
Donderdag 22 maart 1984 - 30ste jaar - Nr. 12 - 22 fr. 

Nbams Nationaal Weekblad 

Over Happart: „Voor ons is de demokratische wettelijkheid 
essentieel. Wi j zullen niet aanvaarden dat zij, die op regelmati
ge wijze verkozen zijn, worden afgezet. En let w e l , ik zeg dit 
zeer nadrukkelijk!'' 

(PSC-minister Maystadt tijdens RTBF-debat, 18 maart 1984 

Een partij blufpoker 

HANDIGHEID en hardnekkigheid kunnen hem niet 
worden ontzegd: eens te meer heeft Martens met een 
partij blufpoker een slag binnengehaald. Dat het 

spel vervalst werd en dat het aas in de mouw stak, zal slechts 
later blijken. Martens mikt op een meerjarenplan tot na de 
eerstvolgende parlementsverkiezingen. 

Het blijft er niet minder blufpoker om. Het is een gok, de 
kwaliteiten van een bewindsman af te meten aan de toe-
komstvizioenen die hij voorhoudt. Een bewind en een be
windsman worden best geijkt aan wat zij reeds verwezenlijkt 
hebben, aan wat zij voor tastbaars en zichtbaars in het 
verleden tot stand brachten. 

We zijn aan Martens-V toe. Wat betekent dat de huidige 
bewindsploeg voorafgegaan werd door vier regeringen on
der dezelfde eerste minister. Wat zijn de resultaten van deze 
jfirenlange aanwezigheid op de hoogste post van het land? 

Het huidig deficit op de begroting bedraagt 12,6 % van het 
bruto-nationaal produkt. Het EG-gemiddelde is 5,2 %, hetzij 
beduidend minder dan de helft van het Belgische. De inflatie 
verzwakte binnen de EG in 1983 met 2,5 "/o, in België slechts 
met 1 "/o. De werkloosheid liep in België op van 11,7 % einde 
1981 over 13,4% einde 1982 naar 13,9% einde 1983; het 
Europese gemiddelde einde 1983 bedroeg slechts 11 %. De fis
kale en parafiskale druk in België bedroeg vóór de huidige 
maatregelen doch met inbegrip van de begrotingsmaatrege
len 49 %; het EG-gemiddelde is slechts 41,1 %. Dit zijn geen 
cijfers die Martens-V geërfd heeft van de een of andere ano
nieme voorganger. Dit zijn cijfers die goeddeels gemaakt zijn 
door Martens zelf, van I tot IV en vooral onder V. 

Men tracht de publieke opinie te verdoven met een aantal 
gemeenplaatsen en halve waarheden. Men houdt haar voor 
dat zijzelf de schuld is van de financiële krater, dat zij te goed 
geleefd heeft tijdens de gouden jaren en dat zij niet tijdig de 
riem gesnoerd heeft. Men zegt haar dat het ook elders krisis 
is en dat ook in andere landen drastisch wordt ingeleverd. 

Dat klinkt reeds helemaal anders dan de verkiezingsslo
gan van twee jaar geleden: niet U, maar de staat leeft boven 
zijn stand! 

En dat verklaart vooral niet dat binnen een krisis, die in
derdaad ook andere landen treft, België de koploper is van 
de kwalijke cijfers en de kampioen van de deficits. 

Kan men vertrouwen hebben in de terapie van en genees
heer, van wie in het verleden herhaaldelijk bewezen werd dat 
hij een kwakzalver is en dat hij de patiënt voortdurend mis-
meesterde? 

Blufpoker: Het woord „spaarplan" meegeven aan een 
operatie waarbij nauwelijks bespaard wordt, maar waar 
ieder modaal gezin opnieuw 100.000 fr. op tafel moet leggen. 
Het woord „spaarplan" meegeven aan een hold-up waarbij de 
staat slechts voor 3,5 % en de inkomens voor 6 % afgetopt 
worden: een onderneming met andere woorden waarbij de 
wanverhouding tussen de stand waarin de staat leeft en die 
van de burger, nog groter zal worden. 

Een andere gemeenplaats wil, dat er geen alternatief zou 
zijn en dat iedere andere partij of koalitie aan de macht 
ongeveer hetzelfde zou moeten doen als Martens-V. 

Men bedenke daarbij dat de helft van de 230 miljard die 
Martens in zijn driejarenplan wil besparen, reeds nodig zijn 
om het éne Waalse staalbedrijf Cockerill-Sambre nog een 
tijdje overeind te houden! 

Toen Wilfried Martens de Romeinse I achter zijn naam 
kreeg, zegde hij toe dat hij het begrotingsdeficit van toen 80 
miljard zou terugschroeven naar 50 miljard. Martens heet nu 
V. En zelfs als zijn blufpoker zou lukken, zal de begrotingsput 
dit jaar 500 miljard bedragen. Tijdens het bewind van de hui
dige regering steeg de overheidsschuld met 1.200 miljard. 

Dit alles in te leveren, te betalen en terug te betalen in 
hoofdzaak door Vlaanderen. Dat als dank hiervoor een 
communautair pact krijgt — Gol werd op zijn wensen 
bediend — waarbij iedere Vlaamse eis en verzuchting verwe
zen wordt naar sint-juttemis. 

tvo 

Foto van de w e e k 

Maandag werd een eigentijds straattoneeltje opgevoerd voor de deuren van het CVP-hoofdkwartier In 
de belangrijkste rollen de CVP-ministers Eyskens, Coens en Dehaene en enkele woedende ACV-militan-
ten Eventjes liep het uit de hand toen eieren en verf in het rond vlogen en doel troffen De glimmende 
schedel van de ekonomieminister werd gelukkig direkt schoongewreven door een bereidwillige vrouw 
Het ongenoegen in eigen CVP-kringen over het jongste spaarplan van de regering Martens stijgt ten top 
De kreet „ACV weg uit CVP" klinkt almaar nadrukkelijker En de CVP-leiding wordt steeds banger (foto 

Belga) 

„Kommunautair pakt" 
Daags vóór het regeringskonklaaf in Hertoginne-

dal begon eiste vice-premier Jean Gol dat er een 
„communautair pakt" zou worden afgesloten tussen 
de regeringspartijen. Dit betekent konkreet dat elke 
Vlaamse eis door de regering moet genegeerd 
worden. Na afloop van de „besparingsonderhandelin-
gen" mocht Gol zich bezatten: dit „communautair 
pakt" IS een feit 

D E regering zal zich in 
geen geval van haar 
prioritaire doelstellingen 

inzake ekonomisch en sociaal 
herstel laten afleiden Zij zal alles 
in het werk stellen om elke situa
tie of initiatief definitief af te 
wenden die van die aard zijn dat 
ZIJ de prioriteiten, die zij zich in 
het belang van het land heeft 
'gesteld, in gevaar brengen", ver
klaarde eerste minister Martens 
tijdens zijn regeringsverklaring 
voor de wetgevende kamers 
Een goede verstaander heeft 
maar een half woord nodig Hier
mee wordt zonder meer bepaald 
dat geen enkel communautair 
dossier op de regeringstafel mag 
komen tijdens de komende 
maanden 

Wanneer straks de hoogste 
rechtbank in dit land (de Raad 
van State) een arrest velt dat 
burgemeester-bendeleider Hap
part uit zijn ambt ontzet, dan zal 
voogdijminister Nothomb (PSC), 
bij de niet-uitvoenng van dit von
nis, met benspt of ontslagen wor
den En dat Nothomb Happarts 
benoeming nooit zal vernietigen 
werd vorige zondag, tijdens een 
RTBF-televisiedebat, nog beves
tigd Zijn partijgenoot en begro
tingsminister Maystadt zei er 
heel nadrukkelijk dat de franko-
fonen nimmer het ontslag van 
Happart zullen dulden Zowel tij
dens het Kamerdebat, evenals in 
een vraaggesprek benadrukte 
ook de voorzitter van de Waalse 

liberalen, Louis Michel dat de 
regenngsverklanng inderdaad 
een communautair pakt behelst 
en dat hij „nauwlettend zal toe
zien op de strikte uitvoering van 
dit punt" 

De CVP- en PVV-parlements-
leden zijn dus gewaarschuwd 
ZIJ tekenden bovendien ook zelf 
een blanco-check 

De senatoren van de meer
derheid overhandigden, nog tij
dens de besprekingen, een me
morandum aan de regering, 
waarin zij plechtig beloofden op 
communautair vlak niks te zullen 
ondernemen 

Om Gol en de overige Frans-
taligen ter wille te zijn en om toch 
maar te vermijden dat er verkie
zingen komen, is de CVP tot elke 
toegeving bereid 

Wat voor formatie is die partij 
eigenlijk nog"? Op Vlaams vlak 
verloochent zij reeds jaren elk 
rechtmatig belang syndikaal 
krijgt de CVP nu eveneens kei
hard het deksel op haar neus en 
„kristelijk" is zij sinds lang met 
meer De CVP, terminaal' 

(pvdd) 



CHAMPAGNE 
NIET VERGETEN 

Tijdens een recente reis in de 
Champagne-streek zijn wij in kontakt 
gekomen met een pas opgerichte 
maar niettemin dynamische en le
venskrachtige kern van „Régionalis-
tes Champenois". Déze mensen ko
men natuurlijk met aan de bak in de 
traditionele Franse politieke partijen 
maar zoeken wel steun van gelijkge
zinden om de Jakobijnse Franse 
staat grondig te hervormen. Zouden 
wij ook deze Volksnationalisten 
geen steuntje kunnen geven? 

Een gepaste gelegenheid om met 
hen kontakt op te nemen en om onze 
steun te laten blijken kan de viering 
zijn van de volgende verjaardag van 
het doopsel te Reims door de heilige 
Remigius (de patroonheilige van de 
Champenois) van Clovis, de Mero-
vingische veldheer te Reims. Tradi
tioneel houden nationalistische hore-
ca-uitbaters hun zaak gesloten en 
hangen de vlag van de Champagne-

Wij ontvangen graag brteven van 
onze lezers, als ze ondertekend zi|n 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wi|. 
naargelang er plaats beschikbaar ts 
Wi] behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt in een lezersbriet. 
IS met noodzakelijk de onze 
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streek. Dat daartegen door de cen-
tralizerende overheid wordt opgetre
den hoeft geen betoog... 

R.L, Leuven 

GEVAARLIJK 

Vik Anciaux heeft bij zijn herver
kiezing als VU-voorzitter gesteld dat 
Belgié geen bestaansreden meer 
heeft in Europees perspektief Ik 
betwijfel, ook als Vlaams nationalist, 
of Vlaanderens belang het einde van 
Belgié vereist. 

Het blijkt immers uit alle peilingen 
dat de meerderheid van de Vlaams
gezinden met separatistisch is inge
steld. Ook een recente peiling naar 
de opinie van de VU-leden zelf be
vestigt dat. slechts 24,5 % van de le
den is voor separatisme, 28,3 % is 
voor een federaal en 24,3 % is voor 
een konfederaal Belgié. Vik Anciaux 
vertolkte dus een minderheidsstand
punt. 

Ovengens dient de uitspraak van 
de voorzitter gerelativeerd. Wie stelt 
dat Belgié in Europees pierspektief 
mag verdwijnen, moet beseffen dat 
een federaal Europa een utopie is 
voor de zéér lange termijn m.a.w. we 
zullen nog 100 jaar met Belgié kun
nen opgezadeld zitten in afwachting 
van die Europese federatie. Is het 
dan niet realistischer het traditionele 
en suksesvolle VU-standpunt trouw 
te blijven, namelijk een Vlaamse 
staat in een Belgische bondsstaat? 

De basis van de VU werd trou
wens met geraadpleegd voor een 
koerswijziging op dat stuk. Ook elek-
toraal gezien vind ik het beter elke 
zweem naar separatisme te vermij
den en over te laten aan bij voor
beeld het „Vlaams Blok". 

K.V., Vi lvoorde 

ZWART GELD 

Geen enkel dag- of weekblad van 
welke kleur dan ook, of het puilt uit 
van wat men het nieuws van de dag 
zou kunnen noemen ,zwart geldcir
cuit in het Belgische voetbal - en 
omkoopschandaal Standard-Water-
schei." 

420.000 fr. of iets meer. Het is niet 
goed te praten. Maar die jongens 
van de pers zijn blijkbaar VdB totaal 
vergeten, 200.000.000 belastingont
duiking. Wie spreekt daar nog van? 
Wat heeft het onderzoek destijds 
uitgewezen? Komt er een proces-
VdB of houden de cameleons uit de 
Wetstraat hun vriend zo goed be
schermd uit schrik voor hun eigen 
kop? 

J.M., St-Trulden 

50 + 

De Volksunie heeft het imago een 
jongerenpartij te zijn en in werkelijk
heid IS dat ook zo. Nochtans heeft 
het overtrekken van dit standpunt 
gevolgen. 

Wanneer men over de vijftig gaat, 
begint men u als „uit de tijd" te 
aanzien. Nochtans neemt het aantal 
50-plussers steeds toe in onze maat
schappij en zal binnen enkele jaren 
een groot deel van de bevolking 
uitmaken. Waarom dan geen evenre
dige verdeling in de raden en afdelin
gen volgens ouderdomsgroepen? 

Wij ouderen zijn er ons wel van 
bewust: de jeugd is slagvaardig, 
heeft een grote werklust en brengt 
nieuwe gedachten vrij van vooroor
delen, waaraan wij ons weleens 
schuldig maken. 

Maar anderzijds moet men toch 
wel toegeven dat een beetje traditie 
de partij geen kwaad kan doen. 

TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

om de buis de baas te blijven met een tv-blad 
gebruiken TV-EKSPRES. 

TV-EKSPRES weet alles over tv. 

'50 JARIG JUBILEUM 

50 JARIG JUBILEUM 

1934-1984 
(adv. 07) 

60 
I 

Ik geef toe dat de ouderen zich te 
gemakkelijk laten opzij drukken en te 
vlug wijken voor de jonge ontstui-
migheid die reeds een politieke car
rière voor het grijpen ziet Anderzijds 
meen ik toch dat de ouderen toch 
meer recht op herkenning door het 
partijbestuur moeten hebben. 
F.B., Bocholt 

MUSEA MET 
GESCHIEDENIS 

Lange tijd heb ik mij afgevraagd 
naar het waarom van het voorstellen 
'van Vlaamse musea in het VU-pro-
gramma op tv. Op de keper be
schouwd is dat initiatief nog zo 
kwaad niet. Soortgelijke musea wor
den ons in het buitenland beneden, 
zijn typisch Vlaams en doorgaans bij 
het eigen publiek onbekend en dus 
onbemind. Bovendien leren zij hoe 
de kleine Vlaamse man hard heeft 
moeten werken om zijn magere bo
terham te verdienen. En misschien 
komt dit laatste aspekt wel te weinig 

aan bod in de uitzendingen. Een 
tabak- o f ' vlasmuseum herbergen 
niet alleen leuke antiek maal- ook de 
kleine geschiedenis die ons volk 
groot heeft gemaakt 

U.V.L, Brussel 

• Plaatsaan vraag: Boekhouding 
B6-B2. 8 jaar ervaring in boekhou
ding administratie. 

• 23 j . gehuwde dame, bediende 
met diploma dactylografie, zoekt een 
betrekking in het Brusselse of op de 
as Brussel-Aalst. Voor inl. zich wen
den tot volksvertegenwoordiger dr. 
J. Valkeniers, tel. 02-569.16.04. 

• 44 j . man, met diploma burgerlijk 
werktuigkundig ingenieur zoekt een 
gepaste betrekking. Voor ml. zich 
wenden tot volksvertegenwoordiger 
dr. J. Valkeniers, tel. 02-569.16.04. 

deze week 

Strijd om 
de frank 

De Belgische frank staat nu al weer enkele 
weken onder zware druk. 

Hoe zit zo'n spekulatiegolf in elkaar? 
Wat kan de Nationale Bank doen ? 

De rekonstruktie van een week uit het 
leven van de frank. 

Bovendien: 
Regering: Martens, na het plan 

Trend: De jaren vijftig zijn terug 
Sovjetunie: De lange mars van 

Konstantin Tsjernenko 
Orwell: Big Brother in België 
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ït ^s. m Dehaene 
werd 
„bedankt" 

„Uiterst 
tevreden I I 

Minister van sociale zaken 
Jean-Luk Dehaene is een door-
duwer, dat kan niet ontkend wor
den. Maar hiermee is het meeste 
gezegd. 

Deze 44-jarige politicus heeft 
de reputatie van er „met de vuile 
voeten" door te gaan, waarbij hij 
niemand ontziet (behalve zich
zelf). Opgegroeid in de ACW-
kweekschool en „gevormd" in 
een hele reeks ministeriële kabi
netten, is hij dan toch ook zelf 
eindelijk minister én senator ge
worden. Tijdens de voorbije 
twee jaar heeft hij zich overigens 
geregeld in de kijker gewerkt, zij 
het zelden in positieve zin. 

Hij was één van de mede
opstellers en uitvinders van het 
„saneringsplan" van de regering. 

terden de kristelijke kranten: 
„Houthuys niet ontevreden" en 
„Het plan van de regering komt 
in grote lijnen tegemoet aan de 
eisen van de kristelijke vak
bond". Houthuys had echter zon
der de waard gerekend. Diezelf
de dag moest Houthuys, onder 
druk van zijn ACV-bestuur, al 
terugkrabbelen. 

Eergisteren dinsdag was het 
hek dan helemaal van de dam. 
Na een zeer lange en woelige 
ACV-raad werd voorzitter Hout
huys gedwongen het „sanerings
plan" af te keuren. Dit zal hem 
pijn gedaan hebben; de kristelij
ke vakbondsleider die zich nu 
reeds twee jaar gedraagt als een 
waterdrager van het kabinet-
Martens. 

Wel voegde Houthuys eraan 
toe dat, indien er deining komt, 
uitsluitend „syndikale akties" zul
len geduld worden. Dit is bela
chelijk. Wie is verantwoordelijk 
voor de a-sociale maatregelen 

DEZE 
VJEEK DiïK 

Houthuys 
moet 
plooien. 

Deze week deed de lente haar 
intrede. Juist op de voorziene 
kalenderdag verscheen de zon 
glorierijk in de frisse 
lentemorgen. Ze verraste me. 
Bedolven onder allerlei nota's 
en dossiers, dag-in dag-uit 
voortgestuwd door de 
prangende politieke aktualiteit, 
tot en met het weekeinde 
opgesloten in de steeds 
kunstmatig verlichte zalen van 
het Paleis der Natie, was ik 
haast vergeten nog te leven. 
De eerste lentezon deed me 
deugd. Ze herinnerde me aan 
de rijkdommen van de steeds 
weerkerende evolutie van de 
natuur. Die zich niet laat 
afleiden door het vaak idiote 
geklungel van het mensenwerk. 
Zelfs de vuile achtergevels van 
mijn geliefde Brusselse wijk, 
wagrop ik een zicht heb vanuit 
het raam van mijn nederige 
stulp op het Barrikadenplein, 
kregen plots een ongekende 
flonkering onder de eerste 
lentezon. 

Uitgerekend in deze tijd, 
waarover Adama Van 
Scheltema hoopvol dichtte „O 
zon, ge komt me weer 
genezen", hangt het 
inleveringsplan van Martens de 
Vijfde als een donkere wolk 
boven het hoofd van onze 
mensen. Ik vrees dat vele 
gepensioneerden, zieken, 
werklozen en arbeiders met 
een laag loon weinig oog 
zullen hebben voor de 
stralende lente. Hoe moeilijk 
ook zij elke week of maand de 
eindjes aan elkaar kunnen 

knopen om het hoofd boven 
water te houden, hoewel zij 
geen enkel aandeel hebben in 
de oorzaken van de krisis, 
toch wordt ook hen de 
rekening aangeboden van de 
jarenlange miljardenverspilling 
van de Belgische overheid. 
Dit doet mijn volksnationaal 
hart in opstand komen. Te 
meer omdat uit de feiten en uit 
allerhande studies bewezen 
wordt dat de Vlamingen heel 
wat minder offers dienden te 
brengen, indien we verlost 
waren van de steeds 
herhaalde Waalse chantage. 
Vooral vrees ik dat de 
katastrofale toestand en de 
politiek van de regering van 
die aard zijn dat de Vlamingen 
ook. tegen elkaar worden 
opgestookt. De voorzitter van 
de CVP schaamde zich met 
deze polarizatie aan te 
kondigen. Zonder blikken of 
blozen. In de opgefokte 
verscherping van de 
tegenstellingen ziet die partij 
blijkbaar een kans zich te 
profileren. Beseffen die grote 
staatslui dan niet dat er slechts 
hoop op slagen is, wanneer 
iedereen bereid is mee te 
werken? Wanneer de vereiste 
matiging wordt opgebracht van 
hoog tot laag? leder naar zijn 
vermogen. Wanneer de 
wederopbouw kan steunen op 
een brede konsensus. Een 
breed gevoel van 
samenhorigheid. 
Binnen het verziekte Belgisch 
kader blijft Vlaanderen 
overgeleverd aan de oude 

versleten doktrines. Elk 
alternatief wordt de pas 
afgesneden. De Vlaamse 
troeven worden nutteloos 
verspeeld. Het volk verliest zijn 
slagkracht. 

Ik hoop dat de lentezon de 
ogen opent van de patroons, 
kaders, bedienden en arbeiders 
van de vele Vlaamse kleine en 
middelgrote ondernemingen. Zij 
moeten eindelijk inzien dat alle 
konflikten zinloos zijn. En 
bovendien dat alle 
inspanningen tevergeefs zijn 
zolang het Vlaamse volk niet 
zijn eigen weg kan gaan. Pas 
als we beschikken over eigen 
middelen en bevoegdheden, 
kunnen wij Vlamingen het 
samenhorigheidsmodel 
uitbouwen. En dit model is een 
voorwaarde om de uitdagingen 
van morgen aan te kunnen! 
Een nieuwe tijd vereist een 
nieuwe maatschappelijke etiek. 
„Als de taak nieuw is", zei 
Abraham Lincoln, meer dan 
honderd jaar geleden, „moeten 
we ook nieuw denken en 
handelen." Die boodschap is 
nog altijd brandend aktueel. De 
oude verstarde denkpatronen 
van de Belgische politiek 
hebben afgedaan. Zij bieden 
geen hoopvolle toekomst. Als 
Vlaams-nationalisten hebben 
wij de ambitie de enige 
„Uitweg" te wijzen! 

Vic ANCIAUX 

Als „bewust" ACV'er werkte hij 
duchtig mee aan dit a-sociaal 
dokument. Waarschijnlijk in 
nauw overleg met zijn „baas", 
ACV-voorzitter Jef Houthuys, 
tekende hij mee voor de sociaal 
onrechtvaardige maatregelen 
die uit de regeringspan swingen. 

Na afloop van het regerings-
konklaaf verklaarde hij „uiterst 
tevreden" te zijn met het bereik
te resultaat. De ongelooflijk talrij
ke misnoegden binnen het ACV 
bedachten „hun" minister trou
wens op een „treffend" ge
schenk. Dehaene „kreeg" een 
dosis verf van een ontgoocheld 
militant op zijn te nauwe kos
tuum. 

Toch een vreemde groep, die 
CVP-leiding. Telkens wanneer 
het duidelijk is dat hun achterban 
malkontent is, zeggen de CVP-
tenoren „uiterst tevreden" te zijn. 
Lijden zij aan narcisme of zijn het 
eerder masochisten? 

Staart 
intrekken 

De voorzitter van het Alge
meen Christelijk Vakverbond 
(ACV), Jef Houthuys, heeft de 
voorbije dagen een ongelooflijke 
zwenking gemaakt. Of moeten 
maken... 

Vorige week vrijdag bloklet-

van dit plan? De regering. Tegen 
wie moet men bijgevolg ageren? 
Tegen de politici die deze rege
ring vormen en steunen. Zodus... 

Of vreest Houthuys dat de 
roep „ACV weg uit CVP" straks 
steeds harder gaat klinken? 

Linkse 
onenigheid 

Het feit dat het SP-bestuur op 
de kandidatenlijst voor de Euro
pese verkiezingen een aantal 
„vreemden" wil plaatsen, zorgt 
binnen de partij voor nogal wat 
heibel. 

De SP-federatie van Meche-
len heeft deze lijst verworpen. 
De vaststelling dat de „verrui
mende" priester uit Genk, Ul-
burghs, weigert SP-lid te worden 
én de persoon van Geeraerts, 
die in geschriften al eens racis

tisch durft uitpakken, wekken 
ergernis op. 

SP-voorzitter en lijstaanvoer
der Karel Van Miert tilt hier 
zwaar aan en zegt de vertrou
wenskwestie te'zullen stellen op 
het nationale SP-kongres. De 
Mechelse sterke SP-man, burge-
meester-kamerlid, Jef Ramae-
kers, kreeg het ook persoonlijk 
aan de stok met voorzitter Van 
Miert. Ramaekers zegt dat hij de 
Eurolijst niet heeft goedgekeurd 
— wat Van Miert had beweerd 
— vermits hij op dat ogenblik in 
het buitenland was. In niet mis te 
verstane bewoordingen voegt 

Van Miert: 

bedreigd? 

Ramaekers eraan toe dat de „SP 
tot nader order een demokrati-
sche partij is"... 

Dit alles doet Van Miert geen 
goed en misschien grijpen som
migen deze kans wel aan om 
hem een voetje te lichten... 

Waals 
ammoniak 

De Waalse liberaal en energie-
staatssekretaris Knoops is een 
gehaaide kerel. Ten gevolge van 
de laksheid van de Vlaamse (?) 
leden in de centrale regering 
speelt hij het klaar keer op keer 
zijn slag thuis te halen. Denken 
wij maar eventjes aan de deelna
me in Chooz, die in het voordeel 
van de Waalse industrie uitdraait 
(en waardoor Limburg zijn toe
gezegde steenkoolcentrale kan 
vergeten), aan de recente beslis
sing voor de verdere afwerking 

van Zeebrugge, die bepaalt dat 
Vlaanderen nu zelf moet op
draaien voor de kosten, enzover-
der... Nu ligt een dossier op tafel 
waardoor Vlaanderen ander
maal zal moeten opdraaien: de 
redding van een Waals am-
moniakbedrijf. 

Konkreet gaat het om de red
ding van de Waalse ammoniak-
fabriek van Carbochim, gelegen 
in de kiesomschrijving van 
Knoops. Hij stelt voor dat Distri-
gas aan dit verlieslatende bedrijf 
een korting zou geven ten be
drage van 800 miljoen per jaar. 
Deze „korting" moet Distrigas 
dan maar verhalen op de aard
gasverbruikers, die voor 70 % 
uit Vlamingen bestaan! 
Dit zou al té gortig zijn. Boven
dien zit Knoops fundamenteel 
fout, vermits de (overigens 
slechte) staatshervorming van 
'80 bepaalt dat dit niet langer een 
nationale materie is. 

Indien Knoops „zijn" fabriek wil 
redden, dan moet zijn eigen ge
west daar maar voor opdraaien. 

Knoops 
in het 
offensief 

22 MAART 1984 



Vlaanderen 
solidair 
De resultaten van de voorbije 
11 11 11 -aktie zijn bekend Ruim 
115 miljoen frank werd tn '83 
opgehaald, w/aarvan 71 miljoen 
(of bijna 62 %) in Vlaanderen 
werd ingezameld In vergelijking 
met vorig jaar gaven de Vlamin
gen 13 % méér dan in '82 De 
Franstaligen gaven 2 % meer. 
Ondanks de steeds harder om 
zich heen slaande sociaal-ekono-
mische krisis blijken de Vlamin
gen toch steeds solidair met 
mensen die het nog veel kwader 
hebben Verheugend is verder 
dat, na de volledige splitsing van 
het Nationaal Centrum voor Ont
wikkelingssamenwerking, ook 
binnenkort een volledige opde
ling van de projekt^n komt Dit 
biedt het voordeel dat men in 

• Vlaanderen zijn eigen aksenten 
kan leggen wat de keuze van 
projekten aangaat 
Ook valt het op dat er in Vlaan
deren steevast meer vrijwillige 
medewerkers worden bereid ge
vonden. Dit jaar waren het er 
ruim 17000 

Kind
onvriendelijk 

Waar zit de partij die zo graag 
uitpakt met slogans zoals: „ge
zinsvriendelijk" en „red de ziel 
van het kind"? Aan de materiële 
belangen van kind en ouders 
heeft de CVP met gedacht bij de 
opmaak van het zg. „besparings
plan". 

De „Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen" (BGJG) verklaarde 
gisteren de maatregelen inzake 

kinderbijslag nooit te kunnen 
aanvaarden. „De Bond vindt het 
schandelijk dat gezinnen, omdat 
ze kinderen hebben, extra wor
den aangepakt door de Rege
ring". 

Een gezin met één kind zal, in 
de loop van drie jaar, minimaal 
2 500 fr. moeten inleveren wat 
kinderbijslag betreft. Een gezin 
met vier kinderen moet echter 
20 000 fr. derven, dit is achtmaal 
méér! 

IMog eens 4.000 
Ook In de sektor onderwijs 

wordt het mes gezet Zo'n 4.000 
arbeidsplaatsen sneuvelen on
der de hakbijl van de regering-
Martens. Nog eens 4.000 leer
krachten zullen straks de lange 
njen van werkloze onderwijzers, 
regenten en licentiaten moeten 
gaan vervoegen. Reken daarbij 
de grote groep die in juli afstude
ren en de kans voor jongeren 
om, binnen afzienbare tijd, nog 
een jobke in het onderwijs te 
vinden, wordt zeer klein. Tenzij 
men — zo beweren boze tongen 
— in het kiesarrondissement van 
onderwijsminister Coens woont 
én uiteraard over de juiste partij
kaart beschikt.. 

Deze maatregel getuigt van 
een totaal gebrek aan toekomst
visie. Het onderwijs was tot voor 
kort één van de „top-produkten" 
waarover Vlaanderen nog be
schikte en internationaal fier 
mocht op zijn. De afbouw van 
een degelijk onderwijsnet de 
vermindering van de kwaliteit en 
het wild snoeien in de ontplooi
ingskansen, zijn onvergeeflijke 
flaters en zullen zich op lange 
termijn wreken. 

Wilfried Martens zegevierde. Twee jaar geleden. Er zou een „knik" komen in de stijgende curve van de 
overheidstekorten. Dank zij Martens 1. We zijn vandaag toe aan Martens V. De knik is langs geen einder 
te bespeuren. De eerste belofte van Martens was... het overheidstekort terug te brengen van 80 tot 
50 miljard. De prestatie was net andersom: het tekort liep op tot 300 miljard! De mekaar opvolgende 
Martens'ploegen presteerden het elk jaar het deficiet te laten toenemen met nu haast 400 miljard. En nu 
wordt, op kap van de inleveraars, weer zeer véél beloofd. Pulinckx en De Staercke hebben de beloftevolle 
ballon evenwel reeds hardvochtig doorprikt.. 

Groen, niet 
Vlaams 

Tijdens het voorbije weekein
de hield de milieupartij „Agaiev" 
haar Europees verkiezingskon-

Wateren in de hoofdstad 
M TTERRAND die zijn 

smalle schouders 
onder Europa steekt 

Martens-V die na Martens I, II, 
III en IV uitpakt met het defini
tieve reddingsplan. Het tv-
scherm staat zwanger van 
hoogdravende verklaringen. En 
uit de perskommentaren druipt 
het staatsmanschap. 
Ach, wat zou dit een hoogdra
vende week in een omhoogge-
tilde wereld zijn, ware daar niet 
madame du Roy de Blicquy. 
Dominique Anne bij voornaam. 
En de Brouwer met kleine d van 
geboorte. 

Dominique Anne, echtgenote 
van Hugues du Roy de Blicquy 
— what's in a name? — heeft 
zich gebogen over een van de 
prangendste problemen van 
Bruxelles, carrefour de l'Euro-
pe. Dat is niet alleen haar recht, 
het is ook de verdomde plicht 
van madame Dominique Anne 
du Roy de Blicquy om zich te 
buigen over het wel en wee van 
onze hoofdstad. Is zij geen 
schepen geweest van urbaniza-
tie in de goede stede ? En gaat 
zij niet voort, het volk van de 
Louisalaan en ommelanden te 
vertegenwoordigen in de ge
meenteraad? 

Madame Dominique Anne du 
Roy de Blicquy is tot de schok
kende vaststelling gekr'men, 
dat Bruxelles-capitale ee.. 
schreeuwende behoefte heeft 
aan vespasiennes. 

Dit fraaie woord is jou, die niet 
vertrouwd zijt met de finesses 
van de taal van Voltaire, volko
men onbekend? Laat je dan 
voor één keer beleren: vespa
siennes heten in alledaags 
Vlaams gewoonweg pissijnen. 
Of, Iets deftiger, openbare toi
letten. 
Zo zit dat dus! Precies in de 
stad die een naakt pissertje als 
eerste burger heeft, blijkt het 
onmogelijk te zijn de gulp te 
openen en te lozen in een pu
blieke gelegenheid. 
De gevolgen van deze toestand 
zijn gewoonweg afzichtelijk. 
Madame Dominique Anne du 
Roy de Blicquy schildert ze in 
het voorstel, dat zij ten Brussel
se gemeenteraad heeft inge
diend. Toeristen, vooral toeris
ten die aan een dringende be
hoefte moeten voldoen, hebben 
hun verbazing en ergernis uit
gedrukt over de afwezigheid 
van de nodige voorzieningen. 

Kortzichtige klaplopers zullen 
aanvoeren dat het aantal her
bergen in de hoofdstad enorm 
is en dat ieder van hen door
gaans uitgerust blijkt te zijn 
met het nodige, ja zelfs het 
hoognodige. 

Dit is echter prietpraat. Want 
ofwel maakt men gebruik van 
de faciliteiten die herbergen 
bieden en neemt men terzelfder 
tijd een konsumptie tot zich. In 
dat geval echter dreigt men 
terecht te komen in een helse 
kringloop van vochtopneming 
en -afscheiding. Ofwel gaat 
men, zoals het politiereglement 
dat uitdrukkelijk billijkt, alleen 
maar binnen om te voldoen aan 
de dringendste behoefte. En 
dan hoort men geharnast te zijn 
tegen de sarkasmen en grollen 
van de horeca-sektor. 
Véél eenvoudiger is, in te gaan 
op het voorstel van madame 
Dominique Anne du Roy de 
Blicquy en over te gaan tot de 
oprichting van vespasiennes. 
Dat is van aard om het bouwbe
drijf aan te zwengelen. En als 
men bij iedere vespasienne een 
toiletmadam zet — vastbe-
noemd, zoals het hoort, door de 
stad na geslaagd eksamen — 
dan slaagt Martens er straks 
warempel nog in om de werk
loosheid in toom te houden. 
Brussel, het waterhoofd, zoals 
flaminganten het zegden? Nee 
hoor: Brussel onze hoofdwater
plaats. 

gres. De Vlaamse Groenen ho
pen op 17 juni één zetel te halen. 

Afgezien van enkele interes-
. santé punten (waarrond de 
Volksunie reeds jarenlang aktief 
IS), IS het onthutsend, maar type
rend, te moeten vaststellen dat 
nergens één Vlaams aksent 
wordt gelegd Nochtans beweer
de deze partij, met het oog op de 
parlementsverkiezingen van '81, 
„Vlaamsbewust" te zullen optre
den. De voorbije jaren hebben 
echter op schrijnende wijze aan
getoond hoe Agalev-mandataris-
sen dit opvatten. Van hen moet 
de Vlaamse Beweging heus 
geen steun verwachten. 

Ook het streven naar een 
„Europa der Volkeren" vindt men 
met langer terug en het ooit 
verkondigde integraal-federalis-
me — ook al een idee van de VU 
— schijnt Agaiev vergeten te 
hebben. 

Brussel, 
Vlaanderens 
hoofdstad? 

Vorige week werd Brussel bij
na eenparig uitgeroepen tot 
hoofdstad van Vlaanderen. Wij 
schreven toen dat in de toe
komst zal moeten blijken of men 
deze plechtige verklaring ook 
inhoudelijk hard zal maken De 
eerste ontgoocheling liet met 
lang op zich wachten. 

Enkele dagen geleden vond in 
Sint-Agatha-Berchem, één van 
de 19 Brusselse gemeenten, de 
feestelijke opening plaats van 
„Basilix", een nieuwsoortig win-
kelkompleks Alle sprekers 
waakten er angstvallig over dat 
ZIJ hun toespraak zowel in het 
Nederlands als in het Frans hiel
den Alleen de CVP-burgemees-
ter van Sint-Agatha-Berchem, 
Victor Guns, durfde het aan de 
toehoorders uitsluitend in de taal 
van Molière te onderhouden. 

Vraag is of die andere CVP-er, 

senator en schepen (op dezelf
de lijst verkozen) Hugo Weckx, 
zijn burgemeester op deze on
duldbare vernedering zal wij
zen? Als voorzitter van het NCC 
(Nederlandse Cultuur Commis
sie) IS dit niet meer dan zijn 
plicht 

Of beschouwt de CVP „Brus
sel, Vlaanderens hoofdstad" en
kel als een symbolisch uithang-
bordje"? 

Geloofsafval 
Enkele dagen terug verscheen 
een ophefmakende studie over 
het geloof in Vlaanderen van
daag. Hieruit blijkt dat hoe langer 
hoe minder mensen geloven in 
Kristus. Vooral het aantal kerk
gangers is sterk teruggelopen: 
amper 3 op 10 Vlamingen vol
brengen nog geregeld hun zon
dagsplicht In Wallonië ligt dit nog 
lager en in Brussel bedraagt dit 
nog slechts 15 th . 

Professor Dobbelaere van het 
Katoliek Dokumentatiecentrum 
te Leuven wees in zijn kommen-
taar op een aantal oorzaken. Hij 
duidt het jaar '68 aan als schar
niermoment waarbij de gelovig
heid in Vlaanderen een fikse 
duw krijgt Opmerkelijk is dat 
Dobbelaere in dit verband op de 
kwestie „Leuven-Vlaams" wijst. 
Toen was het inderdaad moge
lijk dat de bisschoppelijke over
heid de kaart trok van de franko-
fonie en de rechtmatige Vlaamse 
eisen hautain afwees. Het duur
de een hele tijd alvorens men 
toegaf „,Wij hebben ons ver
gist" 

Ook vandaag schnkt de kerkelij
ke overheid van ons land ervoor 
terug echt-Vlaamse standpunten 
in te nemen De hoogste gezags
dragers van en in de kerk doen 
er verder goed aan zich te hoe
den voor partijpolitieke maneu
vers van de CVP. Het gevaar dat 
deze' partij het aanstaande paus
bezoek voor plat-elektorale doel
einden misbruikt is met denk
beeldig... 
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J. De Staercke: een maat voor niets 

Slachtoffers van krisis 
worden bestraft... 

„Ik ben bang dat de pijnlijke en soms wrede maatregelen die de bevolking nu 
worden opgelegd, een maat voor mets zullen blijken" 

Deze reaktie op het „spaarplan" van Martens V kwam met van een of ander 
syndikalist, maar van de gezaghebbende werkgeversvertegenwoordiger Jac
ques De Staercke van Fabrimetal Klaarblijkelijk werd deze kommentaar onder 
de korenmaat gehouden Kritiek uit die hoek doet de regering immers het hardst 
pijn 

Alleen, bevestigt De Staercke de reden van ons groot wantrouwen waarvan 
we reeds vorige week blijk gaven dit drastisch zo geheten „spaarplan" bevat zo
veel elementen die wél met inleveren, maar nauwelijks met besparingen op de 
overheidsuitgaven te maken hebben 

FABRIMETAL-voorzitter De 
Staercke noemde in een 
verklaring ypor de Finan

cieel Ekonomisché Tijd het sa-
nenngsplan biezonder inkohp-
rent dus onsamenhangend 

Zo stelde hij bij voorbeeld dat 
de regering klaagt over het ge
brek aan investeringen maar te-
gelijkei-tijd de rechtsonzekerheid 
op ekonomisch vlak doet toene
men Waar aldus De Staercke 
zit bij voorbeeld de koherentie in 
het beleid om de bouw te bevor
deren "^ 

De Staercke wees er onom
wonden op dat er diverse maat
regelen voorzien zijn die — an 
dermaal — de kapitaalvlucht in 
de hand dreigen te werken 

En zulks duidelijk op een mo 
ment dat met alleen de loontrek-
kenden pijnlijk opdraaien voor 
de (vermeende?) sanenng maar 
nu ook de minderbegoeden het 
hardst getroffen worden Bij 
voorbeeld langdurig werklozen 
de slachtoffers van de knsis Bij 
voorbeeld ook de langdurig zie
ken 

Min 40.000 jobs 
Geruime tijd hield de regenng 

vol dat na de eerste inlevenngs-
ronde werk zou gemaakt wor 
den van meer tewerkstelling 

Ook nu weer is er evenwel de 
bittere vaststelling vergeet het 
maar 

Het spaarplan van Martens-
Gol De Clercq zo werd bere
kend en in regenngsknngen stil
letjes gefluisterd zal van aard 

zijn om nog maar eens 40000 
mensen zonder werk te zetten 
En via eventuele langdurige 
werkloosheid te laten afglijden 
tot op de behoeftigenstaat Het 
besparingsplan van Martens V is 
die naam langs geen kanten 
waard 

Beter zou het een plan ge 
noemd worden ter bevordering 
van verkapte belastingverho 
ging 

Een voorbeeld maar Een tijd
lang werd met veel brio telkens 
herhaald dat het de regering te 
doen IS om de werkgelegenheid 
in de bouw weer aan te zwenge
len Vooral werden veel pruts-
maatregelen genomen en nog 
sneller afgeschaft dan dat ze in 
voege kwamen 

Een zeldzame ernstige en 
adekwate maatregel werd dan 
toch het terugschroeven van de 

BTW-taks in de bouw op 6 pro
cent Welnu het zogeheten 
spaarplan voorziet weer een op
trekken van de bouw-BTW tot 
16 procent op het einde van 
volgend jaar Een nieuwe drasti
sche verhoging van staatsin-
komsten dus Wat kompleet wat 
anders is dan vermindenng van 
overheidsuitgaven of sanering 

Een tekening maken wat er 
dan zal gebeuren op gebied van 
tewerkstelling in de bouw"? Van 
af januan 86 Alweer een nieuwe 
knsis alweer massale afdankin
gen Wat zal betekenen dat de 
overheid meer uitgaven heeft 
voor toegenomen werkloosheid 
en minder inkomsten voor socia
le zekerheid en van direkte be
lastingen 

Overigens is het enkele da
gen reeds na de bekendmaking 
van het geheimzinning spaar
plan reeds duidelijk dat alvast 
voor dit jaar geen sikkepit zal 
gedaan worden aan nieuwe 
werkgelegenheid Wel dus op 
korte termijn het bijkomend boe 
ken van zon 40000 werklozen 
Vanaf volgend jaar zou de rege 

Nobels Peelman uit Sint Niklaas wordt deze week kompleet uitverkocht 855 werknemers werden 
in de zomer vorig jaar op straat gezet In hun bedrijf wou de overheid geen geld van de gemeen
schap meer pompen Precies op hetzelfde moment wordt bij Cockerill-Sambre een langzaam-aan 
aktie gevoerd nog vooraleer het eerste diskussiewoord over het sanerend sociaal pakt is gevallen 
En terwijl de Belgische regering miljarden in de Waalse staalvestigingen blijft pompen De 

grandioze tweematenpolitiek wordt met bekwame ijver volgehouden (foto Mare Ceis) 

ACV kreeg pap in de mond 
IN feite gaf voorzitter Ray 

mond Pulinckx van het Ver
bond van Belgische Onder 

nemingen reeds vonge week 
donderdag de syndikaten de 
pap in de mond Om hun protest 
te organizeren tegen het spaar
plan Martens V 

Pulinckx stelde inderdaad 
toen reeds dat het overslaan 
van een indexaanpassing per 
jaar hoegenaamd met van aard 
zal zijn om de loonkosten te 
verlagen 

Zei Puhnckx De maatregelen 
dragen met bij tot het behoud 

van de kompetitiviteit van de 
ondernemingen hetgeen men 
nochtans had toegezegd 

Puhnckx heeft natuurlijk ande
re zorgen dan de werknemers 
en de werklozen 

Maar zijn beschouwingen zijn 
hoe dan ook vernietigend voor 
een van de essentiële boete-
maatregelen van Martens rege 
ring 

De indexinlevenng kan zorgen 
voor een zeer kortstondige ver 
ademingspauze voor een trits 
ondernemingen en voor de 
schatkist Maar van een ernstige 

gezondmakende ingreep (en in 
de bedrijven en van de over-
heidsrekemngen) zal spoedig 
geen sprake blijken 

Het ACV waarmee Martens 
woensdagavond in de clinch 
ging heeft na rijp beraad uitein
delijk zelf ook beslist dat en 
Dehaene en Martens en Co veel 
te ver zijn gegaan in hun aanslag 
op de sociale voorzieningen In 
hun aanslag op de koopkracht 
van de gezinnen Door eenzijdi
ge vooral de werknemers en de 
zwakste groepen (die leven van 
een zogenaamd vervangingsin 
komen ) te treffen En door er 

met voor te zorgen dat de zure 
inlevenngen uiteindelijk ook zul 
len resulteren in betere werkge
legenheid Het is duidelijk de 
ACV-basis die het ACV-topbe-
stuur heeft gedwongen sterk af 
wijzend te reageren 

Martens vond zijn schoentjes 
woensdagmiddag zo eng-knel 
lend geworden dat hij voorzitter 
Houthuys konvokeerde voor 
een inbindend gesprek 

Regeren is vooruitzien Mar
tens heeft ervan blijkgegeven 
deze allereerste politieke stelre 
gel zelfs met te kennen 

ring hoe dan ook nieuwe tewerk
stelling willen boeken 

Een van de belangrijke ele
menten daartoe is die fameuze 
indexsprong een keer per jaar 
waarbij de afgeroomde wedde-
aanpassing in de bedrijven hetzij 
meteen doorgestort wordt naar 
de schatkist (wat dus extra-in
komsten voor de overheid bete
kent) hetzij mag behouden blij
ven in de bednjven zelf indien zij 
die uitgespaarde financiële mid
delen gebruiken om meer men
sen werk te verschaffen Ook 
nog door herschikking van de 
werktijd en veralgemenen van 
deeltijdse arbeid 

Welnu en voor de zoveelste 
keer is ter zake geen enkele 
waarborg ingebouwd De afro
ming van het gezinsinkomen ge
schiedt daarentegen wel zonder 
pardon 

Fabrimetal-baas De Staercke 
heeft er inmiddels reeds op ge
wezen dat die verhoopte nieuwe 
tewerkstelling bijlange met zon 
vanzelfsprekende zaak zal zijn 
Onder meer omdat de regenng 
zelf de rechtsonzekerheid op 
ekonomisch gebied doet toene
men En dus veel werkgevers 
zeker de grote bedrijven prik
kelt om eerder werk te maken 
van kapitaalvlucht dan van inves
tering in tewerkstelling 

Bestraffing 
En inmiddels wordt met met 

het snoeimes maar met de hak
bijl geregeerd Vandaag durft 
zelfs Martens nauwelijks nog 
herhalen dat de zwaksten met 
zullen getroffen worden Zulks 
was nochtans tot in de treure be
loofd op het moment dat de 
inlevenngsplannen krampachtig 
geheim werden gehouden 

Vandaag blijkt Lang ziek zijn 
wordt door de overheid streng 
financieel bestraft Lang werk
loos zijn wordt evenzeer be
straft met een aanzienlijk inko
mensverlies Sterker nog de ge
nomen maatregelen zijn perfekt 
van aard om duizenden gezin 
nen vrij spoedig in de armoede 
te storten PVV-voorzitter Ver-
hofstadt had dan ook goede 
redenen om te juichen op een 
perskonferentie waarbij hij het 
standpunt van de liberalen toe
lichtte 

Immers die door hem ge
vraagde staat van behoefte 
wordt nu vooral door bekwame 
Ijver van minister van sociale C ) 
zaken Dehaene verwezenlijkt 

Er 18 nu met veel meer nodig 
voor een legertje gezinnen om 
alle vruchten van jarenlange ar
beid momenteel in cte kortste 
keren opgeslokt te zien-bij ook 
maar een kleine tegenslag 

Deflatie 
Uiteindelijk en ook dit wordt 

stilletjes gehouden is het inleve-
nngsplan van Martens V vooral 
van aard om werk te maken van 
nefaste deflatie-effekten 

Door het gezinsinkomen sterk 
te verminderen de koopkracht 
drastische in te krimpen wordt 
immers bereikt dat de onderne
mingen minder kunnen verko
pen Dat gaat van de bouw van 
een huis tot de verkoop van een 
paar schoenen 

Minder werk in de onderne
mingen en dus weer meer per 
soneel aan de deur Minder be
lastinginkomsten voor de over
heid En meer uitgaven voor 
werkloosheid hoewel de gezin
nen individueel behoorlijk minder 
steungeld knjgen Enzoverder 
Er wordt verder maar wat aange
modderd (hds) 
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Het spaarplan in de kamer 

„Is de dag nieuw, 
denk en handel 
dan nieuw'' 

Bovenstaande boodschap dateert van 1862 en is afkomstig van Abraham Lin
coln. Nu, ruim honderd jaren later is ze nog steeds brandend aktueel Helaas 
hebben Martens en zijn kollega's ze helemaal niet begrepen. Hun saneringsplan 
denkt helemaal niet nieuw, maar denkt in verstarde patronen die geen greintje 
hoop bieden voor de toekomst En dat na twee weken intensief beraad in een af
gesloten ivoren toren... 

Met dit beeld besloot algemeen voorzitter Vic Anciaux zijn tussenkomst 
tijdens het kamerdebat Een debat tijdens hetwelk de gehele fraktie zich krachtig 
inzette om het tij alsnog te keren. Een slaafse CVP en PVV knikten echter ja... 

DAT er hoe dan ook een 
diepgaande ingreep ver-
•eist is om de huidige 

financiële en sociaal-ekonomi-
sche katastrofe te keren, wordt 
door niemand ontkend. De cij
fers en gegevens kunnen nie
mand blind laten. Een overheids
schuld van 400.000 fr. per inwo
ner, een sociale zekerheid uit z'n 
evenwicht, per dag een over
heidstekort van om en bij het 
anderhalf miljard... 

Hoe is het eigenlijk zo ver 
kunnen komen? 

Partij van de sleur 
Met deze vraag naar de ver

antwoordelijkheid opende Vic 
Anciaux zijn betoog. 

Zelfs in het vooruitzicht van 
de magere jaren werd in dit land 
op een kortzichtige wijze gehan
deld, zonder oog voor de toe
komst. De verspillende kompen-
satiepolitiek, de wafelijzerpoli-
tiek, de vervlechting tussen het 
kommunautaire en de financiële 
en sociaal-ekonomische dos
siers. . dat alles werd ondanks de 
herhaalde waarschuwingen van 
de VU netjes in stand gehouden. 

Moet de verantwoordelijkheid 
dan niet gelegd worden bij al 
degenen die reeds ettelijke jaren 
het beleid in handen hebben? En 
IS dat niet op de allereerste 
plaats de grootste partij van dit 
land, die meestal de belangrijk
ste ministeriële posten beze^t-^"? 

Hoe hypokriet is het dan met 
deze partij zichzelf te horen roe
men als „partij van de toekomst". 
Een betere titel ware „partij van 
de sleur, van het verleden"! 

Dat de katastrofe momenteel 
open en bloot ligt, ja zelfs door 

de regering wordt toegegeven, 
heeft velerlei oorzaken. Essen

tieel is het langdurig uitstel van 
een ingreep. Aldus verergerde 
de situatie zienderogen. De goe
de voornemens die de huidige 
regering zich voor ogen stelde 
— ter attentie van de heer Mar
tens, dit is reeds Martens V (vijO 
— zijn gestrand op een jaar lang 
Cockenll-Sambre-gezeik. 

Fortuinen en tijd werden ver
spild om per se het ene Waalse 
staalbedrijf te redden. Meteen 
staan wij vandaag, aldus de 
voorzitter, voor nog meer gebro
ken potten die slechts met heel 
veel offers van de bevolking 
gelijmd kunnen worden. 

Zonder sociale 
reflex 

Met die offers is Martens nu 
komen aandraven in zijn zoge
naamd saneringsplan. Vooraf
gaand moet op de vaagheid van 
dit plan gewezen worden, er is 
wel sprake van een globale inle
vering van 250 miljard netto over 
een periode die loopt tot 1986, 
maar wat elke maatregel globaal 
en jaarlijks moet opbrengen 
wordt blauw-blauw gelaten. 

In een zestal punten vatte Vic 
Anciaux dan de voornaamste 
bedenkingen van de VU samen. 

Vic Anciaux: 

„Ik wil duidelijk stellen en ondubbelzinnig herhalen dat er volgens de Volksunie geen echte gezondmaking 
zal en kan komen zonder een voorafgaandelijk communautair akkoord, waardoor de gemeenschappen van 
dit land over een maximale autonomie beschikken zowel op het vlak van de bevoegdheden, als op dit van 
de financiën en de financiële verantwoordelijkheid. Het moet ons van het hart dat 50 t.h van de gevraagde 
inleveringen — 50 th. van de 250 miljard, gespreid over drie jaar — enkel en alleen nodig is om één enkel 
Waals staalbedrijf te redden. De andere 50 t.h. is nodig om de verschillende militaire bestellingen te betalen 

U moet begrijpen dat ik hiertegen én principiële én morele bezwaren heb. 

En op de eerste plaats is dat het 
totaal gebrek aan sociale korrek-
ties. Nauw daarbij sluit de twee
de bedenking aan: de lage inko
mens worden zeer zwaar getrof
fen. Slechts een paar voorbeel
den: de 200 dagen wachttijd 
voor de jongeren, minder werk
lozensteun, hoger remgeld bij 
lange hospitalizatie. Het Brussels 
kamerlid aarzelde niet om te 
voorspellen dat het geheel van 
deze maatregelen aanleiding zal 
geven „tot het creëren van nieu
we derderangsburgers die in 
een toestand van permanente 
behoeftigheid worden gedron
gen en die zich nauwelijks of 
helemaal niet kunnen verdedi
gen" 

Als derde reden tot afkeuring 
citeerde Vic Anciaux dat de re
gering nog lang niet toe is aan 
een strukturele sanering van het 
overheidsapparaat. De liberaal 
zo geprezen ontvetting van de 
staat is er nog niet. Wat er wel is, 
zijn de vele besparingen op de 
kap van de middenmoot van de 
bevolking. Echte misbruiken en 
echte wantoestanden blijven on
aangeraakt. 

En dan is er de gesel van de 
werkloosheid die helemaal niet 
aangeroerd wordt. Wel integen
deel zullen de maatregelen de 
werkloosheid verder aanwakke
ren, vooral dan in de openbare 
sektor en het onderwijs. Gerui
me tijd zullen wij met een leger 
werklozen leven, maar ook daar
voor wordt niets voorzien inzake 
begeleiding. 

En tot slot IS er de vaststelling 
dat er wel belastingen geheven 
worden op lonen en vervan-
gingsinkomens, maar dat de in
komens uit vermogen eens te 
meer gespaard blijven. 

Eigen VU-visie 
Voldoende redenen om het 

globale plan af te wijzen. Het 
biedt niet alleen geen ekono-
misch, maar evenmin een sociaal 
perspektief. Nochtans is dat mo
gelijk, althans binnen het kader 
dat de VU schetst. 

Niet dat de VU een mirakel
oplossing in petto heeft, wel een 
kader binnen hetwelk een uit
weg uit de sociaal-ekonomische 
krisis haalbaar is. Ten behoeve 
van de nieuwsgierige Swaelen 
ging Anciaux uitgebreid in op dat 
VU-alternatief. Aan André 
Geens, lid van het partijbestuur, 
vroegen we om een bondige 
weergave onder de rubriek „Opi
nie". Feit IS dat de CVP-voorzit-
ter op zoek moet naar een ander 
plaatsje om verstoppertje te 
spelen voor het falen van zijn 
eigen partij. Of is hij niet zo 
eerlijk als De Standaard-hoofd-
redakteur !\/lanu Ruys, die 
schreef: „Uitgedaagd door CVP-
voorzitter Swaelen, toonde de 
Volksunie van haar kant dat zij 
wel degelijk een eigen visie heeft 
op onderwijs, sociale zekerheid 
en tewerkstelling". 
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KIMER 
Magistraal 
weerwerk van 
de VU-fraktie 

De Kamer heeft een maraton-
week van zestig arbeidsuren 
achter de rug. Donderdag legde 
Mariens zijn verklaring af; tot 
zondag werd er gedebatteerd. 

Althans,... zelfs bij dit belang
rijk politiek moment mocht enkel 
de stemming op een ruime be
langstelling rekenen. Vooral de 
meerderheid liet het afweten. 
Haar woordvoerders, acht in het 
totaal, beperkten zich tot braaf
jes ja-knikken. Slaafs zoals altijd. 
Met als toppunt van schaamte
loosheid de heer Swaelen die 
het falen van zijn partij verschool 
achter het, zijns inziens, gebrek 
aan visie van de Volksunie. 

Die visie kreeg hij nadien twee 
dagen lang te aanhoren. Want 
het beste weerwerk, kwalitatief 
en kwantitatief, kwam van de 
VU-fraktie. Negen sprekers. 

Laat ons starten met de laat
ste rede, die van Frans Beert. In 

Jef Valkeniers: „Had men 
maar naar de VU geluisterd!" 

een striemend betoog rekende 
hij af met de „realizaties van 
Martens V". Bondig samenge
vat: deze zijn zó denderend, dat 
de regering de overheidsfinan
ciën nu „effektief" wil saneren en 
de tewerkstelling „effektief" be
vorderen. 

Na een vernietigende round
up van de maatregelen besloot 
de VU-fraktieleider met een 
kommunautair luik. Hij pikte aan 
bij de verklaringen van PRL-
voorzitter Michel en PSC-minis-
ter Maystadt Die volstaan vol
gens hem als uitleg voor de 
regeringsoptie dat mets haar zal 
afleiden van het sociaal-ekono-
misch beleid. De Vlaamse belan
gen zullen met langer kunnen 
rekenen op wetten en recht
spraak. 

Of zoals voorzitter Vic An-
ciaux het formuleerde: „De 
Vlaamse meerderheid gedraagt 
zich als een kudde schapen: ze 
mag wat onschuldig blaten en 
zich laten scheren'" ^ 

Slechts 
knabbelen! 

De algemene voorzitter balde 
in zijn toespraak de voornaam
ste kritieken samen en schetste 
het VU-alternatief. Zijn kollega's 
vulden hem nadien aan op een 
aantal meer specifieke terreinen 

Zo handelden specialisten 
Willy Kuijpers en Daan Vervaet 
over het onderwijs De eerste 

maakte zich terecht boos omwil
le van de net goedgekeurde on
derwijsbegroting zonder bespa
ringen. Vandaag kan het plots 
wel. En hoe!: „Overal wordt wat 
afgeknabbeld maar een eenheid, 
een visie ten opzichte van het 
onderwijs bestaat met." Aan de 
wildgroei wordt niet geraakt, 
noch aan de voortdurende trans
fer van Vlaanderen naar Wallo
nië „Een Waals student kost 
jaarlijks 20.000 fr meer dan een 
Vlaams student." Alleen reeds 
de federalizering van het onder
wijs zou 4 miljard in de Vlaamse 
lade brengen! 

Verder schetsten beide Ka
merleden een aantal konkrete 
tips, waardoorheel wat meer en 
heel wat humaner kan bespaard 
worden. 

En het vermogen? 
De militaire sektor werd onder 

de loep genomen door Johan De 
Mol en Jan Verniers. Ze hekel
den de diskriminatie van dege
nen die voor burgerdienst opte
ren en wogen de pietluttige be
sparingen af tegen de miljarden
aankoop van nutteloze F 16-
vliegtuigen. 

Kwam dan Jaak Gabriels die 
bitsig de weerslag van het rege-
ringsplan onderzocht voor zijn 
provincie, vooral dan inzake 
werkloosheid. Zijn kollega De-
saeyere handelde nadien over 
de budgettaire en fiskale aspek-
ten. Zijn besluit: „Met de ge
vraagde inlevering vergroot men 
de sociale spanningen tussen de 

bevolkingsgroepen. Onbegrijpe
lijk is dat aan de inkomens uit 
vermogen niet geraakt wordt" 

Zuilen-ziekte 
Als laatste luik weerhielden 

we het sociale, dat op een mees
terlijke en zeer vinnige wijze 
ontleed werd door Jef Valke
niers. Zelfs ijzige De Clercq 
werd er zenuwachtig bij, telkens 
wanneer de Dilbekenaar hem 

W. Desaeyere: „CVP, de 
aanhangwagen van de PVV". 

nieuwe belastingen onder de 
neus wreef. De demagogie van 
de minister pareerde hij met de 
keiharde waarheid: „Wat de 
mensen interesseert is wat ze 
van hun loon overhouden; hoe u 
dat noemt verandert daar niets 
aan." 

Daarna ging hij de CVP te lijf. 
Ruim een half uur tekende hij het 
VU-alternatief op sociaal vlak. 
Magistraal duwde hij de CVP in 
de hoek: „De ziekte van de so
ciale zekerheid is de ziekte van 
de zuilen in dit verziekte land." 

En ter attentie van Swaelen en 
zijn kollega's besloot hij: „De 
sterkte van de VU is dat ze geen 
meesters heeft naar wie ze moet 
luisteren. Voor haar telt het be-

SENAAT 
Tussen 
de plooien 

De senaatsaktiviteiten vielen 
vorige week helemaal tussen de 
plooien van de berichtgeving. 
Ook wij zullen er noodgedwon
gen slechts „sprokkelsgewijs" 
aandacht aan besteden. 

Nochtans stonden er twee 
niet onbelangrijke begrotingen 
op de agenda. Vooreerst deze 
van openbare werken. Bob 
Maes kantte zich daarbij fel te
gen de slechte verdeling van de 
kredieten tussen de gewesten: 
de kredieten die Vlaanderen ont
vangt voor havens en dijken 
worden „gekompenseerd" door 
overdreven kredieten voor Wal

lonië op het vlak van de wegen
bouw, de waterlopen en de regie 
van gebouwen. Zo wordt er 
11 miljard voorzien voor de aan
leg van wegen bezuiden de taal
grens, tegen 6 miljard in Vlaan
deren en 1,3 miljard in Brussel. 
Verder eiste de VU-senator een 
prioritaire aandacht voor ar
beidsintensieve investeringen. 

Nadien kwamen zijn kollega's 
Neily Maes en Oswald Van Oo-
teghem aan het woord. Zij han
delden resp. over het Sigmaplan 
en de stormstuw te Oosterweel, 
de beveiliging van de zwakke 
weggebruikers en het havenbe-
leid. 

De volgende begroting, die 
van verkeerswezen, was al 
evenzeer een kolfje naar de 
hand van Bob Maes. Uiteraard 
ging hij uitgebreid in op het reor-
ganizatie- en saneringsplan van 
de NMBS. Ook bij de metrower-
ken te Brussel en de jongste 
ingrepen bij Sabena formuleerde 
hij een aantal opbouwende be
denkingen. Gentenaar Van Oo-
teghem van zijn kant ontleedde 
in het bijzonder twee elementen 
van het herstruktureringsplan 
van de spoorwegen: de anti-
Vlaamse aanpak en het gebrek 
aan koordinatie tussen trein, 
tram en bus. Om af te ronden gaf 
Guido Van In enige ideeën ten 
beste rond de oproep van minis
ter De Haene om van 1984 het 
jaar van de verkeersleefbaar-
heid te maken. 

Een 
duidelijk 
alternatief 

„Uitgedaagd door CVP-voorzitter Swaelen, toon-
\de de Volksunie van haar kant dat zij wel degelijk een 
\ eigen visie heeft op onderwijs, sociale zekerheid en 
\tewerkstelllng" (Manu Ruys in De Standaard van 
\19.3.1984). 

De VU heeft uiteraard niet op Swaelen gewacht 
om een alternatieve visie te ontwikkelen. Reeds in 
1978 hield de VU een kongres over de Arbeid, in 
1982 werd een brochure voorgesteld over het 
tewerkstellingsbeleid, in 1983 kwam „De Uitweg - So
ciaal ekonomisch profiel van de Volksunie". 

TIJDENS het kamerdebat 
zegde de voorzitter dat 
de VU niet over een mira

keloplossing beschikt; maar de 
regeringsvoorstellen zijn onaan
vaardbaar omdat zij onvoldoen
de sociale korrekties aanbren
gen en omdat zij voorbijgaan aan 
het fundamentele strukturele 
probleem van de Belgische 
Staat. 

Zolang de permanente com
munautaire afdreiging mogelijk 
blijft, is er voor dit land geen 
heropstanding, geen uitweg uit 
de krisis mogelijk 

De Volksunie stelt ook de 
sociaal-ekonomische problemen 

. centraal, maar stelt tegelijk dat 
de oplossing van deze, voor ons 
volk essentiële problemen, 
slechts kans op sukses hebben 
in een autonoom Vlaanderen, 
met eigen bevoegdheden en ei
gen financiële en fiskale verant
woordelijkheid. 

De sanering van de over
heidsfinanciën zal slechts moge
lijk worden wanneer de minis
ters de moed opbrengen jaarlijks 
de uitgaven op hun ekonomisch 
en sociaal nuttig effekt onder
zoeken. 

Veeleer dan de lineair? inleve
ring via de index van 3 x 2 % 
stelt de Volksunie voor, de nood
zakelijke inlevering in overeen
stemming te brengen met ieders 
draagkracht en niet enkel op 
inkomen uit arbeid, maar ook op 
inkomen uit vermogen. 

De inlevering ook opleggen 
aan de allerlaagste lonen, de 
gewone pensioenen en vervan-
gingsinkomens is sociaal on
rechtvaardig. 

WIJ zijn duidelijk voorstanders 
van het herstel en behoud van 
de konkurrentiekracht van onze 
ondernemingen. Maar het moet 
gezegd dat de meerwaarden die 
binnen de bednjven ontstaan, na 
een redelijke vergoeding voor 
het kapitaal, opnieuw moeten 

geïnvesteerd worden om duur
zame tewerkstelling tot stand te 
brengen. 

De VU is ervan overtuigd dat 
deze duurzame tewerkstelling 
beter tot stand kan gebracht 
worden door een algemene ver
laging van de vennootschapsbe
lasting dan wel door de aktueel 
gebruikte Sinterklaaspolitiek van 
rentesubsidies en kapitaalpre-
mies. 

De VU stelt voor om elke 
bijkomende tewerkstelling voor 
een periode van 3 tot 5 jaar vrij 
te stellen van sociale bijdragen 
om aldus de loonkost te verlich
ten. 

Ook onze voorstellen zouden 
op korte termijn geen aanleiding 
geven tot volledige tewerkstel
ling, daarom stellen wij een uitge
breid programma voor van werk-
loosheidsbegeleiding waarbij de 
werkloos gebleven arbeids
krachten de kans krijgen nuttig 
ingeschakeld te worden in de 
samenleving ten einde de psy
chologische druk te verlichten. 

Deze regering biedt dit per-
spektief met. 

WIJ hopen dat zowel de werk
nemers als werkgeversorganiza-
ties eindelijk zullen inzien dat hun 
toekomst enkel kan verzekerd 
worden in een zelfstandig Vlaan
deren 

André Geens 
lid Partijbestuur 
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Wet volgende maand in parlement 

Omstreden kompromis 
in Frankrijks schoolstrijd 

De oude betwisting tussen staats- en privé-onder-
wijs is de jongste maanden in Frankrijk opgelaaid tot 
een ware schoolstrijd, met als climax de meeting 
vorige maand van 600.000 voorstanders van het 
(voor 93 t.h. katoliek) privé-onderwijs in Versailles. 

DE voorstanders van één 
grote openbare onder
wijsdienst, waarin vol

gens keuze van de ouders gods
dienstig of levensbeschouwelijk 
onderricht zou worden gegeven, 
vinden het onaanvaardbaar dat 
de staat wel volledig betaalt voor 
het privé-onderwijs maar geen 
enkele kontrole over het gebruik 
van die staatsfondsen heeft. De 
aanhangers van het privé-onder
wijs staan zeer weigerachtig te
gen dergelijke kontrole. 

Eén van de ontwikkelingen die 
het vuur aan de lont van de 
huidige betwisting staken was 
de decentralizatiewet van de 
linkse regering die maakt dat de 
plaatselijke autoriteiten nu moe
ten tussenbeide komen voor de 
bekostiging van de scholen (de 
gemeenten voor de lagere scho
len, de departementen voor de 
kolleges, de regio's voor de ly
cea) 

Verschillende gemeenten met 
een links bestuur weigerden 
toen op te draaien voor privé-
scholen, en dat des te meer daar 
bij gebrek aan geld tientallen 
openbare lagere scholen in afge
legen gemeenten worden geslo
ten. 

Kompromis 
De socialistische onderwijs

minister Alain Savary heeft nu 
een kompromis voorgesteld dat 
vier grote strijdpunten regelt. 

Ten eerste moeten de lokale 
autoriteiten bijdragen aan de 
werkingskosten van de privé-
scholen terwijl de salarissen van 
de leraren verder worden be
taald door de regering. 

Ten tweede mogen de privé-
scholen niet langer naar eigen 
goeddunken nieuwe klassen 
openen waarvoor de staat auto
matisch moet bijbetalen. 

Ze moeten nu, volgens de 
normen die ook gelden voor het 
openbaar onderwijs, de nood
zaak van nieuwe klassen en le
raars kunnen aantonen. 

Ten derde worden er, ter kon
trole van het gebruik van de 
staatsgelden, „instellingen van 
openbaar nut" opgericht die vijf 
tot zes pnvé-scholen zullen groe
peren, waarin o.a. ook ambtena
ren zullen zetelen, en die de 
staatsgelden zullen beheren en 
een verbinding vormen tussen 
staats- en privé-onderwijs. 

Staats
ambtenaren? 

Het zeer omstreden punt van 
het statuut van de leraren in de 

privé-scholen krijgt zijn beslag in 
een regeling die voorziet dat de 
leraren van het privé-onderwijs 
binnen zes jaar na het van kracht 
worden van de nieuwe wet de 
optie krijgen om staatsambtena
ren te worden, zoals hun kolle
ga's in het openbaar onderwijs. 

Om. tegen dat laatste punt. 

waarvan heel wat leraren in het 
privé-onderwijs voorstander zijn 
omdat ze er een bescherming in 
zien tegen een zekere willekeur, 
bestaat groot verzet vanwege 
enkele katolieke gezagsdragers 
en vanwege organizaties van het 
privé-onderwijs. Al moet worden 
gezegd dat de leiders van de 
Franse katolieke kerk in de 
schoolstnjd tot matiging hebben 
opgeroepen en dat vooral de 
politieke partijen van de be-
houdsgezinde oppositie die 
kwestie hebben aangegrepen 
om het de socialistisch-kommu-
nistische regering van president 
Mitterrand moeilijk te maken. 

Eén grote toegeving die het 
privé-onderwijs alvast bekomen 

heeft is dat de ouders vrij blijven 
hun kind naar om het even welke 
school in om het even welk deel 
van Frankrijk te sturen En meer 
nog dan de religieuze richting of 
de kwaliteit van het onderwijs is 
dat één van de grote trekpleis
ters van het privé-onderwijs dat 
met twee miljoen leerlingen zo
wat 15 t.h. van de schoolgaande 
kinderen en jongeren heeft. Het 
staatsonderwijs is immers on
derworpen aan een reglemente-
nng waarbij ouders verplicht 
worden hun kinderen naar scho
len in het gebied waar ze wonen 
te sturen, en waarbij verandering 
van school, om om het 'even 
welke reden, een uiterst tijdro
vende en omslachtige aangele
genheid is. 

Verhuis-
rompslomp 

Om een tekenend voorbeeld 
te geven: een voorstander van 
het openbaar onderwijs zei in 
een enquête dat hij zijn 15-jange 
dochter uit haar lyceum had 
weggehaald, niet omdat hij met 
tevreden was over het onder-
ncht, maar omdat hij er achter 
was gekomen dat een aantal 
leerlingen van haar klas drugs 
gebruikten en hij met wilde dat zij 
ook verslaafd zou geraken 

Omdat voor overplaatsing 
naar een andere openbare 
school een ontzaglijke adminis
tratieve rompslomp nodig was 
had hij haar maar in een privé-
school ingeschreven want daar 
kon ze onmiddellijk terecht. 

Terwijl de organizaties van het 
privé-onderwijs nog heel wat kri
tiek hebben op Savary's kom
promis krijgt deze ook van zijn 
eigen achterban de wind van 
voor omdat Mitterrand is terug
gekomen op zijn belofte één 
nationale onderwijsdienst tot 
stand te brengen, en er twee 
onderwijsnetten blijven bestaan. 
Als de wet volgende maand in 
het parlement komt zullen nog 
felle robbertjes worden uitge
vochten. 

H. Oosterhuys 

Komt internationale veiligheid in gevaar? 

Honger in Afrika wordt 
„kontinentale ramp" 

Verschillende Afrikaanse landen waar tengevolge 
van een rampzalige droogte hongersnood heerst 
staan aan de rand van een katastrofe. Als er niet snel 
veel meer hulp wordt geboden, zo waarschuwen ex-
perten van de Wereldbank, zullen die landen geheel 
instorten en terugkeren naar een „brousse-ekono-
mie". 

VOLGENS een intern rap
port van de Wereldbank 
kunnen vier landen — 

Tsjaad, Ethiopië, Opper Volta en 
Mozambique — bij de huidige 
hulpverlening binnen vier maan
den al aan een dergelijke instor
ting toe zijn. 

Mauritanië, Ghana (ooit één 
van de welvarendste landen van 
zwart Afrika), Mali en Senegal 
staan er weinig beter voor. Alle 
acht zijn ze met in staat voedsel-
import te bekostigen. 

Kontinentaal 
Veertien andere Afnkaanse 

landen zijn zwaar getroffen door -
de droogte, of liever een jaren
lange opeenvolging van droog
ten, die volgens een expert de 
dreiging van een „kontinentale 
ramp" inhouden 

Zelfs waar er hulp geleverd 
wordt IS het vaak onmogelijk die 
naar de getroffen gebieden te 
brengen wegens gebrek aan we
gen, vrachtwagens en een effi
ciënte administratie De Voedsel-
en Landbouworganizatie van de ^,^ 
Verenigde Naties (FAO) schat ' - " -««•>=; ;^ 

dat twintig miljoen mensen door 
de hongerdood bedreigd wor
den. Tienduizenden zijn al om het 
leven gekomen. 

Het uitblijven van regen in 
verschillende opeenvolgende 
seizoenen is nog maar één oor
zaak van de krisis. Daarnaast 
hadden tal van landen af te reke
nen met een veeziekte (runder-
pest) en een plaag van insekten 

die de oogst verslinden. En ook 
gevechten — in Tsjaad, Ethiopië 
en Mozambique — hebben gro
te schade aan de landbouw toe
gebracht. Bovendien luiden ex-
perten de alarmklok over oorza
ken op lange termijn. 

Een rapport wijst erop dat de 
voedselproduktie per hoofd van 
de bevolking in Afrika de jongste 
twintig jaar gestaag is achteruit
gegaan. Wat gedeeltelijk te wij
ten is aan een ekonomisch be
leid om goedkoop voedsel te 
bezorgen aan de stadsbevolkin
gen, ten koste van de boeren. 
Met het gevolg dat de boeren to
taal ontmoedigd werden en zich 
beperkten tot het telen van wat 
ze voor het eigen gezin nodig 
hadden ofwel op hun beurt naar 
de stad trokken en zich daar bij 
het leger werklozen voegden. 

Veelzijdig 
probleem 

In diezelfde periode steeg de 
landbouwproduktie in Azië met 
15 t h. en die bemoedigende re
sultaten trokken dan ook meer 
ontwikkelingshulp aan, ten koste 
van Afrika. 

Hulporganizaties zeggen dat 
massale hulpverlening aan Afri
ka nu veel meer is dan een 
kwestie van menslievendheid. 
Een reeks van instortingen op 
dat kontinent, zo zeggen ze, zou 
rampzalige gevolgen heben voor 
de wereldgezondheid, de we
reldhandel (de EG-landen heb
ben met onaanzienlijke belangen 
in Afrika) en de internationale 
stabiliteit en veiligheid. 

H.O. 
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Ministerraad was Straatsburg even voor 

Euro-parlement 
blijft doen alsof... 

Straatsburg — Het jaarlijks praatje over de landbouwprijzen werd dit jaar 
verstoord door een wel merkwaardige gebeurtenis. Net voordat het Europees 
Parlement ging beraadslagen over het systeem van de Monetair Compensatoire 
Bedragen (zeg maar exportsubsidies voor de landbouwers uit de landen met 
een sterke munt) kwam het bericht door dat de Ministerraad, die op dat moment 
in Brussel aan het vergaderen was, een plan had opgesteld waarin voorstellen 
werden geformuleerd om de betwistingen inzake die so-called MCB's op te 
lossen. 

ilEURO 
PA 

bracht zijn rapport voor. Dege
lijk, sereen, goed gedokumen-
teerd. 

Meteen een aanleiding voor 
de lobby van de kernenergie om 
wild te keer te gaan. Konserva-
tief Sherlock had er een paar 
amendementen tegenaan ge
gooid: zo beweerde hij dat het 
merendeel van de afval voort
kwam van ziekenhuizen. 

Willy Kuypers had net in de 

DE hele bedoening van het 
Parlement had dus geen 
zin meer, omdat hoe 

dan ook de Ministerraad beslist 
en het dus een beetje grotesk 
zou zijn een advies te geven 
over een zaak die reeds haar 
bekomst heeft gehad. 

Een grotere frustratie kan 
men zich nauwelijks indenken 
voor een Parlement dat al de 
hele tijd probeert te doen alsof. 
Als troost kwam minister Ro-
card, huidig voorzitter van de 
Raad, dan een uitleg doen de 
dag daarop in Straatsburg. 

Gelijkschakeling 
diploma's 

De week was echter niet zo 
begonnen Eerst hadden we het 
rapport van SPD'er Schwencke 
over de erkenning van diploma's. 

Een zaak die indertijd door 
Jaak Vandemeulebroucke (VU) 
werd ingeleid, omwille van de 
moeilijkheden die de Duitstaligen 
in ons land ondervonden. 

Wie hogere studies wil begin
nen in zijn moedertaal moet naar 
Duitsland: meestal gaat het dan 
naar de universiteit van Aken. 
Alles goed en wel, maar eens af
gestudeerd zitten de Duitstalige 
Belgen met een „vreemd" diplo
ma, dat hier moet gehomolo
geerd worden en dat duurt 
vaak., twee jaar. Twee jaar 
wachttijd dus om aan een job te 
denken, twee jaar wachten voor
aleer men kan solliciteren. 

Vandemeulebroucke: „Ik ge
loof dat wij in elk geval zo snel 
mogelijk moeten komen tot een 
soepele toepassing van de „er
kenning" in intra-communautaire 
grensregio 's waar aan beide kan
ten van de grens dezelfde taal 
wordt gesproken. Op die manier 
zou ten minste al iets konkreets 
worden gedaan". 

Nucleair afval 
in zee 

Het rapport werd aangeno
men. Het IS nu aan de Minister
raad, aan de Kommissie om te 
handelen. 

D'66 maakt er zijn vlaggeschip 
voor de verkiezingen van. Hun 
vertegenwoordiger Eisma 
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De top van Brussel werd een flop. Na de mislukking van Athene begint men zich ernstig vragen te stellen 
over de toekomst van de Tien... 

Belgische Kamer over die zaak 
gehandeld en daar had hij aange
toond dat slechts 7 % van het 
nucleair afval afkomstig was van 
ziekenhuizen, maar 43 % van 
kerncentrales en 35 % van ra-
diumfabneken. 

In zijn tussenkomst haalde 
Jaak Vandemeulebroucke dit 
aan, samen met de bewering van 
Knoops, dat de hele zaak voor 
lozing van kernafval een „waar
deloos en pessimistisch gekan
ker" IS. 

„Ik wil hier geen apocalypse 
beschrijven, maar wij moeten 
toch vaststellen dit de frekwen-
tie waarmee de jongste tijd ge
wag gemaakt wordt van milieu
aantasting op zijn minst zeer 
onrustbarend is. Dit is dan ook 
een zaak bij uitstek die grens
overschrijdend IS en dus interna
tionaal moet aangepakt worden". 

Het rapport werd aanvaard. 
• Eisma kan de campagne ingaan. 
Of het hem en zijn partij zal 
redden, valt te betwijfelen, de 
jongste prognoses geven D'66 
nog 2 % en dat is te weinig voor 
één zetel. How things can chan
ge. 

Herman Verhelrstraeten 

Tussen soep en tandpasta... 

De zogenaamd objektieve 
campagne voor de 
Euroverkiezingen 

U zal zich de ergernis herinneren waarmee de 
Volksunie de schandalige subsidiëring van politieke 
partijen voor de Eurokampanje heeft aangeklaagd. 
Jaak Vandemeulebroucke legde een resolutie ter on
dertekening voor: geen enkele landgenoot wou of 
„kon" tekenen. 

NAAST dit schandaal rees 
er nu een ander: de zo
genaamd objektieve 

campagne Is het niet zo zwaar fi
nancieel geladen, het is des te 
meer een politiek monster. 

Onding 
Nederland had — net na het 

nieuws, tussen Unox-boeren-

soep en Prodent met bifluor — 
het genoegen een reklamefilm-
pje te zien over de komende 
Euroverkiezingen. 

Vandemeulebroucke schreef 
er een open brief over aan de mi
nisters van Buitenlandse en Bin
nenlandse Zaken van Nederland 
(de twee sponsors van het on
ding). 

„(...) In een bepaalde passage 
wordt een windmolen getoond, 
en gesuggereerd dat het Euro
pees Parlement zou ij^ren voor 
het gebruik en de toepassing 
van zachte energie. Dat is een-
aanfluiting van de waarheid en ik 
protesteer hiertegen met klem". 

Na citaat van acht rapporten 
waarin het Europarlement tegen 
zachte energie en voor kern
energie stelling nam, gaat het 
verder- „U merkt dat mijn veront
waardiging wel niet ongegrond 
is. In deze film wordt de indruk 
gewekt dat het Parlement en de 
meerderheid daarin konsekwent 
voorstander zou zijn van de ont
wikkeling van zachte energie, en 
dus ook die bewuste keuze zou 
maken. Niets is minder waar (..) 
Van bij het begin hebben wij het 
opgenomen tegen de kernener
gielobby die helaas in dit Parle

ment het sterkst blijkt te zijn. 
Steeds hebben wij het moeten 
afleggen tegen de belangenver
dedigers van de elektriciteits
centrales (...) Heel die „objektie
ve" kampanje is een jammere 
bedoening, met alleen omdat de
genen die Ijveren voor een alter
natief energiebeleid totaal wor
den miskend, maar voocal omdat 
de bevolking belogen wordt 
Eens te meer". 

Afgevlakt 
Het gaat hier dus niet over het 

filmpje dat ook op de BRT ver
toond wordt dat heeft Neder
land geweigerd Maar gebeurd is 
wat Vandemeulebroucke had 
voorspeld: „uw zogenaamd ob
jektieve kampanje zal er een zijn 
om de meerderheid van dit parle
ment te ondersteunen", en de 
meerderheid is met alleen kon-
servatief, maar haar Europese 
politiek IS een klakkeloze aan
vaarding van een wazig soort 
Europees unionisme dat alles af
vlakt, van het soort dat uniforme 
hamburger eet van Inverness tot 
Reggio di Calabria. 

H. Verhelrstraeten 

22 MAART 1984 
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Zondag 8 april 1984 ̂ ^^^" imjmt 
in het Sportpaleis te Gent Aj^M/^ 

Grote Feestvien'ne van EEEEm"^ 

VO 

Toegangsprijs 100 F 

Leg nu reeds 
deze datum vast 

Organiseer 
de bus of 

verplaatsing 
van 

uw afdeling. 

UNIE 
Een stnjdvaardie 
en feestelijk spektakel 

met medewerking van 
talloze groepen^ 

muziel^erem'gwsen en kunstenaars. 
Optreden van ondermeer 

^ Miei COOLS 
ifJefELBERS 
^MichaMARAH 

^De VAGANTEN 
Het grote weerzien voor heel de 
Volksunie, de ontmoeting tussen 

jong en oud. 
Een feestelijke 

familienamiddag. 
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Met Maria-naamdagen 
kan je alle kanten uit: er 
liggen vier grotere en 
een dozijn kleinere over 
gans het heiligenjaar uit
gespeeld. „Op 1 januari" 
wordt de Moeder Gods 
gevierd, op -2 februari 
Maria Lichtmis. Negen 
dagen later is O.LV. van 

Lourdes aan de beurt. En een 
van de grote Lente-naamdagen, 
op 25 maart, is Maria-Bood
schap. Laat je volgende zondag 
vooral dus niet weerhouden en 
boodschap aan Maria dat je 
bloemen bij hebt voor haar. 

Zelfs als zij naamdag viert op 
een andere datum — of hele
maal niet, zoals meer en meer 
het geval is, ook in de naam-
feestprovincie bij uitstek, Lim
burg — zal zij de ruiker niet 
versmaden. 

De naam Maria is afgeleid 
van het Hebreeuws Mirjam. 
Over de betekenis ervan be
staat de allergrootste onzeker-

Maria 
heid; er zijn wel 60 verklarin
gen. De meest gebruikelijke Is 
(wellicht tot ontgoocheling van 
vele Maria's, Mariella's, Mari-
ta's, Marijke's, MIeke's, Maai-
ke's, Mia's, Marion's, Mimi's, 
Miesje's, Ria's, Rita's en Rie-
t'en): „de bitterheid". 

Eén van de allereerste Mari
a's in de Vlaamse Beweging 
was de dichteres Maria van 
Ackere-Doolaeghe. Ze werd te 
Diksmuide geboren in 1803 en 
ze stierf er in 1884. Ze was 
gehuwd met de geneesheer 
Bruno Van 
Ackere. 

Alhoewel thans vrijwel ver
geten, was haar letterkundig 
werk tijdens haar leven bekend 
over het ganse Nederlandse 
taalgebied. Haar verzameld 
werk werd einde de jaren ze
ventig trouwens in het noorden 
uitgegeven. 

Zij was een vurige en stri jd
vaardige Vlaamse orangiste 
geweest. Na 1830 aanvaardde 
ze weliswaar het Belgisch feit, 
maar bleef krachtig ijveren 
voor de overbrugging van de 
kloof tussen Noord en Zuid. Ze 
telde heel wat relaties in de 
Noordnederlandse letteren en 
ze werkte mee aan de Neder
landse Congressen. 

Haar literair werk — gele-
genheids- en vaderlandse ge
dichten, huiselijke poëzie in 
volkse toon — werd bewust 
geschreven vanuit de bekom
mernis voor de heropleving van 
de moedertaal. 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 24 maart 
• BRT 1 - 1600 
Adel verplicht, film 
• BRT 1 - 1905 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 -2015 
Zingezong, show 
• BRT 1 - 21 05 
Terloops 
• BRT 1 - 21 50 
Vampyra, TV-film 
• BRT 1 - 2320 
Sport op zaterdag 
• Med 1 - 2028 
De Mounties show 

Alan Bates en Isabelle Adjani in James Ivory's dramatische film „Quar
tet" (1980) 

(Dinsdag 27 maart om 21 u 05 op BRT 2) 

• Ned 1 - 21 20 
Falcon crest, serie 
• Ned 1 -2210 
Tros aktua/Tros sport 
• Ned 1 - 2250 
Harten 2, serie 
• Ned 2 -2010 
Going coconuts, film 
• Ned 2 - 21 45 
Diana Ross in central Park koncert 
• Ned 2 -2315 
McO. TV-film 

Zondag 25 maart 
• BRT 1 - 1110 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 1600 
Blue fire. Lady, jeugdfilm 
• BRT 1 - 1730 
De verhuizing, om te lachen 
• BRT 1 - 1820 
Van pool tot evenaar, kwis 
• BRT 1 - 2005 
Sportweekend 
• BRT 1 - 2035 
De wind zat gunstig voor Frankrijk, 
nieuwe serie 
• BRT 1 - 21 30 
TV-Touché, om te lachen 
• BRT 1 -2200 
Cinemanie, filmkwis 
• BRT 2 - 1545 
De Brabantse Pijl, rechtstreekse re
portage 
• Ned 1 - 1150 
De boeren hebben mij bekeerd, 
Latijns-Amerikaanse vroomheid 
• Ned 1-2010 
Panoramiek 
• Ned 1 - 2045 
The shadow riders, western 
• Ned 2 - 1955 
Nederland muziekland, show 
• Ned 2 - 2035 
Dynastie, sene 
• Ned 2 - 21 25 
Wild catters, dok over de oliewereld 

Maandag 
26 maart 
• BRT 1 - 1835 
Leven met cara, serie over de adem
haling 
• BRT 1 - 2020 
De parel aan de kroon, sene 
• BRT 1-2110 
Benny Hill show, om te lachen 
• BRT 1 - 21 40 
Wikken en wegen, over de vakantie 
• BRT 2 - 1900 
Oude adel, nieuwe rijken, serie 
• BRT 2 -2015 
Extra-time 
• Ned 1 - 2028 

Farce majeure, satire 
• Ned 1 - 21 00 
Schaduw van het verleden, kortfilm 
• Ned 1 - 21 40 
Hier en nu 
• Ned 2 -2115 
Het interview, TV-spel 

Dinsdag 27 maart 
• BRT 1 -2015 
I.Q, kwis 
• BRT 1 - 2045 
Chia Chia Fox Fox, dok over Artsen 
zonder grenzen in Tsjaad 
• BRT 2 - 1900 
Webster, serie 
• BRT 2-2015 
Première-magazine 
• BRT 2 - 21 05 
Quartet, film 
• Ned 1 - 2028 
Reilly, meesterspion, sene 
• Ned 1 - 21 20 
Achter het nieuws 
• Ned 1 -2200 
Pisa, satire 
• Ned 2 - 1955 
De overwintering van de Lapland-
uil, dok 
• Ned 2 - 2020 
Tijdsein 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag 
• ARD - 2300 
Flametti, Duits volksteater tegen de 
Eerste Wereldoorlog 

Woensdag 
28 maart 
• BRT 1 - 1700 
Grizzly Adams, sene 
• BRT 1 - 2020 
Namen noemen, kwis 
• BRT 1 - 2055 
Als de kikkers kwaken, natuurdok 
• BRT 2 -2015 
Slow dancing m the big city, film 
• BRT 2 - 2205 
Godunov, een wereld om in te dan
sen, reportage 
• BRT 2 - 2305 
Pegasus, tekenfilm van Servais 
• Ned 1 - 2033 
Saturday night live, show 
• Ned 1 -2215 
Tape-TV, video-show 
• Ned 2 - 1922 
Van gewest tot gewest 
• Ned 2 -2010 
Koos Postema in gesprek 
• Ned 2 - 21 00 
Gustav lll-teaterkoning en dromer, 
muzikaal drama 

• Ned 2 - 21 55 
De Sint Pietersberg, een uitgemer
geld natuurmonument, dok 

Donderdag 
29 maart 
• BRT 1 - 1805 
Het leven op Sinis en in het Zwin, 
natuurdok 
• BRT1 -2015 
Hoger-Lager, kaart-spel 
• BRT 1 - 2055 
Panorama 
• BRT 1 - 21 45 
Dallas 
• BRT 2 -2015 
Verrassende vertellingen, bizarre 
verhalen 

• Ned 1 - 21 20 
De doornvogels, sene 
• Ned 1-2210 
Televizier magazine 
• Ned 1 -2255 
Blokletters, spel 
• Ned 2 -2015 
Lou Grant, serie 
• Ned 2 - 21 00 
Hallo Larry, serie 
• Ned 2 - 21 30 
De 2de generatie gastarbeiders in 
Ned, dok 
• TF - 21 35 
De guerrilla m Columbie, twintig 
jaar geleden, dok 

Vrijdag 30 maart 
• BRT 1 - 2020 
Het verzet, de memoires Vander-
meerssche 
• BRT 1-2115 
Dood in eigen rangen, serie 
• BRT 2 - 1900 
Pop-Elektron 

• BRT 2 - 21 50 
Premiere 
• Ned 1 - 2028 
De wrekers, serie 
• Ned 1 - 21 20 
Brandpunt 
• Ned 1 - 2230 
De alles is anders show 
• Ned 1 - 2340 
Vlucht door de hel, anti-oorlogsfilm 
• Ned 2 - 2025 
Agatha Christie, TV-film 
• Ned 2 - 2115 
Nette heer zoekt dito dame, over 
een huwelijksbureau 
• Ned 2 - 2245 
Punk in Polen, reportage / 

Een film 
per dag 

Zaterdag 
24 maart 
Adel verplicht 

Een prachtig voorbeeld van 
Britse zwarte humor met een 
verbluffende Alec Guinness 
(toen nog geen Sir) die zomaar 
eventjes acht rollen voor zijn 
rekening neemt Louis Mazzini, 
zoon van een Italiaanse tenor en 
een adellijke Britse wil mets lie
ver dan zijn volgens hem recht
matige plaats in de adel innemen 
(BRT om 16 u) 

Zondag 25 maart 
The shadow riders 

Amenkaanse tv-western 
(1982) van Andrew McLaglen 
met Tom Selleck, Sam Elliot Kat
harine Ross, e a 

1865 De Amerikaanse bur
geroorlog IS ten einde Echter 
met voor de broers Mac en Dal 
Traven uit het zuiden die als 
rebellen hebben gevochten 
Wanneer zij thuis komen vinden 
ZIJ éen grote verwoesting de 
ranch werd aangevallen en hun 
jongere broer, twee zusters en 
Dals verloofde werden naar 
Mexico gesleept waar hen sla
vernij en prostitutie wacht 
(Ned 1 /Tros om 20 u 45) 

Maandag 
26 maart 
Que les grands salaires 
lèvent Ie doigt! 

Franse satire van Denys Gra-
nier-Deferrere (1982) met Jean 
Poiret, Daniel Auteuil, Michel Pic-
coli, Mane Laforêt, e a 

De grote baas van een verze
keringskantoor nodigt zijn volle
dig personeel onder een vals 
voorwendsel uit op een week
end op zijn buitenverblijf De 
baas heeft besloten om zijn per
soneel te „ontvetten" Er zullen 
koppen vallen 

(In de reeks „Ecran temoin", 
gevolgd door een debat over „de 
kaders", RTBF om 20 u) 

Dinsdag 27 maart 
Quartet 

Frans drama met James Ivory 
(1980) met Isabelle Adjani, Alan 
Bates, e a 

Panjs in de jaren '20 Marya en 
haar man Stephan leiden een 
romantisch nonkonformistisch 
leventje Ontredderd en zonder 
inkomen, nadat haar man we
gens een licht vergrijp ingere
kend werd, IS de jonge vrouw 
een gemakkelijke prooi voor een 
koppel gewetenloze Engelse 
kunsthandelaars (BRT 2 om 
21 u05) 

Woensdag 
28 maart 
(BRT 2 om 20 u 15) 
Slow dancing in the big city 

Amerikaans melodrama van 
John G Avildsen (1978) met 
Anne Ditchburn, Paul Sorvino 

En charmante poëtische film 
over een jong stel in New York 
Een journalist wordt verliefd op 
het mooie, frêle Canadese ballet
danseresje Sarah Sarah leeft 
slechts voor haar beroep dan
sen FILMMENU 

Donderdag 
29 maart 
Hotel des Amériques 

Frans drama van André Techi-
né (1981) met Cathenne Deneu-
ve, Patrick Dewaere, e a 

Na een toevallige nachtelijke 
ontmoeting tussen de aantrek
kelijke Helene en Gilles laat het 
beeld van het meisje Gilles met 
meer los Hij zoekt ze overal, 
maar zij blijkt hem te ontvluch
ten (RTBF 1 om 20 u 25) 

Vrijdag 30 maart 
De ontmoeting 
van de bedrogenen 

(Fool's parade) Amenkaanse 
film van Andrew McLaglen 
(1971) met James Stewart, 
George Kennedy, Kurt Russell, 
ea 

Dne ex-gangsters willen met 
het geld dat zij in de gevangenis 
hebben verdiend een winkel be
ginnen Dat IS een doorn in het 
oog van een bewaker die op hun 
geld aast BRT 2-2015 

Nieuw op 
het scherm 

De wind zat 
gunstig 

„Fair stood the wind for Fran
ce", een roman van HE Bates 
die uitkwam in 1944, dus in volle 
oorlogstijd, wordt nog steeds be
schouwd als een van de beste 
oorlogsromans De BBC heeft 
die roman verwerkt tot een 
schitterende 4-delige tv-reeks 
die de gevestigde reputatie van 
de BBC alle eer aandoet 

Zorrdag 25 maart, 20 u. 35, 
BRT1. 

De oliebaronnen 
,Wild Catters" is een doku-

mentair verhaal over het groepje 
mensen dat beslist over de olie
prijzen en daarmee over de we-
reldekonomie en de politiek, 
over oorlog en vrede over leven 
en d o o d ' 

Zondag 25 maart, 21u. 25, 
Ned. 2. 

Artsen zonder 
grenzen 

BRT 1 (dinsdag 27 maart, 
20 u 45) besteedt in „Een we
reld" aandacht aan het werk van 
de vnjwilligers-artsen in Tsjaad, 
de zogenaamde „Artsen zonder 
grenzen' 

22 MAART 1984 ) 
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^/\/eten 
Het kasteeldorp Beauvoorde in het hart van Veurne-
Ambacht leeft van tradities. Nu zaterdag 24 maart 
organizeert Opbouwwerk IJzerstreek er zijn lente-
feest met muziek en vuren, met een fakkeltocht en 
een Ode aan de natuur 

HET begint met een avond
wandeling van te zamen 
4 km die om 19 u. start 

aan het kasteel, richting Elzen-
tap. Dit is een wijk tussen Beau
voorde en Houtem. Daar was 
tijdens de Eerste Wereldoorlog 
en nog nadien het Vinkemstation 
en óók een herberg die de naam 
van de wijk In haar banier droeg. 
In de jaren twintig stapten vele 
„passanten" daar eens binnen bij 
de joviale waardin Irma Buitheel, 
in de volksmond „Ma van den 
Tap". Wanneer de stoet via lan
delijke weggetjes nabij de vijver 
van het inmiddels groene rust
plaats geworden Elzentapstation 
aankomt, wordt er het eerste 
lentevuur ontstoken. 

In de 16de en 17de eeuw 
leefde in Vlaanderen de ge
woonte lentevuren te ontsteken, 
vuren op de velden en vuren op 
de heuvels. Dit gebeurde onder 
meer op Sint-Pietersstoel de 
22ste februari, de alleroudsten 
lentedag. Maar dit gebeurde ook 
op vastenavond, op de eerste, 

tweede en derde zondag van de 
vasten, ja op Pasen nog. 

Deze gewoonte gaat eigenlijk 
nog verder in de geschiedenis 
terug. Onze voorouders geloof
den in de kracht van het vuur om 
boze geesten af te weren, om 
hun krijgslust op te wekken bij 
vijandelijke dreiging, om de na
tuurkrachten gunstig te stem
men, zo bij voorbeeld door mid
del van de lente- en de midzo-
mernachtvuren. 

Met de verbrande fakkels en 
op de tonen van de Outruythin-
gen-blaaskapelle komt de stoet 
naar het dorp terug om bij de 
Driekoningenschuur het proces 
van de winterkwene bij te wo
nen. 

De winterkwene, symbool van 
alle winterse ellende, wordt aan 
de galg gehangen, terwijl een 
tweede vuur aan haar voeten 
wordt ontstoken. 

In de Driekoningenschuur 
wordt bij hete erwtensoep met 
spek en sprankelend gerstenat 
de lente verder gevierd. 

s ï s^ ïT ' - ' ' . --'-'-Is.-. "i-.'ii..i«»«tó.*ï» 

In het eerste nummer van het Nieuw Wereldtijd
schrift bijt kultuurminister Karel Poma verrassend in
telligent van zich af tegen zijn interviewers Herman 
de Coninck en Piet Piryns (wanneer gaan die ooit sa
men ook nog de 6-Dagen rijden?). Hij zegt daar dat 
hij soms brieven ontvangt waarin hij aangesproken 
wordt als minister van subsidies. 

NU het woord toch geval
len is, de kultuursubsi-
dies voor '84 zijn al uit 

de bus gekomen. Deze voor 
toneel werden opgetrokken van 
402 tot 428 miljoen (en daar 
komt naar alle waarschijnlijkheid 
nog een „bijblad" van de begro
ting bij, in '83 stond daar 62 
miljoen op). Uiteraard protes
teert de teaterwereld tegen 
deze „peulschil". 

Nu gaan we even naar de 
letteren. 14 miljoen voor aanko
pen van boeken ('n miniem ver-
hogingske, daar waar de boe
kenprijs steil de hoogte in snelt). 

Toelagen: 9,5 miljoen (daar
mee moeten niet alleen al onze 
auteurs — romanciers, dichters, 
jeugdschrijvers, essayisten, to
neelschrijvers — het stellen, 
maar ook de letterkundige en 
aanverwante tijdschriften, de in
richters van literaire manifesta
ties, de werking van het Poëzie-
centrum, enz... in het bedrag zit
ten verder nog wat eregelden en 
RMZ-bijdragen. 

O ja, en dan is er nog die zo 
ontroerend klinkende begro
tingspost „hulpgelden aan au
teurs": 300.000 frank. Daar zal 
nogal wat mee geholpen wor
den. 

Schrijven is een eenzame be
doening die sereniteit en asceze 
vergt. Dus geen straatbetogen-
de auteurs en geen bezetting 
van een ministerieel kabinet. Al
leen bitterheid. Dat hoort zo, uit 
een gepijnigd hart en armoede 
wellen parels van schoonheid. 
Maar waarom moet het vertol
kend toneel zowat 20 maal méér 
betoelaagd worden dan de krea-
tieve letteren? 

De tewerkstelling achter de 
schermen natuurlijk. En onze 
Vlaamse uitgeverijen die mogen 
een voor een over de kop gaan, 
onze grafische nijverheid die 
mag kwijnen. 

Voor onze alfabeten zijn er 
immers altijd nog Hollandse boe
ken (al staan daar meer vieze 
woorden in). 

0^ to&f&i 
Over het proeven van wijn bestaan nogal wat sno

bistische misvattingen. We hebben het dan niet over 
het beroepsmatige proeven van de keldermeesters 
of in het cenakel van en wijngilde. Nee, gewoon over 
het proeven voor eigen aankoop (voor het aanleg
gen van een keldertje bv.) of bij een etentje-uit 

WE vermelden hier dus 
niet de gespecialr-
zeerde technieken, 

wel enkele waardevolle alge
meenheden. Allereerst, het proe
ven van wijn heeft niets geheim
zinnigs. In feite is proeven niet 
meer dan een vorm van verfijnd 
drinken. 

Belangrijk is een juiste inge
steldheid van totale eerlijkheid, 
waarbij men zich niet laat beïn
vloeden door een indrukwek
kend etiket, een legendarische 
chateau-naam of een op hol ge
slagen prijs. 

Wijn proeven doet men niet 

alleen met de smaakzin. Proeven 
bestaat zeker voor de helft uit 
„ruiken" en ook voor een deel uit 
„kijken". Daarom is het gebruik 
van een helder klassiek wijnglas 
(beslist géén ballon) of een tas
tevin — het bourgondische, zil
veren wijnproefnapje — aan te 
bevelen, de geur komt daarbij in 
volle glorie naat de neus en de 
kleur komt transparant tot haar 
recht 

Enige ervaring moet u natuur
lijk wel opdoen. Want ook het 
geheugen speelt bij het proeven 
een rol. Immers, men moet ver
gelijkend kunnen teruggrijpen 
naar vroegere proefervaringen. 

En als u op reis bv. dat geheugen 
kunt verrijken met ervaringen ter 
plaatse, des te beter. 

Wie de aarde van een grote 
wijngaard eens tussen de vin
gers gekneed heeft wie de van 
de grond naar de trossen weer
kaatsende zonnehitte ooit ge
voeld heeft en daarna in een 
koele kelder afdaalde waar eer
biedwaardige wijnen op fusten 
of flessen liggen te rijpen, die zal 
voor goed weten dat wijn de 
edelste aller dranken is. 

Ook bescheidenheid siert de 
wijnproever, het komt er alleen 
op aan dat u het goede herkent 
en waardeert. Doe daarom nooit 
aan snoeverige alwetendheid. 

Er zijn zo van die mensen die 
beweren altijd een bourgogne 
van een bordeaux te kunnen 
onderscheiden. Wel, zelfs pro
fessionele keldermeesters be
kennen graag dat zij zich her
haaldelijk vergist hebben. 

Het raffinement van een grote 
Pomerol bv. ligt verrassend nabij 
de elegantie van een Cóte de 
Nuits. 

Wijn proeven is een nederige 
kunst deze van het heel bewust 
en dankbaar genieten van het 
bestQ dat de aarde en een groot
ste ambachtelijke traditie ons te 
bieden hebben. 

Vespertilio 

't Is wel bekent dat scheyn bedrieght 
't Syn al gheen vooghels dat daer vlieght 
want die vandaeg ons lant bestieren 
syn suyghers, oftewel vampieren. 

^eeifjelan^^ 
De drie fouten die wij bewust In 

„Meespelen (23)" staken waren de 
volgende: Jan-Frans Willems wordt 
de „vader" van de Vlaamse Bewe
ging genoemd (niet de „denker"), 
tijdens de Omwenteling koos hij de 
kant van de Nederlanders (niet van 
de Duitsers) en het Vlaams peti-
tionnement van 1840 werd opge
steld door Snellaert en Blommaert 
(niet Grootaerdt). 

Sommige lezers ontdekten nog 
andere onnauwkeurigheden en in
dien deze korrekt waren, kwamen 
deze mee in aanmerking voor onze 
loting. De gelukkige lezer deze keer 
is Günther Schipman, Tiende-
schuurstraat 35. 2931 Peest-Me-
chelen. 

Ook in volgend verhaaltje steken 
drie onjuistheden. Wie ze vindt en 
korrigeert en zijn oplossing naar 
ons stuurt, komt In aanmerking 

voor een boekenpakket Wij ver
wachten uw antwoord vóór maan
dag 2 april a.s. „Wij, Meespelen (25), 
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel'. 

F ILIPS VAN MONTMO
RENCY, graaf van Horne, 
werd in 1524 geboren te 

Nevele. Hij bezat verspreid lig
gende goederen in de Zuidelijke 
Nederlanden, waaronder het 
graafschap Brugge, dat zich gro
tendeels over het huidige Neder-
lands-Limburg uitstrekte. In 1846 
werd hij kommandant van een 
bende van ordonnantie en nam 
hij met Karel V deel aan de 
Schmalkaldische oorlog. In 1550 
werd hij kapitein van de Boer-
gondische lijfwacht van Ellips II. 

Nadat deze laatste heer van 
de zeventien Nederlandse ge
westen was geworden, werd hij 

in de Orde van het Gulden Paard 
opgenomen. Onder het beval 
van Egmond was hij betrokken 
in de slag bij Saint-Quentin. In 
1559 werd hij benoemd tot admi
raal van de vloot die Filips II naar 
Spanje moest brengen, maar hij 
maakte de vaart niet mee. 

Hij werd de medestander van 
Oranje en Egmond in hun groei
end verzet tegen kardinaal Ri
chelieu en was een van de leden 
van de liga van de hoge edelen. 

Op 9 september 1567 dineer
den Horne en Egmond bij Alva's 
zoon. Tijdens de daaropvolgen
de konferentie werden eerst Eg
mond en nadien Horne uit de 
vergaderzaal weggeroepen en 
gearresteerd. Enkele maanden 
later tekende Alva het doodvon
nis. 

De motivering werd in vijf pun
ten samengevat: majesteits-
schennis, rebellie, medeplichtig
heid aan samenzwering, steun 
aan het Eedverbond der edelen, 
het optreden in strijd met zijn 
opdracht 

Op 5 juni 1968 werd hij samen 
met Egmond onthoofd op de 
Brusselse Grote Markt. 

22 MAART 1984 
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Op bezoek bij Pepijn van Landen 

Waar de 
paarden het 
jong gewas 
vert rappe len 

Elk jaar, op paasmaandag, herleeft te Hakendover 
een oud ritueel, meer dan tienduizend bedevaarders 
en nieuwsgierigen wonen er de beroemde Paarden-
processie bij. Het is misschien een gelegenheid om 
deze grensstreek tussen Haspengouw en Hageland 
op een biezonder geanimeerd moment te bezoeken. 
Hier vindt ge inderdaad geen klein-Zwitserse merk
waardigheden die veel kommercieel-toeristisch ge-
mobilizeerd volk trekken 

DE Pepijnroute, van Wille-
bringen tot Walshoutem 
en Gingelom is inder

daad een daguitstap waard om 
tot landelijke rust te komen 
Behalve m Hakendover op Paas
maandag i 

Op die dag na de hoogmis in 
de Sint-Salvatorkerk, neemt de 
merkwaardige en vooral driftige 
ommegang een aanvang Er is 
eerst een stille optocht door de 
straten van Hakendover zelfs 
een ingetogen stoet van paar
den, met mensen die vlaggen 
kaarsen en standaards meedra
gen 

Het beeld van de God-Zalig
maker voorop Op een heuvel, 
midden landbouwland staat een 
veldaltaar Ingetogen trekt gans 
de stoet daarheen 

Evenwel onverwacht spnn-
gen de ruiters met hun paarden 
uit de processieband Ze stor
men bij voorkeur de ,Tiense-
berg ' op De jonge spneten op 
het veld de kleine gewassen die 
amper de lentezon hebben ge
zien worden daarbij vertrappeld 
dat het een lust is 

Het heet dat de oogsten daar
door rijker worden 

Holle wegen 
De paardenprocessie van Ha

kendover IS een uniek feit in 
onze kulturele jaarlijkse ceremo
nies Deze gebeurtenis getuigt 
onverminderd van het feit dat in 
deze streek histonsche tradities 
hardnekkig diep blijven wortelen 

Op de Pepijnroute kunnen 
door de rustige wandelaars fiet
sers of desnoods autotoeristen 
rijke sporen van het verleden 
betreden worden Oorbeek Out-
gaarden, Eliksem Walsbets We-
zeren, Attenhoven De Pepijn
route straalt rust uit en vooral 
histonsche getuigenis uit 

De streek, gelegen tussen Tie
nen en Landen Dit laatste stadje 
was in de zevende eeuw de 
bakermat van het Merovingi-
sche geslacht der Pepiniden 

Waarvan de bekendste telg Pe
pijn van Landen is Vandaar de 
benaming Pepijnroute 

Het IS een streek van uitge
strekte akkers Geen andere 
streek in Brabant telt zoveel sta
tige vierkanthoeven, die on
danks hun massieve gestaltenis 
de vlakke weidse horizonten niet 
verbreken 

Het IS een streek om te mijme-

Op Paasmaandag wordt de Pepijnroute, zeker in de buur 
paardenverkeer (Foto De Sutter) 

genomen door 

ren, ver te staren Maar ook om 
in tegenstelling tot bij voorbeeld 
de polders verrassend, al dan 
met via een holle weg, in een vol
komen andersuitziend wandel
paradijs te tuimelen 

In 690 
Een streek van boeren Fruit-

kwekers Bietentelers Hectaren-
beploegers Mensen die nog ge
loven in oude sprookjes De in
spirerende mare Zoals die van 
de bouw van de kerk in Haken
dover ter ere van de Goddelijke 
Zaligmaker' 

Men hennnert zich het jaar 
690 Drie edele jonkvrouwen na
men het besluit om een kerk te 
bouwen 

ï* s.tr '«'**?SRPW 

Het was een zondagmorgen We stapten op in de 
Leuvense Bondgenotenlaan Een kleine vreedzame 
stoet In uniform weliswaar Dat van de KSA Op 
weg naar een mis bij de paters dominikanen in de 
Justus Lipsiusstraat Een verdwenen kerk inmiddels 
WIJ werden tegengehouden en aangehouden Door 
de Feldgendarmerie Ter hoogte van de Schouw
burg 

WIJ zouden toen een Duitsvijandelijke daad heb
ben gesteld Door met een klem groepje jonge 
snaken, in KSA-uniform en met jong entoesiasme 
op te stappen naar de dominikanen De mis mochten 
we nog bijwonen, maar nadien gingen de deuren van 
het justitiepaleis voor ons open Door toedoen van 
Winterhulp en de oorlogsburgemeester, professor 
Bruynooghe werden we evenwel s avonds een 
kwartier voor de avondklok inging vrijgelaten 

Toen ik, na de oorlog, de kans kreeg aan de unief 
te gaan studeren werd mij wel een bewijs van goed 
zedelijk gedrag afgeleverd, maar met van burger
trouw En waarom dan nief Ik heb moeten informe-
rer^ tot in de villa van de toenmalige burgemeesteres 
Het heette dat getuigen mij de^ijds hadden zien 
marcheren in de Bondgenotenlaan, in uniform Ver
dacht dus van Duitse sympatieen Stel U voor' Wel 
heb ik voor het overige een, zoals dat heet, ,schone 
jeugd" gehad Vandaag zou ik met willen opgroeien 
als jongere Zeker met in de stad Wij stoeiden in de 
bossen van Oud-Heverlee In volle vrijheid Met de 
last van veel dorpsvetes Dat wel Maar het gebeur
de allemaal zo heftig spontaan Uit volle borst Geen 
verdoken vittenjen Dat is een van de prettigste alge
mene herinneringen uit mijn jeugdjaren De Vlaams-
gezindheid kreeg ik mee van vader, die in overheids
dienst werkte, bij de posterijen Hij werd ,zomaar' 
aangehouden en ontzet uit zijn ambt 
Mijn kleine liefde voor de Belgische staat is ook nog 
afgenomen toen ik als student Verbondsvergaderin
gen (van het KVHV) in een bomvolle aula meemaak
te 

Op het einde werd telkens de Vlaamse leeuw ge
zongen en ook de Brabangonne Op vraag van de 
aanwezige Vlaamse patriotten Die evenwel hun 
Belgicistisch lied met konden zingen zonder teksten 
voor hun ogen 

Dat was een van onze kleine pretjes Ook door 
mee te zingen met de woorden la-la en bla-bla 
Ik ben gehard geworden tegen het soms keiharde 
moment dat elkeen kan treffen in zijn leven, en wel 
vanaf mijn vijfde jaar Ik moest ,brillen omdat ik last 
had aan mijn linkeroog Ik was meteen bij eigen 
vriendjes de schele otter' Vroeg leerde ik op de 
pootjes te vallen Gehard zijn En dat komt mij nu in 
de politiek ten goede 
De jonge snaak op de foto is senator Rob 
Vandezande Medestichter van hel Verbond van 
Vlaams Overheidspersoneel, en 8 jaar lang VVO-
voorzitter. Hij werd geboren 18 december '22 m 
Oud-Heverlee 

Evenwel, er liep iets mis Tot 
twee keer werd het nieuwe 
bouwwerk s nachts door enge
len afgebroken Op de dertiende 
dag na Driekoningen zond de 
Zaligmaker een Engel om aan te, 
duiden waar uiteindelijk het best 
de kerk zou gebouwd worden 
Met een zijden draad bakende 
de engel het terrein af Naar 
alweer verluidt bloeide midden in 
de sneeuw toen een hagedoorn, 
op de plaats waar het hoofbal-
taar moest komen 

Een engel, met vogelnjkweid-
te, bracht uiteindelijk de stich
tingsoorkonde De drie edele da
mes mochten met meer dan 
twaalf werklieden aanwerven 
God mocht de dertiende zijn 
Maar bij de uitbetaling van de 

PM^^ 

J D9 Pepljn-
2 ^ \ route werd 
MË^ uitgestippeld 
^^T^ en praktisch 

I beschreven 

door de Toe
ristische Federatie van Brabant, 
Grasmarkt 61 te Brussel, tel 
513.07.50. 

Het is, na een lange wandel- of 
fietstocht, ook en vooral de streek 
bij uitstek om ter plekke, precies in 
Hoegaarden, de inmiddels befaam
de „Witte van Hoegaarden" te proe
ven 

Een bezoek aan de brouwerij is 
best ook mogeUjk, maar dient wel 
vooraf — zeker voor groepen — 
aangevraagd te worden 

vergoedingen dienden zich 
slechts twaalf gegadigden aan 

De streek tussen Landen en 
Boutersem verbergt in alle lan
delijke rust enorm leerrijke histo
rische getuigenissen Zelfs voor 
wie hiervoor geen interesse 
heeft IS een daguitstap als onver
wacht buitenbeentje meer dan 
de moeite waard Op Paasmaan
dag of als het koren wiegewaait 

22 MAART 1984 
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Van de windtunnel naar de Via Roma 

Moser antwoordt 
Ons herboren (?) wielerkorps heeft Milaan-San Remo dus niet gewonnen. 

Francesco Moser en Sean Kelly eindigden op de Via Roma voor Eric 
Vanderaerden. Van de Ier had men dit verwacht Hij won enkele dagen eerder 
voor de derde maal Parijs-Nice en het is geweten dat Sean zelden op de grote 
krachtmetingen afwezig blijft Hij versloeg het peloton met gemak in de spurt 

MAAR Moser, de omstre
den werelduurrekord-
houder, had sekon-

den vroeger al het zegevierend 
gebaar gemaakt. Tot blijdschap 
van gans Italië. Want op het 
Appenijns schiereiland neemt 
men het niet dat er vraagtekens 
worden geplaatst achter Fran
cesco's geslaagde zestig minu-
tenspurt in Mexico. 

De windtunnel, de gesloten 
wielen, het ongewone frame, de 
medische voorbereiding: het 
wordt er door de dolle tifosi 
graag bijgenomen. Het heeft Mo
ser op het rechte stuk achter de 
wereldvermaarde fontein een 
riem onder het hart gestoken. 

Moser heeft niet met woor
den maar met daden gereageerd 
op zijn alsmaar talrijker worden
de buitenlandse critici die nu 
moeilijk anders kunnen dan be
leefd verslagen het hoofd bui
gen. Moser heeft op zijn tweeën-
dertigste inderdaad een onwaar
schijnlijk sterke Primavera gere
den. 

De manier waarop hij in de 
afdaling naar San Remo meter 
na meter van het uitgerokken 
peloton wegreed was indruk
wekkend. Francesco, de leeuw 
van Toscanië, die per definitie 
voor het gevecht van man tegen 
man kiest, was zaterdag gewoon 
's werelds beste coureur. Dat 

was verrassend omdat hij in de 
voorbereidingswedstrijden wei
nig of niet was te zien geweest. 
Men voegde zijn naam eerder uit 
gewoonte dan uit overtuiging 
toe aan de lijst van mogelijke 
kanshebbers. En dan die plotse 
begeesterende machtsexplosie. 

Ongetwijfeld rijzen nu in het 
milieu opnieuw vragen naar de 
voorbereiding van Moser die vo
rig seizoen al bij de relikwieën 
van de wielersport werd gekata-
logeerd. Moser, zo heette het 
(en wij geloofden het ook) was 
voltooid verleden tijd. Sindsdien 
beleefde hij de glorierijkste mo
menten uit zijn nochtans schitte
rende loopbaan: het werelduur-

rekord en een eerste overwin
ning in Milaan-San Remo, de 
koers die iedere rechtgeaarde 
Italiaan boven alle andere ver
kiest. 

Want laat ook daarover geen 
twijfel bestaan: 

na Parijs-Roubaix wordt deze 
klassieker het hoogst aangesla
gen. Het volstaat jaarlijks naar de 
bezetting van de openingsklas-
sieker te kijken en de erelijst te 
ontleden om te begrijpen dat 
elke zichzelf respekterende 
kampioen in de afzink naar San 
Remo de dolste risico's wil ne
men. Daarom konden we onze 
oren niet geloven toen we Van

deraerden na afloop van de 
koers ijzig kalm hoorden zeggen 
dat „ze" (de coureurs van Post 
dus) verzuimd hadden in de fina
le met elkaar te spreken en dat 
zulks toch wel nodig was ge
weest. 

Waarmee we met langer gelo
ven dat de Panasonics gegaran
deerd van interne moeilijkheden 
gespaard zullen blijven wanneer 
de koek moet verdeeld worden. 
Wanneer men met zovelen in 
een zo belangrijke wedstrijd 
vooraan zit mag men toch min
stens verwachten dat er een 
paar hun mond zullen durven of 
willen open doen 

Bescheidenheid siert 
de... scheidsrechter 

Wij weten niet hoe de geschiedenis zal oordelen 
over het voetbalseizoen '83-84. Zal men spreken 
over het jaar van de omkoopaffaire, over het jaar van 
het zwart geld of... over het jaar van de arbitrage? 

WANT er wordt op onze 
velden niet alleen be
droevend zwak ge

voetbald, er wordt ook verbijste
rend slecht gefloten. 

Er gaat geen speeldag voorbij 
of ergens heeft de scheidsrech
ter het resultaat beïnvloed. Ver
bazend is dat zelfs de „zogezeg- -
de" betere refs niet aan die 
algemene regel ontsnappen. 
Schoeters, Ponnet en Van Lan-
genhove waren de jongste zon
debokken. Goris, Costantin, Soe-
nens en andere „beloften" bezit
ten eveneens een omvangrijk 
„palmares". 

Wij kunnen ze van langsom 
moeilijker begrijpen, de wed
strijdleiders die we in het verle
den altijd onvoorwaardelijk heb
ben verdedigd. 

En wat bezielt het door Fred 
Delcourt geleide scheidsrech-
terskomitee om niet in te grij
pen? 

Het volstaat niet de heren 
diets te maken dat ze naar een
vormigheid in de arbitrage moe
ten streven, dat ze de schoppers 
moeten bestraffen, dat ze zelf 
over een goede fysieke konditie 

moeten beschikken. Neen, het 
wordt de hoogste tijd dat men ze 
vertelt dat hun opdracht zich 
beperkt tot het in goede banen 
leiden van de partij. 

Scheidsrechters zijn er niet 
om de show te stelen, om op te 
vallen, om hun niet eens be
dreigd gezag te „demonstreren". 
Kan Fred Delcourt zijn man
schappen niet eens samenroe
pen wanneer de BBC een Engel
se kompetitiematch recht
streeks uitzendt 

Baas in 
bescheidenheid 

Zullen onze refs wellicht tot 
hun diepe ontgoocheling moeten 
vaststellen dat men hun kollega's 
van over de plas eigenlijk nooit 
ziet of hoort. Zij zijn baas in 
bescheidenheid en dat siert ze. 
Bij ons is dat momenteel anders. 
Op onze velden zijn de refs nog 
niet aan scoren toe, alhoewel we 
veronderstellen dat er vroeg of 
laat een paar ook met die stunt 
zullen uitpakken. Tenminste, in
dien men niet spoedig orde op 
zaken stelt. 

Men moet bij de voetbalbond 
beseffen dat al die extra-sportie
ve moeilijkheden misschien nog 
te slikken zijn zolang er op het 
veld eerlijke verhoudingen be
waard blijven. Momenteel is dit 
maar al te vaak niet het geval. En 
dat is erg. 

Toen Moser reeds geruime tijd over de lijn was werd om de 
ereplaatsen gevochten. De leeuw van Toscanië had de jeugd een neus 

gezet... 

Schotland boven! 

The Grand Chelem 
Er zijn mensen die beweren dat de BBC onze 

gewoonten zal veranderen. Feit is dat wie op zater
dag naar Grandstand kijkt moeilijk aan de indruk 
ontkomt dat onze nationale zenders met hun sport
berichtgeving hopeloos achterop hinken. 

VORIGE week bestond „de 
televisieuniversiteit" 
(waarmee de beroemde 

Britse zender wordt bedoeld) 
het twee rugbywedstrijden in 
konkurrentie met elkaar uit te 
zenden. Op BBC 1 rechtstreeks 
Schotland —Frankrijk, op BBC 2 
rechtstreeks Engeland—Wales. 

Volksfeest 
Het betrof de wedstrijden de 

laatste speeldag van het be
roemde vijflandentornooi. Zowel 
op Twickenham als op Murray-
field werd gespeeld voor uitver
kochte tribunes. Tweemaal 
mocht men van een onvervalst 
volksfeest spreken. De Schotten 
bereikten met hun overwinning 

het delirium tremens. Dat was, 
voor wie hun volksaard kent, niet 
onbegrijpelijk. Voor de tweede 
maal in hun geschiedenis immers 
verwezenlijkten de spotpalen 
van de Engelsen de „Grand Che
lem". Waaronder verstaan wordt 
dat men al de wedstrijden in 
bedoeld tornooi wint. De eerste 
keer gebeurde dit in de jaren... 
twintig. Schotland overwon van 
januari tot maart in volgorde Wa
les ( 9 - 1 5 ) , Engeland ( 1 8 - 6 ) , 
Ierland (9 — 32) en ten slotte 
Frankrijk (21 -12 ) . 

Passie... 
De Fransen, die zelf ook nog 

de Grand Chelem konden reali-
zeren, beklaagden zich na afloop 

over het chauvinisme en het 
vijandig gedrag van het publiek. 
Zij beweerden, en L'Equipe trad 
die mening over vier volle bladzij
den bij, technisch beter en tak-
tisch sterker te hebben gespeeld 
dan hun overwinnaars die pas in 
de slotfaze, en met medewer
king van de scheidsrechter, een 
9—12-achterstand konden om
buigen. Dit maar om te illustreren 
met hoeveel passie tegen het 
gebeuren wordt aangekeken. 

Op Twickenham, waar eigen
lijk niets meer op het spel stond, 
ging het niet anders toe. Wales 
versloeg de Engelsen op eigen 
bodem, dat was al een tijdje 
geleden en dus méér dan vol
doende reden om Londen met 
de beruchte rood-witte kleuren 
te overspoelen. 

Want U weet het wel: bij die 
grote Britse sportgebeurtenis
sen staan nog andere belangen 
op het spel. The Queen en haar 
ijzeren madam hebben ook hun 
Vlamingen en hun Walen. En 
zelfs nog meer... 
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„Begint de naam van de zuil met een S?" 

Nieuw 
Wereldtijdschrift 
niet zo nieuw 

De teloorgang van het Nieuw Vlaams Tijdschnft (NVT) heeft er onverwacht 
voor gezorgd dat Vlaanderen ineens twee literaire tijdschriften rijker is 
geworden. 

Eerder brachten wij relaas over Diogenes dat wij gemakkelijkshalve de 
literaire nageboorte van het NVT noemen. Eind vorige week werd de magazine
nageboorte, het Nieuw Wereldtijdschrift op de markt gebracht 

HOE de boedelscheiding 
bij het NVT (ooit opge
richt door Herman Teir-

linck en August Vermeylen) pre
cies in zijn werk is gegaan zal la
ter door een of andere mede
speler wel uit de doeken worden 
gedaan Feit is dat na het ver
dwijnen beide erfgenamen twee 
verschillende nchtingen zijn uit
gestapt 

Kruisbestuiving? 
De jongste uitzending van IJs

breker (BRT, woensdag 
14 maart) was volledig aan beide 
tijdschriften gewijd Leden van 
de redakties gingen met mekaar 
(voorzichtig) in duel en praatten 
naast de kwestie het publiek 
kompleet op zijn honger latend 
Om de konfrontatie nog wat 
saaier te maken liet de Dienst 
Kunstzaken van de BRT het duel 
(mis-)leiden door twee mede
werkers van het Nieuw Wereld
tijdschrift Op het voetbalveld 
zouden dergelijke scheidsrech
ters genadeloos weggefloten 
worden 

De IJsbreker-konfrontatie had 
nochtans boeiend en zinvol kun
nen worden, zij verdronk roem
loos in het woordenmoeras 
waarin de vrienden van de vrien
den zo graag ploeteren 

De diskussie tussen de erfge
namen leerde niets over het 
waarom van het NVT-verdwij-
nen, over het waarom van de 
nieuwe twee, over hun doel, hun 
leefbaarheid, hun publiek Wel 
tijd om geheimzinnig over zuilen 
te praten en kinderachtige raad
seltjes te verkopen over „het 
begint met een V" Ellenlange 
diskussie over het samengaan 
van journalistiek en letterkunde 
de zogenaamde kruisbestuiving 

Waarom eens geen diskussie 
opgezet over zin en onzin van 
letterkundige tijdschriften over 
het nut van poëzie uitgeven, 
over subsidies, over de moed 
van enkelen om debutanten een 
kans te geven, enz 

Niet zo nieuw 
Beide tijdschriften ontbreekt 

het met aan duidelijkheid Dioge
nes wil een klassiek letterkundig 
en bijwijlen polemisch tijdschrift 
zijn, wil geen aanspraak maken 
op de subsidies die het NVT ooit 
rijkelijk toebedeeld kreeg Het 
pikte de naam mee die August 
Vermeylen ooit voor zijn tijd
schrift bedacht 

Het Nieuw Wereldtijdschrift 
daarentegen noemt zich „voor
heen NVT" en eigent zich de 
Stichting en jury Arkphjs van het 
Vnje Woord toe 

Een van de NVT-medespelers 
het reeds eerder weten dat de 
Ark met zomaar voor het grijpen 

ligt Hubert Lampo in Diogenes 
van januan 1984 „De Ark van 
het Vrije Woord' was een initia
tief van Teirlinck en zijn eerste 
medewerkers Eens ingesteld 
door een groep vooraanstaande 
schrijvers ontleende de prijs zijn 
waarde uitsluitend, maar dan ook 

„Belgies Verdriet' als cover 

uitsluitend, aan de door hen ver
leende en door hun faam gerug-
gesteunde concensus Daarom 
zou het een vergissing zijn zich 
voor te stellen, dat men, na het 
verdwijnen van het NVT, zomaar 
alle richtingen uitkan met de 
Ark " 

Het NWT proklameert zich 
aldus tot de ware erfgenaam van 
Teirlinck-Vermeylen De redaktie 
gaat echter nog een stap verder 
in de duidelijkheid door zich „on-
ortodoks links" te noemen Zij 
haalde de naam bij Willem Els-
schot, een „knipoog" noemt men 
dat En alsof dat nog met vol
stond noemt het blad zich „Het 
Blad voor Nu en Straks" naar het 

Vlaams letterkundig tijdschrift 
(van o a Vermeylen, alweer) dat 
zich nu haast honderd jaar gele
den inspande om als eerste Vla
mingen van alle komaf en strek
king samen te brengen en om te 
strijden ,voor een vrijere en 
schonere menselijkheid in Vlaan
deren" Dat daarbij verbonden
heid met het Vlaamse volk en 
grieven van de Vlaamse Bewe
ging vooraan stonden zal de 
NWT-redaktie met zijn ontgaan 

Tijdens de persvoorstelling 
voegde hoofdredakteur Herman 
de Comnck aan dit NWT-bbeeld 
nog „anarchistische trekies" toe 

Het NWT 1 werd zoals in 
IJsbreker aangekondigd een po
ging tot kruisbestuiving journa
listiek en literatuur onder een 
band, hoe gedurfd 

Konkreet een reportage over 
de Rupelstreek (Paul Koeck), 
een stuk over Merckx-Moser, 
door radio-man Jan Wauters, 
gruwelijke poëzie door Luk Gru-
wez en een saai vraaggesprek 
met minister Poma Als trekpleis
ter doet het jongste verhaal, 
sinds 1969, van Hugo Claus 
dienst 

90 fraai ingevormde bladzij
den voor 160 fr Aan de lezer te 
oordelen of hij er dat voor over
heeft (m.v.l.) 

Nieuw Wereldtijdschrift, 
Beeldhouwersstr 12, 2000 Ant
werpen Losse nummers 160 fr., 
abonnement 960 fr. 

Opera voor Vlaanderen 

Ballet van Vlaanderen 
met „Coppelia" 
Op het programma van de Opera voor Vlaanderen staat per uitzondering eens 
geen zangdrama, maar een van de meest suksesvolle klassiekers uit de balletge-
schiedenis „Coppelia" De voorstellingen gaan door te Antwerpen op 24, 
30 maart (19 u. 30) en 1 april (matinee) en te Gent op 6, 14 (19 u. 30) en 8 april 
(matinee) Daar het beslist uitzonderlijk is dat er hier te lande, in eigen produktie, 
nog klassieke, avondvullende balletten gebracht worden, loont het de moeite er 
even op in te gaan. 

COPPELIA IS een ballet m 
dne bedrijven (het 
Dorpsplein, het huis \/an 

Dr Coppelius het huwelijk) op 
muziek van Leo Delibes dat in 
1870 gekreeerd werd in het 
Theatre Impenal de l'Opera de 
Pans in een koreografie van Art
hur Saint-Leon Sedertdien is het 
naast Gisele, De Notenkraker en 
De Schone Slaapster een van 
de meest gedanste traditioneel-
klassieke repertoire-stukken ge
bleven Zoals de meeste klassie
ke balletten is ook het Coppelia-
verhaal gebazeerd op een 
sprookje, deze maal een van 
E T A Hoffmann Het dansscena
rio kombineert twee verhalen 
dat van de liefde tussen Swanhil-
da en Franz en dat van poppen-
maker Dr Coppelius wiens 
grootste wens het is een pop te 
maken met een ziel Franz wordt 
hopeloos verliefd op de pop die 
hij levend waant, maar komt ten 
slotte tot de teleurstellende ont
dekking dat het voorwerp van 
zijn hartstocht inderdaad slechts 
een „voorwerp" is Berouwvol 
keert hij bij Swanhilda terug 

Het ballet dankt zijn sukses 
ongetwijfeld aan het vertederen

de verhaal, de pastorale landelij
ke situering en de overvloedige 
kostumenng maar vooral aan 
de schitterende muziek van Deli

bes die de prachtigste danspas
sages toelaat Daarenboven zijn 
in Coppelia klassiek ballet en 
karakterdans op voortreffelijk 

Coppelia, repetitie n.e. ,4, .„.ie Van de Vyver en Martin Ysenbaert 

geslaagde wijze in elkaar geïnte
greerd Coppelia IS ook het eer
ste ballet waarin een czardas, de 
spectaculaire Hongaarse volks
dans werd verwerkt 

Hans Brenaa 
Voor onze Opera Coppelia 

gebracht door Groep II van het 
Ballet van Vlaanderen dn samen
werking met het Stedelijk Insti
tuut voor Ballet van Antwerpen) 
Waar Groep I de wezenlijke ta
ken van het BvV (vast repertoi
re, kreaties, reisvoorstellingen) 
voor haar rekening neemt, heeft 
Groep II drie komplementaire, 
maar daarom met minder belang
rijke opdrachten de opera-diver-
tissementen in produkties van 
de Opera voor Vlaanderen, de 
initiatievoorstellingen in de scho
len en de voorstellingen van het 
jeugdballet 

Daarom zijn de programma's 
zowel didaktisch als ontspan
nend opgebouwd In Coppelia 
bewijst Groep II zijn voortreffelij
ke, professionele waarde, te
meer daar er gerepeteerd kon 
worden met een ervaren dans
meester als Hans Brenaa 

Hans Brenaa signeert trou
wens ook voor de koreografie 
van de huidige produktie, waarin 
vooral veel aandacht besteed 
werd aan een zorgvuldige uit
werking van de karakterdansen, 
wat het ballet een ongemeen 
vrolijk en zwieng allure geeft 

Als grote specialist terzake 
wordt hij nu overal ter wereld ge
vraagd Ook in Vlaanderen is 
Hans Brenaa geen onbekende 
HIJ was herhaaldelijk lesgever 
aan het Stedelijk Instituut voor 
Ballet en bij het Ballet van Vlaan
deren en studeerde een groot 
aantal werken met onze dansers 
in La Ventana, Pas de Six Kon-
servatonet. Kermis in Brugge, 
Bloemenfeest in Genzano en nu 
Coppelia Mbt grote verwachtin
gen kijken wij dan ook uit naar 
de premiere, zaterdag aanstaan
de van de Vlaamse Coppelia 

Nic van Bruggen 
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Tweede Brussels VU-kongres: 

Vlaamse staat, niet zonder 
de Brusselse Vlamingen 

Het probleem-Brussel — de bli jvende benadeling van de Vlamingen — zit momenteel in de koelkast Althans in 
de Wetstraat. Veel verdiensteli jke Vlaamse instellingen, zoals de Welzijnsraad, luiden harder om harder de alarmbel 
omdat zij hun komplete werking (overigens met zeer beperkte middelen) in het gedrang zien komen 

De Brusselaars worden geregeerd door de 19 gemeentebesturen, de agglomeratieraad, en het ministerieel 
komitee. Allemaal politieke instellingen die hun best doen om de Vlaamse inwoners van de agglomeratie in de ver
domhoek te duwen of te houden. Wél zijn er enkele eigen Vlaamse politieke strukturen uitgebouwd, zoals de NCC-
kultuurkommissie maar die blijken, zacht uitgedrukt, minimalistisch te werken. 

Daarom pakte de VU van de 
agglomeratie Brussel vorige zater
dag, op haar tv\/eede kongres, uit met 
een offensief hervormingsprogram
ma, een uitdagende VU-strategie om 
de Brusselse Vlamingen eindelijk 
tenvolle hun politieke en sociale 
rechten te bezorgen 

Vlaamse raden 

Het probleem-Brussel werd, in de 
UFSAL te Koekelberg, tijdens de 
voormiddagzitting behandeld op zes 
domeinen de samenvoeging van de 
19 gemeenten, de politieke struktuur 
van het hoofdstedelijk gebied, de 
wijkraden, de subnationaliteit, het be
heer van administratie en personeel, 
en vanzelfsprekend ook het sluitend 
luik van de financiën De kongres-
resoluties op deze domeinen vor
men gezamenlijk een lijvig en merk
waardig politiek innoverend doku-
ment van 30 bladzijden 

Het IS met de eerste keer dat de 
VU pleit voor samenvoeging van de 
19 gemeenten in één politiek admi
nistratieve entiteit Dit keer werd 
deze eis kracht bijgezet met sociale 
en Vlaamse motieven, én met in het 
minst om redenen van dringend ge
boden gezond beheer. 

Het hoofdstedelijk gebied Brussel 
(hoofdstad van de Statenbond én 
van de Vlaamse gemeenschap) 
dient bestuurd te worden door een 
Vlaamse en een Franse raad Door 
afzonderlijke kieskolleges aange
duid Elke raad verkiest een uitvoe
rend kollege, beide kolleges vormen 
samen een „verenigd kollege" 

De voorzitters van beide raden 
worden benoemd door hun respek-
tieve gemeenschapsregering 

Ze zijn elk voor de helft van de le
gislatuur tevens voorzitter van het 
verenigd kollege 

Dit houdt uiteraard de (dnngende) 
afschaffing in van de agglomeratie-
raad De Vlaamse en Franse raad 
worden bekleed met alle gemeente
lijke en agglomeratiebevoegdheden 
Het verenigd kollege en de verenig
de raad behandelen samen de aan
gelegenheden waarvoor samenwer
king noodzakelijk is en die vastge
legd zijn bij wettelij'ke bepaling 

De verkiezing van de raden ge
beurt op basis van de subnationali
teit (De Vu heeft een uitgewerkt 
plan voor de aanduiding van die 
nation ilitei' v in Vlaming of frinstali 

Kongresvoorzitter Mon Van Dyck leidde de debatten met vaste hand. 

ge) Niet alleen centraal, maar ook 
door orgamzatie van wijkraden wor
den aparte Vlaamse en Franse ge
zagsorganen in Brussel geïnstal
leerd Deze wijkraden hebben kon-
trolerecht, verstrekken adviezen aan 
hun (Vlaams of Frans) kollege, heb
ben volle initiatiefrecht en kunnen 
ook bevoegdheden toegewezen krij
gen 

Ten slotte heeft de VU-Brussel 
gedetailleerde opties voor de orgam

zatie van administratie en personeel 
en beheer van de financiën 

Alleszins pakt de Volksunie als 
eerste partij in Brussel uit met een 
Brussels herstruktureringsplan dat 
de Vlaamse en franstalige gemeen
schap in de hoofdstad geëigende en 
autonome gezagsstrukturen toe
kent, die bovendien perfekt kaderen 
in het nationaal VU-plan om dit land 
te hervormen op basis van een sta
tenbond 

8 april om 15 u. Sportpaleis Gent 

't Kuipke wenkt! 

Staat de plakploeg'' klaar? 
Zoals beloofd vertellen wij deze 

week met meer hoe toegangsstic
kers dienen besteld voor het Kuipke 

Andere aktiviteiten dringen zich 
nu op Wanneer op zondag 8 apnl 
a 8 zich honderden wagens en auto
bussen naar Gent zullen spoeden zal 
iedereen in Vlaanderen merken dat 
er wat aan de hand is Wat dan wel"? 

Vlaanderen moet weten dat wij 
30 jaar jong zijn. Daar is een goed 
middel voor tussen 1 en 8 apnl 
organizer en wij een massale plakak-
tie met stechts éen tema Volksunie 

Hier het scenario 

1 Uw afdeling bestelt bij het arron
dissementeel bestuur (gratis) propa
gandamateriaal 

2 Uw afdeling stelt (een) plak-
ploeg(en) samen. 

3 En gaat er tijdens de eerste 
week van apnl zo tegenaan dat de 
Volksunie het straatbeeld beheerst 

4 Doet dat in alle eer en deugd en 
met oog voor ons leefmilieu Omdat 
1 apnl met zo ver af is raden wij de 
afdelingen aan snel uit de sloffen te 
schieten 

1 tot 8 apnl wordt dan voor Vlaan
deren beslist een zwart-gele week' 

Zo'n 70 afdelingsverantwoordelij-
ken voor een busreis naar Gent 
deden reeds hun best Zij gaven het 
nationaal sekretariaat de nodige in
lichtingen over hun komst Wie dat 
nog met deed raden wij aan dit ten 
spoedigste te doen 

Voor de bussen liggen tegen eind 
volgende week klaar aangepast pro
pagandamateriaal en het biezonder 
busparkeerteken voor Gent 

* Plakploegen hebben natuurlijk materiaal nodig. Wat hebben wij zoal 
klaarliggen? 
- vertikale VU-banden (40 x 10 cm) 
- horizontale VU-banden (80 x 25 cm) 
- biezonder mooie VU-banden (180 x 60 cm) van het bikini-motiel. 

r/̂  

Gaby Vandromme en Vic Anciaux: 

„Beter geen nieuw Brussels 
statuut dan een slechter!' 

De VU-Brussel eist andermaal, en met aandrang, een herziening en 
verbetering van het statuut van de Vlamingen in Brussel. 

Evenwel, het is beter geen nieuw statuut te verwezenlijl(en voor Brussel 
dan een voor de Vlamingen onvolmaakt en dus slecht nieuw politiek en 
administratief levenskader:Jrouwens, de enig aanvaardbare en 
noodzakelijke staatshervorming bestaat erin aan de Vlaamse minderheid in 
Brussel dezelfde rechten en bevoegdheden toe te l<ennen als aan de 
Waalse minderheid in het land. Dit komt in wezen neer op een 
federalistisch verbond tussen niet twee, of drie, maar tussen vier partners. 

Arrondissementeel voorzitter 
Gaby Vandromme afrekenen 

met de minimalisten. 

. Dit IS in essentie de samenvatting 
van de politieke boodschap die 
algemeen VU-voorzitter Vic Anciaux 
en arrondissementeel voorzitter 
Gaby Vandromme aan het Brussels 
VU-kongres bij de beëindiging-van 
de werkzaamheden meegaven 

Ontvoogden... 
Voorzitter Anciaux stelde dat de 

Volksunie, ook en vooral wat Brussel 
betreft, de speerpunt in de politieke 
Vlaamse beweging blijft Precies 
door de huidige sociaal-ekonomi-
sche krisis is het autonomie-streven 
in een stroomversnelling gekomen 
De Vlaamse gemeenschap moet 
dringend een autonome politieke 
struktuur krijgen In Europees per-
spektief IS zulks nog kompleet on
denkbaar Daarom is de vorming van 
een autonome Vlaamse staat, even
tueel in het kader van een Belgische 
statenbond, geboden waarbij Brus
sel geen hinderpaal kan of mag zijn 

Om her doel van de volwaardige 
autonomie, ook voor de Brusselse 
Vlamingea te bereiken blijft de VU 
de weg van het offensief kiezen 

De wijze waarop het inlevenngs-
plan nu is tot stand gekomen toont 
aan dat de Vlamingen andermaal 
voor de bok werden gezet Door 
precies de afwezigheid van een poli
tieke slagkracht 

Wat Brussel betreft is het de VU 
geweest die deze stad tot hoofdstad 
van de Vlaamse gemeenschap heeft 
laten uitroepen door de Vlaamse 
Raad Met veel meer dan zomaar 
een symbolische betekenis 

Het IS nu aan de Vlaamse gemeen
schap om haar verantwoordelijkheid 
op te nemen ten aanzien van de 
Vlamingen in Brussel Om een ont
voogdend plan voor de Vlaamse 
gemeenschap in de hoofdstad uit te 
tekenen en in de nationale politieke 
arena op te dnngen en te verwezen
lijken 

De grootsheid van een volk wordt 
precies metterdaad aangetoond op 
het moment dat het belang van de 
zwakste groepen behartigd worden 

Brussels VU-voorzitter Gaby Van
dromme stelde van meet af aan dat 
een federale opdeling van België 
door de Brusselse Vlamingen 
slechts kan aanvaard voorden als aan 

VU-voorzitter Anciaux benadrukte 
dat in Brussel een offensieve 

strategie moet gevoerd woren 

de Vlamingen in Brussel dezelfde 
rechten worden toegekend, en een 
gelijkaardige macht als aan de Waal
se gemeenschap die in de nationale 
politiek een overtrokken machtsrol 
speelt Vandromme verheugde er 
zich over dat de Volksunie, ook in de 
nationale geledingen de spits blijft 
afbijten van de Vlaamse stnjd Even
wel, vooral in Brussel blijkt geregeld 
de illusoire Vlaamse eenheid 

Arrondissementeel voorzitter 
Gaby Vandromme was hoegenaamd 
niet mals voor tal van minimalisten 
die bijwijlen afgeschilderd worden 
als strijders op de Brusselse barnka-
den HIJ nam bij voorbeeld het beleid 
van de NCC-kommissie scherp op 
de korrel 

Tegenover het gestruktureerd mi
nimalisme stelt de VU een baanbre
kend programma 

Het kan bij voorbeeld met langer 
geduld worden dat verscheidene 
duizenden Vlamingen in Brussel be
handeld worden als stemlozen Dat 
IS nochtans het geval in enkele ge
meenten waar — onder meer door 
toedoen van afwezige Vlaamse een-
heidslijsten — vandaag geen enkel 
Vlaams gemeenteraadslid zijn stem 
kan laten horen 

VU-voorzitter Gaby Vandromme 
van Brussel daagde vooral al de 
Brusselse Vlamingen, van welke poli
tieke gezondheid ook, uit om spoe
dig opnieuw werk te maken van 
baanbrekend werk Om de Brussel
se Vlamingen uit hun verdomhoek te 
halen En dat kan bij voorbeeld met
een door ernstig de VU-resoluties 
van dit tweede kongres in het pu
bliek debat te brengen bij de voorbe
reiding van het volgend Kongres van 
de Brusselse Vlamingen dat gepland 
IS 

Ook bij gesprekken en onderhan
delingen met de franstaligen De VU-
resoluties over het nieuwe staatkun
dig perspektief van de Vlamingen in 
Brussel kunnen en mogen hoege
naamd met opgeborgen worden in 
de politieke annalen Zij zullen, aldus 
Gaby Vandromme, gevolgd worden 
door resolute en kordate politieke 
akties Op nationaal niveau, dank zij 
de VU-parlementairen, en ook in het 
Brusselse zelf door toedoen van de 
VU-afdelingen 

Vandromme besloot aldus wij zijn 
geen menapiers meer 

Voor diens slQttoespraak bracht 
VU-voorzitter Erwin Vandnessche 
uit het arrondissement Brugge een 
groet uit het hart van Vlaanderen Hij 
stelde duidelijk een zelfstandig 
Vlaanderen mag met tot stand ko
men zonder Brussel Chds) 

Foto's Studio Dann 
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Lovendegemse raad voor afzetting 
Happarten splitsing BinnenlandseZaiten! 

OOST-VLAANDEREN 

Er was dinsdag 21 februari laatstleden veel volk op de Lovende
gemse raad De dagorde loog er dan ook niet om naast enkele ge
meenteli jke kwesties waarover bijna de hele bevolking diskussieert 
had de Volksunie ook twee moties ter goedkeuring voorgelegd eén 
tegen Happart en een voor de splitsing van de bevoegdheden van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken De spanning was te snijden 
en iedereen wist dat dat ook deze raadszitting een maraton zou 
worden 

De eerste VU-motie betrof een 
aanklacht tegen de belediging van de 
Vlaamse Gemeenschap door terro
rist kindergijzelaar en Vlaminghater 
José Happart 

Weg met Happart! 
Uiteraard eist de motie zijn onmid 

dellijke afzetting als burgemeester 
van Voeren Nadat burgemeester 
Van Speybroeck eerst geprobeerd 
had de motie af te voeren omdat ze 
met van gemeentelijk belang was 
hield Volksunieraadslid Hugo Van 
der Cruyssen een opgemerkte tus
senkomst waarin hij het belang van 
de Vlaamse solidariteit beklemtoon 
de W I J hebben het voorrecht geen 
strijd te moeten leveren voor het 
behoud van onze eigenheid Voeren 
wel ZIJ rekenen op die Vlaamse 
solidariteit Een motie heeft boven
dien altijd een signaalfunktie naar de 
hogere overheid Van der Cruyssen 
vroeg en kreeg de stemming De 
motie werd goedgekeurd met 15 
stemmen voor (8 CVP 2 SP 4 
onafhank en 1 VU) bij 3 onthoudin
gen (CVP-er Goethals en 2 PVV) en 
een tegen schepen van kuituur (sic) 
Colpaert 

Deze stemming moet met verba
zen de twee kleurloze mossels van 
Pest Voor Vlaanderen durfden het 
opnieuw niet aan principieel te zijn 
en de Happart-sympatieen van Col 
paert waren al langer bekend 

De tweede motie eiste de splitsing 
van de bevoegdheden van het Minis-
tene voor Binnenlandse Zaken naar 
de gemeenschappen In elk geval 
moet de bevoegdheid over alle 
Vlaamse gemeenten zonder onder 
scheid worden toegekend aan de 
Vlaamse Eksekutieve Hugo Van der 
Cruyssen verwees naar de trieste 
voorbeelden van Voeren Ovenjse 
en Wezenbeek Oppem en de nefas 
te rol hienn gespeeld door nobiljon 
Charles Ferdinand Nothomb die 
door de Vlaamse kiezers niet eens 
ter verantwoording kan worden ge 
roepen Ook deze motie werd goed 
gekeurd zij het met een kleinere 
meerderheid 10 voor (3 CVP 4 
onafhank 2 SP en 1 V U ^ bij 8 

onthoudingen (6 CVP en 2 PVV) en 
1 tegen (opnieuw de illustere Col
paert) 

Marktperikelen 
Schepen Colpaert zou trouwens 

nog bij een andere gelegenheid flink 
geïsoleerd worden Nadat hij in het 
schepenkollege al in de minderheid 
was gesteld zette Colpaert op eigen 
initiatief een voorstel op de agenda 
betreffende de overheveling van de 
wekelijkse markt in de Asterstraat 
(nieuwbouwwijk) naar het kerkplein 
Hiertegen kwam enorm veel verzet 
Er werd beklemtoond dat de markt in 
de nieuwbouwwijk een heel aparte 
sociale funktie heeft aangezien er 
nagenoeg geen winkelvoorzieningen 
zijn 

Volksunieraadslid Van der Cruys-
se hekelde in het bijzonder het feit 
dat de betrokken bevolking in deze 
materie met was geraadpleegd 
Vooral het feit dat Colpaert als sche
pen voor de middenstand zelfs had 
nagelaten het advies in te winnen 
van de handelaars op het dorp vond 
Van der Cruyssen ontoelaatbaar Hij 
stelde dan ook voor de markt te 
laten waar zij is De overgrote meer
derheid bleek deze mening toege
daan Het voorstel werd verworpen 
met 15 stemmen (7 CVP 2 PVV 2 
SP 4 onafhank en 1 VU) bij 3 
onthoudingen (CVP) en 1 voor ((iol 
paert zelf) Een zware nederlaag 
waarbij de interne tegenstellingen in 
de CVP nogmaals schrijnend aan het 
licht kwamen Het was trouwens met 
de enige keer die avond 

Volksunie 
Benevens de bovengenoemde 

moties had de Volksunie overigens 
nog enkele andere belangwekkende 
agendapunten in petto Naar aanlei 
ding van een open brief van inwo
ners van de Grote Baan tegen de 
hoge prijzen voor de rioleringswer
ken die hen krachtens de verhaalbe-
lasting werden aangerekend klaagde 
Hugo Van der Cruyssen het gebrek 
aan informatie en voorlichting aan 
vanwege het schepenkollege zodat 
kortsluitingen tussen bevolking en 
beleid moeten ontstaan 

„Wie Weet Waar?" 
Het adres van de foto hierboven vindt u ergens in dit nummer van 

WIJ Dit IS de derde foto van een serie van zes In totaal zitten er drie 
adressen in deze editie verscholen Het deelnemingsformulier voor de 
wedstrijd hieraan verbonden zal gepubliceerd worden in WIJ nummer 
14 van 5 april 1984 

Diegenen die de zes affiches in het Gentse nu reeds ontdekt heb
ben kunnen de zes adressen insturen naar Hugo Roggeman p a Ben 
nesteeg 2 te 9000 Gent Veel zoekgenot of in WIJ of langs de baan' 

(foto Geert de Soete) 

De Volksunie is altijd tegen ver-
haalbelasting geweest, aldus het 
raadslid omdat gemeenschapsvoor
zieningen ook door de gemeenschap 
gedragen moeten worden Toch 
heeft de VU-vertegenwoordiger zelf 
al twee keer de verhaalbelasting 
gestemd uit rechtvaardigheidsover
wegingen de nolenngswerken na
men al in 1957 een aanvang Ook de 
andere mensen hebben altijd be
taald Het gaat met op ze nog eens te 
laten opdraaien 

Hugo Van der Cruyssen vroeg 
dan ook dat het schepenkollege een 
informatiefolder zou verspreiden aan 
alle inwoners waarin het hoe en 
waarom van de verhaalbelasting in 
begrijpelijk Nederlands uit de doe
ken zou worden gedaan Het kollege 
ging hiermee akkoord De Volksunie 
verzette zich ook tegen het feit dat 
de gemeente ogenschijnlijk geen 
verhaal heeft tegen de aanzienlijke 
verhoging van de brgndweerbijdra-
ge en vroeg kontakt op te nemen 
met gemeentebesturen die zich in 
dezelfde situatie bevinden 

Verwijzend naar een raadsbesluit 
van 9 juli 1983 vroeg Hugo Van der 
Cruyssen dat het gemeentebestuur 
de organizatie van de 11-julivienng 
op zich zou nemen dat om de konti-
nuiteit ervan te verzekeren Hij wou 
ook dat het een pluralistisch initiatief 
zou zijn en dat de feestrede bijvoor
beeld elk jaar door een spreker van 
een andere ideologie zou worden 
verzorgd Vermelden we tenslotte 
nog dat ook de herstellingswerken 
aan de St-Martinuskerk werden 
goedgekeurd De kosten hiervoor 
worden begroot op 53 miljoen Hugo 
Van der Cruyssen beklemtoonde 
dat de reële kostprijs tegen 1990 
zeker 100 000 000 zal bedragen Ook 
andere sprekers beklemtoonden het 
feit dat deze werken een zware 
financiële hypoteek leggen op de 
Lovendegemse gemeentekas Dat 
alles mocht echter met baten 

J van Hoorde 

MAART 
22 BUGGENHOUT Europa-avond met jaak Vandemeulebroucke in 

zaal Rerum Novarum Kerkstraat 111 om 20 u Bestemd door de 
afdelingen Buggenhout-Lebbeke Baasrode Londerzeel Merch-
tem Opwijk St-Amands-a-d-Schelde 

22 SINT-NIKLAAS Gespreksavond over „Kindermishandeling' om 
20 u in de Stadsbiblioteek 

23 GERAARDSBERGEN Debatavond i v m jeugdwerkloosheid om 
20 u in 't Vlaams Centrum Stationsplein 22 Gastspreker Johan 
De Mol Org VUJO-arr Aalst 

24 LATEM-DEURLE Jaarlijkse waterzooi-avond om 19 u 30 in zaal 
St -Rochus Maenhoutstraat 60 Toegang 400 frank Daarna dans
gelegenheid Inschrijven (ook telefonisch) 091 -82 38 54 voor 21-3 

28 SINT-AMANDSBERG Aan de Viktor Braekmanlaan 28 hangt de 
derde affiche van Volksunie 30 jaar 

30 STEKENE Gespreksavond met 2 journalisten van Pallieterke om 
20 u in zaal .CJgntrum' Dorpsstraat aan de brug Inr Amedee 
Verbruggenknng, VU 

31 DE PINTE-ZEVERGEM 13de VU-bal in zaal Sanderling De Pinte, 
om 20 u 30 Inkom 100 frank 

31 GENT-MUIDE- Reuzenwandelzoektocht door de buurt 
31 GROOT-DENDERLEEUW Twintigste Nachtbal in feestzaal Ver

broedering' Stationsstraat 18, vanaf 21 u 30 Orkest The 
Goebby s Inkom 100 frank 

31 KERKSKEN VU-eetmaal van 18 tot 22 u in zaal Korlick dorp 
Ook op 1 apnl van 11 u 30 tot 15 u 

31 LOCHRISTI Een avond dolle pret met de Gentse kabaretgroep 
Moereloere bekend van de Gentse Fieste In zaal De Schakel 
Zevenekendorp 23 Om 20 uur Inkom 100 frank Inr Goosse-
naertskring 

31 LOKEREN Bal der Vlaamse Vrienden om 20 u in zaal Oude Kerk 
op de Spoele Inr A Verbruggenknng - Lokeren Inkom 120 frank 

APRIL 
6 BERLARE Kleinkunstavond met Willem Vermandere om 20 u in 

zaal van het parochiehuis Dorp 
6 WAARSCHOOT Zang en poezie-avond met Mana Seselle Rita 

Van Severen en Marcel De Backer in zaal Hoop van Vrede" 
Dorp Inr J Goossenaertskring 

DORTMUNDER THIER BRAUHOF 

BRUSSEL 

over te nemen en te huur 

Schrijven de heer Abts, 

Tiensesteenweg 63, 3040 

Korbeek-Lo. 
Adv 72 

VU-Maldegem bekomt oprichting 
gemeentelijk 11 -julikomitee 

In het verleden werd de viering 
van 11 juli al te vaak als een aangele
genheid bestempeld die alleen de 
Vlaamse kuituur en strijdveremgin-
gen aanbelangde Naarmate het 
Vlaams bewustzijn groeide voelden 
meer en meer verenigingen zich bij 
dit feestgebeuren betrokken De kul-
turele raden speelden hierop in door 
de koordinatie op zich te nemen en 
door een budget ter beschikking te 
stellen om het feestprogramma ver
der uit te bouwen 

De jongste jaren is het erg opmer
kelijk dat heel wat gemeentebestu
ren de viering van het feest van de 
Vlaamse Gemeenschap een officieel 
karakter hebben gegeven waardoor 
11 juli IS uitgegroeid tot een feestdag 
van alle Vlamingen 

Te Maldegem is het de grote 

Zoektocht 
in Gent-Muide 

Op zaterdag 31 maart richt VU-
Gent-Muide een reuze wandeltocht 
in de buurt in Wie wil kennis maken 
met Sluizeke-Muide Meulestede is 
daar op het goede adres Inl bij H De 
Bleecker Tolhuislaan 15 te 9000 
Gent tel 091-256487 

Geraardsbergen 
gaat naar 
't Kuipke 

Inschnjvingen voor de bus bij Rita 
Borremans en Andre Heylebosch 

verdienste van de Kulturele Raad 
geweest dat dan ook in onze ge
meente een aantal 11 juli-vienngen 
plaatsvonden Dat zon viering tot 
stand kwam hing dikwijls af van de 
bereidwillige inzet van enkele men
sen Wanneer zij de organizatie met 
in handen namen kwam er geen 11 
juli-vienng 

Om de kontinuiteit voor de toe
komst te waarborgen leek het VU-
raadslid Piet Blomme noodzakelijk 
dat een 11 julikomitee tot stand 
kwam dat tot taak heeft jaarlijks een 
viering op te zetten naar aanleiding 
van het feest van de Vlaamse Ge
meenschap Naast geïnteresseerde 
verenigingen en personen kunnen 
de gemeentelijke adviesorganen en 
het komitee voor initiatief aangespro
ken worden om deel uit te maken 
van het komitee dat onder de be 
scherming van het gemeentebe
stuur zou staan Vandaar Piet zijn 

voorstel om te komen tot een ge
meentelijk 11 julikomitee 

Door effektief deel uit te maken 
van dit komitee zou de gemeentelijke 
overheid haar betrachting uitdruk
ken om van 11 juli een feestdag te 
maken waar elkeen zich bij betrok
ken voelt I 

In zijn antwoord wees CVP-burge-
meester Jean Rotsaert de Hertaing 
erop dat hij zich als katoliek en 
Vlaming (?) kon akkoord verklaren 
met de oprichting van een gemeen
telijk 11 julikomitee Het was rond dit 
punt op de meerderheidsbanken bij
zonder stil Men zat er blijkbaar mee 
verveeld doch neen kon men tegen 
dit voorstel met zeggen al was het 
om elektorale redenen Aan de voor
avond van 11 juli zullen we wel zien 
wat het woord van de CVP-meerder-
heid waard isi 

Guido Veerman 

Met VU-Groot-Ninove naar 't Kuipke 
Ook VU-Groot Ninove doet ,met 

plezier zijn duit in t Kuipkei Wij 
leggen een autobus in die op zondag 
8 april om 14 u vertrekt op de Graan
markt te Ninove Samenkomst om 
13 u 45 Inschrijven aan 130 fr (voor 
de autobus) per persoon kan bij 
volgende VU-bestuursleden of man
datarissen 

— voor Appelterre-Voorde Re 
naat Raes Ophemstraat 46 9499 
Voorde 054-500493 

— voor Outer Georgette De Ke 
gel Aardeweg 36 9406 Outer 
054-334347 

— voor Aspelare-Nederhasselt-
Lebeke Enk De Bruyn Nederhas-
seltstraat 316 9404 Aspelare 
054 33 3788 

— voor Ninove-Okegem-Pollare 
Jan De Troyer Roslaer 13 9400 
Ninove 054 339325 

— voor Meerbeke-Neigem Ur-
bain Daumerie Herremansstraat 32 
9402 MeerbeKO 054 3332 83 

— voor Denderwindeke-Liefenn-
ge Rik Haelterman Kruisveldstraat 
7 B 9490 Denderwindeke 
054-338687 
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Motie VU-Maaseik tegen minister 
Nothomb toch goedgekeurd 

LIMBURG 

De gemeenteraad, 

— overwegende dat de minister 
van Binnenlandse Zaken een neu
traal beleid moet voeren en de belan
gen van alle groepen en gemeen
schappen moet dienen en eerbiedi
gen, 

VU-Hasselt 
naar 't Kuipke 

VU-Hasselt legt een bus in voor 
de vienng op 8 apnl in 't Kuipke te 
Gent Vertrek om 12 u aan het Kol 
Dussarplein Terug op Hasseltse bo
dem om 20 u waarna de mogelijk
heid bestaat om over die dag e a na 
te kaarten Kosten + 200 fr In
schrijven kg(h op het afdelingssekre-
tariaat, p/a Mia Penders-Weckx, Za-
velvennestraat 184, te Hasselt Tel 
212216 (na 17 u ) 

Lanaken-
Maasmechelen 
naar het Kuipke 

Beide afdelingen leggen voor 
deze unieke gebeurtenis een geza
menlijke bus in 

Verzamelpunten 

— 12 uur stipt aan de parking van 
zaal Nova te Neerharen (Staatsbaan 
81) 

— 12 u 15 aan het gemeentehuis 
te Maasmechelen 

Pnjs 350 fr (incl sticker) 
Tot 30 maart kunt U (telkens tus

sen 19 en 20 u ) reserveren bij 
• Noel Renders, tel 760032 
• Arthur Vanempten, tel 71 4495 
• José Vanderhallen-Stassen, tel 

763756 
• Eugene Van den Rul, tel 85 64 35 

• Gezocht harde zoekers naar het 
publiciteitsbord nummer II van 30 
jaar Volksunie Een helpende hand 
de affiche hangt aan de Brugse-
poortstraat nummer 31 te 9000 Gent 
Het deelnemingsformulier verschijnt 
in W I J van 5 apnl 

— overwegende dat de funktie 
van minister van Binnenlandse Za
ken minstens tweetaligheid vereist. 

Vraagt aan de minister van Bin
nenlandse Zaken 
• ofwel zich aan te passen aan de 
hem opgedragen taak en de Belgi
sche wetten (ook Raad van State) te 
eerbiedigen, 
• ofwel ontslag te nemen uit zijn 
funktie 

Vraagt aan de Belgische regering 
• dat het ministerie van Binnen
landse Zaken wordt verdeeld onder 
de drie gewesten met een respektie-
ve verantwoordelijkheid, 
• de bevoegdheden op het stuk 
van de ondergeschikte besturen en 
met name van alle nederlandstalige 
gemeenten, volledig toe te vertrou
wen aan de gewestelijke instellingen 
met name de Vlaamse Raad en de 
Vlaamse Executieve 

Aktievoor fietspaden te Bocholt 

MAART 
24 GENK. Vienng afscheid oud-bestuursleden VUJO-Limburg om 

20 u in de Slagmolen te Genk 
24 HERK-DE-STAD VU-Schepenbal in zaal Reehof te Schulen 

Aanvang 20 u 30 DJ Radio Victona 
24 SCHULEN Schepenbal om 20 u 30 in zaal Reehof D J Victona 

Radio Laurens Appeltans en Wilfned Uten nodigen u vnendelijk 
uit 

29 ST.-TRUIDEN• Walter Luyten op de eerste van 2 studie-avonden 
(van 20 tot 23 u ) over Volksnationalisme in het VU en VI Natio
naal Studieknng-lokaal bij J Vancoppenolle, Bruksensweg 17, 
400 fr voor de 2 avonden Nelly Maes komt begin mei voor de 
2de studie-avond 

29 TESSENDERLO: Gespreksavond met volksvertegenwoordiger 
Willy Kuijpers over zijn ervaringen en verwachtingen n a v de 
Europese verkiezingen In zaal Ter Heide (Eersels-Centrum) om 
20 uur 

31 HECHTEL-EKSEL: VU-bal in zaal Don Bosco te Hechtel om 20 u 

APRIL 

6 DIEPENBEEK VU-vergadenng om 20 u 
6 GENK: Diamontage Vredesfietseling in de Slagmolen om 20 u 
7 BOCHOLT Vormingsnamiddag VUJO-Limburg over de geschie

denis van de Vlaamse Beweging - deel 1, in zaal Rembrandt 
(tegenover de kerk) om 14 u 

8 GROOT-HASSELT. Deelname aan de vienng 30 jaar VU in het 
Gentse sportpaleis 

10 HERK-DE-STAD- Algemene ledenvergadering VUJO in zaal 
Area om 20 u 

De Breeerweg die de gemeente 
Bocholt met Bree verbindt is 'n zeer 
drukke verkeersweg Dagelijks ver
plaatsen zich langs deze baan hon
derden schoolkinderen per fiets, zo
wel nchting Bree als nchting Bocholt 
De jongste maanden gebeurden 
daar weer verscheidene verkeers
ongevallen, waaronder eén zeer 
ernstig 

Reeds in het verleden gingen er 
regelmatig stemmen op voor fietspa
den langs deze baan, maar 't bleef bij 
uitstel en vage beloften De Volks
unie-jongeren waren dit wachten 
beu en gingen daarom tot de aktie 
over Zaterdag 25 februari in de 
namiddag werden er langs deze weg 
plaatjes aangebracht met de slogan 

„Wij eisen hier een fietspad De 
initiatiefnemers mochten bij die gele
genheid van de bewoners en de 
voorbijrijdende fietsers veel sympa-
tiebetuigingen in ontvangst nemen 
Na deze aktie werd een persmotie 
verspreid waann VUJO-Bocholt 
meedeelde dat het de laksheid van 
het gemeentebestuur betreurde en 
dat het bij hoogdringendheid fietspa
den eiste langs de Breeerweg 

De initiatiefnemers herinnerden 
hierbij aan de grote gevaren die de 
fietsende schooljeugd iedere dag 
moet lopen en stelde dat „fietspaden 
aan beide zijden van de weg en 
afgescheiden door 'n neutrale strook 
de enige veilige waarborg bieden" 

Nieuw bestuur bij 
VU-As/Niel 

Voorzitter Mark Noben, Schut-
tenbergstr 10, As. ondervoorzitter 
Lode Bollen, Oude Molenweg 9. As 
sekretans mevr Hedwige Gussen-
hoven-lwanicki, Spoorwegstr 51, As, 
penningmeester mevr Marijke 
Broeders-Bergen, Heiweg 1 As, lid-
kaarten + Wij Lode Bollen, Oude 
Molenweg 9, As, propaganda Lam-
bert Janssen. Zandstraat 41, As en 
Arnold Vaessen, Steenweg 26, As, 
organizatie Michel Gielkens, J F 
Kennedystraat 16, As en Enk Geurts, 
Nielerlaan 86, As, redaktie ,Vrij-As" 
Hugo Huygen, Overeinde 13, As 
algemeen Michel Thijs, Nijver-
heidsstr 42, As dienstbetoon Jos 
Truyen (burgemeester), Bilzerweg 
50, As 

Mandatarissen 
Jos Truyen burgemeester Kurt 

Rondelez, schepen Miei Craeghs, 
schepen (onafhankelijke kandidaat), 
Mathieu Kosten, O C M W , Luc Bo-
gaers, O C M W 

FVV-kaderdag 
Limburg 

D e Federat ie V laamse V r o u 
w e n g r o e p e n organ izeer t haar 
kaderdag te Hassel t op zondag 
25 maart a s , in Ku l turee l C e n 
t r u m (zaal C 18), Kunst laan 5 te 
3500 Hassel t ( 0 1 1 - 2 2 9 9 3 1 ) 

D e kaderdag heef t als t ema 
„Europa" in al haar aspek ten 

D e kade rdag gaat d o o r van 
10 u to t 17 u 

V o o r ve rde re inl icht ingen 
F V V , Bennes teeg 2 te 9000 
Gen t ( 0 9 1 - 2 3 3 8 8 3 ) 

Verzekeringen 
Jos Mergeay 

O p h o v e n s t r a a t 103 
3670 N e e r o e t e r e n 

Tel 011-86 42.92 
(Adv. 73) 

lepel & vork... 
BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

l 
Bergensesteenweg 1123 

1070 Anderlecht 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Wosterio 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

CAFÉ-RESTAURANT 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 Grobbendonk 
Tel. 014-51.21.48 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuls 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

Tel. 056-41.29.22 
056-41.81.68 

Invoer Bourgondie-
en Bourdeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vnjdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van J^O tot 13 u 
en op afspraak 

Industnele 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel 091-67.57.12 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

LeVert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

Holel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Hcidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 02 40 
Rost zondag qebloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef f spijskaart 
Opon alle dagen maaltijdchecks 

Voor een lekker etentje 

in een gezellige sfeer 

EETHUIS T VOSKE 

Verbertstraat 145-147 
2110 Schoten, 03-658.41.76 

W I J verzorgen al uw feesten 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vnjdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 
Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21 35.33 

Dr. Van De Perrelei 51 
Borgerhout 
Tel. 03-236.56.54 

(adv. 23) 
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Nieuws uit het Brugse arrondissement 
Busreis 30 jaar VU 

Ook het arrondissement Brugge-
Oostkust-Torhout reist gezamenlijk 
naar de feestviering in het Gentse 
„Kuipke" De eerste bus zit reeds vol, 
maar we gaan door Telkens een bus 
volzet IS vragen we een nieuwe aan 
We verwachten ook uw inschrijving 
De reis en het toegangsbewijs sa
men kosten 230 fr persoon 

We vertrekken om 14u 45 stipt 
aan het Astridpark (nabij het „Brey-
delhof") 

Inschrijvingen- in het „Breydel-
hof" en bij de arr voorzitter (tel 
356724) 

Zeebrugge 
Het arr bestuur, in vergadering 

bijeen op 16 maart j l , verzet zich met 
klem tegen de „Nationale Havenkom
missie' die een negatief advies uit
bracht 1V m de diepwaterkade in de 
achterhaven van Zeebrugge Deze 
beperking op de uitbreiding van de 
haven is voor Vlaanderen ekono-
misch onverantwoord De kosten die 
deze diepwaterkade met zich mee
brengen zijn belachelijk klem in ver
houding tot de totaalkost Deze kade 
betekent trouwens geen konkurren-
tie, noch voor -Gent noch voor Ant
werpen, gezien het feit dat enkel in 
Zeebrugge schepen van 55 voet 
binnen kunnen Wij vragen dan ook 
de steun van onze eigen partijmen-
sen uit Gent en Antwerpen Zorïder 
aan provincialisme te willen doen en 
in totale solidariteit met andere ge
bieden zoals Limburg en Zuidwest-
Vlaanderen wijzen wij er toch op dat 
ook in ons arrondissement de werk
loosheid hard toeslaat De uitbouw 
van Zeebrugge is niet alleen voor 
ons van belang maar voor heel 
Vlaanderen' 

Nieuw „AB" te Brugge 
Voor enkele weken grepen ook in 

Brugge de driejaarlijkse verkiezin
gen plaats voor het VU-arrondisse-
mentsbestuur De vernieuwde arron-
dissementsraad kwam samen in aan
wezigheid van algemeen sekretaris 
Willy De Saeger partijbestuurslid 
Jan-Pieter Pillaert en de verantwoor
delijke voor externe organizatie, Gui-
do De Backer 

Deze verkiezingen kenden een 
vlot verloop en tot besluit sprak Willy 
De Saeger over het belang van een 
goed gestruktureerde en georgani-
zeerde afdelings- en arrondisse
mentswerking „Hierbij mogen wij 
nooit het einddoel vergeten de op
bouw van een rechtvaardige Vlaam
se staati," benadrukte hij 

Binnen het arrondissementsbe-
stuur werden de taken als volgt 
verdeeld 

Nieuw 
arrondissementeel 
bestuur 

Voorzitter -I- koordinatie Erwin 

Van Driessche Ondervoorzitter -I-
kontakten afdelingen + verantw 
pers Luc Grootaerdt Sekretaris -I-
verantw leden en abonnementen 
Roger Plancke Penningmeester -|-
verantw financiële mobilizatie Lud-
wina Cordy Propaganda Werner 
Van Houtte en Jeroom Roelof Orga
nizatie - verantw ledenblad Luc De 
Schryver Jongerenwerking - ver
antw vorming VNS-VVM Gilbert 
Van Overschelde Vrouwenwerking 
- verantw dokumentatie en informa
tie Andrea Heus Dienstbetoon -l-
verantw Trefpunt en Trefcentrum 
Herman Gevaert Mandatarissen 
Raf Declercq, volksvertegenwoordi
ger Guido Van In, senator Jos 
Speybrouck, provincieraadslid, 
Jean-Marie Bogaert, provincieraads
lid Ward Baert, provincieraadslid 
Afgevaardigden partijraad Erwin 
Van Driessche, Roger Plancke, Luc 
Grootaerdt Hendrik Geerts, Erwin 
Priem (VUJO) Guido Van In, Raf 
Declercq, Knstina Gallens (gekoop-
teerd) en Gilbert Van Overschelde 
(direkteur VNS) 

Vertegenwoordiging in het bureau van de partijraad 
Het Brugse arrondissement was 

vele jaren vertegenwoordigd in het 
bureau van de partijraad door sena
tor Guido Van In die ook voorzitter 
van de partijraad was Bij de verkie
zingen op 10 maart II was Guido 
geen kandidaat meer Hij wenste 
plaats te ruimen voor een jongere, 

niet mandatens en liefst een vrouw 
Zijn wens is werkelijkheid geworden, 
want de 33-jarige Riet De Clercq, 
voorzitter van het arr Kortnjk, werd 
de nieuwe voorzitter van de VU-
partijraad Wij danken uiteraard Gui
do voor zijn jarenlange leiding van de 
partijraad en wensen Riet Declercq 

Arrondissementele kaderdag 
Nu de bestuursverkiezingen bin

nen de partij voorbij zijn acht het arr 
bestuur het zijn plicht de VU-kaderle-
den en -mandatarissen samen te 
brengen op een kaderdag „De 

Volksunie onze parti j ' 

Deze ongetwijfeld leerrijke dag 
gaat door op zaterdag 31 maart 
1984, in de sporthal van Loppem (A 
Van Caloenstraat) 

Arr. kaderdag te Brugge 
Prog ramma 

V o o r m i d d a g 

— „ D e par t i j s t ruk turen" , d o o r E. Van Driessche, arr voorz i t te r 

— „ D e afdel ing", d o o r G. Vanoverscheide, arr bestuurs l id en direk
teur V N S 

Namiddag 
— „ D e pol i t ieke raad en pol i t iek kol lege", d o o r B. Scheipe, voorz i t te r 

pol i t ieke raad G r o o t - Z e d e i g e m \ 

— „ D e arr raad en het arr bes tuu r ' , d o o r E. Van Driessche, arr 

voorz i t te r 

— „ D e inbreng van het arr in de par t i j raad ' , d o o r L Grootaerdt , lid 

van de par t i j raad 

— „ D e s a m e n w e r k i n g tussen mandatanssen en bes tuurs leden" , 

d o o r P. Van Den Driessche, gemeenteraads l id 

— „S lo t t oesp raak ' 

He t arr bes tuur dr ingt aan o p de aanwez ighe id van alle bestuurs le
d e n en manda tanssen 

VU-Roeselare 
naar Gent 

Een bus wordt ingelegd van Roe-
selare naar Gent Vertrek 13 u stipt 
op het Polenplein Prijs 100 fr Kinde
ren beneden 12 jaar 50 fr Toe
gangsprijs voor het feestelijk spekta
kel 100 fr (Kosten worden op de 
dag zelf geregeld) 

Inschrijven vóór zaterdag 31 
maart bij Mark Declercq, Populier-
straat 185, 8800 Roeselare 

Oostende naar Gent 
Leden en simpatizanten die wen

sen deel te nemen aan deze grootse 
VU-manifestatie worden verzocht 
100 fr toegangsgeld te storten of 
over te schnjven op rekening 
473-6099511-15 van het Dagelijks 
Bestuur Volksunie-Oostende Zo 
spoedig mogelijk laten weten aan het 
VU-sekretanaat, Peter Benoitstraat 
58,8400 Oostende, hoeveel plaatsen 
men op de bus wenst (regeling volgt 
later, prijs 250 fr per persoon) 

veel sterke in haar nieuwe funktie 

Onze arr voorzitter Erwin Van 
Dnessche werd op 10 maart verko
zen als lid van het bureau van de par
tijraad Onze vertegenwoordiging in 
het bureau blijft dus verzekerd Profi
ciat 

VU-Oostende 
rouwt om 
Victor Dekeyser 

Persoonlijk hebben wij Victor met 
zo heel lang geleden leren kennen 
Ondanks zijn rijpe leeftijd waren wij 
getroffen door de vitaliteit en zijn met 
afgevende inzet voor de Vlaamse 
bewustwording Van hem hebben 
WIJ geleerd hoe onze ideeën aan 
derden over te maken Victor was de 
man die elke week opnieuw zijn „Wij" 
doorspeelde met de eenvoudige ver
melding „doorgeven" In diezelfde 
„WIJ " Victor geven wij nu door hoe 
zeer wij rouwen om uw heengaan 
Nooit hebben wij vergeefs op U een 
beroep gedaan Wij zijn er u erg 
dankbaar voor Aan de familie bieden 
WIJ onze welgemeende kristelijke 
deelneming aan 

ZOCKCRC]? 
• Dame, 26 jaar zoekt werk in de 
omgeving van Aalst of Mechelen als 
verkoopster of poetsvrouw Ref nr 
0064 
• Dame, 43 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt werk Diploma re
gentaat snit en naad, ervaring als 
verkoopster huishoudlinnen, is be
reid om als bediende te werken Ref 
nr 0143 
Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met volksvertegenwoordi
ger Joos Somers, via het Vlaams 
Nationaal Centrum Voor Mensen 
Met Vragen, Ontvoenngsplein 1 te 
2800 Mechelen, tel 015-20 9514 Ge
lieve het referentienummer te ver
melden 

WEST-VLAANDEREN 
MAART 
22 IZEGEM: „Met een verdrongen verleden naar een onzekere toe

komst", door L Claes, een voordracht en debat over de repressie 
en haar gevolgen, tevens een antwoord op de tv-serie van Maur 
De Wilde Om 20 u in de bar van het Muziekauditorium, 
Kruisstraat 15 Toegang gratis Org VSVK 

24 BRUGGE:„Kafee Suvee met Wi j" gezellig debat over het Vlaams-
nationaal weekblad met journalisten Toon Van Overstraten en 
Pol Van Den Driessche en topwerver Mare De Vriese Om 
20 u 30 in 't Breydelhof, J Suveestraat 2 

24 BRUGGE: Wen/ingsdag voor VU-leden en WIJ-abonnementen 
Proefnummers en overschnjvingsformulieren op het arr sekreta-
naat, J Suveestraat 2 Samenkomst om 9 u 

24 KUURNE: Doorlopende kaarting in café De Cirkel 
24 MARKE: VU-mosselsouper 
24 OOSTENDE: Bal van VU-Oostende in Thermen-Palace, om 21 u, 

100 frank 
25 ASSEBROEK: 5de Meersentocht (vzw TrefpunO, Daverlopark 
25 BRUGGE: „Evolutie of revolutie in de sociale beweging''" met als 

inleider L Delafortene, alg voorz Pr Daensfonds Om 10 u. in 
bovenzaal Breydelhof, Suveestraat 2 

25 lEPER: Bezoek radio Uylenspiegel (Cassel, Frans-Vlaanderen) 
Om 9 u vertrek café Boerenhol, V D Pereboomplaats Org 
VUJO 

25 KORTEMARK-HANDZAME-ZARREN-WERKEN: Ontspan
ningsavond met Jos Ghysen in zaal Riva te Zarren Samen met 
Jos zingt Jos Vandenberghe zijn laatste streekliederen 

27 BRUGGE: Gemeenteraadszitting om 18 u 30 in de gotische zaal 
van het stadhuis 

30 ROESELARE: Grote fruitkaarttng en teerlingbak in drankhuis „De 
Rodenbach", Zuidstraat, vanaf 18 u en zat 31-3 vanaf 16 uur In
leg 40 frank Org VU 

APRIL 
6 GISTEL: Worstenkaarting vanaf 18 u in lokaal Uilenspiegel Ook 

op 7 apnl 
6 lEPER: Grote Euro-avond, dia's door Jaak Vandemeulebroucke, 

muzikale omlijsting Frans-Vlaamse zangers Joel & Klerksje, 
teksten Veerie Bonte Slottoespraak door arr kandidate Roos 
Lernout, om 20 u in de konferentiezaal-stadhuis. Grote Markt In
kom gratis Org VVI, VU en VUJO 

7 DE PANNE: Jaarlijks VU-feest om 20 u in zaal De Spijker Gas
ten Jaak Vandemeulebroucke, Eur parlementslid en Johan 
Vandenberghe, volkszanger uit de Westhoek 

7 OOIGEM-WIELSKERKE: Familiefeest - koud buffet in het kultu-
reel centrum „Leieland" te Ooigem Pnjs 375 fr Gastspreker Fir-
min Debussere Inschrijven bij José Verfaille, Leopold lll-laan 50 te 
Ooigem 

Hernieuwde start 

Brugs „Trefcentrum voor 
mensen met vragen" 

Een goed jaar geleden vond de of
ficiële opening plaats van „Huize Wit-
teryck", langsheen de Hoefijzerlaan 
te Brugge In dit sobere huis vlakbij 
het heraangelegde „Zand" hebben 
de meeste Vlaams-nationale vereni
gingen uit het Brugse een eigen 
lokaal Onder impuls van VU-senator 
Guido Van In en Vlaams-Kruisvoor-
zitter Joris Verstraete ontstond er 
op die plaats bijna onmiddellijk een 
„Trefcentrum voor mensen met vra
gen", analoog aan soortgelijke hulp
centra in Vlaanderen Iedereen heeft 
wel eens problemen, en men hoeft 
zich met te schamen bij het zoeken 
naar hulp Te vaak denkt men „Voor-
mijn probleem is er geen oplossing, 
daar kan niemand iets aan doen" 
Nochtans is het zo dat er vaak meer 
kan gedaan worden dan men denkt 
Het Trefcentrum verzorgt opvang, 
geeft inlichtingen, verzekert een 
grondige aanpak en verwijst naar 
deskundigen Het advies is volkomen 
gratis 

Begeleiden van relatiemoeilijkhe-
den, persoonlijke vragen, opvoe-
dingskonflikten, studiekronkels, geen 
weg weten met papieren, pensioen-
penkelen, woonstproblemen, enz In 
het Trefcentrum is er altijd wel ie
mand die naar u luistert en helpt bij 
het zoeken naar een oplossing 

Het „Trefcentrum voor mensen 
met vragen" is elke werkdag open 
van 10 tot 11 uur en van 15 tot 17 uur 
(met op donderdagnamiddag) Ook 
de zaterdag kan men er terecht 
tussen 10 en 12 u (Dit komt goed uit, 
want op dat ogenblik is er markt op 
't Zand) 

En voor de beter begoeden dur
ven WIJ de vraag tot steun bijtreden 
Iedereen die kantoormeubelen en -
genef dn goede staat) te veel heeft 
of kan missen, mag dit best komen 
afgeven in „Huize Witteryck", Hoefij
zerlaan 20, 8000 Brugge (tel 
050-33 35 65) De attente sekretares-
se zal dit m dank aanvaarden U kunt 

TREFCENTRUM 

V O O R MENSEN 

MET VRAGEN 

ook uw sympatieke bijdrage storten 
op het nummer 475-2055151 -28 van 
„Trefcentrum", 8310 Brugge 3 U 
steunt er een levensnoodzakelijk 
Vlaams-nationaal initiatief doori 

VU-lzegem 
naar Gent 

VU-lzegem wil flink aanwezig zijn 
op de viering van 30 jaar VU op zon
dag 8 april, om 15 uur in het Gentse 
Sportpaleis Daarom is een bus inge
legd Met vertrek om 13 u 15 aan het 
Vlaams Huis Prijs 200 fr (volwasse
nen) en 150 fr (kinderen onder 12 
jaar), busreis en toegangsticket inbe
grepen 

Inschrijven kan in het Vlaams Huis, 
Grote Markt 30 (tel 303663) of bij 
Rik Baert, Ommegangstraat 31 (tel 
309580) of bij Wilfried Lagae, Edw 
Dierickstraat 1 (tel 304878) of bij 
Jons Verbeke, Krekelstraat 33 (tel 
304808) Niet uitstellen Iedereen 
wordt verwacht 
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Lustrum-uitgave 
Meersentocht Assebroek 

De Vlaamsnationale sociaal-kulturele vereniging „Trefpunt'-afde-
ling Assebroek organizeert voor de vijfde maal een Assebroekse 
Meersentocht. O p zondagnamiddag 25 maart 1984. 

Net zoals tijdens de vorige Meer-
sentochten willen zij elke wandelaar 
de kans bieden om dit weliswaar 
minder bekende, maar ontzettend 
mooie stukje groen in de Assebroek
se gemeente beter te leren kennen 

De inschrijvingen worden opgeno
men bij het vertrekpunt, de Daverio 
pub, in het stedelijke sportkompleks 
Daverio, langsheen de gelijknamige 
straat te Assebroek (vlakbij het A Z 
Sint-LucasJ Er is ruime parkeergele
genheid voorzien Er zijn twee toch
ten gepland Om 13 u 30 start de 
20 km-wandeling Dit is een tocht op 
het lijf geschreven voor echte door-
duwers, een heuse „hoge laarzen"-
onderneming Zonder evenwel in de 
modder te gaan ploeteren, wordt in 
deze tocht — zo nu en dan — even 
afgeweken van de keurig verharde 
wandelpaden, teneinde met volle 
teugen te kunnen genieten van dit 
tot op heden (gelukkig) ongeschon
den vlakke land De wandeling slin
gert zich door het „hart" van de 
„Gemene Loweiden en Meersen", 
langsheen het sprookjesachtige do
mein van Ryckevelde en over de 
uitgestrekte landerijen van Oedelem-
Beernem Je kunt reeds inschrijven 
voor deze tocht vanaf 12 u 30, maar 
de gezamenlijke start is pas een 
uurtje later Daarna bepaalt elkeen 
zijn eigen wandelntme 

Om 15 u geven wij het startschot 
vopr de 7 km-wandeling, die ludiek 
de „hoge hakken"-tocht wordt ge
noemd Deze tnp gaat uitsluitend 
over verharde paden Vooral de nos
talgische oude spoorwegbedding 
tussen Assebroek en Sijsele genoot 
de voorkeur bij de vastlegging van 
de wandelroute Deze tocht lijkt de 
ideale wandeling van en voor het 
gezin te zijn, voor jong en oud De 
inschrijvingen voor deze uitstap be
ginnen vanaf 14TJ , maar ook hier 
vertrekken wij allen samen, een uur
tje later 

Eindpunt van beide wandeltoch
ten IS uiteraard ook de Daverlopub 
Onderweg krijgt elke deelnemer een 
hartversterkende en dampende kop 
soep en na aankomst ook nog zo'n 
heerlijke bruine „Meersentochtbo-
terham" met boerehesp' Natuurlijk 
ontvangt iedere moedige wandelaar 
een heus wandelbrevet Verder zijn 
er een resem leuke prijzen voorzien 
en daarenboven is er een wedstrijd 
aan de beide tochten verbonden, 
met als hoofdpnjs een prachtige ra-
dio-cassettespeler, ons geschonken 
door het „Brugsch Handelsblad" De 

'V^'PTJ^^ 
„l/V/sse/de/cer Schepen Raymond 
Reynaert" gaat naar de groep met 
het grootste aantal ingeschreven 
deelnemers Zelfs gemeenschapsmi
nister Hugo Schiltz bedacht ons ini
tiatief met een biezonder waardevol
le attentie, bedoeld voor de oudste 
wandelaar 

Als speciale attraktie stijgt er, tus
sen 14 en 15 u, een reuzegrote 
luchtballon op, gesponsord door het 
Gemeentekrediet, die ons — met het 
nodige wind-geluk — als hoge met
gezel zal vergezellen tijdens de bei
de wandelingen 

De deelname in de kosten, alles in
begrepen, bedraagt slechts 75 fr 
voor volwassenen, 40 fr voor kinde
ren tot twaalf jaar en peutertjes 
mogen ongetwijfeld gratis meetnp-
pelen 

Menen-Lauwe-
Rekkem 
naar Gent 

Pnjs 150 fr voor de autobus naar 
Gent Inschnjving Freddy Vander-
haeghen. Grondwetstraat 124 te 
8600 Menen 

Opstapplaatsen Busschers 
13 u 15, O C 13 u 20, Café Pallieter 
13 u 25. Rekkem gemeentehuis 
13 u 35, l ^uwe , gemeentehuis 
13U.34 

VU-Moorslede-
Dadizele 
in het nieuw 

Voorzitter: Rik Lievens 

Ondervoorzitter: Jozef Terryn 

Sekretaris: Mare Vanryckeghem 

Penningmeester: Daniel Van den 
Broucke 

Propaganda: Moniek Decaeste-
cker, Luc Dutry en Freddy Vanacker 

Organizatie: Betty Decroy, Mia 
Wyffels en Luc Roose 

Jongerenwerking: Johan Huyghe-
lier, Mia Wyffels en Dirk Vandewae-
tere 

Redaktie: Marcel Deboutte, Mo
niek Decaestecker, Freddy Vanac
ker en Willy Vanderhaeghe 

Gemeentemandatarissen: VU-
burgemeester Lode Van Biervliet, 
VU-schepenen Jules Delhaye en 
Noel Devos, VU-fraktieleider Jozef 
Terryn, VU-raadsleden Luc Heme-
ryck, Cynel Desimpel, Luk Bekaert 
en Gino Vanhove 

Nationale mandatarissen: Lode 
Van Biervliet, kamerlid 

Bijkomende afgevaardigden ar-
rondissementsraad: effektief Rik 
Lievens, Luk Roose, Marcel Debout
te en Mia Wyffels, plaatsvervangers 
Mare Vanryckeghem, Daniel Van 
den Broucke, Freddy Vanacker en 
Betty Decroy 

Fraktielelder: effektief Jozef Ter
ryn, plaatsvervanger Gino Vanhove 

Volksvertegenwoordiger Lode 
Van Biervliet 

VUJO: Dirk Vandewaetere en 
Johan Huyghelier 

Volksunie leper naar Gent 
Naar aanleiding van het 30-jang 

bestaan van de VU wordt er te Gent 
in het sportpaleis feest gevierd, 
waartoe alle VU-leden en sympati-
santen worden uitgenodigd Vanuit 
leper wordt er een bus ingelegd 
zodat deze reis in groep kan worden 
afgelegd Er dient vooraf te worden 
ingeschreven daar de plaatsen be
perkt zijn Dit kan gedaan worden bij 

de volgende bestuursleden 
9 Mevr Vanrijkegem Dagmar, 
Ooievaarlaan 11, 8900 leper, tel 
205944 of bij 
• Mr Mahieu Mare, Lage Voute 8 
8902 Zillebeke tel 207644 

De inkom in het Sportpaleis be
draagt 100 fr 

Verdere inlichtingen kunnen beko
men worden bij het inschrijven 

Nieuw bestuur 
VU-OVD 

Voorzitter Omer Huyghebaert, 
Koning Ridderdijk 19, 8440 Westen-
de (059-300268) ondervoorzitter 
Bart Tommelein Druivenlaan 12, 
8400 Oostende (059-800841), pen
ningmeester Gaby Laridon, Tuinwijk 
4, 8160 Diksmuide (059-501887), 
propaganda Eddy Inghelbrecht, Sta
tionsstraat 241, 8250 Eernegem 
(059-290398). organizatie Rony 
Hiele, Strandschelpenlaan 2, 8400 
Oostende (059-706891), jongeren
werking Dirk Metsu. Kapellestraat 
143. 8401 Bredene (059-321918). 
dienstbetoon Andre Vandecasteele. 
Zevekotestraat 25. 8240 Gistel, 
vorming Gilbert Devriendt. Albert I-
laan 76. 8458 Oostduinkerke 
(059-515700). pers Wilfried Van-
daele. Warvinge 15. 8421 De Haan 
(059-233055). andere bestuursle
den Suzanne Neirynck, Oud-strij-
dersplein 3 8400 Oostende 
(059-506091), Magdalena Reynaert, 
Leopoldlaan 62, 8430 Middelkerke 
(059-300749), leden van de partij
raad Julien Desseyn. A Vermeylen-
straat 5. 8430 Middelkerke 
(059-303292) Jaak Vandemeule-
broucke. Anjelierenlaan 25. 8400 
Oostende (059-800428). Paul Ort-
mann. Zonnelaan 8, 8240 Gistel 
(059-27 8683) 

VU-zitdag 
te Oostkamp 

VU-senator Guido Van In houdt 
een maandelijkse zitdag voor sociaal 
dienstbetoon, op zaterdag 24 maart 
van 10 tot 12 u in de Kapellestraat 
112. Oostkamp Ook telefonisch te 
bereiken op het nummer 822459 

Leden f eest 
te Koekelare 
Hulde aan 
erevoorzitter 
Antoon Landuyt 

Honderdveertig leden kwamen 
luisteren naar het zoetgevooisde 
woord van kamerlid Paul Van Grem-
bergen Hij maakte in zijn spreek
beurt in de kortste keren kipkap van 
de huidige regering, een toespraak 
om duim en vingers af te likken 

Dan werd een aanval gericht op 
de kaasschotel bespeelt met wijn of 
patersbier, héérlijk 

Toen was het de tijd om hulde te 
brengen aan Antoon Landuyt, drie
entwintig jaar lang de onvermoeibare 
voorzitter van de afdeling, het voor
beeldig trekpaard in goede en kwade 
dagen, de Vlaams-Nationalist die zich 
vijfentwintig jaar geleden, toen er 
nog heel wat moed voor nodig was, 
al liet op een VU-lijst plaatsen zonder 
ambitie maar als idealist voor de 
partij 

Voorzitter Jef Hendryckx herin
nerde aan -een en ander in een korte 
toespraak Als dank werd dan een 
geschenk overhandigd waar Antoon 
nog veel deugd van zal hebben Het 
boek van Anton van Wilderode 
„Daar IS maar een land dat mijn land 
kan zijn", het werd door alle aanwezi
gen als herinnenng ondertekend 
Ten slotte werd Toon aangesteld als 
erevoorzitter 

Ook uittredend sekretans Maurits 
Sabbe, die in het Walenland gaat 
wonen, werd gehuldigd 

Aanbevolen huizen 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
VIjfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-2129.11 en 053-21.27.57 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 21.0896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Tel. 014-21.1Z07 
Fraikinstraat 20, 

Herentals 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.13.76 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

CCT) STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

De goedkoopste kaskredieten, 
financieringen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

(Adv 54) 

— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.7039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

•^ uitgebreide keus bemeubelde vilta s - apparl en studio ! 
m alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met'foto s 

LEOPOIDII-IAAN;205 
1451 OOSTDUINKERKE 
TEl OSI/11 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset-
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16 

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.1939 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus. 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-21.36.36 
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Partijraadvoorzitter Riet De Clercq: 

„Als partij, onze deuren 
blijven openzetten..." 
„De ouder wordende partijleiding bereidt inmiddels de aflossing aan de top voor, 
wat o.m blijkt uit de verkiezing van een dertigjarige vrouw tot voorzitter van de 
partijraad. Indien de jongere generatie inspeelt op de nieuwe richtlijnen van de 
veteranen, wordt het profiel van de Volksunie een scherp gesneden en uitda
gend boegbeeld", schreef Manu Ruys — hoofdredakteur van „De Standaard" — 
vorige week in een opgemerkte beschouwing over de verkiezing binnen de 
Volksunie Het feit dat, voor het eerst in de dertigjarige geschiedenis van de VU, 
een vrouw voorzitter wordt van het hoogste partij-orgaan is een belanghebbend 
en verheugend gebeuren. 

W IJ naar Kortrijk, een 
mistige avond na een 
dag die nochtans 

reeds tintelde van lentegeuren 
ZIJ betrekt een sober maar ge
zellig ingericht flatje in het hartje 
van de Groeningestad De keuze 
van kunst gerecht en muziek 
getuigen van smaak Riet De 
Clercq verrast door haar bere
deneerde antwoorden haar luis
teren en haar innemende char
me Een vrouw om „U" tegen te 
zeggen, ook al zal zij dit waar
schijnlijk met appreciëren 

Vanuit Brabant 
ZIJ praat graag en met liefde 

over haar jeugd en familie Gebo
ren (1950) in het Vlaams-Bra-
bantse Schepdaal („de gemeen
te van Kamerlid Jef Valkeniers"), 
verhuisde de familie De Clercq 
— toen ZIJ 13 jaar was — naar 
het Kortrijkse Zwevegem Zij is 
de oudste van vier Vader, verta
ler van beroep, lepelde het 
Vlaamse bij zijn kinderen smake
lijk binnen en was flamingantisch 
zelf erg bedrijvig 

ZIJ maakte een blitz-carrière in 
de Volksunie Haar verhaal, haar 
dromen en verwachtingen 

WIJ Hoe of door wie kreeg 
U die „Vlaamse reflex"? 

Riet De Clercq- „Via de 11-ju-
livieringen, waarbij mijn vader 
nauw betrokken was Dat was 
toen ongeveer het enige wat in 
Schepdaal aan Vlaamse Bewe
ging bestond Ik vond het formi
dabel daaraan mee te helpen 
Van kleinsaf ging ik met pa mee 
op stap Aan de KULAK (Kort-
njkse Universiteit) heb ik een 
keer kontakt opgenomen met de 
VU-afdeling maar dit was niet 
blijvend Ik had voor mezelf ge
steld te wachten met me politiek 
te engageren tot na mijn studies 
Ik behield uiteraard wel mijn be
langstelling Ik herinner me nog 
dat ik tegen de leden van de 
Vlaamse kaartersklub van Kort
rijk zei Dat wordt hier een echt 
CVP-nest Waarom doen jullie 
daar niks aan?' 

Nadien trok ik naar Leuven, 
waar ik Vlaamsgezind was en 
bleef zonder me aktief in het 
studentenleven te gaan moeien 

Na de universiteit, tijdens de 
vakantie kwam men mij eens 
polsen Men herinnerde zich dat 
ik ooit eens kontakt had opgeno
men met de Volksunie en men 
kwam me vragen of ik geen 

goesting had om mee op stap te 
gaan en lid te worden van het be
stuur Dat was net op het ogen
blik van het ronselen van kandi
daten voor de gemeenteraads
verkiezingen van 76 Ik leerde 
toen ook volksvertegenwoordi
ger Luk Vansteenkiste kennen 
Samen met hen ben ik halve 
nachten lang op stap geweest, 
op zoek naar kandidaten Ik weet 
nog hoe wij onze laatste kandi
daat — zoals het ook in andere 
afdelingen wel eens voorvalt — 
om 12 uur 's nachts er „op" kre
gen, om s morgens de lijst in te 
dienen 

In amper twee maanden raak
te ik het arrondissementeel be
stuur Het mag gezegd dat dit 
bestuur vooral draaide op voor
zitter Joel Tahon Na de be-
stuursverkiezingen werd ik de 
vertegenwoordigster van VUJO 
in het arrondissementsbestuur 
Het IS allemaal heel snel gegaan 
Na de volgende bestuursverkie-
zingen werd ik penningmeester 
In die tijd volgden dne arrondis
sementsvoorzitters elkaar vlug 
op De laatste zes maanden 
werd ik dan voorzitter „ad inte
rim" en sinds december '83 ef-
fektief' 

Rechtvaardig-
heidsstreven 

WIJ Wat bezielt iemand om 
zich aktief met politiek te gaan 
inlaten'' 

Riet De Clercq: „Ik had geko
zen voor rechten, vanuit een 
rechtvaardigheidsgevoel Poli
tiek leek mij een middel om dit 
om te zetten in daden 

Ik was natuurlijk Vlaamsvoe-
lend van huis uit Politiek gaan 
bedrijven leek toch iets anders 
Ook in mijn familie stelde men 
zich vragen Ik roeide hiertegen 
in Samen met mijn vader Ik wou 
het waarmaken Ik ben iemand 
die meer van daden dan van 
woorden hou Ik kon mij in het 
politiek milieu voor een stuk uitle
ven 

Een van de zaken die me erg 
aangreep was het Egmontpakt' 
Ik was anti Ik voelde mij emotio
neel met Brussel verbonden, 
vermits ik er jarenlang had ge
woond Ik hennner me nog hoe 
men in onze buurt vertelde dat 
WIJ om onze boterham te verdie
nen moesten aanvaarden dat 
men in het randgebied Frans 
komt spreken Ik vroeg me af of 

we die Brusselse Vlamingen met 
verkocht hadden"? 

Nadien leerde ik bepaalde 
mensen beter kennen in de par
tij Tot op het ogenblik kende ik 
enkel de kleine groep hier ter 
plaatse Luk Vansteenkiste had 
indruk op me gemaakt en ging 
me een stuk voor op het vlak van 

:é^ 

beuren Een biezonder aange
naam ervaren binnen de Volks
unie was en is dat men er luistert 
naar elkaar Men hield rekening 
met mijn idee, met mijn visie Het 
pleit voor onze partij dat het, 
wars van allerlei gefoefel, moge
lijk IS om door te stoten 

Plus dat heerlijke gevoel van 
al die mensen die vechten voor 
hetzelfde doel Alhoewel het met 
altijd van een leien dakje loopt, 
bereik je zo, nu en dan, toch 
resultaat Ik merkte ook dat het 
hoofddoel met was de macht 
overnemen omwille van de 
macht 

Een van de belangrijkste za
ken van en voor de VU lijkt me 
aan een reeks mensen de kans 
geven met bij de traditionele 
partijen te moeten horen, waar
mee ZIJ zich eigenlijk helemaal 
met kunnen vereenzelvigen De 
vrijheid van de mensen om te 
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Riet De Clercq „Dat heerlijke gevoel van mensen die samen vechten 
voor hetzelfde doel" 

„anti-Egmontpakt' Ik was nog 
jong en voelde me los verbon
den met die Brusselaars Gaan
deweg leerde ik Hugo Schiltz 
kennen en ging ik echt luisteren 
naar wat die man te vertellen 
had Vooral zijn pleidooi voor de 
Volksunie als ,vierde weg" sprak 
me sterk aan Rond die tijd werd 
ik werkelijk politiek bewust" 

Vrij denken 
WIJ- Je kunt de wereld ook 

op tal van andere manieren 
veranderen, verbeteren Waar
om politiek'' 

Riet De Clercq. ,Vanuit mijn 
studierichting volgde ik reeds 
het politiek-maatschappelijk ge

denken wat ZIJ willen zonder 
zich in een zuil te moeten opslui
ten 

In de VU kreeg ikzelf de kans 
om een aantal zaken vanuit mijn 
eigen visie te gaan bekijken ge
kaderd binnen die algemene 
Vlaamsnationale, volksnationale 
visie" 

WIJ. U bent nu partijraad
voorzitter, president van het 
hoogste orgaan van de Volks
unie Welke acht U uw belang
rijkste taken'' 

Riet De Clercq. ,Laat mij 
vooraf dit zeggen de vraag om 
mij voor deze funktie verkies
baar te stellen is eerder onver
wacht gekomen Ik heb er niette

min lang en ernstig over nage
dacht Zou ik dit wel kunnen en 
wat ga ik dan doen"? Allemaal 
vragen die ik me stelde Een 
vergadering leiden lijkt me met 
het grote probleem te zijn Wel 
moet ik me hoeden dit met te 
vergelijken met, bij voorbeeld, 
een bedrijf Het gaat altijd om 
idealisten om mensen die hun 
vrije tijd aan de partij besteden 
Je kunt zo'n vergadenng dus 
met leiden zoals een manager in 
een bedrijf Natuurlijk zitten er 
ook in de partij mensen die ver
plichtingen moeten nakomen te
genover de partij, zoals onze 
parlementsleden Zij hebben hun 
mandaat dank zij ons, kaderle
den, en dus zijn zij ons iets 
verschuldigd 

Ik vind het belangrijk dat er in 
die partijraad een aantal kommis
sies, denk- en werkgroepen, ak
tief zijn Ikzelf was een tijdlang lid 
van de financiële en van de 
etische kommissie Dit heeft mij 
fantastisch geboeid De partij
raad mag met enkel een adminis
tratieve aangelegenheid zijn, 
maar een aktieve denk- en doe-
groep Indien men dit wenst na
tuurlijk 

WIJ moeten als partij ook ver
der blijven onze deuren openzet
ten De meeste mensen zijn ont-
wetend behoudsgezind en je 
kunt hen dit met kwalijk nemen 
Als partij moeten wij toch dur
ven verder, in de toekomst, te kij
ken Durven de poort opengooi
en en met te veel vertrekken 
vanuit vooroordelen en dogma's 
Voor mij bestaan er geen ver
werpelijke ideeën Het minste 
wat je ermee kan doen is ze 
aanhoren en toetsen aan andere 
dingen En dan pas oordelen of 
we t bij het oude laten — wat 
best kan — of veranderen 

Ik wil ook de mensen in de 
partij beter leren kennen, grondi
ger Iedereen heeft een reeks 
toffe eigenschappen, maar ook 
enkele heel scherpe kantjes" 

Realiteit 
WIJ: Zien vrouwen politiek 

op een andere manier? Bedrij
ven zij dit harde „métier" op een 
eigen wijze? 

Riet De Clercq: „Ik denk het 
wel Alhoewel men de vrouw 
vaak als een emotioneel en intuï
tief wezen afdoet, heeft een 
vrouw zeer veel gevoel voor 
realiteit, alhoewel dit natuurlijk 
ook geldt voor veel mannen Dit 
heeft tot gevolg dat een vrouw 
met bereid is vier uur te leuteren 
over een detail Veel vrouwen 
hebben een totaalvisie en details 
zijn er om zo rap mogelijk af te 
handelen" 

WIJ: Naast uw vele drukke 
bezigheden hebt U ongetwij
feld nog een aantal hobby's? 
Wat doet U op een dag met „tijd 
zat"? 

Riet De Clercq: „Bestaat dit, 
dagen met tijd zat hebben'? 
(lacht) Ik lees veel, ik kijk graag 
film, ik hou wel eens van lekker 
eten, thuis of op restaurant Of er 
eens tussenuit knijpen met vnen-
den en vriendinnen Eens samen 
uitgaan, een glas dnnken En 
eens een partijtje joggen Maar 
eigenlijk maken we daar allemaal 
te weinig tijd voor" (pvdd) 
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