRIJK: Debatavond ingericht door de Vlaamse Volksbewe
ging over „SUial en solidariteit',' roet prof. Jef Matoo (FIUG), om 
20 uur in de bovenzaal vaî v ** Belfort, Grote,. Markt 52. 
BRÜG(ïE-NOORD: Grootse kiekenkaarting'(manillen of bieden) 
in lol̂ aal, zaal „Frisse Sparre". Dudzerestw..,'''32. 
BLANKENBERGE: VU-kaartir\g om 20 u.' 

25 IZECE^Ij HobBy-avond o.l.v,,Frieda Duyck, terapeute. In l:)oyenzaal 
van, het Vlaams Huis om 20 u. Org,. FVV. 

^ . KORTRIJK: Spceekbeurt met dia's door Leo Vancraeynest, 
leraar plastische kunsten over,„De invfe>ed van de Vlaamse ge
dacht^ op de internationale moderne kunst", om 20 uur in de 
(Dude Dekenij (naast St-Maartenskerk). Inkom: 40 fr. 

MEI 
8 SINJ^NHCHIELS: Uitstap naar het Komens Centrum Robcecht 

Van Kassei. A f re is ;^ . 30aapZwaenekerke.Kinqlereneveneens 
welkom. Om 11 u. receptie door de Vriendenkring Komen. Korte 
toespraak over historiek en toekomstperspektieven van de 
Vlaamse^ activiteiten ter plaatse;. Inschrijven bij bestuursleden 
Trefpi^iHt.eri Volksunie. 

OVD-be$tuiir^den houden kado»^eii 
(?p zaterdagen 30 apnl en 7 mei ap. or-
ganizeert het Vlaams Nationaal Studie
centrum, gewestelijk sekretariaat 
OVD, k'aderdagen voor bestuursleden. 
Met als tèma „Rol en funktie van een 
bestuurslid" zal via drie verschillende 
werkgroepen geprobeerd worden in
zicht te brengen in hetgeen de takgp 
zijn van een bestuurslid. 
De eerste werkgroep, o.l.v. Rtuli(>pe 
Goossens, zal handelen over: taakge-
ncht vergaderen, hoe komen tot be
sluitvorming, types yan leiderschap.. 
De t>^eede sessie houdt zich voptna-
melijk bezig roet de technieken van 
participatie en inspraa{( aan het ge
meentelijk werk. Voor de goede leiding 
van d^ze vyerkgroep staat Julian Des-
ssyp, burgemeester te Middelkerke, in. 
Onóer leidir^ van,Toon V«n Synghel 
zullen de deislnemers aan és derde 
vyerkgroep zich voornamelijk inlaten 
met de specifieke elementen en taken 
van een politiek bestuurslid. 
Klemtoon bij dit alles ligt met zozeer op 
het teoretech vlak; integendeel de 
werkgroepen zullen heel praktisch 
(aan de hand van oefeningen ea voor
beelden) te werk gaan. 
Beide kaderdagen gaan door in het 
Oostends Trefcentrum, P. Benoitstraat 
58 t^ Oostende. Deze kaderdagen 

nemen telkens e ^ . volle nainiddag in 
beslag, rÏL \<90-1^ uur tot 17 u. 30. ' 
Inschrijvingen (gratis) ajn mogelijk in 
het Oostends Trefcentrum, P. Benoit
straat 58 te, (jQstènde (tel.: 059/ 
5052.77) en'dn uiteriijk vó<!)r 15 april 
as. 

lommAi 
• 27 j . gehuwde dame met 5 j . 
ervaring bureelwerk zoekt een 
betrekkjpg in Brussel of ten wes
ten van Brussel in HaUe-Vilvoor-
de. Voor inl. zteh wenden tot 
volksvertegenwoordiger dr. J. 
Valkeniers, Ninoofsesteenweg 
I I te 1750 Schepdaal, teL 02-
569.16,()4. 
• (^wetensb^zwaarde kan 
aan hgtwerk in een vz.w. die^ich 
met jeugdtoensm^ bezighoudt 
Werkplaatsjn Brussel. Mogelijk
heid om. achteraf met onze refe^, 
rent̂ es werk te v i nd^ in de 
toenstische sektor. Kontakteer 
VU-Kasterfee: tel. 0*4^.57.8% 
of rechtstreeks dn y2.\y. en 
vraag na^r Jarv ^aeten, tel. 
02-648.78.78. 

Led^nfeest afd. ^tene 
Op zaterdag 23 april as. start v^a f 
20 uur het jaarlijVs ledenfeest van de 
afdeling Stene. 

Dit jaar w o r d ^ d§ aanwezigen ven^ast 
op een uitgebreide Breughelmaaltijd, 
waarna op. een gemoedelijke wijze 
onze gastspreker Paul Van Grember-
gen zal handelen over „Een week, in 
het Pariement". 

Traditiegetrouw volgt op hft^inde van 
de avond een gr^dioze tombola, 
waarbij iedereen zeker prijs heeft 

Deze sfeervolle ledeo^jeenkomst 
gaat door in het Vossenhol (Stenè-
dorp) en de prijs voor de maaltijd 
bedraagt 300 fr. 

Inschrijvingen zijn nog steeds rnogelijk 
bij de verschillende bestuursleden van 
Stene of in het Oostends Trefcentrum, 
P. Benoitstraat 58 te Oostende (tel.: 
059/5052.77). 

y ^ r n e naar 
Zangf^es^ 
De VTB-VAB-afdeling Veurne legt een 
bus in naar het Zangfeest te Antwer
pen op zondag 24 apnl Je kan nog in-
schnjven bij A. Huyghe, lepersesteerh 
w êg 41, Veurne. fteissom: 3(X) fr. Reis
route en stopplaatsen: Oostduinkerke-
dorp aan het'gemeentehuis om 9 u. 15; 
(I)Qstduinkerke-bad aan de lichten; 
Koksijde-bad aan de lichten; D^. Pan
ne-markt 9 u. 20; Adinl^rké^kerk 
9̂  u. 30; Veurne-markt 9 u. 35 er», 
Nieuwpoort-markJ. 9 u. 45. 

VU-War^gem 
vraagt... 
... uitbater(s) of uitbaatsteKs)-
voor het nieuyy. VU-lokaal op de 

_ rparkt te.Waeegem (zeer gekend 
en beklant café). Kandidatu
ren \Morden Ingewacht vóór 
25 apnl op volgend adres: VU^ 
Sekretariaat p.a. Nokerse.Weg./^ 
te 8790 y/aregem. 

V\ «liU 

WM-berichten 

Gemeentelijk sportbeleid, 
een gesprek waard 
Ter gelegenheid van de VU-sportdag 
van 15 mei as in DÜbeek organizeert 
VVM-natioD^ in samenwerking, met 
de VU-kommissie sport een sympo
sium over gemeentelijk sportbeleid, 
met de medewerking van eeo- aantal 
ipecialistan In deze materie. 

Het is een aktiviteit die zich niet altera 
richt naar onze schepenen va» sport 
maar ook naar alle andere mandatans-
sen, bestuursleden en leden. Het is 
beslist voor elke mandatana of be
stuurslid nuttig te weten hoe in een tijd 
als deze met o.a. een slechte financiële 
toestand van de gemeenten toch aan 
een echt gemeentelijk sportbeleid kan 
gewerkt worden... 

Hoe men een oplossing kan vinden 
voor de problemen i v.m. de gemeente
lijke zv\<embaden, hoe men op de ge-
rroente een sportfunktionaris kan in
schakelen, welke subsidies de ge
meente kan krijgen voor zijn sportakti-
viteitea welke rol BLOSO kan spelen 
enz. Kortom, voor al wie bij het ge
meentebeleid betrokken is, vormt dit 
symf)Osium een unieke gelegenheid 
om zich ook op het gebied van het 
sportbeleid te vervolmakea 
Panelleden en onderwerpen, aan de 
aanwezigen wordt een dokumentatie-
map overhandigd met de teksten van 

de refer^en en andere nu!*ige infor
matie in verband roet geroeentelijk 
sportbeleid. Om praktische redenen 
zouden wij willen aandringen zo vlug 
mogelijk schriftelijk ot telefonisch in te 
schrijven bij; Vlaams Nationaal Studie-
centfum, Sarrikadenplein 1-2 te 1000 
Brussel, tel. 02-219.49.30 en terzelfder 
tijd 50 fr. te storten als deelnieming in 
d^ onkosten op rekeningnumroer: 
435-0259801 -18 yan VNS, met verroel-
ding „teoretisch gedeelte sportdag 
15 mei" (Zie ook programma sport
dag). 

lArr. WM-stuurgroepen 
— WM Gent organizeert voo» man
datarissen en kaderieden op 26 april 
een gespreksavond met als onder
werp „rechten en plichten van de 
mandatarissen". Dit vindt plaats in het 
dienstencentrum St-Amandsberg van 
19 u 30 tot ± 22 u. 30 Begin mei IS er 
een avondaktiviteit gepland i.vm het 
OCMW, waarover later mee details. 
— WM Leuven organizeert van 7 tot 
en met 10 juni een VVM-vormingsrets 
Brussel-Luxemburg-Straatsburg. Deel-
nemingsprijs 3.500 fr. Er zijn nog een 
tiental plaatsen beschikbaar Geïnte
resseerden nemen dringend kontakt 
op met het kantoor van Willy Kuijper; 
(tel. 016-22.96.42). 

^ WM-VNS Ooaieode-Veume-Diks-
muide organizeert op zaterdag, 30 april 
en zaterdag 7 mei, telkens van t4 u. tot 
17 u. 30 twee Vaderdagen in de vorm 
van werkgroepen o.l.v. Philippe Goos
sens, Julien Desseyn en Toon Van 
Sijnghel. Tema's zijn o.a: het VV-be-
stuurslid' en zijn afdeling; inspraak en 
participatie op geroeentelijk vlak. 
Deze aktiviteiten vinden telkens plaats 
in het Oostends TrefcenfrTjnii. 

IVlet VOVO 
naar het Zangfeest 
Het ANZ vroeg aan VOVO (Vereni
ging Ontspanning en Volksontwikke
ling Oostende) om de organizatie 
plaatselijk op zich te nemen y^n het 
Vlaams Nationaaf Zangfeest op 
24 april e.k. 
Daartoe legde VOVO een bus vast 
Wie wenst mee te gaan, kan zich laten 
inschrijven bij VOVO voor een zit
plaats of voor zitplaats en bus voor de 
som var» 250 of 500 fr. De bus vertrekt 
na de mkidag op de volgende opstap
plaatsen, opstap aan Rozemarija 
Nieuwpoortsesteenweg om 11 u. 3Q; 
opstap aan Konmginnelaan. richting 
Bosje om 11 u. 40, o ^ t ^ aan Cana 
daplein om 12 u stipt 
Het kontaktadres van VOVO is het 
Oostends Trefcentnjm, Peter Benoit
straat 58, 8400 Oostende^ telefoon: 
059/50.52.77. 

Het^Bamkadenplein }2-13" kreeg eniangs een pracht van een kisse gevel. Th»s 
v/orden de werken uigevoerd aan het dak. 
De foto toont de firma „ Vedemat" uit $i^Kwintens-l,ennik, beter gekend als L 
Tielemans en zonen in voKe aktie. De drie waagden geknipt tijdens hun 
exphten tussen enkele aprilse buien en griSen door. De VU-ihÉs mag zowel van 
binnen als buiten .gezien" worden. 
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Wij in de Volksunie m 27 

Aanbevolen huizen 
PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouweni 

Bnistraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-212248 

Alle werken m marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 412589 

Wi| bouwen voor u sleutel op de 
deur 

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

[TOll VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

< ^ uitgebreide keus bemeubelde villa s appart en studio s 
in alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus mei loto s 

Littoral 
LEOPOLD II LAAN. 205 
84St OOSTDUINKERKE 
TEL OSI / I I 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65 TERNAT 
Tel 5821441 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

TEL 014-211207 
FRAIKINSTRAAT 20 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101 Ternat 
Tel 02-5821312 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraaf 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
open van 10 tol 19 u 30 Zoddog en moondag gesloten 

GELD 

onmiddellijk te bekomen 
bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6 ERPE 

Tel 053-212911 en 053-212757 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 

Import - Export 

HAGO 
Sanitair en plastiek 

Merchtemsestwg 36, 
1810 WEMMEL 
Tel 4600410 

Drukkerij A.D.B. 
Kerkstraat 222 

Grimbergen-Humbeek 

Alle drukwerken 

Tel 02/2695080 

WERKAANBIEDING 
• Free-lance verkopereCver-
koopsters) in de provincies Ant-
werpea Brabant Oost- en West-
Vlaanderen van encydopedieén 
en dergel Moderne encyck>pe-
die<entrale - Lucien Vermeren, 
Koperstr 37, 9830 St-Malens-
Latem, tel 091-82.44 7a 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 Deurne-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03/2356575 

PVBA SIMILLON 
TMitenbergstraat 130 

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

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/3537039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIALIST 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

TeL 03-216.34.16 

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

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
TeL 426.19.39 

STUDIO 
OANN 

02 4286984 

— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huweli|ksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel ' 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukkenj typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

\migro8traat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde-
tel 052-423304 - 423916 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-213636 

^ ^ ^ ^ « ^ ^ 

Koll, 'egesfra 
« '33 2400 MOL 

«'"•Sr ,376 

EN mOEKEN 
moeilijke maten,/ 

rakkundige retouche ' 
•i««ttcrklc«rMak«r I i 

B 
H,U,...I,,J, .'.JillBliU'U . J i l ^ m i I L l 

PVBA ORGANI-COMP Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel 02 251 11 36 

Boekhouding — Fiskaliteit en vennootschapsslichtingen 

Over het ganse land 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar ruzetieiaan 56c tirugge 
050/35/4 04 
baan bruggekorlrijk 

VU-Veurne niet akkoord 
met verhoogde opcentiemen 
Op de begrotingszittng trok de VU-
f raktie hard van leer tegen de verhoog
de opcentiemen die van 1969 tot 2400 
werden opgetrokken Het niet op de 
begroting brengen van vaste en ge
kende bedragen in ontvangst (brand
weer en energievoorziening) en het 
overschatten van uitgaven (verwar-
mingskosten, aankoop matenalen en 
intresten op de lopende rekening) kon
den gezamelijk tot een vermindenng 
van 320 opcentiemen komen 
VU-woordvoerder Carol Vandoorne 
verweet de CVP-PVV-meerderheid 
een gebrek aan visie in verband met 
de toenstische uitbouw van Veume 
HIJ verwees ook naar de minimale 
budgettenng voor de dienst Toerisme 
Tevens vond Vandoorne dat er op 
toerisme nog een terrein braak ligt 
voor tewerkstelling Zelfde raadslid be
trapte schepen Bailleul op zijn zoveel

ste leugen, toen betrokken schepen in 
verband met openbare verlichting nog 
maar eens data door elkaar haalde om 
zichzelf in een beter daglicht te stellen 
VU-raadslid De Beuckelaere interpel-
leerde in verband met de opnchting 
van speelpleinen en verdere jeugd
werking Maar ook hier bleek geen 
enkel duidelijk plan voor handen, zodat 
de jeugd nog maar eens het slachtof
fer dreigt te worden van de kortzichti
ge CVP-PW-polibek (vd) 

TE HUUR 
Twee lokalen (2de verdieping) in 
het Vlaams Komitee voor Brus
sel, Rijkeklarenstraat 45 te 1000 
Brussel Vnj vanaf 1 mei Inlichtin
gen op het sekretanaat van het 
VKB tel 02-5117372 

Barst in de 
Waregemse 
CVP 
Op vnjdag 1 apnl '83 werden in Ware-
gem onder de OCMW-leden de taken 
verdeeld De verhouding bninen de 
groep zijn CVP 6,ED 4 en SP 1 Bin
nen de meerderheid was overeenge
komen de uittredende voorzitter, 
Frans Delombaerde, „om t)ewezen 
diensten" opnieuw als voorzitter te 
verkiezen Groot was echter de kon-
sternatie toen de uitslag luidde Floris 
Pauwels, AOW 6 stemmen en Frans 
Delombaerde AOW 5 stemmen Hoe 
de vork nu precies aan de ACW-steel 
zit zal wellicht nooit met zekerheid 
geweten worden Of is het toch waar 
wat in Waregem de ronde doet dat 
Frans Delombaerde zijn stem aan zijn 
vnend Rons heeft gegeven om deze 
een plezier te doen, daar hij veronder
stelde dat hijzelf toch zeker was van 
de ovenge 10 stemmen' 

VU wil meer werkgelegenheid 

door toerisme te Veurne 
De VU-fraktie in de Veumse gemeen
teraad wil meewerken aan een betere 
uitbouw van de toeristische mogelijk
heden van Veume en zijn hinterland 
Hieromtrent verwoordde raadslid (ia-
rol Vandoorne het VU-standpunt ter 
zake 

Nadat spreker gewezen had op het mi
nimale budget dat weinig armslag toe
laat vertolkte hij enkele tiedenkingen 
ten voordele van een degelijk toeris
tisch beleid 

Veume moet uittreden uit zijn bekronv 
penheid en zich in een uitgebreider 
visie manifesteren Het nnaximale nut 
moet geput worden uit de jaarlijkse 
bijdrage aan de interkommunale van 
de Belgische Westkust Veurne moet 
de onomstootbare toenstische hoofd
plaats worden van Veume-Ambacht 

De streek moet aan de zeer motjiele 
toenst aangeboden worden in al zijn 
facetten Reeds werden in die richting 
stappen gedaan — zie de tainjke fiets
en wandelpaden en de Bachten de 
Kupe Autoroute Door een degelijk 
toeristisch beleid wordt ook de pnve-
onderneming in de maalstroom mee
gesleurd Meteen een bron van te
werkstelling Veume moet OF>en staan 
voor iedereen maar de oprichting van 
een pershuis waar iedere journalist vnj 
in en uit om allerhande inlichtingen kan 
komen, dnngt zich op 
In zijn verder betoog haalt Caro\ Van
doorne nog heel wat punten aan die ir 
de toekomst zouden kunnen meehel
pen om Veume-Ambacht uit te bou
wen tot een toenstische pleisterplaats 
zonder daarom zijn eigenheid te verfie 
zen (vd) 
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28 ^ H ^ Mensen van bij ons 

Weerman Hugo Poppe: 

,M slappe zomer maak ik niet." 
LINDEN (Leuven) — Ach, met 
al die weermannen. Het weer 
wordt er bijlange niet beter 
van. Uiteindelijk hebben we 
nog de beste voorspelling 
van die ervaren boer die, 
starend op zijn veld, zelfs zijn 
natte vinger niet dient op te 
steken om ons de dag van 
morgen en de komende zomer 
te voorspellen-
Is Jan Bomans een beter 
weervoorspeller dan Armand 
Pien? En, wat is die Leuvense 
professor, Hugo Poppe, met 
zijn fantastische 
maandvoorspellingen wel 
waard. ? 
Neem nu vorig weekend: van 
vrijdag 15 tot maandag 18 april. 
Voorspelde Pien (en Jan 
Bomans): vrijdag en zaterdag, 
een uitmuntende zomerse dag. 
Zondag zeker ook nog. Maar 
vanaf maandag zou het weer 
een druilerig gedoe worden. 
Op de vier dagen, twee keer 
mis: zondag was het druilerig. 
Maandag was het weer 
zonnig. 
En Hugo Poppe dan, met zijn 
door andere weermannen 
verguisde 
maandvoorspellingen? Op 
22 maart voorspelde hij reeds: 
„Apri l begint beslist niet 
grappig, want met de 
Paasdagen is het weer maar 
zozo. De eerste dagen regent 
het immers". 
Maar zeer konkreet 
voorspelde Poppe vooral: van 
de 17de tot de 19de krijgen 
we de mooiste dagen van de 
maand. Vanaf de 20ste tot de 
27ste kunnen we het wel weer 
vergeten: niet koud, maar wel 
Iets frisser dan normaal, met 
iedere dag wat regen en maar 
weinig zon_" 

Vorige zondag was het dus 
geen zonnig weertje, zoals én 
Pien en Poppe voorspelden. 
Maar, de maandag had dan 
weer Pien dik ongelijk en 
mikte weerman Poppe met zijn 
zonnige voorspelïingen 
perfekt in de roos-
Als we die vier dagen (van 
vri jdag tot maandag) toetsen 
aan de gedane voorspellingen 
dan is Pien met zijn 
dagvoorspellingen (en ook 
zijn kollega Bomans) er 
evenveel op en naast 
geweest als Poppe met zijn 
maandvoorspellingen. 
Een toeval? 
In het wereldje van onze weer
voorspeller blijft alvast dit feit 
historisch ingegrift: op 1 januari 
vorig ja'^r geraakte in ons land 
het treinverkeer hopeloos inge
sneeuwd, vooral door toedoen 
van vastgevroren wissels. 
Het KMI had dat sneeuwfestijn In 
zijn korte-termijnvoorspellingen 
niet aangekondigd. 
De maandvoorspeller Poppe had 
vijf dagen voordien die sneeuw
val wél „ad valvas" aangekon
d igd - ! 
Die professor Poppe kunnen we 
na de grote vakantie op zijn 
woord nemen. 
Hij vertrouwde ons immers 
maandag toe: „Van de komende 
zomer kan ik niet al te veel goed 
zeggen. Net als de slappe winter 
wordt ook de zomer maar zo-zo. 
Iets minder dan de middelmaat. 
Als in het rijtje van zeven de 
eerste de beste zomer is die we 
kunnen dromen en de zevende 
de meest miezerige dan wordt de 

komende zomer de vi j fde; duide
lijk minder goed dan vorig jaar. 
Wat niet wil zeggen dat bij voor
beeld de 11de juli geen boven
stebeste zomerdag zou kunnen 
worden-" 

Met de polsstok 
Sinds nog niet zo heel lang 
maakt de Leuvense professor 
Poppe naam met zijn maand
voorspellingen. 
De „gevestigde" weermannen be
nadrukken om beurten dat derge
lijke weersvoorspellingen op lan
ge termijn weliswaar kunnen 
steunen op gedegen waarnemin
gen en uitmuntende wetenschap
pelijke interpretaties, maar uit
eindelijk toch nog weinig be
trouwbaar zijn. Hugo Poppe is 
nochtans haast een kwarteeuw 
bedrijvig als weervoorspeller op 
lange termijn. Hij heeft zijn weer
station in Leuven zelf gebouwd. 
Zélf beton gegoten. Een doorbij
ter. Een pionier. Een man die 
verder kijkt dan de dag van over
morgen. 

Prof. Poppe: „Weersvoorspellin
gen zullen uiteraard immer de 
mensen blijven boeien, én ergeren 
als de weerman achteraf ter plek
ke bekeken de vlucht van v/inden 
en wolkenvelden niet op de kilo
meter per uur korrekt blijkt voor
speld te hebben. Vandaar natuur
lijk dat zelfs onverminderd dag
voorspellingen voor het weer om
streden zullen blijven. 
Terecht blijft weerman Armand 
Pien stellen dat hij (en het KMI) 
zich met voorspellingen niet ver
der waagt dan vijf dagen. Maar, 
het is verkeerd het voor te stellen 
alsof de KMI-mensen en ander
zijds maandvoorspellers zoals ik 
atletische konkurrenten van me
kaar zouden zijn. 

Om het in sporttermen uit te druk
ken: ik heb het lef om met de pols
stok te springen..." 
Hebben uw lange-afstandvoor-
spellingen echt serieuze waar
de? Het zal natuurlijk wel, aange
zien de Leuvense universiteit uw 

prestaties ter zake én duldt én 
blijkt te waarderen-
Hugo Poppe: „ / " '60 diende ik bij 
het IWONL een projekt in voor het 
verwezenlijken van weersvoor
spellingen op langere termijn. Er 
werd mij een kleine kans gegeven. 
Ik heb die gegrepen. Hoewel, ik 
was reeds van in de lagere school 
ervan overtuigd weerman te wor
den. Dat ik niet bij het KMI beland 
ben heeft twee redenen: mijn kris-
telijke visie én mijn politieke over
tuiging. Ik bedoel maar, toendertijd 
was ik zeker niet welkom bij de li-
tierale loge direktie die het Bel
gisch mooi weer maakte. 

In '68 t>en ik als gewoon lesgever 
werkzaam geworden bij het Insti
tuut voor Aardwetenschappen. 
Van mij werd zeker niet verwacht 
als weerman goede diensten te 
presteren. Maar ik kon het ge
woonweg niet laten. Ik heb mij 
gewaagd aan weersvoorspellin
gen op lange termijn. 
Waarom toch die maandvoorspel
lingen? 

Weet ge, mijn onderzoekswerk 
heeft de allures van bij voortteeld 
het kankeronderzoek. 

Veel tasten en zo, terwijl de da
gen, maanden en jaren open en 
toe gaan. Maar vooral: het geloof 
hebben dat we morgen veel wijzer 
zullen zijn. Erbij nemen dat we 
intussen ook geregeld falen. 
Maar toch blijven polsstok-sprin-
gen. Met het besef dat vijftien jaar 
geleden ook de terughoudende 
weersvoorspellers geen prognose 
voor meer dan drie dagen aan
durfden. Dat we vandaag, met 
inschakeling van computer, verbe
terde atmosfeermodellen én op
gedane ervaring, toch reeds 
weersvooruitzichten voor vier da
gen kunnen noteren. 

Dat gevestigde meteorologische 
instituten zich binnen pakweg vijf
tien jaar zullen wagen aan een 
vijfdagen-vooruitÉicht En in 2016 
zal men misschien ook niet meer 
vies zijn van een zesdagen-voor-
spelling. Om in 2040 te komen tot 
een weekvooruitzicht. ? 

Amateurkens 

— Maar vandaag heeft U er zelfs 
geen problemen mee om als pro
fessor weersvoorspellingen 
voor een volle maand te publice-
ren-
Hugo Poppe: „Ik blijf in feite (ze
ker voor mijn kollega's) een astro
noom-amateur Met de jaren zijn 
we toch wel wat meer geworden 
dan zomaar „amateurkens". Nog 
altijd met „een scheef oog beke
ken". Zoals van in mijn schooltijd. 
Ik ben in Antwerpen van school 
moeten veranderen omdat ik aan 
de verkeerde kant (enfin, mijn 
familie) van het zwart-wit kader 
stond. 
Als schooljongen heb ik het niet 
gemakkelijk gehad. Maar ik heb 
leren doorbijten. Ik moest Ik heb 
het gedaan. Ik was een kleine 
taaiknobbel Ik heb verscheidene 
talen geleerd. Maar ik wou weer
man worden. Ik was zwak in wis
kunde. Maar ik ben wiskundige 
geworden. 
Een onontt>eerlijke kennis voor 
astrologen, astronomen, meteoro
logen... 
Het zal wel mijn gebrek blijven dat 
ik professioneel werk, hobby en 
wat filosofie met mekaar vermeng. 
Misschien daarom ben ik wat te 
fanatiek tewerk gegaan. Hoewel 
ikzelf er tot vandaag geen zier spijt 
van heb. Ik blijf een „vechter". 
De weersvoorspellingen van de 
KUL zijn mogelijk geworden dank 
zij de zelfbouw van een weersta
tion, de installatie zonder subsidies 
van een telex, computer, radio-
ontvangstpost, een on-line-prin-
ter... 
Maar vooral dank zij enkele weg-

vMENSEN 
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wijzers die mij in de jaren W 
werden getoond. Monseigneur 
Lemaitre — voorzitter van de 
toenmalige beruchte ACAPSUL 
(Leuven '680 — is een leermees
ter voor mij geweest 

Nee. geen hommage van een fla
mingant aan een franskiljon. We 
spraken met mekaar perfekt En
gels. Maar de man heeft mij de 
weg naar andere weerstations ge
toond. 

Een goede leerschool in Zweden, 
bij de Denen, Britten in de Ver
enigde Staten (Massachussets..J 
Ik heb het unieke voorrecht gekre
gen (maar ook de kans gegrepen) 
om in het voetspoor van bij voor
beeld de Duitser Franz Baur te 
treden. 

Afgezien van politieke beschou
wingen heeft die man enorme 
prestaties verricht waar we in de 
toekomst nog vruchten zullen van 
plukken. 

Hij was ook begaan met lange-
termijn-weersvoorspellingen. Hij 
was het die op 8 mei '40 met 
gunstige weersvoorspellingen het 
sein op groen zette voor de „blitz
krieg". Maar hij beging ook de 
vreselijke fout om voor het offen
sief op het Oostfront een late 
winter te voorspellen. Het was 
enorm lang geleden dat nog zo'n 
zeer vroege winter intrad. Het 
Stalingrad-drama is het gevolg van 
die verkeerde voorspelling ge
weest 

Maar Baur bleef doorheen het 
zwaar politiek onweer, zich als 
weerkundige verdienstelijk ma
ken. Toen hij 93 was voorspelde 
hij voor Europa een strenge winter 
'78-'79. Hij kreeg gelijk. Elke voor
spelling blijft een voorspelling. 

Maar ik heb vertrouwen in lange-
termijnvoorspellingen. Omdat ik 
vind — op basis van méér dan 
twintig jaar ervaring — dat pogin
gen in die zin ons op zijn minst een 
beter inzicht in de atmosferische 
evolitie bijbrengen. 

Waarom voorspelde ik een zachte 
winter, en waarom durf ik gewa
gen van een „slappe zomer"...? 
Er zijn onze dozijnen waarnemin
gen, opgestapeld in de computer 
Ik hecht geloof aan cyclische be
wegingen. 
Maar vooral stel ik vast dat in de 
voorbije maanden, en nu nog, in 
onze Europese kontreien een 
Westelijke stroming overheer
send blijft. Dat tyetekent: regen, 
wolken, koeler temperaturen... Dat 
betekent: zachte winter En ook: 
slappe zomer. 

Begrijp me niet verkeerd: ik druk 
de reden voor onze KUL-voor-
spellingen hierbij zéér simplistisch 
uit Maar we gaan er toch van uit 
dat de atmosfeer zich „konserva-
tief' gedraagt: slechts langzaam 
drastische wijzigingen vertoont.. 
En dat Poppe zich waagt aan een 
maandvoorspelling dat het uitge
rekend van die tot die dag niet zal 
regenen... 

Ik schep er genoegen in dat ik met 
de enige weerman ben die zich 
soms „mispakt". Het kan dan na
tuurlijk blijven gebeuren dat ik met 
de aankondiging dat het eind van 
de zomervakantie in het water valt 
mal-contente kustbewoners maak. 
Ik maak gewoonweg het weer 
met Gelukkig zullen we zoiets 
nooit kunnen". 

(hds) 
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