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„Als er nu verkiezingen zouden gehouden worden 
dan zou de CVP in Vlaanderen nog eens 2,9 t.h. 

verliezen en van 32 t.h. zakken naar 29,1 t .h ." 

Armer worden 
waarvoor? 

W AT blijft over van de presidentiële hoogmoed waar
mee Martens zichzelf en zijn plan aandiende als 
de ultieme redding? 

Om te beginnen de wrange nasmaak van een parlementai
re komedie. In de Kamer keurde de meerderheid — inbegre
pen de ACW-vertrouwelingen — het plan kritiekloos goed. In 
de Senaat was hetzelfde scenario voorzien. Inmiddels werd 
ACV-baas Jef Houthuys door zijn misnoegde achterband 
opgezadeld met de opdracht, aan de regering te laten weten 
dat het plan moest worden geamendeerd. Martens beloofde 
aanpassingen en zegde toe, de inhoud daarvan te zullen 
openbaren bij het einde van het Senaatsdebat. Aan de 
senatoren werd aldus de bedenkelijke eer gelaten, te debatte
ren over een plan dat inmiddels een ander plan was gewor
den, zonder dat zij weet hadden van de wijzigingen. 

Zelden heeft een eerste-minister zijn kille verachting voor 
de volksvertegenwoordiging zo openlijk gedemonstreerd. 

Zelden ook heeft een eerste-minister zo cynisch laten 
blijken, het spel om de macht belangrijker te vinden dan het 
beleid. Het „spaarplan" staat na de wijziging van een aantal 
maatregelen op losse schroeven. Wat overblijft is inlevering 
zonder maat, verarming zonder doel. De enige „zekerheid" 
die het regeringsplan biedt, zijn de 40.000 bijkomende werklo
zen die Martens-V zelf in het vooruitzicht stelt. Voor de rest is 
van deskundige zijde reeds berekend, dat de begrotingsput 
einde 1985 ruimschoots weer 450 miljard zal bedragen. 

Er is vervolgens, wat de P W betreft, de verloochening van 
alle beloften. Meer dan ooit leeft de staat boven zijn stand en 
de burger ver daaronder. Het „spaarplan" staat bol van be
lastingverhogingen en bijkomende fiskaliteit die haar naam 
niet wil noemen. 

Er is, in hoofde vooral van de CVP die nog altijd de verant
woordelijkheid beweert te torsen van Vlaanderen's grootste 
partij, de lafhartige wijze waarop ze zich neerlegt bij Waalse 
oekazen en voortgezette miljardendiefstal. 

Reeds voor het debat had de CVP-senaatsf raktie in een me
dedeling haar onderdanige verkleefdheid aan een „commu
nautair pact" toegezegd. Met deze vrijbrief op zak pakte vice-
premier Gol vrijwel onmiddellijk uit met de eis dat de 
randgemeenten, en nu ook Zaventem bij Brussel moeten 
worden gevoegd. 

Het vaag protest van een paar CVP-ers daarover werd 
overstemd door het applaus van het CVP-bureau dat de 
regering kreeg voor het sociaal pact in Cockerill-Sambre. De 
Vlaamse CVP-bazen noteerden verheugd, dat er bovenop de 
algemene inlevering van 6 % nog eens 4 % extra zal gema
tigd worden in het Waals staalbedrijf. 

Dit is een zoveelste leugen. Een jaar geleden stelde de rege
ring dat de loonmatiging in CS „bovenop" zou komen, zoals 
dat trouwens in Vlaamse bedrijven de regel was en is. Drie 
maanden geleden keurde de regering een volmachtenbesluit 
goed om in CS tien % „bovenop" te matigen; ze „vergat" ech
ter dit besluit toe te passen. Vandaag blijft daar niets van 
over. Zelfs de 4 */o „bovenop" zijn oogverblindend: het „spaar
plan" voorzag reeds een matiging met 3,5 "/o in alle overheids
bedrijven. Uiteindelijk zal de enige specifieke matiging in CS 
slechts een half procent bedragen. Men vergelijke met Cocke-
rill-Yards en andere Fabelta's... 

Tussen haakjes: de helft van de 320 miljard die de regering 
zogezegd zal besparen is reeds op voorband bestemd voor de 
financiering van Cockerill-Sambre. 

Wat overschiet gaat naar bewapening... (tvo) 

azei var, 

Foto van de week 
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Nu de Vlaamse regering ruim halfweg haar ambtstermijn is, heeft VU-voorzitter Anciaux op een perskonfe-
rentie het beleid van dit politiek gezagsorgaan onder de loep en op de korrel genomen. Samen met minister 
Schiltz. Er IS inmiddels veel goeds gepresteerd Maar het wordt toch danig hoog tijd dat onder meer werk 
wordt gemaakt van een nieuwe politieke kuituur... Lees biz 5 (Foto's studio Dann.) 

ACV: Houthuys 
of Martens? 

De ACV-koalitiepartner in de regering Martens V 
heeft het de jongste dagen bijzonder lastig met de 
achterban. Houthuys mag dan nog zo'n bezwerende 
toespraken houden om het neo-liberaal beleid van 
zijn partijgenoot Martens te steunen en af te zien van 
sindikaal protest; de ACV-militanten denken er an
ders over Hoewel dinsdag in talloze toespraken 
werd toegegeven dat er drastisch dient bezuinigd te 
worden in de staatsuitgaven, kwam uiteindelijk het 
algemeen groot ongenoegen tot uiting betreffende 
de schromelijk a-sociale „zogeheten spaarmaatrege-
len" van de regering. 

ER zijn in de voorbije week 
zeer vreemde dingen ge
beurd Allereerst was er 

de op zijn minst merkwaardige 
bedoening toen Martens (na de 
goedkeuring door CVP en libe
ralen in de Kamer van zijn spaar
plan) eenzijdig overleg pleegde 
met één vakbond Met ACV-
voorzitter Jef Houthuys. 

Alle andere sociaal-ekonomi-
sche gesprekspartners én de 

senatoren die op hetzelfde mo
ment het debat over het spaar
plan van Martens overdeden 
werden voor de aap gehouden 
Immers, het zou en moest vooral 
gebeuren dat de ACV-achter-
ban gesust zou worden 

Dinsdag dan heeft de ACV-
raad geoordeeld dat het spaar
plan van Martens en Dehaene 
en De Clercq echt toch met door 
de beugel kan 
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Urenlang werd er felle kritiek 
geuit Jef Houthuys kreeg het 
danig op zijn heupen, en had de 
vergadering hoegenaamd met 
meer in de hand Zelfs ondanks 
het feit dat de Waalse CSC-
leider D'Hondt Houthuys in zijn 
regenngsvriendelijke stellingna-
me ter hulp snelde Vooral werd 
er zwaar getild aan het feit dat in 
ruil voor de extra-inleveringen, 
nagenoeg geen waarborgen 
worden gegeven voor verbeter
de tewerkstelling en dat per-
spektieven voor een vernieuwd 
industrieel beleid uitblijven 

In een intervieuw met het 
CVP-partijblad ZEG had ACV-
minister Dehaene nog beloofd 
„Van meetaf aan hebben we 
gesteld dat aan de begrotingssa
nering een luik tewerkstelling 
moest worden toegevoegd" 

De ACV-raad heeft er even
wel dinsdag op gewezen dat dit 
luik langs geen kanten te be
speuren valt 

Zelfs de zware bemiddelings
pogingen van CVP-senator Cha-
bert, die hierdoor zijn ministeriele 
ster ziet herrijzen, hebben uitein
delijk tot niets gediend 

Het ACV zit behoorlijk in nes
ten Als Jef Houthuys uiteindelijk 
zélf toch nog kiest voor zijn 
sindikale achterban, dan zit wel
dra de regering Martens in nes
ten (hds) 
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ZELFRESPEKT 

Een volk dat een minimum aan 
zelfrespekt heeft richt geen stand
beelden op voor of geeft geen na
men aan straten of pleinen aan zijn 
verdrukkers of aan personen, die 
hun taal en kuituur minachten. Het 
valt op dat in Vlaanderen nog steeds 
heel wat Kardinaal Mercierstraten en 
-pleinen bestaan en zelfs standbeel
den werden opgericht zoals te Brug
ge, Mechelen, Halle... 

Welke schepen of raadslid neemt 
het initiatief om hieraan een wijziging 
te brengen? 

Het hoeft niet noodzakelijk een 
naam van een radikale Vlaming te 
krijgen, zoals te Asse onlangs ge
beurde, waar de gemeenteraad bij 
overgrote meerderheid besliste om 
voortaan de hoofdbiblioteek de 
naam te geven van Wies Moens en 
dit op initiatief van een VU-raadslid. 
Zover zullen het de meeste gemeen
ten nog niet brengen, geloof ik. 

E.IC Asse 

VIERDE MACHT 

U schrijft in het verslag over de 
VU-dialoog over Medebeheer dat 
prof. Declercq, een standpunt ver
tolkte dat nauw aansloot bij de ziens
wijze van de VU. Ik betwijfel dat ten 
zeerste. Nooit heeft de VU een 
onafhankelijk Vlaams Sindikaat ge-
ruggesteund — ook nu niet, alhoe
wel er op papier ergens iets te 
vinden is over sindikaten Cm „De 
Uitweg"). 

Wat prof. Declercq, ten gronde uit 
verdedigde was dat er een vierde so
ciale macht op uitgebouwd moet 
worden wil men zich als vierde poli
tieke macht ernstig laten nemen. 
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Vanaf onderuit of waar men mede
standers kan vinden. 

Nu het NVOS een werkelijkheid 
kan worden en er in ACV-kringen, 
grote spanningen bestaan kan er 
een deel georganizeerd en gestruk-
tureerde sociale beweging in deze 
vierde macht Jerechtkomen. Zien 
maar of de VU het spel wil spelen. 

Dat prof. Stroobandt hard tegen
zat is begrijpelijk, socialisten hebben 
wellicht nog meer schrik dan de CVP 
van een eventuele vierde macht 

F.D.M.. SL-Niklaas 

NIET TE SCHEIDEN 

Dat er moet bespaard worden zal 
geen enkel zinnig mens betwisten. 
Maar de manier waarop dat moet 
gebeuren is een ander paar mou
wen. De Vlamingen mogen weer 
eens extra opdraaien. „Het spaarplan 
komt het hardst aan in Vlaanderen 
omdat de solidariteit van de Vlamin
gen in de begroting nog steeds het 
grootst is. Als de sanenng inderdaad 
nodig is voor het land dan is ze dat 
zeker voor Wallonië!" (Hugo (>imps 
in Het Belang van Limburg, 19.3.'84) 
Vlaanderen heeft met gevraagd naar 
een hangbrug of naar een „verroes
te" smeerpijp. Wat doen ze daar in 
Brussel met onze centen? „Niet de 
burger maar de staat leeft boven zijn 
stand!" was eens de slogan van de 
PVV. Verboden te lachen! Nergens 
in het spaarplan lezen we over kor
date maatregelen tegen de fiskale 
fraude, die miljarden bedraagt Is er 
één minister die zegt: „Ik stop met 
kumuleren. Naast hun ministerjob 
zijn die heren nog aktief in hun 
„advokatenbureau" of doceren aan 
de universiteit Moet er nog zand 
zijn? 

Wat de CVP en PVV ook bewe
ren, weer eens zijn zij gezwicht voor 
hun Waalse „beddegenoten", getui
ge daarvan de uitspraak van minister 
Maystadt op de RTBF in „Faire Ie 
point" van zondag 18 maart '84: „... 

Alles blijft zoals het is, Happart 
Wezenbeek-Oppem! Voor ons is dat 
een breekpunt!" 

Wi j beweren met klem: de sociaal-
ekonomische problemen in dit land 
+ de communautaire problemen zijn 
„te onderscheiden maar niet te schei
den!" wil men dit land fundamenteel 
gezond maken. Getuige daarvan 
dossiers zoals de telexen of het 
dossier legerjeeps. Wedden dat ook 
dit laatste weer echt op zijn „Bel
gisch" wordt opgelost 

„Volk wordt staat!" is het motto 
van de komende IJzerbedevaart., 
liefst zo vlug mogelijk! 

W.R^ Maaseik 

APARTHEIDSPOLITIEK 

In mijn tussenkomst bij de bespre
king van de begroting van Buiten
landse Betrekkingen heb ik o.m. de 
hypokrisie aangeklaagd van vele lan
den bij hun benadering van de Zuid-
afrikaanse Republiek. 

Beroepssporten, waarbij veel geld 
betrokken is zoals tennis en autoren
nen, worden ongemoeid gelaten ter
wijl amateursporten geboycot wor
den. Op elk mogelijk internationaal 
forum wordt de boycot van de han
del met Zuid-Afrika gepredikt doch 
in 't geheim zijn er drukke handelsbe
trekkingen. 

Ook heb ik me verheugd over de 
nieuwe grondwetsherziening die 
verleden jaar met een overtuigende 

meerderheid werd goedgekeurd, 
waarbij kleurlingen en Indiërs in de 
nabije toekomst met alleen betrok
ken zullen worden bij het beheer van 
de persoonsgebonden matenes van 
hun eigen gemeenschap doch ook 
bij het nationaal beleid. Meer nog, ik 
heb zelfs aangehaald dat ik benchten 
had opgevangen dat in de toekomst 
ook de Bantoes geleidelijk bij dit 
beleid van machtsdeling zouden be
trokken worden door nieuwe aan
passingen van de grondwet zonder 
echter al te onbezonnen te werk te 
gaan gezien de talrijke grote mense
lijke drama's, die zich aldus reeds in 
Afrika afspeelden (of gaat België 
misschien volledig vrijuit in Zaïre?). 

Tot slot heb ik Zuid-Afrika gepre
zen voor de lofwaardige en realisti
sche pogingen die in de jongste 
maanden werden ondernomen om in 
Zuidelijk Afrika tot een bestand te 
komen tussen Zuid-Afrika en zijn 
naburen alhoewel die een ander poli
tiek (marxistisch) systeem voorhou
den. Het is duidelijk dat Zuid-Afrika 
hierbij een faktor van stabiliteit bete
kent en met zijn ekonomische en 
industriële macht een natie uitmaakt 
waarbij gans Zuidelijk Afrika baat 
kan vinden. 

Indien er zijn die in deze tussen
komst een verdediging van de apart
heidspolitiek willen zien laat ik dit 
voor hun rekening. 

Persoonlijk wou ik alleen een plei
dooi houden voor een verder sukses 
van de begonnen hervormingen en 
de aangegane dialoog met de na-
buurstaten en tegen elke zinloze en 
demagogische boycot die alleen tot 
een nieuwe Afrikaanse katastrofe 
zou leiden. 

Dr. Jef Valkeniers, kamerlid 

DE VIJAND ZIT ONDER ONS! 

Het is een feit dat — als het er 
werkelijk op aan komt — alle Waalse 
partijen aan hetzelfde zeel trekken. 
Kijk maar hoe ze zich met hart en ziel 
inzetten om hun doel te bereiken — 
of het nu om een Happart gaat of om 
Cockerill-Sambrel En wat doen de 
Vlamingen? Zij klagen en steunen, 
en bevuilen met voorliefde hun eigen 
nest terwijl ze te pas en te onpas on
der elkaar krakelen... Waarde Vlaam
se landgenoten, begraaf toch einde
lijk die verdeeldheid en zorg op de 
eerste plaats dat Vlaanderen vrij 
wordt — en als gij het absoluut nodig 
acht dan kunt ge daarna nog altijd 
krakelen! 

Het is zelfs zo ver gekomen, dat 
velen hun eigen „Vlaamse Leeuw" 
als een inciviek lied beschouwen... 
Waar vindt men nog zoiets op de 
wereld? Foei, het is een echte schan
de! Ook kunnen wij niet langer 
loochenen dat de grootste vijanden 
inderdaad op de eerste plaats onder 
ons zitten. — Kijk daarbij ook maar 
eens goed onder „onze" zogenaam
de Vlaamse(?) politici: „Vlaanderen 

eerst" heeft heel zeker nog nooit in 
hun woordenlijst gestaan i 

De schuld van dit alles ligt echter 
uitsluitend bij onszelf, want waarom 
laten wij zulke hottentotten nog ver
der betijen? Waarom niet (zoals de 
Walen het ons reeds meer dan eens 
voorgedaan hebben) massaal op 
straat komen om onze rechten op te 
eisen''... Of is het misschien toch 
waar dat we een volk van slaven en 
bastaards geworden zijn?! 

G.V., Melle 

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

De redaktie 

• Vlaamsvoelend gezin uit het Wa-
regemse zoekt voor schoolvakanties 
een speelkameraadje — meisje van 
± 6 jaar — voor hun dochtertje. Ne
derlands- of Duitstalig. 
Kontaktadres: Walter Van Den Bran-
de, Waregemstraat 61, 8748 Ware-
gem. 

• Heer, 39 jaar en wonende in het 
Bornemse zoekt werk als lasser, 
elektrisch foto-lasser, onderhouds-
man of produktiearbeider. Bef. nr. 
0110". 
• Jongedame, 21 jaar, en wonende 
in het Mechelse zoekt werk. Diploma 
handel-boekhouding A6-A2 en no
ties van computer. Bef. nr. 0081. 
• Man, 25 jaar en wonende in het 
Mechelse, zoekt werk. Diploma A2 
industriële wetenschappen, meet
kundige schatter van onroerende 
goederen en gegradueerde in de 
topografie. Aanvaardt alle werk. Bef. 
nr. 0095". 
• Man, 34 jaar en wonende in het 
Mechelse, zoekt werk. Diploma A2 
scheikunde. Noties van sociale wet
geving, elektriciteit en fotografie. Bef. 
nr. 0096". 
• Heer, 28 jaar en wonende in het 
Mechelse, zoekt werk. Diploma A2 
mechanika. Bef. nr. 220. 
Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met volksvertegenwoordi
ger Joos Somers, via het Vlaams-
Nationaal Centrum voor Mensen 
met Vragen, Ontvoeringsplein 1 te 
2800 Mechelen, tel. 015-20.95.14. Ge
lieve het referentienummer te ver
melden. 

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 ailes over tv. 
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Gol 
provoceert 

Ongestraft 

Vóór het regeringskonklaaf in 
Hertoginnendal over de „bespa
ringen" begon, stelde vice-pre
mier Jean Gol (Waalse liberaal) 
aan de onderhandelaars een 
aantal eisea Eén daarvan was 
het „kpjnmunautair pakt". Dit be
tekent konkreet dat geen enkel 
kommunautair dossier op tafel 
mag gebracht worden tijdens de 
komende maanden. Of anders 
gezegd: alle Vlaamse verzuch
tingen worden in regeringskrin
gen officieel taboe verklaard. Uit 
vrees voor rake klappen bij 
eventuele verkiezingen gingen 
de CVP en PVV daarop in. Er
ger, zij beloofden in een „memo
randum" dgt zij „braaf" zouden 

de nog steeds Nederlandson-
kundige bendeleider Happart, 
besliste voortaan geen frank 
meer te geven aan Vlaamse 
sociaal-kulturele verenigingen. 
De ingeschreven 210.000 fr. 
gaat integraal naar Waalsgezin-
de organizaties. 

Nochtans weet iedereen, die 
een beetje de Voerstreek kent, 
dat uitgerekend de Vlaamse so-
cio-kulturele verenigingen bie-
zonder aktief en dynamisch zijn. 
Hen uitsluiten van gemeentelijke 
subsidies is ronduit schandalig. 

Zevenduizend frank gaat zelfs 
naar een vereniging op adres 
van Happart zelf. Waarschijnlijk 
dient dit voor het aankopen van 
nieuwe t-shirts en kettingen ten 
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Happart 
subsidieert 
zichzelf 
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Met trots kan ik je mededelen 
dat vorige woensdag 21 maart 
1984 te Antwerpen het ADVN 
boven de doopvont werd 
gehouden. Dit mysterieuze 
letterwoord betekent 
doodeenvoudig: „Archief- en 
Dokumentatiecentrum voor het 
Vlaams-nationalisme". 
Zo doodeenvoudig was deze 
geboorte echter niet Bijna 
twee jaar geleden kreeg de 
idee tot oprichting van zo'n 
archief vaste vorm in mijn 
gedachten. Na enige 
gesprekken, kon ik vaststellen 
dat nog anderen met dezelfde 
zorg rondliepen. Dit 
verwonderde men trouwens 
niet. Hoe sneller de 
maatschappij verandert en de 
Belgische staatsvorm in vraag 
wordt gesteld, des te groter 
groeit de belangstelling voor 
het verleden en vooral voor 
het Vlaams-nationalisme en de 
geschiedenis van de Vlaamse 
strijd. We ervaren dit duidelijk. 
Geregeld wordt ons 
dokumentatie gevraagd. Zowel 
leerlingen uit het secundair 
onderwijs als 

universiteitsstudenten richten 
zich tot de Volksunie om hen 
stof te leveren voor een 
proefschrift of tesis over het 
Vlaams-nationalisme. En dan 
staan we daar. Met lege 
handen. Een politieke partij is 
immers geen archief of 
museum. 
Maar waarom wenden al deze 

leergierige knapen en meisjes 
zich tot ons? Ér is blijkbaar 
een lacune. Er ontbreekt in 
Vlaanderen een centrum waar 
alles verzameld wordt op een 
wetenschappelijke manier. De 
dokumenten en gegevens 
bestaan. Ongetwijfeld. Het 
Vlaams-nationalisme heeft een 
boeiend verleden. Maar de 
bewijzen ervan liggen 
verspreid. In kelders en 
zolders. Vaak ongekend. 
Meestal onbereikbaar. De 
levende getuigen van de voor
oorlogse fjeriode zijn oud 
geworden of overleden. Wat 
gebeurt er met al die kostbare 
schatten wanneer ze nog eens 
verdeeld worden aan kinderen 
en kleinkinderen? 
We beseffen dat er dringend 
diende gehandeld. Wie aan de 
toekomst bouwt, moet het 
verleden niet alleen kennen 
maar ook respekteren. Niets 
ervan mag verloren gaan. Als 
voorzitter van een grote 
Vlaams-nationale partij voelde 
ik me persoonlijk 
verantwoordelijk. Ik was er 
tevens van overtuigd dat deze 
aangelegenheid geen partij
karakter mocht dragen. Het op 
te richten archief diende een 
algemeen vertrouwen te 
wekken bij alle bezitters van 
de historische rijkdommen. 
Ik prijs me gelukkig geslaagd 
te zijn in mijn opzet Oude 
vertrouwde figuren, die 
adelbrieven kunnen voorleggen 

als Vlaams-nationalisten en als 
geschiedkundige 
wetenschapslui, samen met 
jonge historici uit dezelfde stal, 
hebben zich bereid verklaard 
mee te werken. Eenendertig 
stichters van de nieuwe 
vereniging. De statuten zullen 
weldra verschijnen in het 
Staatsblad. Dan zullen we de 
namen publiceren. 
Diep gelukkig wil ik nu reeds 
het Archief en Museum voor 
het Vlaams-Kultuurleven te 
Antwerpen danken voor de 
gastvrije huisvesting en de 
toekomstige samenwerking. 
Hierdoor werd ook het 
financiële vraagstuk in de 
grootste mate opgelost 
Zelf sta ik niet op de lijst van 
de stichters. Om de reeds 
vermelde redenen. Mijn 
stimulerende rol is volbracht Ik 
hoop en verwacht uit de grond 
van mijn hart dat het ADVN 
zal uitgroeien tot een waar 
onderzoekscentrum. Tot een 
bron van wetenschappelijke 
arbeid en eerlijke informatie. 
Tot een gloeiende kern van 
waaruit het rijk en 
tijdsbestendig gedachtengoed 
van het Vlaams-nationalisme 
zal uitstralen over het heden 
naar de toekomst 

Vic ANCIAUX 

zijn en niets zouden onderne
men dat de regering in gevaar 
kon brengen. 

Het regeringskonklaaf was 
net voorbij en het debat in de se
naat was nog volop aan de gang 
toen Gol zelf, de „peetvader" van 
deze schandelijke overeen
komst, de zegels verbrak van de 
kommunautaire koelkast. In een 
rede voor het VEV van Brussel 
stelde hij ongezouten dat de 
grenzen van Brussel moeten uit
gebreid worden, zeg maar dat de 
verfransing weer vrij spel moet 
krijgen in Vlaams Brabant. Ook 
Zaventem moet wettelijk een 
tweetalig statuut krijgen volgens 
de vice-premier. Deze voor de 
Vlamingen totaal onaanvaardba
re standpunten werden op hefti
ge reakties onthaald langs 
Vlaamse zijde. Maar een echte 
afkeuring vanwege de eerste 
minister of de Vlaamse (?) leden 
van de regering werd nergens 
gehoord. 

Stel u maar eens voor dat een 
Vlaams regeringslid een soort
gelijke uitspraak doet. Ofwel 
springt in dat geval de regering, 
ofwel blokkeren de franstaligen 
elk dossier. 

Het gevaar dat zoiets gebeurt 
is echter louter denkbeeldig, ver
mits de Vlaamse ministers zoiets 
eenvoudig weg nooit durven! 

Geen frank 

De gemeenteraad van Voe
ren, onder voorzitterschap van 

behoeve van zijn privé-knok-
ploeg „Action Fouronnaise". 

Tussen haakjes, de benoe
ming van Happart gebeurde met 
volledige instemming van de 
CVP en PVV. Voor 't geval men 
dit zou vergeten zijn... 

Gewezen 
vrienden 

Het gebeurt zo vaak in het 
alledaagse leven van doorde
weekse mensen, waarom zou dit 
dan niet eens voorvallen in het 
politieke wereldje? Toch was het 
scherpe incident vorige week 
tussen premier Martens en PS-
voorzitter Spitaels „ongebruike
lijk". 

Iedereen weet dat er al eens 
geschreeuwd en getoeterd 
wordt tijdens de plenaire zittin
gen van het parlement, zeker op 
het ogenblik dat de televisie pre-
zent is. Doorgaans worden de 
verbaal hoopoplopende ruzies 
voorbehouden voor de Kamer. 
Tijdens het debat vorige week in 

de Senaat kwam het niettemin 
tot een biezonder bitsige kon-
frontatie tussen Spitaels, gewe
zen minister en Wilfried Martens, 
nog steeds minister. 

Voor iedereen die het maar 
wilde horen scholden zij elkaar 
de huid vol. Oude (en stinkende) 
koeien werden uit de sloot ge
haald en vooral de onfrisse peri
kelen rond de regeringsval in '81 
kregen ruime aandacht. De 
vrienden-van-weleer vonden het 
nodig elkaar „hun" waarheid 
eens te zeggen. Dit schouwspel 
ontaardde echter in onverstaan
baar gewauwel. 

Jammer, want wij hadden 
graag eens iets meer te weten 
gekomen over het duistere 
„komplot" dat jarenlang de kris-
tendemokraten aan de socialis
ten vastbond... en hen nu tot 
vijanden heeft gemaakt. 

Ster-miliciens 
Het is een publiek geheim dat 

de minister van Landsverdedi
ging zijn invloed aanwendt om 
dienstplichtigen op bevoorrech

t e ven 
geeft 
sterretjes 

te postjes in het leger te drop
pen. Dit was altijd zo en dit zal 
wel steeds zo blijven. Een receipt 
schrijven officializeert echter 
deze praktijk. 

De begunstelingen van de mi
nister krijgen voortaan een ster
retje („asterisk") naast hun naam 
en de korpskommandanten die
nen ervoor te waken dat deze 
miliciens niet worden overge
plaatst. 

Een kopie van dit schrijven, 
ondertekend door generaal-ma-
joor F. Kermer, belandde ook op 
onze redaktie. Ten behoeve van 
onze lezers delen wij graag het 
telefoonnummer mee waar aan
staande miliciens kunnen verne
men of ook zij een „asterisk" 
naast hun naam kregen. U draait 
02-243.32.05 om Je weten of het 
zich al dan niet om een door het 
kabinet van de minister van 

Landsverdediging aangewezen 
milicien handelt". 

O ja, op dit schrijven staat vier 
keer"„vertrouwelijk" en punt 6 
bepaalt: „De aandacht van de 
Kops Comd wordt gevestigd op 
het vertrouwelijk karakter van 
de inhoud van deze nota". 

Doofpot 

Vóór enige weken kon men 
de radio niet opendraaien of de 
stem van de nieuwslezer ver
haalde welke voetbalploeg nu 
aan de beurt was. De Pajotten-
landse onderzoeksrechter Belle-
mans ging er kennelijk met de 
grove borstel door en ontpopte 
zich als een doorgewinterde 
speurder naar financiële en an
dere schandalen om en rond het 
voetbalgebeuren. Sinds twee 
weken is het echter verdacht stil 
geworden rond deze onder
zoeksrechter en rond deze op
hefmakende dossiers. 

Vooral sinds bekend raakte 
dat er ook iets loos was met de 
boekhouding van AA Gent In 
deze affaire schijnen ook twee 
zonen van financieminister Willy 
De Clercq betrokken. Reeds 
toen schreven wij dat dit onder
zoek wel eens in de doofpot zou 
kunnen verdwijnen. In gerechte
lijke wandelgangen wordt nu 
zelfs luidop gezegd dat tenge
volge van druk uit de hoogste 
politieke instanties, Bellemans 
„verzocht" wordt ermee op te 
houden. 
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Kritische 
ondernemers 

Niet alleen de werknemers, 
maar ook de werkgevers, met 
name het Vlaams Ekonomisch 
Verbond (VEV), hebben nogal 
wat bedenkingen bij het zg. „sa
neringsplan" van het kabinet 
Martens V. „De regering is wel 
konkreet wat de nieuwe inkom
sten betreft, maar blijft zeer vaag 
aan de kant van de saneringen." 

Net zoals de VU stelt het VEV 
dat de regering op een geslepen 
wijze de belastingen op het inko
men drastisch heeft verhoogd, 
zonder het in deze bewoordin
gen te stellen. 

Van de aangekondigde 170 
miljard besparingen is slechts 20 
miljard konkreet. Vraag blijft 
waar men die overige 150 van
daan zal halen. 

Reken daarbij nog dat de helft 
van de opbrengst van het totale 
inleverings- en besparingspak
ket moet dienen om één zielloos 
en zwaar deficitair Waals bedrijf 
kunstmatig in leven te houden en 
dan is de maat meer dan vol. 

Wapens 
De Vlaamse Voerenaars heb

ben reden om zich ongerust te 
voelen Eén van de vijf Walen die 
begin deze maand een vracht
wagen vol wapens roofde is een 
vooraanstaand militant van de 
terreurbende „Action Fouronnai-
se", de knokploeg van burge
meester Happart. Ook een ande

re „vriend" van Happart was bij 
deze roof betrokken. 

De Vlaamse Voerena'ars vra
gen zich terecht af waarom niet 
onmiddellijk een huiszoeking 
volgde bij de overige leden van 
deze privé-militie, vermits het 
niet uitgesloten is dat de buit van 
vroegere wapendiefstallen in 
frankofone handen is terecht ge
komen. Of anders gesteld: indien 
een Vlaamse Voerenaar op he
terdaad zou betrapt worden bij 
wapenroof, dan lijdt het weinig 
twijfel dat het huis van alle 
Vlaamsgezinden in de Voer
streek ondersteboven zou wor
den gekeerd. 

Genadeloos 
Uitgerekend op het ogenblik 

dat de regering weigert belastin
gen te leggen op het inkomen uit 
grote vermogens en enige tijd 
nadat „fiskale amnestie" werd 
verleend aan zwart-geld-foefe-
laars, ontving een bejaard echt
paar uit Boekhoute een schrij
ven van het ministerie van finan
ciën met de eis dringend 
26.000 fr. terug te betalen. Het 
betreft „ten onrechte genoten" 
stempelgeld, uit 19511 De 88-
jarige man, die samen met zijn 
vrouw van een belachelijk klein 
pensioentje leeft moet deze 
som vóór 10 april a.s. terugstor
ten, zoniet worden zijn karige 
bezittingen in beslag genomen. 

Bij dit alles moet men zich 
toch durven afvragen in wat 
voor samenleving wij terecht zijn 
gekomen. De diensten van het fi-
nancieministerie „ontdekken" 

De jongste dagen brak overal protest los tegen de „besparingsmaatregelen" van onderwijsminister Daniël 
Coens. Ook op de Brusselse Grote Markt uitten studenten van normaalscholen hun ongenoegen. Eén van 
de aanwezige fotografen was de woordvoerder van eerste minister Martens, de lieer Lou Declerck, die te
vens direkteur-generaal is van het staatsvoorlichtingsinstituut InbeL Vraag is nu wat deze CVP-partijfreak 
gaat aanvangen met deze close-ups. Zullen deze foto's dienen om betogers „indachtig" te zijn, wanneer zij 
straks solliciteren voor een plaatsje? Beschikt de BOB nu echt over te weinig manschappen? 

(foto: Paul Vanden Abeele) 

wel een dertig jaar oud geval van 
betwiste werkloosheidssteun, 
maar slaagt er niet in om de 
jaarlijkse fraude, ten belope van 
ruim 200 miljard frank, te beper
ken! 

Men straft kleine, weerloze 
mensjes en geeft vrij spel aan 
grote oplichters. 

Het wankel monument 
O p het tv-scherm spint hij 

doorgaans als een ge
lukzalige versleten ka

ter. Zijn blinkende kop met de 
eeuwige zalvende glimlach ziet 
eruit, alsof hij zopas nog onder 
de pomp werd gestoken en 
proper geboend met bruine 
zeep. De gemeenplaatsen ont
vlieden zijn lippen als waren 
het teksten van de Schrift 

Hij is een Monument, groter 
dan de levensgrote 1,62 m van 
zijn ietwat doorzakkende ge
stalte. Hij getuigt nog iedere 
dag, een halve eeuw later, voor 
het sukses van de Cardijn-me-
tode. Hij ziet er trouwens uit of 
hij pas gisteren kajotter was. 

Leerling-kleermaker uit Op
wijk Zoon van een kristen-de-
mokratische Ijveraar. Nourri 
dans Ie sérail, gelijk de Fransen 
zeggen: van de onderste trap in 
de kajotterij naar de top van het 
ACV. En als afronding van de 
vlakke maar suksesrijke loop
baan de aanwezigheid bij de 
vleespotten der macht: regent 
van de Nationale Bank, beheer
der van Sabena, lid van de 
Kontrolekommissie voor Gas 
en Elektriciteit. Plus een aantal 
wissewasjes in de kristelijke 
perswereld en in de ondoor
grondelijke geborchten van de 
kristelijke zuil, die hem maken 
totfief eindpunt van vele touw
tjes. 

Het gewijde optreden en de 
zalvende woorden zijn niet ge
veinsd. Jef Houthuys zal de 
eerste zijn om, in alle nederig
heid zoals dat hoort, te beamen 
dat hij een Monument is. De 
erfgenaam van de legendari

sche periode, toen Gust Cool 
en Louis Major en Léon Be-
kaert de crèmetaart van het 
gouden tijdperk in alle vriend
schap onderling verdeelden. 

Hij was een man voor de 
vette jaren. Als mens waar
schijnlijk een brave borst en 
dus bedacht op een redelijk 
stuk van de koek voor iedereen. 
Onder het motto: ge kunt aan 
mij zien dat iedereen het goed 
heeft. Hij paste wonderwel in 
het soort overleg-demokratie 
dat er zich mocht toe beperken, 
iedereen zoveel toe te stoppen 
dat hij zijn mond hield. Kritiek 
kreeg hij in die tijd zelden. Er 
werd hoogstens gefluisterd dat 
Jef weer eens te braaf geweest 
was, dat hij weer eens te gauw 
aan de slippen had gehangen 
de ene keer van Debunne. En 
de andere keer van een kristen-
demokratische premier 

Zijn simpel geloof heeft hij 
altijd verankerd in een paar 
Grote Zekerheden. De Belgi
sche zekerheid. Van en voor de 
Vlaamse Beweging weet en 

voelt hij zo weinig als de 
spreekwoordelijke koe van saf
fraan eten. De zekerheid van de 
CVP. De bevoorrechte band 
met de Tweekerkenstraat is 
hem heilig. En in de huid van de 
brave partij-koorknaap voelt hij 
zich thuis. 

Sindsdien is er veel veran
derd. De zeven vette koeien 
zijn geslacht De magere zijn 
aan de beurt: de kwartieren en 
de knoken waarvoor geknokt 
wordt Vechter is Houthuys al
lerminst En dus tracht hij het 
handig te spelen: de geprivile
gieerde relatie met de CVP ge
bruiken om een soepbeen te 
krijgen. En voor een magere 
spoeling zijn achterban lekker 
te krijgen. 

Achter hem in de top van de 
vakbond en vooral In het mid
denkader zijn sinds lang gene
raties aangetreden, voor wie 
Cardijn een brave sok uit oude 
verhalen is. Mannen die hebben 
leren kalkuleren. Die precies 
weten om hoeveel het gaat als 
er gesproken wordt van inleve
ren. Hoe groot het inleverings-
verschil is tussen Cockerill-
Yards en Cockerill-Sambre. Mi
litanten en délégées die al zo 
vaak door de CVP werden be
drogen, dat de geprivilegieerde 
relatie voor hen niet hoeft Ze
ker niet te allen prijze en aller
minst aan de prijs van vandaag. 

Wat vorige week nog een 
meesterlijke stoot scheen in 
het samenspel Martens-Hout-
huys, begint vandaag aardig te 
gelijken op het Monument Dat 
Wankelt 

W Z : totale 
splitsing 

Ook de Vereniging van 
Vlaamse Ziekenfondsen (VVZ) 
reageerde op de besparings
maatregelen die aan de bevol
king worden opgedrongen 

De V V Z verwijst terecht naar 
een studie van de Gewestelijke 
Ekonomische Raad voor Vlaan
deren (GERV) waaruit blijkt dat 
Wallonië, in vergelijking met 
Vlaanderen, jaarlijks 50 miljard te 
veel uitgeeft in de sociale zeker
heid. „Een Waals gezin van 4 
personen kost de sociale zeker
heid jaarlijks 60.000 fr méér dan 
een Vlaams gezin. Het aantal 
uitgekeerde ziektedagen ligt-
50 % hoger in Wallonië . Dit is 
méér dan het dubbele in vergelij
king met Vlaanderen. Ofwel zijn 
er in Wallonië dubbel zoveel zie
ken en gehandicapten, wat wij 
sterk betwijfelen. Ofwel springt 
men in het zuidelijk landsgedeel
te veel „guller" om met het toe
kennen van premies en ziekte-
briefjes, wat onaanvaardbaar is. 

De V V Z eist met klem de 
totale splitsing van de unitaire 
sociale zekerheid, teneinde deze 
onverantwoorde éénzijdige 
transferten (meer dan 250 mil
jard fr. tijdens de jongste tien 
jaar) definitief te stoppen. De 
V V Z veroordeelt deze vorm van 
sociale roofbouw die ten koste 
valt van onze Vlaamse minder
bedeelden. 

De kleur-ziekenfondsen dur
ven echter niet raken aan dit 
unitaire bestel, uit eigen belang. 
Dat zij hierdoor de Vlaamse Ge
meenschap jaarlijks voor miljar
den oplichten zal hen .een zorg 
zijn... 

Veel te vlug 
„Haast IS zelden wijs en wijs

heid IS zelden haastig". De rege
ring Martens weet dit, maar han
delt daar niet naar Gejaagd door 
de tijd sluist de ploeg Martens 
het ene wetsbesluit na het ande
re erdoor Zaterdag 31 maart 
verstnjkt immers de periode 
waarin de CVP-PVV-regenng 
over volmachten beschikt. 

Deze neo-liberale regering be
schikt reeds langer dan twee 

jaar over volmachten en toch 
moet nu alles vlug-vlug gebeu
ren. Het lijkt op een student die 
het hele jaar door zich met alles 
(behalve studeren) bezighoudt 
en dan op de valreep alles moet 
verwerken. Het resultaat is dan 
ook meestal een dikke buis. 

Deze regering verspilde 
maanden en maanden tijd aan 
één dossier over één zielloos 
Waals bedrijf en de oplossing 
die uiteindelijk werd uitgedok
terd was tot overmaat van ramp 
nog barslecht ook. 

Ondertussen raakte bekend 
dat de Raad van State over tal 
van deze overhaaste wetsbeslui
ten negatief advies uitbracht. 
Maar dit zal Martens en 0 ° een 
zorg zijn. Waar is de tijd dat de 
toenmalige premier Tindemans 
in een grandioos teaterstukje 
aan het gillen ging: „Voor mij is 
de grondwet geen vodje papier 
Ik verlaat deze tribune en ga 
naar de koning!"? 

Winst voor VU 
Altijd opletten met de resulta

ten van opiniepeilingen. Toch is 
het opmerkelijk dat alle opinie
peilingen van de voorbije maan
den steevast de CVP als de 
grootste verliezer en de VU als 
één van de winnaars aanduiden. 

Ook de jongste enquête be
vestigt dit. Indien er nu verkiezin
gen zouden gehouden worden, 
dan kreeg de CVP gegaran
deerd een elektorale opdoffer 
van bijna 3 %. Deze partij zou 
dus nog dieper zakken, ook al 
zat de CVP na de laatste verkie
zingen reeds op haar historisch 
dieptepunt. Dit kan weinig ver
wondering wekken, wanneer 
men even stilstaat bij de ontzag
lijke politieke nederlagen en 
blunders die deze regering be
ging de jongste tijd. 

De VU zou andermaal winst 
boeken. En het FDF verschrom
pelt tot een onbelangrijke fraktie-
van 17,4 % in het Brusselse naar 
nog nauwelijks 10 %. 

In de Vlaamse, politieke, hit
parade halen VU-voorzitter An-
ciaux en VU-gemeenschaps-
minister Schiltz evenveel „pun
ten" en komen hoger te staan 
dan Verhofstadt, Geens, Swae-
len. De Croo e.a. 
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VU-voorzitter Anciaux maakte evaluatie 
Vlaamse regering halfweg 

Vernieuwde aanpak 
dringend geboden 

Is de Vlaamse regering na twee jaar „autonome" 
werking tot een machts- en beleidsinstrument ge
groeid dat kan en wil zorgen voor een maximale 
waarneming van onze ekonomische, sociale, kulture-
le en buitenlandse belangen? 

Op een perskonferentie, vorige woensdag, heeft 
VU-voorzitter Via Anciaux het beleid van de Vlaamse 
regering onder de loep en op de korrel genomen. 

DE staatshervorming van 
1980 was in grote mate 
een misvorming van de 

autonomiegedachte. Ze werd 
dan ook door de VU afgewezen. 
De Vlaamse gemeenschap 
kreeg werkelijke bevoegdheden 
slechts karig toebedeeld. De hef
bomen tot een waarachtige wel-
vaarts- en welzijnspolitiek bleven 
verder in handen van de centrale 
Belgische regering. 

De luttele omvang van t ie fi
nanciële middelen om deze be
perkte bevoegdheden daadwer
kelijk waar te nemen en waar te 
maken — 5,84 t.h. van de Rijks
middelenbegroting I — zegt alles 
over het gebrek aan ernst en 
zorgvuldigheid waarmee het 
overigens onvermijdelijke fede-
ralizeringsproces doorgevoerd 
werd. 

Het doordrukken van de Bel
gische CVP-PW-regerings-
koalitie op het niveau van de 
Vlaamse regering heeft echter 
meteen een onheilspellende 
politieke slagschaduw gewor
pen op het vrijmoedig en doel
treffend hanteren van de instru
menten van de prille Vlaamse 
zelfs tandigh e id. 

Erfzonde... 

lippen, maar het blijkt nu duide
lijker dan ooit dat het hart er 
niet bij /s_ 

De Vlaamse regering wordt 
verplicht een alles behalve ex
pansief beleid te voeren, dat in 
hoge mate gelijk staat met een 
(inderdaad vakkundig) beheer 

sche aanpak van de meerder
heid binnen de Vlaamse rege
ring aan het licht 

Het moet wel op het aktief 
van de Vlaamse regering ge
schreven worden dat ze voor de 
eerste keer sinds lang in dit 
land een duidelijk koncept ont
worpen heeft inzake industrie
beleid. De DIRV-aktie heeft ge
leid tot konkrete initiatieven die 
thans de weg van de verwerkelij
king zijn ingeslagen, zoals de 
oprichting van een chips-fabriek 
en de vestiging van het „super-
lab" dat het experimenteel keer
punt moet zijn van de technologi
sche vernieuwing in Vlaanderen. 

De DIRV-aktie en Flanders' 
Technology hebben ook bijge
dragen tot de Vlaamse indenti-

blijkbaar niet op gang kan wor
den gebracht 

De herstrukturering van de 
Vlaamse administratie baart 
eveneens grote zorgen. 

De eerste Vlaamse regering 
had het instrument kunnen wor
den van een nieuwe politieke 
kuituur die de partijpolitieke 
belangen ondergeschikt maakt 
aan de verwezenlijking van de 
rechtmatige Vlaamse eisen, als 
noodzakelijke voorwaarde om 
de levensgrote problemen van 
de Vlaamse gemeenschap 
grondig en efficiënt aan te pak
ken. 

Toch heeft het geen zin, zich 
te wentelen in het gevoel van on
macht Mits een brede consen
sus en doelbewust streven van 
alle Vlaamse partijen naar een 
korrekte toepassing van de 
staatshervorming, kan het ge
brekkig institutioneel kader in de 
politieke praktijk toch de nodige 
ruimte bieden om de Vlaamse 
autonomie zinvol te profileren en 
tot ontplooiing te brengen. Dit 
wordt echter meer bepaald 
door de politieke kuituur dan 
door de letter van de wet En 
wat dat betreft schort er aan 
Vlaamse kant nog alvast veel. 
Vanuit de centrale regering 
wordt méér kreativiteit aan de 
dag gelegd voor het ontwerpen 
van neo-unitaire strategieën 

De dubbelzinnige versnippe
ring van bevoegdheden werkte 
onnauwkeurigheid, tegenspraak 
en overlapping In de hand. Dit 
valt uiteraad in het voordeel van 
de belangrijkste partner in het 
regionalizerings- of federalize-
ringsproces, nl. de centrale Belgi
sche regering. 

De normale werking van het 
Vlaamse parlement — de 
Vlaamse Raad — werd immers 
door dit politieke keurslijf haast 
onmogelijk gemaakt Aldus ont
stond een karikatuur van parle
mentair werk: leden van de 
Vlaamse Raad keuren een 
standpunt goed en... haasten 
zich om datzelfde standpunt af 
te keuren in het Belgische parle
ment' Dit gebeurde o.m. in ver
band met de staalproblematiek 
(wetsvoorstel-Vandenbrande) 
en met de Voer (benoeming 
HapparÜ; toevallig twee voor de 
Vlaamse belangenbehartiging zo 
doorslaggevende aangelegen
heden. 

Dit leidde tot een uitholling 
van de bevoegdheden van de 
Vlaamse gemeenschap en tot 
een feitelijk neo-unitaire op
stelling van de centrale rege
ring. Onder dwang van de VU 
belijden de traditionele staats
partijen het federalisme met de 

Vlaamse regering werkt momenteel nog verder met Belgische politieke zeden. 

van de krisis. Dat dit de geest
drift van de bevolking voor de 
nieuwe Vlaamse instellingen 
niet bepaald stimuleert ligt 
voor de hand. 

Passief 
Minister H. Schiltz heeft her

haaldelijk de financiële armslag 
van de Vlaamse gemeenschap 
en een fatsoenlijke regeling voor 
de lasten van het verleden aan 
de dagorde geplaatst 

Tevergefs. Steeds bleek de 
bezorgdheid om de centrale re
gering te sparen groter dan de 
wil om het rechtmatige Vlaamse 
belang te vrijwaren. 

Erger nog, de centrale rege
ring verbond in de beruchte 
staalbeslissing van 26 juli 1983 
de regeling van de laten van het 
verleden met de staalproblema
tiek en de regionalizering van 
de nationale sektoren. 

De goedkeuring door de 
Vlaamse regering van dat zoge
heten staalakkoord gekoppeld 
aan de lasten van het verleden, 
is zowat een keerpunt geweest 
Daarbij kwam duidelijker dan 
ooit de meer dan minimalisti-

teitsbevestiging in het buiten
land, een programmapunt dat 
door de V U ingeschreven werd 
in de beleidsverklaring van de 
Vlaamse regering. 

Een derde positief element is 
de poging die door de Vlaamse 
regering ondernomen werd om 
tot een orthodox begrotingsbe
leid te komen, al werd dit hoffe
lijk voornemen recentelijk door
kruist door politieke touwtrekke
rij. 

Op het passief ^an de Vlaam
se regering dient in de allereer
ste plaats het gebrek aan soci
aal profiel te worden geschre
ven, en dit ongeacht het feit dat 
ook op dit vlak al te veel be
voegdheden en beleidsinstru
menten nog steeds waargeno
men en gehanteerd worden 
door de centrale staat Niet al
leen de tewerkstelling, maar ook 
de begeleiding van (langdung) 
werklozen zijn voor onze toe
komst te belangrijke doelstellin
gen om de Vlaame bevoegdhe
den met maximaal en extensief 
te interpreteren. 

Het valt eveneens te betreu
ren dat het gesprek over priori
teiten in de kulturele sektor 

dan voor de aanpak ten gronde 
van de reële problemen die het 
land teisteren. 

Vlaanderen telt thans 350.000 
werkzoekenden. Dat een dyna
mische industriële en ekonomi
sche politiek derhalve hoogst 
noodzakelijk is, spreekt vanzelf. 
En dat de oude gewoontes die 
de unitaire staat tot de thans 
manifeste mislukking hebben ge
leid, dringend over boord moe
ten gegooid worden, is al even 
vanzelfsprekend. Alleen een 
nieuwe, Vlaamse aanpak kan de 
helse kringloop van ontgoo
cheling, bitterheid en doemden
ken doorbreken. 

Nog 
wrijvingspunten... 

De wet op de staatshervor
ming van 8 augustus 1980 heeft 
de bevoegdheid inzake indus
trieel en toegepast weten
schappelijk onderzoek toever
trouwd aan de gewesten, met 
uitzondering van de vijf zoge
naamde nationale sektoren. 

Dit belet echter niet dat het 
Participatiefonds, een bij uitstek 
regionaal gebonden instrument 

voor kapitaalinbreng in de 
KMO's, door de centrale rege
ring als „nationale" materie be
handeld wordt CVP en P W 
hebben de opnchting van dit 
centraal Participatiefonds goed
gekeurd. 

Het voorstel van minister H. 
Schiltz tot oprichting van een 
Vlaams participatiefonds werd 
door de meerderheid wegge
stemd. 

De Vlaamse regering mag 
zich niet op sleeptouw laten ne
men door de centrale regering. 
Ze moet integendeel zelf initiatie
ven nemen, niet alléén tot vol
waardige en exclusieve beoefe
ning van haar bevoegdheden, 
maar ook tot uitbreiding van haar 
medebeslissingsrecht bij de uit
stippeling van het centrale be
leid. 

... een regering 
waarvoor? 

Tot einde 1985 blijft de Vlaam
se regering proportioneel sa
mengesteld, ongeacht de feitelijk 
doorgedrukte koalitie. 

Net zoals in het verleden zal 
de VU zich ook in de toekomst in 
de Vlaamse regering niet opstel
len als oppositiepartner, telkens 
het gaat om de handhaving van 
het Vlaams belang. Vanuit deze 
regering zal de VU alles in het 
werk blijven stellen om meer 
autonomie voor Vlaanderen af 
te dingen. 

De VU zal er blijven over 
waken dat de CVP- en PVV-
partners in de Vlaamse regering 
er konsekwent voor zorgen, dat 
alle middelen en hefbomen 
voor de ekonomische, indus
triële en rekonversiepoliliek 
overgedragen worden naar de 
Vlaamse Gemeenschap. 

De vergroting van Vlaanders 
ekonomisch draagvlak is tevens 
de noodzakelijke voorwaarde 
tot het voeren van een zinnig 
werkgelegenheidsbeleid. De 
RVA dient dringend gesplitst 

De Vlaamse regering zal zich 
ook dringend moeten bezinnen 
over het onderwijsvraagstuk. 

De voogdij over gemeenten, 
interkommunales enzomeer 
dient uitgeoefend te worden 
door de Vlaamse Gemeenschap. 
Dit is een logische eis die de V U 
in de Vlaamse regering zal blij
ven stellen. Dit houdt niet de 
splitsing, maar de de opheffing 
van het ministerie van Binnen
landse Zaken in. 

De Vlaamse regering heeft 
onder impuls van de V U in haar 
beleidsverklaring het wegwer
ken van de sociale gevolgen 
van de repressie ingeschreven. 
De V U dringt bij de Vlaamse 
regering aan dat deze verklaring 
geen dode letter zou blijven en 
dat de CVP-PVV-meerderiieid 
binnen deze regering niet langer 
een kollaboratiep>olitlek ten op
zichte van de centrale regering 
en dus de Franstaligen zou voe
ren. 

Alléén door een vernieuwde 
aanpak kunnen het beleid en de 
werkingsinstrumenten van de 
Vlaamse overheid tot eigen en 
aangepaste oplossingen ko
men voor de problemen die 
zich thans en morgen stellen 
aan de Vlaamse Gemeenschap. 
De maatschappelijke en ekono-
misch-industriële uitdaging kan 
slechts beantwoord worden 
door innoverend beleid en ver
hoogde slagkracht Dat is de 
opdracht van de Vlaamse rege
ring en haar historische verant
woordelijkheid. 
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Het „spaarplan" in de senaat: 

„Het formeel 
ja-woord van senaat 
is nu eenmaal vereist" 

Drie dagen lang hebben zo'n 50 senatoren hun zegje gedaan over het „spaar-
plan" van de regering Martens. Maar écht politiek nieuws viel er niet te 
sprokkelen En daar kunnen twee redenen voor aangewezen worden. De eerste 
ligt bij de frakties van de meerderheid. Nog tijdens de gesprekken op Hertogin-
nedal bevestigden zij hun eeuwige trouw aan de regering. Wat er ook uit de bus 
mocht komen. Een vernietigender optreden voor de werking van de parlemen
taire demokratie kan lastig bedacht worden. Of toch? 

INDERDAAD, het kan nog 
vernietigender I Daar zorg
de Martens zelf voor Het 

hele senaatsdebat vy/as voor zijn 
regering, aldus Nelly Maes, 
slechts een alibi „De ware dia
loog wordt niet gevoerd tussen 
de regering en het parlement, 
wel buiten dit gebouw tussen de 
regering en het ACV" 

Waarop Martens eenvoudig 
repliceerde „Wanneer ik mor
gen op 52 sprekers antwoord, 
respei<teer ik dan het parlement 
nief^" Maar zelfs dat minimum 
minimorum aan respekt wist de 
premier niet op te brengen Zijn 
antwoord gold helemaal de se
natoren met, wel het ACV ten 
gerieve waarvan hij her en der 
wat sleutelde aan de punten en 
komma's van zijn plan De hoge 
vergadenng had de voorbije da
gen gehandeld over een voorbij
gestreefd plani 

Tot Zaventem 
Dat het debat bijwijlen toch 

nog kon boeien lag aan de in
breng van de oppositie en de 
enkele incidenten die zich voor
deden Zo de heftige woorden
wisseling tussen Martens en 
voorzitter Spitaels van de Waal
se socialisten en de „pnvé"-ver-
klaring van Gol over de uitbrei
ding van Brussel tot en met 
Zaventem Elke Vlaamse fraktie 
joeg wel iemand in de strijd 
tegen die expansiedroom, maar 
voor het overige kunnen we 
slechts de woorden van Nelly 
Maes beamen „Ondertussen 
blijft de Vlaamse meerderheid 
slaafs afwachten en legt zij het 
hoofd in de schoot bij elke Waal
se vernedering" 

Het VU-parlementshd uit Sint-

Nobels-Peelman symbool voor het Land van Waas van vandaag Eens was 
er Cockenll-Yards Eens was er Nobels-Peelman 

Vandaag rest er het Waasland, buiten de Boelwerf, geen enkel groot bedrijf 
Volgens Martens zou dat een bewuste keuze geweest zijn van de Vlaamse re
gering Waarop Nelly Maes hem de mantel uitveegde voor zijn barslechte, 
halfslachtige regionalizering-zonder-middelen En in ware sprookjes-stijl „Er 
was eens een vrouw die voor 's avonds kaviaar beloofde aan haar kinderen 
Ze had echter geen geld en kocht pekelharing Zo gaat het ook met uw 

Vlaamse regering" (foto M Cels) 

Niklaas blijkt ovengens haar 
draai gevonden te hebben in de 
hoge vergadering Vinnig en aan 
de hand van een stevig dossier 
ging zij in de clinch met Martens 
Bovenal verweet ze hem een 
voortzetting van de eeuwige Bel
gische kompromissenpolitiek 
„Deze veroorzaakt een ingebak
ken konservatisme, dat samen
hangt met de traditionele partij
en Dit België is een onhoudbare 
fiktie De ekonomische evolutie 
steunt met langer op een geza
menlijke consensus, maar op 
kompensaties en chantage ten 
nadele van de Vlamingen Heel 
het sisteem deugt niet De Belgi
sche staat IS virtueel failliet, er 
moet een andere staat gebouwd 
worden!" 

Dat communautaire luik werd 
verder uitgesponnen door Frans 
Van der Eist In een zeer bewo
gen pleidooi maakte hij als het 
ware de balans op van zijn jaren
lange stnjd voor de verwezenlij
king van zijn ideaal Vlaams zelf
bestuur Onder deze regering 
heeft dat levensideaal een ferme 
klap gekregen en dat met steeds 
nog diezelfde dooddoener „ce 
nest pas Ie moment" voor de 
rechtmatige Vlaamse eisen 

Slecht chirurgijn 
Een van de degelijkste so-

ciaal-ekonomische benaderin
gen van het spaarplan bracht 
Firmin Debussere Met een ware 
schat aan cijfermateriaal ont
leedde hij de inzichten van de re
gering en toetste hij deze aan de 
gestelde doeleinden Een al te 
bondige samenvatting zou af
breuk doen aan de grondigheid 
en kracht van deze analyse We 
komen er zeker uitgebreid op 
terug 

Voor een afsluiting van het 
senaatsdebat willen we putten 
uit de uiteenzetting van Rik Van-
dekerckove, die het spaarplan 
vergeleek met een chirurgische 
ingreep Dergelijke'ingreep moet 
aan een aantal grondregels vol
doen En een eerste regel luidt, 
aldus het 16de-eeuws boek „Chi-
rurgye", als volgt „D'ierste is dat 
hij ten eynde bringhe tgene dat 
hij begost zal hebben" Maar hoe 
zal Martens de financiële aderla
ting die de staat de jongste jaren 
heeft ondergaan in de vorm van 
schulden, nog ten einde bren
gen? 

Volgens een tweede regel 
mag de „chirurgyn" met vermetel 
optreden Maar is het met je 
reinste vermetelheid om, op een 
ogenblik dat er reeds 530000 
werklozen zijn, een plan aan te 
kondigen dat tot een verdere 
toename van de werkloosheid 
zal leiden 

TOEN ik ruim dertig jaar gele
den als Vlaams-nationalist, 

als federalist en als idealist in 
moeilijke omstandigheden de 
strijd heb aangevat, dan koester
de ik de hoop een bijdrage te le
veren tot de oplossing van het
geen in mijn opvattingen een 
nationaliteitenkonflikt was Ik 
moet thans vaststellen dat de 
verwezenlijking van mijn ideaal 
van een federale staat, waann de 
Vlaamse gemeenschap zich vrij 
zou kunnen ontplooien en een 
eigen samenleving opbouwen, 
uitgebleven is en ik moet gaan 
twijfelen of ik het nog zal mogen, 
beleven 

Ik acht het neo-unitarisme van 
deze regering finaal noodlottig 
voor het voortbestaan van dit 
land, omdat het nu en in de 
toekomst nog minder dan in het 
verleden een oplossing kan ge
ven aan het meest fundamenteel 
probleem, dat onontwijkbaar is 

Men poogt ons voor een di
lemma te plaatsen dat er geen is 
Het IS met waar dat het sociaal-
ekonomisch herstel onverenig
baar is met een hervorming van 
de staat en dat hieraan de voor
rang moet gegeven worden op 
de communautaire problemen 
Uiteindelijk zijn alle problemen 
van dit land, of men het wil of 
met, communautaire problemen 
En dat Vlaamse belangen opge
offerd worden aan de unitaire 
politiek, staat als een paal boven 
water" 

Senator Frans Van der Eist 

Tol slot de derde regel „dat 
het gebreck niet lichtelyken wed 
en come" Ook hier gaat de 
eerste minister de verkeerde 
kant op De enige goede oplos
sing IS een verregaande federali-
zering, waarbij elke volksge
meenschap verantwoordelijk te
kent voor de eigen uitgaven en 
inkomsten 
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VLAAMSE RAAD 
Échte wil 
ontbreekt 

Migrantenbeleid en spaarplan 
werden vorige week een dagje 
onderbroken om de Vlaamse 
Raad toe te laten een aantal 
hoogdringendheden af te hande
len. Zo onder meer de samen
stelling van de nieuwe Raad van 
Beheer van de BRT. 

Daarbij werd met spanning 
uitgekeken naar de toekenning 
van de twaalfde en laatste be-
heerszetel. Krachtens het sis-
teem Dhondt konden zowel 
CVP als SP er aanspraak op 
maken. Beide partijen haalden 
immers een gelijk quotiënt. Moet 
de laatste zetel dan naar de 
grootste fraktie of naar de 
kleinste? 

De Vlaamse Raad beslechtte 
het konflikt in het voordeel van 
de CVP, die aldus op vijf be-
heersmandaten kan rekenen. De 
SP moet het evenals de Volks
unie stellen met twee zetels. 
Maar het laatste woord is daar
over nog niet gerept, vermits 
fraktievoorzitter Van Elewyck 
aankondigde in beroep te gaan 
bij de vaste nationale kultuur-
paktkommissie. Tot slot is er de 
PVV die drie mandaten scoort. 

Net voor de stemming be
treurde Miet Smet namens acht 
vrouwelijke CVP-raadsleden, dat 
er zo weinig vrouwen voorge
steld werden. Welgeteld één! na
melijk Hilda Uyterhoeven, die 
samen met Toon Van Overstrae-
ten de VU zal vertegenwoordi
gen. Miet Smet wendt zich met 
haar gesnotter dan ook best tot 
haar eigen voorzitter. 

RVA gesplitst 
Verder keurde de Vlaamse 

Raad twee ontwerpen van de
kreten goed die de federalize-
ring beogen van de Rijksdienst 
voor Arbeidsbemiddeling (RVA) 
tot Vlaamse Dienst voor Ar
beidsbemiddeling en Beroeps
opleiding. Ook de VU-fraktie 
stemde in met beide dekreten, 
maar erg opgetogen was zij niet. 

Woordvoerder André De 
Beul hekelde vooral de blijvende 
kontrole en financiële afhanke
lijkheid van de centrale regering. 
Samen met zijn kollega's Firmin 
Debusseré en Oswald Van Oo-
teghem diende hij een resolutie 
in, waarin vastgesteld wordt dat 
de Vlaamse gemeenschap wel 
bevoegd is voor arbeidsbemid
deling en beroepsopleiding maar 
dat de centrale regering de kon

trole van de werklozen blijft uit
oefenen. 

Verder wordt opgemerkt dat 
ook „de programma's tot opslor
ping van de werkloosheid, die 36 
miljard vertegenwoordigen, In 
strijd met de wet van augustus 
1980 door de centrale regering 
beheerd blijven". Op die wijze is 
volgens de indieners een samen
hangend beleid tot bestrijding 
van de werkloosheid in Vlaande
ren uitgesloten. 

De resolutie eindigt dan ook 
met de eis tot onmiddellijke toe

passing van de wetten op de 
hervorming van de instellingen 
en de volledige bevoegdheid 
over de werkloosheidskontrole 
en de opslorpingsprogramma's 
voor de Vlaamse gemeenschap. 

De spoedbehandeling van het 
voorstel vond evenwel slechts 
steun bij de eigen VU-fraktie. 
Het werd naar de bevoegde 
kommissie verzonden. Waaruit 
nog maar eens blijkt, dat de 
echte wil tot uitbouw van het 
Vlaams zelfbestuur de andere 
partijen totaal vreemd is. 

KIMER 

Hilda Uyterhoeven, enige vrouw 
in de Raad van Beheer van de 

BRT 

Test voor 
beschavings
graad 

De kamerzitting van vorige 
week was haast integraal gewijd 
aan het wetsontwerp „betreffen
de het migrantenbeleid en de 
Belgische nationaliteit". Alleen 
reeds de omschrijving van het 
ontwerp duidt er op dat het om 
twee totaal verschillende mate-
nes gaat. Het tweede betreft 
eenvoudig de modernizering van 
de wetgeving op de Belgische 
nationaliteit: een aanpassing aan 
de evolutie van de toestand van 
de vrouw en van het natuurlijk 
kind, evenals aan de princiepen 
van het internationaal recht. 

Terecht merkte Jo Belmans 
op dat deze materie best in een 
afzonderlijke wet was behan
deld. Net voor de stemming ver
tolkte fraktievoorzitter Frans 
Baert het ja-woord van zijn kolle
ga's voor dit onderdeel. Het ge
hele ontwerp, met inbegrip dus 
van het migrantenbeleid, moest 
het echter zonder de steun van 
de VU-fraktJe stellen. 

Brusselse 
demagogie 

Bondig samengevat streeft 
Gol met zijn ontwerp drie doel
einden na op het vlak van het 
vreemdelingenbeleid- een korda
tere stopzetting van het recht op 
immigratie door een beperking 
van het recht op gezinshereni
ging, een indijking van de vesti
ging van vreemdelingen in be
paalde gemeenten en een be
knotting van het recht op sociale 
bijstand. 

Het was vooral de tweede 
doelstelling die de VU tot een te
genstem bewoog. 

Vooraf echter zette Jo Bel
mans een aantal puntjes op de i. 
Zo is het ontwerp niet van toe
passing op de ingezetenen van 
de EEG, wat de numerieke om
vang van het probleem sterk 
relativeert. Bovendien ligt de toe
stand in Vlaanderen, waar de 
zogenaamde „probleemgroep" 
erg beperkt is, totaal anders dan 
in Brussel en Wallonië. Ook het 
begrip voor de gastarbeid ligt bij 
de Vlamingen anders: „ Vaak zijn 
ook zij om den brode immigran
ten geweest'. 

Het VU-alternatief 1 

Moedig 
en eerlijk 

De Volksunie wil zich niet beperken tot een 
afwijzing van het spaarplan van de regering, zonder 
eveneens de richting aan te duiden waarin zij 
alternatieven ziet 

Voorafgaandelijk en ondubbelzinnig moeten wij 
herhalen dat er geen echte gezondmaking zal en kan 
komen zonder een voorafgaandelijk kommunautair 
akkoord, waarbij de gemeenschappen in dit land 
over een maximale autonomie kunnen beschikken. 

Kamerlid J Belmans: „Naar een 
elektoraal opbod?" 

Vooral het bewogen gewe
tensonderzoek van het Turn-
houts kamerlid maakte een ster
ke indruk. Het moet trouwens 
gezegd dat het hele debat op 
een zeer hoog niveau verliep, 
menselijk en sereen. 

Wat nu meer bepaald de be
perking van het aantal vreemde
lingen in bepaalde gemeenten 
betreft stelde Belmans ondub
belzinnig dat deze maatregel 
„niet van enige demgogische in
spiratie gespeend is, vooral on
der druk van een aantal Brussel
se burgemeesters". Al moet het 
effekt ervan niet overdreven 
worden, zijns inziens kan hij toch 
een aansporing tot racisme in
houden via mogelijk elektoraal 
opbod inzake de „tolerantie
drempel". 

De specifieke Brusselse situa
tie werd nadien belicht door zijn 
kollega's Daan Vervaet en Jef 
Valkeniers. 

Frans Baert van zijn kant 
toetste de maatregel aan een 
aantal verdragen over de rech
ten van de mens. Deze vermel
den de vrije vestiging als een 
uitdrukkelijk recht en dulden 
zelfs het algemeen belang met 
als afwijking. Verder stelde hij de 
vraag naar de opportuniteit De 
bestaande-overkoncentratie van 
vreemdelingen in bepaalde ge
meenten kan er niet mee onge
daan gemaakt worden. 

Volgens Daan Vervaet is het 
duidelijk dat we moeten leren 
leven met de aanwezigheid van 
grote minderheden. Dat kan ge
paard gaan met spanningen. 
Maar de wijze waarop we deze 
aanpakken zal een aanwijzing 
vormen voor onze graad van 
beschaving. 

INZAKE de sanering van de 
openbare financiën blijft de 
V U bij haar voorstel om 

jaarlijks bij de begrotingsvoor
stellen de moed op te brengen 
de noodzakelijke ,7ero base 
budgetting" toe te passen. Dit 
betekent dat elk jaar een evalua
tie plaatsvindt van de noodzaak 
en het nut van alle overheidsuit
gaven en hun sociaal-ekonomi-
sche gevolgen. Slechts bij een 
eerlijke toepassing van deze 
werkwijze zal men komen tot 
strukturele saneringen, die tot 
een efficiënte en snelle vermin
dering van nutteloze uitgaven 
leiden. 

Verder moet de regering, 
wanneer inleveringen nodig zijn, 
de moed opbrengen om de din
gen bij hun naam te noemen. Zij 
moet eerlijk durven uitkomen 
voor haar behoeften en de be
volking vertellen wat zij met de 
opbrengsten wil realizeren. 

Volgens de Volksunie bestaat 
de meest eerlijke manier er in ie
dereen recht op inkomen te ver
zekeren en vervolgens de her
verdeling door te voeren via een 
doorzichtige fiskaliteit en niet 
langs honderd en één omwegen 
zoals dit thans het geval is. 

In de huidige omstandigheden 
zou men kunnen denken aan 
een vorm van solidaire sane
ringsbelasting die eerlijk en 
evenredig (dus niet lineair) ge
spreid is over alle inkomensver-
wervers en waarbij zowel de 
inkomens uit arbeid als deze uit 
vermogen worden bedoeld. Der
gelijke belasting dient beperkt te 
worden in de tijd en jaarlijks 
geëvalueerd in het kader van 
een ruim maatschappelijk over
leg. 

Dat laatste houdt meteen in 
dat wij er moeten in slagen op
nieuw .een konsensusmodel op 
te bouwen, dat gesteund wordt 
door de belangrijkste maat
schappelijke groepen. De Volks
unie bepleit dan ook dat vooraf 
een brede maatschappelijke dis-
kussie gevoerd wordt met de 

sociale partners, de politieke ver
antwoordelijken van alle partijen, 
de drukkingsgroepen en verbrui
kersverenigingen. Op een der
gelijk overleg moet de regering 
een eerlijke en open analyse 
geven van de problemen die zich 
stellen met de bijbehorende cij
fers, prognoses en mogelijke 
scenario's. 

Het is evident dat na zo'n 
overleg de regering en het parle
ment de uiteindelijke keuzen 
moeten bepalen Deze keuzen 
zullen dan echter gebazeerd zijn 
op een ruimere konsensus dan 
thans het geval is. En in deze 
moeilijke tijd is de Volksunie 
ervan overtuigd dat het konsen-
sus-model opnieuw in ere moet 
hersteld worden. 

Dat kan best binnen de auto
nome gemeenschappen. Zolang 
de afdreiging en de nefaste kom-
pensatiepolitiek die wij in Bel
gisch staatsverband voortdu
rend ervaren, blijven voortbe
staan, kan dergelijke noodzake
lijke konsensus immers niet tot 
stand gebracht worden. 

Tot zover een bondig eerste 
luik van het alternatief voorstel 
var de Volksunie Volgende 
week meer aandacht voor de 
sociale zekerheid. 

Vic Anciaux. 
Algemeen Voorzitter 
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Wordt over Gary Hart in New York beslist? 

Telegeniek zijn volstaat 
niet om te winnen 

In het spervuur van de eerste voorverkiezingen, met als klapstuk de „super 
Tuesday" van 13 maart, schoot de ster van senator Gary Hart als een meteoor 
de hoogte in. Maar met overwinningen in de belangrijke industriestaten Michigan 
en Illinois toonde senator en gewezen vice-president Walter Mondale dat hij kan 
terugvechten. Tussen die twee mannen gaat de race om op de Demokratische 
konventie van juli a.s. te worden aangewezen om in november tegen president 
Ronald Reagan in het strijdperk te treden. 

DE derde overblijvende 
kandidaat (van de acht 
die aan de startlijn ver

schenen), de zwarte dominee 
Jesse Jackson, kan ten hoogste 
hopen voldoende kiesmannen 
achter zich te krijgen om op de 
konventie op de wip te zitten. 

Lieveling... 
Van u af aan liggen de „prima

ries" meer gespreid, wat de kan
didaten wat adempauze geeft, 
maar wat pers en publiek meer 
tijd geeft de verklanngen van de 
kandidaten onder de loep te ne
men. En daar zou de vroegere 
sterkte van Hart wel eens zijn 
zwakheid kunnen blijken 

De eerste troef van Hart (48) 
was dat hij met zijn onverwachte 
suksessen in de eerste voorver
kiezingen „nieuws" was, in tegen
stelling tot Mondale die met de 
steun van het Demokratisch ap
paraat en de vakbonden van 
meet af aan als de grote kans
hebber gold. Dat bracht mee dat 
Hart de lieveling werd van de 
naar een goede „story" smach
tende pers en vooral een ware 
tv-vedette werd, en in de Ver
enigde Staten is de invloed van 
de tv nauwelijks te overschatten 

Gary Hart kon daar des te 
meer van profiteren daar hij, in 
tegenstelling tot Mondale, dat 
aangeboren talent heeft om, net 
als Ronald Reagan, biezonder 
goed over te komen op tv. 

Hart maakte daar gebruik van 
om zich aan te dienen als een 
man van een „nieuwe generatie" 
(al is hij nog geen tien jaar jonger 
dan Mondale), met „nieuwe 
ideeèn". Iemand die in tegenstel
ling tot Mondale die zich richt tot 
het traditionele Demokratische 
kiespubliek (de vakbonden, de 
liberalen, de lagere inkomens
groepen, de zwarten, de feminis
tische bewegingen) aanhang 
vindt in alle lagen en leeftijds
groepen van de bevolking. 

Campagne-
architekt 

Dat Harts nieuwe ideeën niet 
altijd even duidelijk waren viel 
aanvankelijk niet zo op door de 
overtuiging en charme waarmee 
hij ze wist te brengen. En door 
het enorme organizatietalent 
waarmee hij, met minder geld 
dan Mondale, zijn campagne ge
smeerd liet lopen en duizenden 
entoesiaste vrijwilligers wist aan 
te trekken. Op dat punt had Hart 
trouwens al zijn sporen verdiend 
want hij was de architekt van de 
campagne waarmee outsider 
George McGovern in 1972, te
gen het partijapparaat in, de De-

president geen federale hulp zou 
toekennen aan staten die gewei
gerd hadden het „Equal Rights 
Amendment" (een voorgesteld 
amendement op de grondwet 
waarin staat dat niemand op 
grond van sekse mag worden 
gedisknmineerd) te onderteke
nen. Daarop werd een bandop
name bovengehaald waarop 
Hart inderdaad die toezegging 
doet. 

Mondale over Hart: „Hoe kan iemand die zip eigen campagne niet kontroleert het land regeren?"(foto UPI) 

Blunders 
In zijn campagne in Illinois be

ging Hart ook enkele taktische 
blunders. Hij bekritizeerde Mon
dale voor een reeks betaalde tv-
advertenties die Mondale echter 
nooit had laten uitzenden.£n zelf 
kwam Hart in nesten toen hij één 
van zijn eigen „commercials", 
waarin hij kritiek leverde op 
Mondale, op het laatste moment 
liet intrekken maar niet kon ver
hinderen dat die toch uitgezon
den werd. 

En ten slotte moet Hart vast
stellen dat het niet genoeg is 
„nieuwe mensen" aan te spreken 
als hij een groot deel van het De
mokratisch kiespubliek niet mee
krijgt. BIJ de zwarten slaat hij veel 
minder aan dan Mondale, en in 
Michigan, de auto-staat, had hij 
de vakbonden van de auto-in
dustrie tegen. Dit omdat hij zich 
destijds had verzet tegen de 
grote federale lening aan Chrys
ler, op basis van zijn liberale 
ekonomische teoneen. Maar die 
lening heeft niet alleen duizen
den jobs gered, ze is ook ekono-
misch een goede operatie geble
ken want Chrysler maakt weer 
winst en de staat krijgt zijn geld, 
met intrest, terug 

Kortom, Hart ondervindt dat 
telegeniek zijn en als „nieuw" 
overkomen niet volstaat in een 
uitputtingsslag tegen een gede
gen en ervaren, zij het minder 
opwindende, kandidaat als Mon
dale. En met zijn vroege sukses
sen heeft hij Mondale trouwens 

.een dienst bewezen Want nadat 
gezegd was dat Mondale het 
wat te gemakkelijk had gehad en 
zijn strijdlust met had bewezen 
heeft de gewezen vice-president 
met zijn overwinningen van vori
ge week in Michigan en Illinois 
getoond dat hij inderdaad terug 
kan vechten, wat zijn campagne 
meteen weer een brodnodig zet
je gaf. 

De volgende hoogst belangrij
ke etappe voor Hart en Mondale 
IS de voorverkiezing op 3 april in 
New York, dat met zijn 285 
afgevaardigden na California de 
belangrijkste brok vormt. 

H. Oosterhuys 

mokratische nominatie verover
de. 

Maar nu Hart minder „nieuws" 
is, nu het tragere ritme van de 
voorverkiezingen wat diepgaan
der onderzoek toelaat, is hij met 
zijn nieuwe ideeën op onduide
lijkheden en tegenstrijdigheden 
betrapt.' 

Zo heeft Hart Reagans beleid 
om de sociale voorzieningen 
sterk te besnoeien bekritizeerd 
maar wel gepleit voor een verho
ging van de defensieuitgaven, 
vooral dan voor konventionele 
bewapening. Maar hoe hij meer 
sociale uitkeringen en meer de
fensie wil rijmen zonder de fede
rale begroting nog veel dieper in 
het rood te duwen dan ze nu al 
staat heeft hij nooit uitgelegd. 
Om de machtige joodse stem
men weg te lokken van de als 
pro-lsraël bekendstaande Mon
dale heeft Hart beloofd dat, als 
hij president wordt, hij de Ameri
kaanse ambassade in Israël van 
Tel Aviv naar Jeruzalem zal 
overhevelen, wat een erkenning 
zou vormen van de annexatie 
door Israël van het Arabische 
Oost-Jeruzalem. Prompt werd 
hem een eerdere verklaring on
der de neus gewreven waarin hij 
gezegd had dat hij over zo'n 
beslissing eerst internationale 
onderhandelingen zou voeren. 

Zo ontkende Hart onlangs 
ook dat hij ooit aan feministische 
groepen beloofd had dat hij als 

Een ware 
uitputtingsslag 

Het typisch Amerikaanse systeem van voorverkie
zingen vormt een ware — en peperdure — uitput
tingsslag waarin de kandidaten voor het president
schap maandenlang het land moeten afreizen en -
rotsen. De regels zijn ingewikkeld en verschillen van 
staat tot staat maar grosso modo gezien komt het 
systeem hierop neer. 

IP de „primaries" en „cau
cuses" van beide grote 
partijen, Demokraten en 

Republikeinen, worden kiesman
nen of afgevaardigden aange
duid. Die gaan dan naar de kon
ventie van de partij waarop de 
partij-kandidaat voor het presi
dentschap wordt aangeduid. De 
twee aldus aangeduide kandida
ten dingen dan om het president
schap in rechtstreekse algeme
ne verkiezingen. 

Vaak zijn die kiesmannen ver
kozen op basis van hun steun 
aan één van de kandidaten en 
zijn ze dus verplicht op de kon
ventie die bepaalde kandidaat te 

steunen, tenzij die ondertussen 
uitgevallen is en ze vrij zijn hun 
hun stem op een andere over te 
dragen. 

Achter de scher
men... 

Een aantal afgevaardigden 
zijn echter „uncommitted" en 
houden de handen vrij op de 
konventie wat uiteraard leidt tot 
hevige maneuvers voor en ach
ter de schermen. 

Die maneuvers worden nog 
verhevigd als een overblijvende 
kandidaat, die zelf geen kans 
maakt een beslissend „blok" 

kiesmannen te „verkopen" heeft, 
een positie die Jesse Jackson 
zou kunnen innemen. 

De toewijzing van kiesman
nen gebeurt niet in strikte pro
portie tot het aantal stemmen dat 
een kandidaat in de voorverkie
zingen haalt. 

Zo lag Mondale deze week al 
ver voorop met 702 kiesmannen 
tegen 357 voor Hart terwijl Jack
son met 75 kiesmannen veel 
lager ligt dan zijn stemmenper
centage (21 t.h. in Illinois en 
Georgia, 19 t.h. in Alabama) zou 
rechtvaardigen. 

Daarnaast zijn er al 303 afge
vaardigden aangeduid die „un
committed" zijn of reeds uitge
vallen kandidaten steunden. Ter
wijl Hart moet vaststellen dat er 
nog een verschil bestaat tussen 
populair zijn en veel kiesmannen 
op zijn naam krijgen ligt ook 
Mondale nog ver van het aantal 
afgevaardigden (1.967) dat een 
Demokratische kandidaat nodig 
heeft om onmiddellijk zeker te 
zijn van de nominatie. H.O. 
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„Mooie Barend" en de „kleuterklas" 

Biesheuvel: regering 
vormen moet sneller 

In Nederland is het vormen van een regering tradi
tiegetrouw een zaak van lange adem. Daar wil de 
vroegere eerste minister Barend Biesheuvel een 
eind aan maken. Maar schakelt hij dan de koningin 
soms uit? 

MAANDEN en maanden 
slepen de kabinets
formaties in Den 

Haag soms aan. Dat komt vooral 
omdat bij de verkiezingen geen 
enkele partij een Kamermeer
derheid haalt. Er moet samen 
worden uitgemaakt hoe de nieu
we regering er zal uitzien, en dat 
betekent moeizaam onderhan
delen, veel „gesjoemel" en het 
verschijnen van de ene na de an
dere Informateur op het politie
ke podium. 

„Mooie Barend", zoals Bies
heuvel (CDA) genoemd werd 
toen hij in het begin van de jaren 
70 twee regeringen leidde, heeft 
nu als voorzitter van de naar 
hem genoemde staatskommis-
sie aan de regering een rapport 
aangeboden waarin wegen wor
den aangegeven èn aanbevolen 
om de formatie-duur sterk te 
verkorten. 

Motieven van de kommissie: 
de verkiezingsuitslag moet een 
grotere rol spelen bij de rege
ringsvorming, het land mag niet 
zo lang „stuurloos" zijn en het 
binnenskamers „gesjoemel" 
moet plaats maken voor open
baarheid. 

En een bijkomende reden: er 
zullen gemakkelijker regeerak
koorden bereikt kunnen worden 
waarin dan niet meer alles tot in 
de kleinste bijzonderheden is ge
regeld. 

Weg met 
buitenstaanders 

Het formatie„sper' moet vol
gens de Biesheuvel-klub de vol
gende regels krijgen: 

a) Verkiezingen steeds in het 
vroege voorjaar (dan kan het 
nieuwe kabinet zélf de begroting 
maken voor het nieuwe parle
mentaire jaar dat in september 
begint. 

b) De Tweede Kamer draagt 
verplicht een kabinetsformateur 
voor. 

c) De formateur is aan het 
parlement verantwoording ver-
schuldigt. 

d) Alles gebeurt in het open
baar. 

Biesheuvel denkt dat bij navol
ging van dit reglement het land 
binnen een paar weken een 
nieuwe regering kan hebben. Hij 
wil daarom ook van het gedoe 
met informateurs af. Want infor
mateurs zijn volgens hem buiten
staanders met wie de Tweede 
Kamer zich niet mag bemoeien. 

„Moet het parlement dan een 
kleuterklasje zijn?" vroeg de 
oud-eerste minister zich de afge
lopen week hardop af. „Datzelf
de parlement dat anders de 
meest gewichtige beslissingen 

neemt, heeft vlak na de verkie
zingen niets in te brengen..." 

Ommezwaai... 
Op papier zien de voorstellen 

er erg logisch en aantrekkelijk 
uit. Het valt op dat het staats
hoofd, de koningin, uit het beeld 
is verdwenen. Kamerleden van 
de strekking „God, Nederland en 
Oranje" maken daar bezwaar 
tegen. 

Maar in het koncept-Biesheu-
vel moet de koningin (op voor
dracht van het parlemenO de 
formateur benoemen. Dat zal 
dan niet meer dan een formaliteit 
zijn, maar aan de grondwet is 
daarmee voldaan. 

In Den Haag wil men haast 
zetten bij het bestuderen van de 
plannen (ook al zijn er, normaal 

gesproken, geen verkiezingen in 
het zicht.) 

Pikant is wel dat Biesheuvel 
dertien jaar geleden tégen een 
motie stemde waarin socialisten, 
Demokraten '66 en de PPR (Ra-
dikalen) precies dezelfde proce
dure voorstelen als nu door de 
staatskommissie op tafel is ge
legd. 

„Mooie Barend" zei over zijn 
ommezwaai vorige week: „Mij is 
niets menselijks vreemd." 

Een fraaie uitspraak van een 
man die destijds als kamerlid 
nogal eens graag „schoten voor 
de boeg" loste. Gezien speciaal 
de machtspositie van de kristen-
demokraten, kunnen zijn voor
stellen wel eens hetzelfde effekt 
hebben. 

(jeeveedee) 

Trends viert 
zijn 10' verjaardag 

met een bijzonder 
dubbel nummer 
3 3 2 bladzijden 
geplastifieenle omslag 
Mis dit jubileumnummer niet; 
een dokument 
van blijvende waarde! 
Te koop bij uw 
dagbladverkoper: 

Uit de inhoud: 
De Nieuwe Entrepreneur van A tot Z: 
Hoe start je nieuwe bedrijven ? Hoe fris je oude 
bedrijven op ? Een internationaal onderzoek in Trends 
met voor België toepasbare besluiten. 

10 leiders over 1994: 
Trends ondervroeg 2000 prominenten naar hun lijst 
van Belgische leiders voor 1994. De redaktie in gesprek 
met 10 kandidaten. Hoe zien zij 1994? 

Lessen uit 10 jaar krisis: 
Emiel Van Broekhoven en Johan Van Overtveldt 
prikken de schuld op de Wetstraat, niet op de Arabie
ren. In hun essay ontmantelen zij mythes. Wat we beslist 
niet moeten doen tussen 1984-1994 onderlijnen zij. 

Nieuwe kwartaalenquête Trends-Cegos: 
Heet van de naald, voortaan om de drie maanden, 
een konjunktuurenquête bij Belgische topondernemers. 
Wat verwachten ze over de volgende 3 maanden ? 
Hoe bekijken ze de frank, de Wetstraat, hun export, 
hun orderboek, hun werknemers,... 
Een belangrijke gids in de wirwar. 

^n^i^ 
De onderkant van de Beurs: 
Auteur Paul Koeck bezoekt de Brusselse Beurs en kijkt 
achter de coulissen. Er is ook een snedige kleuren-
reportage over de Belgische effektenschuivers. 
Kantoor in 1994: 
Gesprekken in de VS en Brussel over de kantoor
omgeving in 1994. Houdt de elektronika de kantoor
werkers thuis ? Is in 1994 om 8.30 het viadukt 
van Koekelberg leeg ? 

Selektie van 10 jaargangen: 
Een keuze van 50 bladzijden. Goed voor binnenpretjes. 
Wat zei Willy De Clercq in 1975 over devalueren ? 
Wie kende André Leysen in 1976 ? Waarom bestaat het 
Albert Frère-konglomeraat ? 

FINANCIEEL EKONOMISCH MAGAZINE 
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Meest opstandig gewest zag van aansluiting bij Zuiden af 

Zeeuwsch-Vlaanderen 
en de Belgische opstand 

De geïsoleerde ligging van Zeeuwsch-Vlaanderen ten opzichte van de rest 
van Nederland noopt de inwoners van het „land van Sluis" en het „land van 
Hulst" zich op tal van terreinen tot het Vlaamse achterland te wenden, een 
situatie die wel zal blijven bestaan. Er zijn trouwens volop geografisch-histori-
sche banden tussen het Vlaamse deel van de provincie Zeeland en de provin
cies West- en Oost-Vlaanderen. Hoe die betrekkingen van 1830 tot 1839 waren 
IS zopas uit de doeken gedaan door twee Nederlanders met puur Vlaamse 
namen- Nicolette van Neste en Jan van Damme. 

HET genoemde tweetal 
schreef een boeiende 
scriptie van ruim twee

honderd bladzijden over de his
torie van oost-Zeeuwsch-Vlaan-
deren (met plaatsen als Hulst, 
Temeuzen, Klinge, Axel, Sas van 
Gsnt enz) van de Belgische 
opstand in 1830 tot de sluiting 
van het eindverdrag tussen 
Noord en Zuid in 1839 

5de distrikt 
Dit tijdperk dat zowat ander

halve eeuw achter ons ligt, staat 
bekend als de Status Quo, een 
tijdvak waarin de Nederlandse 
staatsschuld tot ongekende 
hoogte steeg, met het minst door 
het onder de wapenen houden 
van een leger op voet van 
oorlog 

Dat leger was (tussen 1831 en 
1839) voor een belangrijk deel 
ingekwartierd in oost-
Zeeuwsch-Vlaanderen dat in de 
Napoleontische tijd deel uit
maakte van het Departement 
van de Schelde en daarna gold 
als ,het 5de distnkt' van Zee
land, een benaming die ook nu 
nog met geheel uitgestorven is 
Maar ondanks de administratie
ve indeling bij het Noorden bleef 
er in dat 5de distnkt een Vlaam
se geest heersen 

Dat oost-Zeeuwsch-Vlaande-
ren rond 1830 bekend stond als 
„het meest opstandige gewest" 
en dat „muiters" uit Vlaanderen 
er met open armen ontvangen 
zouden zijn, is dan ook met ver
bazingwekkend Van de weer
omstuit werd vanuit Den Haag 
met alle middelen — en welis
waar gehinderd door de zeer 
gebrekkige verbindingen tussen 
Zeeuwsch-Vlaanderen en de 
rest van Nederland — getracht 
de streek te vernoordnederland-
sen 

Dat lukte bepaald met gemak
kelijk al IS het ook weer zo dat 
de revolutionaire geest onder de 
inwoners tijdens de Status-Quo-
periode sterk afnam 

„De stomme 
van Portici" 

De sluiting van de grenzen, de 
bezetting door het leger (meer 
dan 2 500 noord-Nederlandse 
militairen op amper 25000 oost-
Zeeuws-VlamingenO en een 
strakke politiek vanuit de 
Zeeuwse hoofdstad Middelburg 
waren daarvan de voornaamste 
oorzaken 

Een kijk op wat die „bezetting" 
onmiddellijk voorafging, ver
schaft ons in het boek van Nico
lette van Neste en Jan van Dam
me het hoofdstuk over de „Belgi
sche invallen" van augustus 
1830 tot januan 1831 

Men moet daarbij in het ach
terhoofd houden dat oost-
Zeeuwsch-Vlaanderen een ar
moedige streek was met veel 
(over het algemeen kleine) knmi-
naliteit, uiterst lage lonen waarop 
dan nog op onverwachte mo
menten tot 301 h werd gekort, 

opvoering van de opera „De 
stomme van Portici" anti-Neder
landse relletjes waren uitgebro
ken, hadden blijkbaar nog geen 
invloed op de Zeeuws-Vlaamse 
bevolking 

Eind september was de Belgi
sche opstand naar Vlaanderen 
overgeslagen Revolutionaire le
gertjes trokken Brugge en Gent 
binnen nadat generaal Goethals, 
de militaire kommandant van 
West-Vlaanderen, zijn noord-Ne
derlandse soldaten per schip 
naar Vlissingen had gestuurd 

zetten Daarover waren de 
Zeeuws-Vlaamse autoriteiten 
erg ongerust want het gebied 
was totaal onverdedigd en lag 
open en bloot voor mogelijke 
invallen Van de opgeroepen re
servisten van de (noord-Neder
landse) nationale militie waren 
de meesten trouwens de grens 
overgevlucht, naar Vlaanderen 

Pastoor liet 
Brabantse vlag 
hijsen 

De verwachte inval kwam al 
op 17 oktober Een legertje van 
80, merendeels Franse vnjwilli-
gers met aan het hoofd Ernest 
Gregoire, marcheerde het west-
Zeeuws-Vlaamse IJzendijke bin
nen Zonder moeite kon de Bra
bantse vlag worden uitgestoken, 
het gemeentebestuur vroeg 
schnftelijk aansluiting bij de „Bel
gische Provinciën" en na zich 
enkele paarden en wat wapens 
te hebben toegeëigend vertrok 
Gregoire met zijn troepen naar 

Brussel, 23 september 1830, de Hollanders onder vuur aan de Vlaamse Steenweg 

weinig scholen en grotendeels 
verstoken van fatsoenlijke weg
verbindingen 

De bevolking was voor het 
grootste deel katoliek, het ge
bied hoorde tot het bisdom Gent 
Bisschop Van de Velde (voor
malig deken van Lier) nu was op 
27 augustus 1830 in Hulst om er 
het vormsel toe te dienen 

De protestantse minderheid 
van het stadje had daartegen 
geprotesteerd want zij vreesde 
onlusten bij een dergelijk open
lijk godsdienstig vertoon Het 
bisschoppelijk bezoek verliep 
echter zonder enige ordeversto
ring, de berichten uit Brussel 
waar twee dagen tevoren na de 

Op 17 oktober kapituleerde de 
Gentse citadel voor het „legion 
parisienne" van de Normandi-
sche avonturier graaf de Ponte-
coulant die zijn diensten had 
aangeboden aan het Voorlopig 
Bewind in Brussel In Zeeuwsch-
Vlaanderen was men al beang
stigd, vooral omdat tien dagen 
eerder in het Gentse blad „Jour
nal des Flandres" gewezen was 
op het belang van de bezetting 
van het 5de distnkt (en ook van 
het 4de, het wesf-Zeeuws-
Vlaamse gebied) De gespannen 
sfeer was nog toegenomen toen 
het gerucht ging dat troepen uit 
Gent de sluizen in Temeuzen en 
Sas van Gent van het drie jaar 
eerder geopende kanaal Gent-
Terneuzen zouden komen be-

Sas van Gent, in oost-
Zeeuwsch-Vlaanderen dus 
Daar weigerde het zittende ge
meentebestuur om de Brabant
se dnekleur uit te steken, maar 
er werd snel een nieuw bestuur 
verkozen dat de eisen van Gre
goire vlot inwilligde 

Dat bestuur verzond ook een 
verzoek tot aansluiting bij Oost-
Vlaanderen naar de kersverse 
goeverneur De Rijckere in Gent 
Met meeneming van de gemeen
tekas vertrokken de invallers 
daarop naar Westdorpe, en ver
volgens naar Temeuzen 

In deze plaats waar uitzonder
lijk de protestanten de meerder
heid vormden, moest Gregoire 
met geweld dreigen om de Bra

bantse vlag uitgestoken te knj-
gen Dat was ook het geval in 
Axel Evenmin vlot verging het 
de invallers in Hulst, dit weer in 
tegenstelling tot een reeks kleine 
dorpen en gehuchten waar al 
snel de Brabantse vlag van de 
torens wapperde 

In Hengstdijk liet de pastoor 
zelfs spontaan die vlag hijsen 
nog voor Gregoire met zijn sol
daten was binnengerukt Maar 
inmiddels hadden de protestant
se inwoners van het 5de distnkt, 
hoe zeer zij ook in de minderheid 
waren, een petitie opgesteld die 
door een speciale afgezant naar 
minister Van Doorn in Den Haag 
werd gebracht De „Hollandse" 
godsdienstige tegenstellingen 
kwamen in deze petitie sterk 
naar voren We citeren een zin 
uit het stuk „Godsdienstpligt en 
belang is ook een der eerste en 
eerbiedwaardigste redenen, 
waarom alle de ondergeteeken-
den, de Hervormde Godsdienst 
aankleevende, en zoveel inwo
ners met hen, eene vereeniging 
met Oost- en West-Vlaanderen 
als verderf beschouwen" 

Twee veldslagen 
Middelerwijl was er van 

noord-Nederlandse militaire zij
de reaktie op gang gekomen De 
vestingkommandant van Vlissin
gen stuurde wat manschappen 
naar het fort Frederik Hendrik bij 
Breskens en uit Dendermonde 
vertrok een garnizoen mariniers 
naar Vlissingen om eveneens 
naar Zeeuwsch-Vlaanderen 
overgebracht te worden Voor 
ze arnveerden, waren nog een 
dnehonderd manschappen uit 
Vlissingen naar Breskens over
gebracht Het was een deel van 
dit legertje, dat, terugkerend van 
een patrouille, bij Oostburg in 
west-Zeeuwsch-Vlaanderen 
slaags raakte met Gregoire De 
numerieke overmacht van de 
Hollandse soldaten zorgde voor 
een klinkende overwinning Met 
achterlating van vier doden en 
tien knjgsgevangenen trok Gre
goire zich tot over de grens in 
West-Vlaanderen terug 

Niet voor lang Want in Malde-
gem verzamelde hij nieuwe troe
pen waarmee hij op 30 oktober, 
vergezeld door meer dan dui
zend plunderaars uit de omtrek. 
Sluis en Aardenburg binnen-
marsjeerde Tegelijkertijd trok 
de Pontecoulant, die we al eer
der ontmoet hebben, eveneens 
Sluis binnen Tegen een dergelij
ke overmacht van twee legers 
schenen de Hollanders die intus
sen met 800 man waren volsla
gen kansloos Maar het lot kwam 
hen te hulp Gregoire en De 
Pontecoulant konden met met 
elkaar overweg en toen laatstge
noemde een dag later naar Oost
burg optrok weigerde Gregoire 
om zich bij hem aan te sluiten 
De veldslag die ontstond viel in 
het voordeel van de Hollanders 
uit Hals over kop trok De Ponte
coulant terug naar West-Vlaan
deren met achterlating van 20 
doden 

„Kollaboratie" 
en repressie 

Daarmee was voor west-
Zeeuwsch-Vlaanderen de drei
ging geweken Gregoire echter 
reorganizeerde zijn troepen
macht en maakte zich op om het 
5de distnkt opnieuw binnen te 
rukken Maar de kommandant 
van de Hollanders maakte han
dig gebruik van het feit dat een 
deel van Vlaanderen via 
Zeeuws-Vlaamse sluizen afwa-
terde Hij liet weten de streek on-
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der water te zullen zetten, waar
op de Vlamingen in paniek raak
ten en generaal Duvivier, opper
bevelhebber van Vlaanderen, 
smeekten om in te grijpen Daar
op trok Grégoire zich op 6 no
vember terug. 

In oost-Zeeuwsch-Vlaande-
ren waar nogal druk met de 
invallers „gekollaboreerd" was, 
bleef het nog enkele maanden 
erg onrustig. 

Hier en daar werden repres
siemaatregelen genomen, plun-
deraars verschenen in de dor
pen en „opstandigen" vertoon
den zich in de straten met de 
Brabantse vlag. De kommissaris 
van het distrikt was naar Middel
burg gevlucht en met west-
Zeeuwsch-Vlaanderen waar een 
Hollandse bezetting lag, was 
geen kontakt: de Braakman die 
pas na de Tweede Wereldoorlog 
zou worden ingepolderd, vorm
de een grens tussen het 4de en 
5de distrikt. 

Pas eind december 1830 
werd de Hollandse generaal Des 
Tombes gelast oost-Zeeuwsch-
Vlaanderen „militairement" te be
zetten. Een kleine 900 man
schappen zetten voet aan wal in 
Terneuzen, het begin van een 
overrompeling van het 5de dis
trikt door meer dan 2.500-mili
tairen. 

Onbetaalbaar 
Meteen was voor oost-

Zeeuwsch-Vlaanderen een ein
de gekomen aan een periode 
van 35 jaar vrije, ongehinderde 
kommunikatie met Oost-Vlaan-
deren 

In die periode was door de 
onderlinge handelsrelaties, de 
religieuze verbondenheid, de 
aanwezigheid van veel in Vlaan
deren geboren inwoners én de 
geïsoleerde ligging van het 5de 
distrikt ten opzichte van noord-
Nederland veel sympatie voor 
de „Belgische zaak" ontstaan. 
Een eventuele keuze voor aan
sluiting bij het Zuiden lag dus 
eigenlijk voor de hand. Toch 
werd slechts in vier van de der
tien plattelandsgemeenten (St-
Jansteen, Hengstdijk, Hontenis-
se en Ossenisse) die keuze 
spontaan gemaakt. Voor het 
overige nam de bevolking van 
het gebied een afwachtende, 
passieve houding aan, eensdeels 
door de aanwezigheid van een 
ware bezettingsmacht, aan de 
andere kant doordat het geleide
lijk duidelijk werd dat België 
geen moeite zou doen om oost-
Zeeuwsch-Vlaanderen daad
werkelijk te bezetten. 

Pas in 1839 met de sluiting van 
het eindverdrag tussen Noord 
en Zuid trok het Nederlandse 
leger zich over de Westerschel-
de terug. En daarmee werden de 
vroegere verhoudingen tussen 
de Zeeuws-Vlamingen en het 
hen zo vertrouwde, verwante 
buurvolk hersteld. Verhoudingen 
die ook nu nog voortreffelijk zijn, 
al beweren de schrijvers van de 
scriptie waaraan we veel van het 
voorgaande ontleenden, dat er 
„langzaam een noord-Neder
landse instelling" in Zeeuwsch-
Vlaanderên is gegroeid. 

Ze voegen er wél aan toe dat 
het door de wilde bezuinigings
drift van de huidige Nederlandse 
minister van Verkeer en Water
staat (mevr. Smit-Kroes) voor de 
Zeeuws-Vlaming vrijwel onbe
taalbaar wordt om geregelde 
kontakten met de rest van het 
land te onderhouden en dat 
daardoor de Zeeuws-Vlamingen 
weer meer van Nederland kun
nen gaan vervreemden. 

(jeeveedee) 
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Europese aanpak van de zure regen? 

De opmars 
van de trollen 

Sedert de eerste Europese konferentie over zure 
regen in het voorjaar van 1981 in Gothenburg 
hebben de Noorse en Zweedse natuurbeschermers 
heelwat bereikt Zij slaagden er niet alleen in om op 
5 juni 1982 in Stockholm de Europese regeringen en 
de Verenigde Naties te winnen voor hun zaak, maar 
konden ook het Europees parlement overtuigen. Op 
20 januari jongstleden werid daar immers een belang
rijke resolutie goedgekeurd inzake de bestrijding van 
de zure regen. 

ZATERDAG 7 april zijn er 
overal in Europa protest-
akties tegen de luchtver

vuiling, die het leven in de meren 
van Skandinavië doodt, de bos
sen in West- en Midden-Europa 
langzaam maar zeker vernielt de 
monumenten aantast de groei 
van landbouwgewassen en wei
degrassen afremt en de gezond
heid bedreigt 

Verzuring van 
het milieu 

De verzuring van het milieu is 
het gevolg van de verbranding 
van fossiele brandstoffen, waar
bij zwavel- en stikstofoxiden 
ontstaan, zware metalen en kool
waterstoffen, naast een aantal 
fotochemische reakties. Grote 
verbrandingsinstallaties maken 
veel zwavelverbindingen vrij, ter
wijl vooral het verkeer verant
woordelijk is voor de vervuiling 
door stikstofoxiden. 

Volgens de Organizatie voor 
Ekonomische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) richt de 
zure regen elk jaar voor 80 mil
jard schade aan in de Europese 
Gemeenschap. In deze raming 
zijn niet eens de twee miljoen 
hektaren bos begrepen die in 
West-Duitsland op sterven na 
dood zijn. 

Dit kost de Duitse houtver
werkende industrie 47.000 ar
beidsplaatsen en een jaarlijks 
verlies van tachtig miljard frank, 
terwijl de bosvernieling op twee
honderd miljard wordt geraamd. 

Bij ons zijn de Ardense bos
sen kwetsbaar wegens mono-
kultuur, zure bodem, hoge neer
slag en onaangepaste boom
soorten. Deze streek komt als 
eerste in aanmerking bij een 
uitbreiding van de bossterfte in 
Duitsland. Het samenspel van 
verschillende faktoren is hierbij 
van groot belang. 

Een preventief optreden is bij
gevolg geboden. 

op te nemen en de landen die de 
Konventie nog niet hebben 
goedgekeurd aan te zetten dit 
alsnog te doen. 

Urgentie
programma 

In de resolutie wordt ook een 
groots opgevat programma op 
korte termijn voorgesteld. 

De krachtlijnen ervan hebben 
betrekking op een herstrukture-
ring van de energievoorziening, 
de invoering van energiebespa-

Het centrum geeft toe dat er 
een uitzonderlijke verzwakking 
is • van de bossen in Midden-
Europa, vooral van de zilverden, 
maar ook andere oorzaken kun
nen daaraan ten grondslag lig
gen, zoals het klimaat, infekties 
en slechte bosbouwkundige 
praktijken. 

Verder grijpt ook het Euro
pees parlement in zijn resolutie 
van 20 januan jongstleden de 
gevolgen van de zure regen aan 
om de kernenergie te verdedi
gen: verder erkennende dat 
een aanzienlijke ruimere toepas
sing van kernenergie een waar
devolle bijdrage tot beperking 
van de luchtverontreiniging zou 
betekenen..." 

Kortom, er is genoeg stof voor 
diskussie. Wie zich degelijk wil 
dokumenteren, leze best de 
fraaie brochure „Acidification - A 
dauntless threat to our environ
ment" uitgegeven door het 
Zweeds ministerie van Land
bouw en verdeeld door National 
Swedish Environment Protec
tion Board Box 1302 S-17125 
Solna. Deze publikatie is ook 
verkrijgbaar bij de Bond Beter 

Te Svartelalen in Zweden, het spuiten van kalk in de zieke meren is maar een lapmiddel 

Wetgeving 
ontoereikend 

Daarbij is de huidige wetge
ving Inzake luchtverontreiniging 
volstrekt ontoereikend. Niet alle 
Europese landen hebben het 
Verdrag van Geneve (1979) in
zake de grensoverschrijdende 
luchtvervuiling geratificeerd. Bo
vendien is een emissieveriaging 
van zwaveldioxide slechts in een 
aanhangsel opgenomen, terwijl 
er van stikstofoxiden zelfs geen 
sprake is in deze overeenkomst! 

Daarom dringt het Europees 
parlement bij de Eurofjese kom
missie aan om de S02-emissies 
te verlagen, de vermindering van 
de NOx-emissies in het Verdrag 

rende technieken en de beper
king van het energieverbruik. 

In de praktijk gaat het om: 
richtlijnen waarin emissienormen 
en kwaliteitsnormen voor de 
lucht worden vastgelegd; veror
deningen die ontzwaveling ver
plichtend maken; een drastische 
beperking van schadelijke stof
fen in de uitlaatgassen van auto's 
vanaf 1 januari 1986; de invoe
ring van loodvrije benzine; het 
bevorderen van het gebruik van 
LPG en van het openbaar ver
voer; het harmonizeren van de 
normen in de lid-staten: een ak-
tieprogramma gencht op de 
energie-industrie: de instelling 
van een Europees bosschadeka-
daster; het stimuleren van het 
onderzoek naar alternatieve met-
vervuilende energiebronnen, zo
als de produktie van waterstof
fen met behulp van zonneëner-
gie. 

Paniekreakties 
onverantwoord? 

Volgens het Bosbouwcen-
trum te Gontrode werd tot nu 
toe nog geen onbetwistbaar ver
band vastgesteld tussen zure 
regen en bossterfte. 

Leefmilieu, Aarlenstraat 25, te 
1040 Brussel, tel 02-230.94.10. 

7 april: 
Europese 
protestdag 

Op die dag organizeert de 
Bond Beter Leefmilieu trouwens 
een forumgesprek over „Zure 
neerslag" in het auditorium Lip
pens van de Koninklijke Biblio-
teek Albert I, Keizerslaan 2 te 
Brussel en dit van 14 tot 17 uur. 

Werken mee aan dit initiatief: 
professor LP. Suetens, inge
nieur V. Due van het Bosbouw-
centrum te Gontrode, doctor J. 
Vangenechten van het Studie
centrum voor Kernenergie te 
Mol, J. Huylebroeck, kabinetsad-
vizeur J. Lenssens, minister van 
Leefmilieu en een woordvoerder 
van Esso. 

Die dag zijn er trouwens over
al in Europa aktiviteiten rond de 
zure regen. De deelname in de 
kosten bedraagt 100 fr. voor de 
dokumentatiemap. Iedereen is 
welkom. 

Roeland DIrks 

I^T9\.-»^ cesfiw 29 MAART 1984 
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Zondag8april 1984 tel5u .m^j^, 
in het Sportpaleis te Gent i M C ( , 

Grote Feestviering van ÊÊÊ^Ê" 

UNIE 
Een strijdvaardie 
en feestelijk speKtakel 

met medewerking van 
talloze groepen^ 

muziekverenigmeen en kunstenaars. 
Optreden van ondermeer 

^ Miei COOLS 
^JeiELBERS 

^MichaMARAH 
^De VAGANTEN 

Het grote weerzien voor heel de 
Volksunie, de ontmoeting tussen 

jong en oud. 
Een feestelijke 

familienamiddag. 

Toegangsprijs 100 F 

Leg nu reeds 
deze datum vast. 

Organiseer 
de bus of 

verplaatsing 
van 

uw afdeling. 

29 MAART 1984 
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De kans dat je iemand 
met voornaam Bertold 
kent, is niet zo bijster 
groot. Zo ja, dan kan je 
hem vandaag donderdag 
een prettige naamdag 
wensen. Deze 29 maart is 
inderdaad de feestdag 
van de heilige Bertoldus 
van Calabrië, die leefde 
in de twaalfde eeuw en 
die beschouwd wordt als 
de stichter van de Latijn
se Karmelorde. 

Vormen van de naam 
Bertold zijn Baardhout, 
Bartold, Bartel, Bart, 
Bert, Bertout en — in 
Friesland — Bakke De 
Germaanse naam bete-
ongeveer „schitterend 

heerser". 
Een dergelijke niet-frekwen-

te voornaam duikt uiteraard 
ook In de Vlaamse Beweging 
niet vaak op. De meest beken
de flamingantisch« Bertold was 
niet eens een echte: Bertold 
Biekens was de litteraire 
schuilnaam van Marcel Romeo 
Breyne (1890-1972). 

Bertold 
Breyne-Biekens was een ge

boren Frans-Vlaming uit Rou-
baix. Hij sleet zijn jeugd in 
West-Vlaanderen, liep huma
niora aan het klein-seminarie te 
Roeselare en studeerde Ger
maanse filologie te Gent en te 
Leuven. 

Vóór de Eerste Wereldoor
log gaf hij — samen met o.m. 
Cyriel Verschaeve en Ward 
Vermeulen — het letterkundig 
ti jdschrift Nieuwe Wegen uit. 

Tijdens de oorlog krijgsge
vangen genomen door de Duit
sers, kwam Breyne-Biekens in 
het kamp van Göttingen terecht 
waar hij meedeed aan de fla-
mingantische en aktivistische 
werking. 

Hij bleef na de oorlog in 
Duitsland, promoveerde er tot 
doctor in de Germaanse en 
specializeerde zich in Zuid-
Afrikaanse letterkunde. 

In 1950 vestigde hij zich trou
wens metterwoon in Zuid-Afri-
ka. Onder zi|n pseudoniem Ber
told Biekens vertaalde hij uit 
het Afrikaans naar het Neder
lands en het Duits en uit het 
Nederlands o.m. Verschaeve's 
Schoonheid en Christendom in 
het Afrikaans. 

Hij werd erelid van de Suid-
Afrikaanse Akademie vir We-
tenskap en Kuns. 

Hij stierf nochtans niet in de 
Republiek, maar wel te Ahren-
burg in Duitsland. 

, w ^,_^ 
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Zaterdag 31 maart 
• BRT 1 - 1600 
Het wonderbaar geheim, film 
• BRT 1 - 1905 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 2015 
Hotel Americain, show 
• BRT 1 - 21 05 
Terloops 
• BRT 1 - 21.50 
Getuige ten laste, tv-film 
• Ned 1 - 20.28 
De tv-show 
• Ned. 1 - 21.25 
Falcon Crest, serie 
• Ned. 1 - 22.15 
Tros Aktua in de regio 
• Ned. 1 - 22.55 
Harten 2, serie 
• Ned 2 - 19.57 
Zoals u wenst, mevrouw, show 
• Ned. 2 - 20.50 
Blunders, om te lachen 
• Ned. 2 - 21.33 
Fame, serie 

Zondag 1 april 
• BRT 1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 15.30 
Raya en haar veulen, jeugdfilm 
• BRT 1 - 1820 
Leven.- en laten leven, kwis 
• BRT 1 - 20.35 
De wind zat gunstig voor 
Frankrijk, serie. 
• BRT 1 - 21 25 

RIgoletto, om te lachen 
• BRT 1 - 21,50 
Mezza musica, lichtklassiek 
• BRT 2 - 14.45 
Ronde van Vlaanderen, reporta
ge 
• Ned 1 - 20.10 
Panoramiek 
• Ned. 1 - 20.45 
Hier Frankrijk, hier Jan Brusse, 
reportage 
• Ned 1 - 21.00 
Show van de maand 
• Ned. 1 - 2Z00 
Babbelonië, praat-spel 
• Ned. 2 - 20.10 
Dynastie, 
• Ned. 2 - 21 00 
Eenzaam tussen miljoenen, dok. 
over India 
• Ned. 2 - 21 50 
Smiley's people, nieuwe serie 
• Ned 2 - 22.45 
Rur, praatshow 

Maandag 2 april 
• BRT 1 - 20.20 
De parel aan de kroon, serie 
• BRT 1 - 21.10 
Benny Hill, om te lachen 
• BRT 1 - 21.40 
Opvang van autistische kinde
ren, informatie 
• BRT 2 - 1900 
Breakpoint, nieuwe sene 
• BRT 2 - 20.15 
Extra Time 
• Ned. 1 - 19.00 
Een barre tocht door de Toen
dra, Disneyfilm 
• Ned. 1 - 2028 
Ted Show 
• Ned. 1 - 21 55 
Hier en nu 

Eve Lyne en Idwig Stéphane in Roland Verhaverts film „Brugge, die stil
le" naar het boek van de franstalige Vlaamse auteur Georges 
Rodenbach „Bruges-la-Morte". (Vrijdag 6 april om 20 u. 15 op BRT2) 

m Ned. 1 - 22.35 
Joop Westerweel, het joodse 
verzet 
• Ned 2 - 19.40 
Mensen wensen 
• Ned. 2 - 2 0 3 0 

Coupe ter Weijden, praatshow 
• Ned. 2 - 21 20 
Republiek tussen vorsten, dne-
dellge dok over Oranje 
• Ned 2 - 21.45 
Opsporing verzocht, misdrijven 
oplossen 

Dinsdag 3 april 
• BRT 1 - 2015 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 20.45 
Kijk mensen, beeldspelletjes, 
de opmars van het videosoel 
• BRT 2 - 20.15 
Vizier, smalfilm en video 
• BRT 2 - 21 00 
Moskou gelooft niet in tranen, 
film 
• Ned. 1 - 20.28 
De parel in de kroon, nieuwe se
rie 
• Ned 1 - 21 28 
Achter het nieuws 
• Ned. 1 - 21.58 
Pisa, satire 
• Ned. 1 - 22.13 
Sonja op dinsdag, praatshow 
• Ned 2 - 2045 
Surely, Jesus is coming; muzi
kaal epos 
• ARD - 23.00 
Berliner Nachtscharmer, Berlijn 
's nachts 

Woensdag 4 april 
• BRT 1 - 20.20 
Namen noemen, woordenspel. 
• BRT 1 - 20.55 
De zonnekijkers, dok over de 
zon 
• BRT 1 - 21.25 
Pluk de dag, serie 
• BRT 2 - 1530 
Gent-Wevelgem, reportage 
• BRT 2 - 19.00 
De Kashmiri, dok. 
• BRT 2 - 20.15 
De schat van de Sierra Madre, 
film 
• Ned. 1 - 20.33 
Van Kooten and de Bie 
• Ned 2 - 2125 
Huilend beton, film 
• Ned 1 - 22.35 
Michel Waisvisz kraakdozen 
en andere elektronika, show 
• Ned 2 - 1922 

Van gewest tot gewest 
• Ned. 2 - 20.10 
De ontmaskering, over terros-
tisme 

• Ned 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 

Donderdag 5 april 
• BRT 1 - 1910 
Tong op Kempense wijze, kook-
tip 
• BRT 1 - 20.15 
Hoger-Lager, kaartspel 
• BRT 1 - 20.50 
Panorama 
• BRT 1 - 21.40 
Dallas, sene 
• BRT 2 - 20.15 
De kapelaan van Tours, tv-film 
• Ned 1 - 21.20 
De doornvogels, serie 
• Ned. 1 - 22.10 
Televizier magazine 
• Ned. 2 - 19.37 
Hollywoods droomfabriek, dok. 
• Ned 2 - 21.15 
Doe Maar, einde van een pop
groep 
• Ned. 2 - 21.30 
De tweede generatie, dok. over 
de gastarbeidersjeugd 
• ZDF - 22.50 
Kiesinger, de oude kanselier 
vertelt 

Vrijdag 6 april 
• BRT 1 - 18.30 
Boone, nieuwe serie 
• BRT 1 - 19.20 
Vlaams Nationale Omroep-
stlchting, op tv 
• BRT 1 - 20.20 
Het verzet, serie over W.0. II 
• BRT 1 - 21.15 
Dood In ergen rangen, serie 
• BRT 2 - 19.00 
Elektron live 
• BRT 2 - 20.15 
Brugge die stflle, film 
• BRT 2 - 21.45 
Première extra 
• Ned. 1 - 19.15 
Vluchtelingenefland, jeugdserie 
• Ned. 1 - 20.28 
De wrekers, serie 
• Ned. 1 - 21.20 
Brandpunt 
• Ned. 1 - 22.05 
Hallo Larry, serie 
• N-d. 1 - 22.30 
De ver van mijn bed show 
• Ned. 2 - 2 0 2 0 
Laat de dokter maar schuiven, 
film 
• Ned 2 - 21.50 
Tros aktua special, over 
Fons Oerlemans 
• Ned. 2 - 22.45 
Aan onze kinderen, nieuwe se
rie 
• Ned. 2 - 23,25 
Key Largo, film 

Zaterdag 
31 maart 
Het wonderbaar geheim 

Amerikaanse dramatische film 
van Douglas Sirk (1954), met 
een plejade aan beroemdheden 
uit die tijd: Jane Wyman, Rock 
Hudson, Agnes Moorehead, 
Judy Nogent e.a. 

Douglas Sirk werkte deze film 
uit op basis van een boek van 
Lloyd C. Douglas, waarin roman
tiek en drama voortdurend in 
elkaar gestrengeld zijn... (BRT 1 
om 16.00) 
Meneer Klein 

Frans-Italiaanse thriller van Jo
seph Losey (1976), met Alain 
Delon, Jeanne Moreau, Suzanne 
Flon, Michael Lonsdale e.a. 

Een dramatisch verhaal dat in 
het bezette Parijs van 1942 
speelt. Een jongeman wordt 
door een onzichtbaar noodlot 
achtervolgd. (Ned. 2 om 23.15) 

Zondag 1 april 
Attention les yeux! 

Franse spirituele anti-porno
film van Gérard Pirès (1975) 
naar een scenario van Nicole de 
Buron (Erotissimo; Elle court, elle 
court la banlieue). Met: Claude 
Brasseur, Guy Marchand e.a. Ni
cole de Buron steekt hier de 
draak met de zogenaamde klas
se-porno. In deze fim gebeurt dat 
echter op een fijn humoristische 
manier, zonder misbruik te ma
ken van bloot en seks... (RTBF 1 
om 21.30) 

Maandag 2 april 
Brutti, sporchl e cattivi 

Italiaanse zedenkomedie van 
Ettore Scola (1976), met Nino 
Manfredi, Francesco Anniballi, 
Mario Bosco, e.a. 

De film speelt in de armoewij-
ken rond Rome en tekent het 
toekomstloze en vaak depri
merende leven van de armoe-
zaaiers aan de rand van de 
grootstedelijke luxe. De RTBF 
plakt aan deze film een debat 
over „Armoede en de Derde 
Wereld in België". (RTBF 1 om 
20.00, in „Ecran témoin") 

Dinsdag 3 april 
Moskou gelooft niet in tranen 

Sovjetrussische film van Vla
dimir Mjensjov (1980). 

In de jaren vijftig komen drie 
meisjes van het platteland naar 
Moskou. Zij zijn van plan er een 
spannend leven te leiden en ui
teraard er de man van hun dro
men te vinden. Twintig jaar later 
zien zij elkaar terug... (BRT 2 om 
21.00) 

Woensdag 4 april 
De schat van Sierra Madre 

Amerikaanse avonturenfilm 
van John Huston (1948) met 
Humphrey Bogart, Tim Holt en 
Walter Huöton. 

Deze produktie van Huston j r 
is uitgegroeid tot een klassieker 
in het genre. Hij reef dan ook drie 
Oscars binnen: voor de regie en 
het scenario en vader Walter 
Huston werd bedacht met een 
Oscar voor de beste bijrol... (BRT 
2 om 20.15) 

Donderdag 
5 april 
Le cure de Tours 

Franse TV-film naar de roman 
van Honoré de Balzac met Jean 
Carmet, Suzanne Flon, Michel 
Bouquet e.a. 

De rustige, wat naïeve en 
soms onhandige kapelaan Birot-
teau vindt een behoorlijk onder
komen in het huis van juffer 
Gamard, een oude kwezel. Dat 
valt niet in de smaak van de 
andere bewoner, de venijnige 
kapelaan Troubert.. (BRT 2 om 
20.15) 

Vrijdag 6 april 
Brugge, die stille 

Vlaamse film van Roland Ver-
havert (1981) naar de roman van 
Georges Rodenbach. 

Hugues kan de dood van zijn 
jonge vrouw niet verwerken. 
Elke dag opnieuw dwaalt hij, ver
loren in herinneringen, door de 
grijze straten van Brugge. Op 
een dag ontmoet hij Jeanne, die 
verbazend sterk op zijn overle
den vrouw gelijkt... (BRT 2 om 
20.15) 

Nieuw op 
het scherm 

Autisme 
Autisme, een onverklaarbare 

handicap waar zowat 3.000 kin
deren in Vlaanderen aan lijden, is 
het onderwerp van het sociaal
maatschappelijk magazine „Om-
mekaar" op BRT 1, maandag 
2 april, 21 u.40. 

Barbra Streisand 
Ruud ter Weijden praat in zijn 

praatshow-met-veel-filmbeelden 
„Coupe ter Weijden" met Barbra 
Streisand n.a.v. haar film „Yentl" 
waarvan zij de regie voerde en 
waarin zij de hoofdrol speelt. 
Daarnaast tekende zij ook nog 
voor het scenario en de produk
tie. (Maandag 2 april, op Ned. 1, 
om 20u. 30). 

Video- en 
computer 

In „Kijk mensen" wordt ge
praat met sociologen, psycholo
gen en medici over de negatieve 
en/of positieve impact van aller
lei elektronisch speelgoed op 
kinderen en tieners. (Dinsdag 3 
april, op BFIT 1, 20u.45). 

De zon 
„De Zonnekijkers" is een do-

kumentaire over de zon: de ge
schiedenis van het zonnekijken 
en de betekenis van de zon in 
godsdienst en kuituur (Woens
dag 4 april op BRT 1, om 
20 u. 55.) 
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Zondag is het onze nationale sportfeestdag. Tus

sen Sint-Niklaas en Meerbeke wordt de zoveelste 
Ronde van Vlaanderen gereden. We hoeven ons niet 
ongerust te maken. De weersvoorspellingen blijken 
gunstig. Het wordt een echte Ronde: regen en wind... 

DE Ronde kan (en mag) 
met geen andere Belgi
sche wielerwedstrijd 

vergeleken worden. Zij stelt, dat 
blijkt uit de erelijst, specifieke 
eisen. Nooit won een kampioen 
méér dan driemaal de Ronde. Zij 
die dit huzarenstukje verwezen
lijkten bleken bovendien niet te 
schitteren in andere klassiekers: 
Fiorenzo Magni en Eric Leman 
waren geboren Rondewinnaars. 

Zij moesten kasseien onder 
de wielen en regen en wind op 
de rug voelen om naar de piek 
van hun mogelijkheden te kun
nen klimmen. Ander bewijs voor 
het specifieke karakter van onze 
belangrijkste wielerwedstrijd is 
dat een aantal kampioenen uit 
het buitenland haar systematisch 
ontweken. 

Bernard Hinault blijft zoge
zegd weg omdat hij vindt dat er 
op de Koppenberg niet kan ge

fietst worden, dat de koers er 
vervalst wordt. Het heeft de kop
pige Bretoen met verhinderd ooit 
Parijs-Roubaix te winnen. Waar 
de wegen zeker niet beter en 
vriendelijker ogen... 

Om al die redenen durven we 
voorspellen dat ook zondag een 
kampioen de Ronde zal winnen. 
Mogelijk een crack van bij ons. 
Een Planckaert, een Vanderaer-
den of een andere Vlaming. Het 
zou mooi zijn. 

Alleen de doden en de 
dwazen veranderen 
nooit van mening. 

Oliver Wendell Holmes 

"Qnthoudett 
De wijndruifis in haar vele variëteiten een wel heel 

biezondere vrucht, waar in tal van vormen van kan 
genoten worden. Uiteraard als wijn. Maar bv. ook als 
eetdruif. 

ALLE wijndruiven zijn lek
ker om zo te eten, maar 
jammer genoeg niet alle 

eetdruiven zijn geschikt om er 
goede wijn van te maken. Wijn-
azijn tot daartoe. Maar de smaak 
van echte wijn wordt mede be
paald door stoffen uit de schil en 
de pit. Wat ook jammer is, is dat 
de allerfijnste tafeldruiven zel
den in de handel komen. Zij zijn 
zo delikaat dat zelfs vervoer 
over geringe afstand nefast kan 
zijn. Men kan er dus best ter 
plekke van genieten. 

Nu terug naar de eigenlijke 
wijndruif. Naast de al genoemde 
godendrank wijn, danken we 
ook de „mare" aan haar. Zo heet 
de koek van uitgeperste pitten, 
schillen en zelfs druivestelen, die 
na de gisting van de jonge drui
ven afgescheiden wordt. Die 

Er wordt meer tijd ver
knoeid met werken dan 
met nietsdoen. 

Jean de Bolsson 

koek, waarin nog wijn zit die er 
niet uitgeperst kon worden, gaat 
dan naar de destilleerderij, waar 
hij in grote bakken met water 
gespoeld wordt. De vloeistof die 
daaruit resulteert noemt men „pi-
quette" en bevat ongeveer 4 % 
alkohol. Vervolgens wordt die 
„piquette" gedestilleerd tot een 
erg sterke drank, soms zelfs met 
een eerbiedwaardig alkoholge-
halte van 50 % 

Merkwaardigerwijze heet die 
drank ook „mare" Cin het Italiaans 
„grappa"), zeer zuiver van 
smaak, tegelijk wat ruwig en 
toch uiterst subtiel. Vooral de 
„mare de Bourgogne" en „mare 
de Gewürztraminer" zijn fel ge
waardeerde genoegens, die 
overigens ook vrij duur zijn. 

Maar de wijndruif heeft nog 
niet alles geboden. Als het laat
ste restje alkohol uit de mare-
koek gedestilleerd is, worden de 
pitten door centrifuge uit de ge
droogde massa geseheiden. Uit 
deze pitten wordt dan de „huile 
de pépins de raisins" geperst, 
een voortreffelijke spijsolie, die 
beslist niet duur is, maar vreemd 
genoeg hier nagenoeg nergens 
aangeboden wordt. 

Meebrengen dus. 

Over cognac en gastronomie kan je niet zomaar 
even vlug wezen. We beperken ons dus voorlopig 
tot een paar details, later volgen er wel andere. Zo zal 
b.v. de kunst van het flamberen waarschijnlijk in een 
van die lieflijke dorpjes van de Charentes ontstaan 
zijn. Al is die „kunst", dankzij de „nouvelle cuisine", tot 
geredelijker proporties herleid. 

Grus Crispa 

Den borgher ist onlangs vergaen 
gelyck den armen vooghel craen-. 
sodra hij 't spaerplan had gheleezen, 
syn haer ten berghe is ghereezen. 

BEPERKEN we het flambe
ren in hoofdzaak tot wild 
en gevogelte., én tot de 

keuken, dus niet aan de eettafel 
waar de spectaculaire vlammen 
geen smaakbijdrage leveren die 
navenant is, integendeel. Trou
wens, armagnac is door zijn spe
cifieke, wat fruitachtige inbreng 
nog altijd beter om te flamberen. 

Met cognac kunnen tientallen 
gerechten verrijkt worden, waar
voor we de inspiratie graag aan 
u laten. Maar één recept willen 
we u met onthouden, omdat het 
zo eenvoudig is én omdat het 
een pepersteak aflevert, die ver
uit de lekkerste versie is die we 
kennen. 

Voor 2 personen hebt u no
dig: 2 tussenribstukken van zo
wat 250 g, zout en flink wat grof 
gemalen peper, 100 g boter, 3 
eetlepels gewone 3-sterrencog-
nae en 8 eetlepels ongeklopte 
slagroom (ook later met opklop
pen). 

Dan gaat u als volgt te werk. 
Wnjf het vlees mild in met de 
grof gemalen peper die u er flink 
indrukt Het zout voegt u net 
voor het bakken toe. Bak het 
vlees in hete boter, boven hoog 
vuur, snel bruin... hooguit 3 minu
ten aan de ene kant dan nog 2 
minuten aan de andere. 

Verwarm de cognac in een 
lepel boven een gasvlam en hou 
dan de lepel wat schuin tot de 
vlam enn slaat Giet de branden
de cognac vervolgens voorzich
tig en gelijkmatig over het vlees 
en laat de vlammetjes zachtjes 
uitdoven. 

Leg het vlees op een voorver
warmde schaal. Roer de even
eens wat voorverwarmde slag
room door de braadboter, goed 
doorroeren en ten slotte over 
het vlees gieten. 

Wedden dat u bij zo'n „steak 
au poivre" iets van de hemel 
proeft? 

Vooroordelen zijn de 
steunpilaren der maat
schappij 

André Gide 

^M&^peL^n 
(26) 

Meespelen „24" is makkelijk ge
vonden, dachten wij. Een tiental 
juiste inzendingen maakten ons 
echter duidelijk dat dit niet zo een
voudig ging. De onjuistheden die 
wij erin staken waren: de laatste 
„federalistische", moet zijn de laat
ste „Unionistische" regering; „Ie pe-
tionnement en faveur de la langue 
„francophone", moet zijn „flaman-
de"; en 'artikel „6" is natuurlijk arti
kel „23" van de Grondwet De geluk
kige die, na loting, een boekenpak
ket ontvangt is Johan Slembrouck, 
St-Stefaansstraat 145 te 1940 Za-
ventem. 

Ook in onderstaand verhaal heb
ben wij, opzettelijk, een drietal fou
ten gestoken. Indien U deze ont
dekt en korrlgeert, dan maakt ook u 
kans een boek te winnen. Vóór 9 

april opsturen naar WIJ, Meespelen 
(26), Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel 

ARGENTINIË is tot op he
den een land met veel 
interne moeilijkheden. 

Maar dit was ook reeds zo tij
dens de jaren dertig en veertig
van deze eeuw. 

De gevolgen van de ekonomi-
•sche wereidkrisis leidden in 1930 
Itot ëen revolutie. Noch president 
J.F. Videla, noch zijn opvolgers 
bekommerden zich ernstig om 
de sociaal-ekonomische proble
men of beperkten de te grote in
vloed van de oude oligarchie 
Tijdens de Tweede Wereldoor
log werd een stap in de richting 
van de industrializering gezet, 
maar de agrarische struktuur 

bleef onveranderd. In '43 en '44 
vonden enkele militaire revoltes 
plaats. 

President-generaal E. Farell en 
vice-president-kolonel Alfonsin 
speelden in op het toenemende 
nationalisme en op het klassebe-
wustzijn van de brede massa 
van het volk. 

Op 26 februan 1946 werd 
Peron verkozen tot president 
De halfkoloniale ekonomische 
struktuur werd opgegeven ten 
gunste van de volledige indus
trializering. 

Op het terrein van de buiten
landse politiek werd een „derde 
positie" ingenomen: de samen
werking van de Latijnsamen-
kaanse landen tegen het over
wicht van de Verenigde Staten 

De militaire opstand van 1958 
veroorzaakt de val van Peron 
De ontwikkelingen nadien bewe
zen dat geen regering zonder de 
steun van het leger aan de 
macht kan blijven. 

Ook vandaag nog? 
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Waar Egmont thuis was... 

Gaasbeek, 
hart van groen 
Pajottenland 

Op 18 augustus 1922 kreeg de Belgische staat 
vanwege een Italiaans-Franse markiezin een kasteel 
met park kado. Kasteel en bewoners speelden in de 
geschiedenis van de Nederlanden een zeer belangrij
ke rol Tot vandaag mag het het drukst bezochte 
kasteelmuseum van dit land worden genoemd. Meer 
dan 100.000 bezoekers per jaar! 

GEMAKKELIJK bereikbaar 
vanuit elke hoek dankzij 
een voortreffelijke be-

wijzering is het kasteel van 
Gaasbeek in het Pajottenland 
vrij vlug te vinden. 

Omdat de graven van Vlaan
deren en Henegouwen zo tuk 
waren op het malse en hoofse 
Brabant beslisten de hertogen 
van Brabant een stevig bolwerk 
op te trekken niet alleen om de 
grens van hun gebied te be
schermen maar tevens als ver
dediging van Brussel, een boog
scheut daar vandaan 

Bonaparte 

Over de hertogen van Bra
bant belandde het domein in 
handen van het geslacht van 
Hoorne waarna het in 1569 te 
koop werd aangeboden. Lamo
raal van Egmont kocht het. Het 
tv-feuilleton Willem van Oranje 
werd gedeeltelijk op Gaasbeek, 
de thuis van Egmont, gefilmd. 

Egmont werd na een soort 
majesteitsschennis op last van 
Alva op de Brusselse Grote 
Markt onthoofd. 

Van dan af sukkelden domein 
en kasteel van de ene naar de 
andere tot het rond 1796 door 
erfenis in handen kwam van de 
Milanees Paul Arconati-Visconti, 
een Napoleongezinde die later 
burgemeester van Brussel werd. 

Arconati zag de dingen nogal 
groots. Ook zijn Gaasbeek en 
liet plannen ontwerpen om het 
domein door middel van een laan 
met Brussel te verbinden. Hij 
was ook eigenaar van o.a. het 
Broodhuis op de Brusselse Gro
te Markt. Een triomfboog voor 
Bonaparte in het park getuigt dat 
Arconati het meende met zijn 
plannen. 

Arconati's neef huwde in 1873 
met Marie Peyrat een vooraan
staande frangaise, haar vader 
was ondervoorzitter van de Pa-
rijse senaat Deze dame zou tot 
haar dood in 1923 de laatste 
eigenaar van Gaasbeek zijn 

De markiezin moet wel een 
biezondere dame zijn geweest 

want zij liet grote werken uitvoe
ren aan het kasteel, zodat wij aan 
haar de huidige goede staat van-
het kasteel dankea Gedurende 
11 jaar werd aan de herstelling 
gewerkt, het resultaat was 
prachtig Buiten werd een neo
klassieke stijl aangehouden ter
wijl de laatgotische-renaissancis-
tische restauratie het binnen-
zicht zo aantrekkelijk maakt. 

Marie Peyrat stelde met haar 
groot fortuin ook, enkele prijzen 
voor wetenschappelijk onder
zoek in, aan de Sorbonne 
schonk zij een miljoen frank, in 
19131 

Domein en kasteel droeg ze 
over aan de staat, vroeg er een 

museum van te maken en open 
te stellen voor het publiek. Een 
gedenksteen herinnert aan dit 
gebeuren. 

Van het grote hek is het een 
prachtige wandeling tot de mo
numentale ingang Onder indruk
wekkende bogen komen we aan 
de ingang waar een Arconati-
Visconti liet aanbrengen „Klopt 
ende u zal open ghedaan wor
den." 

Het binnenplein wordt be
heerst door een witmarmeren 
fontein, daar leest men een tekst 
uit 1386: „Al dl hier storet Rust 
ofte Orde / Wordt bi der kil 
gerechtighede" 

Het museum laat de kunst
schatten zien die door de vroe
gere bewoners werden bijeen
gebracht. Er is een ridderzaal, 
een biblioteek en archiefkamer 
met o.a. dokumenten over huwe
lijk en testament van Rubens 
met Helena Fourment. 

Een prachtige eetkamer, een 
smakelijke keuken. Verder tapij
ten, aardewerk, porselein, ivoor, 
schilderijen. 

De indrukwekkende toegang lot het kasteel. 

Op het binnenplein liet de VTB 
in 1958 een oriëntatietaf el op
richten, men heeft er een prach
tig zicht op een stuk ongeschon
den Pajottenland. 

In het grote park van 45 hekta-
ren kan men naar hartelust wan-

Ik ben geboren en getogen in Zaventem. De ge
meente waar ik tot op vandaag woon. Mijn vader, 
evenals mijn grootvader, werkten als boekhouder in 
een Brusselse holding. Moeder was een tijdlang 
dienster in een hoofdstedelijk grootwarenhuis. Ik 
kom niet uit een typisch Vlaamsvoelend gezin. We 
spraken thuis natuurlijk Nederlands, maar dagelijks 
kwam er slechts een Franstalige krant binnen. 
Waarschijnlijk droeg dit voor een stukje bij tot mijn 
latere Vlaamsgezindheid, maar het leerde me vooral 
dat het interessant is kennis te nemen van de 
mening van uw tegenstrevers. 

Ik doorliep de lagere school in mijn gemeente. De 
klassieke humaniora genoot ik in het koninklijk 
ateneum van Brussel Dit was toen dé school van de 
hoofdstad. Ik zat er in de jong opgerichte Vlaamse 
afdeling. Wij Vlaamse scholieren, werden een beetje 
beschouwd als tweederangs. Op de speelplaats zat 

het er bijgevolg geregeld bovenarms op met de 
franstaligen. 

ik was 15 jaar toen de oorlog begon. Vrij vlug 
werd ik partijganger van de Nieuwe Örde.lk was er 
immers van overtuigd dat er dringend een nieuwe 
wereldordening moest komen en ook op binnen
lands vlak diende er iets te veranderen. Het demo-
kratisch systeem had ook in België gefaald. Al wil ik 
er onmiddellijk aan toevoegen dat naderhand bleek 
hoe moeilijk het was iets beters in de plaats te stel
len. 

Reeds in het najaar van '40 organizeerde ik bijna 
dagelijks op school meetings. Eind '42 stichtten wij 
een afdeling van de „Dietse Studentenbond" en na 
één jaar was deze afdeling uitgegroeid tot de 
sterkste van alle Brusselse schoolafdelingen. Zelfs 
sterker dan deze in de kolleges, wat opmerkelijk 
was. 

Op het einde van '43 werd ik lid van de Blauwvoet-
vendels. Dan moet ook die foto genomen zijn. Ik trad 
dus toe op een ogenblik dat de zaak reeds zo goed 
als verloren scheen. Thuis waren ze er radikaal te
gen en daarom werd ik schaarleider in Oudergem. 
Tijdens de laatste vier maanden van de bezetting 
werd ik gouwsekretaris en zes weken vóór de 
landing in Normandië (mei '44) trad ik nog toe tot het 
VNV. 

In onze jeugdbeweging bestond er een biezonder 
sterke kameraadschap, een onbaatzuchtig idealis
me, en een ontzaglijke grote inzet-bereidheid. Die 
vriendschap was mee te verklaren door het gevaar 
dat nationalisten liepen in Brussel; geregeld werden 
er trouwens aanslagen gepleegd. Ik leerde er ook de 
latere drukker van „De Volksunie" — de voorloper 
van „WIJ" — kennen en waarderen: „Steentje". 

Na de oorlog vloog ik voor een jaar in de 
gevangenis en toen ik in '45 om mijn certifikaat vroeg 
om naar de universiteit te kunnen gaan, werd me dit 
geweigerd. 

De keurige jongeling op de foto, anno 1943, is Bob 
Maes r i 9 2 4 ) , VU-senator. 

/ i ' S i t , rijü^ttjÉjatoiifÉi f f iif iriK iitiiTK r i ^:it'y>"-7jjfiB.yt^AAi.V t.t'^^ JVi\ 

delen en spelen, er is een piknik-
weide en voor wie vissen wil is 
er een visvijver. 

Wz aurits Roelants 
Tot de meest gekende kon-

servators behoort ongetwijfeld 
Maurits Roelants. Zijn grafzerk 
kan men vinden op het kerkhofje 
rond het lieftallige kerkje van 
Gaasbeek waar je na een be
zoek aan het kasteel beslist 
heenmoet. 

In een volgende wandeling ko
men we nog terug op het dorp 
Gaasbeek zelf waar men op za-

Wie In de 
visrijke vlj-

^ vers van 
^ Gaasbeelc wil 
^ vissen schaft 

zich best een 
vergunning 
aan: 1.200 fr. 

voor het hele seizoen. 
Domein, kasteel en vijvers staan 

open voor het publiek van 1 april 
tot 31 oktober. Maandag en vrijdag 
gesloten behalve in juli en augus
tus. Vrijdag altijd gesloten, toegang 
tot kasteel en domein zijn gratis. 
Wie meer inlichtingen wenst: kateel 
van Gaasbeek, Groenstraat 11, te 
1682 Gaasbeek 02-532.43.72. 

terdagnamiddag onder de bo
men en rond de schandpaal de 
boerenmarkt kan bezoeken. 

Nu zondag opent Gaasbeek 
de deuren, om 14 u. zullen de 
koninklijke harmonie van St.-
Kwintens-Lennik en vendeliers 
deze gebeurtenis kleur en klank 
bijzetten en op 26 mei herdenkt 
men er Willem van Oranje. Maar 
ook buiten deze dagen is een uit
stap naar Gaasbeek op de Geu-
zeroute een aanbeveling. 
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Zes van de twaalf 

Rechttoe rechtaan 
naar de finales 

Men heeft het ons al zó vaak gezegd- ze kunnen het niet, die Engelsen. Ze 
voetballen al een eeuw lang op dezelfde manier, met dezelfde ingesteldheid, met 
dezelfde onverwoestbare fysiek die geen plaats openlaat voor technische 
hoogstandjes en taktische spitsvondigheden. In het middenveld kombineren ze 
amper. Ze willen altijd met zijn allen zo snel mogelijk voor dat andere doel gaan 
liggen... 

HET zal wel allemaal waar 
Zijn Maar even waar is 
dat zes van de twaalf 

ploegen die in april de halve 
finales om de Europabekers zui
len spelen van de eilanden ko
men 

Aberdeen en Dundee ener
zijds, Liverpool, Manchester Uni
ted, Tottenham en Nottingham 
anderzijds Rechttoe rechtaan 
rukken ze op naar de finales 
Zonder omwegen, zonder kom-
plimenten, zonder complexen 

IJselijk voetbal 
Wie vorige week woensdag 

eerst Spartak Moskou—Ander-
lecht en nadien Manchester Uni
ted—Barcelona bekeek zal zich 
afgevraagd hebben of op die 
twee velden wel dezelfde sport 
beoefend werd 

Wat Anderlecht er in Rusland 
van bakte tartte de verbeelding 
Taktisch klopte het allemaal 
maar de miljoenen televisiekij
kers werden schandelijk bedro
gen Het was gewoon met om 
aan te zien en we vragen ons af 
hoe de vaderlandse pers zou 
reageren wanneer een van onze 
ploegen „op die manier' door 
een buitenlandse klub moest 
worden uitgeschakeld Zij zou
den dan wel dodenmissen op
dragen ter nagedachtenis van 
het Ijselijke topvoetbal 

Neen, dan verkiezen wij die 
ouderwets stormlopen op zijn 
Engels Met buitenspelers en op
rukkende flankverdedigers die 
met centers de best georgani-
zeerde verdediging ontwnchten 
Het zal de aandachtige kijker 
opgevallen zijn dat de dne doel
punten van Manchester lateraal 
werden voorbereid 

Dat de veel rijkerlijker betaal
de vedetten van Barcelona ka
pot gingen onder de druk die 
werd uitgeoefend tot er stuk
ken van kwamen Simpel, dat 
wel, maar begeesterend 

Het publiek dat negentig minu
ten lang op de tippen staat om
dat er elke sekonde wat kan 
gebeuren de kijker die met durft 
opstaan omdat hij ,het" moment 
met wil missen Neen geef ons 
maar die onvergetelijke naïeve
lingen die het taktisch gehannes 
van trainers genadeloos afstraf
fen 

Het kan nog... 
In Engeland verdragen noch 

de spelers, noch het publiek de
fensief spektakeldodend voet-
bat Daar voetbalt men nog altijd 

met de bedoeling doelpunten te 
maken 

Niet dat zulks bij ons met meer 
kan Vorige zondag nog bewe
zen Seraing en Standard hoe 
mooi en meeslepend voetbal wel 
kan zijn 4—5 en het had even 
goed 7 — 6 kunnen zijn Het is 
dus best mogelijk Indien men 
het op en rond (en dan vooral in 
de bestuurs- en trainerskamers) 
het veld maar wil 

Seraing heeft op dit vlak de 
meeste verdiensten verzameld 

De ploeg van -Georges Heylens 
voetbalt al het ganse seizoen 
door open, aanvallend, aantrek
kelijk Het zou een sportieve 
onrechtvaardigheid zijn indien 
de Waaltjes in het slopende 
kompetitieeinde de vruchten van 
maandenlange inspanningen 
moesten zien verloren gaan en 
naast Europees voetbal zouden 
grijpen En nochtans wijst veel in 
die richting 

Het zal niemand verwonderen 
indien in apnl en mei de solied 
georganizeerde profklubs de 

r 
• * 

Het voetbal van de Eilanden, rechttoe, rechtaani <foto UPI) 

sterksten blijken 'te zijn Waar
mee we natuurlijk nog met willen 
zeggen dat SK Beveren aan zijn 
huidige inzinking zal ten gronde 

gaan De Waaslanders hebben 
nog altijd hun lot in eigen handen 
Dat kan voorlopig geen andere 
titelkandidaat zeggen Zodus 

De terugkeer van Union 

Ontroerend en 
indrukwekkend 

Voetbal is een heerlijke sport Dat bleek duidelijk 
uit de reportage die vorige week in Extra Time de be
roemde Union Sint-Gillis nog eens ten tonele voerde. 
Het was gewoon ontroerend en indrukwekkend en 
zelfs super-opportunist Paul Védébé kreeg menselij
ke trekjes toen hij over zijn Union sprak. 

H ET was overigens een bij
zonder geslaagde bij
drage Van het soort 

waarvan wij er in de loop van 

een jaar te weinig te zien krijgen 
Kijken achter de schermen 

van een klub, speuren naar de 
oorzaken van verval en opbloei. 

Het grote Union van toen, uit het seizoen 1969-1970 

klubleiders in al hun menselijk
heid, met gaven en gebreken, 
aan de (jonge) kijkers voorstel
len 

Bellemans 
WIJ hopen dat ook onder

zoeksrechter Guy Bellemans 
naar het programma heeft geke
ken Opdat hij er zich zou van 
vergewissen dat het overgrote 
gedeelte van de klubbestuur-
ders met uit zijn op persoonlijk 
gewin maar integendeel hun tijd 
en hun energie (en misschien 
ook hun zwart geld) in een hob
by steken die hen vaak spot en 
hoon maar zelden erkentelijk
heid en dankbaarheid aflevert 
Het wedervaren van Union was 
en blijft kenschetsend Deze mo
numentale klub tuimelde in de 
diepste put van eerste naar vier
de klasse, er kwam een curator 
bij te pas om het failliet te rege
len en toch kruipt die legendan-
sche vereniging weer moeizaam 

overeind Omdat enkele mensen 
gedreven door onbaatzuchtige 
klubliefde hun vereniging met 
kapot wilden laten gaan Mis
schien promoveert Union over 
een goede maand naar tweede 
klasse Dan zal het wellicht voor
goed op eigen benen moeten 
proberen te staan want het grote 
Anderlecht zal geen vrijgevig 
leenheer blijven 

Union, dat weet men in het 
Brusselse maar al te goed was, 
IS en blijft de ploeg van de 
hoofdstad Anderlecht bouwde 
zijn macht op de supporters-
scharen uit het Pajottenland, uit 
de provincie Zo een beetje als 
Cercle en Club Brugge 

Wanneer Union er ooit in 
slaagt zonder al te zware schul
denlast de eerste klasse binnen 
te duikelen wordt de klub eerst 
voorgoed leefbaar 

Ambities 
Het supportersbestand zal 

dan veel omvangrijker blijken te 
zijn dan dat van het eveneens 
beproefde RWDM dat het einde 
van zijn lijden nog met in zicht 
heeft Het heet dat het huidige 
bestuur ambities voedt, dat het 
zonder grote financiële risico's 
opnieuw naar de topklasse wil 
Indien zij in haar opzet slaagt 
krijgt Anderlecht voor het eerste 
in jaren „konkurrentie" in eigen 
omgeving 

Dan zal het hoofdstedelijk 
voetbal misschien ook in de 
breedte kunnen herleven 

29 MAART 1984 
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Dunhill Distinction 1983 

Jos De Gelas, Vlaams 
laureaat „Industriële 
Archeologie" 
Dunhill is een van die traditierijke, prestigieuze merken (vooral in de „gentleman" 
produkten sektor als rookwaren, toilet-artikelen, pijpen, aanstekers, kleding-
toebehoren, enz.) die ondanks een eigentijds alerte marktwaakzaamheid, nog 
enigszins de luister van het Britse Imperium handhaven. Zo is de Dunhill winkel 
aan de sjieke Jermin Street in Londen een nog zeldzame tempel van deftigheid 
en luxe. Maar buiten zijn welvarende merkantiele bedrijvigheid doet Dunhill ook 
op stimulerende wijze aan kultuur-bevordering. 

ke, maatschappelijke en zelfs ar
tistieke betekenis van deze over
blijfselen in het leven van de 
mens door terug te grijpen naar 
de geschiedenis van de technie
ken, de wetenschappen, de eko-
nomie, de design, de sociale ge
schiedenis en de kunstgeschie
denis en omvat de hele industrie-
Ie revolutie en evolutie van de 
18de eeuw tot heden. 

Gisteren werden in het uniek 
mooie Jugendstil-palels „Maison 
Solvay" aan de Louizalaan de 
„Dunhill Distinctions" toegekend. 
Voor de Franse gemeenschap 
gingen de 100.000 frank naar 
Jean-Pierre Gaillez, stichter en 
beheerder van de vzw „Com
pagnie du Canal" die een dossier 
indiende over de „Redding van 
de „sabot" of „Baquet" te Charle
roi". Eenzelfde beloning kreeg 
Jos De Gelas, laureaat voor de 
Vlaamse gemeenschap en au
teur van een dossier over de 
„Papier- en Kartonfabriek Win-
denckx te Alsemberg". Aan de 
beide dossiers zullen in de loop 
van dit jaar verschillende ten-

DE Dunhill Distinction (per 
land afzonderlijk toege
kend) werd in België in 

1979 in het leven geroepen om 
kunstenaars en ambachtslui die 
zich onderscheiden door de 
kwaliteit van hun werk te bekro
nen en te steunen bij hun taak
vervulling In de officiële om
schrijving van de toekennings
normen wordt wel even gespro
ken van een „Belgische traditie", 
maar het pleit voor de innchters 
dat ZIJ hier twee „Distinctions" 
toekennen, een voor het Vlaam
se en een voor het Waalse 
landsgedeelte In de voorbije ja
ren heeft Dunhill aldus reeds 
meubelmakers, boekbinders, 
meester-glasblazers, bouwers 
van muziekinstrumenten en vo
rig jaar nog restaurateurs van 
schilderwerken bekroond 

Intelligent 
mecenaat 

Voor 1983 kozen de organiza-
toren de industriële revolutie tot 
tema van hun wedstrijd, of beter, 
van hun zoektocht naar talent 
Dat was een wijze keuze omdat 
het promoten van deze onder-
zoekingsvorm in ons land nog 
met erg ontwikkeld is en wel 
enige aanmoediging kan gebrui
ken 

De industriële archeologie 
ontstond als belangijke hulpwe
tenschap van de geschiedenis 
een dertigtal jaren geleden in 
Groot-Brittannie, de bakermat 
van de industnële revolutie, maar 
deed pas in de jaren 70 jaren 
een schuchtere intrede in ons 
land In de industriële archeolo
gie worden overblijfselen uit het 
industrieel verleden opge
spoord, gelokalizeerd, geinventa-
rieerd, beschreven en geklassifi-
ceerd, gaande van historische 
oorden, over machines tot werk
tuigen De industriële archeolo
gie bepaalt de wetenschappelij-

Jos De Gelas in „zijn" papierfabriek. 

Polderpop vandaag... 

ZO€K€ftC 
Werkaanbleding 
• Gezocht zelfstandige uitbaters 
voor Vlaams ontmoetingscentrum in 
oprichting, centrum van Aalst Curn-
culum vitae naar F Jansegers, Pont
weg 57. Herdersem Tel 053-77.51 34 
(alleen 's voormiddags) 

Meer dan tevoren lijkt de Nederlandstalige lichte 
muziek van boven en onder de Moerdijk met elkaar 
verweven: luister maar naar de recent verschenen 
soloplaat van ex-Doe Maar-zanger en -komponist 
Henny Vrienten. Zijn „Geen ballade" (uitgebracht 
door Phonogram, op SKY nr 24.004 of TCM 24504) 
is een klankvoorbeeld van twintig jaar pop in de 
Nederlanden: een lange weg sedert Peter (Koele
wijn) en de Rockets, over de bluesgeneratie met 
Q-65 en anderen eind zestig, en de commerciële 
klanken van Venus' Marishka Veres en andere 
Bonnie St-Claires begin zeventig. 

TOEN werd het stil, en Ray
mond van het Groene
woud palmde na Vlaan

deren ook Nederland in, en druk
te zijn stempel op de jonge op
komende groepen, terwijl dan 
pas ook naar onze voorbeelden 
de volksmuziek er van de grond 

kwam. De jaren tachtig brachten 
met Doe Maar een syntese van 
wat was geweest, en ook Bou-
dewijn de Groot bleef een lich
tend voorbeeld. Zijn begeleider 
Henny Vrienten vervoegde het 
popgroepje Doe Maar, en op 
enkele maanden tijd was het 

sukses vergelijkbaar met de 
Beatlemania toen. 

Half oktober zagen we Doe 
Maar bij hun laatste rondreis 
door ons land, en hoewel onze 
jongeren het allemaal wat meer 
relativeerden deden ze het dan 
toch maar voor volle zalen, tel
kens weer. Zij die deze groep als 
fenomeen nog eens willen mee
maken kopen best de „live" op
genomen dubbelplaat „Lijf aan 
lijf" (eveneens bij Phonogram-
Sky uit), waarop uiteraard hun 
beste en meest suksesvolle 
werk, van „32 jaar" over „De 
Bom" en „Dons Day", naar „Doe 
maar net alsof" van de laatste el
pee die ons eerder zwak in de 
oren klonk. Misschien wel de 
reden die ook zij als voldoende 
vonden om er op hun hoogte
punt mee te kappen. 

Tot spijt van wie hen benijdt, 
de vele groepjes in hun kielzog, 
en de talrijke ontroostbare fans 

toonstellingen gewijd worden. 
Hieronder kijken we even in het 
Vlaamse dossier. 

18de eeuwse 
papierfabriek 

De papier- en kartonfabnek 
Winderickx werd in 1763 op het 
grondgebied Herisem, nu Alsem
berg, in werking gesteld. Dit nu 
levenloze industriecomplex ligt in 
een sedert de 18de eeuw intakt 
gebleven natuurgebied. Het 
werd als industrieel archeolo
gisch model uitgekozen door 
een werkgroep van de Rijksuni
versiteit Gent (WIARUG) die 
zich tot doel stelt de overblijfse
len van het industrieel verleden 
in Vlaanderen te inventarizeren 
en te valorizeren. 

in het dossier van Jos De 
Gelas wordt de geschiedenis ge
schetst van de verschillende ak-
ties die enerzijds door de WIA
RUG werden uitgevoerd, hierbij 
geholpen door tal van vrijwilli
gers die allen hetzelfde doel na
streefden, de merkwaardige pa
pierfabriek konserveren en valo
rizeren. Dat deze inspanningen 
niet zonder sukses bleven blijkt 
uit het feit dat de fabriek in 
februari 1979 door de Commis
sie voor Monumenten en land
schappen bij ministerieel besluit 
geklasseerd werd. 

Om de belangstelling voor dit 
bouwwerk en zijn uitzonderlijk 
produktie-apparaat in het leven 
te houden, werd door de mede
werkers (waaronder Jos De Ge-
las) een historisch onderzoek 
verricht, dat zijn neerslag vond in 
een uitvoerig boekwerk, ge
steund op het uitgevoerde we
tenschappelijke werk en op het 
archief van het bedrijf. Het boek 
omvat drie delen: de geschiede
nis van het bedrijf, een beschrij
ving van de gebruikte technie
ken en van de produktiestatistie-
ken, het menselijk aspekt in het 
bedrijf (vooral tijdens de vorige 
eeuw). 

Kortom, hier werd op idealisti
sche basis waardevol werk ge
presteerd in moeizame omstan
digheden, dat de Dunhill Distinc
tion beslist verdient, wat meteen 
getuigt voor de zin van deze 
vorm van mecenaat. 

Nic vB 

Terug naar Vrientens elpee. Be
langrijk is dat hij de produktie 
deelde met niemand minder dan 
onze Jean Blaute (ex-begeleider 
van Raymond) die ook „hoor
baar" de synthesisers en akkor-
deon hanteerde. Zoals op het 
inmiddels al bekende ommekant-
je van de single „Als je wint", dat 
samen met Herman Brood (die 
ook Vnentens kop als kaft schil
derde) IS opgenomen. Dat Hen
ny vokaal schatplichtig is aan 
Raymond hoeft geen betoog, en 
de parlando-zangstijl ligt dan 
weer mijlenver van wat hij met 
Doe Maar deed. 

Ten zuiden van de Moerdijk 
blijven de gevestigde namen zo
als Johan Verminnen en Wim De 
Craene (met zijn recente elpee 
„Kraaknet") de belangrijkste 
voortrekkers van de Polderpop 
bij ons. Term die we danken aan 
kollega Peter Cnop, staat voor 
Nederlandstalige popmuziek, en 
die dit jaar hopelijk wat meer aan 
bod komt. Wij kijken alvast uit 
naar enkele nieuwe Vlaamse 
groepen in de ROCKrally '84 die 
het eindelijk 3an toch aandurven 
in eigen taal hedendaags te klin
ken. 

S.D. 
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Start doorvoering van globale renovatie? 

De bouwkundige 
inventaris van 
Mechelen-
Binnenstad 
Waar voorheen de beleidsmensen van de stedelijke en nationale overheid hun 
monumenten- en renovatiebeleid dienden te voeren met behulp van fragmentai-
re wetenschappelijke gegevens en binnen het kader van een vaak manklopende 
Belgische unitaire en oubollig denkende administratie, waait er thans gelukkig 
een nieuwe en frisse wind op het gebied van de monumentenzorg en de stads
en dorpsrenovatie. 

L 

INDS de grondwetsher
ziening van 1971 kreeg 
de Vlaamse Gemeen

schap o m de bevoegdheid de 
wetgeving te regelen i v m mo
numenten Dit resulteerde in de 
aanneming en uitvaardiging van 
het belangrijke dekreet van 3 
maart 1976 tot bescherming van 
monumenten en stads- en 
dorpsgezichten en in een fikse 
verhoging van het aarital be
schermde monumenten in 
Vlaanderen 

Een evolutie 
Er IS uiteindelijk, na de grond

wetswijziging van 1980, een ei
gen Vlaamse administratie tot 
stand gekomen (en daar heeft 
de VU een flinke duw aan gege
ven), in de vorm van een aparte 
dienst voor monumenten- en 
landschapszorg binnen de admi
nistratie voor ruimtelijke orde
ning en leefmilieu (AROU 

Die eigen administratie kan 
met alleen monumenten be
schermen maar ook zelf het 
nodige studiewerk verrichten, en 
dat laatste gebeurt reeds sinds 
1971 via de publikatie van inven-
tanssen van Bouwen door de 
eeuwen heen in Vlaanderen" 
Sinds 1975 is er een uitsluitend 
Nederlandstalige reeks aange
duid met de letter N ( = Neder
landstalig) voor het Vlaamse 
landsgedeelte 

De studie voor Mechelen Bin
nenstad Deel 9n, in de reeks 
„Bouwen door de eeuwen heen 
in Vlaanderen" verscheen thans 
als een uitgave van het ministe
rie van de Vlaamse Gemeen
schap administratie voor Ruim
telijke Ordening en Leefmilieu, 
dienst monumenten- en land
schapszorg (664 p, prijs 
1590 f r ) 

Materiaal voor 
een gefundeerd 
beleid 

Een toeristische wandeling, 
een tentoonstelling in het stad
huis van het ikonografisch mate
riaal en een akademische zitting 
met de stadsmagistraat, de au

teurs en de bevoegde minister 
hadden plaats op vnjdag 23 
maart om deze publikatie te om
lijsten 

Men kan er moeilijk naast kij
ken Deze inventaris (opgesteld 
door M Eeman, H Kennis en N 
Mondelaers) is het gedroomde 
werkinstrument voor de plaatse
lijke overheid en de Vlaamse 
Gemeenschap om alle facetten 
van het ruimtelijk, het monumen
ten- en renovatiebeleid tegen
over mekaar af te wegen en in 
mekaar te laten passen 

De auteurs bezochten syste
matisch alle straten en inventan-
zeerden zeer grondig de aanwe
zige Brabantse gotiek (waar Me
chelen grotendeels de aanzet 
toe gaf) de monumenten en 
gebouwen in barok- en rococo-
stijl en het classicisme van de 
19de eeuw 

Daarvan krijgt de lezer een 
verteerbaar overzicht via 8 inge
kleurde deelplans en 28 platte
gronden die ons de weg wijzen 
De teksten zijn interessant voor 
de specialist en de leek, en wor
den ondersteund en verlucht 
met overvloedig fotomateriaal 

Belangrijk daarbij is dat de 
overzichtskaart de beschermde 
en voor bescherming vatbare 
gebouwen en ensembles weer
geeft, terwijl op een andere kaart 

de geinventanzeerde gebouwen 
uit de verschillende stijlperioden 
worden gelokalizeerd 

Beloften 
en intenties 

Minister Poma van Kuituur, 
benadrukte dit feit in zijn toe
spraak, en beloofde dat de kre
dieten voor restauratie van de 
binnenstad met de grootste 
spoed zouden worden goedge
keurd Belofte, die hij naderhand 
taxeerde als „van uitzonderlijk 
belang" 

Schepen Oscar Benard 
(Volksunie) stipte in zijn toe
spraak aan dat de klassieke in
spanning voor de grote monu
menten wordt voortgezet Naast 
de grote werken aan de Sint-
Romboutskatedraal worden de 
inspanningen vooral gekoncen-
treerd rond de Veemarkt en de 
Keizerstraat 

De kerken (Sint-Pauwels) en 
de paleizen aldaar (het paleis 
van Margaretha van York en dat 
van Oostenrijk) worden deskun
dig opgefrist en hersteld Samen 
met het onlangs gerestaureerde 
„Hof van Prant" wordt dit plein 
van grote betekenis 

Schepen Renard benadrukte 
ook het belang van de talloze 

Schepen O Renard. belichtte zijn politiek inzake stadsvernieuwing 
(foto Marievoet) 

De panden „Koornbhem" en „Vliegend Paard", twee huizen in de 
Kathelijnestraat In deze straat is qua restauratie en het scheppen van 
een harmonisch geheel van beschermde gebouwen nog heelwat werk 

aan de winkel 

kleinere monumenten in de bin
nenstad Er zijn aldus schepen 
Renard thans 116 officieel be
schermde gebouwen en voor 
een 100-tal panden werd de be
schermingsprocedure ingezet 

De zorg voor de bescherming 
moet samengaan met de stads
vernieuwing, wat een weerslag 
moet hebben op de tewerkstel
ling 

Schepen O Renard vestigde 
de aandacht op het belang van 
de pleinen en gehelen 

Terecht, zouden we zeggen 
want een monument staat nooit 
alleen zoals de titel van een 
brochure zegt Het is absoluut 
noodzakelijk dat grote aandacht 
wordt besteed aan hennnchting 
en harmonizenng van gehelen 
en ensembles In reeds groten
deels goed beschermde gehelen 
of ensembles zou vooral moeten 
worden gezorgd dat de nog aan
wezige storende elementen ver
vangen worden door meer ver
antwoorde gevels of gebouwen 
Dit geldt in kleine mate nog voor 
de Grote Markt en de Veemarkt, 
en in meerdere mate voor de 
IJzerenleen Daar kunnen sto
rende gevels vervangen worden 
door de historische gevels van 
voorheen 

We weten dat dit geen ge
makkelijke taak IS maar via ge
sprekken met de pnve-eigenaars 
en gezien de huidige retro-trend 
moet dit mogelijk zijn of althans 
een streefdoel in het beleid wor
den 

Belangrijke opdrachten liggen 
er verder nog in de Zoutwerf de 
Dijle en de Tichelrij, de Vismarkt 
en het groot en klem Begijnhof 

Hier IS nog een belangrijke 
taak inzake bescherming en her
stel weggelegd voor zowel het 
prive- als het openbaar initiatief 
Er zijn talloze gevels die nog 
dienen beschermd te worden, 
maar ook andere, vroeger be
schermde gebouwen, die ver

dwenen zijn. dienen in situ terug 
heropgericht zoals bv ,De Le
pelaar' op de Zoutwerf De 
braakliggende terreinen aldaar, 
in de nchting van het Pleintje, 
kunnen benut worden voor een 
renovatie voor bewoning in de 
stijl van wat er vroeger stond dit 
in samenwerking met het pnve-
initiatief 

Dit kan als effekt hebben dat 
de binnenstad terug meer en 
meer voor bewoning in aanmer
king komt, wat aan het hart van 
de stad" zal ten goede komen 
Ook in het complex van Vis-
markt-Drapstraat, Melaan-

Kraanbrug valt heel wat te doen 
Er IS na de doorgevoerde ontei
gening in dat gebied een unieke 
kans om althans daar en aanslui
tend bij de interessante Vis
markt een met de omgeving har
monisch verantwoord geheel te 
scheppen (misschien kan de nog 
bestaande bedding van de Me
iaan worden voorzien van een 
(ondiepe) waterspiegel"?) 

Voor sommige andere zones 
in de stad, kondigde schepen 
Renard aan dat daarvoor de er
kenning als herwaardenngsge-
bied zal worden aangevraagd 

Aan het werk 
Al met al is het ganse initiatief 

en wat daaruit kan groeien nu op 
goede weg en moet in die zin 
worden verder gewerkt De es-
tetisch en histonsch verantwoor
de bescherming en renovatie 
van de binnenstad zal zoals 
spreker benadrukte eveneens 
een weldoend toenstisch en te-
werkstellingseffekt hebben zo
dat ook hier het aangename aan 
het nuttige kan worden gekop
peld 

We wensen de Mechelse be-
stuursploeg en de verantwoor
delijke VU-schepen daarbij veel 
verbeelding goede smaak en 
werkkracht toe 

Walter Augustijnen 
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Het VU-partijbestuur 
deelt mee... 
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van maandag 26 maart 1984 heeft 
algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen gedaan aan de 

pers. 

Doorgestoken 
kaart 

Het partijbestuur van de Volksu
nie stelt vast dat de regering Mar
tens en de top van het ACV het mis
prijzen van de regering ten opzichte 
van het parlement en de volksverte
genwoordiging op een schaamteloze 
manier hebben gedemonstreerd. 

VVM-
berichten 

Op voorstel van enkele raadsle
den zullen we in deze rubriek indien 
gewenst door ook nog andere raads
leden, geregeld een oproep doen tot 
het uitwisselen van dossiers, ervarin
gen ivm het gemeentebeleid We 
beginnen alvast met enkele vragen 
van raadslid Paul Van Kerckhove, 
Ledebaan 47 Ie 9940 Sleidinge 
(Evergem) Tel 091-57 4173 

HIJ IS op zoek naar dokumentatie 
en ervanngen over 

— een recyclagepark inrichting -
werking (personeel' D A C - B T K ' 
lasten?), 

— verkeersveiligheid rond scho
len, fietsroutes, dorpskernen, ver-
keerstudies (hoe aanpakken''), kos
ten ed.m 

— tewerkstelling voorstellen van 
BTK.-D.A.C.-projekten (wat, aan
vraag ) 

Zelf kan hij informatie bezorgen 
over openbaar vervoer en akties 
daaromtrent. 

Andere vragen kunnen steeds 
toegestuurd worden aan V V M tav 
Gilbert Vanoverschelde, Barrikaden-
plein 12 te 1000 Brussel 

De Volksunie heeft bovendien 
sterk de indruk dat heel dit vertoon 
een doorgestoken kaart was met de 
bedoeling de man in de straat een 
rad voor de ogen te draaien. Feit is 
dat de meerderheidspartijen in het 
algemeen, en de CVP-kamerleden 
die aanleunen bij het ACV in het 
biezonder, meer dan bekaaid uit 
deze komedie komen. 

Privé-onderhoud 
De Volksunie had in de Kamer 

reeds kritiek geuit op maatregelen, 
die nadien door de regerng werden 
geschrapt op vraag van het ACV. In 
de Kamer werd deze kritiek door de 
regering weggewuifd! De Volksunie 
vraagt zich dan ook af of ze er in de 
toekomst niet beter aan zou doen de 
parlementaire demokratie te laten 
voor wat zij is en, net zoals fiet ACV, 
een privé-onderhoud bij de regering 
aan te vragen. 

De Volksunie is overigens van 
oordeel dat er essentieel niet veel 
gewijzigd werd aan het „spaarplan" 
van Martens. Terwijl het inkomen uit 
vermogen nog steeds ongemoeid 
wordt gelaten, moeten zelfstandigen 
en kleine middenstanders meer beta
len. Het plan Martens is gebazeerd 
op inleveringen door de burger en 
niet op bespanngen door de staat. 
Aan het hele inleveringspakket wor
den geen sociale korrekties toege
voegd; de lage inkomens worden 
evenzeer getroffen als de hogere en 
een sociaal-hoopvol perspektief, een 

Top-30 
1. Jan Caudron, Aalst 1 
2. Hugo Roggennan, Gentbrugge 
3. Anny Lenaerts, Wilrijk 
4. Erik Vandewalle, Izegenn 
5. Jan Van Dooren, St.-Martens-Latem 
6. Paul Cresens, Diest 
7. Willy Kuijpers, Herent 
8. VU-St.-Ulriks-Kapelle 
9. VU-Antwerpen-Stad 

10. Maurice Passchyn, Meise 
Winn Baetens, Honnbeek-Mechelen 

12. Rik Haelterman, Denderwindeke 
13. Georges Rees, Ledegem 

Guide Sijs, Herent 
15. V.U.-Assebroek 

Johann Vancoppenolle, St.-Truiden 
V.U.-Genk 

18. V.U.-Zwijndrecht-Burcht 
V.U.-Wonnnnelgem 
Agnes Vandenhout, Knokke-Heist 

21. Hilaire Govaert, Nieuwkerken 
Roos Lernout, Geluwe 
V.U.-Brussel , 
Jan Maertens, Izegem !*tjelfe^ 
Louis Vrijders, Merchtem ! 
V.U.-Zedelgem 

27. Frans Kuijpers, Zoersel 
Stephane Rummens, Grimbergen '. 
Walter Van den Brande, Desselgem 

30. Annie Kindt, Roeselare 
Lutgart Decoster, Machelen 

.452 p. 
732 p. 
540 p. 
480 p. 
456 p. 
420 p. 
324 p. 
216 p. 
204 p. 
192p. 
192p. 
174p. 
168p. 
168p. 
156p. 
156p. 
156 p. 
144p. 
144p. 
144 p. 
132 p 
132p. 
132 p 
132p. 
132 p. 
132p. 
120 p. 
120p. 
120 p. 
108 p. 
108p. 

toegenomen tewerkstelling... worden 
evenmin in het vooruitzicht gesteld. 

Staal 
De volmachtsbesluiten inzake de 

uitvoering van het staalplan zijn voor 
de Volksunie total onaanvaardbaar 
en wel om volgende redenen: 

1. Aan „Belfin", de maatschappij 
die verantwoordelijk is voor de finan
ciering van het Waalse staal vanuit 
de privé-sektor, werd een bijkomen
de leningsmachtiging van 10 miljoen 
verleend met staatswaarborg, dit wil 
zeggen voor 60 % ten laste van 
Vlaanderen: 

2. Er werd besloten dat het perso
neel van Cockerill-Sambre slechts 
4 % moet inleveren ten voordele van 
het bedrijf in tegenstelling tot de 
10 % die nodig geacht werd door de 
heer Gandois in het staalplan van juli 
'83. 

De Volksunie stelt vast dat er voor 
het personeel van Cockerill-Sambre 
speciale argumenten gehanteerd 
worden die voor de Vlaamse arbei
ders uit de nationale sektoren blijk
baar niet opgaan. Vlaamse arbeiders 
en bedienden uit die bewuste sekto
ren leveren immers 10 % in en meer. 
In tegenstelling tot de arbeiders van 
CS worden zij niet vrijgesteld van de 
algemene inlevering van 6 % en 
moeten zij wel opdraaien voor de 
volle 16 %-matiging! 

Inleveren voor CS 
De Volksunie konstateert dat 

CVP en PVV opnieuw instemden 
met de discriminerende twee maten 
en twee gewichten-politiek. 

De Vlaamse bevolking moet ten 
slotte dnngend beseffen dat de helft 
van de 230 miljard die nu ingeleverd 
moet worden, zal besteed worden 
aan één enkel Waals staalbedrijf 

8 april om 15 u. Sportpaleis Gent 

't Kuipke wenkt! 

De aftelling is begonnen 
Toegangsstickers voor 't Kuipke 

bestellen heeft nu echt geen zin 
meer. Alle plaatsen zijn volzet! Ande
re taken dienen deze en volgende 
week hun beslag te krijgen. De aftel
ling voor zondag 8 april, 15 u., is nu 
wel definitief begonnen. 

Wat is er nog te doen in de 
komende dagen? 

Het vervoer naar Gent staat wel 
bovenaan het lijstje. Is de bus reeds 
volzet? Zijn de toegangsstickers bij 
de leden die er naar vroegen? 

Voor wie met de afdelingsbus 
komt en dat nog niet liet weten raden 
wij aan dit ten spoedigste te doen. 
Zo kan het algemeen sekretariaat 
een plaats op de busparking voorbe

houden en dat zal vooral uw chauf
feur fijn vinden. 

Voor wie met de eigen wagen 
komt heeft het nationaal VU-sekreta-
riaat met de Gentse politie een over
eenkomst getroffen die wij u graag 
meedelen. Feestgangers die in de 
buurt van 't Kuipke willen parkeren 
kunnen dat probleemloos wanneer 
zij op de binnenkant van hun vooruit 
de geel-zwarte affiche aanbrengen 
die wekelijks in WIJ verschijnt. De 
Gentse zilverknopjes zijn zo vriende
lijk dit als een voor die dag biezonder 
parkeerkaart te beschouwen. Wie 
WIJ-lezer is en op zondag 8 april 
naar het Gentse Sportpaleis komt zit 
dus goed en veilig. 

*En dan is er nog de plakaktie tussen 1 en 8 april. Staat de ploeg klaar? Dan 
nu snel handelen! Leverde het arr. sekretariaat de nodige affiches? Dan 
kunnen wij vanaf nu de baan op! Maar vergeet niet het oog wil ook wat. 

Vrouwen in beroep, 
gezin en politiek 

„Vrouwen hebben het lastig in de politiek". Tot die vaststelling komt 
een komitee van deskundigen van de Raad van Europa. Uit de inge
diende rapporten blijkt dat de politieke deelname van de vrouwen in 
gans Europa stagneert. Hoe komt dat? Als meest geciteerde oorzaken 
stippen wij aan: de ekonomische krisis, de professionalizering van de 
politiek en het gebrek aan ambitie bij vele vrouwen. 

VRIJWEL alle Europese staten 
wijzen op de nefaste in
vloed van de ekonomische 
krisis. De deelname van de 

vrouwen aan het politieke gebeuren 
is een probleem van tweede rang 
geworden. Bovendien wordt van de 
vrouwen verwacht dat zij hun bui-
tenshuis-beroepsaktiviteiten inbin
den, terwijl alle onderzoekingen er 
op wijzen dat vrouwen met een 
buitenshuis-job het best gemoti
veerd zijn om een (gelijklopende) 
politieke werking te ontwikkelen 

Nogmaals wordt gewezen op het 
feit dat zo'n vrouwen het dan wel 
zéér zwaar hebben: naast het be
roep zijn er immers de huishoudelij
ke taken en de vele verplichtingen 
die het politiek engagement mee
brengen. Anderzijds vermelden de 
rapporten dat vrouwen met wél vol
doende tijd „weinig of helemaal niet 
gemotiveerd zijn voor een politieke 
werkzaamheid". 

Een andere oorzaak van het ter 
plaatse trappelen van de vrouwen in 
de politiek is de groeiende professio
nalizering van de politiek ten gevolge 
van onder meer de kumulatie. Bij de 
beroepspolitici — zij die enkel het 
politiek bedrijf als winstgevende akti-
viteit hebben — treffen we weinig 
vrouw aan. 

Tot slot wijzen de rapporten op 
een gebrek aan ambitie bij veel politi-
cae. 

Welke maatregelen kunnen nu ge
nomen worden om de vrouwen be
ter in het politiek bedrijf te integre

ren? Een positieve diskriminatie 
schijnt het doeltreffendste middel te 
zijn om vrouwen bij politieke werking 
te betrekken. Een tweede probaat 
middel is de strijd tegen kumulatie. 
Verder moeten vrouwen een betere 
opleiding krijgen en hun toegang tot 
het beroepsleven door een hogere 
scholing is noodzakelijk. 

Zal het herschikken van de ar
beidstijd ons uit het straatje-zonder-
eind „politiek-aktieve vrouw - niet 

tjeschikbare vrouw" helpen? Zal de 
politica meer tijd ter beschikking 
krijgen? 

Feit is dat de media moeten aan
gepakt worden. Vrouwen moeten 
naar de bestuursorganen van radio, 
tv. en kranten. Ook een kontrole op 
de publiciteit moet voor vrouwen 
nieuwe kansen bieden, terwijl pro
gramma's voor vrouwen op gunsti
ger kijk- en luisteruren aan bodmoe-
ten komen. 

De Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen organizeerde een en
quête naar de invloed van de politiek 
op het gezinsleven. Eerstdaags zul
len de resultaten daarvan aan de 
pers medegedeeld worden. In het 
licht van bovenstaande vaststellin
gen kan deze studie verhelderend 
werken. Voor een dynamische 
Vlaamse partij is het immers noodza
kelijk te weten, hoe vrouwen voor 
politiek te motiveren en aan te spre-
^^^- Huguette 

De Bleecker-Ingelaere, 
FW-voorzitsfer 

Wie Weet Waar? 
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rJ 
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Vorige week' waren in de rubriek WIJ-regionaal drie adressen van 
reklameborden verscholen. Deze week kunt u er 2 vinden in dezelfde 
rubriek. Volgende week publiceren wij het zesde en laatste adres en 
het deelnemingsformulier Stuur in en win een prijs van minstens 

1.000 frank, (foto Geert De Boete) 
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VUJO-Gent geven 
eigen visie op Gents jeugdbeleid 

D e Volksuniejongeren van Groot -Gent stelden onlangs een 
diskussienota aan de pers voor, waarin ze hun visie uiteenzetten 
over het jeugdbeleid in Gent. Voor de V U J O - G r o o t Gent is het 
onontbeerli jk dat het jeugdbeleid steunt op een effektieve inspraak 
en participatie van de jongerenbevolking en dit niet alleen in de 
strikt aangenomen jeugdzaken, maar ook op gebieden die hen direkt 
aanbelangen, zoals jeugdwerkloosheid, kuituur, onderwijs, vrije tijd, 
milieu, welzi jnszorg. 

De bedoeling van de nota is een 
gesprek tot stand te brengen tussen 
alle jongerenverenigingen 270 vere
nigingen hebben de nota toege
stuurd gekregen alsook de beleids
verantwoordelijken Uit het verleden 
IS gebleken dat in Gent nooit een 
echt jeugdbeleid heeft bestaan Be
halve een (politieke) subsidieverde-
ling en een embryonaal jeugdservi-
ce-centrum bestond er mets Een 
experimentele jeugdraad mislukte 
door de schuld van de jeugd zelf 

VUJO wil de draad terug opne
men en de fouten van het verleden 
trachten te vermijden Men wil het 
politiek stramien doorbreken Eens 

VUAalter 

bracht 

leden samen 
Op vrijdag 2 maart had in het 

Biezenhof het jaarlijkse ledenfeest 
plaats 

Ruim honderdtwintig leden en sim-
patizanten zaten aan aan de biezon-
der smakelijke feestdis, luisterden 
vol aandacht naar de boeiende tafel
rede van Jaak Vandemeulebroucke, 
zetten hun beste beentje voor op de 
dansvloer, en dronken nog menige 
pint (of frisdrank) 

De formule „750 frank alles inbe
grepen (VUJO 400 f r ) werd uitste
kend onthaald, de tombola, met 
waardevolle prijzen geschonken 
door Aalterse kunstenaars, bracht 
dan nog een aanrdige duit in de zak 
van onze penningmeester 

Het feestkomitee is ervan over
tuigd alle aanwezigen, en ook die 
leden die nu weerhouden waren 
door een krokusvakantie of wegens 
ziekte, terug te zullen mogen begroe
ten in het Biezenhof, op zaterdag 2 
maart 1985 

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 

er iets van start gaat, wil VUJO als 
elke andere vereniging meewerken 
De diskussietekst kan dienen als 
eerste platform 

Deeljeugdraden 
De ontwerptekst is geschoeid op 

integraal-federalistische principes 
Het beleid wordt hierin ondermeer 
door middel van deeljeugdraden 
dichter bij de jongeren gebracht 

Deze deeljeugdraden worden 
open uitgebouwd ze zijn toeganke
lijk voor iedereen die met de jeugd te 
maken heeft, zowel georganizeerden 
als met georganizeerden Ze worden 
opgericht in deelgebieden van de 
stad, die kunnen wijzigen volgens de 
dynamiek van de verenigingen die er 
deel van uitmaken De beslissingen 
gebeuren in eerste instantie volgens 
het consensus-model Aan de deel-
jeugdraad wordt een zekere struk-
tuur gegeven om de werking moge
lijk te maken 

Via de deeljeugdraden is er een 
doorstroming naar de Gentse Jeugd
raad Naast de deeljeugdraden wor
den hier ook alle verenigingen verte
genwoordigd, alsook de verenigin
gen die op het Gentse grondgebied 
werken, maar hun aktiviteiten ook 
buiten dit grondgebied hebben Het 
hoogste orgaan is de algemene ver-
gadenngen Belangnjjk voor VUJO 
is een afsprakennota waann het 
stadsbestuur zich verbindt de jeugd
raad en deeljeugdraden adviezen te 
vragen en de werking van de raden 
mogelijk te maken 

Zeelse CVP, PVV 
en SP onthouding 
„Motie tegen 
Nothomb" 

Tijdens de jongste gemeente
raadszitting had de partij van burge
meester De Bruyne een motie inge
diend tegen het frankofone optreden 
van minister Nothomb Met deze 
motie wilde de partij als solidariteit en 
blijk van Vlaamse Eendracht ingaan 
op een vraag van het gemeentebe
stuur van Overijse 

De Zeelse meerderheid hoopte, in 
naam van het schepenkollege, dat de 
voltallige gemeenteraad hierop zou 
ingaan Maar na meerdere reakties 
van de minderheidspartijen ging men 
over tot de stemming Met 13 ja-
stemmen en 12 onthoudingen, van 
de CVP-PVV en SP werd de motie 
goedgekeurd Dirk B 

Een jeugdkonsulent 
VUJO hecht ook veel belang aan 

de gelijke uitbouw van het jeugdser-
vice-centrum De taken van dit cen
trum dienen te worden uitgebreid en 
de inplanting gedecentralizeerd De 
dienstencentra en hun infrastruktuur 
kunnen hierbij ingeschakeld worden 
Het beheer ervan is pantair met 
vertegenwoordigers van de jeugd
raad en vertegenwoordigers van het 
stadsbestuur 

Een jeugdkonsulent kan de jonge
ren ook heel wat diensten bewijzen 
Hem worden taken opgedragen die 
de mogelijkheden van het jeugdser-
vice-centrum te buiten gaan Een 
aangepaste uurregeling kan de wer
king efficient maken De jeugdkonsu
lent moet zich vrij en onafhankelijk 
kunnen opstellen ten opzichte van 
kollege, gemeenteraad, administratie 
en politieke partijen Subsidie wordt 
uitgekeerd a rato van aktiviteiten 

Een kontrole moet „papieren" vereni
gingen uitschakelen Bovendien 
moet uitgezien worden naar onrecht
streekse subsidiering 

De VUJO-diskussienota is voor 
geïnteresseerden beschikbaar op 
het regionaal sekretanaat (gratis) 
Het sekretanaat is gevestigd Ben-
nesteeg 2, 2de verd, 9000 Gent, tel 
091 -23 70 98 Ook reakties zijn op dit 

• adres welkom 

VU-St.-Pauwels 
en St.-Gillis 
in het nieuw 

Het nieuw bestuur van de afdeling 
Sint-Pauwels ziet er uit als volgt 

Voorzitter Dirk Goovaerts, War-
menauwstraat 7, 2778 Sint-Pauwels 
(03-77661 34), sekretaris Paul Van 
De Putte, Gentstraat 75, 2778 Sint-
Pauwels (03-7766309). penning
meester Freddy Van Vlierberghe, 
Vlasrodestraat 80, 2778 Sint-Pau
wels (03-7796665), leden en abon
nementen Jochen Mels, Potter
straat 12, 2778 Sint-Pauwels 
(03-77644 75), propaganda Julien 
Smet, Zandstraat 106, 2778 Sint-
Pauwels (03-777 0275) 

Het nieuw bestuur van de afdeling 
Sint-Gillis 

Voorzitter Amedee Kegels, Fort 
28, 2789 Verrebroek (03-7734998), 
sekretaris Teo Van Puymbroeck, 
Sint-Pietersmeuwstraat 16, 2780 
Sint-Giliis (03-7705959), penning
meester Albert Van Wiele, Stations
straat 159, 2780 Sint-Gillis-W 
(03-770 65 78), leden en abonnemen
ten Romain De Grave, Eeckberg-
straat 20, 2780 Sint-Gillis-W 
(03-7707062), bestuurslid Leen Ro
bert, Sint-Pietersnieuwstraat 16, 
2780 Sint-Gillis-W (03-7705959), 
OCMW-raadslid Lucie De Munck, 
Lage Kerkwegel 28, 2780 Sint-Gillis-
W (03-7705787) 

vu-Groot Stekene 
naar Gent 

Aan het grote weerzien voor heel 
de Volksunie, de ontmoeting tussen 
jong en oud te Gent doet VU-Groot 
Stekene mee Toegangsprijs 100 f r 

Wie wil meenjden met auto of 
autobus kan zich laten inschrijven bij 
Alfons Dhollander Ernest Van Door-
slaer Ivo De Cock, Freddy Merckx 
Miriam Hollaert Marc Van den Eyn-
de Jef De Leenheer, Aime Van de 
Vijver Eddy Van Kerckhove. Maria 
Dhollander en Jef Eeckhout 

Met deze willen wij ook nog een 
oproep doen om onze Pallieteravond 
bij te wonen op vnjdag 30 maart om 
20 u in de zaal 't Straatje in de 
Heistraat en met in zaal Centrum 
zoals vroeger meegedeeld 

OOST-VIMNDEREN 

31 

31 

31 

MAART 
30 STEKENE. Gespreksavond met 2 journalisten van Pallieterke om 

20 u in zaal „Centrum", Dorpsstraat aan de brug Inr Amedee 
Verbruggenkring, VU 

31 DE PINTÉ-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 
KERKSKEN: VU-eetmaal van 18 tot 22 u in zaal Korlick, dorp 
Ook op 1 apnl van 11 u 30 tot 15 u 
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 
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 Maria Seselle, Rita 

Van Severen en Marcel De Backer, in zaal „Hoop van Vrede", 
Dorp Inr J Goossenaertsknng 

6 GERAARDSBERGEN: Info-avond „Het Europa der Volkeren" in 
het kader van de Europese verkiezingen, om 20 u in Vlaams 
Centrum (Org VU en VUJO) 

7 E^KLO. 3de grote kaas- en wijnavond om 19 u 30 in salons Mi
mosa, A Van Ackerstraat 400 f r per persoon en kind tot 10 jr 
200 fr 

14 OUTER-APPELTERRE-VOORDE: 8ste eetfestijn van VU vanaf 
18 u in zaal De Jachthoorn te Outer Voorverkoop lOOfr 

14 LEDE. Lente-paas-TD in zaal „Den Bonten Os' Molenbergstraat 
te 9310 Lede 50 fr, mr VUJO-Lede 

14 TEMSE. Vlaams nationale cantus in een feesttent op Den Hoge 
Hof, Oeverstraat Org Oud-studentenklub „De Keikop" en de A 
Verbruggenkring Om 20 u Inkom 100 fr 

15 ST-NIKLAAS. 14de Bormsdag met herdenkingsmis om 10 u in 
Collegekerk waarna getuigenis en tentoonstelling „Het gekruisigd 
Vlaanderen" 

VU-Wondelgem 

huldigde uittredende 

bestuursleden 
o p zaterdag 3 maart II was er 

feest in onze afdeling Tijdens ons 
jaarlijks Breugelmaal werd hulde ge
bracht aan 4 bestuursleden die zich 
tijdens de laatste bestuurswisseling 
met meer verkiesbaar stelden, nml 
Carlos De Muynck, Cecile Weyts, 
( juido De Bock en Antoine Verbeke 
Voor een bomvolle zaal schetste de 
voorzitter Antoine Maenhaut, de 
„carrière" van de gevierden (de h en 
mevr Verbeke waren verontschul
digd) 

— Carlos De Muynck was 14 
jaar voorzitter, na zijn sporen te 
hebben verdiend in de afdeling Gent 
en als nieuwkomer te Wondelgem 
direkt gebombardeerd geweest te 
zijn als ondervoorzitter Overal thuis 
en gekend door elke vereniging, was 
hij al die jaren een echt „ambassa
deur" In de afdeling was hij de 
moderator, de verzoener, die te 
scherpe kantjes wist bij te vijlen 

— Cecile Weyts, bijna 17 jaar 
was ZIJ de „sociale dienst" steeds op 
pad, kent elke materniteit en elk 
ziekenhuis van Gent op haar duimp
je Was er een geboorte, sterfgeval, 
jubileum, kommunie, overal kende zij 
de gepaste mensen, de juiste adres
sen Haar deur werd omzeggens plat 
gelopen door mensen — dikwijls ten 
einde raad — die zij zoveel mogelijk 
hielp of in kontakt bracht met de 
juiste personen of instellingen Zelf 
moeder van vier kinderen was en is 
ZIJ beslist met het huissloofje Men 
kan gerust stellen dat zij in de politie
ke opstelling een „IJzeren lady" is 

— Guide De Bock, heeft alle 
postjes bekleed propaganda, orga-
nizatie, penningmeester en onder
voorzitter-uitgever van ons blad 
„Open Deur" Tijdens de memorabe
le verkiezingen van 1970, toen de VU 
voor de eerste maal opkwam te 
Wondelgem, wist hij op één namid
dag de hopeloos lege kas terug op 
peil te knigen Van geen humoreske 
situaties bevreesd, kon hij toch radi-
kaal, zelfs bitsig uit de hoek komen 
tegen politieke tegenstrevers Lauw

heid, zwakte in de eigen afdeling 
deden hem steigeren 

— Antoine Verbeke, beheerde 
tijdens de laatste drie jaar onze 
geteisterde kas Meestal gaf de fi
nanciële toestand hem reden tot 
zorgen, met als hoogtepunt de twee 
gemeenteraadsverkiezingen in 
"82-83 Dat hij ze toch in gezonde 
toestand kon overdragen zegt veel 

Alle vier zijn zij steunpijlers ge
weest van het volksnationalisme 
Nog altijd kunnen wij beroep op hen 
doen Aan goede raad en advies kan 
men niet genoeg hebben 

De gevierden mochten vervol
gens een handgekleurde lino van 
Michel Bracke in ontvangst nemen, 
aan de respektieve echtgenotes 
werd door gemeenteraadslid Lucien 
De Spnet een ruiker overhandigd 
„De Vlaamse Leeuw"" besloot dit 
huldebetoon 

Te Mariakerke 
Aan de parking van de Delhaize te 

Manakerke (BotestraaO hangt het 
vijfde reklamebord 30 jaar Volksunie 

VU-EekIo 
naar 't Kuipke 

Ingang met sticker VU/30 aan 
100 fr p pers te bekomen bij alle be
stuursleden of telefonisch op het 
nummer 77 73 19 Voor degene die 
geen eigen vervoer hebben bel 
77 81 02 Piet Van den Broeck 

Schrijf zo vlug mogelijk in want de 
plaatsen zijn beperkt 

Geraardsbergen 
gaat naar 
't Kuipke 

Inschnjvingen voor de bus bij Rita 
Borremans en Andre Heylebosch 
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Gentse raad doet weer nachtwerk 
Vijftig punten op de gewone dagorde en 22 interpellaties 

vanwege de opposit ie. De Gentse gemeenteraad had weer twee 
lange avonden nodig om alles af te werken. PW- f rak t i e l e ide r 
Schrans was er niet meer bij. Er diende gewacht op de eedaflegging 
van zijn opvolger vooral eer de meerderheid in voldoende aantal 
was om te kunnen starten. 

Opvallend was de afwezigheid 
van CVP-raadslid De Paepe die het 
met meer zo maar eens is met zijn 
eigen fraktie Hij steunt de CVP-
jongeren die in een open bnef pro
test lieten horen tegen de PVV-
partner en tegen schepen De Clercq 
in het biezonder De heer Van der 
Cruysen wordt bij de PVV de nieu
we fraktieleider Hij pleitte in zijn 
tussenkomst voor een goede ver
standhouding met de CVP en met de 
oppositiepartijen 

Temmerman CSP) wou reeds van 
aan de start weten hoe de burge
meester dacht de overvolle agenda 
af te handelen 

De beloofde bijeenroeping van de 
fraktieleiders om over dit probleem 
te beraadslagen heeft met plaatsge
had Ook Guide De Roo (VU) be
treurde dit ten zeerste Dergelijke 
houding vanwege het kollege tracht 
de oppositie haar demokratische 
recht van tussenkomst te ontnemen 

De burgemeester wenste echter de 
gehele dagorde in eenmaal af te 
handelen gezien de manier waarop 
de oppositie haar ondervragingen 
indient, en derhalve geen overeen
komst mogelijk maakt 

De raad boog zich dan eerst over 
een drietal ondervragingen die in de 
zitting van de vonge maand met 
meer aan de orde gekomen waren 

Termont CSP) en Lemiengre (Aga-
lev) hadden beiden een tussenkomst 
over de njnchting in de Kortnjkse-

poortstraat ingediend De njnchting 
IS sedert december II omgekeerd 
(stadsinwaarts i p v staduitwaarts), 
wat aanleiding gaf tot heel wat pro
blemen Termont noemde het een 
echte chaos Het kruispunt aan de 
Verlorenkost is terug een moeilijk 
punt geworden Bovendien is het 
openbaar vervoer het slachtoffer 
zowel tram 4 als bus 51 lopen heel 
wat vertraging op Het verlies kan nu 
al geraamd worden op ca 5 miljoen 
HIJ drong dan ook aan op het herstel 
van de vonge situatie 

Georganizeerde chaos 
Lemiengre vond het beschamend 

dat een stad als Gent klungelt zoals 
ze in de Kortrijksepoortstraat heeft 
gedaan De nieuwe regeling is een 
pest zowel voor het openbaar ver
voer als voor het autoververkeer 
Tram 4 moet terug aanschuiven in de 
file aan het kruispunt Verlorenkost 
De oponthouden vaneren tussen de 
7 a 8 minuten in de spitsuren op een 
reisroute die normaal in 10 minuten 
afgelegd wordt De nieuwe regeling 
betekent voor de MIVG een bijko
mend bedrijfsverlies Het tramperso
neel wordt extra belast en krijgt geen 
tijd meer om uit te rusten tussen 
twee ntten De belangen van de 
treinreizigers (2/3 van de dagelijkse 
gebruikers in de Kortnjksepoort-
straaO worden opgeofferd aan de 
belangen van de handelaars 

Reynvoet (CVP) zag het vanuit 
het standpunt van de middenstand 
reeds 31 % van de winkelpanden 

staat leeg Als de straat uitgestorven 
IS, IS er ook geen tram meer nodig 

De Roo (VU) drukte op drie pun
ten 1 als de herkenbaarheid van de 
verkeersstroom verbetert is er lichte 
verbetering op het winkelpatroon, 2 
het rijpatroon van de wagens is een 
gewoonte van jaren Slechts na en
kele maanden is er verbetering mo
gelijk, 3 de halte van de tram ver
plaatsen voorbij het kruispunt i p v 
ervoor in beide richtingen kan het 
verkeer verbeteren De maatregel 
kan dus goed zijn, mits de nodige be
geleiding 

OCMW-eigenaardigheden 
Het O C M W was aanleiding voor 

een tussenkomst van Van Oote-
ghem (VU) Hij vond dat het O C M W 
te weinig aandacht knjgt en er onvo-
doende overleg is tussen stad en 
O C M W Ook het beleid in het 
O C M W IS niet al te best Zo werd 
pas op 6/12 aan de bewoners van 
het bejaardenhuis een aanpassing 
van de verzorgingstarieven bete
kend per 1/1 Dit IS in strijd met het 
reglement dat oplegt dat de aanpas
singen 3 maanden op voorhand moe
ten worden meegedeeld De prijs
verhoging was trouwens onverant
woord hoogi In de Bijloke worden 
een aantal bedden omgeschakeld 
naar bejaardenverblijven Van een 
bejaardenbeleid is er echter geen 
sprake Binnen afzienbare tijd zal er 
een overvloed aan bejaardentehui
zen zijn, aangezien andere ziekenhui
zen in de stad gelijkaardige maatre
gelen overwegen Bij een bezoek 
aan het Hospice te Ledeberg had 
Van Ooteghem enkele eigenaardig
heden vastgesteld in de kelder werd 
een schilder aangetroffen die geen 
ladders meer mag beklimmen om 
gezondheidsredenen en zich daar 

Sinaai-Station anders! 
Sinaai heeft sinds de samenvoe

ging met Sint-Niklaas nog heel wat te 
goed Het Sinaaise Volksunie-afde
lingsbestuur heeft met de medewer
king van gemeenteraadslid Arthur 
Baeckelandt alle belangrijke ver
waarloosde plaatsen op een nj gezet 
en konkrete voorstellen uitgewerkt 

Als eerste in de rij komt Sinaai-
Station aan de beurt Momenteel is 
dit Stationsplein een trieste bedoe
ning Dikke scherpe steenslag moet 
de vele putten dichten en zorgt voor 
platte fietsbanden 

De fietsenbergplaats is hopeloos 
stuk en nergens kunnen de reizigers 
hun auto's kwijt zonder in de weg te 
staan 

Aan deze situatie kan met redelijk 
weinig kosten fel wat verbeterd wor
den De Volksunie zette zijn visie in 
tekening De vroegere loskade, die 
er nu ongebruikt bijligt kan worden 
schoongemaakt en ingericht als par
keerterrein voor auto's 

De oude fietsberging wordt ver
vangen door een nieuwe ingeplant 

Zo IS het 

Zo kan het' 

op dezelfde plaats rechtover de in
gang van het station Vooraan kan 
een parkje met lage planten worden 
aangelegd 

Verder nog openbare verlichting 
uitbreiden met 1 paal, wegbedekking 
definitief en veilig verharden, het 
verkeer in twee gescheiden nchtin-
gen laten evolueren 

Het Volksunie-afdelingsbestuur 
gaf Arthur Baeckelandt dan ook de 
opdracht dit voorstel aan het sche-
penkollege over te maken 

VU-Denderleeuw 
start met 
een hernieuwd 
bestuur 

Een grondige verjonging en voor 
het merendeel nieuwe gezichten, zo 
kunnen wpj samengevat de nieuwe 
bestuursploeg voorstellen die in de 
volgende jaren voor een dynamische 
aanpak van de plaatselijke afdeling 
zal zorgen 

Voorzitter Roger D'Hoir, onder
voorzitter Guido Pevernagie sekre-
;ariaat Hilde Beernaert, penning-
Tieester Hugo De Bruecker Sociaal 
Dienstbetoon Wilfned De Metsenae-
e (schepen) en Luc Van Esbeek 

(gemeenteraadslid), Verantwoorde
lijke FVV Veerie Vander Weeën, 
Lpden Jean-Pierre Hertveldt Andre 
Goessens en Erwin Vermeire 

Op dezelfde vergadering werd de 
aktiviteitenkalender voor 1984 sa
mengesteld 31 maart, 20ste VU-
nachtbal 8 april deelname nationale 
viering juni plaatselijk ledenfeest, 
oktober jaarlijks eetfestijn, augustus, 
geleide natuurwandeling 

Dienstbetoon Wilfned De Metse-
naere Sportstraat 2 te 9470 Dender
leeuw (tel 053-665827) donderdag
avond van 18 tot 20 u ten gemeente-
huize Luc Van Eesbeek, Fontein-
straat 9, te 9470 Denderleeuw (tel 
053-664940), elke maandagavond 
van 20 tot 21 u ten huize 

knus geïnstalleerd had, er werd ook 
een huisbewaardersgezin aangetrof
fen dat door de personeelsverant-
woordelijke van het O C M W niet was 
gekend 

De nieuwe Bijloke heeft ook zo 
Zijn eigenaardigheden er verdwe
nen reeds 18 kleuren-tv's en 54 
afstandsbedieningen, er werd een 
nieuwe apoteek ingencht 
(1 400000f rJ die niet mag openen, 
in de overdekte parking (600 wa
gens) staat water maar werd toch 
opgeleverd 

Tack (CVP) vroeg zich ook af wat 
de bedoeling is van de tariefverho
gingen Er IS een gevaar dat men het 
tekort wil afschuiven via de sociale 
sektor Er zijn immers maar enkelen 
die de verhoging kunnen betalen 
Men moet in de welzijnssektor tot 
koordinatie komen 

Schepen Bauwens meende dat de 
tanefaanpassing normaal was in ver
gelijking met andere steden Sedert 
1978 IS er trouwens geen verhoging 
geweest terwijl de index met 51,5 % 
steeg Hij is voorstander van een 
jaarlijkse aanpassing die 1 maand op 
voorhand wordt aangekondigd in 
plaats van 3 maanden Men gaat ook 
overgaan tot het toepassen van de 
onderhoudsplicht Hiervoor zal men 
vertrekken van een nettoloon, ver
hoogd met een abattement en een 
bedrag per kind ten laste Men moet 
dus reeds een vnj hoog inkomen 
hebben vooraleer men valt onder 
deze onderhoudsplicht De gemeen
teraad boog zich ook over de wege-
niswerken in de Veldstraat Zowel 
Temmerman (SP) als Verpaele (VU) 
verzetten zich tegen de financienng 
van deze werken via de EGW De 
EGW heeft hier immers niets mee te 
maken en het verstrekken van de 
nodige gelden aan de stad kan de 
deur openzetten voor misbruiken 
De schepen is bovendien in strijd 
met zijn eigen pnnciepen om de 
stadsbednjven onafhankelijk te hou
den van de stad 

Een aantal kollektoren werden 
door de stad Gent overgedragen 
aan de Vlaamse Waterzuivenngs-
maatschappij Verpaele (VU) vroeg 
zich af of wel alle kosten — ook de 
verwijlintresten — zullen gerekupe-
reerd worden Rond middernacht 
vroeg Temmerman (SP) het woord 
om zich nogmaals te verzetten tegen 
de krachtmeting die de raadszitting 
aan het worden is De SP wenste 
dan ook al haar interpellaties terug te 
trekken uit protest Deze punten zal 
de SP terug indienen voor een spe
ciaal samengeroepen gemeenteraad, 
de volgende maandag De SP heeft 
net genoeg raadsleden om de raad 
bijeen te roepen 

Gewoontegetrouw wenste ook de 
VU de zitting om 12 uur te beëindi
gen Aangezien de interpellaties nog 
met aan bod gekomen waren wer
den ze ook teruggetrokken De VU 
(én de pers, en een groot deel van 
het publiek) verlieten dan ook de 
zaal Ook Lemiengre (Agaiev), na 
raadpleging van zijn ,basis" sloot 
zich aan en liet zijn interpellaties van 
de dagorde schrappen 

Uit welingelichte bron kon verno
men worden dat de gewone zitting 
nog tot 4 uur in de morgen aansleep
te Een week nadien werd op initiatief 
van de SP de raad opnieuw samen
geroepen om de interpellaties te 
behandelen op een rustige en sere
ne wijze 

Carla Brion 

Sociaal 
dienstbetoon 
van senator 
Nelly Maes 

Maandag 2 april- om 18 u te 
Belsele bij OCMW-lid Arnold Van-
dermeulen, Belseledorp 90,9180 Bel
sele Tel 7724060 

Zaterdag 7 april: om 14 u 30 te 
Kruibeke bij schepen Kamiel Van 
Mieghem, Bazelstraat 89, 2760 Krui
beke Tel 7741647, om 15 u 30 te 
Bazel, bij burgemeester Antoine De-
nert, Rupelmondestraat 90, 2768 Ba
zel Tel 7742017, om 16 u te Temse 
cafe Cambnnus, 2690 Temse Tel 
7710525 

Dinsdag 10 april- om 11 u te 
Beveren, Vlaamse Mutualiteit Waas
land, Oude Zandstraat 14, 2750 Be-
veren Tel 7756666 

Zaterdag 14 april: om 10 u te 
Kieldrecht-Verrebroek-Doel, bij 
raadslid Boudewijn Vlegels, Tragel 
53, te 2790 Kieldrecht Tel 77351 29, 
om 11 u te Melsele-Beveren, bij 
raadslid Ghisleen Van Vessel, Ga-
verlandstraat 16, te 2740 Melsele 
Tel 7759507 

Zaterdag 21 april om 11 u te 
Tielrode, bij Herman Kegels, Ant
werpse steenweg 105A, te Tielrode 
Tel 771 2013, om 14 u te Stekene, 
Vlaamse Mutualiteit Waasland, Oost-
einde 8bis te Stekene, om 15u te 
Sint-Gilles, bij Albert Van Wiele, Sta
tionsstraat 159, St-Gilhs Tel 
7706578, om 16 u te De Klinge-
Meerdonk, bij OCMW-lid Enk Maes, 
Oude Molenstraat 71, te De Klinge 
Tel 7705924 

Zaterdag 28 april om 15 u Loke-
ren, In de Groene Poorte, Markt 72, 
Lokeren Tel 091-4617 78 om 16u 
Sinaai, bij Georges Maes Vleeshou-
werstr 24, Sinaai Tel 772 31 79 

Op afspraak: elke maandag-, 
woensdag- en vrijdagmorgen, tijdens 
de kantooruren Nelly Maes, Gentse 
Baan 50, te St-Niklaas Tel 7764974 

Lousbergskaai: 
ontmoetingsruimte 
voor bejaarden 

Op de jongste gemeenteraad van 
de stad Gent werden er vragen 
gesteld over het nieuwe flatgebouw 
voor bejaarden op de Lousbergs
kaai Er werd ondermeer opgemerkt 
dat een dure interfonie geplaatst 
werd maar dat men geen concierge 
voorzien had 

Het schepenkollege antwoordde 
dat de interfonie mets met een con
cierge maar met een dienstencen
trum te maken heeft Het kollege 
besliste immers de lokalen op de 
benedenverdieping in te richten als 
ontmoetingsruimte voor de bewo
ners van het complex en de talrijke 
bejaarden uit de wijk De maatschap
pelijke begeleiding van deze ruimte 
zal men toevertrouwen aan een 
maatschappelijk assistent van het 
O C M W 

Voor de werkingskosten zal men, 
zoals in de klubhuizen steunen op 
het vrijwilligerswerk zodat er geen 
lonen verschuldigd zijn 

Een honderdtal meter verder 
hangt de vierde reklame-affiche 30 
jaar Volksunie aan de Lousbergskaai 
nummer 2 

Nieuw VU-bestuur Stekene 
De VU-Stekene heeft volgende 

nieuwe bestuursfunkties verdeeld 
voorzitter dhr Alfons Dhollander, 
ondervoorzitter mevr Miriam Hol-
laert penningmeester dhr Ivo De 
Cock propaganda Jef de Leenheer, 
organizatie dhr Mare Van den Eyn-
de, jongerenwerking Stam De Rech
ter, dienstbetoon Maria Dhollander, 
vorming Frans van Duyse vrouwen
werking mevr Minam Hollaert le
den en abonnementen dhr Eddy 
Van Kerckhove, sport de heren Luc 
Vaerewijck en Piet Dhollander, land

bouw de heren Frans Whindey en 
Aime Van de Vijver 

Samenstelling van de politieke 
raad Kemzeke Jef Eeckhout en 
Eddy Van Kerckhove KI Sinaai Jef 
de Leenheer en Mare Van den Eyn-
de Stekene Ivo De Cock Aime Van 
de Vyver en Miriam Hollaert Voorzit
ter Jef Eeckhout Sekretaris Eddy 
Van Kerckhove 

Afdelingsbestuur Kemzeke voor
zitter dhr Eddy Van Kerckhove, 
sekretaris Mana Dhollander 
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Stadsbeleid en Poëzie 

Volksunie-Mechelen 
informeert zijn leden 

Er w a s g r o t e be langs te l l i ng v o o r de eers te In fo rma t ie - en 
o n t m o e t i n g s a v o n d van het hu id ig V o l k s u n i e b e s t u u r in de on t 
v a n g s t z a a l van het M M T , v o r i g e v r i j dag . V o o r z i t t e r H u g o S e r v a e s 
m o e s t de l a a t s t - b i n n e n k o m e n d e n naar de barkrul<jes v e r w i j z e n a ls 
ze n o g van een z i tp laa ts je w i l d e n gen ie ten . 

Kort en gevat stelde Hugo Sevaes 
bij aanvang van de vergadering elk 
lid van zijn bestuurspioeg voor En 
elk bestuurslid kreeg een aanmoedi
gend applaus Het verder aaneenpra-
ten van de vergadering liet hij dan 
over aan kleinkunst-dame Veerie De 
Vos, die, met de poëzie van het 
alledaagse leven en de grote kleine 
man, nu eens ontroerend, dan weer 
spottend-geestig, het publiek liet ver-
ademen van de politieke en soms 
technische uiteenzettingen van de 
mandatarissen 

De eerste in de nj was Emiel Van 
Langendonck, verantwoordelijke 
voor het Vlaams-nationaal zieken
fonds „Ic Dien", dat ondertussen uit
gegroeid IS tot een volwaardige in
stelling van sociaal dienstbetoon Hij 
belichtte vooral de betekenis van 
deze instelling voor het verruimen 
van de partijgebonden machts- en 
zuilenstrukturen, die soms zo ontwik-
kelingsremmend wegen op het so
ciale en politieke leven in dit land Een 
versterking van „Ic Dien" is een 
versterking van de federalizenngs-
tendens op het vlak van de ziekte
verzekering en de gezondheidszorg 
En met alleen omwille van de geld
stroom naar Wallonië is deze federa-
lizering nodig Ze is het evenzeer 
omdat ook op het vlak van de ziekte
preventie en gezondheidszorg een 
specifiek Vlaams beleid beter aange
past IS aan de noden van ons volk 
dan een gezichtsloos Belgisch 

Stadsvernieuwing 

Grote aandacht ging vanzelfspre
kend naar de uiteenzetting van Os
car Renard, eerste schepen en sche
pen voor Stadsvernieuwing, omdat 
een mooi en leefbaar Mechelen 
steeds een van de eerste zorgen van 
de Volksunie geweest is 

Herinnchting van straten en plei
nen was zijn eerste tema Met dia's 
van de vernieuwde Wollemarkt, in de 
schaduw van de machtige St-Rom-
boutstoren, toonde hij aan hoe met 
beperkte kosten en middelen de 
mooiste plekjes van onze stad kun
nen gevalonzeerd en vermenselijkt 
worden, in een heerlijk samenspel 
van natuur en kuituur 

De IJzeren Leen zal het eerstvol
gende dergelijke rustpunt worden in 
Tjnze stad en de schepen voor 
Stadsvernieuwing maakte zich sterk 
dat met de gerestaureerde St-Pie-
ter- en Pauluskerk, een hersteld en 
gereinigd Paleis van Margaretha van 
Oostenrijk, een gerestaureerd Hof 
van Margaretha van York en een 
aangepaste groenaanleg, de Mechel-
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se Veemarkt binnen afzienbare tijd 
een van de mooiste pleinen van 
Europa zal zijn 

Ofossen 
Het fietspadenplan is een andere 

ingreep die de mens, vooral de kleine 
en jonge mens, prioriteit moet geven 
in het stadspatroon Door stadsfiets
paden, fietsstraten, heringerichte 
kruispunten (met het Kardinaal Mer-
cierplein als prioritair projekt), Ofos
sen en andere voorzieningen wil hij 
zijn veiligheid maximaal verzekeren 
En opdat de fietser zijn fiets ook zou 
kwijtraken, kocht de schepen reeds 
200 fietsrekken aani 

Eventjes scherp ten aanzien van 
de vonge stadsbestuurders werd 
Oscar Renard wanneer hij in een 
treffende dia-reeks de schrijnende 
verkrotting van onze binnenstad aan 
het oog van de toeschouwer liet 
voorbijglijden Wat had hier met kun
nen aan gedaan worden met de 
honderden miljoenen van overbodi
ge of overdure sport- en groentehal
l e n ' En met een beter samenspel 
van stadsbestuur, O C M W en Maat
schappij voor goedkope won ingen ' 

Het huidige stadsbestuur wil hier 
een totale ommekeer realizeren In 
het herwaarderingsgebied Klem Be-
gijnhof-Heembeemd zullen met acht 
woningen vernieuwd worden, zoals 
onder het vong stadsbestuur, maar 
in voorbeeldige samenwerking tus
sen stadsbestuur, O C M W en M G W 
zullen hier zowat 200 nieuwe en 
aantrekkelijke woongelegenheden 
ontstaan in een infrastruktuur die 
een vlucht naar de stad i p v een 
vlucht uit de stad zou moeten verwe
zenlijken 

Herwaarderingsgebied Hoog
straat-Nieuwe Caput;ijnenstraat 
wordt gelijktijdig, d w z in de lop van 
1984 en 1985 afgewerkt en als ook 
de dne andere gebieden waarvoor 
het stadsbestuur met goede hoop de 
erkenning als herwaarderingsgebied 
nastreeft (Drabstraat-Persoonshoek, 
Jef Denynplein-Katelijnestraat en 
Nieuwwerk) de noodzakelijke betoe
lagingskansen krijgen, zal dit stads
bestuur voor 1988 de belangnjkste 
ingreep in het Mechels stadsbeheer 
gerealizeerd hebben van de jongste 
800 jaar 

Met zachte dwang-
Schepen van Financien Kris Van 

Esbroeck begon zijn toespraak ironi-
zerend met de wooren „Met zachte 
dwang vroeg het bestuur me met te 
praten over financiën, want het moet 

' feestelijk blijven " Dus zou hij het 
maar hebben over de intentieverkla
ring van het stadsbestuur en de 

Voorz i t te r Se rvaes t i jdens de ve rwe lkoming 

realizatie ervan, na zowat een jaar 
SP-VU-PVV-beleid 

Door hoorzittingen (reeds twaalf 
in aantal') funktionerende (O advies
raden, Margareta en een duidelijk 
betere motivering van het stadsper
soneel werd zeker reeds een belang
rijke stap gezet naar betere informa
tie en meer openheid ten aanzien 
van de burger 

Kleine technische kwaliteitsverbe
teringen van stratenpatroon, woon
kwaliteit en -infrastruktuur, die eer
der aandacht voor de mens dan 
grote financiële middelen vereisten, 
werden met tientallen- uitgevoerd 
(Kruisbaan, Postzegellaan, Arena 
Walem, enz) Kleinschaligheid en so
berheid zijn voor de huidige stadsbe
stuurders geen ijdele woorden 

Op het gebied van de tewerkstel
ling werden, na jarenlange afgang, 
eindelijk opnieuw werkplaatsen ge
realizeerd (Bulofa, met medewerking 
van het kabinet Schiltz P & C ) 
Wonderen konden met worden ver
richt, maar de val werd gestuit En 
het Arsenaal knjgt, zowel vanuit ons 
Mechels als vanuit ons Volksunie-
profiel, onze volledige aandacht 

Mechelen werd, en wordt op
nieuw een bruisende stad Over 
enkele weken gaat de stemmig ge
restaureerde stadsfeestzaal weer 
open, 11 juli werd, en wordt opnieuw 
een hoogdag voor duizenden, een 
Dodoenstentoonstelling zal eerst 
Mechelen en dan pas Amsterdam 
versieren, en het Mechels imago 
wordt weer in het buitenland gepro
pageerd 

Maar een schepen van Financien 
kan toch met helemaal zwijgen over 
financiën Niet zonder enige fierheid 
kondigde hij aan dat de onredelijk 
zware belastingen die de Mechelaar 
vanwege het huidige stadsbestuur te 
dragen kreeg, met nutteloos zijn ge
weest Gekoppeld aan een sober 
beleid, een grote selektiviteit inzake 
investenngen en een politiek van 
herverkoop van overbodige goede
ren heeft de financiële ortodoxie van 
deze koahtie ertoe geleid dat de 
betoelagingen vanwege de hogere 
overheden iets ruimer zijn gaan 
vloeien Zopas nog werd uit het 
hulpfonds voor steden en gemeen
ten 116 miljoen fr verworven i p v de 
voorziene 40 miljoen 

Met deze middelen, en met een 
nog rationeler gebruik van de gelden 
die de burger ons ter beschikking 
stelt, zal 1985 het eerste jaar van be
lastingverlaging kunnen worden En 
1986 en 1987 liggen beslist in dezelf
de lijn 

Uiteindelijk doet Kris Van Es
broeck een dringend beroep op ie
dereen in de Volksunie om mee te 
werken aan dit vernieuwd beleid 

De balans van anderhalf jaar 
Volksumedeelname aan bestuur van
deze stad IS duidelijk positief Nooit 
stond het Volksumeprogramma inza
ke stadsbeleid zo dicht bij zijn verwe
zenlijking als in deze koalitie 

Jaarlijkse 
Bormshulde 
te Merksem 

Het Borms Dokumentatie- en Ak-
tiecentrum orgamzeert op zondag 
8 april een pelgrimstocht naar het 
graf van dr Borms 

10 u in de St-Franciscuskerk 
Bredabaan te Merksem, eucharistie
viering voorgegaan door e h Joost 
iMoyens, abt van Tongerio De homi
lie zal uitgesproken worden door e h 
kanunnik Herman Mertens, hoogle
raar aan de universiteit van Leuven 
De eucharistieviering zal muzikaal 
opgeluisterd worden door het St-
Maartensfonds-Scheldekoor 

11 u optocht naar het graf van dr 
Borms Wij vormen de optocht in de 
Rustoordstraat, schuin over de St-
Franciskuskerk Aan het graf bloe
menhulde en toespraak door Bert 
van Boghout De optocht zal bege
leid worden door de Vlaamse Har
monie 

Wie bloemen of kransen wil 
schenken kan dat doen door storting 
op postrekening nr 419-8045261 van 
BDAC-Antwerpen met vermelding 
Bloemenhulde 

ANTWERPEN 

6 

MAART 
29 KAPELLEN- Brood- en taartenbakavond om 20 u in zaal ASLK 

Vredestraat 11-12 Inschrijven bij M Hermans 66512 51 Inkom 
gratis voor leden FVV 

29 ZWIJNDRECHT-BURCHT ,Rust-Roest" Eerste kontaktnamid-
dag voor 60-plussers Van 14 tot 17 u in het lokaal Vlaams Zie
kenfonds Dorp-Oost 35 te Zwijndrecht 

30 GROOT-ANTWERPEN Kaasavond in centrum Zurenborg. Da-
geraadsplaats 4 te 2018 Antwrpen vanaf 20 u 30 Kosten 300 fr 

31 AARTSELAAR Unieke tentoonstelling ,Anton Pieck" van 10 tot 
19 u in lokaal Rodenbach Inr Aartselaarse Vlaamse Knng Ook 
op 1 apnl 

31 ANTWERPEN. VUJO-Karnavalsfuif in het Oranjehuis, Hoog
straat „Radio Totaal" Vanaf 20 u 30 Inkom 49,50 fr Pnjs voor 
best verklede koppel Org VUJO arr Antwerpen 

31 ANTWERPEN. Kaderdag FVV over .Volkskunde" (zonnewende
feesten) om 15 u in „Dne Eiken", Eikenstraat te Edegem Inkom 
gratis Spreker Joris Lyslaegers Org FVK 

31 HOUTVENNE Kaartwedstrijd in de parochiezaal Org VU-
Hulshout 

31 TEMSE: Vlaams Nationale Zangfeestavond met optreden van de 
Jef Eibers en een mim-Vlaams Nationale Cantus door de oud-
studentenvereniging De Keikop" Inkom 100 frank In zaal Cam-
brinus. Kasteelstraat Org A Verbruggenknng, afdeling Temse 

31 LIER 4de kaasavond VNJ-JSK Neteland in zaal Familia Berlaar-
sesteenweg om 20 u 30 

31 WOMMELGEM. Voetbal Groene Duivels —Den Klauwgert om 
14 uur Terrein SK Oeiegem 

31 GEEL Openingsdagen van het Klubhuis Molenhof, Wildersedijk 
3 Gratis konsumptie, feestelijk hapje, sfeer en gezelligheid Ook 
op zondag 1 april 

APRIL 
4 AARTSELAAR: „Europa der Volkeren", spreekbeurt door Willy 

Kuijpers om 20 u in lokaal Rodenbach Inr VU-Aartselaar 
BERCHEM. „Laat liederen weerklinken", zangavond onder leiding 
van Gust Teugels, m m v koor Jubilate, solisten en publiek Om 

20 u in zaal Eglantier, Zillebekelaan 6 Inr Vlaamse Kring 
Berchem 
HERENTHOUT „The Cotton City Jazzband" treedt op in zaal de 
„Lux" om 20 u 30 Org Herenthoutse Kulturele Vriendenkring en 
Atelier Matsys 
WOMMELGEM: 10de VU-kwis voor Wommelgemse verenigin
gen in zaal Keizershof, Dasstraat om 20 u 
BORNEM Spreekbeurt door senator Walter Luyten over .Bas-
ken en hun stnjd' met dia's en muziek in het kader van de 
Europese verkiezingen Om 20 u 30 in zaal „De Bron", Kapelle-
baan 
MEERHOUT-ZITTAART- Kienavond in de parochiezaal t v v de 
v z w Vlaams Onthaalcentrum Org VU-Meerhout 
DEURNE Kaas- en wijnavond om 19 u 
EDEGEM VOSKA-bal om 20 u 30 in de Krypte 
EKEREN Dienstbetoon Bart Vandermoere van 1 3 u 3 0 tot 
14 u 30 in zaal De Boterham Veltwijcklaan 23 
WIJNEGEM VU-etentje in de Schuur Wommelgemsesteenweg 
om 20 u Pnjs 250 fr Inschr 3536002 
WOMMELGEM Kaartavond in Den Klauwaert, om 20 u Inschrij
vingen tot 19 u 30 in ons lokaal Prijzen 2 000 fr vooruit 
WOMMELGEM Met de bus naar Gent, vienng 30 jaar VU Prijs 
bus 140 fr/VU-st icker lOOfr Inschrijvingen bij het bestuur 
Vertrek om 13 u aan De Klauwaert, Dasstraat 
EDEGEM: Bus naar Gent 30 jaar VU' vertrek om 13 u stipt aan 
Drie Eiken Inschr Hilde De Wit, J De Saedeleerlaan 10, 
4491760 

11 SCHILDE-'S-GRAVENWEZEL , Een andere kijk op de politiek 
tussen de 2 wereldoorlogen" door F Van Opstal om 20 u in het 
Dienstencentrum (kleine zaal) Org Nieuwe Jeugd 

12 LIER Spreekbeurt door minister Hugo Schiltz over „De Uitweg" 
Het sociaal-ekonomisch profiel van de Volksunie", om 20 u in zaal 
Hof van Aragon 

13 WOMMELGEM- Slotavond 10de VU-kwis voor Wommelgemse 
verenigingen in zaal Keizershof, Dasstraat, om 20 u 

13 ZWIJNDRECHT-BURCHT Vlaamse zangavond met akkordeon-
begeleiding als voorbereiding op het zangfeest Om 20 u in het 
Vlaams Huis, Polderstraat te Zwijndrecht Org vzw Vlaams Huis 

14 O -L-VR.-WAVER. Jubileumbal 20 jaar VU met het Waltra-orkest 
(Stan Philips) om 21 u in zaal Graaf D'Elissem Vienng van de pio
niers Voorverkoop 80 fr 

14 LAAKDAL VU-ledenfeest in lokaal Lambertus te Eindhout-
Laakdal 

14 ARENDONK. Vakantie-jeugdbal in zaal judo-lokaal Org VU-
Arendonk 

15 WOMMELGEM: Poezie-avond met Francis Verdoodt „Vlaamse 
evergreens", muzikale begeleiding met violist Johan Smits van 
het ensemble De Fluwelen Streling Inr drvk den Klauwaert Om 
20 u 30 in zaal Keizershof 
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VU-Mechelen 
naar 't Kuipke 

Onze bussen vertrekken op de 
Grote Markt (voor het cafe Breugel) 
om 13 u stipt Uw deelname in de on
kosten (busreis en inkom O bedraagt 
250 fr 1 persoon 450 fr 2 perso
nen, 200 fr voor elk bijkomend ge 
zinslid 

Inschrijving bi) voorkeur op onze 
ontmoetingsavond van 23 maart in 
het MMT Hanswijkstraat te Meche
len 

Inschrijving kan ook telefonisch 
bij Gerlinde Buts Schonenberg 139 
te 2800 Mechelen tel 41 5601 Wim 
Baetens Heike 50 te 2930 Hombeek, 
tel 41 4416 Herman Dubin, Venne-
courtlaan 2 te 2960 Muizen, tel 
417337 

Betaling is mogelijk door een over-
schnjving op rekening 001-0580818-
58 van de VU-Mechelen, Heike 50 te 
2930 Mechelen 

FVV-kaderdag 
Antwerpen 

D e Federat ie Vlaannse V r o u 
w e n g r o e p e n o rgamzeer t haar 
kade rdag te A n t w e r p e n o p za
te rdag 7 apri l van 10 u to t 17 u 
in het Ku l turee l C e n t r u m , D n e k o -
n ingenst raat 126 te 2600 Ber
chem, 0 3 - 2 3 9 5 9 0 8 

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

Iedereen is w e l k o m i 
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Senator 
Luyten te 
Wommelgem 

Met als gastspreker senator Wal
ter Luyten is deze avond weerom, 
als zovele reeds voor de zeer tainjk 
opgekomen leden een hoogvlieger 
geworden In een gezellige sfeer 
werd er gegeten, gedronken (met 
mate), gebabbeld, maar vooral ge
luisterd Walter Luyten — in Wom
melgem vast geen onbekende — 
kon in zijn welbekende stijl alle aan
wezigen boeien Soms striemend 
hard soms pijnlijk verwijtend naar de 
mosselhouding van de CVP'ers in de 
Senaat, waarvan hij er sommigen in 
door hem onverbeterlijk gesproken 
dialekten zowel m het Westvlaams 
het Limburgs of het mooiste Ant-
waarps a la kop Van Eynde wist te 
situeren in verband met een in hun 
ogen soms heel klem beetje Vlaamse 
reflex en dan moeten ze er al hun 
pere grootvader tot zelfs ene zijn 
overgrootvader bij sleuren want die 
had ook op de koer van het kollege 
een keer geen Frans gesproken 

Wanneer hij echter over het Euro
pa der Volkeren begon te spreken 
moest het van zijn hart dat sommi
gen hem verwijten meer buiten, dan 
in Vlaanderen werkzaam te zijn Iet
wat emotioneel weerlegde hij deze 
kwaadsprekerij en dacht daarin nog 
altijd vrij te zijn om met zijn 5 % va
kantie te doen wat hij wou en de an
dere 95 % zich totaal m te zetten in 
Vlaanderen Wanneer hij dan besloot 
om 22 u 30 en zich verontschuldig
de voor het met kunnen blijven om
dat hij om 23 u in Turnhout werd ver 
wacht voor de inhuldiging van een 
Vlaams Huis zal het applaus dat toen 
spontaan losbarstte hem wel een 
nem onder het hart geweest zijn 
Senator bedankt W H 

Naar Gent 

Autobus naar Gent op 8 april 
Vertrek 13 u Den Klauwaert Prijs 
alles inbegrepen 240 fr W Her-
bosch tel 3536894 

Rouw 
te Broechem 

Op dinsdag 27 maart overleed 
onze gewaardeerde vriend en me
dewerker Karel Breugelmans, nau
welijks 61 jaar geworden 

Karel zetelde in de gemeente
raad van de fusiegemeente Ranst 
vanaf 1 januari 1977 Vroeger in de 
deelgemeente Broechem was hij 
eerste voorzitter van de kultuur-
raad m deze gemeente Jarenlang 
voorzitter van de KWB Hij was een 
toonbeeld van dienstbaarheid en 
trachtte iets bij te dragen tot de ma
teriele en kulturele opgang van zijn 
dierbaar Vlaanderen 

W I J danken zijn dierbare echtge
note Maria, zijn negen kinderen, 
schoon- en kleinkinderen omdat wij 
hebben mogen delen van zijn rijke 
gave, zijn kameraadschap en ge
meenschapszin WIJ danken Karel 
voor zijn rechtlijnigheid, vastbera
denheid en grote vriendschap Wij 
hadden u nog zo nodig, Karel 

Plechtige uitvaart van Karel 
heeft plaats op zaterdag 31 maart 
om 10 uur in de O-L-V-kerk te 
Broechem 

Geslaagde W M - d a g te Brugge 

„Informatica en 
automatizering # # 

Voor de talrijk opgekomen aanwe
zigen (ondanks het feit dat het een 
gewone werkdag wasO groeide 
deze dag dank zij de medewerking 
van het stadsbestuur van Brugge en 
meer speciaal de steun in woord en 
daad van schepen van financiën 
Raymond Reynaert uit tot een erg 
vruchtbare aktiviteit De deelnemers 
werden in de vroege voormiddag 
biezonder spontaan door schepen 
Reynaert welkom geheten waarna 
door dezelfde schepen een uiteen
zetting werd gegeven over de doel
stellingen en resultaten van het in 
gebruik nemen van informatica-ap-
paratuur in de stad Brugge 

Dit werd deskundig aangevuld 
door de daaropvolgende uiteenzet
ting van de stadsontvanger de heer 
Jaak Blomme die ons verder weg
wijs maakte o a in de meer techni
sche aspekten van de zaak 

Omnngd door komputerdeskundigen gaf VU-schepen Reynaert 
algemene inleiding in het majestatische Brugse stadhuis 

de 

Het eerste teoretische gedeelte 
werd afgesloten met de toespraak 
van de verantwoordelijke voor CEVI 
op wiens gewaardeerde en vriende
lijke hulp en ook deze van zijn mede
werkere WIJ de hele dag mochten 
rekenen Hij zette ons de betekenis, 
doelstellingen en werking van CEVI 
uiteen Daarna zetten wij logischer
wijze de stap naar de praktijk een 
bezoek aan de apparatuur van de 
stad Brugge 

De meeste deelnemers waren 
werkelijk onder de indruk van de 
vele mogelijkheden van de beschik
bare apparatuur en konden met de 
bereidwillige hulp van het stadsper
soneel heel wat opsteken 

Na een gezellig eetmaal in kasteel 
„Tudor werd het studieterrein ver
legd naar het provinciaal centrum 
„Boeverbos' waar de grote konfigu
ratie van de provincie kon bezocht 
worden 

Er werd nog ruim de kans gebo
den om vragen te stellen aan de 
verantwoordelijken van CEVI en de 
organizatoren 

Tot slot blikte senator Guido Van 
In in zijn slottoespraak met tevreden
heid terug op de geslaagde aktiviteit 
Het hoeft eigenlijk met gezegd maar 
toch bij een aantal mensen rees 
weer de vraag naar nog meer derge
lijke aktiviteiten 

Gilbert Vanoverschelde 
Verantwoordelijke VNS 

„Den Olm" te Waregem en 
„Desselgem-Centrum" geherwaardeerd 

D e Waregemse gemeenteraad keurde unaniem de pnnciepsbesl issmg tot herwaardering van „Den 
Olm" en „Desselgem-Centrum" goed Iedereen weet dat „Den Olm" een stukje vervallen gebied is in het 
hartje van W a r e g e m D e graad van verkrotting van sommige panden is vanop de straat vast te stellen 
O o k staat het klooster van de paters oblaten volledig leeg, sommige bedri j fsgebouwen worden niet of 
alleen als stapelplaats gebruikt en zonder aanpassing is niets daarvan te gebruiken voor het vestigen 
van een of andere bedrijvigheid 

In 1983 werd dan ook kontakt 
opgenomen met de minister be
voegd voor de herwaardenngs-
operaties en na inspektie door een 
kabinetchef werd door hem de her-
waardenngsoperatie gunstig geadvi-
zeerd 

Zonder financiële steun van bui-
tenuit IS echter geen enkele aktie 
mogelijk noch voor de partikuliere 
bewoner, noch voor de bouwmaat
schappij Een samenwerking tussen 
het gemeentebestuur (de initiatiefne
mer) en een bouwmaatschappij (de 
uitvoerder) zou eventueel in het vol
gende kunnen resulteren 

— Het patersklooster met bin
nenplein zou kunnen aangepast wor
den voor bewoning Zo kan een 
sociale woongelegenheid gescha
pen worden voor 40 % van de 
kosten 

— Ook de bedrijfsgebouwen 
kunnen eventueel als woongelegen
heid omgebouwd worden 

— Invulbouw kan gepleegd wor
den om de straat een meer gesloten 
karakter te geven 

In Desselgem bestaan reeds meer 
konkrete plannen om het centrum te 
herwaarderen Als eerste zou de 
hoek van de Liebaertstraat-Beveren-
straat aan de beurt komen 

Met felicitaties 
Wat de konkrete werking betreft 

voor het vastleggen en uitwerken 

Sierpleister op gevels? 
Kelderdichtingen 

Alle vochtisolaties 

A.B.D. 

(Antwerpse Bouw- en Dichtingswerken) 

Eikenstraat 212, Reet - Tel. 03-888.64.68 

Ook ruwbouw & sleutel op de deur 

van die herwaarderingsgebieden 
werden door raadslid Paul Wielfaert 
(VU) volgende voorstellen inge
diend 

— Aangezien de procedure met 
zo kort en zo eenvoudig is moet de 
gemeenteraad zo vlug mogelijk een 
positieve' beslissing nemen (dat is 

dus nu reeds gebeurd) 

— Wat „Den Olm' betreft de J 

Waregemse 
Vlaamse Vrouwen 
spelen 
„Zwijg... Kleine" 

De Waregemse Vlaamse Vrou
wen ( W W ) brengen samen met 
enkele geestesgenoten en 2 VU-
gemeenteraadsleden op 15 apnl om 
1900 u het blijspel , Zwijg Kleine" in 
de schouwburg van het kultuurcen-
trum De Schakel" te Waregem Dit 
blijspel van Fitzgerald Kuzs werd in 
het Waregems vertaald door Ene 
Deroose zelf akteur in het stuk 

In een regie van Filip Viaene bren
gen de W W het verhaal van het fa-
milifeest gegeven ter gelegenheid 
van de eerste kommume van Eddy 
(Dag Wielfaerü De rol van moeder 
Yvonne wordt gespeeld door Oda 
Steenhoust en vader Robert is Paul 
Wielfaert 

Andere rollen worden vertolkt 
door Claudine Bourgois als de gedis
tingeerde kokette en hovaardige 
vriendin Gerda en Ene Deroose is 
haar onderdanige en sullige echtge
noot Francois Bernadette Damman 
gekend in toneelmiddens is de rond
borstige Tantanna en Filip Viane haar 
even joviale en goedgezette echtge
noot nonkel Willy Ook de frivole 
nicht Jaqueline komt haar woordje 
meepraten 

Afspraak dus in „De Schakel" op 
15 april om 1900 u Toegang 120 fr 
en kaarten te verkrijgen in „De Klau-
waart" en bij de akteurs 

Verhelststraat en de Molenstraat 
kunnen eventueel in het herwaarde-
nngsgebied opgenomen worden 

— De bewoners van het her-
waardenngsgebied moeten als be
langhebbende zeker primeren De 
andere belanghebbenden zijn ook 
reeds gekend (OCMW, bouwmaat
schappij ) Maar steeds volgens P 
Wielfaert, is dit onderwerp te belang
rijk en de gevolgen zijn zowel in tijd 
als in volume te groot om hier aan 
politiek opbod te doen Het zou dan 
ook logisch zijn dat elke beslissing er 

een is die uitgaat van de vertegen
woordigers van de belangstellenden 
vertaald door techmekers Zowel 
vertegenwoordigers als techmekers 
moeten met voldoen aan bepaalde 
politieke eigenschappen Zulke tech
mekers zijn zeker in Waregem te 
vinden 

— Wat de ideeën voor de uitwer
king betreft ware het ook wenselijk 
dat, onder de vorm van projektwer-
king dit projekt door te spelen aan 
hogere instituten (stedebouw, bouw
kunde, ) Zo zou men onder de vorm 
van een prijskamp van nieuwe 
ideeën kennis krijgen 

Schepen Carron feliciteerde P 
Wielfaert voor zijn suggesties en 
beloofde dat daarmee rekening zal 
gehouden worden 

WEST-VLAANDEREN 
MAART 
30 ROESELARE Grote fruitkaarting en teerlingbak in drankhuis „De 

Rodenbach' Zuidstraat, vanaf 18 u en zat 31 -3 vanaf 16 uur In
leg 40 frank Org VU 

APRIL 
1 IZEGEM Wandeling in Mullem, o l v Rik en Lutgarde Pattijn-Sa-

blain Samenkomst om 13 u 30 aan het Vlaams Huis Org 
Wandelklub Vlaams Huis 

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 Mark t 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 

8 IZEGEM Naar het Gentse Sportpaleis voor de viering van 30 
jaar Volksunie Vertrek met de bus om 13 u 15 aan het Vlaams 
Huis 

11 IZEGEM „Hoe ontvang ik gasten voordracht door Brigitte 
Druwe Om 20 u in de bovenzaal van het Vlaams Huis Org F W 

13 MOORSLEDE-DADIZELE Jaarlijks ledenfeest om 20 u in kafee 
De Vlasschaard' te Moorslede 

16 IZEGEM Voordracht over ikonen (oorsprong, geschiedenis 
procédés bij het schilderen) door Raf Werbrouck Om 15 u in de 
bovenzaal van het Oud Stadhuis Org V V V G 

26 IZEGEM' Groot Eurodebat o l v Dirk Sterckx (BRT), met Pol 
Marck (CVP), Willy Vernimmen (SP) Karel De Gucht (PVV) en 
Willy Kuijpers (VU) Om 20 u in het Muziekauditonum, Kruis
straat 15 Org VSVK 
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Volksunie leper naar Gent 
Naar aanleiding van het 30-jarig 

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 

Menen-Lauwe-
•Rekkem 
naar Gent 

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

Opstapplaatsen Busschers 
13 u 15, O C 13 u 20, Cafe Pallieter 
13 u 25, Rekkem gemeentehuis 
13 u 35, Lauwe gemeentehuis 
13 u 34 

VU-Roeselare 
naar Gent 

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

Inschnjven voor zaterdag 31 
maart bij Mark Declercq, Populier-
straat 185, 8800 Roeselare 

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 meuwe 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) 

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

VU-Waregem 
naar Gent 

De VU-Waregem wil massaal aan
wezig zijn op de viering van 30 jaar 
VU op zondag 8 apnl om 15 uur in 
het Gentse sportpaleis Daarom 
wordt een bus ingelegd We vertrek
ken om 13 u 30 aan ons lokaal , De 
Klauwaart' Markt 23 Waregem De 
busreis is gratis en de toegang tot de 
grandiose viering kost 100 fr In
schrijven in ons lokaal ,De Klau
waart' , Markt, Waregem telefonisch 
601248 

VU-lzegem 
naar Gent 

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

VU-lzegem wil flink aanwezig zijn 
op de viering van 30 jaar VU op zon
dag 8 apnl 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 

Oostende naar Gent 
Leden en simpatizanten die wen

sen deel te nemen aan deze grootse 
VU-manifestatie worden verzocht 
lOOfr toegangsgeld te storten of 
over te schrijven 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) 

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 partij' 

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

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. V a n D r i e s s c h e , arr voorz i t te r 

— „ D e afdel ing", d o o r G. V a n o v e r s c h e l d e , arr bestuurs l id e n di rek-

teur V N S 

Namiddag 

— ,De pol i t ieke raad en pol i t iek kol lege", d o o r B. S c h e i p e , 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 bestuur" , d o o r E. Van D r i e s s c h e , arr 
voorz i t te r 

— „ D e inbreng van het arr in de part i j raad", d o o r L G r o o t a e r d t , 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 D e n D r i e s s c h e , gemeenteraads l id 

— „S lo t toespraak" , d o o r R ie t D e C i e r c q , voorz i t te r van d e V U -

part i j raad 

Het arr bes tuu r dr ing t aan o p d e aanwez ighe id van alle bestuurs le
den en mandatar issen 

stapte het bestuur in vuilniszakken vermomd op als protest tegen de 
dure (16 fr) vuilniszakken Het schijnt dat sommige schepenen op de 

lange tenen waren getrapt 

Alveringem 
riep leden 
samen 

Op initiatief van de VU-afdeling 
van Alveringem was volksvertegen
woordiger W Kuijpers zaterdag te 
gast op het avondfeest van de plaat
selijke Volksunieafdeling in de Drie 
Ridders te Gijvennkhove 

Het was voorzitter H Lemahieu 
die namens het bestuur de talrijke 
vrienden en sympatizanten mocht 
verwelkomen 

Vanuit het verre Herent naar de 
Westhoek is voor deze globetrekker 
eigenlijk slechts een pasje Pas terug 
van een inspektiereis bij de Bergtur-
ken of de Koerden uit Turkije wist 
spreker de aanwezigen te boeien 
met een fijne uiteenzetting omtrent 
het Europa der volkeren Met welk 
recht aldus de gast werden Vlamin
gen of ze nu in België Nederland of 
Frankrijk wonen gescheiden door 
kunstmatige grenzen Met welk 
recht werden de Basken de Bretoe
nen de Welshmen het recht op een 
eigen kuituur on tzegd ' 

De gast trok de vergelijking door 
en onderstreepte het eigene van 
ieder volk van iedere streek Waar
om laat men vanuit Brussel de regio s 
zelf met beslissen wat goed is voor 
h e n ' Kan het toerisme dat momen
teel ongekoordineerd een eigen weg 
zoekt niet toevertrouwd worden aan 
de plaatselijke mensen zonder direk-
tieven vanuit de hoofdstad op te 
leggen De spreker deed een dnn-
gende oproep om zoVeel als moge
lijk het roer in eigen handen te 
nemen om de plaatselijke noden te 
lenigen 

Ter gelegenheid van het avond
feest werd ook het eerste nummer 
van het plaatselijk partijblad De 
Zeemeeuw aan de aanwezigen 
voorgesteld Volgens sekretans 
F Becuwe is het de bedoeling om 
periodiek met het vierbladig partij
blad bi) alle inwoners van de ge
meente binnen te komen In het 
eerste nummer wordt reeds aan 
dacht besteed aan de politieke toe
stand op de gemeente en wordt 
vanwege de voorzitter een verant
woording voor de publikatie gege
ven (MAO 

- ^ lepel & vork... 
BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

CAFÉ-RESTAURANT 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 Grobbendonk 
Tel 014-512148 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

Tel 056-412922 
056-41.81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bourdeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vrijdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel 091-67 5712 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

D o r t m u n d e r l h i e r B r a u - h o v e n 

Tervuursevest 60, LEUVEN 
Tel 016-228672 

Kon Astndiaan 85, KONTICH 
Tel 031-573032 

Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel 02-2187489 

Brugse Baan 1, HULSTE 
Tel 056-711536 

Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor 
feesten, banketten e a Duitse speciali
teiten Dortmunder Thier van 't vat 
Levende Water Tbnisstemer Sprudel, 
goed en goedkoop eten 

Hotel-restaurant-pub 

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

Voor een lekker etentje 

in een gezellige sfeer 

EETHUIS T VOSKE 

Verbertstraat 145-147 
2110 Schoten, 03-65841 76 

W I J verzorgen al uw feesten 

Sedert 1910 
JAN PAyWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde Tel 052-42.3246 

Wekelijkse rustdag vnjdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof decemt>er 

De familiezaak met traditie 

Banketbakkerij 

AIMTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 
Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

Dr Van De Perrelei 51 
Borgerhout 
Tel 03-2365654 

ladv 23) 
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BRABANT 
MAART 
30 HALLE-VILVOORDE: Arr raad om 20 u in zaal „De Koldam", 

Koldamstraat te Hoeilaart 
31 GRIMBERGEN: Traditioneel lente-etentje in de Singel te Strom-

beek-Bever vanaf 18 u Ook op 1 -4 tussen 11 u 30 en 15 uur 
31 ITTERBEEK: Jaarlijks eetfeest vanaf 16 u in de parochiezaal te 

St-Anna-Pede Ook op 1 -4 vanaf 12 uur 
31 MACHELEN: Voorjaarssmulpartij vanaf 12 tot 21 u in het 

Wijkcentrum Mana Moeder (Hulpkerk) J Veltmansstraat 
31 TIENEN: Groot VU-bal in de stadsschouwburg en VUJO-disco-

bar in de rookzaal Om 21 uur 
31 WEERDE. VU-dansavond in zaal Alcazar, Damstraat 96 Orkest 

Jet-Set Om 21 uur 

APRIL 
1 LEUVEN: Jaarltjks Broederbandfeest vanaf 14 u 30 m de Knng 

Jozef Pierestraat te Kessel-Lo Inschr mevr Brauns, Fr Lintstraat 
52, 016-226503 Prijs 250 fr 

5 MEISE-WOLVERTEM: Spreekbeurt door Vic Anciaux over „De 
Volksunie in de gemeente" Om 20 u in St-Maarten, Gemeente
plein Gratis dnnk vi/ordt aangeboden door het bestuur 

7 BRUSSEL: Voorlichtingsvergadenng met als tema „Welke toe
komst voor Brussel ' " Met A M Neyts, ^aatssekretaris, Vic 
Anciaux, VU-voorzitter en de senatoren L Depauw en H Weckx 
Om 15 u in de zaal Duquesnoy, Duquesnoystraat, Brussel-
Centrum dn het Magdalenacomplex) Gratis toegang 

7 JETTE: Voetrally door de gemeente vertrek vanaf 13 u tot 
14 u 30 Samenkomst aan het Trefcentrum, Leopold I-straat Org 
Vlaamse vxandelklub CVUJO) 

7 WEMMEL: Kaasavond „Zandloper", Zijp 18B, om 20 u Org 
Vlaamse Kring Wemmei 

FVV-kaderdag Brabant 
D e Federat ie Vlaanrise V r o u 

w e n g r o e p e n organ izeer t haar 
kade rdag te Brusse l op zondag 
31 maar t van 10 u to t 17 u in 
't S c h u u r k e , O u d e Graanmark t 

VU-Tienen 
naar Gent 

VU-Tienen neemt deel aan het 
groot familiefeest te Gent en reist op 
8 april naar het Gents Kuipke Nog 
enkele plaatsen vnj in de bus In
schrijven bij bestuursleden van de 
afdeling Uur en plaats van vertrek 
vi/ordt meegedeeld Iedereen wel
kom 

Jozef Nauwelaerts 
overleden 

Jozef Nauwelaerts, vader van arr. 
VU-l id Jos Nauwelaerts (°1895) 
overleed op 22 maart in Asse 

Oorlogsvri jwi l l iger en -invalied 
ti jdens 1914-1918 en flamingant ge
worden ti jdens de oorlog. 

Begrafenis op zaterdag 31 maart 
om 10 u. 30 in kerk van de Herrijze
nis in St.-Jans-Molenbeek. 

25 te 1000 Br j s s e l , 02-513 25 64 
D e kade rdag heef t als t ema . 
„E i i ropa" in al haar aspek ten 

Iedereen is w e l k o m 

Sparen - Leningen - Verzekeringen 

GROEP ARGENTA 
Kanloorhouder, 

F O N S P R I N S E N 

inerbeeksebaan 242 I' 
1711 ITTERBEEK - DILBEEK 

» 56909 14 - 569 n 17 

VU-Machelen-
Diegem komt eraa 

Met onze bus erbij zal 't Kuipke 
nog voller zitten We vertrekken 
rond 13 uur De .toegangs-stickers" 
kosten 100 fr en de busreis wordt u 
gratis door onze afdelingen aange
boden Men IS maar eenmaal 30 jaari 

Inschrijven voor 31 maart bij Jan 
Van Steenberge, Tenaertslaan 13, 
1920 Diegem, Lut Decoster, Van 
Obbergenstraat 24, 1830 Machelen 

Sportdag 3 juni 1984 

Volkssporten in Vlaanderen 
D e v o l k s s p o r t e n , een van de s p o r t k e u z e n o p anze na t iona le V U -

s p o r t d a g , v e r d i e n e n t o c h e v e n ex t ra aandacht . He t gaat h ier o m 
o e r o u d e s p e l v o r m e n d ie een v e r d o k e n leven le iden t u s s e n de d iver 
se s p o r t e n van t e g e n w o o r d i g . In de v o l k s m o n d sp reek t men s o m s 
v a n c a f é s p o r t , o m d a t enke le o n d e r hen enke l n o g b e o e f e n d w o r d e n 
m het d o r p s c a f é . O p de s p o r t d a g w i l l en w l ] aan tonen dat deze 
s p o r t e n he lemaa l n ie t de marg ina le b e n a m i n g van c a f é s p o r t ve rd ie 
nen. 

Behendigheid, doorzettingsver
mogen en koelbloedigheid zijn de 
ingrediënten die de volkssportom
loop spijzen Men beoogt geen echte 
kompetitie Het is veeleer een wed
strijd onder familie en vrienden, 
waarin het spel van groter belang is 
dan de uitslag 

Enkele sporten uit de volkssport
omloop 

Trou-madam is een spel dat vroe
ger voornamelijk door de vrouwen 
beoefend werd Het vindt zijn oor
sprong in West-Vlaanderen en men 
speelt met 5 balletjes die zorgvuldig 
naar de poortjes in een bak gerold 
worden 

Kegelen, de voorloper van het 
bekende bowling, met het kleine ver
schil dat men zelf de kegels moet te
rugplaatsen 

Tafelkegelen. een miniatuurkegel-
spel, dat heden nog gespeeld wordt 
in de streek van Aarschot en Tes-
senderlo Het is de bedoeling met 
een slingerbeweging van de bal de 
kegeltjes omver te stoten 

TonspeJ. met 10 schijven wordt 
naar de gaten in de ton gemikt 

De totale omloop bestaat uit 
10 verschillende sportea Die men in 
de vorm van een circuit aflegt Bij ie
dere stand wordt de score op een in
dividuele kaart genoteerd Aan de 
laatste halte telt men de resultaten 
samen De winnaar is hij die over het 
ganse parkoers de hoogste score 
haalt 

Maar nogmaals deelnemen in 
spelvreugde is hier belangrijker dan 
de uitslag Hopelijk kom je ook even 
langs op 3 juni 1984 Guido 

VU-Kessel-Lo 
kritisch over 
verkaveling 
Vlierbeekveld en 
vestiging Delhaize 

Het b e s t u u r v a n de V U - K e s s e l - L o nam kenn is van de bes l i s s i ng 
van het s tadsbes tuu r , b e s p r o k e n op de ve rgade r i ng van de 
K o m m i s s i e Ruunte l i j ke O r d e n i n g v a n 1 mi ia r t j l., o m de f i rma De lha i 
ze een i np lan t i ng van een g r o o t w a r e n h u i s toe te s taan op het V l ier 
b e e k v e l d te Kesse l -Lo Het c o m p l e x met pa rkee r te r re inen zal 
w o r d e n o p g e r i c h t op een te r re in van 3 ha, reeds in e i g e n d o m van de 
f i rma, ge legen aan de Q i e s t s e s t e e n w e g te Kesse l -Lo en aans lu i t end 
o p het v o o r m a l i g e leegs taande C o c a - C o l a - g e b o u w . 

VU-Kessel-Lo is geenszins gekant 
tegen een aangepaste winkelinfra-
struktuur in de Vlierbeekwijk, en pleit 
in dit verband voor wijkg^bonden en 
kleinschalige handel Deze kleinscha
ligheid bevordert het wijkleven en 
geeft aan het kopen van verkopen 
een menselijk en sociaal karakter 
Het kommercieel initiatief van jonge 
zelfstandigen wordt daardoor gesti
muleerd Bovendien blijft het ekono-
misch voordeel in da eigen streek en 
gaat het met naar een multinationale 
handelsfirma Ten slotte hebben stu
dies aangetoond dat er geen merk
baar prijsverschil is tussen grootwa
renhuizen en buurtwinkels 

Verkrachting 

Onaanvaardbaar is dat het stads
bestuur beslist het bijzonder betem-
mingsplan (BPA) „Kerkhof en omge
ving" dat in herziening is in te trekken 
om het^odoende mogelijk te maken 
voor w f i r m a Delhaize een afzonder
lijk bestemmingsplan te laten goed
keuren Daardoor wordt, buiten de 
hangende procedure, een begin ge
maakt met de verkaveling van het 
Vlierbeekveld, die er zal op volgen 
Het VU-bestuur klaagt met alleen die 

VU-Kortenaken 
in rouw 

In de nacht van zondag 19 maart 
overleed Germaine Putseys, de echt
genote van onze VU-lokaalhouder 
en voorzitter Kalikst Hermans Op 
een leeftijd van 57 jaar had het leven 
voorzeker nog veel te bieden doch 
een ongeneeslijke kwaal knakte haar 
leven af op de vooravond van de 
nieuwe lente 

WIJ allen bewonderen de moed en 
kranigheid waarmee zij gedurende 
zeven jaren haar leed heeft gedra
gen Het was inderdaad dezelfde 
moed en kranigheid waarmee de 
familie Hermans-Putseys steeds pa
raat heeft gestaan in de Vlaams-
nationale ontvoogdingsstnjd Tijdens 
de sombere periode toen de Volksu 
me pas begon aan haar heropstan
ding, was er in onze Hagelandse 
streek voorzeker veel moed nodig 
om zijn Vlaams-nationale overtuiging 
naar buiten toe te vertonen Meer 
nog de familie Hermans Putseys 
stelde toen reeds hun pasgebouwd 
cafe-ijssalon open als onderdak voor 
onze VU-afdeling en de diverse VU-
aktivileiten Zij waren er fier op dat 
hun dochter Agnes als VU-kandidate 
deelnam aan de verkiezingen Bij het 
heengaan van mevrouw Hermans 
willen WIJ naast ons medevoelen ook 
onze dankbaarheid betuigen aan de 
rouwende familie Bij de begrafenis 
verleden zaterdag waren er naast 
een enorme massa mensen ook nog 
de vele VU-vnenden van het eerste 
uur aanwezig zodat dit voorzeker 
een sterke troost is geweest voor 
Kalikst en de kinderen 

VU-Kortenaken 
arr Leuven 

verkrachting aan van de procedure 
tot herziening van het betroffen bij
zonder plan van aanleg „Kerkhof en 
omgeving' maar verzet ztch tegen 
de bouw van een grootwarenhuis 
met parking m een woonuitbreidings-
zone, voorzien op het gewestpfan 
Leuven 

De VU-Kessel-Lo herhaalt zijn 
standpunt dat, zoals voorzien in de 
wet. een uitbreidingszone slechts 
een reservegrond is voor sociale 
woningbouw en zeker met mag aan
gewend worden voor industriële 
doeleinden Zij ziet in de ontkrach
ting van de huidige procedure door 
het CVP-PVV-schepenkollege een 
poging om op een sluikse manier het 
hele Vlierbeekveld te verkavelen 

Ook door het geplande omvor
mingsstation van Intercom in dezelf
de wijk samen met de bouw van het 
administratief complex van de Chris
telijke Mutualiteiten, wordt de hele 
leefbaarheid van de omgeving zwaar 
bedreigd in haar landelijk woonka-
rakter Het behoud van het Vlier
beekveld met de open ruimten rond 
de abdij is een wezenlijk bestanddeel 
van die leefbaarheid Daarom dient 
het op maximale wijze van verdere 
bebouwing te worden gevrijwaard 

Serge 
Berten 
herdacht 

Op initiatief van het El Salvadorko-
mitee Groot-halle, onder voorzttter-
schap van J C Cornells en met de 
medewerking van de stuurgroep van 
de Derde Wereldgroepen, werd af
gelopen v\(oensdag in het KOC-De 
Bres te Halle voor een klem honderd
tal aanwezigen een herdenkings
avond gehouden voor Serge Berten 

De scheutist uit Menen verdween 
op 19 januan 1982 in Guatemala 

HIJ probeerde te antwoorden op 
twee vragen Had het leven van 
deze Berten z i n ' En werd er vol
doende gedaan om enige ophelde
ring rond zijn verdwijning te geven ' 
Aan de hand van een dnetal voor
beelden schetste het kamerlid hee 
gebrekkig d© diplomatieke betrekkin
gen verlopen 

Verder probeerde hij de eigen 
situatie van Latijns-Amenka te ver-
dMidelijken en vroeg hij de aanwezi
gen drukking uit te oefenen om het 
dossier Berten aanhangig te maken 

Raf Allaert wenste eerst recht te 
zetten dat hij sinds december '82 
geen scheutist meer is Het dinsdag 
doorgekomen telexbericht alsof Ser
ge Berten nog zou leven in verzet, 
noemde hij „gelul", en beklemtoonde 
dat er helemaal mets meer geweten 
IS over Berten 

Volgens hem heeft het leger in 
Guatemala rechtstreeks te maken 
met de ontvoering De houding van 
ons ministerie van Buitenlandse Za
ken kon hij met waarderen In 1978 
had Berten meegeholpen aan de 
oprichting van het komitee voor boe-
reneenheid In geheime kursussen 
op het platteland of in het parochie
huis deed hij aan kadervorming Het 
C U C IS volgens Allaert een verzets
beweging, maar heeft geen militaire 
taak 

De avond waarop ook de broer 
van Serge Bertea zijn ouders en 
familie aanwezig waren, werd beslo
ten met een vragenronde 

v^> 
jr 

DE KEIZER 
VAN HET GOEC 

ZITMEUBEL 

Zaakvoerder 
Staf Kicsekoms 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R » 
Salons - Kleinmeubelen - Lusters • G«schenkartikelan 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(speciale voorwaarden voor trouwers) 

Openingsuren: Di., woe., vrij. van 13 tot I9u. 30 
Do., zat. van 10 tot 10 u. 30 
Zondac van 14 tot Ift u. 

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

Wie Weet Waar? 

Het adres van reklamebord 4 en 5 vindt u ook deze week in de rubriek 
Regpnaal Nieuws Volgende week publiceren wij het zesde en laatste 
adres en het deelnemingsformulier voor deze knalwedstrijd. Veel 

zoekgenot (foto Geert De Soele) 
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Gemeenteraad Dilsen 

Nog geen stroomverbetering voor 
wijk de Boyen 

De gemeenteraad van Dilsen van 14 maart w/erd door de 
voorzitter geopend, met een minuut stilte, ter nagedachtenis van de 
overleden mijnwerkers. 

Onder de 7 doden in de Koolmijn St.-Barbara te Eisden waren er 
twee van onze eigen gemeente. 

Onmiddellijk zette raadslid Pes
ters (groep Beter) de aanval in op 
schepen Rutten (CVP) door hem er
op te wijzen, dat de tijd voorbij is, dat 
iedereen voor hem moet zwijgen. 

Groot-Bilzen 

in volle aktie 
De VU-afdelingen van Groot-Bil

zen ontwikkelen een en al aktiviteit 
Nog maar pas had het bal van de af
deling Eigenbilzen-Hoelbeek plaats 
en werd te Beversl de vijfde VU-af-
deling van de gemeente opgericht 

De volgende aktiviteit is gericht op 
de viering van het 30'jarig bestaan 
van de VU op zondag 8 april a.s. Met 
het oog op deze viering zal in gans 
de gemeente in de periode 1-8 april 
een intense plakaktie worden ge
voerd. Ook worden zoveel mogelijk 
deelnemers uit Groot-Bilzen ge
vraagd voor de busreis op 8 april 
naar Gent Men kan zich laten in
schrijven bij de voorzitter van de 
afdeling Eigenbilzen-Hoelbeek, Jean 
Geraerts, Hoelbeekstraat 18, tel. 
011-41.29.93. De prijs bedraagt 
300 fr. Vertrek op het Dorpsplein te 
Eigenbilzen om 9 u. 30. 

Ten slotte is er dan nog de grote 
meeting, die door de VU van Zuid-
Limburg op vrijdag 13 april om 20 u. 
in het Kultureel Centrum te Hoeselt 
wordt georganizeerd in verband met 
de tewerkstelling in Zuid-Limburg. 
Spreker; provincieraadslid J. Sau-
wens, burgemeester van Bilzen. Ie
dereen is uiteraard hartelijk welkom. 

„Schepen Rutten zou ook eens reke
ning moeten houden met alle 25 
raadsleden". Daarna een woorden
wisseling tussen hetzelfde raadslid 
Peeters en de burgemeester, over 
de begroting, die nog niet terug is 
van het provinciebestuur. De woor
denwisseling was van die aard, dat 
de voorzitter, de sekretaris spreek
verbod gaf over de vragen in ver
band met de begroting. 

Punt 10 handelde over de betrek
king van gemeenteontvanger, ter 
vervanging van de heer J. Doyen die 
op 1 juni op rust gaat VU-senator 
Lowis, fraktieleider van de groep 
„Nieuw" stelde voor, om eerst men
sen van eigen gemeente kans te 
geven, om bevorderd te worden tot 
deze betrekking. Hij is ervan over
tuigd dat binnen onze eigen gemeen
telijke diensten verschillende men
sen zijn die daar alle kwaliteiten voor 
bezitten. 

Laatste punt van de openbare 
zitting was ingediend door Jan Dillen, 

VU-Hasselt 

naar 't Kuipke 
VU-Hasselt legt een bus in voor 

de viering op 8 april in 't Kuipke te 
Gent Vertrek om 12 u. aan het Kol. 
Dussarp>lein. 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 kan op het afdelingssekre-
tariaat p/a Mia Penders-Weckx, Za-
velvennestraat 184, te Hasselt Tel.: 
2152.16 (na 17uJ 

Mathieu Lowis, André Remmene en 
René Verheyen van de groep 
„Nieuw". Handelend over de uitbrei
ding van de elektriciteitsvoorzienin
gen en versterking van het elektrici
teitsnet in de Boyen. 

Gezien de erbarmelijk zwakke 
toestand van de elektriciteitsvoorzie
ning in wijk de Boyen, dringen de 
raadsleden erop aan om daar wat 
aan te doen. Ze zijn van mening dat 
na de instemmende houding hierom
trent tijdens verschillende raadszit
tingen aan deze wantoestand moet 
verholpen worden. 

Zowel de tussenkomst van raads
lid Jan Dillen, als het pleidooi van se
nator Lowis, kon de mensen van de 
CVP-SP-meerderheid niet in bewe
ging krijgen voor dit probleem. 

Komt het nu omdat raadslid Jan 
Dillen daar woon t of vindt de CVP 
daar geen stemmen. In ieder geval is 
het zo dat CVP-schepen van Open
bare Werken Nic Vandebeek ook al 
last heeft van de „meet- en studie-
ziekte". 

Want het probleem van het stief
kind Boyen werd weer maar eens 
uitgesteld, tot wie weet wanneer. 

Op de gemeentelijke info-mede-
delingen staat te lezen: „Dilsen parel 
van de Maaskant een gemeente 
waar het goed is om wonen", maar er 
staat niet bij of dat nu is met of zon
der kaarsjes op tafel. 

J. Wampers 

LIMBURG 

Verzekeringen 
Jos Mergeay 

Ophovenstraat 103 
3670 Neeroeteren 

Tel. 011-86.42.92 
(Adv. 73) 

MAART 
29 ST.-TRUIDEN: Spreekbeurt door senator Walter Luyten over de 

„Historische dimensie van het Vlaams-nationalisme" i.s.m. Dosfel-
instituut om 20 u. ten huize van Johann Van Coppenolle, 
Brukskenweg 17 

29 TESSENDERLO: Gespreksavond met volksvertegenwoordiger 
Willy Kuijpers over zijn ervaringen en verwachtingen na.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. 
6 BREE: Zangavond in voorbereiding op het zangfeest te Antwer

pen in de Cambrinus te Bree (tegenover de kerk, Bree-centrum). 
Om 20 u. Org.- IJzerbedevaartkomitee kanton Maaseik en Bree. 

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. 

12 ST.-TRUIDEN: Spreekbeurt door kameriid Willy Kuijpers over 
„Het Europa der volkeren" om 20 u. in het Kultureel Centrum. 
Minderbroedersstraat 29. Org.: VU-St-Truiden. 

13 HOESELT: Grote VU-meeting over tewerkstelling in Zuid-Lim
burg. Om 20 u. in Kultureel Centrum. Spreker: provincieraadslid J. 
Sauwens, burgemeester van Bilzen. 

13 WIJCHMAAL-PEER: Kienavond VU-centnjm Sociaal Werk, Ont
moetingscentrum. 

14 AS-NIEL: VU-ledenfeest in buurthuis „Scherpenheuvel", om 20 u. 
14 BOCHOLT: Vormingsnamiddag VUJO-ümburg over de geschie

denis van de Vlaamse Beweging — deel 2 — in zaal Rembrandt 
Om 14 u. 

14 DIEPENBEEK: VU & VUJO-mosselavond in zaal 't Stichelken, 
Grendelbaan 60, om 20 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. 

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

sen 19 en 20 u.) reserveren bij: 

• Noèl Penders, tel. 76.0032 

• Arthur Vanempten, tel. 71.44.95 

• José Vanderhallen-Stassen, tel 
76.37.56 

• Eugene Van den Rul, tel. 85.64.35. 

Aanbevolen huizen 

KEUKENS - SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle {lagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 

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 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.13.76 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuiien 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

STUDIO 
DANN 

02-42169.84 

De goedkoopste kaskredieten, 
financieringen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

(Adv. 54) 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

[TOll 
Littoral 

'>r uitgebreide Iteus bemeubelde villa's - appart. - en studio's 
in alle prijsltlassen atles inbegrepen 
vraag gratis Italaiogus met foto's 

LEOPOLD ll-LAAN'.205 
)«M OOSTDUINKERKE 
TEL.0M/ll.2e 23 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 
Open van 10 tot 19u. 30 Zondag en maandag gesloten. 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelscirukkerij typo - offset 
^ fabrikatie 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. 426.19.39 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-21J836 

29 ^4AART 1984 



28 

Een hobbykwartet betrapt op strip-trip 

Leuvense Schanul 
jaagt op strips 

LEUVEN — Elke maandagavond om 19 u. 20 wordt in de Vlamingenstraat 
nummer 47 de strib-bib geopend. Tot 20 uur Achterin een hoek van een kafaat 

Zo laat op de avond, niets voor kinderen dus. De stripklub Schanul, overigens 
een ernstige en deftige bedoening, ontstond zowat een jaar geleden. Een 
onverlaat kwam op de idee in de Passe-Partout, het belangrijkste Leuvens ad
vertentieblad een petieterig-kleine annonce te plaatsen. Leuven was meteen een 
stripklub én een mini-bib rijker... 

WAT doe je zoal met de 
vrije tijd? Sportieve 
dingen, of de verza

melwoede botvieren-
De gekste dingen vallen ten 

prooi aan verwoede verzame
laars. Er zijn er de jongste tijd 
steeds meer die het in de strips 
zoeken. Het jachtterrein daar
voor is bij ons zeer groot. On
danks het feit dat men alge
meen strips nog blijft beschou
wen als een amusante zoethou
der voor kinderen. 

Er is nu menig klubje in 
Vlaanderen gevormd dat werk 
maakt van ruimer belangstel
ling en waardering voor de 
stripkultuur. In Wilrijk is er zelfs 
een stripwinkel die van zeer ver 
klanten aantrekt. 

Nederland heeft als het ware 
een commerciële stripmeester. 
Hans Matia is de man die niet 
alleen handig uitpakt met een 
stripcatalogus, maar die zich 
bovendien ook heeft opgedron
gen als grote prijzenbepaler. 
Wat zijn nu de stripfanaten van 
Leuven vanzins?-

Het bestuur van de stripklub 
Shanul bestaat uit Jean-Pierre 
Hendrickx (voorzitter), Danny 
Janssens (sekretaris), Patrick 
Keyser (penningmeester) en 
Hugo Luyckx (bibliotekaris). Ze 
pakten eerst hun komplete bi-
blioteek in dozen vooraleer ons 
gesprek kon aanvangen.. 

4 frank 
Jean-Pierre Hendrickx: „Wij 

zijn zeker niet de enigen die het 
lezen van Suskes en Wiskes en 
Nero mettertijd moe worden en 

ook nog w/at anders In de strip
wereld zoeken. En, het dient ge
zegd dat er in ons land grote rijk
dom Is aan prachtige strips. 

Elk apart op speurtocht gaan 
zou niet alleen een onbegonnen 
werk zijn maar ook een onbe
taalbare bedoening. Vla een zoe
kertje werd dan ruim een jaar ge
leden het kwartet gevormd dat 
nog altijd de Schanulklub ani
meert. 

Hobby 
Het begon met enkele kafaat-

vergaderingen aan de Oude 
Markt. Ergens onderdak vinden 
was een van de grootste proble
men. We hadden (en hebben 
nog Immer) geen sponsors ach
ter ons geschaard. De bedoeling 
IS immers om het „klein te hou
den". Met natuurlijk zoveel mo
gelijk lezers, waardoor de finan
ciële armslag groter wordt. 
Waardoor we onze stripvoor-
raad behoorlijker kunnen uitbrei
den. 

Juist een jaar geleden werd 
de stripklub opgericht. En zopas 
hebben we een ruilbeurs gehou
den met buitengewoon sukses. 
Financieel werd het geen groot 
sukses 

Maar we boeken behoorlijke 
winst op het boekenbestand. 
Geef toe dat 4 frank voor bruik
leen van een stripverhaal gedu
rende twee weken hoegenaamd 
geen zware huurprijs is." 

Wordt deze Leuvense strip
klub een zoveelste navelstaren 
zoals het in onze kontreien met 
tal van andere initiatieven is 
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misgelopen. Graag kleinschalig 
blijven. Subsidies hoegenaamd 
niet betrachten. En dan even 
later terugvallen achter geslo
ten deuren? Om nog niet van 
een stille begrafenis te gewa
gen.. 

Hugo Luyckx: „Onze stripbi-
blioteek is geen doel op zichzelf. 

Immers voor ons ook om over-
heldssubsidiéring niet na te ja
gen. Dan zijn er ook weer zus en 
zoveel reglementaire bepalingen 
die dienen nageleefd te worden. 

Nee, de Leuvense Schanul is 
een hobby-bedoening voor ons. 
En dit moet het ook blijven. Ik 
zou bijna zeggen: De ene steekt 
zijn centen in cafélopen of ande
re gezellige dingen. Wij zijn ook 
niet vies van een pint, maar 
zoeken ontspanning en plezier in 
de uitbouw van onze stnpklub 
en stripbiblioteek," 

600 albums 
Dat kan toch niet zonder 

zware financiële inspanningen? 
Danny Janssens: „Die cen

tensprokkel is inderdaad geen 
lachertje. Elke week boeken we 
een paar honderden frank In
komsten met de uitleendienst. 
Vier frank per strip. 

Tel maar op... En gans de 
bedoening zou niet mogelijk ge
weest zijn zonder onze eigen 
inbreng. Aan de paar tientallen 
gegadigden stellen wij elke 
maandagavond zo'n 500 tot 600 
stripalbums ter beschikking. Dat 
is een kollektie die we enkele 
jaren naeen met eigen centen, 
en uit pure liefhebberij bijeen 
gesprokkeld hebben. Natuurlijk 

De vier strippers van de Leuvense Schanul gezellig bijeen... 

Het moet een middel zijn. We be
doelen daarmee zeer duidelijk 
dat we bijlange niet uitsluitend 
willen meedoen met de verza
melwoede van stripfanaten. We 
willen natuurlijk met onze Leu
vense Schanul de mogelijkheid 
betrachten op korte tijd nog veel 
meer stripalbums voor de gega
digden bijeen te krijgen. 

Maar uiteindelijk is het er ons 
om te doen vooral veel stnp-
geïnteresseerden te bereiken 
En hen vooral door onze uitleen
dienst de kans te geven hun vrije 
tijd amusant door te brengen. 

Zeer bewust wijzen wij zware 
commerciële sponsoring van de 
hand. Want dan wordt het met
een een handeltje van jewelste 

Dezelfde beweegreden geldt 

zijn er ook goede best-sellers bij 
die we konden vinden op ruil
beurzen. 

Maar veel strips werden 
nieuw gekocht tegen de soms , 
harde gangbare prijzen. De strip
klub Schanul is ons lange vrije-
tijdsleven, en moet het ook vrij
blijvend blijven." 

Ruilbeurzen 
Wat houden volwassenen 

zich bezig met het verspreiden 
van stripalbums? 

Patrick Keyser: „Die reaktie 
horen wij geregeld. Of wij ons 
niet zouden schamen voor stnp-
verzamelaar te spelen? 

Het gaat toch om een artistie
ke en literaire bedrijvigheid zoals 

Een mini-bib; voorlopig nog in 
dozen en plastieken bakken... 

er veel anderen zijn. Trouwens, 
hoevelen beginnen hun krant 
niet onverminderd te lezen op de 
stripbladzijde. In feite is het jam
mer dat van officiële zijde zo 
weinig aandacht wordt geschon
ken aan dit soort kreatieve be
zigheid. 

Het gaat toch ook dikwijls om 
relativerende beschouwingen 
over de doorgaans ernstige din
gen in het leven. Uit de grote be
langstelling voor strip-ruilbeur-
zen hebben we alleszins geleerd 
dat voor deze publikaties biezon-
der veel interesse bestaat. 

Strip-trip 
Toch is het ook zo dat veel 

strips, die reeds jaren geleden 
verschenen zijn, voor de gewo
ne lezer nauwelijks bij handbe
reik raken als gevolg van de 
verzamelwoede van al dan niet 
semi-professionelen.. 

Hugo Luyckx: „Daar doen wij 
zeker niet aan mee. Integendeel, 
het is precies de bedoeling van 
onze stripklub om dat soort com
merciële bedrijvigheid hoege
naamd niet in de hand te werken 
en zelfs tegen te spelen. 

Zulke dingen moesten meer 
kunnen gebeuren. Dat mensen 
met eenzelfde interesse mekaar 
in ongedwongen sfeer .vinden. 
Niet meteen met de bedoeling 
om een commerciële affaire uit 
te bouwen. Om in de kortste 
keren zoveel subsidies binnen te 
rijven. 

Wij hebben hier, met onze 
strip-interesse gewoon mekaar 
gezocht en gevonden. We wer
ken samen in een kleine groep. 
Die hopelijk wel spoedig groter 
wordt Maar het is en bijft de be
doeling van stripklub Schanul 
om op „kleine schaal" de winkel 
open te houden. 

Het is, zo menen wij, een 
bescheiden bijdrage om een 
stukje kultureel patrimonium te 
behouden. Misschien zouden 
nog meer van dit soort mini-bibs 
voor strips moeten geopend 
worden. Maar dat is dan onze 
zorg weer niet meer. Wij doen in
middels in het Leuvense onze 
Schanul-kring groeien. 

En wie interesse heeft om 
onze strip-trip mee te maken, die 
IS van harte welkom. 

Toegegeven. Stilletjes koeste
ren wij ook nog andere plannen. 
Zoals de publikatie van een be
scheiden tijdschrift waarin mel
ding wordt gemaakt van nieuws 
uit de stripwereld. 

Maar misschien is zoiets te 
erntig voor ons?" (hds) 

Stripklub Schanul, Vlamingen
straat 47, 3Ö00 Leuven. Tel. (na 
19 uur) 016-23.65.96 of 
016-46.16.96. 
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