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„ D e staat van oorlog" 
Premier Eyskens heeft geloochend dat er, annex zijn 
regeerverklaring, een geheim protokol zou bestaan 
dat 40 miljard steun voorziet voor Cockerill-Sambre, 
de staalgroep die na de fusie van Cockerill met de 
Driehoek van Charleroi zal ontstaan. Dat een derge
lijke toezegging zou bestaan en dat ze overigens de 
prijs was voor de PS-deelneming aan de regering-
Eyskens, kwam aan het licht uit een overigens ernsti
ge bron: het dagblad „De Financieel-Ekonomische 
Tijd". 

De logenstraffing van Eyskens doet weinig of niets 
ter zake. Alles verloopt immers „volgens plan": de on
gebreidelde staatssteun aan de virtueel failliete 
Waalse siderurgie loopt vlotter dan ooit. 
Precies op het ogenblik dat de regering-Fyskens 
werd gevormd, raakte bekend dat de Waalse staal-
baronnen Charlier eiL,Frère in een vertrouwelijke 
nota aan minister Claes hun eisen hadden bekendge
maakt: 40 miljard. Een van de eerste regeringsdaden 
van premier Eyskens was het toeschuiven van 2 mil
jard aan de Driehoek van Charleroi, die zonder dat 
voorschot einde van deze maand op de fles zou gaan. 
En het eerste PS-partijbureau na het paasreces heeft 
de eis geformuleerd van voorrangbehandeling voor 
het Waalse staaldossier en van spoedige uitkering 
der beloofde investeringshulp. Geheim protokol op 
of neer: de miljardenstroom naa r de Waalse siderur
gie gaat ongestoord verder en neemt nog toe. 

De twee miljard die zopas toegestoken werden aan de 
Driehoek van Charleroi, reiken niet verder dan de 
eerstvolgende weken. Dan moet terug langs de 
staatskas gepasseerd worden om een onmiddellijk 
failliet af te weren. Op dat ogenblik zal ook in het 
bekken van Luik de ultieme grens bereikt zijn, wat 
een nieuwe injektie van 5 a 6 miljard zal vergen. 

Er komt geen einde aan! De tientallen en tientallen 
miljarden dienen immers niet om te saneren of te 
investeren. Ze worden kortlopend opgesoupeerd, ver
dwijnen in de steeds groter wordende put. De Waalse 
siderurgie, op sterven na doodziek, is er geen sikke
pit beter van geworden. 
Duizelingwekkende getallen! Minister Claes be
weert, dat het staatsrisico voor het Waalse staal 
„slechts" 33 miljard zou bedragen. Zelfs indien dit 
waar zou zijn: om 33 miljard bijeen te scharrelen, 
hebben eerst de regering Martens-IV en zopas ook 
Eyskens ware heksentoeren moeten verrichten. Ove
rigens met méér dan twijfelachtig resultaat. De 
bewering van Claes is echter onwaar: de staalreke-
ning benadert thans reeds 150 miljard. 
Het leeuweaandeel — „c'est Ie cas de Ie dire" — van 
dit astronomisch bedrag wordt opgebracht door 
Vlaanderen. Binnen tien en twintig jaar, tot over de 
grens van de eeuwwisseling, zullen de komende 
generaties in Vlaanderen krom liggen om de Waalse 
staalleningen — met rentelasten boven de 14 t.h. — af 
te betalen: een hypo teek op onze toekomst. 
In zijn recente toespraak tot de „machthebbers in 
rechte en in feite" zegde koning Boudewijn, dat wij 
ons op ekonomisch vlak „in staat van oorlog" bevin
den. Alhoewel hij het zo niet bedoelde, heeft hij gelijk: 
Wallonië gebruikt de technieken van de oorlog — af
dreiging, brandschatting, plundering en roof — om 
de miljardenstroom uit Vlaanderen op gang te hou
den. 
Met de schuldige medeplichtigheid van de Vlaamse 
regeringspartijen... 

(tvo) 

Men vangt geen vliegen met azijn. Wellicht heeft deze oeroude Vlaamse wijsheid voorgezeten bij de 
planners van de paasaktie in de zes Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel. Tijdens het voorbije 
feestweekend werden duizenden paasbloemen overhandigd, met de niet mis te verstane boodschap: „Wij 
houden van alle mensen die het Vlaams karakter van onze gemeente eerbiedigen." 

Nieuwe praatmaraton 
De laatste kattesprong van Martens-IV — het „noodplan" dat tot de 
politieke kortsluiting en de regeringskrisis voerde — werd begeleid 
door de bezwerende tremolo's van de voorzitter van 's lands grootste 
partij: er viel geen dag, geen uur, ja zelfs geen sekonde te verliezen; 
de door Martens voorgestelde maatregelen moesten onmiddellijk in 
hun geheel en zonder uitstel worden aangepakt 
Nu vandaag is het opeens allemaal niet meer zo dringend! De huidige 
regering, die op de eerste minister na dezelfde is als de vorige, mag 
zich rustig de tijd gunnen voor het zoveelste overleg met de sociale 
partners. Gisteren mochten de syndikaten hun verlangens en veto's 
voorleggen aan de regering, vandaag zijn het de patroons en de 
middenstand. Morgen is het terug de ronde tafel. Een tafel overigens 
met een symbolische vorm. men blijft eindeloos rondjes draaien. 

In de tijd toen Eyskens nog geen om het ook in werkelijkheid te 
eerste minister was, placht hij in 
zijn talrijke toespraken en konfe-
renties de retorische volzin in te 
bouwen „dat de tijd van praten 
voorbij en die van handelen aan
gebroken is" Als eerste minister 
doet hij het anders de praatmara
ton wordt voortgezet 
De nieuwe omweg over de sociale 
partners is nochtans totaal over
bodig Eyskens heeft in de lengte 
van maanden en redevoenngen 
uitvoeng al de recepten opge
somd, waarmee het zieke land zou 
kunnen genezen worden In ieder 
geval weet de regering al lang wat 
er haar te doen staan Zij moet al
leen de fK)litieke moed opbrengen 

doen Die moed blijft echter ont
breken, ook onder Eyskens 

Het nieuwe tijdverlies, dat het land 
weer wat verder in de put zal 
duwen, wordt door de regenngs-
partijen dankbaar gebruikt om 
haar elektorale openingen en ver-
kiezingstema's te zoeken De 
„kindsvnendelijkheid" en het „wer
kersbelang" druipen weer de mu
ren af Want de kunst van rege
ringsdeelname blijkt er hoofdzake
lijk in te bestaan, de eigen kies-
klienteel zo zoet mogelijk te hou
den 

Wie sprak daar ook weeral van 
„voorspoed door moed""? 

Zondag 
Zangfeest: 

Allen 
daarheen! 
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m\ Brieven 

VOOR DE KLEINE MAN 

De triomfen, die de VU sedert haar 
ontstaan kende, waren de beloning 
voor het sociaal pionierswerk van 
onze partij. Zij vocht echt op de voor
ste linies voor de kleine Vlaamse man. 
Het begon met „Werk in eigen streek" 
en gaat nu door rond het recht op ge
zonde lucht 
Geen enkele andere partij heeft zich 
zo vindingrijk getoond als de onze om 
steeds eerst de aandacht te vestigen 
op schreeuwende, maar vaak niet dui
delijk aangevoelde wantoestanden. 
Als de VU daaraan dan jaren een deel 
van haar energie heeft verbruikt dan 
nemen de anderen het willens-nillens 
op in hun verkiezingsprogramma. 
Meestal niet in hun „programma", maar 
in hun verkiezingsprogramma. 
Zo b.v. bij elke jongste verkiezing 
omhelsde elke kleurpartij de Brusselse 
kleine Vlaamse man, men zou hem 
haast doodgezoend hebben van partij
dige liefde. 
Maar wat doen ze? Toen de VU 
tijdens haar regeringsdeelneming 
overtuigd was dat de belangen van de 
Brusselse Vlaming een offertje in 
Vlaanderen zelf waard was, heeft men 
dat uitgescholden voor „verraad". De li
beralen stonden in de eerste rij om te 
schelden, maar wat hebben die „schel
ders" gedaan? Een gewestvorming ge
stemd om voor hun vrienden nog meer 
nutteloze, gewestelijke politieke kazen 
te maken en... de Brusselse Vlamingen 
in hun hemdje gelaten. Overgeleverd 
aan negentien franskiljonse baronnen. 
Machteloos als lammetjes, die staan te 
rillen op hun zwakke pootjes en door 
franskiljonse wolven bedreigd worden. 
Na deze pijnlijke illustratie van het 
verschil tussen het programma en het 
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verkiezingsprogramma der kleurpar-
tijen, kom ik tot de schande van de 
laatste jaren. De komedie rond „de 
koppeling" van de lonen aan de index. 
Ik laat de ekonomische weerslag ervan 
buiten beschouwing, ofschoon alleen 
om ekonomische redenen onze toe
stand al een echte vloek is. 

Reeds jaren geleden was het weer de 
VU die beweerde dat de „koppeling", 
zoals die bij ons gebeurde, een sociaal 
onrecht zou worden. Uit pariementaire 
antwoorden bleek dat deze koppeling 
voor de hoge-loon-trekkenden een on
rechtmatige en regelmatige loonsver
hoging is. Het stelsel „percenten" in 
plaats van „centen" heeft tot gevolg 
dat b.v. een typiste die in 1970 een 
wedde verdiende die qua koopkracht 
viermaal minder was dan haar sekreta-
ris-generaal, nu vijfmaal minder kon 
kopen. Aan vakbondsleiders werd het 
in het breed en het lang uitgelegd dat 
het leven toch voor die typiste even
veel duurder werd als voor haar chef. 
Met de loonaanp>assing van b.v. 250 fr. 
van haar kon zij toch minder kopen 
dan de chef met zijn 1.000 en meer 
frank netto, d .w i nadat zelfs zijn be
lastingen ai werden afgetrokken. De 
andere partijleiders en -mandatarissen, 
de vakbondsbonzen De Bunne, Hout-

huys en konsoorten bleven doof en 
herhaalden koppig: „Aan die koppeling 
wordt niet geraakt". En ze dachten 
„want dan veriiezen wij onze regelmati
ge schitterende loonsverhogingen". 
Is dat vechten voor de kleine man of is 
het de kleine man bedriegen? 

M.V^ Vilvoorde 

OPLETTEN 

VUJO mag zich niet belachelijk maken, 
daarvoor is het nog heel wat te vroeg. 
De Vlaamse ontvoogding is nog niet 
ver genoeg gevorderd om ons te gaan 
opsluiten in de ivoren torens van de 
diskussie over betwistbare onderwer
pen. Elke Vlaming met een greintje 
gezond verstand kent die betwistbare 
zaken. Nu weet iedere bewuste Vla
ming dat in zijn omgeving niemand zich 
enige zorg maakt over wat met België 
gaat gebeuren. Maar... het zijn niet de 
ongeveer 10 % Vlamingen, die zo over 
deze staat denken, die in de kieshokjes 
over Vlaamse macht beschikken. Zij 
vormen de harde kern, die dan helaas 
door verdeeldheid nog tussendoor 
eens gespleten wordt maar de politie
ke macht moeten ze verwerven (dus 
ook onze volledige, meest ideale ont
plooiing) door die 90 % anderen zo 

talrijk mogelijk voor de VU te doen 
stemmen. 
Wie zijn die anderen? 
Als men ze wilt leren kennen, moet ge 
niets anders doen dan heel uw familie 
eens te bestuderen en uw buren eens 
te bezoeken en met u werkmakkers 
eens te praten. 
Ik heb nu al meer dan 40 jaar met mijn 
werkmakkers (ministerie) gesproken 
en hun steeds alles zo Vlaams moge
lijk uitgelegd. Ik stel vast dat van de 
300, die ik grondig ken, er 10 in al die ja
ren duidelijk te kennen gaven dat ze 
volksnationallst zijn geworden (slechts 
2 waren het zo vroeg als ik). 
Van de anderen zijn er hoogstens 20, 
waarvan ik durf vermoeden dat ze nu 
en dan eens voor de VU stemden. 
Maar de rest? Als het te duidelijk tot 
hun hersens doordringt dat onze 
VUJO een Vlaamse republiek wil, dan 
begint de helft te lachen en wordt de 
andere helft kwaad. Met welk gevolg 
dat er van die 300 nog 10 zijn die wan
hopig in hun ideaal blijven geloven en 
misschien nog hoogstens 10 die voor 
de VU durven stemmen in stilte, ze zul
len het nooit meer durven zeggen. 

LG., Brussel 

NEDERLANDS? 
Men blijft de Vlamingen toch maar 
verder sarren. Tijdens het jongste Va
kantiesalon op de Helzel werd ons een 
formulier in de handen gestopt door de 
Italiaanse „Reglone della Campania". 
Daarop In het Frans en het „Neder
lands" (nou ja!) een aantal vragen voor 
een wedstrijd. 
Geniet mee van deze schande, een 
paar voorbeelden: 
„— Wat ander benaming wort gebruikt 
voor de provintie van Avellino? 

— In de provintie van Avellino zyn er 
twee benaamde bedevaardeplaatsen, 
de welke zyn zy? 
— Op de bergen van Avellino is er een 
goed wintersportstation Ingericht de 
welke Is het? 
— Wat Is de naam van een Romaanse 
Keizer die te Benevento een zeer 
gekende Triomfboog opgericht heeft? 
— Welke is de eenige hydrothermaal 
paats in de provintie van Benevento? 
— Wie was den arkitekt van het 
koninglyk Paleis van Caserta? 
— Hoeveel zalen zyn er in de ko
ninglyk Palels geplaats? 
— Waneer heeft de eerste steen van 
het koninglyk Paleis geplaats? 
— Geef dees vragenlyst aan de Stand 
de la Campanie, Palais n. 4. De lotery 
zal plaats hebben op de einde van de 
manifestie en de winers zullen verwit
tigt zyn door de post" 
Wanneer gaan die buitenlandse dien
sten nu eens een goed (bij voorkeur 
Vlaams) vertaalbureau onder de arm 
nemen zodat ze zich niet langer bela
chelijk maken? J.D., Gent 

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

De redaktie 

ZOCKCRCJ 
G Jongeheer uit de omgeving 
van Mechelen (Hombeek), diplo
ma LMO, zoekt dringend een 
betrekking In de omgeving van 
Mechelen-Brussel-Antwerpen. 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, Liersesteen-
weg 11 te 2580 Sint-Katelijne-
Waver, of telefonisch op het nr 
015-21.79.00, ref. nr. 2275. 

n 28 jarige magazijnier zoekt 
ander werk wegens reorganiza-
tie bekend grootwarenhuisketen. 
Heeft A3-elektricien diploma. 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksv. dr. J. Valkeniers (tel. 
569.16.04). 

D Jonge huisvader, met toch al 
15 jaar ervaring in typo-drukkerij, 
zoekt in zelfde richting werk met 
zekerder toekomst 
Inl. bij dr. volksvertegenwoordi
ger J. Valkeniers, 02-569.16.04. 

Aanbevolen huizen 
MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 58210 55 

Specialist primitief -
stjjimeubelen en modern 

KUNSTGEBIHEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-734 0643 
Na 18 u 425 46 42 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 36 

1810 WEMMEL 
Tel. 02/478.19.33 
Import — Export 

Taal-
klachtenbus 
Postbus 73 
9000 Gent 12 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

^ Ï É V I " I ' I ' I V I T ^ » EN BROEKEN 

moeilijke maten, A 
vakkundige retouche 

LUKOS p.v.b.a. 
Ringmappen - dokumenthouder -
pochetten • snethechters - offerte
mappen. 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 35 0 / 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi lek luur 
— Huwel i jksreportagei . 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

VERVOERVERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen 

Tel 02-26814 02-

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45. 
1000 Brussel Tel: 511.61.33 

Privé: 569.03 18 

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

Georges DE RAS pvba 
Autocars, autobus, 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-21.3636 

Machines SMITS pvba 
Boshoek 7 
2260 NIJLEN 
Tel. 031-81.82.69 

014-51.35.33 

Hogedrukreinigers FRANK 
Transportmateriaal 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Gfazenwasserij 

Gebr. ALLOC 
Raphael en Willy 

Tel bureau 053-21.72.12 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar. ruzettelddn 56c brugge 
050/35/4 04 
baan brugge-kortrijk 

B + M 
Bouwpromotoren en 

daktimmerwerken. 
Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87. 
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Nieuw hoofdstuk 
Borg-dossier 
De affaire Borg heeft zopas een 
staartje gekregen. Onlangs was 
uitgelekt, dat de Waalse raket-
tenfirma Donnay door bemidde
ling van de Belgische Dienst 
voor Buitenlandse Handel 
staatssteun ontving voor het 
sponsoringskontrakt met Björn 
Borg. Voordien was een gelijk
aardige vraag van de Vlaamse 
tennisfirma Snauwaert, die Geru-
laitis sponsort, door dezelfde 
BDBH afgewezen-

Thans is uitgekomen dat de In-
spektie van Financiën sinds no
vember 1980 weigert, dossiers 
van de BDBH te behandelen. De 
Inspektie heeft namelijk vastge
steld „dat er geen gelijkvormige 

behandeling is voor franstalige 
en Vlaamse dossiers". 
Het geval Donnay-Borg zou er 
dus maar één zijn uit een hele rij. 
Meteen wordt minister Urbain, 
die zopas nog in antwoord op 
een vraag van VU-senator Wim 
Jorissen iedere ongelijke behan
deling loochende, terechtgewe
zen vanuit hoogst officiële bron: 
de Inspektie van Financiën. 
Nog sterker: de Inspektie van 
Financiën had minister Urbain er 
op voorhand van verwittigd, dat 
Belgisch belastinggeld voor de 
sponsoring van Borg eenvoudig
weg niet kon. De minister legde 
deze mededeling echter doodge
moedereerd opzij. 
En Vlaanderen maar betalen-

Mathieu-Mohin 
op oorlogspad 
Mevrouw Lucienne Mathieu-Mo
hin is de FDF-senator die er zelfs 
in eigen politiek midden wel eens 
scheef op aangekeken wordt, 
omdat ze door haar Vlaamshate-
rij al te openlijk in de francofone 
kaart laat kijken. Lucienne Ma
thieu-Mohin woont in de Vil-
voordse wijk Het Voor, die door 
haar en haar geestesgenoten 
steevast Beauval wordt ge
noemd. Haar onverdraagzaam
heid bezorgde haar de bijnamen 
„la Palestinienne" of ,jeanne 
d'Arc de Beauval". 
Ze heeft zopas nog een staaltje 
weggegeven van imperialisti
sche waanzin: ze voert campag
ne tegen het feit dat er in Het 
Voor een Vlaams kultureel cen
trum zal opgericht worden. 
Zo ver zijn we dus, als het van 
haar afhangt: de oprichting van 
een Vlaams kultureel centrum in 
de wijk Het Voor van de Vlaamse 
gemeente Vilvoorde wordt be
schouwd als een „vijandige 
daad". 

In het Vlaams zegt men, dat zot 
zijn geen zeer doet-

m 

RVA-baas 
Maurice André 
radeloos 
Administrateur-generaal van de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie
ning Maurice André heeft zopas 
publiekelijk een noodkreet ge
slaakt. Deze voor een hoge amb
tenaar ongewone bedoening is 
het gevolg van het feit, dat zijn 
dienst in volle ontbinding verkeert. 
De RVA beschikt over een perso
neelsbezetting die berekend is op 
200.000 werklozen. Dat cijfer uit 
de goede jaren is echter al lang 
achterhaald; het zijn er thans meer 
dan dubbel zoveel. 
Om de RVA in deze tijden van kri-
sis en werkloosheid toch nog een 
beetje operationeel te houden en 
hem toe te laten, zijn taak als 

Deze week dit... 
Ik ben ook student geweest. Ik 
denk daar trouwens, zonder 
heimwee, met vreugde aan 
terug. De tijd van aktie en jong 
geweld. Zonder meten of 
rekenen. Extreme standpunten 
en utopische dromen. Nachten 
boordevol diepzinnige diskussies 
en romantische liederen. Veel, 
heel veel pintjes. Intussen lessen 
volgen en toch ook wat 
studeren. Naar gelang het jaar 
vordert, verandert dé 
dagindeling. Vanaf Pasen valt 
voor elke student het 
studentikoze leven stil. Dat is de 
beloken tijd. 
In de huidige krisis-periode met 
stijgende jeugdwerkloosheid kan 
de vraag gesteld worden 
moeder, waarom blokken zij? 
Het ligt niet in mijn aard jonge 
mensen af te schrikken of 
moedeloos te maken. Maar één 
zaak staat als een paal boven 
water: de waarde van een 
diploma wordt relatief. De tijd 

waarin het een wissel betekende 
op een zekere toekomst, is 
voorbij. Het leven van morgen 
zal niet meer rechtlijnig verlopen. 
De lineaire beroepsloopbaan is 
lang niet meer gegarandeerd. 
Velen zullen in de loop van hun 
aktief leven van beroep dienen 
te veranderen. De klassieke 
perioden — onderwijs, arbeid, 
verlof, pensioen — zullen allicht 
in de toekomst een gewijzigde 
orde kennen. De snelle evolutie 
zal heel wat omschakeling 
vergen naar andere beroepen, 
naar nieuwe en betere 
toekomstmogelijkheden. 
De jongeren van vandaag 
moeten goed inzien, dat sterke 
persoonlijkheidsvorming van 
meer belang is dan 
supergespecializeerde vakkennis. 
Ook de onderwijsprogramma's 
en de Inzichten van de 
leerkrachten zijn hoognodig toe 
aan soepelheid en aanpassing. 
Spijtig genoeg zie ik deze 

mentaliteitswijziging nog 
onvoldoende. Blokken is 
ongetwijfeld vereist Maar al te 
vaak worden er vakidioten 
gekneed. Opgesloten in hun 
specifieke deskundigheid. Al te 
weinig „wijze mensen". Die 
buiten hun verstand ook hun 
gevoelens hebben ontwikkeld, 
hun medemenselijkheid. Die 
bredere interessesferen bezitten. 
Over de grenzen van hun vak 
kijken. Het komt erop aan meer 
op te leiden tot levenskunst dan 
alleen maar tot beroepskunde. 
Als Vlaams-nationalist durf ik 
verwachten dat deze verworven 
persoonlijkheid in dienst staat en 
blijft van ons volk. 

Vic ANCIAUX 

bemiddelaar voor werkzoekenden 
althans gedeeltelijk te blijven ver
vullen, werden enkele honderden 
tijdelijken — BTK-ers, tewerkge
stelde werklozen, enz. — aange
steld. Die zullen echter binnenkort 
afvloeien. 

Voor de kontrole op de misbrui
ken beschikt de RVA over minder 
dan 200 kontroleurs, hetzij met 
eens één kontroleur van meer dan 
tweeduizend werklozen... 

Welke partij? 
Oud-minister Simonet heeft van 
de stille paasdagen gebruik ge
maakt om opnieuw van zich te 
laten horen. 

Aan het dagblad „Le Soir" gaf hij 
zijn visie over de huidige sociaal-
ekonomische toestand ten beste. 

Aldus is Simonet van oordeel dat 
de regering dringend aan een zelf
standig optreden toe is, dat de 
sociale partners zich onverant
woordelijk gedragen en dat ook 
over tema's als index en sociale 
zekerheid moeten kunnen gespro
ken worden. 

Belangrijk is evenwel zijn verkla
ring over het staal. Zonder omwe
gen stelt hij namelijk dat het uit
zichtloos subsidieren van deze 
sektor per slot van rekening op de 
kap gebeurt van andere sektoren, 
die deze gelden hard nodig heb

ben maar het nu zonder moeten 
stellen. 

Tot slot gaf de oud-minister te 
kennen dat hij eerstdaags op
nieuw het politiek forum zal ver
voegen. Rijst de vraag of hij met 
dergelijke verklanngen wel Of>-
nieuw welkom zal zijn bij zijn partij
genoten van de PS. 

Exit 
Karl-I-Bond 
Anderhalve maand geleden be
zocht de toenmalige eerste minis
ter Martens Zaïre. Hij werd er 
vooral verwelkomd en begeleid 
door zijn Zaïrese ambtsgenoot, 
Ngoeza Karl-1-Bond. De twee gin
gen kollegiaal samen op visvangst 
En het was ten overstaan van 
Karl-1-Bond dat Martens zijn merk
waardige liefdesverklaring aan het 
Mob)oetoe-regime aflegde: „Ik hou 
van dit land, ik hou van zijn leiders, 
ik hou van zijn volk". 
Zopas heeft Karl-I-Bond vanuit het 
buitenland aan president Moboe-
toe laten weten, dat hij ontslag 
neemt als eerste minister en dat hij 
er voorlopig met aan denkt terug 
te keren naar Kinsjasa. Karl-1-Bond 
heeft dus, naar de geijkte uitdruk
king uit de tijd van de bouw van de 
Berlijnse muur, „gestemd met zijn 
voeten", tegen Moboetoe. 
De Inga-verklaring van Martens 
wordt er niet begrijpelijker door... 
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Kommentaar 

Bij het reeds lang aangekondig
de gesprek over Brussel zullen 
de resultaten van deze telling wel 
op tafel gegooid worden. Het 
besluit van vice-goeverneur Van 
Lent om de talentelling te schor
sen kwam immers, als vijgen na 
Pasen, te laat 
De uiteindelijke beslissing ligt 
bij de Brusselse deelregering. 
Komt deze niet tot een eensge
zinde houding, dan verschuift het 
probleem naar de nationale rege
ring. En kunnen de Vlamingen 
waarschijnlijk tot na Sint-Jutte-
mis wachten-

Ondanks 
advies... 

Een paar dagen voor Pasen hebben tegen de gevel van Rika De Backers departement een aantal mensen 
hun gemoed gelucht, die vinden dat brakke prestigeprojekten in het buitenland niet ten koste moeten gaan 
van kuituurwerk aan de basis. 

Leve de krisis 
Temidden van alle onheilspellen
de berichten over de sociaal-
ekonomische krisis blijkt dat een 
krisis ook tot beter inzichten kan 
leiden. 
Om het tewerkstellingsprobleem 
in de agglomeratie te verlichten 
zijn de Brusselse PSC-jongeren 
van oordeel dat het taalonder
richt op school dringend aan een 
verbetering toe is. 
De PSC-jongeren stellen immers 
vast dat haast 90 th. van het 
arbeidsaanbod de aanwerving 
van tweetaligen beoogt, terwijl 
nauwelijks 15 th. van de werk
zoekenden aan deze vereiste 
voldoet De lessen Nederlands 
moeten dan ook kwalitatief opge
dreven worden. Meer zelfs, ook 
andere vakken zouden in het 
Nederlands moeten onderwezen 
worden. 

Men zou haast gaan hopen dat 
de krisis nog wat aanhoudt-

Limburg 
werkloos 
Zopas deelde de direktle van Ford 
Genk mede dat het aantal bedien
den met ongeveer 200 zal vermin
derd w/orden „om vŷ ijie van be-
drijfsekonomische redenen". 
Daarmede wordt de sociaal-eko-
nomlsche situatie in de Limburgse 
provincie nog zwarter dan voor

heen. Nu reeds telt deze provincie 
15.000 werklozen beneden 25 jaar 
of een vierde van het totaal aantal 
jonge werklozen in Vlaanderen. 
Volgens de GERV zal de aktieve 
bevolking in Limburg in 1985 
315.595 personen bedragen, 
waarvan er 65.299 werkloos zullen 
zijn. Een op vijf Limburgers zal dus 
zonder werk zitten en gevreesd 
moet worden dat zelfs deze bere
kening nog te optimistisch kan 
uitvallen! 

Verwonderde 
Rika... 
De kritiek van de VU-fraktie van 
de Vlaamse Raad op het Kultuur-
beleid in Vlaanderen is bij staats-
sekretaris Rika De Backer in het 
verkeerde keelgat geschoten. 
Met verwondering nam ze er 
kennis van-
Die verwondering van de staats-
sekretaris heeft bij fraktievoor-
zitter Germain De Rouck een 
identieke reaktie teweegge
bracht: verwondering over de 
verwondering. 
In een Open Brief drukt hij aldus 
zijn verwondering uit over Rika's 
bewering dat de waarborgen, in
gebouwd in het Kultuurpakt voor 
de minderheden zouden worden 
nageleefd en de wanverhoudin
gen enkel een gevolg zouden zijn 
van de reeds vroeger benoemde 
ambtenaren. Hoe komt het dan 
dat de jongste benoemingen 
deze toestand nog verergeren? 

...Over eigen 
beleid 
Al even verwonderd is Germain 
De Rouck over het feit dat de 
kulturele organizaties inspraak 
zouden hebben via eigen advies
organen. Nochtans is de Hoge 
Raad voor de Volksopleiding 
sinds anderhalf jaar ontbonden en 
is het advies van deze Raad voor 
elk dekreet verplicht 
Al even verwonderd reageert hij 
op het feit dat de subsidies niet 
volgens twee maten zouden toe
gekend worden, daar waar er dis
criminaties zijn op alle gebieden 
tussen de verschillende werkvor
men, tussen de verschillende sek
toren... dat alles voor zover er nog 
subsidies worden uitbetaald. 

De fraktievoorzitter besluit zijn 
brief dan ook met de vaststelling 
dat mevrouw de staatssekretaris 
geenszins verwonderd moet zijn 
over dit gebrek aan bewondering 
vanwege de Volksunie voor haar 
kultuurbeleid". 

Het wordt tijd dat in dit land eens 
uitgemaakt wordt welke beteke
nis aan adviezen van de Raad 
van State moet gehecht worden. 
De ene keer worden zij zo waar
devol geacht, dat men er zelfs 
een regeringskrisis voor over 
heeft Op andere momenten wor
den zij gewoon van tafel ge
veegd. 
Of worden de adviezen al dan 
niet nageleefd al naargelang poli
tieke en elektorale overwegin
gen. 
Ditmaal is het de Brabantse goe-
verneur Roggen die het — in 
opdracht van de minister van 
Binnenlandse Zaken, de Waalse 

FDF 
pad 

weer op 

In de FDF-gemeenten Oudergem, 
St-Pieters-Woluwe en Etterbeek 
werd van de officiële volkstelling 
misbruik gemaakt om met een 
talentelling uit te pakken. Na de 
mislukking van de referendums 
heeft het FDF zich opnieuw op 
elektorale paden begeven. 
Vermits elke inwoner van dit Rijk, 
dus ook de Brusselaar, verplicht 
is deel te nemen aan de volkstel
ling, was het voor deze partij 
echt niet moeilijk om er stilletjes 
op haast identieke formulieren 
een talentelling bij te voegen. 

Volgens dit advies van 22 juli 
1980 blijft elk optreden in een 
gemeenteraad van een der facili
teitengemeenten rond Brussel 
zonder gevolg, wanneer daarbij 
niet het Nederlands als voertaal 
gebruikt wordt 

...Frankofonen 
sussen 
Per brief heeft de Brabantse goe-
verneur de betrokken gemeenten 
duidelijk gemaakt dat elke manda
taris zich tijdens de vergaderingen 
van de gemeenteraden en de 
OCMW's mag uitdrukken in de 
taal van zijn keuze. Wel is hij van 
oordeel dat het verslag van de 
zitting in het Nederlands moet 
opgesteld worden. 
Naar verluidt zou dit rondschrijven 
gedikteerd zijn op het kabinet van 
minister Busquin, die daarmede 
een einde wil maken aan de com
munautaire passies van de jong
ste maanden. Uiteraard door de 
Frankofonen te sussen en de Vla
mingen te negeren! 
Nergens wordt de argumentatie 
van de Raad van State weerlegd, 
zodat gerust kan gesteld worden 
dat de minister en de goeverneur 
aan de gemeenten de toelating 
hebben gegeven om de taalwet
geving te overtreden! 
Indien de minister de communau
taire passies wenst te luwen, dan 
doet hij er best aan de richtlijnen 
van de gouverneur snel in te trek
ken! 

Scenario 
hervat 

socialist Busquin, opportuun ge
vonden heeft een advies van de 
Raad van State eenvoudig te 
negeren, l % Ï:'"<?!}»* 

De regering Eyskens I heeft deze 
week een aanvang gemaakt met 
het sociaal overleg. Voorlopig 
blijft het bij individuele bezoeken 
van patronaat en syndikaten aan 
de Wetstraat 16, in de hoop zo 
snel mogelijk tot een globaal 
gesprek te komen. 
Veel is er evenwel niet veran
derd. De knelpunten zijn dezelf
de gebleven, de gesprekspart
ners zijn identiek, de ingenomen 
stellingen liggen even ver uit 
elkaar-

Nou, onze vlag staat allang niet meer geplant op het 
strand als een wereld zo groot. Maar België is nog al
tijd een beetje aanwezig aan de oevers van de Kon-
gostroom. En Kinsjasa — het vroegere Leo, ge
naamd naar de witbaardige schortenjager — heeft 
nu zelfs zijn eigen anti-Vlaamse schoolaffaire: 
Komen-op-de-Evenaar 

Einde van de jaren zestig, toen de naweeën van 
de dipenda milderden, werd te Kinsjasa terug een 
Belgische school geopend Lager en sekundair 
onderwijs. Volgens Belgisch leerplan. Omdat ons ko
ninkrijk op dat ogenblik zelfs nog niet aan een vleug
je regionalizatie toe was, werd de school een unitaire 
bedoening. Met een Franstalige en een Nederlands
talige afdeling. 

Geleidelijk-aan, met vertraging de voorzichtige 
trend volgend die zich in het verre vaderland 
aanbaande, groeiden de twee afdelingen uit tot 
autonome scholen. Het Lycée Prince de Liège En de 
Prins van Luik-schooi 

De scholen zijn gevestigd in eigendom van de Bel

gische staat De werking wordt voor ongeveer 85 th. 
betaald door de Belgische staat Het is dus niet over
dreven te stellen, dat de Vlaamse belastingbetalers 
opdraaien voor meer dan de helft. Niet alleen van de 
Prins van Luik. Maar ook van de Prince de Liège. 

De Prince de Liège heeft het gemakkelijker dan 
de Prins van Luik. Het aantal leerlingen ligt hoger 
Eén op drie daarvan zijn niet-Belgen, wier ouders 
gehouden zijn om zélf schoolgeld te betalen. Waar
door de Prince de Liège het breder kan laten hangen 
dan de Prins van Luik met zijn 300 leerlingen. Die, op 
een dozijn na, allemaal van Vlaamsen bloede en Bel
gische nationaliteit zijn. 

De Prince de Liège wilde echter nog méér: uitbrei
ding in nieuwe gebouwen. Voor die uitbreiding en 
deze nieuwbouw had de Prince de Liège echter de 
handtekening nodig van de overkoepelende school-
groep. En volkomen terecht stelden de Vlamingen in 
de schoolgroep, dat Belgisch belastingsgeld niet 
moet gebruikt worden voor wat de allures aanneemt 
van een commerciële onderneming, een Franstalig 
handeltje in pedagogie. 
Nou, toen gingen de poppen aan het dansen. Die van 
de Prince de Liège sneden de bevoorrading in water 
en elektriciteit plus de telefoonlijn van de Prins van 
Luik af. In de meest letterlijke zin van het woord- met 
de zaag door de buizen. Zodat de Prins van Luik 
dicht moest 
Het heet dat hij nu terug open is. En dat Eyskens en 
Coens daarvoor gezorgd hebben. Maar vooraleer 
deze heren deden wat hun verdomde plicht was, zag 
het ouderkomitee van de Prins van Luik zich ge
noodzaakt om in Vlaanderen de publieke opinie te 
mobilizeren. Want onze officiële afgevaardigden in 
Kinsjasa — de komfortabele heren van Ambassade 
en Ontwikkeling — gebaarden van krommenaas. 
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Sociaal-ekonomisch m 
De sluier van Eyskens 

Verspillingspolitiek blijft troef. 

„Eerste minister Eyskens 
heeft door een snelle 
oplossing van de 
regeringskrisis, gevolgd door 
een uiterst vage 
regeringsverklaring, een sluier 
getrokken over de Belgische 
financieel-ekonomische 
problemen, die door de 
spekulatie tegen de frank 
tijdens de voorbije weken 
extra in het daglicht kwamen.' 
(Test-Budget Week) 
Mark Eyskens heeft een 
sluier gespreid over onze 
sociaai-ekonomische miserie-
Het is een verdienste die 
waard is wat ze waard is. 
Ministers kunnen met een 
pennetrek en vooral met 
enorm veel woorden het ontij 
doen keren, maar de oorzaken 
van de zware depressies 
worden daarbij niet 
weggenomen. 
In een doorlichting van de 
industirële sektoren stelt de 
redaktie van KB-
weekberichten vast „dat geen 
enkele industrietak de jongste 
maanden een echt positief 
bericht heeft kunnen 
publiceren'. Erg Is vooral (nu 
ook voor de exportgevoelige 
Vlaamse ekonomie) dat „op 
het vlak van de buitenlande 
handel onze ekonomie in het 
sukkelstraatje is 
terech tgekomen '. 
De redaktie van de VEV-
Snelberichten meldt onder de 
titel „alarmerende 
statistieken": „Voor de 
investeringen doet er zich in 
de herfst een alarmerende 
inzinking voor'. 
We kunnen ons gelukkig 
prijzen dat Eyskens daar 
alvast een sluier heeft 
voorgehangen. 

Waar de huidige eerste minister 
al even zedig een sluier voor
hangt dat IS de fameuze fusie

operatie van de staalbekkens 
Luik en Charleroi, die perfekt 
beantwoordt aan de aspiraties 
van de Waalse staalbarons 
Charlier en Frère, die maakt dat 
de staat voor 80 procent moet 
Ofxlraaien voor de verliescijfers, 
en die vooral zo w/erd geënsce
neerd dat de miljardeninjektie 
een nationale materie blijft of 
met andere woorden; dat de 
Vlaamse gemeenschap de be
langrijkste bijdrage levert om de 
verlieslatende staalputten 
maand na maand te vullen. 

De Financieel-Ekonomische Tijd 
berichtte woensdag over rap
porten van exp)erten van de 
„Nippon Steel Corporation" 
waaruit vooral blijkt „dat Cocke-
rill Sambre nog veel geld nodig 
heeft". 

Die geldvraag is nu al jarenlang 
een eis van de staalpatroons in 
Wallonië. De vakbonden worden 
daarbij bij de arm genomen om 
de miljardenaanspraak kracht bij 
te zetten. Dat hierdoor op ter
mijn alleen maar de toekomst 
van de industriële archeologie 
wordt bevorderd blijkt geen mi
nister te deren. 

Dat inmiddels andere sektoren 
de broodnodige injekties ont
houden worden stoort klaarblij
kelijk al evenmin een Vlaams 
regeringslid. 

Met als gevolg dat onder meer 
de heer Fruru van de Kristelijke 
Textielcentrale tijdens het paas
weekend nog maar eens zijn 
ongenoegen uitte over het feit 
dat méér dan acht maanden na 
de rondetafelkonferentie over 
de textiel- en de konfektienijver-
heid nog niet één frank over
heidssteun op tafel is gelegd. 

De Vlaamse textielbedrijven zul
len hun hachje wel zo goed en 
zo kwaad als het kan redden... 
Dat blijkt de ministeriële spekula
tie te zijn. En wordt er vanuit de 
Waalse staalbekkens gedreigd 

met zware sociale konflikten, 
dan worden almaar sussend mil
jarden toegereikt en over de 
balk gegooid. 

ACV-
gerommel... 
Nood breekt we t Dat blijkt nu ook 
stilaan in Vlaamse vaktiondskrin-
gen. Waar de vakbondsleiders ja
renlang doof bleven voor het be
toog van de Vlaams-nationalisten 
om de ekonomische en sociale 
problemen met een geëigende 
Vlaamse aanpak op te lossen, 
waait er nu toch stilaan alvast in 
het ACV een nieuwe wind. 

In Westende zou het volgende 
zaterdag zelfs kunnen stormen. 
Aanleiding voor het ongemak in 
de kristelijke vakbond is een opris
ping van Lucien Fruru, voorzitter 
van de textielcentrale. 

De miljardencadeaus aan het 
Waalse staal beginnen hem van 
langsom meer te enerveren. Een 
maand geleden pleitte Fruru open
lijk en agressief (bij zijn CVP-

ffffff 

Vijfjarenplan 
Het Onmiddels al konkurrentieel 
achterhaalde) textielplan dateert 
nu al van 31 juni van vorig jaar. Er 
werd veel beloofd, maar verder 
dan politieke beloften is de rege
ring nog niet geraakt Direkteur-
generaal Janssens van Febeltex 
heeft tijdens de Kortrijkse tex-
teldagen met zijn gezag nog 
maar eens de alarmklok geluid. 

Maar die paasklok wordt in het 
verre Brussel hoegenaamd niet 
gehoord. 

Afdankingen en sluitingen zijn in 
de textielnijverheid al een gerui
me tijd dagelijkse kost gewor
den. 

Maar nu geraken ook op en top 
gezonde bedrijven in Vlaande
ren in moeilijkheden. Er is noch
tans een vijfjarenplan voor re-
konversie van de textielbedrijvig-
heid met veel bno aangekondigd. 
Maar de uitvoering ervan laat op 
zich wachten. 

Er heet geen geld voorhanden te 
zijn voor textielsubsidie. Er werd 
vorig jaar nochtans een eerste 
schijf van ruim 7 miljard frank in 
het vooruitzicht gesteld... 

Wat inmiddels wél gebeurt; de 
staalbarons in Henegouwen kre
gen stilletjes alweer 2 miljard 
toegeschoven... 

achterban) voor een Vlaams staal-
en textielfront". 

Dat betekende noch min noch 
meer een ondubbelzinnig pleidooi 
voor federalizering van de ekono
mische politiek. 

Rebel Fruru... 
Zaterdag komen ACV-afgevaar-
digden bijeen in „Zon en Zee" te 
Westende. Of er veel zon zal zijn 
valt te betwijfelen. Naar verluidt 
lop)en op zijn minst voorzitter Ma-
ris van de Kristelijke Centrale voor 
Hout en Bouw en algemeen ACV-
voorzitter Houthuys erg lastig 
rond. Het is trouwens zeer de 
vraag of beide heren op de ACV-
ontmoeting prezent zullen zijn. Zij 
hebben jarenlang een unltaristi-
sche politiek gesteund en gepre
dikt en beginnen nu stilaan de 
wind van voor te voelen bij jonge 
ACV-mlIitanten die meer voelen 
voor de regionale aanpak van on
der meer een Lucien Fruru. 

en CVP-
vrienden 
Binnen de CVP-bevriende vak
bond Is natuurtijk nog alles moge
lijk tot en met een krachtige in
greep van invloedrijke staatsman
nen die de regionale reflex dood-
knljpen. 

Maar of een en ander veel zal 
helpen valt sterk te betwijfelen, 
want een Fruru is nu niet bepaald 
een zwak mannetje. Alvast kun
nen we in een nota ten behoeve 

En zo gaan we Inderdaad de 
dieperik in. 

Febeltex-direkteur Janssens uit
te nogal scherp zijn ongenoegen 
over het ekonomisch beleid; 
,Aan het tempo dat de Nationale 
Investeringsmaatschappij mo
menteel de steunaanvragen van 
textielondernemingen onder
zoekt (er werden een 160-tal 
textieldossiers ingediend) gaan 
we regelrecht naar de dieperik". 

Pyrrusoverwinning 
Over die slechte gang van zaken 
hangt professor Mark Eyskens 
evenwel een stevige sluier. Hij 
voelt zich klaarblijkelijk behaag
lijk met zijn Pyrrusoverwinning 
op de monetaire spekulanten. 

De Belgische frank is de jongste 
dagen weer wat naar omhoog 
gerold. Maar inmiddels ook 
wordt de ekonomische put al
maar dieper. Bedrijven die nog 
wat slagkracht overgehouden 
hebben worden door gebrek 
aan overheidsprikkel en -onder
steuning naar de afgrond ge
sleept Slechts met een kordate 
reglonalizering van de ekonomi
sche sektor Is er nog een goede 
uitweg mogelijk. Maar de huidige 
regering volhardt in de unitarlsti-
sche boosheid. Met de nationale 
solidanteit wordt een sluier ge
hangen over de fatale verspil
lingspolitiek. 

van de ACV-kongressisten lezen 
„dat de verdeelsleutel voor steun 
en kredieten nadelig is voor 
Vlaanderen (51 LhJ, en dat de 
ekonomische vernieuwing moet 
voorrang verlenen aan de be
hoeften van de gewesten." 

Schreven AC Vers ook nog; 
„Hiervoor is een regionale finan
ciering nodig, of in andere woor
den: een eigen f iskal i tei t" 

Of deze federale gedachte (einde-
lijkJ zal doorbreken in de grootste 
vakbond van Vlaanderen valt nog 
af te wachten. Fruru-vrienden zul
len in het ACV én in de CVP nog 
wel menig bitsig robbertje moeten 
uitvechten met de unitaristische 
clan. 

En de frank? 
De frank werd, met het aantreden 
van de nieuwe regering, eventjes 
van devaluatie behoed, maar de 
prijs die ervoor moet betaald wor
den is moordend voor het bedrijfs
leven. Ook al werd begin deze 
week de discontovoet door de 
Nationale Bank nnet 1 procent 
verlaagd, toch blijft het rentepeil 
fors hoger dan twee weken gele
den en Is het kaskrediet gewoon
weg onbetaalbaar. Nu in de Ver
enigde Staten het rentepeil tegen 
de verwachtingen in alweer de 
hoogte Ingaat is het haast on
denkbaar dat de prijs voor gekJ-
huur bij ons zou verminderen. Wat 
betekent dat nog meer bedrijfs
sluitingen voor de deur staan, ten
zij werk zou gemaakt worden van 
de vernieuwde Industriële politiek. 
Maar een belofte in die zin Is al 
overjaars geworden. 
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Steunaktie 
Komen 
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Het ANZ, het Daviodfonds en de 
VTB-VAB organizeren een steun
aktie voor Komen. Deze bestaat 
enerzijds uit een boekeninzame-
ling voor de biblioteek van het 
nieuw kultureel centrum „Ro
brecht van Kassei" te Komen en 
anderzijds uit een steunfonds 
voor de inrichting van dit centrum, 
de uitbouw van het busvervoer 
voor de Vlaamse leerlingen en de 
organizatie van kulturele program
ma's voor en door Komense Vla
mingen. 

Een bijdrage voor dit steunfonds 
kan gestort worden op rekening
nummer 410-0661961-56 met ver
melding „Vlaamse steunaktie Ko
men". 
De opbrengst van deze aktie zal 
tijdens het 44ste Vlaams-nationaal 
Zangfeest op zondag 26 april 
overhandigd worden aan een af
vaardiging van Komense Vlamin
gen. 

Pro-
Germaans? 

„De Standaard" van 17 april II. 
doet onze reeks Vlaams-Nationa-
le Standpunten de eer aan van 
een vermelding in zijn veelgele
zen rubriek „Echo's". De brochure 
„Frans-Vlaanderen" wordt sober 
omschreven. 

Op „Van Kanaal tot Kanaltal" 
valt ook enige kommentaar: „Au
teur Jansegers kiest nogal na
drukkelijk de Germaanse kant", 
wat de redaktie niet belet het 
werk aan te bevelen. Met dank 
voor de aandacht zijn we toch zo 
vrij, er op te wijzen dat „Kanaltal" 
niet „slaat op een Duitse minder
heid in Joegoslavië, maar in Italië", 
weliswaar in een hoek waar ook 
Slovenen wonen. Zou het kunnen 

dat de brochure dus nogal opper
vlakkig bekeken werd en dat hier
door de indruk ontstond van pro-
Germaanse tendens? 

Het is Inmiddels niet de schuld 
van de auteur dat de meeste 
Westgermaanse grensgebieden 
in Romaanse staten liggen en 
daar onheus worden bejegend. 

Opmars 
In een reportagereeks van „De 
Standaard" gaf een manager, Ken
neth Fisher, van een Amerikaans 
computerbedrijf te kennen dat zijn 
bedrijf „de komende vijf jaar nog 
immer met honderd procent per 
jaar zal groeien..." 
De chips zijn nu echt in opmars 
gekomen. 
In deze expansieve sektor is ons 
land nauwelijks te bespeuren. 
Vlaamse elektronische schakelin
gen en de chips worden in Ameri
ka geproduceerd... 

VNOS op TV 
Vanavond, donderdag 23 
april om 19 u. 17 is er een 
Vlaams-nationale uitzen
ding. Met als onderwerpen: 
• een portret van Alois 
Verbiest, verzetsman en 
strijder voor amnestie; 
• een gesprek met alge
meen voorzitter Vic Anciaux 
over de aktuele politieke 
toestand; 
• politieke poppenkast 
Kijkers die wensen mede te 
werken aan het volgende 
programma, kunnen hun vra
gen sturen aan VNOS, Barri-
kadenplein 12 te 1000 Brus
sel. In de studio zal een 
panel van VU-verantwoor-
delijken de meest prangen
de van deze vragen beant
woorden. 

Het begint met de vrouwen.. 
Al vertellen de geschiedenisboeken het 
anders (geschiedkundigen waren in 
overwegend aantal mannen), revoluties 
worden steeds ontketend als vrouwen er 
zich voor inzetten. 
Vele verzetsbewegingen tegen overheer
sers komen pas goed los wanneer de on
derdrukking door een flagrante gebeur
tenis wordt geïllustreerd of wanneer ma
terieel gebrek (zoals voedseltekort) de 
gewone man maar vooral de gewone 
vrouw ten wanhoop dr i j f t De Franse 
revolutie geeft hiervan een duidelijk 
voorbeeld. Wat nu in Polen gebeurt, 
bewijst reeds vermelde stellingen. Na
tuurli jk heb je het verzet van intellektuele 
dissidenten tegen de kommunistische 
partikratle ter plaatse (KOR mt o.m. Ja-
cek Kuron). Maar het sedert jaren latente 
voedseltekort, het urenlange aanschui
ven om vlees en andere etenswaren, 
heeft de brede bevolkingslagen doen 
aanvoelen dat er ook elders iets grondig 
fout was. Een Poolse grap doet hierom
trent de ronde: 

Waarom is er in één straat niet meer dan 
één winkel? Opdat de rijen van de wach
tenden elkaar niet zouden hinderen! 
Gedurende voorbije winter verkochten 
boerinnen in Warschau hete soep aan de 
voorbijgangers en daarbij verhandelden 
zij etenswaren in een steeds bloeiender 
zwarte markt 
Maar van in den beginne tot vandaag is 
Anna Valentynowicz de vrouw in de 
kijker, om haar is het vorig jaar allemaal 
begonnen en vandaag wordt zij als de 
leidster van de harde kern in de vakbond 
Solidariteit beschouwd, zelfs dat ze in 

onverzettelijkheid met Lech Walesa in 
konfijkt kwam begin april van dit jaar. 
Anna Valentynowicz is nu éénenvijftig 
jaar oud. Ze verloor haar familie ti jdens 
de Tweede Wereldoorlog. Als wees werd 
ze bij boeren opgevoed en moest er hard 
werken. Ze ontvluchtte als het ware het 
platteland, belandde in Gdansk en werd 
er weldra arbeidster aan de scheepstim-
merwerven, dat was in 1950. De diepvro
me vrouw was eerst lid van de kommu
nistische jeugd, maar engageerde zich 
niet verder In de partij, toen zij met de 
partijpolit ieke leugen werd gekonfron-
teerd. Ze werd, ongehuwd, moeder; later 
trouwde ze, stelde vast dat ze kanker 
had, kreeg nog vijf jaar te leven, vocht 
tegen de ziekte en overwon. Haar zoon is 
ondertussen volwassen, haar man ge
storven, en als alleenstaande heeft ze de 
handen vri j om te leven zoals haar gewe
ten haar dikteert 

Anna was van in den beginne aktief in de 
officiële vakbond en vertegenwoordigde 
er de vrouwen. Ze kwam steeds op voor 
de rechten van de arbeidsters: zij protes
teerde tegen de stelselmatige achteruit
stelling van de vrouwen bij het verlenen 
van financiële voordelen. 

Toen ze optrad tegen de misbruiken die 
ze vaststelde, namelijk dat topambtena
ren geld achterhielden, werd ze in 1968 
van de scheepswerf weggestuurd. De 
ontslagbrief was door een vakbondslid 
ondertekend, en de motivatie van haar 
ontslag luidde: onbekwaamheid, dit na
dat ze zestien jaar op de werf had 
gewerkt 

Op 20 mei 1971 brak een eerste staking 
uit in de scheepstimmerwerf. Zi j was 
toen opnieuw tewerkgesteld, nu als 
kraanbestuurster. Zi j zette haar mede
arbeiders aan opnieuw te gaan werken, 
nadat zij hen had toegesproken. De di-
rektie hield haar van dan af nog nauwlet
tender in de gaten, want de arbeiders 
luisterden naar haar. In 1978 werd Anna 
één van de eerste propagandisten voor 
de vrije vakbonden. Ze werd aangehou
den, vrijgelaten, maar in quarantaine ge
plaatst Omdat zij haar ideeën in artikels 
verdedigde, maakte de overheid haar het 
leven steeds onmogelijker. Om voor haar 
werkgelegenheid te behouden, gingen de 
arbeiders zelfs drie uur staken. Ze bleef 
aan de scheepstimmerwerven verbon
den, maar moest buiten de fabriekspoor-
ten werken en mocht niet in de refter ko
men. 

Anna protesteerde tegen alle maatrege
len waarvan zij het slachtoffer was: de 
overplaatsing, die onwettelijk was, de 
plageri jen- Ze diende klacht in bij de 
rechtbank, het duurde tweeënveertig da
gen eer de papieren naar de direktie 
werden verzonden. Dan mocht ze op haar 
oude plaats herbeginnen, maar na enkele 
weken vloog ze terug aan de deur: op 
9 juli 1980, na dertig jaar arbeid. 
Haar ontslag was de rechtstreekse aan
leiding tot de stakingen in de Lenin-
scheepstimmerwerven van Gdansk. Haar 
vroegere vijanden kwamen haar vergiffe
nis vragen. Toen Solidariteit werd opge
r icht zat zij naast Walesa. Haar populari
teit is in Gdansk even groot als die van 
Lech Walesa. De Polen bewonderen haar 
onverzettelijkheid. Maar Anna is gewoon 
zichzelf gebleven, terwijl Walesa in de 
evolutie van de machtsverhoudingen de 
noodzaak tot schipperen heeft inge
bouwd. En zo krijgen we het eeuwenoude 
konfl ikt in de revolutie: wie gezamenlijk 
begon, gaat uiteen omwille van het uit
bouwen van de omwenteling; steeds 
hebben de harden uiteindelijk tegenover 
de buigzamen gestaan. Alt i jd heeft men 
elkaar de onverzettelijkheid of het aan
passingsvermogen verweten. Dikwij ls 
waren revolutionaire vrouwen de kom-
promislozen, omwille van een gans leven 
van inzet; dikwij ls waren mannen bereid 
tot overeenkomsten, om te redden wat er 
te redden viel. En zo kent de geschiede
nis een eeuwige herhaling op steeds een 
ander motief. 

Huguette DE BLEECKER 
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Wetstraat 

P-Sprokkels 
# De vele moeili|kheden over 
het aantal aanvragen en de na te 
leven termijnen bij het oprichten 
van de Vlaamse school in Ko
men, liggen nog vers in het ge
heugen. Via een parlementaire 
vraag informeerde Willy KUIJ-
PERS naar de omstandigheden 
waarin de zgn facihteitenscholen 
langsheen de taalgrens en In de 
Vlaams-Brabantse randgemeen
ten opgericht werden. Het ant
woord van de minister van Natio
nale Opvoeding spreekt boekde
len. 

Neem nu de kleuterschool van de 
gemeentelijke basisschool in Dro-
genbos. De aanvraag tot opnch-
ting dateert van 18 januan 1971, 
maar een aanvullende lijst w^erd in 
augustus ingediend De gemeen
teraad besliste wel reeds op 
18 maart 1971 over te gaan tot de 
opnchting 

Voor de lagere afdeling van de 
gemeentelijke basisschool van 
Linkebeek is de aanvraag geda
teerd tussen 3 januan en 23 fe-
bruan 1966, plus één op 6 juli 1966 

Te St-Genesius-Rode werd op 
25 juli 1971 een aanvraag inge
diend voor een kleuter- en lagere 
gemeentelijke basisschool De ge
meenteraad nam op 13 september 
een beslissing Wat de vnje basis
school van deze gemeente betreft 
blijkt de beslissing van de innch-
tende macht onvindbaar 
In geen enkele van deze gemeen
ten werd een speciale kommissie 
afgevaardigd om over de geldig
heid van de aanvragen te oorde

len Dat gebeurde wel bij de op
nchting van de gemeenteschool in 
St.-Martens-Voeren, waar trou
wens aanvraag en beslissing op 
een zelfde dag gedateerd staan 
De kommissie betwistte éen aan
vraag, zodat er geen 16 ouders 
waren Dne jaar later werd deze 
ene aanvraag toch aanvaard, maar 
de school telde toen ook reeds 
drie levensjaren 

• Aan Carlo Van Eisen deelde 
de minister van Buitenlandse Han

del mede dat ons land 139 han-
delsprospektors telt Daarvan zijn 
er sis op de Franse en 58 op de 
Nederlandse taalrol ingeschreven 
De ovenge 25 hebben een vreem
de nationaliteit 

• De minister van Financien for
muleerde een vrijblijvend ant
woord op de vraag van Wim Jo-
rissen over de weerslag van de 
regionalizenng op de Nationale 
Bank Hij benadrukte de rol van de 
bijbanken en agentschap|3en en 

PERSpektief 
Net voor Eyskens I één weekje 
met vakantie ging, heeft de (nieu
we) regering enkele besparings
maatregelen goedgekeurd. Ei
genlijk Is besparingen veel ge
zegd want alles bleef bij wat 
oppervlakkig gedoe. Daar is ie
dereen het over eens. 

LEES maar wat Hugo Camps in 
' Het Belang van Limburg er

over denkt „De presidentiele stijl 
van Mark Eyskens is zeker briljan
ter, vlotter en spraakzamer dan 
deze van Martens maar daarom is 
er nog geen sprake van een heuse 
politieke koerswijziging Na deze 
paaskabinetsraad is veeleer ge
bleken dat ook Eyskens zich, al 
dan met vrijwillig, te kluisteren legt 
aan de boeien van het syndikale 
front Ovengens zijn een aantal 
aangekondigde besparingen ook 
inhoudelijk ongeloofwaardig en/of 
marginaal We willen het nog wel 
eens meemaken dat al die para-
statale instellingen plots de 
broeksnem gaan aansnoeren En 
waarom spreekt Eyskens met 
geen woord meer over de bezuini
gingen op Landsverdediging"^ 
Ten slotte nog dit Alles wat so
ciaal gevoelig ligt, wordt dus voor

af naar de goodwill van de vak
bonden doorgeschoven Maar 
met een probleem dat minstens 
even teer is zoals de eterreklame 
heeft de regering dan weer veel 
minder skrupules Hier werd de 
beslissing wel genomen en mogen 
de verbruikers en dagbladuitge
vers het stellen met een mets 
afdoend akademisch napraatje 
Journalisten en uitgevers weten 
nu meteen hoe lief het voortbe
staan van de geschreven opinie-
waaier dit centrum-links kabinet 
van Eyskens is Een rijke staats
omroep die het neutrale signale
ment met mag overstijgen en een 
wegkwijnende geschreven pers 
komt autoritaire heren natuurlijk 
beter uit Ook dat is een onrust
wekkend krisis-teken" 

T\E. hoofdreden waarom er geen 
' ^ diepgaande bezuinigingen 
worden doorgevoerd is dat de 
regering met eensgezind is De SP 
wil met weten van echte besparin
gen, en de CVP is zo verdeeld dat 
ze zelf met weet wat doen Dat 
zegt ook Het Laatste Nieuws: „De 
CVP kan zich immers met veroor
loven de militanten, die de ezels-
trap aan Martens met verteerd 

hebben, nogmaals na te trappen 
door aan Eyskens toe te staan wat 
Martens werd verboden In de 
Tweekerkenstraat heeft men trou
wens alle moeite om de tegenstel
lingen te verdoezelen Eyskens 
kan zich aan een streng kruisver
hoor verwachten wanneer hij mid
den mei rekenschap moet geven 
op een biezondere partijraad, die 
hij als voorwaarde moest aanvaar
den in ruil voor het vertrouwen en 
de begeerde portefeuille van eer
ste minister 
Het zal alleszins moeten meezitten 
indien hij daar goede cijfers wil 
halen De meerderheid in de partij 
IS de socialisten beu en is niet 
meer van plan om nogmaals voor 
hen door de knieën te gaan 
Bovendien lijkt iedereen zich neer
gelegd te hebben bij de idee van 
vervroegde verkiezingen van zo
dra Eyskens heeft bewezen dat hij 
met zijn vakantiekabinet met meer 
kan dan Martens van I tot IV" 

MAAR intussen gaat La Belgi-
que failliet en betaalt Vlaan

deren de rekening Omdat Vlaan
deren met autonoom is, ondanks 
de gewestvorming van Martens, 
worden wij meegezogen naar de 
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dieperik De miljarden voor het 
Waalse staal komen uit onze zak 
Ook De Nieuwe Gazet schrijft 
dat „De fortuinen aan gemeen
schapsgeld die aldus zonder enig 
blijvend resultaat werden opge
snoept, gingen helaas meteen ver
loren voor een rekonversie van de 
Waalse ekonomie Zo zal de ge
schiedenis aantonen dat gebrek 
aan politieke moed, de vrees voor 
de Waalse reaktie en de commu
nautaire weerslag, onze landgeno
ten uit het Zuiden de slechtst 
denkbare dienst bewezen hebben 
Angst IS inderdaad nooit een goe
de raadgever" 

OVER het geldverslindend 
Waalse staal schnjft ook Ga

zet van Antwerpen. Die krant zegt 
dat Vlaanderen voorwaarden 
moet verbinden aan de miljarden-
stroom naar het zuiden „ Vlaande
ren wil solidair zijn met Wallonië, 
waar de knsis diepere wonden 
heeft nagelaten dan bij ons Maar 
dan zullen de Walen wel water bij 
de wijn moeten doen In Vlaande
ren heeft men altijd een stuk zake
lijker en koeler tegen de ekonomie 
zitten aankijken dan over de taal
grens Het rendement ligt bij ons 
hoger, de lonen zijn lager, de so
ciale konflikten minder tainjk, het 
werkverlet is zeldzamer Wallonië 
zal dus op dat stuk inspanningen 
moeten doen Het zal moeten le
ren dat voeten dienen om er op te 
staan In plaats van beroep te 
doen op staatsinterventies zal de 
Waalse staalsektor zich moeten 
realizeren dat alleen voor die be
drijven, die een staatshulp kunnen 
ontberen, nog een toekomst weg
gelegd IS Het staaldossier vergt 
dus een overleg tussen een nuch
ter denkend Vlaanderen en een 
naar kollektivisme overhellend 
Wallonië Alleen als dat gesprek 
tot resultaten leidt, kan de Vlaam
se miljardenstroom naar Wallonië 
verder gaan" 

p E N juiste redenering maar of 
^ de „Vlaamse" partijen CVP, 
SP en PVV het ook zo zien is zeer 
twijfelachtig Die heren denken 
niet aan Vlaanderen, maar aan 
zichzelf en aan de macht Bij de 
komende verkiezingen moet 
Vlaanderen hen dan ook een even 
gepeperde rekening voorleggen 

wees op het pnncipe van de mo
netaire eenheid en de eenvormig
heid van het geldbeleid Het enig 
effekt van de staatshervorming 
zou erin bestaan dat een regionale 
indeling van de maandelijkse kon-
junktuurtest in voorbereiding is 

• Het Fonds voor Industriële 
Vernieuwing beschikt qua inter-
ventievolume over 9^5 miljard fr 
aan vastleggingsmachtigmgen 
Verder verklaarde minister Claes 
aan Jef Valkeniers dat een derde 
van dit bedrag bestemd is voor re
novatie en twee derde voor rekon
versie in de gewesten Deze laat
ste som wordt uitgesplitst op basis 
van de verloren gegane arbeids
plaatsen sinds begin 1976 tot eind 
1979 in de staalsektor, de textiel 
en de scheepsbouw Aldus be
komt het Vlaamse gewest 54,9 t h , 
het Waalse 34,9 t h en het Brus
selse 10,2 t h 

• De minister van Landsverdedi
ging diende het antwoord schuldig 
te blijven op de vraag van Jan 
Caudron of het reserve-officieren 
van het Belgisch leger toegelaten 
IS in uniform aanwezig te zijn op 
officiële 11 -julivienngen Het gel
dend algemeen order van de Ge
nerale Staf beantwoordt blijkbaar 
met meer aan de gewijzigde om
standigheden 

• De wijze waarop in kabinetten 
omgesprongen wordt met het Ne
derlands, blijkt nog maar eens uit 
een voorbeeld van Emiel Van-
steenkiste. Onder het „Mimstene 
van Binnenlandse Zaken" was in 
het Belgisch Staatsblad van 24 
februan sprake van een „Rectifica
tion", in het Nederlands vertaald 
door „Terechtwijzing" in plaats van 
„Rechtzetting" 

9 Aan Paul Van Grembergen 
deelde de minister van Verkeers
wezen mede dat de zes stedelijke 
maatschappijen voor openbaar 
vervoer - MIVA, MIVG, MIVB, 
STIL STIC en STIV - tijdens het 
jaar 1979 meer dan 82 miljoen fr 
aan overuren hebben uitgekeerd 
Al deze maatschappijen hebben 
sedert 1980 de aanwerving van 
personeel afgeremd, zelfs stopge
zet 

REL 
TJE 

De Voorzitter „Door de heren 
Gijs, Delmotte, Wijninckx en An
dre werd de volgende motie in
gediend: „De Senaat, gehoord de 
verklaring van de eerste minister, 
stelt vertrouwen in de regering 
en gaat over tot de orde van de 
dag." Door de heren Vanderpoor-
ten en Jorissen werd een amen
dement op deze motie Ingediend 
dat ertoe strekt het woord „voor
waardelijk" vóór het woord „ver
trouwen" in te lassen. (_)" (Ge
lach) 
De heer Jonssen „De eerste mi
nister heeft tot tweemaal toe het 
voorwaardeli jk vertrouwen van 
de Senaat gevraagd Ons amen
dement beoogt niets anders. Het 
is trouwens de eerste keer dat de 
oppositie achter de eerste minis
ter kan staan." (Gelach) 
De heer Andre dn het Frans) 
„Indien het amendement van de 
heren Vanderpoorten en Joris
sen wordt aangenomen, zouden 
zij dan de gehele motie goedkeu
ren?" 

De heer Vanderpoorten dn het 
Frans) „Hierover moet ik met de 
heer Jorissen overleg plegen." 
(Gelach) 

(Senaat. Beknopt Verslag, Gewone Zitting 
1980-1981, Vergadering van donderdag, 
9 april 1981 biz. 460) 
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Basjir Gemayel: 
uitstel is geen afstel 

Zorgt Bobby Sands 
voor kortsluiting? 
De betogingen en onlusten van 
het voorbije weekeind te London
derry, waarbij twee Noordierse 
betogers het leven inschoten, en 
de parallelle beroering rond de 
hongerstaking van Bobby Sands, 
een nu al acht en een halfjaar op
gesloten rebel die voor zijn Ira
kameraden het politiek statuut wil 
afdwingen, zijn niet van aard om 
het vreedzaam samenleven van 
protestanten en katolieken te be
gunstigen. Dat de 27-jarige Sands 
een paar weken geleden tot lager
huisafgevaardigde werd verkozen 
heeft de sensibiliteit rond zijn per
soon nog opgevoerd. Alles bij el
kaar springstof genoeg om de 
politieke oplossing die langzaam 
begon door te schemeren voor 
onbepaalde tijd te blokkeren. Er 
stond inderdaad een schets van 
politieke oplossing op de teken-
plank. In juli 1980 erkende de 
Britse regering in een Witboek het 
belang dat de twee Ierse volksde
len kunnen hebben bij het ontwik
kelen van de bestaande banden 
tussen Groot-Brittannië en de Ier
se Republiek. Ook te Dublin stond 
premier Haughey achter eenzelf
de standpunt De goede verstand
houding tussen Londen en Dublin 
zou er dan verder voor zorgen dat 
de Ulsterse Unionisten in een ge-
beurlijke hereniging met de Ierse 
Republiek niet langer een bedrei
ging zouden zien voor hun eigen 
protestantse identiteit De unionis
ten stonden weliswaar weerbar
stig tegenover het Wittx>ek en het 
entoesiasme van Haughey, maar 
Londen is sterker dan Belfast Per 
slot waren het toch de Britten die 
in 1920 de hereniging grondwette
lijk hebben vastgelegd toen ze in 
hun lerland-wet de politieke split
sing van Eire als „voor een korte 
periode" omschreven. Die alles
zins nieuwe Britse instelling — 
ook ingegeven door de vaststel
ling dat N.-lerland de Britse belas
tingbetaler een slordige 1,2 miljard 
per jaar kost — houdt niet in dat 
alle hinderpalen van de baan zijn. 
De hamvraag blijft immers: hoe 
krijg je een miljoen protestanten 
zover dat ze accepteren dat een 
half miljoen katolieken een eerlijk 
aandeel verdienen in het bestuur 
van anderhalf miljoen mensen. 
Wie het waagt die vraag aan een 
John Paisley en andere protes
tantse houwdegens voor te leg
gen zet zijn veiligheid op het spel 
Een bewijs, dit laatste, dat de 
pogingen van premier Thatcher 

naar een intern Ierse oplossing 
een terugkeer zijn naar de oude 
onvruchtbare weg van al vroeger 
gefaalde initiatieven. Maar dit zijn 
dan bedenkingen voor later als de 
beroering rond Bobby Sands en 
de slachtoffers van Londonderry 
weer is weggeëbd. 

RSA — Op zaterdag 12 april 
1975 laat Basjir Gemayel de rol
luiken neer van zijn advokaten-
kantoor in de Hamrastraat te 
Beiroet, klapt de deur achter zich 
dicht en verdwi jnt Een dag later 
barst de Libanese burgeroorlog 
los die vandaag al goed is voor 
100.000 slachtoffers. 

Sinds Basjir Gemayel in de ruïnes 
van Beiroet zijn gevechtstelling 
ging innemen zijn de twisten on
der de kristenen gevoelig afge
zwakt. Door zijn overtuigings
kracht, zijn aanstekelijke geest
drift, soms ook door zijn onverbid
delijke interventies heeft hij de 
spanningen, wrijvingen en veten 
binnen de gemeenschap van 
Grieks-katolieken, Grieks-ortodo-
xen, maronieten en Armeense 
kristenen vandaag tot een mini
mum beperkt Ofschoon niet de 
eerste in graad is de charismati
sche advokaat (33 jJ na zes jaar 
staakt-het-vuren-oorlog uitge

groeid tot de invloedrijkste militair 
en politicus, tot ziel en bindteken, 
wil en wet van de Libanese kriste
nen. Om die kristenen te verdedi
gen beschikt hij niet alleen over 
het onontbeerlijke schiettuig. Ach
ter hem staat ook een keurbende 

Quebec : naar 
zelfstandigheid? 

In de overwegend Frans spre
kende provincie Quebec heeft 
de Parti Québecois van René 
Lévesque op 13 april j l . 49 o/o 
van de stemmen behaald tegen 
46 "/o voor de liberalen van 
Claude Ryan. In het nieuw pro
vinciaal parlement gaan 80 van 
de 122 zetels naar de Québece-
se partij en 42 naar de liberalen. 
Merkwaardig fenomeen: ook 
een fraktie van het minoritaire 
engelstalige bevolkingsdeel 
heeft voor de partij van Léves
que gestemd. „We like Léves
que f . JaweL 

Voor een objektieve interpre
tatie van die toch afgetekende 
overwinning is een vleugje his
torische achtergrond niet over
bodig. Bij het referendum van 
20 mei 1980 over de status van 
de provincie binnen de Canade
se federatie hadden de kiezers 
de regering Lévesque het ge
vraagde mandaat ontzegd om 
met de regeringen van de ande
re Canadese provincies te gaan 
onderhandelen over soevereini-
teitsassociatie. Met 60 "/o neen-
stemmers beleefde Lévesque 
met zijn partij de grootste ne
derlaag uit haar geschiedenis. 
Bij de verkiezingen van 13 april 
echter was er geen separatis
t isch vuiltje aan de lucht Léves
que zweeg in alle talen over de 
Québecese zelfstandigheid. De 
kiezers hebben dit keer duide
lijk een regering willen steunen 
die zich opmaakt om de centrali-
zerende tendensen van Ottawa 
af te remmen. Geen klein ver
schi l ! 

Die jongste verkiezingen heb
ben weliswaar de positie van 
Lévesque versterkt, maar niet 
wezenlijk tot enige kentering bi j 

gedragen. Zoals voorheen rijst 
boven alle geschillen uit het 
probleem van de grondwetsher
ziening waarbij de bevoegd
heidsverdeling tussen de fede
rale regering en de provinciale 
autoriteiten eens en voorgoed 
moet vastgelegd worden. 

Canada's konstitutie is een 
hutsepot van wetten, een hope
loos verouderde, Britse Noord-
Amerika wet van 1867 waarbij 
het land zijn „onafhankelijkheid" 
verkreeg. Maar Canada staat 
vandaag nog altijd onder de 
Britse kroon en de grondwet 
kan niet geamendeerd worden 
zonder toestemming van het 
parlement te Londen. Bovendien 
verzetten zeven van de tien pro
vincies zich voorlopig nog altijd 
tegen de geplande grondwets
herziening. De stri jd tussen fe
deralisten en provincialen duurt 
dus onverminderd voort. Om 
niet te gewagen van de contro
versen tussen gematigden en 
radikalen binnen de partij van 
René Lévesque. Besluit: een 
zelfstandig Quebec is niet voor 
morgen. 

Portret 
van 10.000 fanatieke vechtjassen 
die moderne legers hem mogen 
benijden. Dat hijzelf bij zoveel roe
keloze akties nog tot de levenden 
behoort is op zichzelf al een mira
kel. Het heeft niet veel gescheeld 
of linkse moslims namen hem te 
grazen toen hij op 23 februari 
1980 ver achter het front bij vrouw 
en kind was komen uitrusten. De 
aanslag op zijn leven mislukte 
maar zijn dochtertje Maya (18 m.) 
werd gevaarlijk geraakt en be
zweek ter plaatse. Ook zijn vader 
Pierre en oudere broer Amin had
den al aanslagen te verduren maar 
overleefden en vechten door voor 
eenzelfde falangistisch ideaal. 

De falangistische beweging, waar
mee Basjir Gemayel zich terecht 
identificeert, is nog betrekkelijk 
jong. Ze werd in 1936 door Pierre 
Gemayel gesticht De eerste aan
hang kwam uit kristelijke turnver
enigingen en paramilitaire jeugdor-
ganizaties onder leiding van maro-
nistische monniken. Basjir Ge
mayel heeft het rechts imago van 
de beweging nooit ontkend. 
„Rechts staat voor godsdienst 
voor traditie en vaderland" zo ver
klaarde hij in 1968 tijdens een 
debat met marxistische moslims. 

Het fascistisch etiket dat linksen 
op zijn falanks willen kleven wijst 
hij radikaal af. In die samenhang 
meent de Franse socialist Michel 
Rocard, die in januari 1981 een 
bezoek aan Libanon bracht dat 
Gemayel en zijn falangisten met 
fascisme niets vandoen hebben. 
„Men heeft me belogen," zo zegt 
hij, „als ik een Libanees was zou ik 
zelf achter de kristelijke leider 
staan." 

Basjir Gemayel valt op door zijn 
rechtlijnige gedragshouding. Ook 
wil hij een paar simplistische aprio-
rismen uit de wereld helpen zoals 
die knettergekke, in het Westen 
vastgeroeste, opvatting dat de 
linkse moslims „progressief' zijn 
en de rechtse kristenen „konser 
vatief"; dat de Libanese kristenen 
een socio-religieuze burgeroorlog 
nodig hadden om voorrechten te 
handhaven die niet langer door de 
getalsmatige samenstelling van de 
gemeenschappen gerechtvaar
digd zijn. Die samenstelling is van
daag, na de toevloeiing van meer 
dan een half miljoen Palestijnse 
vluchtelingen, zo goed als paritair. 
En het is niet bij aanwezigheid van 
gewapende Syrièrs en Palestijnse 
terronsten dat de Libanezeo nu in 
een handomdraai hun diep inge
wortelde geschillen zullen bijleg
gen. Een land dat opgezadeld zit 
met een Syrisch en een Palestijns 
leger en hierbovenop een VN-
vredesmacht kristelijke milities en 
schietgrage formaties van rechts 
en links moet torsen, ziet door de 
bomen het bos niet meer. 

Gemayel kent de tragiek van de 
Palestijnse vluchtelingen, maar 
oordeelt dat Libanon hier vrijuit-
gaat Zijn land kan hooguit een 
gastvrije hand toesteken en op die 
gulle gastvrijheid hebben de Pa-
lestijnen met terreur en moord 
gereageerd. Hij kan hun aanwezig
heid alleen nog dulden als ze zich 
als bescheiden en dankbare gas
ten gedragen. Wat de Syriërs be
treft die moeten eruit Wel hebben 

ze Libanon destijds uit de Pales
tijnse wurggreep gered, maar bij 
de jongste gebeurtenissen heb
ben ze geplunderd en gemoord en 
hun arsenaal van Russische tech
nologie tegen Beiroet en Zahie 
aangewend. Basjir Gemayel heeft 
zijn bekomst van de „Arabische 
solidariteit". Zijn weerzin jegens 
het pan-arabisme dateert trou
wens al van jaren her: in 1970 
heeft hij Gamal Abdel Nasser ont
moet en herinnert zich nog leven
dig diens evocatie van een inte
graal-islamitisch Groot-Arabië, een 
visie die hem als westers georën-
teerde kristen met afschuw ver
vult 

Vandaag staat Gemayel met zijn 
kristelijke milities onder de hoge 
en luid georkestreerde bescher
ming van Israël. Waar heeft hij al 
die wapens vandaan? Is Israël zijn 
geldschieter en wapenleveran-
cier? Hij heeft ooit gezegd dat hij 
bereid is met de duivel zelf een 
pakt te sluiten als dit nodig mocht 
zijn voor het overleven van de 
kristelijke gemeenschap. Dit laatse 
is niet de bekommernis van Israël. 
Die Israëli's hebben geen bood
schap aan het door Syriërs kapot 
geschoten Zahle. Hun strategisch 
doel is Zuid-Libanon tot aan de 
Litani. En daar zijn ze nu al de baas. 
Dank zij Gemayel en zijn falangis
ten. Zoals het Libanese drama 
zich nu ontwikkelt zal Basjir Ge
mayel zijn streefdoel moeten op
schorten tot een volgende harde 
konfrontatie. Dit doei is niet het in
stitueren van een kristelijke mini-
staat — de separatistische droom 
van veel falangisten — maar een 
verenigd Libanon waar rechtse 
kristenen en linkse moslims broe
derlijk samenleven. Jammer van 
de praktische bezwaren. 

23 APRIL 1981 



PWPSi • • •Ml t^mmmrmmm n p p R n m i P M i mm». 

!! ,1] i! 

Onze wereld m 
Textiel: een mager gehouden broertje 
STRAATSBURG - Eén van de 
grote debatten ging deze week 
over de textielproblemen in de 
EEG, voor Vlaanderen een erg 
belangrijke zaak. Voorts waren 
er nog een paar onderwerpen die 
ons minder aanbelangden, zoals 
het dossier over de Duitse land-
bouwinfrastruktuur, de Italiaans-
Franse wijnproblemen, en de Ier
se veestapel. Het venijn zat in de 
staart: het debat van vrijdagmor
gen over Turkije. 

Vernieuwing 
in de textiel ? 
Dat blijkt alleszins ijdele hoop te 
Zijn na het rapport van de heren 
Welsh (Brits konservatief) en von 
Wogau (Duits knstendemokraaü 
en na de mededeling van kommis-
saris Davignon dinsdagmorgen. 
De kommissie wil wel de export 
bevorderen, de research seneuze 
impulsen geven en de sociale pro
blemen oplossen Maar., de re
search kan met grootscheeps aan
gevat worden, en de sociale gevol
gen voor de werkloos geworden 
textielarbeiders kunnen evenmin 
op een ernstige manier aangepakt 
worden, omdat er geen centen 
voor zijn. In zijn tussenkomst stelt 
Jaak Vandemeulebroucke dat dit 
hele debat een grote reeks klach
ten tegen het EEG-beleid heeft 
opgeleverd, geen efficiënte in-
voerkontrole, geen redelijke kon-
tingentenng, geen diepte-investe-
ringen. In Belgié zijn er 38.000 
arbeidsplaatsen in de textiel verlo
ren gegaan waarvan Vlaanderen 
het groot pakket leverde. Nu nog 
zijn er 27.000 arbeidsplaatsen be
dreigd. De steun die België geeft 
aan zijn textiel is slechts een 
schijntje van de steun die het 
Waalse staal krijgt. Komt dat om
dat de textielbranche vooral uit 
KMO's bestaat, terwijl het staal in 
handen is van het grootkapitaal"? 
Eens te meer werd aangewezen 
dat alleen een regionaal beleid een 
ernstige oplossing kan brengen. 

Teleurstelling 
over Maastricht 
Door een technische misrekening 
van onze spreektijd kon Jaak 
Vandemeulebroucke met replice
ren op wat minister Van der Klauw 
in de plaats van premier Van Agt 
in Straatsburg is komen vertellen. 
Arie De Goede (NL. -D'66) is dan 
zo vriendelijk geweest onze ge
dachten te vertolken We zijn ont
goocheld over het uitblijven van 
een oplossing over de visserij, 
voor het staal, voor de sociaal-
ekonomische problemen en de 
werkloosheid. Het komt allemaal 
neer op nietszeggend langs-
praten. Er was bovendien niet 
eens een verklaring over de toe
stand in Turkije, hoewel dat land 
kandidaat-land EEG is. En dat de
bat dan, was het venijn in de staart 
van deze sessie. 

Het Turks regime 
veroordeeld-
de Koerden geweigerd 
Vrijdagmorgen, de zaal zit vol af
gevaardigden Van de Vlamingen 
slechts één: Jaak Vandemeule
broucke. Agenda vier ontwerp
resoluties over Turkije. 
In het begin van de week had Jaak 
nog getracht een dringende reso
lutie over de Koerden in te dienen, 
doch de socialistische fraktie werd 
niet bereid gevonden die mee te 
ondertekenen (hiervoor zijn 21 
handtekeningen van parlementsle
den nodig, dus maar bedelen..). 
Dan heeft Vandemeulebroucke 4 

Ul^ROf^ 
„Koerdische amendementen" op 
de socialistische resolutie inge
diend, en zijn resolutie op de ge
wone wijze, d.w.z. dat ze later zal 
behandeld worden. 
Het debat over de houding van het 
Europees parlement tegenover' 
het zeer erg repressieve regime in 

Turkije was revelerend: de kristen-
demokraten, liberalen en konser-
vatieven wilden de zaak op de 
lange baan schuiven „We hebben 
er te veel belangen". Niet alle 
mensen zijn belangrijk voor de 
volgelingen van Tindemans. Uitein
delijk haalde de resolutie-Glinne 

(Waalse SP) het nipt. Het is een 
korrekte resolutie maar ze weiger
den de Koerdische situatie daarin 
op te nemen. Hoe dan ook, volgen
de maand geeft Jaak Vandemeu
lebroucke over „de Koerden en 
de Midden Oostproblematiek, een 
volksnationale benadering" een 
perskonferentie Nu al hebben een 
vijftal buitenlandse parlementsle
den van verschillende pluimage 
hun aanwezigheid toegezegd. 

En verder» 
...diende Jaak Vandemeulebrou
cke een ontwerp-resolutie in voor 
de automatische gelijkschakeling 

van diploma's hoger en universitair 
onderwijs tussen België en West-
Duitsland De heer Dalsass (kris-
ten-demokraat uit Zuid-Tirol) te
kende deze resolutie mee 
Deze beoogt de administratieve 
moeilijkheden van onze vrienden 
uit Duits Oost-Belgie op te lossen. 
Voorts diende Jaak nog een reso
lutie in over lokale zenders, en 
bleven we uiteraard onze funda
mentele kritiek op de hypokriete, 
éénzijdige politiek van het liberaal-
kristendemokratisch-Brits konser
vatief blok uiten langs een hele 
reeks amendementen. 

Herman Verheirstraeten 

Elke pagina 
van dezebrochure 

is geldivaard. 

ENERGIE SPAREN 

l 
Met deze brochure van het 

Ministerie van Economi.sche 
Zaken valt er geld te verdie
nen. Het is het werk van een 
groep onderzoekers en tech
nici, die het probleem van de 
energiekosten tot op de huitste 
centiem hebben uitgepluisd. 
Resultaat: 56,pagina'sb;irstens-
vol met informatie en tips, die 
uw portemonnee deugd zullen 
doen. 

Verwarming, elektriciteit, 
isolatie, gebruik van huishoud
toestellen... geen probleem 
wordt (nergeslagen. 

Binnenkort staan de zon en 
de zomer weer op het pro
gramma. De \'erwarming kost 
dan een stuk minder., maar de 
wagen slurpt dan gretig een 
iumtal dure liters benzine meer 
In de brochure vindt U een 
hele waaier van tips om de ben-
zinedorst van onze vierwielers 
te beperken. 

Gauw bestellen dus. Het kost 
U geen frank. Maar II kimt er be
slist een aantal blauwe brieven 
mee uit.sparen. 

Energie besparen = 
levensstandaard bewaren. 

DIENST VOOR ENERGIEBEHOUD 

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN. 

1 3 ^ V I ^ Ik doe mee! Stuur me gauw die brochure 
met 56 pagina's o\'er geld\ erdienen. 

Naam:. 

Adres:. 
MmiaterJe val 

Woonplaats: 

Sturen naar: Dienst voor Energiebehoud 
Belliardstraat 15-17, 1040 BRUSSEL 
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De dubbelhoofdige zwarte adelaar op rode achtergrond 
vormt het wapen en de vlag van de Shqiptaren (adelaarszo
nen) of Albanezen (witte bergbewoners). De adelaar kijkt 
waakzaam voor dit oude volk naar het aanvallende Westen 
(Italiè) en naar 't even veroveringsgezinde Oosten (Turkije). Je 
mag hem zeker niet in dezelfde kooi stoppen met de bij ons 
meer bekende tweehoofdige Oostenrijks-Habsburgse ade
laar! Oostenrijkse machthebbers hebben er immers mede 
voor gezorgd dat heel wat Shqiptaarse woongebieden bij Sla
vische (Servië, Macedonië en Montenegro) ondergebracht 
werden. Als je goed toekijkt, telt de Albanese adelaar negen 
vliegpennen aan elke vleugel; net als de pijlenbundel bij de 
Nederlandse leeuw, vertegenwoordigen ze elk een Albanese 
provincie. 

M^ Reportage 

„Het land der Shqiptaren" 
Met spanning lazen velen in Vlaanderen 
dat Karl May-boek, niet wetende dat in 
1302 een hele ploeg huurlingen-Shqipta-
ren de Vlamingen duchtig hielpen „Gulden 
Sporen" rapen! Shqiptaren betekent: zo
nen van de adelaar. Het land van dit Indo-
Europese — niet Slavische! — volk heet 
dan ook Shqiprija. Van oudsher vormde 
het vanuit 't zuidelijkste Italië over zee het 
meest gebruikte doorgangsgebied naar de 
rest van het Balkanschiereiland, vooral 
naar Griekenland. Nu ligt dit bergachtige 
„adelaarsnest" gebroken over drie staten: 

1. Albanië-zèlf met zowat 2,6 miljoen inwo
ners (Albanië betekent: witte berg); 

2. Joegoslavië (Joego = zuid) met ± 2,2 
miljoen Albanezen hoofdzakelijk levend in 
het autonome gebied Kosovë (of Kosovo 
= zeis, 'n wapen dat de Shqiptaren al even 
handig gebruikten als onze Brigands) en 
de federale republieken Montenegro en 
Macedonië. 

3. Griekenland waar in het noordwestelij
ke Camerija nog ongeveer 200.000 Shqip

taren leven die op dit ogenblik erg ver-
griekst worden. 
De tegenspoed in de geschiedenis dreef 
± 2 miljoen Shqiptaren in de loop van de 
jongste geschiedenis op de vlucht, vooral 
voor de Turken en de Slavische volkeren. 
Ongeveer 1,5 miljoen vonden een thuis in 
de VSA, 50.000 leven in Australië, meer 
dan 45.000 in Duitsland en verder vind je 
kleinere groepen in al de andere West-
europese staten, waaronder België met 
± 5.500 personen. Ook Zuid-ltalië (Cala-
brië) en Sicilië herbergen sinds meer dan 
500 jaar oud-kristelijke Albanese neder
zettingen, eveneens vluchtelingen voor 
het Turks imperialisme. Ongeveer 200.000 
van hen hebben er tot op heden taal en 
gewoonten bewaard. 
De Albanezen zijn de laatste rechtstreek
se afstammelingen van de lllyriërs, die als 
een der oudste Europese volkeren — 
naast de Basken — de kolonizering van 
Grieken, Kelten, Romeinen en Slaven 
weerstonden. Alleen de Turkse overheer
sing deed hen vanaf de 15de eeuw groten
deels tot de islam bekeren. 

Het derde schiereiland 
van Europa 

Als Vlaamse „oeverbewo
ners'' van de drukst bevaren 
zeestraat ter wereld — het 
Nauw van Kales — verge
ten wij wel eens dat Europa 
ook heel wat Zuidelijke bin
dingen heeft met de Middel
landse Zee, waarin ons Eu
ropa driemaal „uitloopt". De 
eerste twee — het Iberische 
en het Italische schiereiland 
— zijn van het Europese 
kontinent „afgesneden" door 
vrij hoge bergketens: de Py
reneeën en de Alpen. Het 
derde, het Balkanschierei
land, echter ligt langs de 
Donauvlakte geopend voor 
alle invasies en was om
ringd door grote, imperialis
tische buren: Rome, Venetië, 
Oostenrijk-Hongarije en Tur
kije. Van deze onrustige ge
schiedenis draagt de hele 
Balkan nog steeds de stem
pel! De klassieke groot
machten hebben hier zoals 
elders betwistbaar, koloniale 
staatsgrenzen getrokken, 
uitgaande van hun verdeel-
en heers- politiek! Zo blijft 
het volkerenrecht ook in de 
Balkan nog steeds geschon
den. Tijdens de toetsings-
konferentie van de Helsinki-
akkoorden te Belgrado 
(1977) ontmoetten we voor 
het eerst Albanezen of 
Shqiptaren. Een jonge man 
op de bus herkende ons 
leeuweschildje op de jas en 
sprak ons aan. Hij had twee 
jaar als bouwvakker in 
Brussel gewerkt en had 
toentertijd met een bevrien
de familie het Vlaams-Natio-

Skanderbeg de trotse en moedige Albanese vorst leidde tot aan zijn 
dood in 1468 de Shqiptaren in hun onafhankelijkheidsstrijd, vooral tegen 
de Turken. Je kan hem politiek-strategisch vergelijken met onze Van 
Artevelde. Zijn naam is een Albanizenng van „Alexander" en 't Turkse 
woord „bej" = zowat 'n „baron" 

naai Zangfeest bijgewoond, 
's Avonds bracht hij me 
naar een groezelig kafeetje 
van de oude stad waar tien
tallen mensen — blijkbaar 
Albanezen — hun heimwee 
wegspoelden. In die zelfde 
periode leerden wij in Sint-
Jans-Molenbeek de Albane
se familie Islamaij kennen, 
die ons zo dikwijls met de 
autobus naar Voeren, naar 
Baskenland, naar Wales. 
zou rijden!» Onvermoeibaar, 
humoristisch en inzetrijk; zo 
werden Albanezen broers-in
de-Vlaamse Beweging. Zo 
leerden wij beetje bij beetje 
hun geschiedenis van on
derdrukking en opstand 
kennen. 

Daarom trokken wij op zon
dag 12 april 1981 samen 
met enkelen honderden Al
banezen vanaf het pompeu
ze Brusselse Justitiepaleis 
over de rijkelijke Louizalaan 
tot aan het Terkamerenbos. 
Hun volk is immers be
dreigd en niemand schijnt 
het te beseffen... Inderdaad, 
vele wandelaars keken raar-
verwonderd naar de zwart-
rode adelaarsvlaggen en de 
wit-vilten kegelvormige 
„plis" (hoedje) die sommige 
betogers boven de wit-wol-
len herderskleren droegen. 
De betoging dreigde in de 
buurt van de Joegoslaafse 
ambassade even warm te 
lopen, maar de eigen orde
dienst had haar mensen 
goed in de hand. Wat is er 
toch aan gang in Albanië en 
in Joegoslavië? Joegoslavië 

is toch een federaal-be
stuurde staat en kent toch 
een kommunisme-met-een-
menselijk-gelaat„ of niet? Of 
moeten wij geloven wat de 
„ernstige pers" neerschrijft 
dat er wat studenten be
toogden in Prishtina (Koso
vo); maar was dat niet voor 
„beter eten" en „grotere ka
mers"?-

Versailles en 
Tito's erfenis 
Een van de onnatuurlijke schep)-
pingen van de verloochende prin-
ciepen van het „zelfbeschikkings
recht van de volkeren" na W.O. 1 
IS wel de statelijke ordening van 
de Balkan. Scherpste voorbeel
den zijn wel Tsjechoslovakije en 
Albanië. Door zijn enorm aanzien 
als partizanenleider tijdens W.O. 2 
en zijn handig koord-dansen tus
sen Westerse en Oosterse Invloe
den kon Tito 35 jaar lang zijn 
federatie in evenwicht houden. De 
ekonomische vooruitgang van 
deze staat is aanzienlijk maar of Ti
to's erfgenamen deze kunstmatige 
staat in evenwicht kunnen houden 
IS sterk de vraag. In hoofdzaak 
omdat het Joegoslaafse federalis
me onvoldoende rekening houdt 
met de politieke, godsdienstige en 
etnische verscheidenheid Niette
genstaande de grote zelfstandig
heid van de zes federale republie
ken blijft de enig-zaligmakende 
kommunistische partij horizontaal 
alle geledingen dooraderen en op 
die manier de besluitvorming neu-
tralizeren ledere uiting van volks-
nationalisme wordt als „anti-kom-
munisme" betiteld en onderdrukt. 
De Joegoslaafse geheime politie 
vervolgt tot in het buitenland ge-
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Reportage 

vluchte en leidinggevende natio
nalisten. Ook bij ons kent de politie 
verschillende „onopgehelderde" 
aanslagen... maar wat wil je, de 
handel en de goede staatsbetrek-
kingen gaan vóór. 

„Noch slaaf, 
noch slaven!" 
Na 445 jaar bezet geweest te zijn 
door de Turkse machten roepen in 
1912 de Albanese leiders Isa Bu-
letini (Kosovo) en Ismail Quemali 
(Albanië) de onafhankelijkheid uit 
voor Groot-Albanië. Zij zijn te ver
gelijken met wat dr. A. Borms in 
1917 voor Vlaanderen deed. 
De Turkse internationale invloed 
was zo afgeslankt dat de Europe
se grootmachten op de Konferen-
tie van Londen de onafhankelijk
heid van Albanië erkenden maar 
tegelijkertijd aan Servië, Montene
gro, Macedonië en Griekenland 
Albanese gebieden afstond. Zo 
kon Albanië zich na de Turkse 
overheersing, gaan weren tegen 
de slavizeringl De vrijheid duurde 
echter niet lang: achtereenvol
gens zouden Oostenrijkse, Fran
se, Italiaanse en Servische troe
pen Albanië bezetten. In 1917 be
vestigden de Italianen de zelf
standigheid van Albanië maar
onder Italiaans mandaat! 

Uit het Verdrag van Versailles 
(1919) dat de eerste W O . afsloot, 
zou Joegoslavië en ook Albanië 
geboren worden. Albanië echter 
diende grote delen van zijn grond
gebied af te staan aan Grieken
land, Montenegro en Macedonië; 
waar ze bloot stonden en staan 
aan slavizering en vergrieksing. 
Bijna twintig jaar lang zou Albanië 
onafhankelijk blijven onder leiding 
van een president die zichzelve tot 
koning maakte: Ahmed Zog, ko
ning van Albanië. De man deed het 
echter goed maar moest het afleg
gen toen op Goede Vrijdag 7 april 
1939 de Italiaanse troepen weer
om de zee overstaken en de Alba
nezen lieten genieten van Mussol-
lini's facismel 

Koning Zog zou op 9 april 1961 te 
Parijs in ballingschap aan een kan-
kerziekte overlijden. Zijn zoon, de 
erfprins Leka (Alexander!) gebo
ren op 5 april 1939, twee dagen 
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vóór de facistische inval, woont In 
New York, maar verblijft op dit 
ogenblik in Egypte. Vanaf april 
1939 start een geweldig anti-Ita
liaans verzet vanuit royalistische 
en nationalistische hoek onder lei
ding van twee merkwaardige figu
ren Abaz Kupi en MIthat Frasheri, 
dit verzet richt een Nationaal 
front op, waarin de sedert novem
ber 1941 opgerichte kommunisti-
sche partij o.l.v. Enver Hoxha de 
huidige president — 72 jaar — 
deelneemt. Dit verzet spoelt de 
Italiaanse bezettingstroepen weg. 

De Duitsers die nooit de oorlog 
verklaard hebben aan Albanië ne
men hun plaats vanaf september 
1943 in (Zij zullen later dan ook 
geen herstelbetalingen kwijten 
aan Albanië!). De Duitsers leggen 
het handig aan boord en voeren 
zelfs een verleidelijke Albanees-
vriendelijke nationale politiek. Van
uit een antikommunistische instel
ling zal een deel van het verzet 
ol.v. Ir. Xhafer Deva met de Duit
sers bestuurlijk samenwerken. 
Maar de droom is vlug ten einde: 
in september 1944 is de oorlog 

voorbij en het Nationaal Front, 
ditmaal onder leiding van de kom-
munistische Enver Hoxha vormt 
een voorlopig bewind. Daarin 
volgt hij het vanuit Moskou opge
legde schema zoals het ook in 
Tsjechoslovakije, Joegoslavië, 
Hongarije enz. zal verlopen. De 
bleke konferenties van Potsdam 
en Yalta doen de rest en in 1955 
zal Albanië zijn intrede doen in 
de vergadering van de Verenigde 
Naties. Albanië onderhoudt nu di
plomatieke betrekkingen met de 
meeste staten en volgt een sterk-
gesloten Stalinistische koers. 
De Albanese broeders in Joego
slavië... het federaal stelsel, door 
Tito ingevoerd, verminderde welis
waar de vroegere overheersende 
positie van Servië in Joegoslavië, 
maar beantwoordde nog geens
zins aan de rechtmatige zelfbe
stuureis van de verschillende an
dere volkeren. De Hongaren en 
Albanezen werden bij de Servi
sche deelstaat ingedeeld en een 
belangrijke Albanese minderheid 
verblijft zonder statuut in de deel
staten Montenegro en Macedo
nië. De Albanezen van Servië be
wonen een autonoom gebied Ko-
soco en hebben een gewaarborg
de vertegenwoordiging in het Ser
vische Parlement Maar de 
Slavische overheersing blijft een 
feit Daar waar Kosovo tot in 1913 
slechts 5 % Slaven telden, vindt 
men er nu meer dan 20 %. Men 
kan er niet onderuit dat de Joego-
slaafse federatie duidelijk een pan-
slavlsche handtekening draagt De 
Albanezen met meer dan 2 mil
joen inwoners, dus viermaal zo
veel dan de Montenegrijnen en 
meer dan het aantal Macedo-
niërs, kregen het recht niet om 
een eigen deelstaat te verwerven 
in de federatie. 

Uit dit Slavische boven-denken 
spruit de ekonomische onderont
wikkeling van Kosovo voort. Het 
Inkomen van de gemiddelde Alba
nees In Kosovo ligt lager dan de 
helft van de rest van Joegoslavië. 
Bovendien voelen vele Albanezen 
zich uitgebuit doordat vele inves
teringen in feite dienen om de 
talrijke grondstoffen te ontginnen 
en naar het „rijke géindustnalizeer-
de Noorden" te vervoeren. Er 

Info 
Wie meer wil weten en wat wil 
doen kan best een Albanees-
Vlaamse ontmoetingsavond in 
het kader van het Vlaams Inter
nationaal Centrum inrichten. 
Hiervoor kan je terecht bij het 
V.I.C.-Omwentelingsstraat 15 te 
1000 Brussel. 

wordt immers in Kosovo veel ijzer
erts en ligniet gevonden... 

Vanwaar de toekomst? 
Alle nationalistische bewegingen 
werden door Tito zeer zwaar be
straft zowel in Kroatië, Servië, 
Macedonië als in het Albanese 
Kosovo. Enkel aan de internatio
naal-bekende dissidenten, zoals 
Milovan Djilas, eens Tito's twee
de man, durft men niet raken. Men 
zou op die manier de fjolitieke 
sympatic van het „niet gebonden 
land" verspelen... vergelijkingsge-
wijze echter wordt het enige niet-
Slavische volk zwaar onderdrukt 
Zowel de studentenopstanden 
van 1968 als van dit jaar werden 
bloedig uit mekaar geschoten. De 
Westerse pers gewaagt van 
twaalf doden maar in Brussels-
Albanese kringen' spreekt men 
van 3501 

Ook zouden de jongste vijf 
maanden meer dan 3.000 Albane
zen opgesloten zijn. 
Vanuit Albanië zelf valt niet veel 
hulp te verwachten. De grenzen 
werden gesloten en de betere 
ekonomische kontakten tussen 
het strakke kommunisme van 
Hoxha en het post-Tlto-regime 
hebben voorrang op het Albanees 
volkerenrecht! En voor het inter
nationale forum worden dergelijke 
„aangelegenheden" afgedaan als 
„binnenlandse problemen"... 

Herwig Comelis 
en 
Willy Kuijpers 

De 16 volkeren 
van de Joegoslaafse staat 

Serven 
Kroaten 
Bosniërs 
Albanezen 

Slovenen 
Macedoniërs 
Montenegrijnen 
Hongaren 

In duizendtallen: 

Turken 
Slovaken 
Zigeuners 
Bulgaren 
Roemenen 
Roethenen 
Tsjechen 
Italianen 

Aantal 

8 miljoen 843 
4 miljoen 527 
4 miljoen 021 
1 miljoen 989 + 

± 200.000 in Montenegro, 
Macedonië, enz. 

1 miljoen 797 
1 miljoen 797 

563 
477 

128 
84 
80 
59 
58 
25 
24 
22 

Hoofdstad 

Belgrado 
Zagreb 
Serajevo 
Phrishtina 

Ljubljana 
Shkup/Skopje 
Podgorica/Titograd 
Novi Sad 

Woongebied 
in km2 

88.361 
56.538 
51.129 
21.506 

20.251 
25.713 
13.812 
10.887 

Isa Buletini (Kosovo) en Ismail Quemali (Albanië) 
Riepen in 1912 de onafhankelijkheid van Groot-Albanië uit, ze zijn te ver
gelijken met wat Dr. A. Borms in 1917 voor Vlaanderen deed. 

Joegoslavië is een federatie van 6 federale republieken (Servië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië en 
Montenegro) en 2 zelfstandige gebieden voor de Hongaren: Vojvodina en voor de Albanezen: Kossovë of 
Kosovo. 
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12 TV-programma's Wt 
Zaterdag 
25 APRIL 

BRT 
1600 Richting Marseille (film) — 
1800 Mariolino (fJ - 1805 De 
schat van het San Bosco nf (jeugd
film) - 1855 Dit leuke land — 
1945 Nieuws. — 2010 De Ropers 
(f) — 2035 't Staat in de sterren 
geschreven (show) — 21 35 Beu-
lah land (tv-film) — 2310 Nieuws 

NED 1 
1530 Nieuws - 1532 Harry But
ler s Tasmanie (dokJ — 1620 De 
dieren van het groene woud — 
1643 De woeste stuntwereld van 
Hal Needham — 1705 Tros pe
nalty bokaal — 1715 Surfen een 
kwestie van durven — 1755 WK 
Ijshockey in Zweden — 18 36 Se
samstraat — 19 00 Wollie's wereld 
(fJ - 1905 Tedshow - 2040 
Schnkdraad (info) - 2137 
Nieuws — 21 55 Hennnenngen 
aan Amsterdam — 2210 De stra
ten van San Francisco (f J 

NED 2 
1857 Nieuws - 1859 Hier is 
Boomer (fJ - 1925 De Muppet 
Show — 20 27 Fair stood the wind 
for France (f) — 21 25 Brandpunt 
— 2200 Sport op zaterdag — 
2230 De alles is anders show — 

RTB 
1420 Ostant mi qu'on oute — 
1930 Nieuws — 1955 Le jardin 
extraordinaire — 20 35 Le dancing 

ARD 
20 00 Nieuws — 2015 Einer wird 
gewinnen (kwis) — 22 00 Nieuws 
— 22 20 Desperados - Aufruhr der 
Gesetzlosen (western) 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Ringstras-
senpalais (fJ — 2015 Ein Mann 
geth seinen Weg (tnller) — 21 50 
Nieuws — 2155 Das Aktuelle 
Sport-Studio — 2310 Goldspell -
Folg dem Herrni — 050 Nieuws 

D 3 
19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Ferenc 
Fncsay (portreO — 21 15Fernseh-
spiel des Monats 

LUX. 
1900 Nieuws - 19 30 Switch (f J 
— 20 30 Tout le monde, il est beau, 
tout le monde, il est gentil (film) — 
2220 La belle de New York 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Pans de TF 1 (spel) -
2000 Nieuws — 2030 Stars (va-
nete) - 21 40 Dallas (f J 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Les enquê
tes du commissaire Maigret (f J — 
22 05 Elle court elle court loperet-
te (melodieën) — 2245 Les car-
nets de l'aventure 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Memoires de deux jeunes 
mariees (tv-film) — 2210 Nieuws 

Zondag 
26 APRIL 

BRT 1 
945 Telegym - 1000 Kijk men
sen linkshandigheid — 11 00 Kon-
frontatie (debaü — 1200 Nieuws 
voor gehoorgestoorden — 1430 
Voor boer en tuinder (Open 
School) — 1500 Sesamstraat — 
15 25 De Krokodillenbende (jeugd
film) — 1650 WK Latijns-Ameri-
kaanse dansen voor amateurs (re
portage) — 1735 Sportuitslagen 

— 1830Manolino(fJ - 18 35 Van 
Pool tot Evenaar (kwis) — 1945 
Nieuws — 2000 Sportweekend 
— 2030 Paradi)Svogels (fJ — 
21 10 Lente in Wenen (koncerO 
— 2245 Nieuws 

NED. 1 
17 00 De vader van Martin Luther 
King (film) - 1900 Nieuws -
1905 Jonge mensen op het kon-
certpodium — 2000 Liefde half 
om half (blijspel) - 2215 Vragen
uur (vragen en antwoorden) — 
2315 Nieuws 

MED. 2 
1530 Nieuws — 1535 Sprookjes 
uit verre landen — 1545 Heidi — 
1610 Stnjd der planeten (strip) — 
1635 Mork en Mindy (fJ - 1705 
Studio Sport I - 1735 Op zicht 
— 1805 Anna Nija Ware Maro 
(over Indianen) — 1830 Sesam
straat — 1845 Sprekershoek — 
1900 Studio Sport II - 2000 
Nieuws - 2010Honzon - 2040 
Humanistisch Verbond — 2045 
Extra (info) — 20 55 Ripping Yarns 
(f J — 21 25 De weg naar het 
zuiden (film) - 2210 De Schnj-
vers (debaü — 2255 Nieuws — 
23 05 Studio Sport extra 

RTB 1 

1500 Naples au baiser de feu 
(film) — 19 30 Nieuws en weertje-
ncht — 2005 Tic Tac Show (spel) 
— 21 25 De Franse verkiezingen 
— 21 35 Le boulanger de Sures-
nes (Franse tv-film) — 2305 
Nieuws 

RTB 2 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 SOS am 
,Piz Palu" (dokJ - 21 05 Exil (fJ 
- 2220 Nieuws - 2235 Schlag-
zeilen (perskntiek) - 2250 Pira
tenzenders in Nederland 

ZDF 
1900 Nieuws — 1930 Milieupro
blematiek — 2015 Der Schutzling 
(tv-speO - 2125 Nieuws - 21 40 
De presidentsverkiezingen in 
Frankrijk — 22 25 Der Fremde im 
Zug (thnller) — 000 Nieuws 

D 3 
1830 Bijbelse archeologie — 
1900 Rockpalast — 1955 Gewes
telijke aktualiteiten — 2000 
Nieuws — 2015 Kuituur tussen 
Birma en Soenda — 21 00 Aus-
landsstudio — 21 45 Kolner Treff 

LUX 
1830 Flash-back (spel) - 1900 
Tele-Lux-Hebdo (info) - 1930 
Filmmagazine — 1950 De Franse 
presidentsverkiezingen (reporta
ge) - 2030 Kojak (fJ - 21 30 De 
Franse presidentsverkiezingen 
(met show) 

F 1 
2000 Nieuws - 20 30 Presidents
verkiezingen 1981 (reportage) — 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Presidents-
verkiezingen 1981 

F 3 
2030 Ce merveilleux automne 
(film) — 2200 Presidentsverkie
zingen 

Maandag 

BRT 1 
17 00 Schooltelevisie - 1800 Ma
riolino (strip) — 1805 Maja de bij 
(fJ — 1830 Bonjour la France 
(Open School) - 1900 Lacher
tjes — 19 05 De koningen te Rome 
(dokJ — 1929 Uitzending voor 
derden (Lib syn) — 19 45 Nieuws 
— 2015 Ck)me Back (tv-spel) — 
21 05 Sportshow — 21 50 Honzon 
— 2230 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws - 2005 Les atomi
ses de Vinca (film) — 2310 
Nieuws 

18 30 Chen Bibi (f J - 19 55 Soiree 
Wallonne (Waals programma) 

NED 1 
1830 Jeugdjournaal — 1836 Se
samstraat — 1850 Klem (info) — 
1900 Wollies wereld (fJ - 1905 
Minivoetbalshow — 1955 Kern
wapens on- of overmacht' (dokJ 
— 21 37 Nieuws — 21 55 Frankie 
Walls zoekt een baan (tv-film) — 
2300 Nieuws 

NED 2 
1857 Nieuws - 1859 Starclub 
(pop) - 2000 Nieuws - 2027 
Dubbelspel (kwis) — 2125 We
reldcup dansen 1981 — 2215 Ak-
tua tv - 2250 Soap (f) - 2320 
Nieuws 

LUX. 

1945 Dierenmagazine — 1955 
RTL-flash (spel) — 2000 Medecins 
d'aujourd'hui (fJ — 21 00 Arma-
guedon (politiefilm) 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Pans de TF 1 (spel) -
2000 Nieuws — 2045 Le Casse 
(film) - 2300 Cles pour demain 
(wetenschappelijk magazine) 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Question 
de temps (info) — 21 55 Premier 
mouvement Murray Perahia (mu
zikaal dokument) — 2250 Rainer 
Werner Fassbinder (portret) — 
2340 Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
- 20 30 Bullitt (politiefilm) - 2240 
Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Exil (fJ -
21 15 Richardson, sergeant in N-
leriand (dokJ - 21 45 Bitte umblat-
tem — 2230 Tagesthemen — 
2300 Die ehre des Samurai (film) 
— 025 Nieuws 

ZDF 
2100 Heute-joumal - 2120 Auf 
Schusters Rappen (tv-film) — 
2250 Walter Mehnng (jDortret) — 
2320 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 De loods-
dienst op de Schelde (reportage) 
- 2200 L'Amore (film) - 2315 
Nieuws 

Dinsdag 
28 APRIL 

BRT 1 
1700 Schooltelevisie - 1800 Ma
riolino (f) — 18 05 Sesamstraat — 
1835 De Seychellen (dokJ — 
1907 Uitzending door derden 
(„Het Vrije Woord") - 1945 
Nieuws - 2010 Hitring - 21 05 
De zeven magere koeien van de 
Chilluk-koning (dokJ - 21 55 IQ 
(kwis) - 2235 Nieuws 

BRT 2 
2010 Allemaal beestjes (reporta
ge) — 20 40 Een merkwaardige rol 
(film) — 2205 Bonjour la France 
(Open School) 

NED. 1 
1900 Dr kan nog meer bij — 1910 
Oeganda metterdaad (reportage) 
— 1950 Groot koorkoncert — 
21 00 (3od wil bij de mensen wo
nen - 2125 EO-aktief - 2137 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag — 2210 Beeldspraak Bruno 
Ninaber van Eyben industneel ont-
werper (p>ortreÜ — 22 45 Nieuws 

NED. 2 
1857 Nieuws - 1859 De kleine 
zwerver (f) — 1925 Gum laude 
(kwis) - 2000 Nieuws - 2027 
De gezusters Bennett (f) — 21 20 

Showroom - 22 20 Hier en Nu — 
2300 Tot besluit - 2315 Nieuws 

RTB 1 

2005 Salut Champion (fJ - 21 00 
Minute Papillon (konsumentenru-
bnek) — 2200 Het Akademisch 
Nationaal Symfonisch Orkest van 
de USSR (dok) - 2250 Nieuws 

RTB 2 
18 30 Chen-Bibi (f J - 20 05 Chan
sons souvenirs (operette) — 22 20 
Cornets du court-nnetrage Beige 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Gisela 
Schluter's Zwischenmahizeit 
(show) — 2100 Aktualiteitenru-
bnek — 21 00 Nick Lewis, Chief-In

spector (f) — 22 30 Tagesthemen 
— 2300 Die Gimmicks (f) 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Knittels 
scheidung oder „So isch's no au 
wieder net" (tv-film) - 21 00 Heu-
t&Journal — 21 20 Woningnood in 
Duitse steden St-Pauli en Dietzen-
bach (dokJ — 2205 Nieuws uit de 
filmwereld — 22 50 Fredenca von 
Stade (portreO — 2345 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Landes-
spiegel — 21 00 Fragestunde — 
21 45 Monitor im Kreuzfeuer — 
22230 Keine angst vorm Fliegen 
— 2300 Nieuws 

LUX 

2000 Dallas (f) - 2 
gnee (gnezelfilm) — 22 
USA (reportage) 

TF 1 
1945 Les Pans de TF 
2000 Nieuws - 20; 
sombre dans la vie de 
film) — 21 35 Les gran 
res de l'Himalaya (dok 
Karnak (dokJ - 00 

A 2 
2000 Nieuws - 202 
pas d'accord — 20' 
maman papa travaill» 
debaü — 2330 Nieuv 

Z A T E R D A G C25 apnl) - Eindelijk worden de 
fans van Humphrey Bogart nog eens verwend op ons 
nationale BRT-scherm de namiddagfilm Richting Mar
seille (Passage to Marseille, zwVwJ van Michael Curtiz 
(1944) IS een oorlogsfilm waann Humphrey Bogart de 
rol speelt van Matrac, de leider van vijf Franse ontsnap
ten van het Duivelseiland die een bommenwerpers
eskadron gaan vormen en opereren vanop een Engels 
vliegveld — In het epos Beulah Land, komt de plantage 
in een financieel dieptepunt terecht en wordt de hele 
familie in de afgrond meegesleept Komt er nog red
ding? — H E Bates is een bekende Bntse scenario- en 
roman-schnjver De KRO zendt vanavond de eerste af-
levenng uit van de reeks Een liefdesgeschiedenis, naar 
de roman van H E Bates „Fair stood the wind for Fran
ce" De BBC bracht die produktie in een reeks liefdes
verhalen „Love story" Het gaat over de liefdesverhou
ding tussen de Britse piloot John Franklin (gespeeld 
door David Beames), die door de Duitsers boven 
Frankrijk werd neergehaald en een jonge Frangaise (ge
speeld door Cecile Paoli) — ARD brengt een taaie wes
ternfilm The Desperados (Desperados - Aufruhr der 
Gesetzlosen") van Charles Vidor (1943) met een 
indrukwekkende bezetting Randolph Scot t G Glenn 
Ford, Claire Trevor, Edgard Buchanan, e a 1863 Een 
bank wordt overvallen In werkelijkheid had hij de 
overval geënsceneerd en waren de kluizen leeg. — De 
Franse film Tout le monde il est beau, tout le monde il est 
genbl wan Jean Yanne (1972) is een cynische satre op 
de toestanden die in sommige radio-stations heersen 
Met Jean Yanne, Bernard Blier, Manna Vlady, e a (RTL) 

Z O N D A G (26 apnl) — Veel tv- en radio-program
ma's staan in het teken van de Franse presidentsverkie
zingen De aflevenng van het toerische magazine, annex 
kwis Van Pool tot Evenaar is gewijd aan Sunname 
(BRT) — BRT zendt eveneens het muziekfeest uit dat 
jaarlijks wordt georganizeerd in de Musikvereinsaal in 
Wenen Lente in Wenen (ook via Ned 1 (NOS), 
donderdag 30 april) — Liefde half om half is een suk-
sesvol blijspel van de Britse auteur Alan Ayckbourn, 
een verrukkelijke komedie, vol met misverstanden en in
gewikkelde situaties De meesterlijke akteur Ko van Dijk 
speelt hienn een van zijn laatste grote rollen voor zijn 
overlijden Hij speelt de centrale rol van de afdelings
chef Frank Poster die wanhopig probeert het pnvè-le-
ven van zijn ondergeschikten te regelen, maar met door
heeft hoe de verhoudingen werkelijk liggen Andere ak-
teurs van allure die in dit stuk optreden zijn Pleuni 
Touw, Lies Franken, Arnold Gelderman, Jeroen Krabbe 
en Edda Barends De Avro zond dit stuk al eerder uit in 
1979 De kijkers waren toen zo entoesiast dat om een 
heruitzending werd gevraagd Die is er nu (Avro, Ned 
1) In deze laatste aflevenng van Vragenvuur, een reeks 
rechtstreekse programma's waann de kijkers telefo
nisch vragen kunnen stellen over aktuele zaken, zal 
n a v de komende Tweede Kamerverkiezingen alle 
aandacht gencht zijn op de lijsttrekkers Hans Wiegel, 
Jan Terlouw en Joop den Uyl (Avro, Ned 1) — De 
voorlaatste aflevenng van de Bntse knotsgekke reeks 
Ripping Yarns heet „Moord in Moorstones Manor" 
Hugo Chiddingfold en zijn verloofde zijn op weg naar 
„Moorstones Manor", om een bezoek te brengen aan 
de ouders van Hugo Wie de reeks kent, kan zich voor
stellen dat het er weer dol aan toe zal gaan (Ned 2, 
VPRO) 

M A A N D A G (27 apnO — De Australische reeks 
„Een stad als Alice" die vandaag van start zou gaan op 
de BRT, blijft nog een tijdje in de lade liggen In de plaats 
van de eerste aflevering komt de Nederlandse tv-film 
Come back van Dick Maas naar een verhaal van 
Ouintana De jonge Manna de Graaf speelt hienn een 
opmerkelijke rol Anna (Manna de Graaf), een lief blond 
meisje verliest bij een brand haar beide ouders Een 

oom en tante ontfermen zich ov« 
oom IS een geschifte koncertpian 
aan zijn come-back werkt Na d< 
vinden in het huis ongewone tot 
Honzon, het populair-wetenscha 
BRT zitten enkele onderwerpen 
zullen spreken Ontwikkelen van 
sant i v m de kankerbestrijding) 
rotsen geluidloos te splijten Een t 
tiple sclerose Een reportage o> 
Boekennieuws — Peter Ustinov 
open gaan die voor anderen ge 
enn om samen met de Bntse regi' 
Peter Batty een indnngende rep 
de wereld van de topgeheime we 
Kernwapens on- of overmacht"^ 
— Na het journaal op Ned 1 vol 
duktie die voor vele kijkers een s 
hun eigen situatie zal betekener 
een baan (The Winnings of FranI 
trouwe dienst als een plichtsbe 
werkman, wordt de eeuwige 
ontslagen Hij tilt er met zo zwaar 
beider is hij er vast van overtuigd 
't werk zal kunnen Hij weigert z« 
nng Maar Frankie Walls is met m 
hij heeft eigenlijk geen schooloi 

DINSDAG (28 apnl) - V 
zowat hetzelfde als een troetelc 
velen denken dat een pony zomj 
In Allemaal beestjes wordt gezo 
achtergronden van de pony, de 
wordt informatie gegeven over i 
— Een merkwaardige rol is een 
de Berlinade in 1977 bekroond 
Beer Winter 1919 in Hongarije, i 
van de Radenrepubliek De „Wi 
Janos, een kommumstische sym 
zijn politieke aktiviteiten opgespi 
als vrouw, vlucht en vindt in ee 
werk als verpleegster in een zi 
NCRV (Ned 2) begint vandaaj 
Bennett, een Britse reeks naar 
„Pnde and Prejudice" van Jane 
de hele reeks kan worden same 
De heer en mevrouw Bennett h 
zo voordelig als mogelijk aan di 
gebracht 20 jaar geleden brach 
reeks, gebaseerd op Jane Au 
vooroordeel" Deze BBC-produI 
datum en haalde in Engeland go 
publiek een voldoende waarde 
een reeks luchtige programma' 
leven De aflevering van vandae 
opgerichte Partij tot Likwidatie 

WOENSDAG (29 apnl) 
denwedstrijden in het kader ve 
het wereldkampioenschap 1982 
land, Frankrijk—België, West 
— Als alternatief zendt BRT II ^ 
w ) ynfermezzo-versies, de Zwe 
se In beide versies speelt lngri< 
De Zweedse is van Gustav 
Amenkaanse van Gregory Rate 
se film maakt Ingrid Bergme 
filmwereld, een debuut dat f 
opmerkelijke filmcarrière Beide 
zelfde scenario het verhaal van 
de tussen een beroemde Zwee 
vader van twee kinderen en d 
dochter, tevens zijn begeleids 
Zweedse versie heeft Ingrid Be 
tegenspeler, in de Amerikaans 
hoofdrol vertolkt door Leslie 
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as ( f) - 21.00 L'arai-
jelfilm). - 22.20 Spécial 
jrtage). 

Paris de TF 1 (spel). — 
jws . - 20.30 Un jour 
jns la vie de marine (tv-
.35 Les grandes aventu-
imalaya (dok.). - 22.25 
lok). - 00.00 Nieuws. 

JWS. - 20.28 D'accord 
ord. - 20.40 Va voir 
Dapa travaille (film met 
23.30 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Un mari c'est un mari 
(film). - 22.00 Nieuws. 

Woensdag 
29 APRIL 

BRT 1 
17.00 Op het Schildpadplein. — 
18.00 Lachertjes. - 18.05 Marioli-
no (kinderfilm). - 18.10 Battlestar 
Galactica (SF-f.). - 18.58 Uitzen
ding door derden (CVP). - 19.45 

Nieuws. - 20.25 Voetbal (Frank-
r i jk -Belg ië) . - 22.15 De Belgi
sche kunst 1945-1975. - 23.05 
Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Tweemaal „Intermezzo" (film) 
tot 22.50. 

NED 1 

15.30 Een reis om de wereld in 80 
dagen ( f ) . — 15.55 Twintigduizend 
mijlen onder zee (fJ. — 16.40 De 
standvastige tinnen soldaat (strip). 
— 16.55 Smeerkees (fJ. - 16.58 
De film van Ome Willem. - 18.30 
Jeugdjournaal. — 18.36 Sesam
straat — 18.50 Toeristische tips. 
— 19.00 Van gewest tot gewest 
— 19.50 Politieke partijen (PvdA). 

len zich o v e r he t weesmeis je . D e 
concertpianist d ie zenuwz iek is e n 
/ e r k t Na d e aankonnst van A n n a 
gewone toes tanden plaats... — In 
-wetenschappel i j k magaz ine van 
iderwerp)en d ie vee l mensen aan 
kke len van ant i - l ichamen ( interes-
bestr i jd ing). Een w a t e r k a n o n o m 
slijten. Een behandel ing tegen mul -
sportage o v e r de welz i jnssektor . 
ter Ust inov, v o o r w i e ve le deu ren 
anderen ges lo ten bl i jven, s laagde 
! Br i tse reg isseurs Nigel Ca lder en 
ngende repo r tage te maken ove r 
geheime w a p e n s ( N C R V , N e d . 1) : 
wermacht? (Nuc lear N ightmares) . 
) Ned . 1 vo lg t een Canadese p ro -
i jkers een spi j t ige herkenn ing m e t 
I be tekenen : Frankie Walls zoekt 
i g s o f Frankie Wal ls ) . Na ach t jaar 
sn p l i ch tsbewus te e n onder legde 

eeuw ige opt imis t Frank Wa l l s 
e t z o zwaar aan w a n t als goe ie ar-
in over tu igd da t hij g a u w w e e r aan 
ij we ige r t zel fs d e werk lozenu i t ke -
slls is niet meer van de j ongs ten e n 
Bn schoolop le id ing. . 

i april) — V o o r ve len is e e n pony 
ïen troeteldier, een huisvr iend. En 
1 pony zomaar een klein paard je is. 
iwordt gezoch t naar de h is tor ische 
e pony, de soor tenbeschr i j v ing en 
even over d e ve rzo rg ing (BRT 2). 
e rol is e e n Hongaarse f i lm d ie o p 
' bek roond w e r d me t d e Z i l veren 
Hongar i je, ne t na d e ineenstor t ing 
lek. De „Wi t t e Ter reur " b reek t u i t 
Btische sympat izan t w o r d t w e g e n s 
ten opgesF)oord. Hi j ve rk leed t z ich 
v indt in e e n plaats je bij de g rens 

3r in een ziekenhuis... (BRT II). — 
int vandaag de reeks De zusters 
reeks naar he t suksesvo l le w e r k 
" van Jane A u s t e n . D e inhoud van 
o rden samengeva t in één z innet je : 
V Bennet t hebben vi j f doch te r s d ie 
gelijk aan d e man m o e t e n w o r d e n 
eden brach t d e N C R V al een e igen 
p Jane A u s t e n s w e r k : „Tro ts en 
BBC-produkt ie is van heel recen te 
ingeland goe ie kr i t ieken en van het 
i d e waarder ing . — Showroom is 
x o g r a m m a ' s ove r d e s h o w in het 
van vandaag is gew i j d aan de pas 
Likwidat ie van Neder land (PLN). 

^ (29 april) — Voetbal a lom! Lan-
et kader van de v o o r r o n d e n v o o r 
schap 1982. O.a.: C y p r u s — N e d e r -
'Igië; West -Du i ts land — Oostenr i j k , 
i d t BRT II t w e e f i lms uit, t w e e (zw.-
es, de Z w e e d s e en de Amer i kaan-
speelt Ingrid B e r g m a n de hoofdro l , 
an Gustav Mo lande r (1936), de 
-egory Ratof f (1939). In de Z w e e d -
' id Bergman haar en t ree in de 
buut dat het beg in Is van een 
rière. Beide reg isseurs vo lgen het-
verhaal van de gepass ioneerde lief-
smde Z w e e d s e violist, g e t r o u w d en 
deren en de p ianolerares van zi jn 
1 begeleidster o p de piano. In de 
ift Ingrid Be rgman G ö s t a Ekman als 
Amer ikaanse w o r d t de mannel i jke 
oo r Leslie H o w a r d . — Ve ron i ca 

bes teed t o p N e d . 2 een repo r tage aan h o n d e n en men
s e n : De hond achter de mens, g e v o l g d d o o r d e 1ste 
a f lever ing van d e r e e k s A ring to fight ove r d e 
b o k s s p o r t En t o t s lot draai t Ve ron i ca een spannende 
f i lm in de reeks „H i t chcock presents" . He t verhaal van 
d e z e af lever ing d ie Poison h e e t w e r d g e s c h r e v e n d o o r 
d e special ist in he t thr i l ler-genre: Roald Dahl . Har ry en 
T imber, t w e e kolonial isten in May laya behe ren al jaren
lang samen een plantage. Z e k e r e dag wil Har ry een 
e inde m a k e n aan hun pa r tne rschap me t het o o g o p 
minder zakel i jke relat ies m e t zi jn t oekoms t i ge ech tgeno
te Julie. Da t bl i jkt ech te r niet iedereen te zinnen... 

D O N D E R D A G (30apr i l ) - in het j ongerenma
gazine v a n BRT I Een vinger in de pap z i t ten o.a.: Een 
repo r tage ove r e e n 11-jarige j ongen d ie z ich graag ver
k l e e d t G e s p r e k en e e n s k e t c h o v e r a n g s t O p t r e d e n 
van Rum. Aktual i te i ten. — BRT II ze t t w e e in teressante 
p rog ramma 's o p het s c h e r m : Skiër van de Everest: e e n 
repo r tage o v e r Yu ich i ro Miura , die, ve rgeze ld van der t ig 
sk iërs, be rgbek l immers , k ineasten en ach thonde rd dra
g e r s uit d e Nepa lese hoo fds tad K a t m a n d o e ve r t r ok 
v o o r e e n expedi t ie naar d e t o p van d e M o u n t E v e r e s t 
He t w o r d t d e mees t t rag ische t och t uit d e gesch ieden is 
van d e Himalaya: zes dee lnemers v inden d e d o o d . M i u 
ra ze t ech te r d o o r en bere ik t d e Zu idersp i ts . Na de 
dokumen ta i re vo lg t een herhal ing van Grueten Broos, 
e e n V laamse tv-f i lm naar he t w e r k van Cyr ie l Buysse. 
M e t Jan Decleir , M a n u V e r r e t h , J e n n y Tanghe, e.a Een 
s tuk arbe iders t rag iek uit he t beg in van deze eeuw. 
B r o o s w e r k t v o o r een honger loon en in erbarmel i j ke 
oms tand igheden in een suiker fabr iek. W a n n e e r hij 
g e k o n f r o n t e e r d w o r d t me t de misdad ige r i j kdom e n 
w e e l d e van d e fabr iekseigenaar, raakt hij zodan ig 
ge f rus t ree rd dat hij losslaat.. — O p N e d . 1 o n t m o e t 
M i e s B o u w m a n de Amer i kaanse enter ta iner , komiek, 
zanger en k inderv r iend Danny Kaye (Av ro ) . — N.a.v. de 
k o m e n d e T w e e d e Kamerverk iez ingen in Neder land 
maak te d e A v r o een dokumen ta i re ove r d e rek lame- en 
pub l ic i te i tscampagnes van de g roo t s te Neder landse 
part i jen (Kiezersgunst., reklamestunt?). 

VRIJ DA G (1 mei) — Feest van de Arbeid. Een 
jaarlijks terugkerende welgekomen gelegenheid van de 
BRT om een tema te geven aan de uitzendingen. 
Alhoewel De grappige Amerikaanse filmkomedie Het ei 
en ik (The e g g and I) van C h e s t e r Erskine (1947) met 
C laude t te Co lbe r t en F red M a c M u r r a y in de hoo fd ro l 
heef t u i te raard we in ig te m a k e n me t de A r b e i d e r s b e w e 
ging. Di t naoor logs kassukses gaat ove r het prille 
paar t je Be t t y en Bob . B o b k o m t net uit d e oo r log en be
sluit zi jn baan in de s tad o p te g e v e n o m in de be rgen sa
m e n me t Be t t y een k i ppenkweke r i j o p te zet ten. Een 
s tok je tussen de wie len van d e rode fees te l ingen: het 
Programma door derden w o r d t v e r z o r g d d o o r de 
Kato l ieke Radio- en TV -omroep . Na het 1 mei - feestpro
g ramma o p BRT vo lg t een Franse gedramat i zeerde do
kumenta i re over het leven van en de m o o r d o p Jean 
Jau rés (1859-1914), s t ichter van de Franse Social ist i
s c h e Part i j (Jean Jaurès, leven en dood van een 
socialist). — He t kuns tmagaz ine Persona o p BRT 2 is 
g e w i j d aan het Kaai teater in Brussel . M e t o.a. zi jn krea-
t ies „Mar ia Magda lena" en „Tartuf fe" . — D e k inderen 
van d e legendar ische komische art iest T o m M a n d e r s 
w e r k t e n ru im een jaar lang aan e e n u i tgebre ide doku 
menta i re ove r het w e r k en de p e r s o o n van T o m 
M a n d e r s (Dorus) . D e V a r a (Ned . 1) b reng t he t resul
taat : Speel de klown. — M a x Tailleur staat in Neder land 
b e k e n d als d e kon ing van de moppen tappe rs . M ax Tail
leur voe l t z ich oude r w o r d e n en heef t een ui tzonder l i jk 
initiatief g e n o m e n . Hij heef t een weds t r i j d moppen tap -
pen u i tgeschreven. W i e de winnaar w o r d t kr i jgt zi jn hele 
archief m o p p e n , w o r d t d o o r hem zelf een jaar lang ge
c o a c h t en on tvang t daa renboven n o g een belangr i jk be
d rag geld. V a n a v o n d zendt de A v r o (Ned . 2) de finale uit 
van deze or ig inele weds t r i j d . (Moos komt Bram tegen..! 

- 20.00 Cinevisie. - 20.25 Mary 
Lou (tv-film). - 21.37 Nieuws. -
21.55 Den Haag vandaag. - 22.10 
Panoramiek. — 22.40 Studio Spor t 
- 23.30 Nieuws. 

NED 2 
18.57 Nieuws. — 18.59 Ik ga mijn 
eigen baan (gesprekken). — 19.25 
Kenmerk. - 20.00 Nieuws. — 
20.27 Socutera. - 20.32 Neder
land muziekland (show). — 21.40 
De hond achter de mens. — 22.05 
A ring to fight (sport). - 22.30 
Hitchcock vertelt., (korte thriller). 
- 23.02 Teleac. - 23.37 Nieuws. 

RTB 1 
20.10 Une histoire simple (film). — 
21.55 Bizarostyl: Pierre Rapsat (va
riété)^ 

RTB 2 
18.30 Cheri-Bibi (fJ. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.10 Voetbal 
(West-Duitsland—Oostenrijk). — 
22.00 Kulturele rubriek. - 22.30 
Tagesthemen. 

ZDF 
10.00 Gezamenlijke programma's. 
— 16.15 Trickbonbons Calimero. 
— 21.00 Heute-Journal. - 21.20 
Vegas (f.). - 22.05 Het jaar van de 
gehandicapten. — 22.10 Teilhard 
de Chardin 1881-1981. - 22.40 
Das Nest (tv-film). — 0.20 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.10 Gesprek
ken en ontmoetingen. — 21.45 
Reis naar het einde van de Chinese 
muur — 22.15 Die Rote Schlinge 
(politiefilm). — 23.20 Nieuws. 

LUX. 
19.45 Dierenmagazine. — 19.55 
RTL-flash (spel). - 20.00 Hit-para
de. — 21.00 Le voyage au bout du 
monde (reportagefilm). — 2235 
Polen en Europa (repyortage). — 

F 1 
1825 Un, rue Sesame. Gevarieerd 
kinderprogramma: Odile is te laat 
— 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 
— 19.45 Les paris de TF 1 (spel). 
— 20.00 Nieuws. - 20.25 Voetbal 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Palmares 
81 (show). — 21.50 Exodus naar 
Palestina (dok). - 22.50 Histoires 
courtes. — 23.20 Nieuws. 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 La maison de campagne 
(film). - 21.50 Nieuws. 

Donderdag 
30 APRIL 

BRT 1 
17.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ma-
riolino (fJ. — 18.05 Huckleberry 
Finn (f). — 18.30 Een vinger in de 
pap — 19.00 Klein, klein kleutertje 
— 19.17 Uitzending door derden 
(PVV). - 19.45 Nieuws - 20.10 
Micro-macro (kwis). — 20.45 Pano
rama. - 21 35 Dallas (f.). - 22.20 
Sporttnbune — 22.50 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 De skier van de Everest 
(reportage). — 21 30 Première. 

NED 1 
10.30 Koninginnedag 1981 (repor
tage) — 18.30 Jeugdjournaal. — 
18.36 Sesamstraat. - 19.00 Heidi. 
— 19.25 Mies Bouwman in ge
sprek met Danny Kaye. — 20.35 
Kiezersgunst... reklamekunst? (re
portage). — 21.05 Avro's sportpa-
norama. — 21.37 Nieuws. — 21 55 
Lente in Wenen (koncerO. 

NED 2 
1857 Nieuws. - 18.59 Scooby 
Doo (strip). — 19.25 Jan J. De Bom 
v /h de kindervriend. — 20.00 

Nieuws. — 20.27 De Lemmings (f J. 
— 21.20 Koning klant (konsumen-
tenrubnek). — 21.55 Edel vrouw -
bedelvrouw (fJ. - 2225 Achter 
het nieuws. — 23.20 Nieuws. 

RTB 1 
18.30 Politieke uitzending van de 
PSC — 19 00 Waalse gewestelijke 
aktualiteiten — 19.30 Nieuws. — 
20.05 Gehandicapten (enquête). — 
2030 Chére Louise - 2215 Le 
carrousel aux images. 

RTB 2 
18.30 Chéri-Bibi ( f ) . - 19.00 Over-
name van RTB-1 tot 19.55. - 20.05 
Contacts — 20.10 Koncert (viool 
en piano). 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Die Fem-
seh-Diskussion — 21.00 Musikla-
den (show) — 21.45 Unterhaltung 
in der DDR (dok). - 22.30 Tages
themen. - 23.00 John Glückstadt 

ZDF 
21.00 Heute-Journal. - 21.20 
Kennzeichen D (reportage). — 
22.15 Paulinchen war allein zu 
Haus (TV-spel). — 23.40 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20 00 Nieuws. — 20.15 Tod in einer 
kleinen Stadt (tv-film). - 22.05 
Mijn vrouw is verliefd op een ande
re vrouw. — 22.50 Stadssanering 
(dokO. - 23.35 Nieuws. 

LUX 
19.45 Dierenmagazine. — 20.00 
Super-Jaimie (SF-f). - 21.00 Les 
yeux bandés (film). — 22.40 Por
trait d'artiste. 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les paris de TF 1 (spel) — 
20.00 Nieuws. - 2030 Salut 
Champion ( f ) . — 21 30 Aktualitei-
tenmagazine. — 22.55 Les salauds 
vont en enfer (film). 

A 2 
20.00 Nieuws - 2035 Le grand 
échiquier (talk-show). 

F 3 
20.00 Les yeux de 20 heures (spel). 
- 2030 Le caid (film). 

BRT 1 
15.30 Het ei en ik. (film) - 1800 
Knikkie (f). - 18.15 Klem, klem 
kleutertje. — 18.30 „En voiture" 
(Old-timers). — 19.07 Tweemaal 
kerk- en arbeidersstrijd (KTRC). — 
19.45 Nieuws. — 20.15 1-mei-pro
gramma. — 21 15 Jean Jaurès, 
leven en dood van een socialist 
(TV-film). - 23.15 Nieuws. 

BRT 2 

21.15 Vlinders (dok j . - 22.05 Per
sona. — 22.35 Dag aan dag. 

NED 1 

20.15 WIJ, Heren van Zichem (f). 

18.30 Jeugdjournaal. — 18.36 Se
samstraat — 19.00 De Intematio-
nale gezongen. — 19.05 C^asper, 
het lieve spookje (stnp). — 19.16 
Chariie Brown en het kleine grut 
(strip). — 19.40 Speel de klown. — 
21.10 1 mei programma. 

NED 2 

18.59 Dr. Snuggles. — 19.05 Avro's 
Toppop. - 2000 Nieuws. - 2027 
Dallas (fJ. - 21 15 Moos komt 
Bram tegen (kwis). - 22.15 Aktu-
eel en informatief — 23.00 Tjonge-
jonge (fJ. - 23.30 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws — 20.05 A suivre 
(Info). - 21.25 Adalen 31 (film). -
23.15 Nieuws. 

RTB 2 
18.30 Chen-Bibi (fJ. - 20.05 Mai-
tres et Valets (f). - 20.55 Sport-
magazme. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 French Can 
Can (film). — 21.50 Kaderleden in 
bedrijven. — 22.35 Nieuws. — 
22.40 Die Sportschau. - 23.05 
Harte 10 - 0.30 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Auslands-, 
journal - 20.15 Denick (fJ. — 
21.15 Der Wasserball von Schil-
dershausen (satire) — 22.30 
Nieuws. — 22.35 Kultureel magazi
ne — 23.20 Abgerechnet wird 
zum Schluss (western). 

D 3 

19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Kultur und 
Wissenschaft. — 21 00 Nieuws uit 
Duitsland. - 21.30 Gott und die 
Wel t - 22 00 Tour de Ruhr (repor
tage) — 22 45 Kultur und Wissen
schaft (debaO - 23.30 Nieuws. 

LUX. 
20.00 Hunter ( f ) . - 2100 Des 
hommes a maner (TV-film). 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20 30 Une sacrèe 
familie (toneel). - 22.30 Nieuws. 

A 2 

2000 Nieuws. — 2035 Medecins 
de nuit (fJ. — 21 35 Apostrophes. 
- 2255 Nieuws. - 2305 Soupe 
au canard (film). 

F 3 
20.30 Le nouveau vendredi (repor
tage). — 21 30 Charleston et Cie 
(musical). — 2225 Nieuws. 

T o m M a n d e r s , d e legendar i 
sche komiek „ D o r u s " van w i e 
d e V a r a een u i tgebre id (X>rtret 
u i t z e n d t gemaak t d o o r d e k in
d e r e n van de a r t i es t S p e e l de 
c l o w n (vr i jdag 1 mei, 19.40, 
N e d . 1). 
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Wim Zaals 
vioekjes bij de tee 
De naam Bilderdijk Hendrik Tol
lens, Izaak da Costa, en nog vele 
anderen zal sommige ex-middel-
baar-studenten nog wel iets zeg
gen, dat ze grotendeels vergeten 
namen zijn, staat vast 
Naast die in hun tijd wel bekende 
en zelfs beroemde namen is er 
nog een heel legertje rijmelaars en 
rederijkers in Noord en Zuid sinds 
een bepaalde tijd ontdekt, niet het 
minst door de inspanningen van 
Wim Zaal zowat een rusteloze 
literaire speurder en het resultaat 
was een lawine van interessante 
ontdekkingen en zulk een sukses 
(1961) dat het tien jaar later zijn 
vierde druk beleeft, intussen aan
gevuld met nieuw materiaal 
Men IS licht geneigd deze eeuw 
als een gezellig avondbabbeltje te 
zien Er werd nl ook luidruchtig ge
scholden, men neme slechts de 
kiespropaganda uit die tijd eens 
door Men zal versteld staan over 
een eindeloze rij van lasterlijke 
aantijgingen over en weder, die 
thans gebruikt, stellig tot een 
reeks processen zou leiden De 
19de eeuw was een chaotische 
tijd met als pieken de napoleonti
sche overheersing, Waterloo, de 
Belgische afscheiding de revolutie 
van 1848 de Frans-Duitse oorlog 
van 1870-71 en de Parijse com 
mune van hetzelfde jaar Een revo
lutie die we ter zake met uit het 
oog mogen verliezen is de Duitse 

Eenmaking onder leiding van Bis
marck 
Dit was de Europese achtergrond 
van de 19de eeuw m de Lage 
Landen 

Kruitdamp genoeg dus 
Wim Zaals opzet is dezelfde ge
bleven in een paar honderd tek
sten wil hij een overzicht geven 
van de Nederlandse 19de eeuw, 
een beschavingsgeschiedenis in 
stukjes antiek en curiosa te vin
den in het ochtendblad hoge lite
ratuur, advertentie tot scheldbrief 
De opzet was trouwens met het 
bijeenbrengen van citaten aller
hande maar wel het geestelijk 
klimaat op te roepen, waarin onze 
voorouders hebben gewerkt en 
waarbij de vrouw-met-de-baard 
evenveel belangstelling genoot als 
een vertoog van Nikolaas Beets of 
een reisbeschrijving van Potgieter 
Het Zuiden leidt feitelijk dit over
zicht in door een passus over 
Guido Gezelle, de zoetgevooisde 
(ook pamfletschrijver op het rand
je van de onbetamelijkheid) De 
auteur heeft deze gegevens uitge
trokken tot een weids panorama 
Er IS een uitgebreide literatuurop
gave en een ruim overzicht van de 
indeling van het boek Talrijke illus
traties in de tekst 

— Vloekies bij de thee Standaard uitgeve 
n| Antwerpen Amsterdam 

EERSTE VLAAMS NATIONALE 
BOEKENBEURS 

ZATERDAG 16 MEI 1981 van 10 u. tot 19 u 
ZONDAG 17 MEI 1981 van 10 u. tot 17 u. 

Zaal TREFPUNT, Turnhoutsebaan 28, 2100 DEURNE 

Inrichters VOLKSUNIE, afdelingen Antwerpen en Deurne 
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Mi Kritisch bekei<en 

De Kreuners' elpee: valt best mee 
Vlaamse groe(>van-de-week is 
ongetwijfeld de Lierse „Kreuners" 
die vnjdag a s (24 april) in de zaal 
,Lux" te Herenthout samen met de 
Antwerpse „Kids" de premiere-
voorstelling geven van hun res-
pektievelijke elpees Voor de 
Kreuners is de — vrij eigenaardi
ge — titel 's Nachts kouder dan 
buiten geworden (uit bij WEA nr 
WEAL58 299) Spil van de vierkop
pige groep is zanger Walter Groo-
taers die de meeste nummers 
schreef in samenwerking met gita
rist Luc Imants, terwijl de produk-
tie in handen was van ex-Vermin-
nen gitarist Jean-Mane Aerts — 
de man die zowat verantwoorde
lijk IS voor bijna alle new-wave 
singeltjes die sedert twee jaar 
alhier te lande verschenen, van 
Rick Tubbax tot Scooter inkluis 

Met een reggae-getint „Doe de 
kreun" wordt inpikkend op de he
dendaags suksesvolle dansstijl in
gezet, waarna „Alsof met een 
recht-voor-de-raapse drumbeat 
de schijnheiligheid nog maar eens 
wordt aangepakt, en „de lamp" in 
zelfde ntme meteen de ambians 
en dans laat verdergaan Het 
zacht-swingende „Zij heeft stijl" 
heeft tekstueel als muzikaal van 
Lou Reed en Van het Groene
woud, zij het dan weer door het 
klare en aangename stemgeluid 
van Walter gekleurd En het toet-
senwerk van Werner Pensaert 
brengt een welkome afwisseling 
en maakt van het nummer wellicht 

Mare Gijsels en Joris De Geest 
te Kobbegem 

Twee jonge en veelbelovende Vlaams
brabantse kunstenaars Mare Gijsels 
(Lennik) en Joris De Geest (Londer-
zeel) stellen van vrijdag 24 april tot 31 
mei hun werk tentoon in de hostellerie 
van Kobbegem" Cïentsesteenweg 28-
30 te Kobbegem, deelgemeente van 
Asse 
De tentoonstelling wordt georgani-
zeerd door de kunstknng Plaskanas 
en het gemeentelijk teken- en schilder
atelier van Asse 
Lode Pletinckx, schepen van Kuituur 
van Asse, opent de tentoonstelling op 
vrijdag 24 april om 20 u De tentoon
stelling 18 alle dagen van de week. van 
9 tot 24 u. open 

een singelhitje in opvolging van 
„Nummer een" Afsluiten met het 
singeltje „Nee oh nee "is een goeie 
keuze, en wellicht bedoeld voor de 
velen die twijfelden aan deze an
ders wel geslaagde tweede singel 
Voor het fuifpubliek lijkt op omme-
kant Gezellig samenzijn" even
eens een kanshebber om het 
meeslepende ritme en gitaarwerk 
terwijl de hierop volgende „Fiasco" 
in up-tempo zelfde weg kan op
gaan Dat kwaliteit bij deze jon
gens troef IS bewijst eveneens het 
feit dat het belangrijke Britse Vir-
gin-label twee van hun nieuwe 
nummertjes in optie hebben In het 
blues-getinte Twijfels" kreunen 
de jongens geslaagd de onzeker
heid weg, terwijl het ntmische .Al

tijd alleen" ze dan weer ontvlucht 
En afronden met , black-out" — 
hopelijk het visitekaartje naar Al
bion — lijkt voor de Kreuners de 
beste manier om met een open 
vraag de toekomst tegemoet te 
zien Het woord is nu aan het 
publiek Na Herenthout zijn ze 
alvast te beluisteren en te bekijken 
zaterdag (25 april) in de Gemeen
telijke Sporthal te Gistel, met in 
hetzelfde programma de Em
ployees Waarna ze donderdag te 
Geel de maand afronden In mei 
zijn ze achtereenvolgens te Teral-
fene en Hasselt, de Ancienne Bel-
gique te Brussel (13 mei), de Rex 
te Essen, te Ranst, op het Festival 
te Wespelaar en te Melsele 

Serglus 

Gerard Reve 
en de 

banaliteit ais thrilier 

Jons De Geest Mare Gijsels 

Schrijven over banaliteit en dit zo 
doen dat er een thnllersfeer ont
staat IS alleen aan grote schnjvers 
gegeven Zo'n schrijver is onge
twijfeld Gerard Reve Dat blijkt uit 
zijn pas verschenen roman „Moe
der en zoon" Dit boek is in feite 
een verantwoording van het kato-
liek worden van de schrijver, wel
ke „verdediging" nu eens subtiel 
overkomt, dan weer vnj brutaal 
Of onze Moeder de H Kerk erg in
genomen IS met deze bekeerling 
die zijn kritische zin ook als rooms-
katoliek behoudt, is een andere 
kwestie Het heet weliswaar dat er 
in de hemel meer vreugde is voor 
de bekering van eén zondaar dan 
voor de komst van tien rechtvaar
digen Voor een bekeerling heeft 
Reve alvast in deze afreaktie geen 
last van bescheidenheid of over
dreven bekeerlingsijver, wat noch
tans typisch voor bijna iedere 
nieuwe katechumeen is Reve blijft 
trouwens met een reeks onbeant
woorde vragen zitten waarop 
noch de protestanten noch de 
katoheken een overtuigend ant
woord kunnen geven Om nog 
een tweede reden zal men in 
katolieke kringen de wenkbrau
wen fronsen, wanneer men ver
neemt dat de held van dit verhaal 
een homo is, daarvoor ronduit 
uitkomt en de beschrijving van de 
handel en watKlel van de homofie

le leefgemeenschap niet uit de 
weg gaat Ook in deze aparte 
wereld (nu minder apart dan enke
le jaren geleden) heerst een strijd 
om de macht, om het domineren 
van de partner of van wie zich 
daarvoor aanbiedt of daartoe 
wordt uitgekozen 
Hoewel Reve niet aarzelt het intie
me geslachtsleven van de homo's 
te beschnjven of te herleven er 
wordt geen onovertogen woord 
gebruikt Dit aspekt van dit verhaal 
zal bij sommigen als konservatief 
voorkomen 
Dat IS ook zo wanneer men met 
Jan Cremer e a kennis heeft ge
maakt 
Het verhaal eindigt niet met de 
beschrijving van des schrijvers 
doopsel Het eindigt nogal abrupt 
met een vervelende vraag van 
Reve aan zijn mento Hoe het nu 
eigenlijk gesteld is met de godde
lijkheid van Knstus, vraag waarop 
zoals reeds is gezegd geen bevre
digend antwoord volgt Reve laat 
in het midden of dit aan zijn besluit 
iets zal veranderen Maar vast 
staat dat bekeerling Reve het 
daarbij met zal laten Een boek om 
van te genieten, ook om wille van 
de spitse zeggingskracht 

— De banaliteit als thriller, Gerard Reve 
Etsevier-Manteau, Amsterdam en Antwer
pen. 293 biz. 
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Pleidooi voor een meer 
positieve benadering 

van „Brussel" 
Op 20 april II. sprak voor het Karet Bulsfonds te Meise en de werkge
meenschap „Vlaanderen Morgen" dr. Paul De Ridder. Deze Brusselse 
historicus raakte vooral bekend door zijn systematisch onderzoek 
naar het taalgebruik te Brussel in de periode vóór 1500. Hieruit is ge
bleken dat de algemeen verspreide opvatting van de „verfransing van 
Brussel onder de Boergondiërs" niet houdbaar is. Over het taalge
bruik te Brussel en de geschiedenis van deze stad hield dr. De Ridder 
reeds talloze voordrachten en dit voor socio-kulturele verenigingen 
van de meest uiteenlopende strekking. Opvallend hierbij is zijn 
steeds weerkerend pleidooi voor een meer positieve benadering van 
Brussel. Dit was ook ditmaal het geval. 

Na een evocatie van de geschie
denis van Brussel vanaf het prille 
begin tot het einde van het Ancien 
Régime (1794) benaderde de 
spreker vanuit deze historische 
achtergrond de huidige toestand. 
Hierbij stelde dr. De Ridder dat de 
Brusselaars het grootste slachtof

fer zijn geworden van eeuwenlan
ge vreemde overheersing in de^ 
Zuidelijke Nederlanden. Vermits 
het Frans lange tijd de gebruikelij
ke taal was, niet alleen van hof en 
adel, maar ook van de centrale 
staatsadministratie, moest fataal 
elke stad die als centrum van deze 

Vladimir Nabokov, 
IVIasjenka 
Deze naar Amerika uitgeweken 
Russische schrijver werd wereld
bekend door zijn roman „Lolita", 
die de verhouding ontdekt tussen 
een oudere man en een teenager. 
We zijn met Masjenka (een twee
de verkleinwoord van Maria, In het 
Russisch) aan Nabokovs eerste 
roman toe, die in 1925 te Berlijn 
verscheen, uitgegeven door een 
Russische emigrantenfirma. 
In 1928 verscheen een Duitse 
vertaling, die de auteur tot nog toe 
manifest eerder zelf niet heeft 
gelezen. Daarop ontstond een stil
te van 45 jaren vooraleer zich een 
nieuwe belangstelling manifes
teerde. Die stellig er niet zou zijn 
gekomen indien de auteur niet 
bekend ware geweest als de 
schrijver van Lolita. 
Het boek is biografisch, wat nor
maal is aangezien het om een 
jonge kunstenaar ging, wiens nar
cisme een klassiek verschijnsel is. 
Nabokov heeft het vooral op de 
sfeer gemunt, zijn heldin blijft een 
eerder vage verschijning (naar hij
zelf zegt). In vergelijking met zijn 
ander werk en de verschillen die 
deze kenmerken geeft hij het een
voudig maar juiste antwoord; „In 
hoogte van jaren stond Ganin drie
maal zo dicht bIj zijn verleden dan 
ik in „Spelak Memory" bij het 
mijne." 

In een inleiding zegt Nabokov o.m. 
dat het interessantste bij een 
schrijver met het verslag van zijn 
avonturen Is dan wel de evolutie 
van stijl. Dit laten we voor reke
ning van de auteur want deze 
uitspraak is slechts gedeeltelijk 
waar, het verhaal is van even 
groot belang. Wat zei Gabin, de 
beroemde Franse filmakteur, toen 
men hem vroeg, welke de voor
naamste eigenschappen van een 
goede film waren, zijn antwoord 
luidde „een goed verhaal, een 
goed verhaal en een goed ver
haal..." 

Het hoofdpersonage m „Masjen
ka" IS met dit meisje maar wel de 
zwerver Ganin, een jeugdige Rus
sische emigrant in de twintiger 
jaren te Berlijn Hij wordt steeds 

apatischer wat verloofde Bjudmila 
met bevalt, vooral wanneer Ganins 
vroegere liefde Masjenka naar 
Berlijn komt. 

Maar tot een nieuwe idylle komt 
het niet. Een eigenlijk verhaal is er 
niet, wel een sfeer en een indrin
gende ontleding van de persona
ges. Het nostalgisch verlangen is 
tekenend voor deze emigranten
wereld, een onbestemd heimwee 
naar hun verloren vaderland. 

Bij deze uitgeverij verschenen van Nabo
kov nog volgende romans: Harlekijn; Het 
ware leven van Sebastian Knight; Door
zichtige dingen en Masjenka. Vertaling uit 
het Engels door J.F. Kliphuis; 160 biz. Ver
schenen bi| Elseviers literaire serie. Twee
de druk, uitg. Elsevier-Manteau, Amster
dam, Antwerpen. 

Staat ZOU fungeren in sterkere 
mate dan de andere steden aan 
verfransing onderhevig worden. 
Het gaat dan ook allerminst op de 
Brusselaars verantwoordelijk te 
stellen voor de verfransing van 
hun stad. Die werd hen immers 
van buitenaf ojjgedrongen. 
In tegenstelling tot wat in Vlaande
ren vaak beweerd word t stonden 
de Brusselaars allerminst te trap
pelen van ongeduld om zich zo 
snel mogelijk het Frans eigen te 
maken. Het is in dit verband trou
wens typisch dat de Franse kro
niekschrijver Jean Molinet in 1486 
verklaart dat de Brusselaars 
steeds de Franssprekenden heb
ben gehaat Alle flamingantische 
romantiek ten spijt schijnen Brug
ge, Gent en leper zelfs Mechelen 
en Antwerpen destijds een ster
kere verfransing gekend te heb
ben dan Brussel. Daarom, aldus dr. 
De Ridder, ware een zekere be
scheidenheid en omzichtigheid al
licht niet ongepast Hierbij parafra
seerde spreker een uitlating van 
de joodse geschiedschnjver Fla-
vius Josephus die destijds de 
joodse kuituur verdedigde tegen 
de hoogmoed van de Grieken en 
Romeinen. 

Vlaanderen heeft zich gekeerd 
tegen „Brussel" dat uitgroeide tot 
een symbool, aldus De Ridder. 
Brussel werd een vlag die zeer uit
eenlopende en zelfs totaal tegen
strijdige ladingen moest dekken: 
de bureaucratie en alle daaraan 
toegeschreven kwalen evengoed 
als de machteloosheid van de klei
ne Brusselaar die op de dool 
gejaagd wordt omdat zijn buurt 
plaats moet ruimen voor kantoor
gebouwen, de hautaine bovenlaag 
evengoed als de door haar mis
prezen volksmens. De wrevel die 
men in zowat alle landen ter we
reld koestert tegenover de „be-

moeizieke hoofdstad en haar bu
reaucraten" werd in België nog 
versterkt door het taalaspekt 
Door krachtige slogans als „Brus
sel Vlaams" en „Brussel ontvetten" 
heeft men enkel bereikt dat de 
politiek onverschillige Brusselaar 
zich tegen Vlaanderen gekeerd 
heeft De rekening hiervoor werd 
betaald door de Nederlandstalige 
Brusselaar. 
Daarom pleitte dr. De Ridder voor 
een meer positieve aanpak. De 
Vlamingen moeten er mee ophou
den „Brussel" telkens weer af te 
schilderen als de eeuwige zonde
bok. „Een Nederlandstalige die op 
Brussel spuwt spuwt op zichzelf 
en bewijst de slechtst mogelijke 
dienst aan de zaak die hij beweert 

te verdedigen", aldus De Ridder. 
Wij moeten vooraan staan wan
neer het er op aankomt de welbe
grepen Brusselse belangen te ver
dedigen en deze stad opnieuw 
leefbaar te maken. Enkel op die 
manier kan men opnieuw aanslui
ting knjgen met de enorme groep 
Brusselse tweetaligen. Hen moet 
duidelijk gemaakt worden dat de 
hoogmoed van sommige Franstali-
gen Brussel regelrecht naar de 
ondergang voert. 
Strikte gelijkberechtiging en we
derzijdse eerbied zijn de onmisba
re vereisten voor een nieuw even
wicht Eerbied veronderstelt on
der meer dat men de taal van de 
andere leert „Iemand die beweert 
van Brussel te houden, maar ter
zelfder tijd vertikt Nederlands te 
leren, spreekt zichzelf tegen... Bra
bant heeft voor de uitbouw van de 
hoofdplaats der Zuidelijke Neder
landen en België zijn beste stad 
geleverd. Het ware daarom onbil
lijk dat aan Brabant andermaal 
nieuwe eisen zouden worden ge
steld" Toch zal het Brussels 
vraagstuk pas definitief kunnen 
opgelost worden wanneer Frans
en Nederlandstaligen in dit land 
eindelijk hun lot in eigen handen 
kunnen nemen, met om mekaar te 
bestrijden, maar integendeel om 
vreedzaam met elkaar te leven, 
besloot de spreker. 

Al moet men het niet altijd en in 
alle opzichten eens zijn met dr. De 
Ridder toch kunnen zijn opvattin
gen ongetwijfeld bijdragen tot een 
vernieuwde kijk op het Brusselse 
probleemgebied 
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Het Belgisch basketbal is totaal 
.veramerikanizeerd Niet enkel 
omdat onze topploegen vallen of 
staan met de ingevoerde profs 
van over de oceaan Ook omdat 
het kompetitieschema sinds twee 
jaar volledig op Amerikaanse leest 
IS geschoeid Na jaren zinloos ex
perimenteren met de gekste for
mules werden ook bij ons de play 
offs ingevoerd 

Dit heeft voor gevolg dat de eigen
lijke kompetitie (de heen en terug 
wedstrijden tussen al de klubs) tot 
bijkomstigheid wordt gedegra
deerd Na wat vroeger — toen de 
commercie deze sport nog met 
had overmeesterd — het kam 
pioenschap was begint nu de ei
genlijke titelstrijd Tussen vier 
klubs Extra-wedstrijden die de 
sponsors veel profijt bijbrengen 
De play offs gelden immers als de 
eigenlijke finales van het kam
pioenschap Bijgevolg kunnen de 
media — en natuurlijk ook de 
radio en de televisie — er met om 
heen Oostende en Mechelen 
werden dus nog maar eens enkele 
malen het nieuws en Sportweek 
end — kijkdichtheid meer dan 
anderhalf miljoen — binnenge
voerd Sunair en Maes Pils had
den bijgevolg geen enkele reden 
tot klagen Zij zullen zeker met op 
wijzigingen in de huidige formule 
aandringen Integendeel 
Onze bezwaren tegen de play 
offs die de financieel sterkere 
topklubs nog eens bijkomende 
geldelijk voordeel opleveren wor
den ook ondersteund door spor
tieve bekommernissen 
Het volstaat te verwijzen naar 
vong seizoen Rac Mechelen pak-

m} 

Na vierenvijftig jaar 
te toen onverwacht een titel waar 
het gezien het normale kompeti-
tieverloop gewoon geen recht op 
had Fresh Air dat in het eigenlijke 
kampioenschap ver boven ieder
een troonde werd in de play-offs 
geveld door kwetsuren en daaruit 
voortvloeiende interne spannin 
gen Het spreekt immers vanzelf 
dat lichamelijk letsel in zo n perio 
de (vijf wedstrijden in een week 
tegen dezelfde ploeg O doorslag 
gevende gevolgen kan hebben 
Om maar met te spreken over de 
invloed van pech en geluk In een 
normale kompetitie wordt de 
weerslag van deze altijd aanwezi 
ge faktoren grotendeels door de 
tijd geneutralizeerd In play-offs 
uiteraard met 
Let wel WIJ willen de basketbal 
sport niet in diskrediet brengen 
Play-offs bestaan immers ook in 
andere sporten Het volstaat te 
verwijzen naar de onzin van perio
dekampioenschappen in voetbal 
De nakompetitie in tweede klasse 
heeft ooit Hasselt dat in de kom 
petitie hooguit een middenmotor 
was in de eerste klasse gepara
chuteerd Van dat kwalijke avon
tuur zijn de Limburgers overigens 
nog steeds met bekomen 
Het basketbalseizoen heeft overi
gens de beste ploeg kampioen 
zien worden Oostende was onbe
twistbaar de betere van de uitge
sproken favonet Racing Meche
len Sunair Oostende haalde voor 
het eerst in vierenvijftig jaar de 
nationale titel naar West-Vlaande-
ren In 1927 werd immers het 
eerste nationaal kampioenschap 
ingericht Maar de hoogste onder
scheidingen bleven voornamelijk 
binnen drie provincies Brabant 
(met o a Semailles Royal IV en 
Fresh Air) Antwerpen (met Ant
werpse en Racing Mechelen) en 
Luik (met Standard) Vlaanderen 
teerde aanvankelijk op de ambitie 
van Hellas en nadien op het Oost 
ende van Van Kerschaever 

Toen de greep van de commercia-
lizatie op de basketbalsport almaar 
prangender werd trad aan de kust 
Rudolf Van Moerkerke op de 
voorgrond Een bekwaam en ge
decideerd zakenman die ongetwij 
feld publicitair brood in deze 
sporttak zag maar die het kan met 
worden ontkend het basketbal 
toch ook een warm hart toedraagt 
HIJ verweefde de klub in zijn be
drijf Hij waarborgde de klub een 
soliede struktuur en een gezond fi
nancieel beleid Zijn aanpak werd 
met de tijd alsmaar professioneler 
en realistischer 

HIJ haalde Amerikanen binnen om 
de kwaliteit te verzekeren John 
Heath en zijn landgenoot Browne 
kunnen in hun betere momenten 
brio en bravoure aan soberheid en 
efficiëntie koppelen Dit laatste is 
dan helemaal naar de zin van de 
Amenkaanse cowboy-coach Ro
ger Paul Dutremble Een schilder
achtige persoonlijkheid die de 
mentaliteit van topsporters in de 
klub heeft geïntroduceerd De be
langen van de ploeg wegen 
zwaarder dan de eergierigheid 
van de topspelers Voor Dutrem

ble zijn Heath en Browne met 
belangrijke dan Rik Samaey — 
ongetwijfeld de Belgische speler 
van het jaar — Donald Versly-
cken Werner Deprez en Ene Mol 
let en zoon Van Moerkerke Aan 
deze Belgische spelers zit oven 
gens een eigenaardigheid vast Zij 
zijn streekmensen Daar streeft de 
voorzitter bewust naar Hij wil zijn 
klub vast inplanten in de regio Hij 
wil de herkenbaarheid van het 
team garanderen voor de suppor
ters Het IS dus wel erg duidelijk 
Rudolf Van Moerkerke is de eer
ste de beste met Hij ziet klaar 
Na elf jaar ijveren kreeg hij zijn 
Sunair op het hoogste podium De 
toekomst kondigt zich evenwel 
met gemakkelijker aan Integen 

deel zelfs Hij wordt gekonfron 
teerd met problemen waar andere 
klubbesturen met tegen opgewas
sen waren Het bepalen van de ei 
gen grenzen het waarborgen van 
de kontinuiteit in de (binnenland
se) prestaties De verleiding van 
de Europacup is immers telkenjare 
opnieuw erg groot 

Een Amenkaan meer enkele Bel
gische vedetten — of wat daar
voor moet doorgaan — op over
schot en het verval is ingeluid 
Vraag het maar aan Racing Me
chelen dat vorig seizoen totaal 
onverwacht kampioen werd en dit 
seizoen als ongenaakbaar (er wer 
den immers goede speler in toe
voeging aangeworven) werd aan

gezien Te veel spelers is het 
ergste wat de betere basketbalk-
lubs blijkbaar kan overkomen 
Wanneer de onenigheid (of indivi
duele ontevredenheid) een vijftal 
binnensluipt zijn de gevolgen met 
meer te overzien 

De basketbalklub uit Oostende 
staat bijgevolg voor de grootste 
uitdaging uit haar bestaan Zij won 
in de voorbije maanden alles wat 
te winnen was het kampioen
schap de Belgische beker en een 
uitgebreid (er werd geregeld in 
een uitverkochte zaal gespeeld) 
supporterslegioen Ook in de Eu
ropabeker (de Koraccup) werd 
uitmuntend gepresteerd 

De verwachtingen zullen bijgevolg 
hoog gespannen staan wanneer 
na de zomer de eerste bal wordt 
opgegooid Die verwachtingen 
moeten door het klubbestuur wor
den beheerst en gekontroleerd 
om er met fataal aan onderdoor te 
gaan Want onze basketspelers 
zijn nog altijd geen profs en ze zul
len dit binnen onze basketbalkon-
stellatie ook met zo gauw worden 
Ook met wanneer ze in een gevor
derd stadium van de prestigieuze 
maar erg kostelijke Europacup te
genover de Italianen Israeli Span
jaarden of Russen staan Indien 
Oostende het tegenovergestelde 
moest bewijzen zou dit meer zijn 
dan de verrassing van het jaari 

Positieve balans 
De voorjaarsklassiekers liggen 
achter de rug Bijgevolg is het 
wielerseizoen voor ons Belgen al 
voor de helft voorbij Want tussen 
nu en de Ronde van Frankrijk ligt 
een periode van minder belang 
rijke en voor ons minder interes
sante rittenwedstnjden Wij heb
ben het al vaker gezegd het wie-
lerseizoen steekt (erg) slecht in 
mekaar De schaarse hoogtepun 
ten liggen te dicht bij elkaar en 
daardoor ook te ver uiteen 
Die onlogische opbouw vloeit 
voort uit de onwaarschijnlijke 
geldhonger van wielerbonden 
sponsors (geld is hier synoniem 
van publiciteit op televisie) en 
renners Zij devalueren met onver
droten Ijver hun eigen sporttak 
Maar het zal hun tijd nog wel 
duren 

De grote klassiekers zijn dus al
weer verleden tijd Voor zover 
dit nog nodig was werd andermaal 

bewezen dat onder grote klassie
kers voortaan nog enkel mag wor
den verstaan Milaan-Sanremo 
Ronde van Vlaanderen en Parijs-
Roubaix Luik-Bastenaken-Luik is 
duidelijk afgevallen als topklassie-
ker De Ardennen zijn voor een 
stuk of wat kampioenen geen be
geerd strijdtoneel Bovendien be
sluiten de Waalse Pijl (nooit een 
echte topkoers) en L-B-L een 
drukke en vermoeiende periode 

Wie de buit binnen heeft, waagt 
geen gezichtsverlies op het verra 
derlijke asfalt Daarmee willen wij 
geen afbreuk doen aan de ver 
diensten van Daniel Willems (on
danks het matte koersverloop 
toch de verblijdende winnaar van 
de Waalse Pijl) en Johan Van de 
Velde die al eerder blijken van 
groot kunnen hadden gegeven 
maar vooralsnog in grote omstan
digheden — dl de strijd met open 

vizier tegen andere topcoureurs 
— tekort waren geschoten 

Mede door de onverhoopte 
overwinning van Willems kunnen 
onze profs een gunstige balans 
van het voorseizoen voorleggen 
In vrijwel alle wedstrijden (op Luik-
Bastenaken-Luik na) streden Bel
gen tot op de eindstreep op het 
voorplan De Wolf verwierf de 
status van toprenner De Viae 
minck eindigde viermaal tweede 
en was de regelmatigste uitblinker 
van het voorseizoen Van den 
Broucke Van den Haute Van Cal-
ster en Willems vormen mee onze 
nationale wielertop We staan er 
beter voor dan voor een paar jaar 
kon worden verhoopt Indien we 
nu ook nog een paar ronderen-
ners vinden om Hinault en kon
soorten enig weerwerk te bieden 
blijven we ook in het zo gevreesde 
post-Merckxiaanse tijdperk een 
toonaangevend wielerland 

Guido Van Calster Guido Van Sweevelt Ferdi Van den Haute 
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Aanslag op prachtig bosgebied (30 ha) 

in Merkenveld verkaveling Zedelgem 
Zedelgem heeft sedert geruime tijd een meer dan ernstig milieupro
bleem 30 ha prachtig bosgebied dreigen voor de mens verloren te 
gaan 
Reeds jaren geleden werd in West-Vlaanderen een nijpend tekort 
aan bos vastgesteld- in 1970 was slechts 2 ,26% van de totale 
oppervlakte door bos ingenomen De leuze was en is dan ook: 
vasthouden wat men nog heeft Deze leuze Is wellicht wel tot in Ze
delgem doorgedrongen tot in de Volksuniekrmgen, maar blijkbaar 
nog altijd niet tot bij de gemeentelijke CVP-meerderheid We 
konden van de hand van Mare Galle, minister van het Vlaamse 
Gewest, lezen „Er is op dit ogenblik in Vlaanderen beslist te weinig 
bos aanwezig om aan de verschillende behoeften te voldoen. Bie-
zonder ongunstig is de situatie m Oost- en West-Vlaanderen. De 
weinige bossen die ons resten moeten dan ook ten volle be
schermd en benut worden." 

Minister Galle werd echter geblok
keerd door de CVP-er Akkermans, 
bevoegd inzake verkavelingen Alles 
verv/ierf het uitzicht van v\^ettelijkheid 
Een ongelooflijk aantal truukjes en 
ingrepen van „overheidswege" zorg
den ervoor dat van een „groen" gebied 
omwille van kapitaal, persoonlijke en 
uiteraard ook politieke belangen een 
doodgewone verkaveling gemaakt kan 
worden Een keiharde en goed gedo-
kumenteerde VU-kern verzet zich met 
alle mogelijke middelen tegen deze 

„natuurmoord" De CVP blijkt erg on
gerust te zijn en de SP-oppositie krult 
en kromt zich in alle nchtingen omdat 
ZIJ inderdaad verveeld zit met de mach
teloosheid van hun „milieu-minister' 
Dat IS de huidige toestand Daaraan is 
echter een lange voorgeschiedenis 
voorafgegaan Graag probeer ik even 
de feiten op een njtje te plaatsen 
Enkele eigenaars van een stukje bos
grond, trokken er zonder bouwaan-
vraag en uiteraard zonder bouwver
gunning een klein weekend-huisje op 

Natuurlijk kwam er heibel met het 
bestuur van Stedebouw en Ruimtelijke 
Ordening De gemeentelijke overheid 
probeerde deze zaak op te lossen 
door een „regulanzenng" van de be
staande toestand Een onwettige toe
stand wordt via allerlei omwegen toch 
voor de wet aanvaardbaar gemaakt 
Het kleine deel dat verblijfsrekreatie 
als bestemming had werd uitgebreid 
tot een grote zone. ten nadele van de 
N (natuur)zone De eigenaars van de 
gronden in de zone voor verblijfsre
kreatie wensten op een bepaald ogen
blik deze te valorizeren door een ver
kaveling Omdat ze met al te veel in de 
kijker wilden lopen, stelden ze gevol
machtigden aan die hun zaken moch
ten behartigen 
In maart 1973 liet de gemeente Lop-
pem (nu opgenomen in Zedelgem) 
door het studiebureau WITAB het offi
ciële plan ontwerpen voor de verkave
ling „Weekend verblijfpark Merken-
veld-Baesveld" De gemeentelijke 
overheid werd officieel initiatiefnemer 
voor deze verkaveling en zou zorgen 
voor de nodige infrastruktuurwerken 
De eerste verkavelingsaanvraag okto
ber '78, viel geheel samen met de 
volledige zone voor verblijfsrekreatie 
zelfs met het daar gelegen Scouts- en 
Gidsendomein erin opgenomen 

Verkavelaar nr. 1 
Men wilde de scouts laten opdraai

en voor de 15 % openbaar groen en 
speelruimte die verplicht zijn om 5 ha 
meer te kunnen verkopen De VVKS 
wilde niet .gebruikt"worden daarvoor 
en protesteerde samen met VUJO 
Een nieuw verkavelingsplan wordt ge
maakt door WITAB identiek aan het 
eerste echter zonder het scoutsdo
mein Nu is er echter als gemeen
schappelijke groene ruimte slechts 
5 368 m2 voorzien of 1 5 i p v de ver
eiste 15 % In de gemeenteraad kan 
de oppositie echter blokkerend optre
den doordat in de CVP-meerderheid 
drie familieleden zetelen van eigenaars 
van grond in het Merkenveld Door de 
verkoop van bosgrond enige tijd later 
en door de splitsing van het ontwerp in 
2 delen moet telkens slechts 1 CVP'er 
de zaal verlaten Zo wordt de verkave
ling integraal goedgekeurd En de 
1 5 % ' Weer protest van de VU-Ze-
delgem tot bij de minister Van de 
minister vernamen we dat „een afwij
king op artikel 2, punt 6, eerste lid van 
het KB van 30 oktober van 1973 
voorzien wordt ". m a w die verkave
ling moest er komen en zoveel moge
lijk opbrengen Duistere politieke 
machten effenden zo de weg voor 
deze verkaveling Een ontzettend 
voorbeeld van verkrachting van wet-

'ten en koninklijke besluiten 
Volksunie en VUJO-Zedelgem heb
ben van in den beginne van zich 
afgebeten Een petitie kreeg in zeer 
korte tijd grote bijval De plaatselijke 
pers vertoonde ruime belangstelling 
en de bevolking schaarde zich achter 
onze aktie, die een hoogtepunt kende 
met een „Merkenveld debatavond" 
Daar nam de Zedelgemse VU. ver

sterkt met ex senator Guido Van In en 
de jeugdklub de Drempel' het op 
tegen verkavelaar nummer 1 schepen 
W Verhaeghe van de CVP-meerder
heid 

Voor een stampvolle zaal werd de 
schepen door VU-mensen hard aange
pakt en kon helemaal niets inbrengen 
tegen de gefundeerde bezwaren 
waarmee men hem konfronteerde 
Vooral in een schitterende Guido Van 
In moest hij op elk vlak zijn meerdere 
erkennen 

v/m , ^ ' •••/^' %.' M'/4f'/^/'» 

En nog willen wij ons niet verzoenen 
met een eventuele verkaveling Via het 
ledenblad en persmoties wordt verder 
aktie gevoerd In de maand mei zou 
dan een ..wandeling' georganizeerd 
worden in en naar het Merkenveld-
gebied 
En dat zou onze CVP-meerdertieid wel 
eens heel erg pijn kunnen doen 
W I J gaan in elk geval door en zullen 
niets onverlet laten om deze brok 
natuur voor vernieling te behoeden 

G Vanoverschelde 

\\wm\ 
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Grote aktiviteit te Boechout- Vremde 
Studiedag te Herselt 

Het afdelingsbestuur, dat einde no
vember 1980 verkozen werd, heeft 
sedert die datum nog met stilgezeten 
Van de aktie, die vooral op het vlak 
van de gemeentelijke politiek lag, 
werd reeds verscheidene malen ver
slag uitgebracht in dit blad Intussen 
werd ook de interne administratie op 
punt gesteld, o a met de hernieuwing 
van de lidkaarten 
Eens de bestuurswerking gerodeerd, 
werd besloten op 21 maart jl te Her
selt een studiedag te organizeren De 
bedoeling was om, via een kntische 
benadering van de eigen interne en 
externe werking, tot een hernieuwde 
aktie te komen Onder een pril lente
zonnetje werd door het bijna voltallige 
bestuur een uitgebreide doch uiterst 
interessante agenda die wekenlang 
door een beperkte werkgroep was 
voorbereid, grondig besproken Het 
geheel leidde tot het vastleggen van 
enkele pnncipiele beslissingen, en tot 
het opstellen van een werkschema tot 
einde 1982. een en ander ook met het 
oog op de gemeenteraadsverkiezin
gen van volgend jaar In de loop van de 
komende maanden zullen onze leden 
volop gelegenheid knjgen de resulta
ten van de besprekingen te zien 

Uiterst geslaagde 
Breughelavond 

Op hetzelfde ogenblik liepen de voor
bereidingen voor het jaarlijks Breu-
ghelfeest reeds volop Om diverse 
praktische redenen werd deze aktivi
teit thans naar het voorjaar verlegd 
Tevens werd er besproken op het 
feest, dat in de eerste plaats de leden 
van de afdeling wil bijeenbrengen, 
meer „buitenstaanders" uit te nodigen 
Dank zij de grote inzet van enkele 
bestuursleden, kon een glunderende 
voorzitter Alex Peeters een 130-tal 
gasten welkom heten onder hen, af
vaardigingen van de afdelingen Hove 
Kontich. Lier, Mechelen en van het 
arrondissementeel bestuur Tijdens de 
korte receptie vooraf werd meteen de 
juiste toon van gemoedelijkheid aange
slagen In een echt gezellige sfeer, nog 
onderstreept door stemmige achter
grondmuziek, deed men de opgestel
de schotels van de Breugheltafel alle 
eer aan 
Na de maaltijd bracht de plaatselijke 
goochelaar Roberto even verpozing 
met enkele leuke nummers En dan 
opnieuw ruim de baan voor de gezel
ligheid bij een goed glas wijn of bier, 
en met de nodige muziek voor de 
danslustigen 
Even nog werd het terug ernstig, toen 
onze voorzitter de aandacht vroeg 
voor een korte huldiging Flor Van 
Praet, mede-opnchter van de afdeling, 
en tevens jarenlang trouw bestuurslid 
en medewerker zou voor dit alles 
gevierd worden Spijtig genoeg diende 
hij onlangs een vrij zware heelkundige 
ingreep te ondergaan zodat hij onmo
gelijk aanwezig kon zijn Met oprechte 
wensen voor een spoedig en volledig 
herstel, werden aan zijn echtgenote 

bloemen en een geschenk overhan
digd Tevens werd een kleine herinne
ring overgereikt aan de h en mevr 
Van Nuffelen, die ons bereidwillig de 
nodige ruimte ter beschikking stelden 
voor onze studiedag, en aan Sabine en 
Peter Reynders, voor hun zeer ge
waardeerde medewerking op die dag 

Gemeenteraad 
van 6 april 

Sedert de PVVers in de groep Ge
meentebelangen het bestaande be
stuursakkoord op de helling zetten, 
bemoeilijkten de GB meer en meer 
iedere vorm van samenwerking 
Reeds enkele malen drukten zij beslis
singen door waarachter de VU met 
kan staan, en waarvoor wij dan ook 
geen enkele verantwoordelijkheid 
wensen te nemen 
In deze omstandigheden dient het nie
mand te verwonderen dat de VU bij 
monde van raadslid Mark Van Ouytsel, 
en dit in samenspraak met onze sche
penen en met het ganse afdelingsbe
stuur de bestuursmeerderheid inter-
pelleerde over de aanvechtbare beslis
sing van (de meerderheid in) het sche-
penkollege in verband met een zware 
bouwovertreding in de Kapelleveld-
straat De goed gestoffeerde uiteen
zetting — met een verklaring betref
fende de principiële VU-opstelling — 
genoot grote waardering, en kende 
veel bijval bij de omwonenden die in 
groot aantal waren komen opzetten 
Dit alles tot grote konsternatie en bij 
de burgemeester (GB) die geen ant
woord wist te geven op de vele pran
gende vragen en bij de oppositie 
(CVP en SP), waarvan het ondoelma
tig optreden eens te meer publiek 
werd aangetoond 
Op dezelfde agenda stonden verder 
nog enkele andere punten die voor de 
VU van groot belang zijn Een lenings-

aanvraag bij het Gemeentekrediet be-, 
stemd voor het uitvoeren van de 2de 
faze van de bouw van de gemeente
school, werd goedgekeurd Tevens 
ging de raad akkoord met de aankoop 
van gronden gelegen aan de Boshoek-
Bistweg, waarop later gemeentelijke 
sportterreinen zullen worden aange
legd Deze beide beslissingen brengen 
de praktische uitvoenng van het VU-
programma een heel stuk dichterbij 

Bestuursvergadering 
van 7 april 

Het bestuur kon dus op zijn maande
lijkse bijeenkomst met enige tevreden
heid, maar tevens met de nodige knti
sche zin, terugblikken op een gevulde 
aktiviteitenkalender Een belangnjk ge
deelte van de vergadenng werd echter 
gewijd aan de planning van de toekom
stige werking Daartoe behoren onder 
meer het starten van de verschillende 
werkgroepen, die uil de studiedag re
sulteerden, en de uitgave van een 
ledenblad 
Vermelden wij tevens nog dat op deze 
vergadering twee nieuwe bestuursle
den werden gekoopteerd 

Wensen voor 
spoedig herstel 

Bestuurslid Irene De Doncker-Michiel-
sen oud-bestuurslid Flor Van Praet en 
Veerie, dochtertje van onze organiza-
tie-verantwoordelijke Jeanine Van 
Nuffelen-Van Immerseel, dienden allen 
onlangs gehospitalizeerd te worden, 
en een medische ingreep te onder
gaan 

Langs deze weg wil het afdelingsbe
stuur andermaal zijn beste wensen 
voor een spoedig algeheel herstel 
overmaken 

Eddy Gaublomme 
Verantwoordelijke public-relations 

VU afdeling Boechout-Vremde 

J.GERLO 
zonwering-rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 

Groot familiefeest 
bij VU-Mechelen 
Om leden en mandatarissen nauwer 
met elkaar in kontakt te brengen wordt 
op zondag 3 mei om 12 u 30 in de Dits 
Feesthoeve, Meiboomstraat 7 te Rij-
menam, een groots familiefeest inge-
ncht 
De bedoeling is dat alle mandatanssen, 
bestuursleden, leden en sympatizan-
ten van de Volksunie, afdeling Meche-

DANDUS 

Open 10-18 u. 
Ook zaterdag. 

Voor verantwoord 
ambachtelijk werk 

met betaalbare prijzen. 

in Franse - Wi t te steen 
Sierschouwen 
Restauraties 
Raam- en deuroml i js t ingen 
Beeldhouwwerken 

Kom en zie hoe de details verzorgd zijn. 

Boomsesteenweg 890 
2610 Wilri jk 
Tel. 031-87.51.07 

OOK V O O R 
Z E L F B O U W E R S 

(Adv 190) 

len, er samen met hun familie aan 
deelnemen en er op gezellige wijze de 
zondagnamiddag doorbrengen 
Waarschijnlijk zal partijvoorzitter Vic 
Anciaux U met een kort tafelwoordje 
tot levendige gesprekken aanzetten 
U mag deze VU-familienamiddag met 
missen, noch voor uzelf noch voor het 
leven van onze afdeling De VU-Me-
chelen rekent op U 
De VU-afdeling Mechelen biedt U, 
tegen betaalbare prijs een heerlijke 
gastronomische maaltijd aan, met 2 
apentiefjes naar keuze, Rijmenamse 
groentesoep, grijze Noordzeegarnalen 
in een korfje, lamsbout met groene 
boontjes en selderpuree, koffie en 
gebak Dranken (inbegrepen) 1 glas 
witte wijn 2 glazen rode wijn Dit alles 
tegen de prijs van 750 fr per persoon 
(dienst, BTW inkl) Kindermenu (prijs 
250 f r ) fruitsap, 1 / 4 kip met appel
moes, sla en fntten, 2 drankjes, ijsroom 
met chocoladesaus De kinderen kun
nen hun hartje ophalen in de grote tuin 
Opvang is voorzien 

Inschrijvingen 
Voorinschnjving noodzakelijk, liefst 
voor 30 april e k via nummer 
01S203314 van Oscar Renard, via 
nummer 015-414416 van Wim Bae-
tens Overschrijving van het gewenste 
bedrag op rekening nummer 
001-0580818-58 van VU-Groot-Me-
chelen 

0€K€K1€ 
D 18-jarige naaister zoekt werk 
Heeft eveneens daktylografisch 
getuigschrift Voor inlichtingen 
zich wenden tot volksv Dr J 
Valkeniers, tel 5691604 

ANTWERPEN 
April 

24 

25 

28 

29 

29 

30 

M O R T S E L : Jaar l i jks ledenfees t in zaal Mere lho f aan de 
E d m o n d Thier f f ry laan Inkom 200 fr 
HOVE VU-Paasfeest voor de derde leeftijd in de Rodenbach-
school om 14 uur Onderwijsstraat 

W I J N E G E M : G e s p r e k s a v o n d ove r het ekonomisch fede
ral isme me t als gas tsp reker pro f M a t o n O m 20 u 30 in 
lokaal D e Schuur , W o m m e l g e m s e s t e e n w e g 16a 
SL-Kateijjne-Waver: Berthouderskring gespreksavond over 
Vlaanderen en de ekonomische krisis door prof Van Rompuy 
Om 20 uur in parochiecentrum EIze, Clemenceaustraat 11 Na 
toespraak debat Inkom gratis 

ST-KATELIJNE-WAVER. Spreekbeurt door prof Paul Van 
Rompuy over Vlaanderen en de ekonomische krisis Om 20 
uur in het parochiecentrum, Elzestraat 
WOMMELGEM VUJO's 2de luisteraied)avond met medewer
king van „De Larenaar" in lokaal Den Klauwaert om 20 uur 
Inkom 20 fr 

Mei 
9 Westerlo-Voortkapel: Gespreksavond met Piet De Pauw over 

„Vlaamse beweging en Republiek Vlaanderen" Om 19 uur in lo
kaal Brigand 

De FVV-Kaderdag 
te Antwerpen kende 
een grote opkomst 
Een week na de kaderdag te Hasselt 
op 21 maart 1981, hielden de FVV-
groepen uit de provincie Antwerpen 
hun kaderdag in zaal „Trefpunt" te 
Deurne 
Deze kaderdag kende een grote op
komst 
De vertegenwoordigers van de mees
te Antwerpse groepen waren er bij
eengekomen om het tema van dit jaar 
„De stand van de vrouwenbeweging in 
Vlaanderen' te bespreken 

Na het welkomstwoord van Hilda Wil-
lems werd een historisch overzicht 
gegeven van de evolutie die de vrou
wenbeweging doorgemaakt heeft 

Nimia Reintjes Van Veerssen stelde 
de Nationale Vrouwenraad voor waar
van ze zelf — tot voor kort — lid was 
Vermits Hilda Uytterhoeven zich 
moest verontschuldigen voor deze ka
derdag nam Huguette De Bleecker de 

taak op zich om de „tweede emancipa-
tiegolf" te schetsen 
Daarna kregen de aanwezigen de ge
legenheid om vragen te stellen over de 
behandelde onderwerpen 
Tijdens de namiddag had een groeps
gesprek plaats Aan de hand van een 
lijst van vooropgestelde vragen kon
den de groepen zich informeren over 
de werking, doelstellingen en akties 
van de FVV 
Tussen het nationaal bestuur en de 
leden ontstond zo een boeiende dis-
kussie die afgerond werd rond 17 u 
Huguette gaf een kort maar krachtig 
slotwoord wat een denderend applaus 
opbracht Na een moeilijke penode zijn 
de FVV-groepen in de provincie Ant
werpen duidelijk in het offensief Niet 
alleen de geestdnft van de bestaande 
kernen bewijst zulks, maar ook nieuwe 
toetredingen en het ontstaan van nieu
we groepen 

Wommelgem: eindresultaat 
van de twee kwisavonden 

Het podium Kwisploeg TTK. J Van Haesbroeck en Rik van de Weghe, 
kwisleiders, de juryleden met hun sekretans Vooraan enkel kwisploegen 

Als eerste behaalde de Heemkundige 
Kring ,De Kaeck" 214 p tweede was 
de biljartklub „Willen is Kunnen" met 
208 p, derde de Tafeltennisklub met 
197 p vierde de geburengroep 
„Scheersel" met 186 p, vijfde de 
„Turnknng' met 173 p zesde de 
„Windsurfingclub" met 127 p, zeven
de de „Atletiekvereniging' met 120 p 
en achtste de „Supportersklub Luc 
Govaerts' (wielrennen) met 100 pun
ten 

Voor een volgelopen zaal werd deze 
uitslag op een daverend applaus ont

haald Aan alle ploegen een hartelijk 
proficiat voor het sportieve inzet 
Eveneens dank aan alle medewerkers, 
van kwisleiders en jury tot en met 
glazenspoelers, voor hun inzet waar
door ze weerom een groot aantal 
Wommelgemnaren twee ontspan
ningsavonden bezorgden, de vereni
gingen aan heel wat centen in hun kas 
hielpen, en zeker met onbelangrijk, alle 
aanwezigen wat meer kennis over de 
Vlaamse Beweging bijbrachten En dat 
was voor VU-Wommelgem de zware 
inspanning ten volle waard 
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EETHUIS 

FEESTZAAL INGRID 
(150 pi) 

Olenseweg 41 , WESTERLO 
(Voortkapel) 

Tel 014/213696 

Alle feesten 
Specialiteiten 

Herberg 't STAMPKOT 
St-Mana-Latem Z W A L M 

Boerenbrood Hesp - Kaas 
Tel 5 5 ^ 9 9 4 7 6 

Dinsd gesloten 
Vroeger uitbater Zwalmlandia 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstaat 12. 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit 
dag vers fruit en groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden 

„UILENSPIEGEL-
Herberg en feestzaal 

Kerkstraat 24 
1742 TERNAT 
Tel 5821345 

Volksunielokaal 

Café DEN KLAUWAERT 
Etienne en Paule 
Swaans-Pelkmans 

VU lokaal 
Dasstraat 23 

2220 Wommelgem 

Open vrijdag vanaf 19 uur z£i-
terdag vanaf 13 uur zondag van

af 10 uur 

Res tau ran t 

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

Kapelstraat 1 

TONGERLO WESTERLO 

Tel 014/54 4007 

Vlaandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091/69 2874 

Specialiteit nbstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

Industriële 
brood en banketbakkerij 

Room )s 

Wiifried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel 091 67 57 12 

COR'JIIALS 
UW KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Di'nderstrcck 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

Restaurant 
DE MUTSAERT 

Eikenlei 61, 
2280 Grobbendonk 

Tel 014-512148 
Gesloten 

maandagavond en dinsdag 
Zaal voor alle feesten 

^ ^aWnsIiuïe 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O. familiezaak mat traditie. 

9328 SCHOONAARDE 

Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'-plei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maur i ts GOSSVE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 031 36 56 54 

RESTAURANT 
DE SPAANSE 
BRABANDER 
Klem Begijnhof 22, 

3000 LEUVEN 
Tel 016-236671 

Europese volksgerechten 

Gesloten maandag en dinsdag 
Keuken 19 u tot 22 uur 

FEESTZAAL 
« E D E L W E I S S .. 

Vossemberg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

Alle feesteli jkheden 
Mogeli jkheid tot huren van 

bestekken 

Café «'t Leeuwke» 
Kru i t t o renwa l 2 

3690 BREE 
Tel 0 1 1 - 4 6 3 4 5 1 

Waar een Vlaming thuis i s ' 

Maandag gesloten 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en M a r c e l l a N a e s s e n s 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-3006 53 

Wijnimport HERMAN 
Douane stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-412922 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie en Bordeauxwiinen 
Alle grote wijnen 

rechtstreeks uit de kastelen 
Degustaties en verkoop 

elke vrijdag van 17 tot 19 u 
elke zaterdag van 10 tot 13 u 

en op afspraak 

Lokaal <T SCHUURKE» 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02-5132564 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken 
\ÏSllüIM\ Demokntiscl-'e pi |zen 

Uitgelezen dien<^tbeloon 

?260 Ni|lpn - Tel 031/818841 

Beauvoordse specialiteit 
Pann«koeken en wafels 

M e v r o u w 

P a u w e l y n - D u q u e s n e 

W u l v e r i n g e m s t r a a t 18 
8486 B E A U V O O R D E 
tel 058/2994 91 

Gesloten vn)dag behalve in seizoen 

M a a k o o k eens kenn is met 
de geze l l i ge s teer in 

R e s t a u r a n t 

iEtiUTTERS-HQF 
D o r p s s t r a a t 10 

2922 R A M S D O N K 
Tel 015-71 1549 

Europ Supermarkt 
Winder i ckxp le in 

A l s e m b e r g 

( H u l s van v e r t r o u w e n ) 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

AmtiriTK r v in illc fcc sten 
Ook vtthurmq vin tnfflgtrcf 

Schildorstn it 33 
2000 Antw/prpcn 
T(l 031 3745 72 

DE OUDE KRING 

C \U v u lok 1 it 

Dorpsplf t Hf us(l( n Limburq 

Dr.ink en eethuis 

« WALTRA .. 
Ardurnkmi 2 (bij KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/219 52 12 

De vior troeven vin de Wi l t f i 
/ Vil WIS in t h trt vin Brussel 
2 Je k in er illijd p irkcren 
3 Je h rifgt er ritijd w ir Ic eten 
4 De prifzen zi/n socinl 

Restaurant 

B R A K E L H O F 

Rondplein 5 Brakel 

Tel 055/42 4107 

F st7cni voor illp 
qetegpnheden 

Kof f iebrander i j 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel 02 734 56 09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraat 89 
« 2 0 OUDEGEM 
Tel 052/21 1606 

Algemene voeding bieren wiinen li 
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse v^ijnen. 

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

K R E K E L H O F 

Drankhu is me t s feer 

Dr ie Egyptenlaan 11 

Goo ik 

Tel 054 3 3 4 8 5 7 

U w t w e e d e t h u i s ' 

Welkom 

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

D o r p s s t r a a t 3 1 , 1686 G o o i k 
TeJ 02-532 5 4 8 1 

Lokaal van de Volksunie 

't Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„De Beauvoordse pastei" 

't Is de lichtst verteerbare 

FONTANA-BRONNEN 

Nijverheidsstraat 35 
TEMSE 
Tel 031-710173 

Waters en limonaden 

^of ten C'cniioiirn 

f 
Restaurant 
Feestzaal Café 

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

1700 Asse TeL 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Herberg 

„De 7 Zaligheden" 

Sleutelstraat 2 
hoek Nationalestraat) 
Antvi/erpen 
Tel 031/340586 

Mogelijkheid tot kleine etentjes 

Restaurant 
HOF TER COTTHEM 
Beerens Van Grembergen 

Cotthem 5 
9520 S t Lievens Houtem 

(Oombergen) 
Tel 091 605586 

Gastronomische eetmalen 
Matige prijzen 

Sluiting zondagavond 
nnaandag 
woensdagavond 
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20 m 
VU Vossem: dank Herman, welkom Carmen 
Om het met Maurice Roelants te zeg
gen: Komen en Gaan. 
Herman Goossens. ruim vier jaar voor
zitter van onze afdeling, heeft om 
persoonlijl<e redenen om zijn ontslag 
uit het bestuur verzocht. Herman heeft 
de afdeling in een periode van perma
nente opgang en bloei met kunde 
geleid. Gans de afdeling brengt hulde 
— in woord en daad — aan Herman 
voor zijn onbaatzuchtige totale inzet 
gedurende vele jaren. We zullen hem 
alvast op onze aktiviteiten kunnen ont
moeten en weten dat we steeds op 
zijn steun, vaak ook materieel, zullen 
kunnen rekenen. Dank Herman, voor 
de gepresteerde arbeid en de geap
precieerde tegenwoordigheid in ons 
midden. Tegelijkertijd en totaal onaf

hankelijk van het vertrek van Herman, 
wordt de 13-koppige bestuursploeg 
opnieuw versterkt. En hoe! Een twee
de vrouw vervoegt onze rangen. We 
zijn reuzeblij met de komst van Car
men Claeys-Decoodt. De vrouwelijke 
aanwezigheid wordt geaksentueerd. 
Op 13 april jl. woonde Carmen reeds 
de bestuursvergadering bij. De in
breng aan ideeën was al dadelijk merk
baar Bij verschillende projekten bood 
Carmen, spontaan en ongevraagd, on
middellijk haar hulp aan. Haar komst 
betekent ongetwijfeld een fameuze 
aanwinst. Het beleid kan er alleen maar 
beter van worden. Trouwens, wedden 
dat de inbreng van onze tweede 
vrouw reeds bij de eerstvolgende akti
viteiten zal te merken zijn! De uitbouw 

van onze Vlaamse verzuchtingen in de 
gordel rond de olievlek Brussel vergt 
vele handen en gedachten. Ook van 
vrouwen, beslist van vrouwen! Van 
harte welkom. Carmen i 

Fons 

Herent naar 
het zangfeest 
Deelname in de kosten: ± 140 fr. (Bus
sen zullen ingelegd worden). 
Inschrijvingen bij: Roger Castelein, 
Graafschapslaan 11 te Veltem 
(48.89.89); Willy Kuijpers. Swertmolen-
straat 23 te Herent (22.96.42); Armand 
Van Laer, Dieriksgroebe 3 te Winksele 
(48.83.21). 

Jette: Vlaamse honderdjarige gevierd 
Te Jette werd door de VU-afdeling de 100-jarige Pauline Weise in de bloemetjes gezet Op de foto onze VU-
gemeenteraadsleden Vik Van Aelst en Jan de Berlangeer met het VU-OCMW-lid mevr. Flore Van Herck, en naast de 100-ja-
rige mevr. De Cooma, voorzitster van de Vlaamse Bond van Gepensioneerden. Tijdens een korte plechtigheid waarbij de 
100-jarige, champagne-glas in de hand. nog enkele liedjes zong, werd zij tot erelid verkozen van de in Jette bloeiende Vlaam

se Bond van Gepensioneerden, (foto DANN) 

DE BRUSSELPOORT 
Boek- en dagbladhandel 
Brusselstraat 45-47, HALLE 
Tel. 02-356.85.78 

LOTTO - TOTO - BELGISCHE P.M.U. 
DAGBLADEN - TIJDSCHRIFTEN - ROOKWAREN 
SCHOOLBENODIGDHEDEN - BOEKEN 

V.Z.W. Kultureel 
Centrum Bierbeek 

Openstaande betrekking van kultuuranimator bij de 
V.Z.W. Kultureel Centrum Bierbeek, vanaf 1 oktober 1981. 
Voorwaarden: 
a) voldoen aan de voorwaarden gesteld in het Koninklijk 
Besluit van 26 oktober 1976, betreffende de aanwerving, 
statuut en de weddetoelagen van staffunktionarissen 
van de erkende nederlandstalige kulturele centra (B.S. 
3.2.1977). 
b) de gemeente Bierbeek bewonen of zich er toe verbin
den in de gemeente Bierbeek te komen wonen. 
c) geen lid zijn van de vzw Kultureel Centrum Bierbeek. 
d) lichamelijk geschikt zijn en de leeftijd van 50 jaar niet 
hebben bereikt op 31 december 1981. 
e) kandidaturen, met curriculum vitae, te richten tot de 
voorzitter van de vzw Kultureel Centrum Bierbeek, p / a 
Gemeentehuis, Dorpstraat, 3043 Bierbeek, vóór 10 mei 
(Doststempel dient als datumbewijs). 
^ ^ (Adv. 70) 

VUJO-Jette 
nodigt jongeren uit 
VUJO-Jette nodigt vriendelijk uit op 
een gezellig samenzijn dat plaatsheeft 
op 30 april e.k. om 19 u. 45 in zaal 
Excelsior (1ste verdieping). Kerkstraat 
nabij het station van Jette. 
Bedoeling van deze praatavond is het 
leggen van nauwere kontakten tussen 
de Vlaamse jongeren uit het Brus
selse. 
Op het programma staat verder een 
vertoning van een diareeks over 
typisch Jetse (wan)toestanden. 
Indien jij ook vindt dat de jongeren een 
aktieve rol kunnen en moeten spelen 
op sociaal en politiek vlak, dan moet je 
zeker even binnenlopen. 

Gemeente 
Grimbergen 

(Brabant) 
Het kollege van Burgemeester 
en Schepenen van Grimbergen 
brengt ter kennis dat zes betrek
kingen van klerk-typist(e) te be
geven zijn aan de gemeente 
Grimbergen. 
De kandidaturen, vergezeld van 
de nodige bewijsstukken, dienen 
uiteriijk op 15 mei !98l bij een ter 
IX)st aangetekend schrijven ge
zonden aan het kollege van Bur
gemeester en Schepenen. 
Nadere inlichtingen en deelne-
mingsvoorwaarden kunnen be
komen worden op de dienst Se-
kretarie, tel. 02-269.12.47. 

(Adv. 66) 

Wij in de Volksunie 

BRABANT 
Apri l 

24 LEUVEN (Arr ) : Gespreide arrondissementsraad om 20 uur 
voor het kiesdistrikt Tienen (kantons Glabbeek, Landen, Tienen 
en Zoutleeuw) in het „Centrum voor Mensen met Vragen", 
Groot Begijnhof 59 te Tienen. 

25 Hoeilaart: V U en VUJO-fuif met DJ Magneet in het Lindenhof, 
Steenweg op Overijse. Om 20 uur. Inkom: 80 fr. 

26 D I E G E M : 2de len tenamiddag o m 14 u. in zaal Gi ldenhuls, 
Kos te rs t raa t 1. Pannekoeken , taar t en drank. 

30 Malle; Politieke meeting met als spreker VU-ondervoorzitter 
Hugo Schiltz. Om 20 uur in de Parochiezaal St-Rochus, Melkerij-
straat 74. Organizatie; Politieke Raad Groot-Halle. Tema van de 
avond: Vlaanderen morgen. 

Meise-Wolvertem-
Oppem Op stap 

Friesland 
Van 28 tot 30 mei (weekend O-L-H. 
Hemelvaart): VU-Meise-Wolvertem-
Oppem gaat voor drie dagen naar 
Friesland op uitstap en verkenning. 
Inlichtingen en inschrijven bij Herwig 
Cornells, O.-L.-Vrouwweg 1 te Meise 
(tel. 269.25.70). 

Zangfeest 
VU-Meise-Wolvertem-Oppem gaat 
naar het Vlaams Nationaal Zangfeest 
te Antwerpen. Vertrek te Meise (Kerk
plein) om 13 u. 15 en te Wolvertem 
(Gemeenteplein) met enkele privéwa-

gens. Inschrijven bij Jan Van Campen-
hout, Merchtemsesteenweg 75 te 
Wolvertem (tel. 269.25.64) of bij Mau-
rits Passchyn, Vilvoordsesteenweg 81 
te Meise (tel. 269.69.35). 

Luisteren 
naar 
Radio Dokus 

Alle inwoners van Meise-Wolvertem 
worden uitgenodigd om te luisteren 
naar de nieuwe plaatselijke en vrije 
zender Radio Dokus op FM 102.3 
MHz. Briefwisseling en verzoeken via 
postbus 5 te 1870 Wolvertem. 

Geselektioneerde Oosterse tapijten 
Oosterse kleding en 
geschenkartikelen 

SELECTORIENT 
HOEILAART 

Henri Caronstraat 20-22, 
1990 HOEILAART 
Tel. 02-657.39.39. 

<s>'' 
^-

N" 

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

s c h i l d e r i j e n 

l us t re r i e 

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

Dinsdag, woensdag en vrijdag TERN 
van 13 tot 20 u. Donderdag van Tel C 
9 tot 20 u Zaterdag van 9 tot 20 u. 
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gesloten 

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

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

Lod. Dosfel-kursus: 

Brussel en zijn problemen 
Het Brabants Vormingscentrum Lode-
wijk Dosfel, gelegen in de Kiekenstraat 
1 te Leuven 016-22.52.54, richt in mei 
een kursus in over Brussel en zijn 
belangrijkste problemen, in samenwer
king met de Brabantse Volkshoge
school (o.a.v. de Stichting Lod. De 
Raeü. 
Brussel staat bij elke Vlaming bekend 
als een probleemstad. Voor de enen is 
het vooral een onleefbare stad, stede
bouwkundig verwoest. Voor anderen 
is het een pendelstad, waar honderd
duizenden dagelijks naar gaan werken. 
Weer anderen leggen vooral nadruk 
op de taalkundige miserie die de Frans-
taligen ons aandoen in Brussel. Weini
gen weten echter hoe in Brussel de 
vork juist in de steel zit. 
Deze kursus wordt opgezet voor Vla
mingen die eens met de Brusselse 
problemen van meer nabij willen ken
nis nemen. Het is de bedoeling aan te 
tonen dat de vele problemen te Brus
sel door elkaar zijn verstrengeld en 
niet te herleiden zijn tot „Het is allemaal 
de schuld van het FDF" of „dat zijn nu 
eenmaal de problemen van de hoofd
stad". Eerder willen we aantonen dat 
de taalmoeilijkheden onverbrekelijk sa

menhangen met de sociale problemen, 
de welzijnsproblemen, de ekonomi-
sche machtsstruktuur, de politieke be
leidsorganen, enz. 
De kursus gaat door op woensdag
avonden 6,13, 20, 27 mei en 3 juni. Op 
zaterdag 23 mei is er een daguitstap 
naar Brussel per autocar voorzien, met 
„Brukselbinnenstebuiten". Op de overi
ge avonden wordt gewerkt met dia's, 
diskussieteksten en sprekers. Als 
sprekers komen onder andere; Guido 
Fonteyn (journalist bij DS en auteur 
van diverse werkjes), Omer Mom-
maerts (KWB en specialist over de 
financieel ekonomische mcht van 
Brussel), Miek De Kepper (Welzijns-
raad Brussel). 
De avonden gaan door in De Bron te 
Leuven. De deelnemersprijs voor de 
kursus wordt aangepast naar uw inko
men en bedraagt alles inbegrepen tus
sen 630 en 1225 fr. Voor meer inlichtin
gen kunt u terecht bij 016-22.52.54 
(Brabants V C Lod. Dosfel) en 02-
241.88.33 (Brabantse VHS). U kunt 
ons ook bereiken via ons bovenstaand 
adres. 

Peter Thiers, 
regionaal verantwoordelijke. 
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Wij in de Volksunie Mi 21 

Gemeenteraad Gent 

Gentse Opera blijft storm oogsten 
OOST-VLMNDEREN 

GENT. — Met de paasvakantie reeds in de kleren — diverse raadsleden 
hadden reeds de riem afgelegd — boog de Gentse gemeenteraad zich over 
een uiterst korte dagorde Tijd te over dus om reeds grondig van gedachte te 
wisselen over een op te richten „Opera van Vlaanderen" 
Ingevolge een verzoek van de minister van de Vlaamse gemeenschap Rika De 
Backer, werd een ontwerpstatuut voor een interkommunale vereniging Opera 
van Vlaanderen aan de raadsleden voorgelegd Gezien de recente perikelen 
met de eigen Gentse opera een interessant onderwerp voor diskussie 

PVV'er Pernot protesteerde tegen de 
procedure in deze zaak De raad van 
beheer van de KOG was immers met 
ingelicht over het voorstel, wat vanwe
ge de schepen toch wel als een ge
brek aan hoffelijkheid moet aanzien 
worden De PVV had ook principiële 
bezwaren tegen de „mini"-opera (be
perkt tot 2 provincies en 2 steden), te
gen de vereniging van twee verschil
lende opties inzake het artistiek peil in 
de opera en tegen de financiële rege
ling waarbij ook zoals nu voorzien is 
het tekort door de gemeenschap zal 
bijgelegd worden 
Ook raadslid Otte (CVP) wees op de 
financiële konsekwenties van het 
voorstel de stad loopt immers het 
nsico naast de I e inbreng (10 % of 
9 miljoen) en de jaarlijkse subsidie 
(90 miljoen) op korte termijn ook de 
ovenge inbreng (81 miljoen) te moeten 
betalen De betalingen vanwege de 
staat in casu de Vlaamse Gemeen
schap, aan subsidie en bijleggen van 
tekorten kunnen soms jaren uitblijven 
SP-raadslid Bogaert beaamde dit fi
nancieel risico 
Bauwens (CVP) meende dat de stad 
zich schuldig maakt aan een voortge
zet misdnjf aangezien aan de onderne
mingsraad van de KOG op geen enke-

Dienstbetoon 
O. Van Ooteghem 
Het dienstbetoon van senator O Van 
Ooteghem van zaterdag 25 apnl wordt 
verschoven naar zaterdag 16 mei, zelf
de uur 

Ie manier de verplichte gegevens over 
het nieuw statuut (ook voor het perso
neel!) zijn verstrekt 
Bracke en Dhooge (CVP) toonden 
hun bezorgdheid voor het artistiek 
niveau van de voorstellingen in de 
nieuwe formule De CVP zou het voor
stel echter pnncipieel goedkeuren en 
zijn hoop uitspreken voor vertietenn-
gen eens het statuut zijn definitieve 
vorm krijgt 

VU-raadslid Hugo Waeterloos kon 
zich als beheerder van de KOG geens
zins tevreden stellen met ijle beloften 
HIJ laakte de houding van de schepen 
tegenover de raad van beheer en 
wenste schriftelijk de opmerkingen en 
voorstellen van de raadplegingskom
missie te kennen Het artistiek peil van 
de toekomstige opera plaatste hem 
eveneens voor vraagtekens De VU 
kan zich echter principieel akkoord 
verklaren met een opera van Vlaande
ren, ZIJ het met veel voorbehoud voor 
wat betreft het statuut Van Ooteghem 
(VU) bekloeg er zich nog over dat de 
Vlaamse raad in deze zaak nog niet ge
raadpleegd IS, alhoewel zij de grootste 
financiële last zal dragen 
Schepen Van de Weghe antwoordde 
zeer kort op de verschillende opmer
kingen de stad heeft onvoldoende 
geldmiddelen voor haar bijdragen aan 
de huidige KOG, het voorstel waar
borgt het voortbestaan van het Gent
se gezelschap en de financiële last 
wordt lichter in plaats van zwaarder 
Het voorontwerp moet trouwens nog 
verder besproken worden De raad 
van beheer van de KOG is in deze 
zaak geen partij en dient er dus ook 

met bij betrokken te zijn 
Behalve de zaak van de opera werden 
nog tussenkomsten genoteerd van 
VU-raadslid Storms met betrekking 
tot de wijzigingen van de straatnamen 
en over de geplande verbreding van 
een voetweg in Manakerke 
VU-raadslid Van Ooteghem handelde 
nog over de taksen op het lijkenver-
voer en de begravingen Zijn voorstel 
de taksen af te schaffen voor Gente
naars die door het O C M W buiten de 
stad in tehuizen zijn geplaatst en daar 
overlijden, werd unaniem aanvaard 

Carta Brion 

Apri l 

24 

25 

26 

26 

30 

M E R E L B E K E : D e b a t a v o n d over Zaï re me t kamer l id Paul 
V a n G r e m b e r g e n O m 20 u in zaal Wi jnhu is , H u n d 
S t e e n w e g O r g W e r k g r o e p V laanderen M o r g e n - V R B 

HERZELE. VU-dansavond in zaal Da Vinci, Ressegem Om 21 
uur Orkest „The Honey's" Inkom 80 fr 

Aalter- Informatievergadenng om 10 uur 's morgens in zaal Mem-
ling Tema Staalindustne problematiek Sprekers Jef Maton en 
Luk Declercq ( L B O Gepreksleider Germain Malfrere Voor alle 
Bekaert-medewerkers en geïnteresseerden in de Staalindustrie 
K R U I B E K E : Dee lname van de afdel ing aan het VI Na t 
Z a n g f e e s t Kaar ten aan v e r m i n d e r d e pr i jzen bij M a r c e l 
D e Paepe, Bazelst raat 8, tel 7 4 1 7 0 7 

LEBBEKE. Jaarlijks etentje in zaal Reblo Gast senator Walter 
Peeters Deelname in de onkosten 450 fr 

Te Lede start nieuwe 

Sociaal Kulturele Vereniging „Priester Daens" 
Enkele Vlaams-nationalisten in Groot-
Lede hebben een nieuwe Sociaal-Kul-
turele Vereniging uit de grond ge
stampt die „Pnester Daens" vzw heet 
Op zaterdag 2 mei gaat de werking 
van de nieuwe vereniging van start 
met een uitgebreid programma 
Vanaf 18 u 30 rondgang in de dorps-
kom door de Daensistische harmonie 
„Tot Heil des Volks" 

Om 19 u in het Kultureel Centrum, 
Markt, Lede 
— verwelkoming van de aanwezigen 
door de heer Albert van Move, voorzit

ter van de nieuwe vereniging, 
— voorstelling van de nieuwe vereni
ging door de heer Roger Quinti jn, 
voorzitter van de Sociaal-Kulturele 
Raad van Lede, 
— gelegenheidstoespraak door de 
heer Luk Delaforterie, voorzitter van 
het Pnester Daensfonds 
— opening van de tentoonstelling door 
de heer Jules Hendenckx, schepen 
van Kuituur van Lede, 
— tentoonstelling John Paepe, kunst
schilder. Lieven D'Haese, kunstschil
der, Magda de Mol, kerarmeken, 
— boekenstand rond het Daensisme, 

Vormingscentrum Lodewijk Dosfel vzw 

Kursus „Vlaamse Ardennen" 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel or-
ganizeert een 3-daagse kursus op 8, 9, 
10mei '81 rondde Vlaamse Ardennen, 

Vlaamse Vriendenkring Limburg viert de lente 
Na de welgeslaagde ontmoetingsda
gen van de Vlaamse Vnendenknng op 
27 september en 20 december 1980 
kreeg deze vereniging door haar stijl
volle aanpak zeer veel weerklank in 
Limburg 
De bedoeling was en is gebleven alle 
Vlaamse verenigingen samen te bren
gen in een vnendenknng en dit buiten 

en boven alle partijpolitiek 
Ditmaal vieren wij het Lentefeest 
Wanneer vrijdag 8 mei 1981 
Waar 
Hove Malpertuus, Herderen (RiemsO 
Medewerking Jef Eibers en begelei
ders Aanvang 20 u Deelname in de 
onkosten slechts 99 fr Kaarten te 
verknjgen aan de ingang of bij de 

leden van de Vlaamse Vnendenknng 
(voorverkoop) 
Programme 1 Limburgs volkslied, 2 
Welkomstwoord door moderator G 
Konings 3 Eerste optreden van Jef Ei
bers, 4 Gastspreker 5 Tweede optre
den van Jef Eibers 6 Dankwoord 
door de voorzitter dr Duchateau, 7 
Vlaamse Leeuw, 8 Gezellig samenzijn 

waann aandacht wordt geschonken 
aan 
— het leefmilieu genieten van het 

landschap 
— de sociaal-ekonomische toestand 
— taalproblematiek, 
— kunstpatrimonium 
— kunsteducatie 
dit door een educatieve verkennings
tocht en geleide bezoeken het aktief 
betrekken van de kursisten in de kur
sus 

Voor verdere inlichtingen kan je te
recht bij het 
VORMINGSCENTRUM 
LODEWIJK DOSFEL 
Bennesteeg 4 9000 GENT 
091 -25 75 27 (tussen 8 u 30 en 17 u ) 

VU-Heusden-Zolder Manifest en meeting 
naar Zangfeest 
Met de Volksunie naar het Vlaams 
Nationaal Zangfeest op zondag 26 
apnl om 14 u 30 S|X)rtpaleis Antwer
pen Prijs 250 fr (busreis en plaatsbe
wijs van 250 fr inbegrepen) 
Vertrek 13 u aan ,De Oude Knng", 
Heusden-Centrum Stopplaats Benn-
gen Markt 13 u 10 Terug thuis 19 u 

Telefoneer „De Oude Knng", tel 
011/425617 Frans Vanstipelen, tel 
011/425995 

Limburg, vecht voor uw recht! 
O p za te rdag 9 mei a.s. h o u d t 
V o l k s u n i e L i m b u r g een mee t i ng 
w a a r o p al le l eden en s y m p a t i z a n -
ten d r i n g e n d v e r z o c h t w o r d e n 
m a s s a a l a a n w e z i g te z i jn . 
T i j dens deze mee t i ng w o r d t d o o r 
onze p a r l e m e n t s l e d e n het man i 
f e s t „ L i m b u r g , v e c h t v o o r uw 

LIMBURG 
Apri l 

24 

24 

24 

Mei 
7 

10 

H A S S E L T : Bezoek van FVV-a fde l ing Hassel t aan het par
lement o l v vo l ksve r tegenwoord ige r W Desaeye re In
schr i j ven vóó r 15 apri l tel 22 3 6 8 8 
T E S S E N D E R L O . A r rond issemen tee l VU-ba l met bodega 
(Hassel t -St -Truiden) in het gemeente l i jk f ees tcen t rum o p 
de V i smark t M e t o rkes t o m 20 u 30 

Lommei. Gespreksavond „Ekonomische knsis in Limburg" onder 
leiding van kamerlid Jaak Gabnels Om 20 u 30 in zaal Edelweiss 
Adelberg 50 

's-Gravenvoeren Gepreksavond over .Vlaanderen Morgen" 
Om 20 uur in lokaal „Bij Milo" Inleiding door Piet De Pauw Daarna 
debat 
Herderen (Riemst) Feestvergadenng van de , Vlaamse Vrien
denkring" om 20 uur in Hove Malpertuus te Herderen 
Lommei Eerste Vlaamse autozoektocht Inschnjven en start om 
13 uur aan zaal Edelweiss 

rech t " v o o r g e s t e l d . 
G e e n i jde le w o o r d e n , maar een 
p r o g r a m m a , waa r i n v o o r L i m b u r g 
w e r k en we l z i j n w o r d t g e ë i s t ! 
V o l k s u n i e L i m b u r g s te l t daar een 
waar a l te rna t ie f voor . 
M e t deze mee t i ng en ande re ge
p lande ak t i es w i l V o l k s u n i e L im
b u r g een d u i d e l i j k e vu i s t m a k e n ! 
D u s : m a s s a l e o p k o m s t v e r w a c h t 
o p za te rdag 9 me i o m 14 uur in 
het ku l t u ree l c e n t r u m van Ku r i n 
gen . 

VUJO-Genk naar 
het Zangfeest 
o p zondag 26 apnl zullen de Volks-
uniejongeren vanuit Genk een bus 
inleggen naar het sportpaleis in Ant 
werpen alwaar het 44ste Vlaams-Na
tionaal Zangfeest gehouden wordt 
Er zijn 2 vertrekplaatsen voorzien — 
om 12 u 30 aan het parochiecentrum 
van Bret-Gelieren — om 12 u 45 aan 
het station van Genk 
De deelname in de onkosten inkom-
kaart inbegrepen zal 300 fr bedragen 
Voor verdere inlichtingen kunt u te
recht bij VUJO-Genk-voorzitter Jan 
Jambon, Richter 3 3600 Genk 
011-356028 
W e hopen op een massale opkomst' 

De Volksunie 
is... 
brochure te verkrijgen door stor
ting op rekeningnummer 443-
8616381 74 van V U Gent-Eekio, 
Bennesteeg 2 9000 Gent met 
vermelding eks De Volksunie 
'S 

Pnjs 40 fr per brochure Vanaf 
100 eks 35 f r Vanaf 500 eks 
30 fr 

verzorgd door senator Germain De 
Rouck, 
De tentoonstelling blijft open op zon
dag 3 mei van 10 tot 12 u en 14 tot 
19u 

10 jaar VU 
te Zandbergen, 
Idegem, Grimminge, 
Smeerebbe, 
Vloerzegem 
Tien jaar Volksunie Op 30 apnl om 
20 u viert onze afdeling Tien jaar 
Volksunie Het bestuur nodigt dan ook 
al haar leden en sympatizanten uit naar 
de feestvergadenng die doorgaat in de 
zaal Denderhof, Dorp Zandbergen 
Een feestmaal wordt de aanwezigen 
aangeboden Een gastspreker geeft 
een uiteenzetting over „Er is een uit
weg' W I J zorgen voor muziek en 
vermaak Deelneming in de kosten 
leden 150f r , met-leden 200 fr 
Inschnjvingen voor dit feest dienen te 
gebeuren voor 25 apnl bij volgende 
bestuursleden Pierre Vanderpoorten, 
Rudy Luystermans, Willy Duffeleer, 
Andre De Borre Achiel Ronsijn en 
Staf Van der Biest 

VU-Burst-Aaigem-
Bambrugge naar 
Zangfeest 
We njden met de bus aan de pnjs van 
350 VI Fanken, inbegrepen in deze 
pnjs de tribunezitplaats van 200 fr 
Wie een beetje kan rekenen ziet aan
stonds dat deze pnjs veel goedkoper 
uitvalt dan de pnjs van een eigen 
wagen naar Antwerpen ( ± 200 km 
afstap inbegrepen) 
We rekenen op een volle bus wees 
dan ook bij de pinken en wil zo tijdig 
mogelijk inschrijven bij een van de 
bestuursleden Betaling bij inschrijving 
De bus vertrekt aan de kerk te Burst 
om 13 u de terugkeer is voorzien rond 
20 u (afstap inbegrepen) 
Inschrijven bij voorzitter Geert Malle-
froy R Beerens J Hendnckx, H Meu-
leman Rudi Van Droogenbroeck R 
Verhoeven J Van Boxstel Edm Rot-
tiers Heet Van Hauwe Juliaan Go-
vaerts Urb De Graeve en Jan De 
Vuyst 

Stad Aalst 
BIJ het stadsbestuur zijn er volgende betrekkingen in het 
administratief personeelskader vakant 
Graad Aantal 
Opsteller 11 (waarvan 1 voor de Politie) 
Klerk-typist 17 (waarvan 2 voor de Brandweer en 

4 voor de Politie) 
Deze betrekkingen zijn zowel voor mannelijke als vrouwelij
ke gegadigden toegankelijk 
De kandidaturen voor deelname aan het eksamen worden 
ingewacht tot uiterlijk 8 mei 1981 Zij moeten bij ter post 
aangetekende brief gericht worden aan het kollege van 
Burgemeester en Schepenen, Stadhuis, Grote Markt 3, 9300 
Aalst 
De formulieren voor kandidatuurstelling alsmede de volle
dige voorwaarden kunnen schriftelijk of telefonisch aan de 
personeelsdienst Capucijnenlaan 63, 9300 Aalst worden 
aangevraagd (tel 053-77 11 ll toestel 312) 

(Adv 68) 
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VU-Koksijde-Oostduinkerke zegt neen 
aan verbrandingsoven te Wulpen 

m Wij in de Voll(sunie 

WEST-VUU\NDEREN 

Wat het eventueel inplanten van een 
vuil-verbrandingsoven te Wulpen be
treft IS de VU-afdeling Koksijde-Oost-
duinkerke de mening toegedaan dat 
dit projekt een totaal milieuonvriende
lijk bedrijf vy/ordt en als dusdanig op die 
plaats moet gevigeerd worden 
Het verbranden van huisvuil is als 
dusdanig reeds een voorbijgestreefd 
procédé Recycleren en komposteren 
zijn naar onze mening technieken die 
heden ten dage meer verantwoord zijn 
aan onze tijd en daardoor zeker onze 
voorkeur genieten aangezien bij huis-
vuilverbranding vernietiging van 
grondstoffen optreedt en produkten 
gevormd worden die het milieu en 
onze gezondheid in ernstige mate be
dreigen BIJ voorbeeld dioxine dat in 
vlieggas voorkomt, dat zelfs in uiterste 
kleine koncentratie zeer giftig is 
Dat de ganse affaire van de verbran
dingsoven te Koks, met alleen een 
milieuonvriendelijk maar tevens een 
politiek reukje heeft hoeft zeker geen 
betoog Na de weigering van Veurne, 
Diksmuide, Nieuwpoort en Vleteren 
deze verbrandingsoven nu te Koks te 
gaan plaatsen stemt eigenlijk al tot 
nadenken Zouden we hier eigenlijk 
niet kunnen spreken van een over
haaste beslissing bij de IVVO Het is 
immers lang geen geheim meer dat 
reeds tientallen miljoenen geïnves
teerd zijn aan technische apparatuur 
voor deze oven, met als gevolg dat bij 
het met naleven van de reeds afgeslo
ten kontrakten IVVO hiervoor zal moe
ten opdraaien Kunnen we hier dan 

eigenlijk met terecht spreken van een 
beleidsfout van IVVO' ' Als d f rde argu
ment wat zeker niet onbelangrijk is 
vragen wij ons af als het wel verant
woord IS om terug enkele hektaren 
landbouwgrond prijs te geven voor 
een projekt dat eigenlijk thuishoort op 
een industrieterrein van 1e kategorie, 
aangezien een verbrandingsoven ge-
katalogeerd staat als een vervuilend 
bedrijf van deze In dat geval is het en
kel het industrieterrein van Veurne dat 
daarvoor in aanmerking kan komen 
Daarnaast moet men nog rekening 
houden met heel wat toegangswegen 
die zouden dienen aangelegd te wor
den om het huisvuil van de diverse ge
meenten aan te brengen en dit kan 
nogmaals ten koste van veel land
bouwgrond Wat de meest getroffen 
gebieden betreft bij inplanting van 
deze oven zouden bij de overheersen
de zuidwestenwind vooral de nieuwe 
woonwijk Ammanswalle en Oostduin-
kerke-dorp, gelegen binnen de 2500 
m, en bij westenwind Wulpen gelegen 
binnen de 2 000 m, het meest van de 
koek delen om dan nog met te spreken 
van de dichtstbij gelegen wijk Waran
de die er het meeste nadeel zou van 
ondervinden 

Maar het weze nogmaals gezegd het 
princiep van huisvuilverbranding al
leen strookt niet met onze milieupro
blematiek Dus geen verbrandings
oven te Wulpen Hoe nu het schepen-
kollege van Koksijde de ganse zaak 
van de verbrandingsoven behartigt is 
duidelijk naar voren getreden in de 

Arrondissement Brugge-Torhout: 

VU-bal een onverhoopt sukses! 
In het Jagershof in Sint-Andnes had 

op zaterdag 11 april het jaarlijkse 
arrondissementeel VU-bal plaats De 
laatste jaren kende dit VU-feest een 
steeds geringere belangstelling, nu 
was er opvallend veel volk, gezellig
heid en ambiance Sommige afdelin
gen waren werkelijk heel goed verte
genwoordigd Het was voor het nieuw 
arrondissementeel bestuur een ware 
steun, vooral omdat ook veel jongeren 
op het bal aanwezig waren In mei en 
jum zal het arrondissement Brugge-
Torhout in de nationale campagne 
rond de ekonomische knsis vooral op 
hen een beroep doen Wie weet wordt 
ons arrondissement in de nabije toe
komst nog toonaangevend' Graag be
danken we ook onze mandatarissen 
voor hun komst 

(TVM) 

Uitslag lentetombola Volksunie arr. 
Brugge-Torhout 11.4.81. — Eerste 

Vakantie 
Te koop: 
Vakantiewoning (Skandinavisch 
blokhuisJ in de Ardennen, streek 
Bastogne Alle komfort Geheel 
of gedeeltelijk afgewerkt Rustige 
ligging Goede verhuurmogelijk-
heden 
Inl tel 050-822742 

Te koop: 
App en studio aan Belgische 
Kust Alle komfort Recente 
bouw Inl tel 050-822742 

Vakantie (of „toerisme") 
binnenland: 
Te huur voor weekeind, of per 
week of per 2 weken, rustig 
gelegen chalet in de Ardennen 
Streek Bastogne-Houffalize Alle 
komfort 6 pers Vnj tot 15/7 en 
na 15/8 Inl tel 050-822742 na 
20 u 

Vakantie (of „toerisme") 
buitenland: 
Te huur vr mei, juni, aug, sept, 
o k t ruime woning in de Proven
ce Streek Gordes, Apt , Vauclu-
se Alle komfort 6-8 pers Inl tel 
050-822742 na 20 u 

(Adv 69) 

prijs 0269, tweede pnjs 5336 derde 
prijs 1234, vierde prijs 5391, 5de prijs 
0434, 6de pnjs 2385. 7de prijs 1562 
8ste prijs 2881, 9de prijs 1966, 10de 
pnjs 5091 11 6720,12 5570,13 1801, 
14 6110, 15 0105, 16 6418, 17 8184, 
18 3195, 19 7230 20 8067,21 7224, 
22 8570, 23 0663, 24 6925, 25 2030, 
26 2298 27 7098, 28 6524, 29 4594, 
30 4643,31 6866,32 1565,33 1441, 
34 3545, 35 4585, 36 0722, 37 5080, 
38 6371,39 4036,40 1196 41 t o t en 
met 50 nummers eindigend op 118, 51 
tot en met 60 nummers eindigend op 
714, 61 tot en met 70 nummers eindi
gend op 275, 71 tot en met 80 num
mers eindigend op 475, 81 tot en met 
90 nummers eindigend op 787, 91 tot 
en met 100 nummers eindigend op 
032. 101 tot en met 110 nummers 
eindigend op 570, 111 tot en met 120 
nummers eindigend op 069,121 tot en 
met 130 nummers eindigend op 615, 
131 tot en met 140 nummers eindigend 
op 304, 141 tot en met 150 nummers 
eindigend op 901, 151 tot en met 160 
nummers eindigend op 098,161 tot en 
met 170 nummers eindigend op 507, 
171 tot en met 180 nummers eindigend 
op 990 181 tot en met 190 nummers 
eindigend op 712, speciale prijs voor 
de omslagen 813 Prijzen af te halen 
voor 30 juni '81 in het „Breydelhof", Jo
zef Suirestr 2 te Brugge, iedere zater
dag tussen 11 en 12 u 

Zangfeestbus uit Marke 
W I J rijden met een autobus naar het 
Zangfeest 
Vertrek Markeplaats te Marke om 
12 uur stipt 
Voor mensen van buiten Marke kun
nen aangepaste schikkingen genomen 
worden 
Terug om 20 uur 
Prijs volwassenen 300 fr (inkomkaart 
140fr inbegrepen), kinderen L O 
260 fr (inkomkaart 150 fr inbegrepen) 
Indien U zelf kaarten hebt 185 fr voor 
de autobus 
Inschrijven bij Jaak Dornez, Preshoek-
straat 98, Marke, tel 219565, Luk 
Haghebaert, Vesaliusstraat 12 Marke, 
tel 212864 Alb Haghebaert, Rode 
dreef 21, Marke, tel 225969 Andre 
Vandenberghe, Casteleinstraat 9, Mar
ke, tel 223099, Guido Verreth Olym-
piadeplein 14, Marke, tel 2257 03, Ma-
na Delagrange-De Smet, Devreese-
laan te Kortrijk 

hoorzitting van dd 6 april te Oostduin-
kerke Met deels een propagandafilm, 
zonder Nederlandse tekst, en door 
voortdurend naast de zaak te antwoor
den op de door de aanwezigen gestel
de vragen heeft het gepoogd het 
inplanten van de verbrandingsoven als 
een eigentijds en noodzakelijk projekt 
te doen aanvaarden De goedkope 
uitvlucht te beweren dat de inplan-
tingsplaats te Wulpen opgedrongen 
wordt van uit het Centrale Bestuur 
heeft zelfs de minst geïnteresseerde 
niet kunnen overtuigen 

Namens de VU-Afd 
Koksijde- Oostduinkerke 

Andre Cavijn 

APRIL 
24 GROOT-ZWEVEGEM: VU-ledenfeest in café De Kaai, Otegem-

straat Gastspreker M Capoen 
STENE- Gezellig samenzijn „Op zen Ostens" met Roland De-
snerck Om 20 u 30 in „Het Vossenhol" te Stene-Dorp Voor het 
typisch Oostends menu slechts 190 fr 
ICHTEGEM: VU-ledenfeest in zaal „De Engel" Spreker volksver
tegenwoordiger Emiel Vansteenkiste Na de kaasplank dia
montage over „Frans-Vlaanderen" Prezentatie Herman Martens 
en Frans Dewilde 

25 

25 

MEI 
3 WIELSBEKE: 4de familie-autozoektocht ingericht door de Vlaam

se Vriendenkring Inschnjvingen en start 12 u 30 tot 14 uur in 
cafe De Klokke, Markt te Ooigem-Wielsbeke Deelneming in de 
kosten 150 fr /wagen - mede-inzittenden 50 fr Aankomst vóór 
19 uur in Kultureel Centrum te Ooigem 
BRUGGE: VZW-Trefpunt nodigt uit tot een bezoek aan de 
biologische kruidenmarktvanIO tot 16 u Op het Brugs Burgplein 
WERVIK: Wandeling Wervik-Komen door TAK Verzamelen 
Steenakker te Wervik om 14 u 30 

VUJO-Zedelgem, kritisch en waakzaam 
Op de jongste bestuursvergadering 
van de Zedelgemse Volksumejonge-
ren werden heel wat punten behan
deld 

Wat betreft de Merkenveldaktie werd 
het voornemen gemaakt taai voort te 
strijden om alle mogelijke vormen van 
obstruktie en aktie aan te grijpen om 
die ongelooflijk schandalige natuurver
woesting van groot formaat tegen te 
gaan en te verhinderen Er werd een 
speciale werkvergadering gepland om 
de konkrete aktiepunten voor de vol
gende maanden vast te leggen Een af
vaardiging zal toetreden tot de Volks-
umewerkgroep voor de verbetering 
van het openbaar vervoer 
BIJ het bespreken van een aantal ge
meentelijke maatregelen werd vastge
steld dat de financiële put in Groot-Ze-
delgem aanzienlijke vormen aanneemt 
Daarbij kan men beslist die put met 
dempen door belachelijke maatrege
len zoals het verhogen van de pnjs van 
de vuilniszakken De fantastische prijs
verhoging die door de CVP-meerder-
heid werd ingevoerd kan alleen het 
sluikstorten bevorderen en dat is een 
plaag die Zedelgem heel wat minder 
rem kan maken 

Wat betreft de nationale politiek werd 
met tevredenheid vastgesteld dat de 
betoging voor ekonomisch federalis
me een sukses geweest is In Gent 
stapte daarbij ook een aanzienlijke 
delegatie op van de Zedelgemse 
VUJO Daarbij sluit men zich aan bij de 
bewering van Volksumevoorzitter An-
ciaux dat de Volksunie alleen een 
regering wil en zal steunen die ernstige 
maatregelen neemt die een Vlaamse 
ekonomische zelfstandigheid mogelijk 
maken De Vlamingen zijn inderdaad 

door onze drie traditionele partijen op 
een gevaarlijke helling geplaatst, waar
van ze meer en meer afglijden in de 
richting van de Waalse katastrofe 
De Vlamingen moeten zich kunnen 
loswerken zodanig dat elke Vlaamse 
cent ook in Vlaanderen kan geïnves
teerd worden Vooral ook omdat het 
grenzeloos storten van geld in de 
Waalse industne ook daar geen zier 

aan de situatie verandert De Vlamin
gen mogen met in de put meegesleurd 
worden en hebben het recht zichzelf 
met hun eigen financiële middelen uit 
de krisis los te werken Met de toepas
sing van Vlaams geld in Vlaamse han
den IS veel opgelost Daardoor worden 
voor Vlaanderen aanzienlijke kapitalen 
vrijgemaakt, ontzettend veel meer dan 
de „beloofde" 33 miljard van Martens 

Gemeenteraad Groot-Zonnebeke 

Wat U niet gelezen hebt 
in onze streekpers! 
Dirk Cardoen en dr L Hoflack die in de 
gemeenteraad zetelen voor de VU 
Groot-Zonnebeke klagen aan 
9 Dat er per inwoner van Groot-
Zonnebeke voor 1981 een meerbelas
ting zal moeten betaald worden van 
887 f r I 
• Dat het afschaffen van de tussen
komst voor het schoolzwemmen de 
afgang betekent van het gaan zwem
men, wat een aftakeling betekent van 
de lichamelijke ontwikkeling i 
• Wist U dat de VU aanklaagde dat 
de halvenng van de toelagen met 
dezelfde financiële weerslag heeft 
voor een vereniging waar 1 000 fr 
gehalveerd wordt bij een waar 50 000 
fr gehalveerd wordt, wat kan aanlei
ding geven tot het verdwijnen van een 
bestaand muziek, heksenstoet of on
mogelijk maken van verdere jeugd
werk ing ' 
• Wist U dat de V U aanklaagde dat 
het sociaal en financieel met opgaat 

20 jaar # 
lustrerie 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 56c brugge 
050/35 74 04 , ^ 
baan brugge-kortrijk ' "̂  

kom dit 
met ons meevieren 
en profiteer nu 
van onze 
verjaardagsprijzen 

dat het personeel werkzaam op de 
gemeentescholen en gemeentehuizen 
hetzelfde werk zou moeten verrichten 
in de helft van de vroeger toesgestane 
tijdsduur'' 
• Wist U dat de VU aanklaagde dat 
het huidig gemeentebestuur onze ge
meentescholen stiefmoederlijk behan
delt door het afschaffen van school
zwemmen, schoolreizen, prijsuitdelin-
gen, wijzigingen in het leerlingenver
v o e r ' 
• Wist U dat de VU aanklaagde dat 
de wedden van burgemeester en 
schepenen de hoogte ingaan en dat de 
V U als tegenvoorstel het halveren van 
de zitpenmngen van gemeenteraadsle
den voorste lde ' 
• Wist U dat de VU aanklaagde, dat 
het gemeentebestuur van Groot-Zon
nebeke in het jaar van de gehandicap>-
ten de toelagen aan de gehandicapten 
halveerde' 
• Wist U dat de VU aanklaagde dat 
het gemeentebestuur van Groot-Zon
nebeke in het perspektief van bouw-
politiek en bevolkingspolitiek, de bouw-
premies van 10000 fr naar 5000 fr 
b rach t ' 
• Wist U dat de VU-gemeenteraads-
leden D Cardoen en dr L Hoflack zich 
blijven verzetten tegen het wanbeleid 
van de CVP-meerderheid te Zonnebe-
k e ' 

Stefan Hoflack 

FamilJe-autozoekrit 
Ooigem/Wielsbeke 
De Vlaamse Vriendenkring Wielsbeke 
nodigt alle VU-sympatizanten uit op 
haar 4de Familie-autozoekrit op zon
dag 3 mei as 
Het wordt terug een gezellige, ont
spannende uitstap van ca 50 km door
heen landelijke dorpjes en wegen 
Geen speciale kennis wordt vereist, 
alleen een goed humeur en een weinig 
interesse voor de schone natuur van 
Wielsbeke en omstreken 
Deze autozoeknt is begiftigd met ruim 
80 000 fr aan prijzen Deelname in de 
onkosten 150 fr per wagen (50 fr. 
voor mede-inzittenden) 
Inschrijvingen en start vanaf 12 u 30 
tot 14 u in cafe „De Klokke", Markt te 
Ooigem Aankomst voor 19 u in het 
kultureel centrum te Ooigem 
Een ontspannende namiddag en een 
perfekte orgamzatie wordt gegaran
deerd De VU-Wielsbeke rekent op uw 
aanwezigheid 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweni 

Bnlstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053 2122 48 

Alle werken m marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsebtraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 412589 

W I J bouwen voor u sleutel op de deur 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten, alle soorten, ook medika-
le en anti-allergische matrassen 

Platteau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

BLOEMEN -ERIKA. 

Kerkstraat 25 
2650 B O O M 
Tel 031 880160 

Alle bloemen en planten 

Kort ing van 10 "/o voor alle VU-leden 
en andere Vlaams-nationate groepe
ringen 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Gnieni ' d e Gnpnert-. 
Molenstraat 45. 9300 Aalst 
Tel 053-70 32 19 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel 

Antwerpstroat 164 177 

Stijlmeubelen + kteinmeubelen 

Ed Claessenlaan 50 52 

alle moderne meubelen 

Tel 031 88 1316 

Meer dan 3000m2 toonzalen 
s Maandags gesloten 

CENTRALE VERWARMING 
pvba ROOBROECK 
Rcodb 20 inar ervaring 
2 500 tevreden klanten 

Valerius De Saedeleerstraat 99 
9300 Aalst 
tel 053/217138 

DRUKKERIJ WAEGEMAN 
dé oplossing voor al uw drukwerk In typo en offset. 
Specialist in meerkleurendruk. 

Preulegem 150-152, 9400 Ninove, 054/33.14.24 
H. Verrieststraat 64, 9470 Denderleeuw, 053/66.41.40 

Firma M. U Y T D E W I L G E N 
TV - HIFI - VIDEO • ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6, 2100 Deurne 
Tel 031/21 66 99 

Julius De Geyterstraat 204 Antwer
pen Tel 031/2907 87 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 1760 Roosdaal Strijtem 

Tel 054 33 37 56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw 

Tel 091-62 5142 

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

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstellingen 

Lederwaren-Parfumerie 
VAN REETH 
Antvi'erpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031 8811 19 

Ktemlederwaren handtassen 
reisartikelen regenschermen 
handschoenen 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21 12 07 

KLEDING LENDERS 

SiiU Danididfibtraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 70 39 

Dames-, heren en kinderkleding 

PVBA D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

O p e n haarden 

lel 053-62 3765 

LEYS-VERACHTERT 

Kunstsmederij, trapleuningen, 
koperwerk, open haarden Bevrij-
dingslaan 87 MEERHOUT 

Tel. 014-30.90.74 

WIJ bouwen voor u 
— sleutel op de deur 
— en zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. B randen pvba 

Wuitenslaan 39. 9160 Hamme 
Tel. 052-4788.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed
werk 

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis prijsoffttrt* 

DURASON-KEUKENS 

FIRr»/1A SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 2193 25 

I D E L - Tel o n 53 43 49 

Gelegeii l ieidsgraftek Hiiweli|k - Ge
boorte • Zelfklevende pl.ikb.ind en 
etiketten Houten druklelters • Rekln-
ine-kolenders 

FRANSSENS OPTIEK: 

Silhouette 
Marwttz 
Bodenstock 

Herent j lsebi i t in 340 
Deurne Z Tel 2108 96 
Kcrkbtraat 44 Antwerpen 
Tel 35 65 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken. 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRUK 
Tel 031-2893.14 

OOSTDUINKERKE 
VAKANTIE AAN ZEE! 
Grote keus ben ieube lde v i l la 's , appar 
t emen ten en s tud io s te huur 

Op aanvraag grat is ka ta loog met 
fo to ' s 

WEST-L ITTORAL 
Leopo ld II laan 212, 
8458 Oos tdu inkerke 
Te le foon 058 5) 26 29 
( W o e n s d a g ges lo ten) 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
• DEN DUVEL'BANKELINDEWEG tf 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • Cerrtrale 
verwarming • Houtkachels • -Inbouw 

openhaarden • Gas radiatoren • Af 
was- en wasautomaten • Fngo's en 

Diepvnezers 

DE KERAMIEKKELDER 

Piet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
MALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

B -t- M 
Bouwpromotoren en 
daktimmerwerken 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053 66 89 73 

O m te sparen, te lenen of voor 

een verzeker ing , wendt u z ich in 

ver t rouwen tot 

Fons Prinsen 
Kantoorhouder van de 
groep ARGENTA 
Bettendrieslaan 22, 
1711 Itterbeek-Dilbeek. 

Kantooruren: alle werkdagen van 
9 tot 12 u. en op afspraak. 
Tel. 02-569.11.17. 

IVaar de Vlaming zich thuis voelt. 

Gordijnen en overgordi jnen 
Zetels en matrassen 
Alle herstellingen en maatwerk 
Prijsopgave op voorhand 

Marcel VAN den BULCKE 

Wiirmstraat 7 
SLEIDINGE 
tel 091/57 3146 

Firma EBO-LYBAERT 

Speciaalzaak stereo en Hi-Fi, 
Video en kleuren-TV. 

Polenstraat 165. 9940 Sleidinge 
Tel. 091-57,33.33 

Th WILLEMS 
Schrijnwerk en meubilering 

Jan de Windtstraat 57 
9300 Aalst 

Tel 053-218390 

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW 
— Schilderijen, spiegels, etsen, enz 
— Alle inlijstingen op maat (Hout en aluminium) 

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

Fr. Craeybeckxlaan 69, 
2200 DEURNE 
Tel. 031/24.53.30 

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
Tel. 02/251.81.66 

^ - ^ 
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DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 M O L 

014-31 1376 

ANTIEKZAAK 
Mevr. Julien SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 
8700 IZEGEM 
Tel 051-301537 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden + kunstvoorwerpen 

Lindenstraat 30, Keerbergen 
Telefoon 015-5135.71 

Zelfimport = beste prijs 
Toonzaal geopend van 10-19 uur 

Zondag van 14 tot 17 uur 
Maandag gesloten 

THEO BARBIER 
instatlatiemateriaal 
huishoudtoestellen -
draad en kabel 
akkumulatie 

H U W E L I J K S L I J S T E N 

Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
Tel 031-882531 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

eteriüt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERI 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thu i sbes t e l l i ng 
02/452.76.67 T o o n z a l e n 

Boekhande l S tud ico 
Dr Vandeperrestraat 141 
2440 GEEL 
Tel 014-586085 

Boeken 
schrijfmachines 

schoolgenef 

Ook bedden, dekens, donsdekens en lattenbodems 
Met een koperskaart is alles zoveel goedkoper Vraag inlichtingen 

Tel. 052-42.34.00 Galgenberg 52, Berlare j 
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Roland Verhavert: 
BRUGGE - Roland Verha
vert is alweer een lange 
speelfilm aan het draaien. 
Naar de roman „Bruges la 
Morte" van Georges Roden-
bach zet hij dezer dagen 
„Brugge, die stille' op de 
pelikule. Het belooft weer 
filmisch biezonder kleurrijk 
en sfeervol te zijn_ Roland 
Verhavert, weet je wei-
Onze internationaal befaam
de producer-regisseur Ver
havert heeft een indrukwek
kend palmares; wat hem ge
lukkig geen last van fitmglo-

riol blijkt te bezorgen. De 
eerste lange speelfilm van 
Verhavert dateert inmiddels 
al van '55: hij was toen 
mede-realizator van „Meeu
wen sterven in de haven'-

Vooral financieel moet die 
produktie hem geen deugd 
gedaan hebben, want ruim 
tien jaar hield hij het bij 
korte speelfilms. Maar Ver
havert kan het filmen niet 
laten en in '66 plukt hij met 
de film „Het Afscheid' met
een een zilveren medaille 

m\ Mensen van bij ons 

weg op de biënnale van Ve
netië. Waarna een festival
festijn volgt in Antwerpen, 
Lembourne, Sydney, Edin
burgh, Cork-
En even later maakt Roland 
Verhavert goede naam en 
vooral goede Vlaamse lang
speelfilms: De Vijanden, 
Princess, Rolande met de 
Bles, De Loteling, Pallieter, 
de Verbrande Brug, Rubens 
(TV-produktie), Hellegat, de 
Witte van Sichem, Het einde 
van de Reis-

Met Jeanne en Hugues in Bruges-la-Morte... 
Het was vorige donderdag, tijdens 
de 9de opnamedag, allesbehalve 
goed weer voor Verhavert aan 
het Gruuthuuse-museunn in Brug
ge. Het was droog, de zon 
scheen... Voor de vluchtige ont
moeting van Jeanne en Hugues 
Viane moesten er nogal wat wa
terplassen geënsceneerd worden. 
„Sinds de dood van Blanche, zijn 
vroeg gestorven echtgenote, lijdt 
Hugues Viane een droevig leven, 
verzonken in herinneringen aan 
het verleden. In de kamers van 
zijn woning en ook in een pavil-
joentje achteraan het huis, heeft 
hij alle voorwerpen die de afge
storvene toebehoorden vroom 
verzameld om ze te aanschou
wen en te vereren. Wanneer de 
zwaarmoedigheid hem te on
draaglijk wordt, gaat hij wande
len door het in mist gehulde, 
zonderlinge en provinciale Brug
ge waar alles, de loodzware he
mel, de lege straten, stille reien-
hem pijnlijk doen terugdenken 
aan zijn Blanche.' 
Kortom.filmregisseur Roland Ver
havert heeft weer een pracht van 
een filmsynopsis om beelden te 
schieten zoals weinig kineasten in 
Vlaanderen of elders hem zouden 
kunnen nadoen. Want, Verhavert 
kan je niet imiteren. „Hugues Via
ne vertoeft elke dag opnieuw te 
midden van zijn relikwieën, en hij 
gaat wandelen. Eenzaam. Tot wan
neer hij op straat een jonge vrouw 
ziet. Haar verwonderlijke gelijke
nis met Blanche brengt hem in 
verwarring: de gelaatstrekken, de 
blik, de haartooi.. De levendige en 
besliste allure en de bijna moderne 
kledij verraden echter een andere 
vrouw 

Wanneer Hugues enkele dagen 
later met haar nader kan kennis 
maken worden de verschillen al
maar duidelijker. Jeanne Marchal 
IS afkomstig van Zuydcoote. een 
„Franfaise des Flandres'. Zij is 
danseres van beroep en maakt 
deel uit van een reizend gezel
schap dat optreedt in de Stads
schouwburg van Brugge." 

Erg verliefd 
Met Hugues en niet in het minst 
met Jeanne is Verhavert weer op 
zijn best. 
Roland Verhavert (tussen twee 
opnamen door, aan het Gruuthuu-
semuseum op de Brugse reien): 
„Tot deze negende opnamedag 
van de 37 valt alleen het zonne
licht tegen; hoe gek het ook mag 
klinken. We hebben de wind van
achter, maar die scherpe licht-
kontrasten maken het lastig om 

Brugge te filmen zoals ik het met 
Georges Rodenbach zie. Maar, 
het is zeker niet mijn moeilijkste 
filmopname. Zoals bij elke pro
duktie moeten we uiteraard een 
paar kunstgrepen uithalen. Een 
groot voordeel is nochtans dat 
de hele filmprent gerealizeerd 
wordt op één vierkante kilometer 
in het hartje van Brugge. De 
ploeggeest is biezonder goed; 
het werken is aangenaam. En dat 
bepaalt in grote mate het sukses 
van de filmopnamen." 
— Wordt het een romantisch-stille 
Verhavert-film met vooral alweer 
kleurrijke beelden..."? 
Roland Verhavert: „In het boek 
van Rodenbach is het hoofdper
sonage in feite de stad Brugge. 
Filmisch kan je dat nauwelijks 
eerbiedigen. Lange plastische li
teraire beschrijvingen brengen 
wij in de film op enkele sekon-
den. Ik laat inderdaad flarden van 
het stille Brugge zien. Maar met 
zo'n beelden maak je geen filmfi-
guur. Zonder afbreuk te doen aan 
het boek van Rodenbach heb ik 
bij de verfilming ook enkele ak-
tie-elementen bijgebracht Dat 
was nodig om nog wat meer dan 
alleen maar mooie beelden te 
brengen. Dit wordt voor de kijker 
geen moeilijke film; de psycholo
gische intrige graaft diep, maar is 
gemakkelijk om volgen." 
Jeanne is erg verliefd. Eenvoudig 
en rechtschapen als ze is, kan ze 
niet begrijpen noch aanvaarden 
dat een man die voortdurend haar 
gezelschap zoekt haar tevens 
halsstarrig buiten zijn wereld 
houdt. Voor haar is liefde met 
alleen verering en mysterie. Ze wil 
bemind worden. In feite heeft Hu
gues geen ogenblik opgehouden 

zijn (gestorven) vrouw te bemin
nen. Hij zoekt slechts nog innerlij
ke vrede en rust. 
En ondanks de diepe en pijnlijke 
aantrekkingskracht die hij voor 
Jeanne voelt — bron van wroegin
gen door deze gelovige man die 
leeft in een stad bezield met een 
kristelijke traditie — is Hugues niet 
bij machte zijn leven met haar te 
delen. 

Hun verhouding wordt steeds 
moeilijker en er groeit uiteindelijk 
een sfeer van wantrouwen en 
misverstand. Haar nieuwsgierig
heid naar het verleden van Hu
gues wordt Jeanne evenwel fa
taal. 
En, na dit drama wordt Brugge 
weer die stille stad... Roland Verha
vert heeft (en wie zal het hem ten 
kwade duiden?) alweer een sfeer-
rijk tafereel uitgezocht En het kost 
hem een bom geld. 

Roland Verhavert: „Een dure pro
duktie is dit hoegenaamd niet. 
Maar er zal toch alweer pakweg 

een 22 miljoen frank mee ge
moeid zijn. En ons budget klopt 
weer net niet met een paar mil
joen frank tekort. Er wordt wel 
eens hardnekkig rondverteld dat 
met langspeelfilms goed geld 
kan verdiend worden, maar voor 
mij is dit niets meer dan een 
fabeltje. 
Voor een verfilming van „Bruges 
la Morte" van Georges Roden
bach zou je in Frankrijk drie keer 
meer subsidie krijgen. Ik wil er 
niet over kankeren hoor Wij blij
ven maar hardnekkig filmen. 
Maar we moeten dan telkens 
weer ook de zware financiële 
risico's er gratis bovenop nemen. 
22 miljoen voor een filmproduk-
tie kan voor een buitenstaander 
misschien veel geld lijken, maar 
hoeveel kosten teaterprodukties 
van de gevestigde gezelschap
pen? Vergeet er dan niet de 
administratieve en andere vaste 
kosten bij te tellen die wij als 
filmploeg toch ook hebben-
Nee, filmen is geen lonende zaak, 
maar het geeft mij wél grote 
voldoening." 

Nieuwe talenten 
Roland Verhavert is niet de regis
seur die zijn medewerkers afjak-
kert, maar hij is toch behoorlijk 
veeleisend. Dat hebben we vorige 
donderdag mogen ondervinden. 
Na een dag opname is er om vijf 
uur het regiesein om een uur te 
eten, waarna de filmopname her
nomen wordt... 
De filmploeg zit zes weken lang 
dag-op-dag vastgeankerd in Brug
ge. 
Idwig Stéphane (hoofdrolspeler) 

„Een filmopname als deze is 
meer veeleisend dan je zou ver
moeden. Er is de ingehouden 
spanning, en Verhavert kan die 
nogal wat stimuleren- Om hele

maal Hugues Viane te kunnen 
zijn, blijf ik ook tijdens de week
ends in Brugge. Zoals trouwens 
mijn tegenspeelster Eve Lyne. 
Een filmakteur kent geen uren; 
het is niet zo van „en nu is er 
opname, en dan kan je naar huis 
gaan." Tot de laatste shot ge
schoten is ben je gemobilizeerd. 
Maar met een regisseur als Ver
havert is dat geen hel." 

Roland Verhavert stoort zich niet 
aan het afwezig filmbeleld om 
nieuwe talenten voor de camera 
te brengen Verhavert filmt met 
vaste waarden, maar geeft ook 
jonge akteurs een prachtkans. 
Zoals nu weer met de jonge Caro
line Vlerick, die op het jongste 
filmfestival in Brussel werd be
kroond en In de nieuwe Verha-
vert-prent de rol van bloemen-
melsje toegewezen kreeg. 
Hoofdakteurs zijn de Westvlaam-
se Eve Lyne en de Brusselaar 
Idwig Stéphane. Eve Lyne Is een 
teaterkind van Senne Rouffaer en 
Dora Vandergroen; ze deed een 
bescheiden fllmoptreden In onder 
meer „De Loteling" en „Pallieter". 
Roland Verhavert tilt haar van
daag in Brugge op het voorplan. 
Zoals ook Idwig Stéphane. We 
zagen hem reeds In een aantal 
toneelprodukties, zoals MIstero 
Buffo. Zowel bij BRT als RTB, 
zowel In ons land als in Frankrijk Is 
Idwig Stéphane een gewaardeerd 
akteur, en in „De Loteling" en 
„Pallieter' van Roland Verhavert 
speelde hij ook al mee. 

Hij Is bijwijlen ook nog animator 
van een mimegroep. In konfronta-
tle met Eve Lyne maakt hij even
wel vandaag stille furore In het 
stille Brugge. Waarbij wij alweer 
een Vlaamse langspeelfilm (van 
VerhaverO rijker zijn. 

hds 
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