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NIaams Nationaal H/eekbbd 

Een strijdvaardig en feestelijlc speittalcet 

Tot zondag in 't Gentse Kuipke! 

De laatste stap 
E ENS te meer is bij de 24 urenstaking verleden dinsdag 

het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië opge
vallen. Het is vrijwel een konstante geworden — in 

de vette jaren van weleer net als in de huidige krisistijd — dat 
op de momenten van algemene beroering en syndikale 
ordewoorden het sociaal klimaat in Vlaanderen helemaal 
anders is dan in Wallonië. Een kwarteeuw geleden probeerde 
men dat nog te verklaren door de tegenstelling van het „rura
le Vlaanderen" met het „geïndustrializeerde WaUonië". 
Sinds geruime tijd evenwel is het industrieel zwaartepunt 
naar Vlaanderen verschoven, zonder dat de konstante werd 
gewijzigd. 

Dat het stakingsordewoord thans slechts werd gegeven 
door één vakbond wiens macht en aanhang in Wallonië gro
ter zijn dan in Vlaanderen, kan het fenomeen ook deze keer 
slechts gedeeltelijk verklaren. In Wallonië immers werd het 
ordewoord van de éne vakbond duidelijk opgevolgd door de 
militanten en leden van de twee grote syndikaten. 

Dat het ongenoegen over het spaarplan van Martens-V in 
Vlaanderen kleiner zou zijn dan in Wallonië, is al eveimiin 
juist. Alle indicaties — die trouwens zopas bevestigd werden 
door de resultaten van een vrij uitvoerige opiniepeiling — 
wijzen op een minstens even grote onvrede met de regelings-
maatregelen in Vlaanderen als in Wallonië. 

Men kan slechts opnieuw besluiten met de vaststelling van 
een permanent en diepgaand mentaliteitsverschil tussen 
Vlaanderen en Wallonië. De bevestiging van dit fenomeen 
dezer dagen bewijst eens te meer de gegrondheid van de 
Volksunie-stelling dat een consensus in Vlaanderen wél 
mogelijk is, maar niet in België. De Belgische ekonomie heeft 
niet alleen twee snelheden, ze speelt zich daarenboven af in 
twee totaal verschillende sociale klimaatzones. 

De konklusie ligt voor de hand. Er is al vaker gezegd en be
wezen dat een autonoom Vlaanderen, beschikkend over zijn 
eigen macht en middelen, ook in deze krisistijd zou behoren 
tot de kopgroep van de Europese naties. In Vlaanderen lag de 
industriële produktie einde 1983 ruim 4 % hoger dan begin 
1980; in Wallonië en Brussel daalde ze met 13 %. 

Er is geen echte gezondmaking en geen herstel mogelijk 
zonder een voorafgaandelijk commimautair akkoord, waar
bij de gemeenschappen in dit land over een maximale 
autonomie kunnen beschikken, zowel op het vlak van de be
voegdheden als op het vlak van de financiële middelen en 
verantwoordelijkheden. 

De grondregel van de regering Martens-Gol, „voorrang 
voor bet herstel, met verwaarlozing van de communautaire 
dossiers", is fundamenteel verkeerd. De volgorde moet pre
cies omgekeerd zijn: eerst autonomie, en slechts dan zal her
stel mogelijk zijn. Zeker voor Vlaanderen. En ook voor 
Wallonië, als het dat wil. Hoe langer de huidige Belgische 
struktuur bevestigd blijft, hoe langer de vrucht van Vlaamse 
arbeid en vooruitgang verdwijnt in de Belgische armoede. 
Ook Wallonië, dat thans vegeteert op de Vlaamse overschot
ten, heeft de prikkel van de eigen autonomie en verantwoor
delijkheid nodig om terug de helling op te klauteren. 

Zoveel mogelijk Vlamingen overtuigen van deze basis
waarheid is wel de dringendste opgave voor de Volksunie. Er 
zal slechts terug schot komen in de vastgelopen Belgische 
staatshervorming als de Volksunie bij de volgende parle
mentsverkiezingen de troefkaart op tafel kan gooien van een 
stevige vooruitgang. 

De vooruitzichten daarvoor zijn gunstig. Terugblikkend op 
de dertig voorbije jaren — zoals de Volksunie dat aanstaande 
zondag in het Gentse „Kuipke" zal doen — kan de weg geme
ten worden die reeds werd afgelegd: van een onooglijk 
partijtje met één volksvertegenwoordiger en een door bijna 
iedereen gehoond federalistisch credo, tot de voorlaatste 
stap naar echte autonomie. 

De laatste en beslissende stap moet en zal spoedig gezet 
worden wanneer iedereen in de Volksunie, van hoog tot laag, 
zich in de eerstvolgende weken en maanden ten volle geeft 

tvo 

Zondag viert de Volksunie liaar 30-jarig bestaan met een gruoi reesi in nei Genise Sporzpaieis. Net zoals 
tien jaar geleden zal „ 't Kuipke" afgeladen vol zitten met duizenden Vlaams-nationalisten. Een strijdvaardig 
spektakel met medewerking van talloze groepen, muziekverenigingen en kunstenaars. Het grote weerzien 
voor heel de Volksunie, de ontmoeting tussen jong en oud. Tot zondag! (Lees ook biz. 17) 

Het bomvolle 
Kuipke 

Dit is alvast zeker. Zondag zal het Gentse Sport
paleis — „'t Kuipke" — barstensvol mensen steken. 
Duizenden Volksunie-leden en -sympatizanten zullen 
er samen feestvieren ter gelegenheid van de viering 
van 30 jaar Volksunie. 

Dit is geen toevalligheid of een alleenstaande 
manifestatie. 

^ • O N D A G 8 april 1984 zal als 
^ ^ een mijlpaal in de geschie-
^ ™ denis van de Vlaamse be
weging, en het Vlaams-nationa-
lisme in het biezonder, geboek
staafd worden. Op die dag ko
men inderdaad duizenden natio
nalisten uit alle hoeken van 
Vlaanderen naar het sportpaleis 
van Gent om er de dertigste 
verjaardag van de Vlaams-natio-
nale partij mee te vieren. Deze 
immens grote feestzaal zal tot de 
nok gevuld zijn met duizenden, 
hard-werkende idealisten die de 
meeste van hun vrije tijd onbaat
zuchtig besteden aan de verde
re uitbouw en groei van hun 
politieke formatie, de Volksunie. 

Dat onze partij in volle bloei is, 
betwijfelt niemand. Alle opinie
peilingen voorspellen een puik 
resultaat bij volgende verkiezin
gen. Het ledenaantal over
schreed de nooit eerder gehaal
de piek van 55.000 en het volu
me, de kwantiteit en de kwaliteit 
van Volksunie-brochures en -
pamfletten verveelvoudigden tij
dens de jongste jaren. 

Daar bleef het niet bij. De 
recent gehouden ledenenquête 
en de voorbije bestuursverkie-
zingen in de partij bewijzen de 
verjonging en de vernieuwing en 
verhogen in aanzienlijke mate de 
slagkracht en de strijdvaardig
heid van het Volksunie-kader. 37 

fjarlementsleden, één Europarle
mentslid (na 17 juni: twee!), 27 
burgemeesters, 130 schepenen 
en meer dan 8.000 gemeente
raadsleden, samen met zo'n 
5.000 aktieve kaderleden zijn als 
bouwstenen van de Vlaamse 
staat-in-wording. 

Soms hoort men beweren dat 
een mens pas op 30-jarige leef
tijd tot volle rijpheid en ontplooi
ing komt Of dit ook geldt voor 
een politieke partij kunnen wij 
niet bevestigen noch ontkennen, 
maar feit is dat de Volksunie ook 
na 30 jaar in volle opgang blijft 

Vlamingen heten ook een 
feestvierend volk te zijn. Trouw 
aan deze goede traditie wordt 
het massafeest van zondag, in 
een barstensvol en laaiend-en-
toesiast Kuipke, een fantastisch 
sukses. Het zal „deugd doen aan 
ons Vlaamse hartje". Het bete
kent nteteen ook de aanzet tot 
een overtuigde Eurocampagne 
en een grote stap op de lange 
weg naar de verwezenlijking van 
onze droom... (pvdd) 



BESTAANSZEKER? 

Alleen de zwakken ontsnappen 
aan de krisls en de inlevenngen. Als 
je dat gelooft-

Naast de P W (Pest Voor Vlaan
deren), Is de CVP de slechtste partij 
die wij Vlamingen konden krijgen. 

Steeds de toegevingen aan de 
Walen met hun Cockerill-Sambre, 
maar voor de minst-bedeelden niets 
meer over. Mensen zonder druk-
kingsmuddelen blijven nog altijd het 
slachtoffer. 

Bij iedere verkiezing Ipeloofde de 
CVP iets te doen voor de minst-
bedeelden: weduwen, wezen, min
der-validen. Dit liedje is genoeg ge
kend. De werkelijkheid is anders. 

Een voort)eeld van de loensheid 
van deze regering voor de minder
validen. Er zijn subsidies voorzien 
voor gebouwen en personeel, na 
lang wachten. Het wordt pas moeilijk 
wanneer deze mensen op eigen be
nen gaan leven. Na op straat te zijn 
gekomen (waarom denkt u?) werd 
5 % verhoging toegestaan om de 
koopkracht op peil te houden. En 
weet u... de CVP was zeer tevreden 
met de regenngsbeslissing. Ze hield 
haar belofte, is het niet! Het wordt 
dus beter, doch als je je invaliditeit 
moet laten vaststellen wordt o zo 
nauwkeurig gekeken met liefst 20 % 
i.p.v. 30 % en 70 % i.p.v. 80 %, om 
de uitkering uit te sluiten of te ver
minderen, in het raam van de bespa
ring werd opgelegd. Zo zie je maar,. 
voor hen geen inleveringen.» 

Wie het geluk heeft te werken in 
een beschermde werkplaats moet 
zowaar nog 8 uur daags werken om 
rond te komen, (ja nog 40-urenweek 
want dat is geen staatsfunktie hoorO. 
Noem het daarbij maar werken, want 
een werkritme aangepast aan de 
invaliditeit van de betrokkenen is er 
ook al niet meer bij, want er staan er 
genoeg op de wachtlijst Wel, voor 

Vlltgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-instituut vxw. 
Opstel en samenstelling: 
het kómitee van redakteurs 
(H. De Schuyteneer, Johan Ar-
tois. Pol Van Den Driessche, M. 
Van Üedekerke 
Alle stortingen voor abonnemen
ten, publiciteit en redaktie op prk. 
0000171139-31 van „WU', Bam-
kadenplein 12, 1000 Brussel. 
CTeL 02-219.49.30). 
Jaarabonnemente 800 fr. 
Halfjaariijks 475 fr. 
Driemaandelijks 275 fr. 
Losse nummers 22 fr. 
Verantw. uitgever: 
Vic Anciaux, Houba de Strooper-
laan 142, 1020 Bnjssel. 
Publiciteitschef: de h. Karel Se
vers, tel. 02-219.49.30, toestel 25 
Cs voormiddags) of privé Alsem-
bergsesteenweg 41 b, 1512 
Dworp. Tel. 02-380.04.78. 

wanneer de 36-urenweek in de be
schermde werkplaatsen en met liefst 
behoud van het schamele loon, zo
dat iedereen kans krijgt werk te 
hebben en een bestaanszekerheid? 

Je weet nu waarom de heer 
Swaelen met zijn CVP zo tevreden is 
met die regeringsbeslissing voor de 
kansarmen. Let er eens op bij de vol
gende verkiezingen, weer dezelfde 
beloften... wedden? Laten wij er dan 
zelf rekening mee houden in het 
kieshokje. 

W.B„ Knokke-Heist 

LITERAIRE 
TIJDSCHRIFTEN 

Zoals iedereen nu wel weet en in 
WIJ aangekondigd is Vlaanderen 
twee literaire tijdschriften rijker ge
worden, Diogenes en Het Nieuw 
Wereldtijdschrift Het is vooral over 
dit laatste dat ik het wil hebben, het 
noemt zich een erfgenaam van Teir-
linck en Vermeylen. Toch moet mij 
van het hart moest dat blad gratis in 
mijn bnevenbus komen ik het In de 
vuilnisbak zou gooien. Dit om de 
eenvoudige reden dat er naast Claus 
ook een zekere Piet Piryns aan mee
werkt een man die enkele weken 
geleden op de Nederiandse TV ver
klaarde en ik citeer letteriijk. „Ik haat 
Vlaanderen en ik haat die taal"! Voor 
mijn part mag Piryns zijn blad aan de 
Hottentotten gaan verkopen maar 
toch niet aan een Vlaming die naam 
waardig. 

M J , St-Truiden 

STEENKOOLKRISIS 

De schuldigen zijn aangewezen; 
het verzuim der politieke partijen. De 
onwil van de centrale Belgische 
staat! Want die denkt nog steeds 
unitair, handelt unitair en besteelt 
Vlaanderen unitair. 

De Volksunie stelt zich de oprich
ting van de Vlaamse Staat ten doel. 
Een VL-staat die alle belastinggelden 
in Vlaanderen zelf mag innen om dit 
geld te verdelen volgens de behoef
ten in Vlaanderen. Een VL-staat die 
kan beschikken over tegoeden van 
de Vlaamse spaarders om te inves
teren in Vlaanderen waar het nodig 
is. Het Vlaamse geld is op dit ogen
blik nog meer bedreigd dan onze taal 
het vroeger was! 

De vraag is nu: Kan de Vlaamse 
staat de tewerkstelling bevorderen 
en de steenkoolkrisis naar een gun
stige oplossing richten? 

Zo ja: waarop wachten we dan 
om die VL-sfaat af te dwingen met 
alle middelen die ons ten dienste 
staan? 

Zo neen: dan blijft er ons niets 
over dan doemdenken over de Lim
burgse en Vlaamse problemen. Dan 
zou men zelfs wensen, nooit aan een 
aktie begonnen te zijn. 

Geen VL-staat? Dan ook geen 
toekomst voor ons Vlaamse volk en 
geen uitweg voor de steenkoolkrisis. 

Geen VL-staat? Dan veriiest zelfs 
de Volksunie haar bestaansredenen. 

J.G„ Maasmecheien 

VLAANDEREN EERST! 

Iedereen heeft het recht een eigen 
kijk op de dingen te hebben, maar 
volgens mij heeft iedere oprechte 
Vlaming de verdomde plicht om 
eerst voor Vlaanderens vrijheid en 
welzijn te helpen zorgen — vooral
eer zich bezig te houden met Bas-
ken, Zuidafrikanen, Chilenen en aller
hande. 

Als alles dan hier bij ons in orde 
zou zijn, zouden wij ons ook beter 
om die anderen kunnen bekomme
ren om hen te helpen waar het nodig 
is. 

Ik denk dat er hier in deze ver
molmde staat — wat de Vlamingen 
Ijetreft — veel te veel politici zitten 
die altijd maar kakelen, maar nooit 
eieren leggen... Als ze de moed niet 
bezitten om iets te doen voor hun 
volk, dat ze dan de plaats ruimen 
voor anderen die wél de moed heb
ben! 

Ook zijn er vele zogenaamde Vla
mingen, die menen dat Vlaams natio
nalisme in het huidige tijdsgebeuren 
niet meer past Maar al zulten wij 
mettertijd misschien(?) in een Euro
pees huis wonen, toch zal de innig
heid van het Vlaams „moedershoek
je" in dat huis ons dierbaar blijven en 
levensnoodzakelijk zijn. 

En nog iets; Als we als volwaardi
ge Europeanen in een verenigd Euro
pa willen leven, moeten we eerst en 
vooral laten zien dat wij ook het 
recht daartoe hebben en dat kunnen 
we alleen door te zorgen dat Vlaan
deren vrij en zelfstandig wordt! 

G.V.. Melle 

LETZEBURGISCH 

Voor twee jaar was ik in Oosten
rijk en had een diskussie met iemand 
uit het (Sroothertogdom Luxemburg. 

Hij sprak mij aan in 't Frans en ik 
antwoordde in het Duits. Ons ge
sprek ging over de Luxemburgse 
provincie van België. De inwoners 
daar zouden graag naar het Groot
hertogdom gaan, niet alleen omdat 
het daar ekonomisch beter gaat 
Ook wat betreft het Letzeburgisch 
dat geen Frans en geen Duits is. 

Ik heb een Brusselse vriend die uit 
deze streek komt en die zegt dat als 
hij zijn Letzeburgisch spreekt de 
mensen vlugger bereid zijn te 
helpen. 

Duits gaat nog, maar in 't Frans be
kijkt men u maar scheef. Als Vlaming 
begrijp ik hem volkomen. 

Ook in Duitstalig België spreek ik 
Duits. Toch maak ik mee dat deze 
Duitstalige Belgen ook zeer goed 
Nederiands kennen. 

E.A Merksem 

NOG ECHT 
NATIONALISTISCH? 

In het artikel (zeer interessant 
trouwens) over de Zeeuwschvlamin-
gen en de Belgische opstand(?) 
schrijft u; „Pas in 1839 werden de 
verhoudingen met de Zeeuwschvla-
mingen en hun buurvolk hersteld." 
Mag ik er op wijzen dat er geen buur
volk is maar dat alle Nederianders en 
in het biezonder de Vlamingen en de 
Zeeuwschvlamingen „hetzelfde 
volk" zijn? Zulke beschrijvingen is 
„Wij" doen mij somstijds twijfelen of 
er nsg wel echt nationalistisch ge
dacht wordt in Vlaanderen. Inder
daad waarnemers uit. Nederiand 
hebben al opgemerkt dat de Vlamin
gen stilaan meer Belgisch worden. 
Ch. Rogiers gaat nog gelijk krijgen 
als hij beweerde dat men in België 

geleidelijk het „Germaans" element 
ging laten verdwijnen. 

A C Aalst 

WIST U? 

Wat de nationale regering Mar
tens en het gemeente-bestuur van 
Asse gemeen hebben? 

Ze hebben allebei een bodemloos 
vat! De ene heeft C^ackerill-Sambre 
war de Vlaamse miljarden doorval-
len. De tweede heeft het kasteel 
Waalborre en het zwembad waar 
reeds tientallen miljoenen aan ge
spendeerd zijn. Welke de voertaal 
zal geweest zijn op de top van het 
beperkt ministerkomitee op Herto-
ginnedal? 

Vlaams zeker en vast! 
Vermits onze Wilfried Martens in 

zijn studententijd medebetoger was 
op tal van Vlaamse betogingen; toen 
lid van de algemene raad van de 
Vlaamse Volksbeweging, en neven 
ons liep in de eerste gelederen. En 
maar slogans skanderen „Geef ons 
wapens! - Belgieksken nieksken — 
Vlaanderen Alles! - Unitair nee -
Federaal - ja!" enz... 

Enkele jaren geleden kwam Mar
tens op een koude winteravond 
spreken over „Federalisme„ in de 
zaal „Ons Huis". We zaten gezellig 
rond de kolenkachel. Van uw vrien
den moet ge 't krijgen. „Hoe is het 
mogelijk?" vroeg Paul Daels mij nog 
enkele maanden terug, we kennen 
Wilfried niet meer! In welk land leven 
wij? 

Walter Luyten, beste vriend, voor 
u, zijn nog mooie dagen weggelegd! 

F.V.fl, Asse 

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

De redaktie 

UNIEK IN BRUSSEL 
Binnenkort (vanaf 1 juni e.k.) uw „Conference House" 

— Sleutel op de deur! — 
De alternatieve manier om uw vergaderingen te organizeren 
— Een herenhuis speciaal ingericht met geluidsvrije ruimten, dubbel glas en 

daglicht. 
— Een volledige en moderne uitrusting tot uw beschikking: dia- en overhead-

projektor, projektiescherm (2,5 x 2,5 m), video-installatie, mikro's en simultaan
vertaling. 

— Een kantoor ingericht als sekretariaat met schrijf- en fotokopieermachine. 

SUKSES VERZEKERDIll... aan een kompetitieve prijs. 

Voor nadere inlichtingen in verband met de vele diensten en mogelijkheden van dit 
Huis, één enkel nummer: 

02-217.62.90 
Kris Brems 

Lieve Camerman 

HOTEL ASTORIA 
Koningsstraat 103 

1000 Brussel 
(Adv. 74) 
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VU-minister 
Hugo Schiltz 

Aktief 
buitenlands 

beleid 

In de herfst van 1982 bracht 
VU-gemeenschapsminister 
Hugo Schiltz een bezoek aan 
Catalonië. Hij ondertekende toen 
een samenwerkingsakkoord van 
zijn Catalaanse ambtgenoot 
waarin het grote belang werd 
onderstreept van een verdere 
uitwisseling van ideeën en infor
matie betreffende de konkrete 
aspekten van hun respektieve 
werking op het niveau van de au
tonome bevoegdheden. Tevens 
werd toen gesteld dat de ver
schillende aspekten van de eko-

Milde giften 
Wanneer men een luxe-tele

gram verstuurt dan wordt daar
op een toeslag geheven. Het 
aldus verzamelde geld wordt op 
het einde van het jaar verdeeld 
onder liefdadige instellingen. 

Dankzij een immer attente 
VU-senator, Rob Vandezande, 
kwamen wij te weten hoe deze 
verdeling voor het jaar" '83 is 
gebeurd. CVP-staatssekretaris 
Paula D'Hondt-Opdenbosch ver
deelde de som als volgt: 
3.060.000 fr. aan Franstalige lief
dadigheidsinstellingen en 
2.060.000 fr. aan Nederlandstali
ge instellingen. Dit betekent een 
verschil van liefst 1 miljoen frank. 

Nochtans maken de Vlamin-

DEZE 
MIEEK pjTjgr 

Senator 
Vandezande 

& e j * 

Volgende zondag doorkruisen 
tientallen autobussen het 
Vlaamse land op weg naar 
Gent Duizenden geestdriftige 
Vlaams-nationalisten zullen 't 
Kuipke vullen tot aan de nok. 
De Volksunie viert haar 
dertigste verjaardag. Het zal er 
feestelijk aan toe gaan! Je zou 
de vraag kunnen stellen: is het 
wel de geschikte tijd om feest 
te vieren? Zijn er in deze 
sombere dagen van inlevering 
en verarming geen andere 
katten te geselen? Ik wil 
degenen die daarover piekeren 
gerust stellen. Het is goed, 
meer zelfs, het is noodzakelijk 
dat deze gelegenheid met 
beide handen wordt 
aangegrepen om de grote 
Vlaams-nationale familie bijeen 
te brengen. Allen samen 
moeten we, zeker in deze 
donkere en verwarde periode, 
getuigen van onze 
eensgezindheid. Van onze 
levenskracht! Wat de 
Volksunie zondag zal 
presteren, doet geen andere 
parü\ na. 

Het wordt een grootse 
manifestatie van meer dan 
zevenduizend militanten. Die 
allemaal uit vrije wil en 
persoonlijke overtuiging 
toestromen. Niemand wordt 
gedwongen of voelt zich onder 
druk gezet Integendeel, 
iedereen betaalt ervoor. En 
graag. 
In het vooruitzicht van zondag 
dacht ik deze week aan het 
begin van de vijftiger jaren. 

Vandaag is er reden tot klagen 
over de materiële aftakeling 
van onze welvaart Toen, vóór 
dertig jaren, zag de toestand 
er echter nog veel minder 
rooskleurig uit Vooral voor de 
Vlaams-nationalisten. Het 
perspektief van de 
wederopbouw uit de 
vernietiging van de oorlog 
tekende zich af. Maar de 
droom van een Vlaamse natie 
lag stuk geslagen. Zonder enig 
uitzicht De idealisten werden 
smalend voor krankzinnig 
gehouden. Ze werden 
verweten voor losbandige 
avonturiers. Zelfs een 
gereputeerd Vlaams-
nationalistisch weekblad, voor 
mensen met een goed hart en 
een slecht karakter, aarzelde 
en trad slechts schoorvoetend 
de eerste pogingen van een 
eigen Vlaams-nationale partij 
bij. Het raadde zijn lezers aan 
hun stem niet helemaal 
verioren te gooien en alleszins 
voor de Senaat nog de 
zaligmakende kadodders te 
steunen. Nooit kende het 
Vlaamse kamp zoveel 
ontreddering en wanhoop. 
Ik hierinner me die tijd. Als 
zeventienjarige jongeman 
behoorde ik in 1949 bij de 
plakkersgroep van de Vlaamse 
koncentratie. De ontgoocheling 
werd ook mij niet gespaard. 
Des te meer groeide mijn 
eerbied voor de kleine kern 
die stand hield. En doorzette 
ondanks alle tegenkanting en 
vertwijfeling. Vandaag denk ik 

aan de dertigers van toen, 
Frans Vander Eist Wim 
Jorissen, Bob Maes... De 
wroetende dromers en 
doeners van het eerste uur. 
De propagandisten, mannen en 
vrouwen, die geen enkel 
persoonlijk voordeel najoegen 
of konden verwachten. 
De partij vergaderde toen in 
het klein zaaltje van Sint-
Michiel te Brussel. Wie van 
hen had durven denken dat 
vandaag de partij verzamelt in 
het sportpaleis van Gent? 
Na drie decennia gaat onze 
dank naar de pioniers. Hun 
doorzettingsvermogen, 
geestelijke slagkracht fysische 
en morele dadendrang, 
inneriijke overtuiging en 
bewogenheid hebben de 
huidige Volksunie geschapen. 
Hun aandeel in de emancipatie 
van ons volk is monumentaal. 
Zij verdienen een standbeeld! 
Zondag vieren we dertig jaar 
Volksunie. Zondag klinkt vooral 
het startsein voor een nieuwe 
tijd. Het werk van de pioniers 
dient uiteindelijk voltooid. Het is 
de opdracht van de 
duizendmaal gegroeide familie 
de ultieme stoot te geven aan 
de vorming van de Vlaamse 
natie! 

Vic ANCIAUX 

nomische en commerciële sa
menwerking essentieel zijn in de 
huidige Europese en mundiale 
situatie. 

Dit bezoek resulteerde in de 
deelname van de Catalaanse re
gering aan Flanders' Technology. 
Het tegenbezoek van de Cata
laanse minister van financiën en 
ekonomie in mei '83 resulteerde 
op zijn beurt in een missie van 
het Vlaams Ekonomisch Ver
bond die begin deze week af
reisde, samen met Hugo Schiltz. 

Maandag en dinsdag zat mi
nister Hugo Schiltz inderdaad 
deze VEV-missie voor. Schiltz 
ontmoette zijn ambtgenoot en 
de leiding van de „Convergen-
zia", de Catalaanse nationalisti
sche partij waartoe de president 
van de „Generalitat" behoort Te-
ma's van deze gesprekken wa
ren de werking van de Vlaamse 
regering in het raam van de 
Spaanse en Belgische staatsher
vorming, alsmede de toekomst
vooruitzichten die geboden wor
den door de toetreding van 
Spanje tot de EG. Maandag
avond werd een officiële ont
vangst aangeboden aan de 
Vlaamse minister en de VEV-
missie. 

Ook voerde Hugo Schiltz ge
sprekken met de verantwoorde
lijken van de Kamer van Koop
handel, Industrie en Zeevaart en 
met de patroonsorganizatie. 

Een modelvoorbeeld van een 
aktief, Vlaams buitenlands be
leid! 

gen ruim 60 % uit van de Belgi
sche bevolking en situeren lief
dadigheidsinstellingen zich voor 
het grootste deel in Vlaanderen. 

De CVP waardeert het werk 
van Vlaamse vrijwilligers dus 
veel minder dan dit van Frans-
taligen. 

Zonder humor 

Het politieke bedrijf kan men
sen doen verzuren. Dat is reeds 
langer bekend. Heel wat politici 
vervallen na een poosje tot on
genietbare, immer-ambitieuze 
azijnpissers. Waarbij zij elk ge
voel voor humor verioren heb
ben. Zo ook premier Martens of 
althans zijn perschef. 

In het weekblad „De Nieuwe" 
verscheen vorige week een nep-
interview met eerste minister 
Martens, waarin deze nogal 
stoere verklaringen aflegt Maar 
een bladzijde daarvoor staat lu
diek, „Dit is een speciale 1 april-
editie". Een goede, attente lezer 

heeft slechts een half woord 
nodig, dus... Maar neen, perschef 
en direkteur-generaal van het 
staatsvoorlichtingsinstituut IN-
BEI^ de genaamde Lou De-
clerck, evenals de premier him
self, konden dit grapje helemaal 
niet pruimen. In een mededeling 
wordt immers laatdunkend op dit 
persfeit gereageerd: „Hef ge
tuigt van grote wansmaak en 
een totaal gebrek voor de etiek 
en de deontologische regels van 
het journalistieke vak..." 

Afgezien van het feit dat uitge
rekend de leden van de zetelen-

Martens 
lacht niet 

de regering best zouden zwijgen 
over deontologie, is het toch 
beangstigend dat vele top-politici 
niet eens meer kunnen lachen. 

Wilfried Martens zou noch
tans moeten weten dat eens 
heerlijk lachen en plezier maken 
deugd doen aan 't hartje... 

PSC, 
terminaal? 

De voorbije staking bewees 
nog maar eens dat er een totaal 
ander sociaal-ekonomisch kli
maat heerst in Vlaanderen dan in 
Wallonië. Bij ons werd de sta-
kingsoproep bijna uitsluitend be
antwoord door de socialistische 
vakbond, maar in Wallonië na- • 
men ook vele kristeüjk gesyndi-
keerden deel aan deze staking 
en aan de bijhorende betogin
gen. Nochtans luidde het natio
nale orderwoord van de kristelij-
ke vakbond: werken, niet staken. 

De greep van de ACV-top op 
haar basis is danig verslapt, ze
ker in Wallonië. Dit zou wel eens 
kunnen leiden tot het omverwer
pen van ACV-voorzitter Hout-
huys. 

Hij is trouwens niet de enige 
uit de kristelijke zuil die het warm 
voelt worden. Ook PSC-voorzit-
ter Deprez krijgt het benauwd. 
De arbeidsvleugel van de Waal
se kristendemokraten trekt zich 
eenvoudigweg niets meer aan 
van wat de partijvoorzitter uit
kraamt Enige maanden terug 
werd zelfs een onafhankelijke 
scheurpartij tegen de PSC opge
richt de „SEP". 

De Waalse zusterpartij van de 
CVP mag zich dan ook aan een 
zware nederiaag verwachten bij 
eerstvolgende nationale verkie
zingen, dit lijdt weinig twijfel. De 
PSC is op vandaag reeds een 
kleine partij (slechts 17 Kamer
zetels) en indien daar nu nog 
eens enkelen van wegvallen, dan 
verschrompelt de PSC tot een 
onooglijk kleine fraktie... met alle 
gevolgen vandien. Zo is het best 
mogelijk dat de liberalen en kris
tendemokraten in Wallonië niet 
eens meer een meerderheid ha
len! 

Deprez, 
zonder 
achterban ? 
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Wj l l 
Opinie
peilingen: 
VU grootste 
winst 

Gisteren pakte De Standaard-
Het Nieuwsblad uit met de resul
taten van een exclusieve peiling 
naar de kiesintenties, uitgevoerd 
door het instituut „lAO". Uit deze 
enciuête blijkt dat indien er nu 
verkiezingen zouden worden ge
houden, de VU als grootste win
naar uit de bus zou komen. Een 
sprong van 16 naar 17,6 %; dit 
betekent een grotere vooruit
gang dan de SP en Agalevl De 
CVP zou lichtjes achteruitboe-
ren en de PVV zou heel erge 
klappen krijgen —3 %) . In Wal
lonië zouden de socialisten win
nen, terwijl de liberalen en vooral 
de kristendemokraten er zwaar 
zouden verliezen! 

Konklusie: de gunstige trend 
voor de V U wordt bevestigd en 
zet zich versterkt door. Onstuit
baar. 

Wat wel verrast is dat de 
redaktie van de grootste krant in 
Vlaanderen deze opmerkelijke 
winst voor de VU niet in de 
koptitels vermeldt (alhoewel 
deze het meest afgetekend is), 
maar afdoet met één ludiek zin
netje: „Ook de Volksunie boekt 
winst"... 

VU 
geweigerd... 

Jaarlijkse algemene vergade
ringen van krediet- en financie

ringsinstellingen blijven door
gaans een saaie bedoening 
waar, behalve het navolgend di
ner, niets te beleven valt, is het 
vorige week wel enigszins an
ders verlopen bij het Gemeente
krediet. Tijdens deze jaarlijkse 
bijeenkomst hebben de VU-
mandatarissen aardig en terecht 
voor deining gezorgd. VU-burge-
meester Roets uit Lint leidde het 
protest. 

Aanleiding hiertoe vormde de 
weigering van het Gemeentekre
diet om een Vlaams-nationalist in 
de Raad van Beheer te laten 
zetelen. Op een ogenblik dat de 
V U in één op drie Vlaamse ge
meenten echte bestuursverant-
woordelijkheid draagt, dat de VU 
27 burgemeesters en 130 sche
penen telt, dat er ruim 800 VU-
gemeenteraadsleden zijn, blijft 
het Gemeentekrediet de V U we
ren uit de Raad van Beheer 
„omdat de VU niet beantwoordt 
aan de criteria om een vertegen
woordiger te krijgen in die raad". 

... door 
Gemeente
krediet 

Men bedenke hierbij dat de 
PSC, met veel minder mandata
rissen, evenals de PRL (met 
slechts 510 gemeentelijk verko-
zenen) wél allebei een beheer-
raadslid toegewezen kregen. 
Zelfs het pietluttige FDF heeft 
daar een afgevaardigde, al liep 
die wel over naar de PRL 

Bij de leden van de raad van 
beheer langs Vlaamse kant wor
den de zes plaatsen als volgt 

De vakbondsstakingen, vooral die van dinsdag, hebben duidelijk en andermaal het verschil in de so-
ciaal-ekonomische ingesteldheid tussen Vlaanderen en Wallonië aangetoond. Niet alleen werden 
er in Wallonië hardere akties gevoerd, maar in Luik en Charieroi kwam de stakingsbeweging reeds 
maandag op gang. En precies in de Cockerill-Sambre-bekkens werden woensdag de akties 
verdergezet Het is duidelijk: de Vlaamse gemeenschap wil met enige offers uit de krisis sukkelen. 
In Wallonië is er vooral de bekommernis om voorrechten (op kap van de Vlamingen) te verdedigen. 

(Foto Belga) 

verdeeld: 3 voor de CVP, 2 SP 
en 1 PVV. De VU krijgt geen en
kel mandaat toegewezen.. Al
hoewel. Alhoewel de VU zo'n 
20 % van de Vlaamse kiezers 
vertegenwoordigt.. 

Het Gemeentekrediet is tot 
overmaat van ramp een financië
le instelling waar niet eens taal-
kaders bestaan... en bijgevolg 
worden de Vlamingen er kon-
stant gediscrimineerd. 

Bovendien zijn er op 9 kom-

Europartijgenoten 

missarissen slechts 4 Vlamingen 
alhoewel ruim 59 % van de tota
le kapitaalinbreng van het Ge
meentekrediet uit Vlaamse ge
meenten komt! 

Brussel, 
Vlaanderens 
hoofdstad 

Enkele weken geleden keurde 
de Vlaamse Raad, bijna eenpa
rig, het voorstel van VU-voorzit-
ter Vic Anciaux goed dat Brussel 
uitriep tot hoofdstad van Vlaan
deren. 

Maandag heeft de gemeente-

zelfstandigenpensioen lager dan 
het bestaansminimum". 

Verder wijst het VVG erop 
dat precies oudere mensen vaak 
aangewezen zijn op steeds 
duurder wordende bejaarden
zorg, thuisverpleging en eerste-
lijnsgezondheidszorg, die onbe
taalbaar worden voor hen die 
het voordeel van het „WIGW-
stelsel" nu ontnomen worden en 

nóg meer zullen moeten inleve
ren. 

Het getuigt van weinig moed 
de échte rijken te sparen en de 
zwakke oudjes te belasten, he
ren minister van de centrale re
gering! 

M OEST madam That
cher niet bestaan, 
men zou ze moeten 

uitvinden. Ze speelt met heel 
veel overtuiging de klassieke 
rol van de zondebok. Dat Euro
pa op apegapen ligt, is haar 
schuld. En alléén de hare. Dat is 
gemakkelijk voor Iedereen. 
Voor haar in de eerste plaats. 
Want in Groot-Brittannië is met 
de Europese vlag nauwelijks 
elektoraal gewin te versieren. 
En voor al de anderen. De 
staats-egoïsten die nu al een 
kwarteeuw dwars liggen tegen 
iedere vorm van politieke één
wording. De lobby's die hun 
boter-teveel of hun wijn-over
schot kwijt willen tegen klin
kende écu's. De mooipraters 
die zich verschuilen a'chter het 
Europa-van-morgen om hun 
buurt-van-vandaag te laten ver
kommeren. De dorpspolitiekers 
die het plaatselijk failliet ver
doezelen achter breedvoerige 
supranationale grootsprakerig
heid. 

Iedereen wijst met beschul
digende vinger naar madam 
Thatcher. Terecht overigens. 
Maar inmiddels gedragen een 
heleboel vinger-wijzers zich 
nauwelijks beter dan de ijzeren 
lady. Doodgravers van Europa. 
Kortzichtige politici van onder 
de bloedeigen kerktoren en 
geen stap verder. Handige be-
rekenaars, voor wie Europa 
niets anders is dan de moge
lijkheid op wat stemmenwinst 
in de eigen bekrompen negorij. 

Neem nou onze socialisti

sche partijen, de Waalse PS en 
de Vlaamse SP. Verleden week
end alle twee toe aan de officië
le goedkeuring van hun lijst 
voor de Europese verkiezingen. 
Wat dient zich daar aan voor 
Straatsburg? Welke titanen van 
de Europese gedachte gaan het 
klesvolk omhoogstuwen in de 
grote vaart der volkeren? 

Bij de Parti Socialiste staat 
Happart, de kampioen van 
dorpse kortzichtigheid, op een 
verkiesbare plaats. Van deze 
man is officieel geboekstaafd, 
nu al in lengte van jaren, dat hij 
hardnekkig weigert de taal te 
leren van het Europees volk 
waaronder hij verkeert Zijn bij
drage tot de idee van volkeren-
verzoening is onder meer, dat 
hij op een winterse maandag
ochtend de kinderen van een 
Vlaamse gemeenteschool in 
het bezemkot steekt 

Toegegeven, een Happart zal 
je op de Vlaamse SP-lijst niet 
vinden. Van Miert is het, voor 
de verfraaiing van zijn partij-
merk, gaan zoeken in de cultu-

ro-gastronomlsche sektor De 
drie J's — Jeanne Brabants, 
John Bultinck en Jef Geeraerts 
— zorgen achteraan de lijst 
ervoor, dat de partijvoorzitter 
naar Straatsburg geduwd 
wordt met een kultureel au-
reooltje rond de reeds vermoei
de slapen. 

Wie ooit vanwege de drie J's 
gezamenlijk of afzonderlijk een 
tastbare blijk van aktieve be
langstelling voor de Europese 
zaak heeft gezien, steke de vin
ger op. 

De stunt is niet nieuw. Zes 
jaar geleden had wijlen Boontje 
zich reeds laten overpraten om 
op de Europese SP-lijst te prij
ken. De goede man is gestor
ven vóór de verkiezingen, al
hoewel het ene waarschijnlijk 
niets met het andere te maken 
had. Daar het schielijk en ge
lijktijdig verscheiden van én 
Jeanne Brabtmts én John Bul
tinck én Jef Geeraerts onwaar
schijnlijk lijkt, zal de SP ditmaal 
vermoedelijk de eindmeet van 
17 juni bereikten met duwende 
artiesten in levenden lijve. 

De drie J's, slechts lijstdu
wers zijnde tot meerdere eer en 
glorie van de kopman, zullen 
nooit in Straatsburg geraken. In 
de grond is dat spijtig. Jef 
Geeraerts in één en dezelfde 
socialistische fraktie met Hap
part: dat zou wilder zijn dan het 
wildste brousse-verhaal 

Voor de rest gaat Europa 
dood, zoals iedereen weet, aan 
madam Thatcher.. 

raad van Brussel hiertegen ech
ter een protestmotie gestemd. 
De meerderheid wordt er ge
vormd door de PSC, de PS, het 
FDF én... de CVP! De „Vlaamse" 
schepenen onthielden zich bij 
deze anti-Vlaamse motie. 

Toen deze koalitie gevormd 
werd (reeds lang vóór de verkie
zingen) beweerden wij dat de 
CVP slechts als marionet zou 
dienen en bij elke gelegenheid 
als Vlaams wimpeltje misbruikt 
zou worden. Ook bij de stem
ming over deze protestmotie 
bleek dat de CVP-schepenen de 
gevangenen zijn van dit FDF-
getint-kollege. 

Gepensio
neerden 
gestraft 

Alhoewel de regering enkele 
pietluttigheden aan haar „sane
ringsplan" wijzigde, toch blijven 
wij stellen dat dit „spaarplan" 
a-sociaal is! Men straft de slach
toffers van de krisis en men treft 
hierbij vooral de zwakkeren, de 
minder-begoeden en de gepen
sioneerden. Omdat Martens heel 
goed weet dat uitgerekend deze 
groepen het land niet kunnen 
lam leggen. 

Ook het hoofdbestuur van het 
„Vlaams Verbond voor Gepen
sioneerden" eist dat het spaar-
plan van de regering aangepast 
wordt ten gunste van de minder
bedeelde gepensioneerden: „Al
hoewel zij gewerkt hebben en 
sociale bijdragen betaalden, 
moeten zij leven met een be
staansminimum of zelfs met een 

Iets minder 
De voorzitter van de PVV, 

Guy Verhofstadt zit duidelijk in 
een moeilijk parket. Tot vóór 
enkele maanden voorspelden 
opiniepeilingen zijn partij sukses 
bij eerstvolgende nationale ver
kiezingen. De jongste enquêtes 
spreken dit echter tegen en ga
randeren de blauwe partij een 
aardige opdoffer. Eindelijk begin
nen hoe langer hoe meer men
sen, vooral in Vlaanderen, te 
beseffen dat de PVV hen in het 
ootje nam. Iedereen herinnert 
zich nog de mooiklinkende belof
tes: „Minder belastingen, meer 
geld voor U", waarmee de PVV 
naar de verkiezingen trok in 
1981. 

Iedereen ondervond de voor
bije twee jaar wat de liberalen 
hiermee bedoelden: nooit voor
heen nam de belastingdruk zo', 
zwaar toe als tijdens deze rege
ring. De PVV-ballon vol demago
gische kiespraatjes werd onthul
lend doorprikt 

Toch blijft Verhofstadt hoog 
van zijn blauwe tor-en blazen. In 
een recent vraaggesprek haalt 
hij nog eens uit naar allen die kri
tische kanttekeningen maken bij 
het zg. „spaarplan" van de rege
ring. Verhofstadt zou nochtans 
moeten weten dat ook velen'uit 
zijn traditionele „achterban" zijn 
loze praatjes meer dan zat zijn. 

Twee van de belangrijkste re-
geringsobjektieven, de sanering 
van de openbare financiën en 
het scheppen van nieuwe werk
gelegenheid, zijn immers een 
grote flop geworden. Een beetje 
bescheidenheid zou Verhofstadt 
sieren. 
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IWjJD — 
Eén vierde belastingen voor intresten van staatsschuld 

Inlevering zeker. Sanering nihil 
Er moet dringend een einde gemaakt worden aan de zorgwekkende toestand 

van de overheidsfinanciën. De alarmerende cijfers zijn ondertiand voldoende 
bekend. We zijn zover gesukkeld met het wanbeheer dat bij voorbeeld vorig jaar 
nagenoeg een vierde van de staatsinkomsten meteen dienden gestort te wor
den om de rentekosten van de staatsschuld te betalen... 

Elk jaar geeft de Belgische staat nu ongeveer een half biljoen méér uit dan er 
inkomsten via de belastingen geboekt worden. 

Een belangrijk gedeelte van de uitgaven voor pure konsumptie (dus anders 
dan investeringen) wordt nu reeds enkele jaren gefinancierd door het aangaan 
van nieuwe leningen... 

De dinsdagstaking werd, voorst in Vlaanderen, een kleine flop. Het besparingsplan Martens V dreigt een grote flop te worden. 

ER moet dus dringend en 
drastisch bezuinigd wor
den. Dit geven zelfs alle 

• vakbondsleiders toe. De rege
ring Martens werkte een zoveel
ste „bezuinigingsplan" uit dat 
evenwel bij nader inzien beter de 
titel „inleveringsplan" meekrijgt. 

Nefast gevolg 
Want dat die inleveringen zul

len leiden tot bezuinigingen, het
zij vermindering van de tekorten, 
moet nog afgewacht worden. En 
er zijn zeer grote twijfels. Boven
dien is er het probleem van 
betere tewerkstelling. Een luik 
dat door de Belgische regering, 
andermaal, is verschoven naar 
een volgende wazige onderhan
delingsronde met de sociale 
partners. 

In een radiotoespraak, vorige 
dinsdag, wees VBO-boss Ray
mond Pulinckdx met de vinger 
op de zere plek van het deflatoir 
beleid dat Martens heeft verko
zen: „De weliswaar noodzakelij
ke maatregelen inzake inko-
mensmatiging zullen de moeilijk
heden van de industnesektoren 
die meer afhankelijk zijn van de 
binnenlandse vraag, evenals de 
problemen van de distributie, 
nog aanscherpen. Men zou er 
toch ten minste ervoor moeten 
zorgen dat die reeds zwaar ge
troffen sektoren het niet nog 
moeilijker krijgen". 

Dit is Inderdaad de gevreesde 
nefaste uitwerking van het dras
tisch inleveringsplan dat een zo
veelste vermindering van de 
koopkracht van de bevolking in
houdt 

Doordat de gezinnen opnieuw 
weer minder zullen kunnen ko
pen, vermindert uiteraard de in
komsten van veel bedrijven. 

Waardoor hetzij een commer
cieel-dramatische afloop de rij 
van faillissementen doet aan
zwellen. Of waardoor veel on
dernemingen en zelfstandigen 
minder personeel behoeven, en 
zich dus genoodzaakt zien tot 
afdankingen over te gaan. Waar
door de overheidsuitgaven voor 
werkloosheid groeien. Waar
door meteen ook voor elke afge
dankte werknemer de overheid 
inkomsten derft inzake sociale 
zekerheid en direkte belastin
gen... De helse deflatoire spiraal. 

Vage beloften 
Anderzijds is het ook zo dat 

én de regering en VBO-leider 
Pulinckx er zich nogal gemakke
lijk vanaf maken op gebied van 
verbeterde tewerkstelling. Er zijn 
slechts vage plannen, enkele 
herhaalde beloftes, maar vooral 

geen enkele verplichting of ver
bintenis. 

En zo blijft ondanks de zware 
offers die aan de bevolking wor
den opgelegd, de dubbelzinnig
heid over inleveren en/of sane
ren van de overheidsfinanciën 
welig tieren. Dat komt ook tot ui
ting in de verwarring over de 
bestemming van de gelden die 
worden verzameld door elk jaar 
telkens één indexering van wed
den en sociale vergoedingen ten 
nadele van de werknemers of 
uitkeringsgerechtigden over te 
slaan. 

Foefjespolitiek 
Eerst zouden die meteen naar 

de schatkist overgeschreven 
worden. Maar het kleinste kind 
kon dan meteen opmerken dat 
het hier om een verdoken vorm 
van drastische belastingverho
ging gaat Die bevinding deed de 
antifiskus gezinde liberalen in de 
regering terugdeinzen. 

Dus werd een nog onduidelij
ker formule uitgedokterd, waar
bij de indexgelden ten goede 
komen hetzij aan de sociale ze
kerheid hetzij aan nieuwe te
werkstelling in de tjedrijven. 

Er zijn berichten dat sommi
gen er als de kippen bij zijn om 
de fameuze indexsprong begin 
apnl reeds toe te passen. Tot 
nader order blijven die gespaar
de centen dan immers in de kas 
van de werkgever. Of, inlevering 
nog vóór de wetsbesluiten in het 
staatsblad verschijnen... 

Maar behalve die technische 

wissewasjes betreffende formu
les van inlevering, is er vooral de 
levensgrote vraag of het koop
krachtverlies wet zal bijdragen 
tot sanering van de staatsfinan-
ciën-.? 

Eerder werd reeds erop ge
wezen dat de overheid veel 
méér miljarden inleveringsoffer 
van de bevolking moet eisen om 
er uiteindelij netto slechts een 
derde of een vierde aan over te 
houden. 

Maar er is een andere frap
pante vaststelling die skepticis-
me over de inleveringsop>eratie 
van Martens V ten zeerste wet
t igt 

En we kunnen het ook niet 

„Met vrij grote voldoening 
kunnen wij terugblikken op het 
afgelopen jaar dat voor Vlaan
deren, evenals vorig jaar trou
wens, ronduit als zeer goed 
mag worden betiteld. Zowel op 
ekonomisch, sociaal als kultu-
reel vlak De Vlaamse adminis
tratie krijgt nu stilaan bekend
heid, de hele wereld door. 

Het konflikt tussen nationaal 
eersteminster Gaston Geens 
en de Vlaamse eersteminster 
Mark Eyskens, dat vorig jaar 
even de goede gang van zaken 
vertroebelde, lijkt nu wel defini
tief bijgelegd. 

helpen dat het andemaal om een 
bepaalde sektor, en dan nog wel 
één industriële vestiging gaat 
De harde cijfers zijn er nu een
maal. 

Met die fameuze „indexspron-
gen" gedurende drie jaar levert 
de bevolking 6 procent van het 
inkomen in. Welnu, er is zopas 
becijferd dat de redding van 
Cockerill-Sambre de „Belg", dus 
ook en vooral de Vlamingen, 
ongeveer iets minder dan 6 pro
cent van een jaarloon zal kos
ten... De besparingsrekening is 

dus gemakkelijk en vlug ge
maakt Nihil. 

Erger nog, er wordt verder 
eiangemodderd met foefjespoli
tiek. Volgens de Franse"1<onsu-
lent Gandois, wiens cijfers de 
regering klakkeloos en zelfs gre
tig overneemt zou de zogeheten 
sanering van Cockerill-Sambre 
„slechts" 84 miljard kosten. Een 
ernstiger berekening (die onder 
meer door de Tijd werd gedaan) 
leert ons evenwel dat de redding 
van Cockerill-Sambre de over
heid precies 105,5 miljard zal 
kosten. In cijfers van vandaag. 
Andermaal zomaar een klein 
peulschilletje van 20 miljard on
derschatting van de overheids
uitgaven. 

Op de druk bijgewoonde 
slotdag van het Kongres van de 
Verzamelde Liberale Partijen 
(VLP) zei minister Verhofstadt 
onder meer: „Ik zie stilaan mijn 
levendroom waarheid worden" 
Hij bedoelde uiteraard het 
steeds verder uitdeinen van de 
privatizeringsgolf; nu ook in het 
buitenland bekend als „The Bel
gian fourth wave". 

De kleine tegenslag — het 
mislukken van de lancering van 
de Vlaamse mini-satelliet van
op het strand van Zeebrugge 
wegens té overloedige regen-

Dit verschil in berekening 
komt onder meer door het feit 
dat de inlevenng bij Cockenll-
Sambre niet ten bate van de 
schatkist zal komen. Maar ander
zijds wel goed is voor extra-
sociale voordelen zoals arbeids
duurverkorting en vervroegde 
brugpensionering bij C.-S. 

De zogenaamde herstrukture-
ring van Cockerill-Sambre bete
kent dus dat in dat bedrijf de inle
vering volkomen ten eigen bate 
gebeurt Geeneen bedrijf in 
Vlaanderen heeft dergelijke 

enorme voorkeurljehandeling 
ooit gezien...! 

Maar, bijkomend is het dus zo 
dat de zware offers die Martens 
nu van alle wedde- en vergoe
dingtrekkende inwoners vraagt 
uiteindelijk slechts goed zijn om 
de bijkomende miljardenput van 
één industnéle vestiging te vul
len. Waar zijn nu die kraaiende 
hanen van de Vlaamse traditio
nele partijen die beweerden dat 
er met goedkeuring van de re-
geerplannen er voortaan geen 
Vlaamse frank meer naar het 
Waalse staal zou gaan...? 

Maar, inleveren blijft de bood
schap. Van echte sanering is nog 
niets te bespeuren. Zo wordt de 
toestand almaar dramatischer. 
Door wanbeleid, (hds) 

val — kon op het sukses van 
Flanders' Technology Mundial 
amper een schaduwtje werpen. 

Iedereen herinnert zich nog 
de verbeten strijd die door de 
Waalse Stichting voor Indus
triële Archeologie werd ge
voerd. De Stichting wenste in
derdaad dit terrein, waarop een 
fabriek stond van het vroegere 
Cockerill-Sambre, intakt te be
waren voor het nageslacht-' 

(Uit de VEV-Snelberichten 
dd. 1 apnl 1984. Over het jaar 
1989) 

Goed nieuws 
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Firmin Debusseré: 

„Contra factum, 
nullum 
argumentum" 

In de oorspronkelijke regeringsverklaring van nu ruim hvee jaar geleden 
treffen we dezelfde woorden aan als in het recente spaarplan:. „De inspanningen 
richten op het ekonomisch en financieel herstel van het land". Daartoe zouden 
de staatsfinanciën gesaneerd, de werkloosheid afgeremd en het konkurrentie-
vermogen van de bedrijven hersteld worden. 

Sedertdien, eind 1981, steeg de overheidsschuld van 4.270 miljard tot 5.900 
miljard, liep de werkloosheid op van 391.800 tot 540.000 eenheden,... en zou het 
konkurrentievermogen van de bedrijven er beter voorstaan. 

MAAR ook over die eni
ge zegepalm waarme
de de regering te pas 

en te onpas pronkt, uitte Firmin 
Debusseré sterke twijfels tijdens 
het senaatsdebat over het 
spaarplan. 

Centraal in zijn betoog stond 
echter de vraag: „Hoe is het in 
godsnaam zo ver kunnen komen 
en is er nog een uitkomst?" 
Alleszins twee van de dne doel
witten van Martens V — de 
openbare financiën en de werk
gelegenheid — hebben katastro-
fale afmetingen aangenomen. 
Welke zijn de oorzaken van die 
nefaste situatie? En welke zijn 
de gevolgen? Want, aldus de 
VU-senator, een korrekte dia
gnose kan de gepaste terapie en 
de juiste geneesmiddelen aan
duiden. 

...maar vooral 
België 

Bij de oorzaken moet voor
eerst worden gezocht in de rich
ting van de ekonomische en fi
nanciële wetmatigheden. 

Zo is er sedert 1974 een 
algemene vertraging van de eko
nomische groei, als gevolg van 
de krisis. Deze treft alle wester
se landen, maar in het biezonder 
België. Tot in 1974 kende ons 
bruto binnenlands produkt een 
gemiddelde groei van 4,9 th. In 
1983 was dat een daling met 
0,4 th. 

Opvallend is bovendien, aldus 
Debusseré, dat de industrie, die 
vroeger iets sneller groeide dan 
de gehele ekonomie, het thans 
overal laat afweten. Maar eens 
te meer ligt ons land onder het 
Europese gemiddelde, voorna

melijk omdat het een te grote ge-
nchtheid op de traditionele sek
toren aanhoudt Zie Cockerill-
Sambre. 

Gelijktijdig met de vertraging 
vón de groei voltrokken zich 
belangrijke verschuivingen bij de 
verdeling en de besteding van 
het bruto nationaal produkt Inza
ke verdeling springen vooral het 
toegenomen belang van het 
looninkomen en van de intrest 
op de overheidsschuld in het 
oog. Wat de besteding betreft 
zijn er de aanzwellende privé- en 

openbare konsumptie. Kortom, 
voor de katastrofale Belgische 
toestand is vooral het financieel 
laksisme verantwoordelijk. 

Een ander onmiddellijk gevolg 
van de tragere groei is de ver
mindering van de werkgelegen
heid, terwijl bij de oorzaken van 
de huidige miserie de hoge loon
kost moet worden aangestipt 
Debusseré: „In 1980 lag onze 
totale loonkost meer dan 28 th. 
hoger dan in de andere wester
se landen. Vooral ten gevolge 
van de devaluatie daalde dat tot 

Senator Firmin Debusseré 

3,2 th. Helaas belastte de rege
ring op datzelfde ogenblik de 
wedden en lonen met een zo 
zware finale en parafiskale 
druk, dat vandaag de vraag rijst 
of het nog de moeite loont te 
werken". 

Miljarden per dag 
Als andere bronnen van de 

huidige miserie citeerde de VU-
senator het gebrek aan rendabili
teit van de ondernemingen en 
het zwaar invoeroverschot Zon
der meer is hij ervan overtuigd 
dat het spaarplan van Martens 
geenszins tegemoet komt aan 
de vele financiële en ekonomi
sche wetmatigheden. 

Komen daarbij de dieper lig
gende oorzaken, die te maken 
hebben met de politieke partijen 
en de verantwoordelijken die dit 
land hebben bestuurd: „Jaren 
werd het geld met miljarden per 

~A> 

dag door deuren en vensters 
gegooid, alles en iedereen werd 
en wordt gesubsidieerd, betoe
laagd en gekompenseerd,... „Niet 
u, maar de staat leeft boven zijn 
stand" is juist Alleen hebben de 
drie traditionele partijen in koor 
samen gehuild, gebrast en ge
vierd"! 

En uiteraard is er de commu
nautaire problematiek die in het 
spaarplan wordt doodgezwe
gen. Meer zelfs: in de diepvrie
zer gestoken wordt Dat is totaal 
onbegrijpelijk omdat de oorzaak 
en de oplossing van de zware 
ekonomische, sociale en mone
taire problemen voor een groot 
gedeelte een communautair pro
bleem zijn. Het communautaire is 
zonder meer cruciaal in het tota
le beleid. 

Over dat totale beleid lezen 
we in de regeringsverklaring zelf 
het volgende: „Het vertrouwen is 
verdwenen en de munt is zwak: 
dit betekent de financiële ineen
storting van onze systemen van 
sociale zekerheid waardoor de 
minstbegoeden de eerste slach
toffers zijn. Ten slotte rest er ons 
niets meer dan op de komende 
generaties de dubbele last te 
leggen van een ondraaglijke 
schuld en van een gehavende 
ekonomie." Deze schuldbeken
tenis werd bewust door Debus
seré in de tegenwoordige tijd 
omgezet Het gebruik van de 
voorwaardelijke tijd noemde hij 
een leugen want dit land is fail
liet: „5.900 miljard totale schuld 
op een bruto nationaal produkt 
van 4.100 miljard of een bedrijf 
met een schuld die bijna 150 th. 
van de jaaromzet bedraagt!" In 
dat geval laat het wetboek van 
koophandel niet de minste twijfel 
bestaan: indien bij een faillisse
ment de schulden de baten over
treffen, kunnen bestuurders of 
gewezen bestuurders persoon
lijk aansprakelijk worden gesteld 
voor het geheel of een deel van 
de schulden, indien komt vast te 
staan dat een door hen begane, 
kennelijk grove fout heeft bijge
dragen tot het faillissement 

Wat gebeurt hier echter? De 
wanbeheerders van CVP, SP 
en PW worden op'een demoni
sche manier verheerlijkt als 
helden omdat ze durven; dur
ven de burger nog meer te doen 
Inleveren, nog meer uit te per
sen en zwaarder te belasten. 

Hier worden de werknemers 
van het failliete bedrijf verant
woordelijk gesteld en veroor
deeld. De burgers van dit land, 
de werknemers, de werklozen, 
zieken en gehandicapten, zelfs
tandigen en studenten_ straks 
zal met cynisch en schaamte
loos handgeklap van de libera
len en de CVP'ers, en onder 
demagogisch protest van de 
socialisten, het vonnis uitge
sproken worden over dl^ volk 
en de volgende generaties. 
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SENAAT 
Veel onrust over 
wereldgebeuren 

Nog voor zij met „reces" gin
gen blikten de senatoren met de 
begroting van Buitenlandse Za
ken over de landsgrertzen. Al 
zou men uit de povere belang
stelling kunnen afleiden, dat som
migen de grenzen reeds achter 
zich hadden gelaten. 

Als gewezen minister voor 
Buitenlandse Handel aarzelde 
Hektor De Bruyne niet zijn op
volger Kempinaire geluk te wen
sen met zijn beleid. Relativerend 
stelde hij wel de vraag of dit 
sukses te danken is aan de 
verbetering van het produktie-
apparaat dan wel aan de deva
luatie die ons slechts tijdelijk 
over een moeilijk punt kan heen 
helpen. Hoopvol besloot hij met 
de vaststelling dat wij in het 
verleden in staat waren het pro-
duktieapparaat aan de wereld
vraag aan te passen en de pro-
dukten kompetitief te maken. 
Minder hoopvol was de VU-
senator over de wereldgebeur
tenissen: „Heel wat landen kam
pen met zware financiële proble
men. De internationale kapitaal

markt is ontwricht en er is een 
gebrek aan ekonomische groei 
in de derde wereld." 

Een schemerzone 
Zijn kollega Paul Peetere leg

de nog maar eens het „oud zeer" 
van de Belgische buitenlandse 
handel bloot: de BDBH. Bij de sa
menstelling van de raad van be
heer werd zijns inziens onvol
doende rekening gehouden met 
de uitvoerders zelf en met het 
feit dat Vlaanderen het overgro
te deel van de export voor zijn 
rekening neemt. 

Slechts een federalizering kan 
dit oud zeer van de baan helpen. 
En dat geldt evenzeer voor de 
ontwikkelingssamenwerking. 
Rond dat beleid is, aldus Nelly 
Maes, een grote schemerzone 
tot stand gekomen waarbinnen 
zich allerlei belangrijke lobby's 
hebben gevestigd. Het gebeuren 
rond Agriprom is in dat opzicht 
tekenend. 

Het gehele instrumentarium 
voor ontwikkelingssamenwer-

PARLEMENrAIRE 

SIIK>KKEIS 
ER bestaat niet de minste twij

fel over, dat de parlementai
re frakties van de VU momen
teel veruit de aktiefste zijn. Voor
al deze van de Vlaamse Raaddte 
niet enkel de debatten beheerst, 
maar bovendien regelmatig op 
haar eentje de agenda vult 

ZO vielen er tijdens de jongste 
zitting van het Vlaamse par

lement twee interpellaties te no
teren. De eerste was van Jef 
Valkeniers en handelde over het 
OCMW-rustoord van Dilbeek 
waar bejaarden het slachtoffer 
werden van politieke machina
ties. 

DAARNA ontleedde Willy De-
saeyere de jongste rege

ringsbeslissing inzake de kalorie-
pool, Chooz en de LNG-terminal 
Zijn poging om de Vlaamse re
gering er toe te bewegen de 
procedure van een belangen-
konflikt op gang te brengen, 
strandde op het verzet van voor
zitter Geens. 

OOK in de kamer moeten een 
aantal VU-interpellaties 

vermeid worden. Zo leverde Wil
ly Desaeyere kritiek op het ener
giebeleid van de centrale rege
ring, stelde Jef Valkeniers een 
aantal vragen over de vertegen
woordiging van de Vlaamse ge
meenschap in de nationale raad 
voor ziekenhuisvoorzieningen 
en ging Jaak Gabriels nader in 
op de problematiek van de zie
kenhuisbedden in Limburg. 

DE senaat keurde niet minder 
dan zes begrotingen goed. 

Voor de laatste maal deze van 

de Duitstalige gemeenschap, 
waarbij Walter Luyten zijn on
rust uitte over het feit dat deze 
gemeenschap voortaan onder 
de hoede van Dehousse zal val
len. 

BIJ de begroting van de dota
ties aan de gemeenschap-

fjen verwoordde Firmin Debus-
" seré de neen-stem van zijn f rak-
tie. In het biezonder hekelde hij 
de negatieve ingesteldheid van 
de centrale regering tegenover 
de excecutieven. 

KW A M dan de pensioenbe
groting, die Hektor De 

Bruyne aangreep om de demo
grafische situatie van ons land te 
belichten. Deze staat op haar 
kop ten gevolge van de verlen
ging van de gemiddelde levens
duur en het dalende geboortecij
fer. Dit fundamenteel probleem 
mag zijns inziens niet langer ont
weken worden. 

DE Brusselse gewestbegro
ting werd fel bekritizeerd 

door Bob Maes. Heel wat proble
men van vandaag werden ver
oorzaakt door wanbeheer en 
door verkeerde politieke opties. 
„De huidige Brusselse bewind
voerders zouden er goed aan 
doen een gewetensonderzoek 
te verrichten, in plaats van de 
schuld voor alle problemen op 
de Vlamingen te werpen". 

MELDEN we tot slot dat Rob 
Vandezande interpelleer-

de over de discriminerende be
handeling van het Nederlands 
taalgebied bij de samenstelling 
van de kieskantons. 

Nelly Maes: „De Belgische ont
wikkelingssamenwerking, een 
oud lied met een eentonig re

frein. " 

king is trouwens „een oud lied 
met een eentonig refrein". Zo is 
er het -Fonds voor Ontwikke
lingssamenwerking dat volledig 
ontsnapt aan de parlementaire 
kontrole en een zeer twijfelach
tig' operationeel karakter heeft. 
En het ABOS, dat er maar niet in 
slaagt een degelijk beleid te voe
ren. 

Meer doorzichtigheid en meer 
demokratizering zijn volgens 
Nelly Maes slechts haalbaar 
langs een federalizenng: „De hui
dige ontwikkelingssamenwer
king is een neo-kolonialistische 
bedoening die allerhande trans-
akties van onze buitenlandse 
handel verdoezelt en waarin be
langengroepen verdoken zitten 
die zowel op het niveau van de 
buitenlandse handel als op dat 
van de ontwikkelingssamenwer
king aktief zijn." 

Hoopvolle stilte? 
Van de noord-zuid- naar de 

oost-west-verhouding is, althans 
In de senaat, slechts een stap. 
Frans Van der Eist benadrukte 
daarbij de wens dat de ontwape
ningsgesprekken zouden hervat 
worden en dat ten minste een 
begin zal gemaakt worden met 
de wederzijdse ontwapening. 
Misschien is de huidige relatieve 
stilte wel een goed voorteken. 
Feit Is dat het grote publiek, dat 
meestal weinig belangstelling 
aan de dag legt voor het buiten
lands beleid, zeer bekommerd is 
om de vrede. 

Een andere bekommernis van 
vandaag betreft de gang van 
zaken in Europa. De onrustwek
kende toestand moet volgens de 
stichter-voorzitter toegeschre
ven worden aan het feit „dat er 
geen eensgezindheid meer is 
over het wezen en de doelstellin
gen van de Europese Gemeen
schap en dat er landen zijn toe
getreden of willen toetreden uit 
louter ekonomische overwegin
gen." 

Zijn kollega Walter Luyten 
haakte hierop in met de vaststel
ling dat de wanhoop zich langza
merhand meester maakt van een 
aantal overtuigde Europese fe
deralisten. Misschien moet wel 
zijn besluit onderschreven wor
den dat „Europa eerst moet stuk 
gaan om het écht te kunnen 
opbouwen tot een Europa van 
de volkeren." 

Het vu-Alternatief 

Sociale 
zekerheid 
herdenl<en 

De Volksunie wil zich niet beperken tot en afwij
zing van het spaarplan van de regering, zonder even
eens de richting aan te duiden waarin zij alternatie
ven ziet Vorige week maakten we dit reeds duidelijk 
op het vlak van de gezondmaking an de openbare fi
nanciën. Vandaag belichten we de sociale zekerheid. 

DE sociale zekerheid moet 
struktureel volledig her
zien worden, met priori

taire aandacht voor de oorspron
kelijke basisdoelstellingen en de 
zwaksten die via de sociale ze
kerheid een menswaardig be
staan moeten kunnen genieten. 

Daarbij rijst dadelijk de vraag 
naar de financiering van het sys
teem. Momenteel gebeurt deze 
uitsluitend via de verzwaring van 
de rechtstreekse of onrecht
streekse loonkost. Volgens de 
V U moet eerder overwogen 
worden de financiering eerlijker 
te spreiden, bij voorbeeld door 
de invoering van een soort so-
cial^ BTW die de aktuele bijdra
gen vervangt Op deze wijze 
zouden artieidsintensieve bedrij- , 
ven niet langer bestraft worden. 

Inzake de ziekteverzekering 
suggereert de VU veeleer de 
verhoging of afschaffing van het 
remgeld op enkelvoudige pres
taties of kortstondige behande
lingen, dan wel een verhoging 
van de persoonlijke bijdragen 
voor veelal behoeftigen en weer
loze langdurige zieken. Binnen 
het stelsel van de ziekteverzeke
ring moet ruime aandacht wor
den besteed aan de overbodige 
konsumptie en de overinveste-
ringen in uiteraard dure en niet 
overal verantwoorde hoog-tech-
nologlsche apparatuur. De VU Is 
ervan overtuigd dat systemen 
denkbaar zijn die de patiënt be
schermen, doch de overkon-
sumptie beperken, bij voorbeeld 
door de geneeskundige steek
kaart of de verplichte overdracht 
van gegevens over de patiënt 

Een loodzware last vormen 
uiteraard de werkloosheidsuitke
ringen. Hier moet gepleit worden 
voor een omzichtige en menselij

ke benadering. Uiteraard moeten 
de misbruiken t)estreden wor
den, maar ook hieromtrent zou 
een brede maatschappelijke dis-
kussle verhelderend kunnen 
werken. 

In ieder geval is de VU-voor-
stander van de afschaffing van 
het mensonwaardig systeem 
van de dagelijkse stempelkon-
trole. Integendeel pleit zij voor 
een objektief onderzoek naar de 
reële wil en behoefte aan Inte
gratie van de werkloze in het 
arbeidscircuit Daarbij zouden de 
lokale overheden een specifieke 
rol kunnen vervullen. 

Bij wijzen van besluit van deze 
al te bondige kijk op de sociale 
zekerheid willen wij nogmaal be
klemtonen dat de VU als recht
vaardigheidspartij van oordeel is 
dat alle maatregelen zodanig ge
kozen dienen te worden dat de 
zwaksten en de minstebedeel-
den gevrijwaard blijven van de 
gevolgen van de moeilijke toe
stand. In geen geval mogen zij 
verzeild raken in een uitzichtloze 
situatie. 

VIc Anciaux, 
algemeen voorzitter 
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Noord-lerlanddebat te Straatsburg 

Een nietszeggend 
vergelijk 
STRAATSBURG — Het was niet voor het eerst dat Noord-lerland — of liever: 
het noorden van Ierland, zoals Neil Blaney zegt — in het Europarlement ter spra
ke kwam. Jaak Vandemeulebroucke had al resoluties ter sprake gebracht over 
de situatie in de gevangenissen (debat net op de dag van dé begrafenis van 
Bobby Sands), en over het gebruik van plastic kogels door de ordestrijdkrach
ten (door de bezetters, zeggen ze ginder). Die kogels werden trouwens ook ge
bruikt tijdens de Volksuniebetoging in Komen... 

IN Noord-lerland veroorzaak
ten zij al de dood van 15 kin
deren, en verminkten ze er 

tientallen. Maar goed, nu was 
dus het groot Noord-lerlandde-
bat aan de orde, met in de arena 
uiteraard Neil Blaney, lan Paisley 
en John Taylor. 

„My country..." 
Zo sprak Baroness Lady Elles 

over de zes beruchte graaf
schappen van Ulster, waarmee 
ze meteen duidelijk maakte dat 
het hele debat over Noord Ier
land eigenlijk niet mocht plaats
vinden, om de goede reden dat 
het hier om interne aangelegen
heden gaat, het smoesje dat de 
Tory's altijd bedenken wanneer 
het over Ierland gaat. 

Ze spreken trouwens steeds 
over United Kingdom, en vermij
den steevast England, Wales, 
Scotland of Ulster. 

„Een aangezien Noord-lerland 
vooralsnog deel uitmaakt van de 
UK, spreek ik over myn country", 
antwoordde ze verontwaardigde 
leren die haar erop wezen dat 
England niet Noord-lerland in
houdt 

Het perfiede van dit hele rap
port lag hem eigenlijk in het feit 
dat dergelijke politieke middens 
enkel over 6 graafschappen van 
Ulster spreken wanneer het 
over Noord-lerland gaat. Hierbij 
vergeet men vaak te zeggen dat 
er nog twee graafschappen zijn 
waarvan één ten noorden van 
Noord-lerland ligt, hoe para
doxaal dit ook moge klinken. En 
Donegal, zo heet dat is het kies-
distrikt van EVA-genoot Neil Bla
ney. 

Nell is sinds 1949 lid van het 
Iers Parlement voor de Ierse 
Nationalistische partij Fianna Fail. 

Hij was minister van Land
bouw, van Plaatselijk Bestuur, 
van Post en Telekommunikatie 

van 1957 tot 1970, het jaar dat hij 
zijn partij verliet en zich onafhan
kelijk opstelde, precies omdat hij 
niet meer akkoord kon gaan met 
de „zachte" koers van zijn partij 
tegenover de Noordierse kwes
tie. Die splitsing is aangebleven. 
Neil ook: hij werd zelfs tegen alle 
verwachtingen in verkozen voor 
het Europarlement in 1979. 

Voor het opstellen van een 
rapport werd de liberaal Haage-
rup aangesproken. Een delikater 
rapport kan men zich moeilijk 
indenken: in het Europarlement 
zijn alle strekkingen vertegen
woordigd, en Straatsburg is de 
enige plaats waar al die partijen 
samen aan een debat deelne
men: leren en Britten. 

Liberaat-
konservatief 
vergelijk 

Haagerup is dan ook erg voor
zichtig tewerk gegaan, zo voor
zichtig dat er eigenlijk niets in
staat waar om het even wie zich 
kan aan ergeren, behalve dan 
aan het feit dat het inhoudsloos 
is. Maar wie dat zegt kan gemak
kelijk voor extremist uitgemaakt 
worden, en de zaak is rond. En 
zo geschiedde. 

Beyer de Ryke (PRU, die 
meer en meer Versailles-allures 
aan het krijgen is noemde in een 
speech die in salonfrans was 
gesteld Blaney en Paisley het 
goede en het kwade. 

Paisley was zeer hard: nooit 
zou hij aanvaarden dat de Ierse 
republiek de „hiel op zijn nek zou 
zetten." 

Het negeren van het pro
bleem van de Ierse hereniging 
maakt trouwens van dit rapport 
een politieke nonsens, een ge
kabbeld geheel, waar niemand 
zijn smaak in terugvindt Krlsten-
demokraten, liberalen en socia

listen stemden voor omdat het 
zo braaf was. Konservatieven 
onthielden zich want het is een 
Britse zaak. 

Met handgeklap werd Haage
rup omwille van de grote meer
derheid voor zijn rapport gefeli
citeerd. Dwaze bedoening. 

Johan van 
Minnen weg? 

Het hing eigenlijk al lang in de 
lucht: van Minnen, de Nederland
se socialist-kabouter had het tij
dens de jongste vijf jaar zo gort 
gemaakt dat hij geen verkiesba
re plaats meer zou krijgen bij de 
PVDA in Nederland. 

Het partijapparaat heeft Inder
daad toegeslagen: van Minnen 
werd op een onverkiesbare 
15de plaats gezet tot zijn grote 
spijt Ook een beetje tot de onze, 
want zo vol van markante perso
nen loopt het Europarlement nu 
ook niet 

Johan van Minnen Is één van 
de eersten om Jaak Vandemeu
lebroucke te steunen in zijn re-
gionalistische pleidooien en ini
tiatieven. Ook onze energie-ini
tiatieven werden steevast door 
hem gesteund. 

Ier Neil Blaney (EVA): „Noord-lerland is Engeland niet!" 

Van Minnen is Fries, schoon
broer van de sekretaris van de 
Frysk Nasjonale Party (steevast 
aanleiding tot familiale schermut
selingen). „FNP? Gaat afkalven, 
want er is niets aan de hand in 
Friesland" Toen won de FNP 
zetels bij in de Provinciale Sta
ten. 

Van Minnen noemde ook veel 
Europarlementariërs „psychisch 
gestoord", een uitspraak die hem 
meteen op de eerste pagina's 
van de Nederlandse dagbladen 
deed belanden. 

Als oud-medewerker van Vrij 
Nederland, en joernalist (waar
onder korrespondent van de 
BRT in Bonn en ombudsman bij 

de VARA) kreeg hij in 1979 een 
behoorlijke vijfde plaats. Van 
Minnen, de non-konformist, was 
een degelijke kandidaat en zou 
zwalpende progressieven aan
trekken. Dit blijkt nu niet meer 
nodig. Toch is er een Groen-
Links-platform in Nederland, en 
Johan was nu precies de aange
wezen man om hiervoor een 
buffer te zijn. 

Overwegingen die in de 
PVDA niet meetelden, allicht om
dat polls voorzien dat de partij in 
de lift zit en zich dus gemakkelijk 
kunnen ontdoen van een „ietwat 
moeilijke man". Jammer dus. Een 
kleur minder in het parlement En 
er zijn er al zo weinig. 

Het rapport Albert en Ball: 

Veel geblaat 
en weinig wol 
Op debatten hoor je niets anders uit de mond van 
anderen. Albert en Ball, deze twee geleerden, heb
ben een plan opgesteld waardoor bewezen wordt 
dat de ekonomische heropleving van de Europese 
landen alleen maar kan door een gezamenlijke 
aanpak 

Kabouter van Minnen niet meer terug naar Straatsburg? 

KOREN op de molen van 
de Europa-kraaiers, net 
of dat was nog allemaal 

met geweten. PSC'er of liever 
CEPIC'er Fernand Herman was 
hiervoor rapporteur. 

De melkmeren... 
Vandemeulebroucke hier

over- „Tekenend voor de erg 
liberale geest waarin gedacht 
wordt is bijvoorbeeld de treffen
de zin, en ik citeer: „de melkme
ren en wijnplassen zullen opdro

gen, en de boterbergen zullen 
smelten als men maar gelooft in 
de kracht van de vrije markt" 

Het enige geloof dat dit rap
port uitstraalt is het geloof In de 
liberale teorieën die we nu toe
gepast weten in Groot-Brittan-
nië, Nederland, Duitsland, de 
VS A en bij ons: industrie stimu
leren, en--alles wordt wel opge
lost 

Herman zegt dus: „We moe
ten nog meer investeren, en daar 
in eerste instantie ruimte voor 

vrijmaken". Veel nieuws is dat 
niet 

Alleen misschien het feit dat 
A & B apalyseren dat een Euro
pese aanpak veel doelmatiger 
zou zijn, en in het verleden zou 
geweest zijn. Al die argumenten 
staan nu netjes op een rij. 

Krampaclitig... 
Door het kritiekloos aanvaar

den van een bepaalde gang van 
zaken, en die te gaan projekte-
ren op een Europees niveau 
riskeren we de essentie te ver
geten. En dat is toch het zoeken 
naar antwoorden op de vraag 
hoe de samenleving van morgen 
er gaat uitzien. En dat op het mo
ment dat de technologie er voor 
zal gezorgd hebben dat een frak-
tie van de aktieve bevolking zal 
volstaan om heel het huidige en 
toekomstige produktieapparaat 
in stand te houden. 

We kunnen toch een inge
bouwde werkloosheid in een 
maatschappelijk systeem in
schuiven? 

Arbeidsduurverkorting is een 
verzuurd woord: het is bijna een 
ideologische slogan geworden, 
en toch... 

Serene diskussie houden is 
moeilijk, zeker voor machtheb
bers die zich krampachtig aan 
die macht vasthouden. 
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VU-alternatief voor openbaar vervoer 

Intercityplan 
dringend bijsturen! 

De NMBS zal vanaf 3 juni voor het eerst in haar bestaan een spoorwegnet 
uitbaten, i.p.v. zoals tot op heden een lijn-per-lijn-exploitatie. 

De princiepen van het herstruktureringsplan van de spoorwegen, het 
zogenaamde intercityplan, kan de VU volledig onderschrijven. De konkrete 
uitwerking van dit plan echter heeft in geheel het land talloze negatieve reakties 
ontlokt Op een perskonferentie hebben woordvoerders namens de VU-frakties 
van Kamer en Senaat bezwaren en alternatieven verduidelijkt 

H EJ intercityplan is een net 
van lange-afstandslijnen 
met onderlinge aanslui

tingen (de Intercitytreinen), aan
gevuld met kortere-afstandsver-
bindingen, de treinen die ook in 
kleinere centra stoppen (de In
terregionale treinen), vervolle
digd met stoptreinen waar nodig 
is en met extra forenstreinen op 
de spitsuren. 

Niet voor 
ploegwerkers! 

Enkele in het oog springende 
tekorten van dit plan zijn: 

De IC-Antwerpen-Hasselt rijdt 
maar om de 2 u.; de IR-Hasselt-
Leuven via Diest njdt 's zondags 
niet zodat Diest geen recht
streekse verbinding heeft met 
Leuven. 

De IR-lijn (Ronse-Oudenaar-
de-GenÜ, de IR-lijn (Geraards-
bergen-Zottegem-Gent) en de 
IR-lijn (Denderleeuw-Aalst) slui
ten niet aan op de IC-lijn (Kort-
rijk-BrusseD, waardoor de reizi
gers uit Ronse en Geraardsber-
gen een uiterst slechte verbin
ding hebben op zowel Brussel 
als Aalst (en omgekeerd). 

Verder lijkt het wel een prin-
ciep dat de eerste en laatste 
treinen moeten afgeschaft wor
den. Zo wordt het de ploegwer
kers en werknemers met „onge
wone" uren (post, kranten) on
mogelijk gemaakt nog te pende
len. 

Met het herstrukturenngsplan 
mikt de NMBS op een betere fi
nanciële eindbalans door de ex
ploitatiekosten te verminderen 
en méér reizigers aan te trekken. 
Het is echter zeer de vraag bf de 
nieuw aangetrokken reizigers de 
verloren gegane reizigers zullen 
kompenseren. Zullen bovendien 
de potentiële klanten niet afge
schrikt worden door het hoge 
tarief dat hen gevraagd wordt? 

Plan bijsturen 
Het herstruktureringsplan van 

de NMBS zal, rekening houdend 
met de specifieke noodwendig-
heden van iedere agglomeratie 
of streek, moeten worden bijge
stuurd. 

Zo b.v. dient Gent de enige 
grootstad die over geen massa
vervoermiddel als een metro be
schikt te worden uitgerust met 
een gordel van randstations: De 
Pinte-Drongen-Evergem-
Lochristi en Melle. 

Het intercitynet moet aange
vuld worden met enkele werke
lijke snelle verbindingen naar de 
verder afgelegen gebieden. Een 
voorbeeld: Poperinge-Brussel 
met stop te leper en Kortrijk, 
Deinze en De Pinte. 

Het interregionaal net moet 
beter aansluiten op het lOnet en 
verder aangevuld of aangepast 
Een voorbeeld: de IR-Sint-Ni-
klaas-Mechelen koppelen aan 
IR-Mechelen-Leuven. Sommige 
stoptreinen moeten beter aan
sluiten op het lO en IR-net en 
moeten weer 's morgens vroeg 

en 's avonds laat rijden. Het 
pakket forenstreinen moet terug 
uitgebreid worden op de toe
voerlijnen naar Brussel in af
wachting van de dubbeldekrijtui-
gen. 

De NMBS moet vooral op de 
spitsuren, nog veel verouderd 
materieel inzetten. Daarom eist 

de VU dat nieuw materieel, voor
al voor de lO en IR-treinen, niet 
in een vertraagd tempo zoals nu, 
maar in een versneld tempo 
wordt besteld. 

In de verdere toekomst moe
ten de infrastruktuurbudgetten 
prioritair toegewezen worden 
aan enkele nieuwe lijnen: Genk-
Maasmechelen/Maaseik; Ant-
werpen-Duitsland (de IJzeren 
Rijn); Herentals-Aarschot (de 
snelle verbinding Kempen-Leu
ven). 

In het tweede luik van het VU-
altematief voor het openbaar 
vervoer sneden de woordvoer
ders de buurtspoorwegen 
(NMVB) aan. 

2x betalen! 
Als kompensatie van afge

schafte treinhalten en niet door 
de NMBS gerealizeerde IC- of 
IR-verbindingen, zullen de Buurt-
sfxxjrwegen extra ritten op be
staande lijnen of nieuwe lijnen 
inleggen. Dit belet echter niet 
dat de doorgaande reiziger 
tweemaal zal moeten betalen 
(op de bus en voor de trein). 
Goedkopere treinformules zoals 
„een dag aan zee" kunnen 
slechts vanaf het treinstation ge
nomen worden, enz... _ 

VU eist federalizering NMBS-NMVB 

Harmonizering van de trein
en bustarieven en -voorverkoop
punten in centra zonder station 
wordt nu hoogstnoodzakelijk. 
De NMVB heeft de jongste ja
ren ernstig moeten bezuinigen, 
zodat in de meeste regio's operv 
baar vervoer in het weekend 
nagenoeg onbestaande is. 

Het gevolg daarvan laat zich 
gemakkelijk raden: de reizigers 
laten het globaal afweten en wat 
er nog aan bussen rijdt zit nage
noeg leeg. Minder uitgaven maar 
geen inkomsten: dus terug be
zuinigen! 

Om uit deze negatieve spiraal 
te komen hebben diverse regio's 
op eigen initiatief herstrukture-
ringsplannen opgemaakt voor 
hun regionaal en plaatselijk 
openbaar vervoer. De NMVB 
heeft blijkbaar de middelen noch 
het personeel, noch de wil om 
deze plannen te verwezenlijken: 
na 7 jaar is er maar één gereali-
zeerd (hQt Oranje Busplan in het 
Waasland).. 

De buurtbus... 
Ten slotte behandelde Jaak 

Gabriels het experiment van de 
buurtbus, die de NMVB op 
zijn voorstel uitprobeert De 
soep)elheid waarmee drt vervoer 
kan werken via plaatselijke komi-
tees die zeer veel mogen en 
kunnen, pleit voor een ruime 
aanpak door de NMVB. Daarbij 
moet niet de struktuur, maar de 
noden en de vraag naar open
baar vervoer centraal staan. 

Natuuriijk kwam ook de finan
ciële kant van deze bezwaren en 
alternatieven ter sprake. Heeft 
de uitbouw van het spoorweg
en busnet zoals de VU het ziet 
een grote financiële injektie no
dig? Volgens de VU niet want 
wanneer men enorme budgetten 
stopt in grootschalige infrastruk-
tuur zoals metro's, en men eraan 
denkt een TGV-lijn Parijs-Brus
sel-Keulen te bouwen op een 
volledig nieuwe bedding, dan 
moeten kleinschaliger werken, 
waarvan het maatschapp>elijk nut 
bewezen is, zeker mogelijk zijn. 

Wie meer wil weten over het 
alternatief dat de Kamer- en 
Senaatsfraktjes van de Volks
unie over het openbaar vervoer 
uitwerkten kan de volledige 
tekst aanvragen. Schrijven 
naar: VU-sekretariaat Barrika-
denpleln 12 te 1000 Brussel. 

NMBS benadeelt Vlaanderen 
Om een stopplaats of station te handhaven dien

den min. 200 reizigers daar de trein te nemen. Nu 
blijkt dat in Vlaanderen na de herstrukturering 
10 stopplaatsen onder die norm open blijven, in 
Wallonië 85 of een derde van de overblijvende sta
tions. In Vlaanderen behoudt men 226 stations, in 
Wallonië 266! 

IN de praktijk blijven hele lij
nen in het Waalse gewest 
open die volgens de nor

men volledig moeten gesloten 
worden. Wallonië heeft nadat de 
plannen van de NMBS opge
maakt waren (en waarin het 
reeds bevoordeligd werd), nog 
eens 3.000 treinkilometer extra 
bekomen. 

Spooktreinen... 
De verhouding trein/kilometer 

tot reiziger/kilometer (of inge
zette treinen/het gebruik ervan) 

wordt daardoor helemaal 
scheefgetrokken. Zeer recent 
vernamen de VU-mandatarissen 
uit goede bron dat een aantal in 
Wallonië af te schaffen eerste en 
laatste treinen toch zullen rijden, 
maar dan als diensttreinen (dat 
zijn treinen die rijden om NMBS-
personeel thuis te brengen). 
Deze treinen worden wel toe
gankelijk voor reizigers! Dit is 
niet alleen bedrijfs-ekonomisch 
verwerpelijk — alleen systemati
sche gebruikers kennen deze 
spooktreinen — maar op deze 
wijze moet Vlaanderen bijna al

leen voor de bezuinigingen op
draaien! 

Federalizering! 
De Volksunie stelt dat het 

ministerie van Verkeerswezen, 
wat de bevoegdheid over open
baar vervoer betreft moet gefe-
deralizeerd worden zodat de ge
westen zelf kunnen bepalen 
welk openbaar vervoer zij willen 
hebben en wat zij eraan willen 
besteden. 

Onlangs bleek uit een parie-
mentaire vraag dat het leeuwe
aandeel van overheidsbestellin
gen bij de NMBS naar Wallonië 
gaat: 62,8 % tegenover 37,2 % 
naar Vlaanderen. 

Uit het verslag van de begro
ting van Verkeerswezen blijkt 
dat Vlaanderen 3,2 miljard krijgt 
van de NMBS-bestedingen 
(44,4%), Wallonië 3,3 miljard 
(46,4 %) en Brussel 663 miljoen 
(92 %). 

Dit is een scheefgetrokken 
situatie, te meer daar — wat het 
reizigersvervoer betreft — 62 % 
van de trafiek zich in Vlaanderen 
voordoet Wallonië en Brussel 
zijn overbedeeld! Daarenboven 
wordt het goederenverkeer bij
na uitsluitend door Wallonië ge
domineerd. 

De samenstelling van de raad 
van beheer met 5 Franstalige di-
rekties to.v. 4 Vlaamse is hier 
niet vreemd aan. 
Daarom pleit de VU voor een fe
deralizering van de NMBS en de 
NMVB. 

Eerstdaags worden in Kamer 
en Senaat wetsvoorstellen inge
diend. Deze wetsvoorstellen 
beogen de herstrukturering van 
NMBS en NMVB op konfede
raal model, nl. een volledige op
splitsing van de maatschappijen 
in twee centra Vlaanderen en 
Wallonië, en een gezamenlijk be
heer van beide centra over Brus
sel. 
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Zondag 8 april 1984 te 15u imjm/ 
in het Sportpaleis te Gent kj^wj^ 

Grote Feestvierins van fj/g/l/g^ 

Tbegangspnjs 100 F 

Leg nu reeds 
deze datum vast. 

Organiseer 
de bus of 

verplaatsing 
van 

uw afdeling. 

UNIE 
Een stnjdvaardie 
en feestelijk spektakel 

met medewerking van 
talloze groepen^ 

muziekverenigingen en kunstenaars. 
Optreden van ondermeer 

^ Miei COOLS 
^lefELBERS 
^MichaMARAH 

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

jong en oud. 
Een feestelijke 

familienamiddag. 

r'i.inrr ^ y^ , 
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Volgende zondag 
8 april kom je natuurlijk 
in het Gentse „Kuipke" 
de dertigjarige Volksunie 
vieren. 

Loop je er de senato
ren Waiter Luyten of 
Walter Peeters tegen het 
lijf, wens hen dan meteen 
een prettige naamdag. 

De heilige Walter was 
in de elfde eeuw abt van 
de Benediktijnerabdij te 
Pontolse in Frankrijk. 

De Germaanse tweestammi-
ge naam betekent ongeveer „de 
heerser over het leger". 

Varianten van Walter zijn 
Wouter, Wolter, Weit en (vroe
ger) Weute. 

Franstaligen verbasteren tot 
Gautier en Spanjaarden tot 
Gualtiero. 

Walter 
De allereerste en kortstondi

ge voorzitter van de Volksunie 
anno 1954-1955, prof. Couvreur, 
was een Walter. 

Velen die de stichtingsperio
de van de Volksunie en de 
eerste na-oorlogse jaren van 
het Vlaams-natlonalisme heb
ben meegemaakt, houden een 
dankbare herinnering aan de 
avontuurlijke beweeglijke en 
veel te jong in 1961 verongeluk
te „Bouch": de advokaat, jeugd
leider en politicus Walter Bou-
chery die aan de doopvont 
stond van menig Vlaams-natio
naal initiatief in de repressie
periode. 

Enkele weken geleden heeft 
Hektor De Bruyne deze merk
waardige figuur nog geévo-
ceerd in dit blad. 

Eveneens in volle repressie
ti jd en even later in de stri jd 
voor amnestie was een andere 
Walter aktief: baron prof. Wai
ter Opsomer, zoon van de 
kunstschilder Isidoor. 

Hij behoorde tot de niet zo 
talrijke strijdvaardig-Vlaams-
gezinde inti l lektuelen die door 
de repressie vrijwel ongemoeid 
werden gelaten. 

Hij maakte er gebruik van om 
in de jaren vijft ig en zestig 
buitengewoon aktief te zijn in 
vele Vlaamse stri jd- en kultuur-
bewegingen. 

Het gezag dat hij niet alleen 
ontleende aan zijn familienaam 
maar ook aan zijn persoonlijk
heid, stelde hij volop ten dien
ste van de Vlaamse zaak. 

HNVUUUIEIKN 
© Gej 

•fd. - I . 
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f^an dag 
tot dag 

Zaterdag 7 april 
• BRT 1 - 16.05 
The Texas Rangers, western 
• BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 20.20 
Zingezong, show 
• BRT 1 -21.15 
Terloops 
• BRT 1 - 22.00 
Straatgeweld, tv-film 
• Ned. 1 • 20.28 
Bananaspllt, show 
• Ned. 1 - 21.15 
Falcon Crest, serie 
• Ned. 2 - 19.55 
De witte leeuwen van Timbavati, 
film 
• Ned. 2-21.30 
Johnny Cash, show 
• Ned. 2 - 23.15 
Getuige a charge, film 
• RTB 1 - 20.00 
In het land der konijnen, natuurdok. 

Zondag 8 april 
• BRT 1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 15.15 
Krijgers van de wind, dok. over 
papieren vliegers 
• BRT 1 - 16.15 
Toen ik klein was, was er oorlog; 
film 
• BRT 1 - 18.20 
Van pool tot evenaar, kwis 
• BRT 1 - 20.30 
De wind zat gunstig voor Frankrijk, 
serie 
• BRT 1 - 21.25 
Cinemanie, filmkwis 
• BRT 2 - 14.30 
Parijs-Roubaix, reportage 
• BRT 2 - 15.50 
Parijs-Roubaix, reportage 
• Ned. 1 -21.10 
Het gulden schot, show 
• Ned. 2 - 20.10 
Dynastie, serie 
• Ned. 2 - 21.00 
Dag en nacht • een etmaal in 
Amsterdam, nieuwe serie 
• Ned. 2 - 21.45 
Smiley's People, serie 

Maandag 9 april 
• BRT 1 - 19.00 
Engadin, toeristisch magazine 
• BRT 1 - 2020 
De parel aan de kroon, serie 
• BRT 1 - 21.10 
Benny Hill, om te lachen 
• BRT 2 - 20.15 
Extra-time 
• Ned. 1 - 19.05 
Een barre tocht door de Toendra, 
Disney-film 
• Ned. 1 - 20.28 
Farce majeure, satire 
• Ned. 1 - 21.00 
Schoppentroef, nieuwe reeks 
• Ned. 1 - 2225 
Hill street blues, serie 

Dinsdag 10 april 
• BRT 1 - 20.15 
I.Q, kwis 
• BRT 1 - 20.40 
De sierpijp, dok. over een tunnel 

Humphrey Bogart en Edward G. Robinson in 
prosecution" van Billy Wilder. 

.Witness for the 

m BRT 2 - 19.00 
Webster, serie 
• BRT 2-20.15 
Het spinneweb, TV-film 
• Ned. 1 - 20.28 
De parel in de kroon, serie 
• Ned. 1 - 22.00 
Sonja op dinsdag, praat-show 
• TF 1 - 20.35 
Het liberalisme in vraag, debat met 
Giscard d'Estaing 

Woensdag 
11 april 
• BRT 1 - 20.20 
Namen noemen, kwis 
• BRT 1 - 20.55 
Eekhoorns, natuurdok. 
• BRT 1 - 21.25 
Pluk de dag, serie 
• BRT1 -21.50 
IJsbreker, debat over goochelen 
• BRT 2 - 20.15 
De ondankbare stad, film 
• Ned. 1 - 16.00 
Een zebra in de keuken, film 
• Ned. 1 - 20.33 
Saturday, nicht live; amusement 
• Ned. 1 -2127 
Hier is- Adriaan Van Dis, praat-
show 
• Ned. 1 - 22.07 
Caterina's huwelijk, film 
• Ned. 2 - 19.22 
Van gewest tot gewest 
• Ned. 2 - 20.10 
Koos Postema in gesprek, praat-
show 
• Ned. 2 - 21.00 
Het korte spel, aanstelleritis; kort-
film 
• Ned. 2 - 21.36 
Beeldspraak: Henk Visch, dok. 

Donderdag 
12 april 
• BRT 1 - 20.15 
Hoger-Lager, kaartspel 
• BRT 1 - 20.55 
Panorama 
• BRT 1 - 21.45 
Dallas, serie 
• BRT 2 - 15.00 
De Waalse Pijl, reportage 
• BRT 2 - 20.15 
De huisbewaarder, toneel 

• Ned. 1 - 21.20 
De doornvogels, serie 
• Ned. 1 - 22.10 
Televisiermagazine 
• Ned. 1 - 22.55 
Blokletters, spel 
• Ned. 2 - 20.00 
Onze ouwe, serie 
• Ned. 2 - 20.55 
Tros Aktua aesculaap, medische 
info 
• Ned. 2 - 21.30 
Michel Huisinan - heimwee, wee
moed en verlangen; dok. 
• BBC 2 - 23.10 
Rowan & Marin's Laugh-in, uit de 
jaren '60 

Vrijdag 13 april 
• BRT 1 - 2020 
Het verzet, de mémoires van Victor 
Van Laethem 
• BRT 1 - 21.15 
Dood in eigen rangen, serie 
• BRT 1 - 22.35 
De steek-er-wat-van-op-show 
• BRT 2 - 20.15 
De enige en de ware, film 
• Ned. 1 - 2028 
Het leven van Jezus van Nazareth, 
film 
• Ned. 1 - 22.05 
Brandpunt 
• Ned. 1 - 22.50 
De alles is anders show 
• Ned. 2-20.40 
Wall Street crash, show 
• Ned. 2 -2125 
Marjon Lambriks zingt Franz Lehar 
• Ned. 2-23.15 
The fury of the vikings, film 
• RTB 1 -21.05 
Oscars 1983, rechtstreeks vanuit 
Los Angeles 

Een film 
per dag 

Zaterdag 7 april 
The Texas Rangers 
Amerikaanse western uit 

1936 w^aarin drie gangsters na 
een overval uit elkaar gaan. 
Twee nemen dienst bij de Texas 
Rangers, terwijl de derde verder 

gaat op het pad van de misdaad. 
Op zekere dag moet één van 
hen hun vroegere maat die nu 
een berucht misdadiger gewor
den is, inrekenen...(BRT 1, om 
16U.05) 

Zondag 8 april 
Retour en force 
Franse komische film van 

Jean-Marie Poiré (1979), met 
Victor Lanoux, Bernadette Laf-
font, e.a. Na 8 jaar in de gevange
nis te hebben doorgebracht 
wordt Adrien ontslagen. Hij is zo 
naiëf te veronderstellen dat tij
dens die voorbije jaren alles het
zelfde gebleven is.., (RTL, om 
20 u.) 

Maandag 9 april 
Prends 10.000 balies et cas-

se-toi 
Frans komisch drama uit 1981. 

De familie Ghani profiteert van 
de nieuwe wet die zegt dat alle 
gezinnen van gastarbeiders die 
naar hun land terug willen een 
belangrijke premie kunnen krij
gen. Wanneer de Ghani's in hun 
geboorteland, Algerije, aanko-
,men, gebeurt dat niet onopge
merkt... 

Gevolgd door een debat over 
uitwijzing van gastarbeiders-ge
zinnen. (RTBF 1, om 20 u.) 

Dinsdag 10 april 
Het spinneweb 
Britse tv-film naar Agatha 

Christie. Clarissa, haar man Hen
ry en haar stiefdochter wonen in 
een stijlvol landhuis. Hun rustig 
leven wordt verstoord door de 
moord op de man van Henry's 
eerste vrouw. (BRT 2, om 
20 u. 15) 

Woensdag 
11 april 

De ondankbare stad 
Amerikaanse film uit 1957 met 

o.a. Bob Hope en Vera Miles. De 
film gaat over de liefde van bur
gemeester James Walker van 
New York voor een showmeis-
je... (BRT 2, om 20u. 15) 

Caterina's huwelijk 
Italiaanse film van Luigi Co-

mencini (1977). Met Stefano Ma-
dia, Anna Melato, Marie-Claude 
Musso, Donato Petilli e.a. 

Het tragi-komische verhaal 
van een vader op het Italiaanse 
platteland die zijn 25-jarige, niet 
erg mooie dochter wil uithuwelij
ken. (Ned. 1, om 22 u.07) 

Donderdag 
12 april 

Trols hommes a abattre 
Franse politiefilm van Jacques 

Deray (1980), met Alain Delon, 
Dalila Di Lazzaro, Pierre Dux e.a. 

Michel Gerfaut, een beroeps
gokker, vindt op een verlaten 
weg een zwaar gewonde man 

die hij naar een ziekenhuis 
brengt. De volgende dag ver
neemt hij via de krant dat de man 
vermoord werd, samen met nog 
twee andere slachtoffers. De 
mannen bekleedden alle drie een 
hoge plaats in een fabriek van 
wapens en vliegtuigen... (RTBF 1, 
om 20U.25) 

Vrijdag 13 april 
De enige en de ware 
Amerikaanse film uit 1978. 

Andy Schmidt wil akteur worden 
maar de aanbiedingen blijven 
achterwege. Ten slotte gooit hij 
zich op komische catchnum-
mers. Dat zint zijn vrouw echter 
niet.. (BRT 2, om 20u.15) 

Nieuw op 
het scherm 

Videoclip-manie 
De verschillende tv-zenders 

spelen a te graag het promotie
spelletje van de platenmaat
schappijen mee. De maatschap
pijen leveren promotiefilmpjes 
rond platen en artiesten, video
clips geheten, en de tv-stations 
pikken die maar al te graag mee 
omdat 1. die omzeggens gratis 
zijn; 2. hier en daar wel iemand 
konnekties heeft met de platen
maatschappij (een zogenaamde 
„lobby"); 3. die clips doorgaans 
van goeie kwaliteit zijn, met de 
nodige elementen erin verwerkt 
die kijkerslokkend zijn: geweld, 
seks, enz. En daar gaat het toch 
wel om: kijkers halen. De com
merciële zender RTL scheert alle 
toppen: sinds enkele weken 
zendt RTL op werkdagen niet 
minder dan zeven (I) uur per dag 
dergelijke videoclips uit In plaats 
van het RTL-testbeeld krijgt men 
nu „Clip connection", waarin zo 
'n honderdvéertig clips per dag 
worden vertoond! En met zo'n 
soort tv-net willen W. Martens 
en zijn liberale vrienden ons op
zadelen! 

Nostalgisch 
Gulden Schot 

KRO grijpt ter ondersteuning 
van de Hartweek terug naar het 
veleden: de legendarische 
schietspelshow Het Gulden 
Schot uit de jaren zestig komt 
eenmalig terug. Indertijd werd 
het spelprogramma op Neder
land geprezenteerd door Kees 
Schilperoort Het sukses sloeg 
over naar West-Duitsland waar 
de prezentatie in handen kwam 
van twee beroemde Nederlan
ders: Lou van Burg en Rudi 
Carrell. Deze eenmalige uitzen
ding wordt geprezenteerd door 
KRO's nieuwe wonderkind Hen-
ny Huisman (van de Playback 
show). Zondag 8 april, Neder
land 1 om 21 u. 10. 

IJsbreker 
Het schakeldiskussie-pro-

gramma IJsbreker (woensdag 
11 april, BRT 1, 21 u. 50). is ge
wijd aan goochelen, magie, hyp
nose, helderziendheid, telepatie, 
enz... 
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De lente is in 't land. Het is dan ook allicht dé 
gelegenheid om op de uitkijk te staan voor al wat 
groeit en bloeit in onze holle straten, braakliggende 
landerijen en aan de kant van de weg. 

^ y O P A S verschenen twee 
^ ^ boeken die hierbij een 
^ ^ " prettige deskundige gids 
kunnen zijn. 

De eerste is de „Gids voor 
Wilde Kruiden". Hierin staan 144 
kruiden afgebeeld, met zeer dui
delijke foto's. 

Ook met precieze gegevens 
over het plukken, de vindplaats 
van het kruid, de vorm van de 
bladeren, enz... Het gebruik in de 
kosmetika en de keuken is prak
tisch aangegeven. Vooral de ge
neeskrachtige w/erking van de 
kruiden wordt ondubbelzinnig 
omschreven. 

Zelfs een „beginner" kan zich, 
na wat uitgebreide lektuur, wa
gen aan het plukken, bewaren en 
gebruiken van kruiden. 

Er zijn enorm veel plantjes die 
wij achteloos voorbijlopen en die 

nochtans bloedzuiverend, wond-
helend, krampwerend, enzomeer 
werken... 

Het tweede boek is de Else-
viers „Plantengids in kleur". Deze 
gids bevat een selektie van 600 
veel voorkomende plantesoor-
ten die volgens de kleur van de 
bloemen (en ook naar de vind
plaats) gerangschikt zijn. De fo
to's zijn biezonder gedetailleerd-
om de planten te erkennen. Het 
boek is evenwei minder over
zichtelijk dan dat over de wilde 
kruiden. 

De „Gids voor Wilde Kruiden" 
is van de hand van Jacques De 
Sloover en Martine Goossens. 
219 pag. Uitg. De Nederlandsche 
Boekhandel, Antwerpen. 

„Elseviers Plantengids", i n . 
kleur, van T. Schauer en C. Gas
pari. 222 pag. Elsevier, Brussel. 
Paperbackprijs 370 fr. 

^/\/èfen 
Men tracht ons veelvuldig te overtuigen van de wel
daden van de chemische wetenschap. Die zijn er 
ongetwijfeld, maar wegen ze wel altijd af tegen de na
delen? Nemen we bij voorbeeld onze land- en 
tuinbouw. 

HERBICIDEN zijn chemi
sche stoffen die als 
voornaamste eigen

schap hebben: het doden van 
onkruid. En meteen zitten we al 
met een vals probleem. Onkruid 
bestaat eigenlijk niet Het is ge
woon een kruid als alle andere, 
dat alleen op een verkeerde 
plaats groeit Voor de rest doet 
het niets of niemand enig kwaad. 
Hieruit volgt ontegenzeggelijk 
dat herbiciden in feite alle plan
ten aantasten, dus ook deze die 
men juist wil beschermen. Daar
enboven zijn nagenoeg alle on
kruidbestrijdingsmiddelen ook 
giftig voor mens en dier. 

Erger nog zijn de pesticiden, 
die men gebruikt voor het doden 
van insekten en ongedierte (ook 
weer zo'n twijfelachtige defini
tie). Zij zijn namelijk zwaar giftig 
voor alle dierlijk leven (onze vo
gelsoorten weten ervan mee te 
spreken), met als gevolg dat er in 
de intens met pesticident behan
delde landbouwgebieden een 
„dode natuur" ontstaat.. En dat 
ook de mens in zijn voedsel dat 
van dergelijke akkers afkomstig 
is, een flinke dosis giftige stoffen 

het W^enk aan de armen • 
L kost niets. 
i Josh Billings 

mee inslikt spreekt vanzelf. Och, 
het „kankert" wel. 

Maar verrijkend kunstmest 
daar kan toch geen zinnig mens 
iets tegen hebben, dat bevordert 
toch alleen maar de produktivi-
teit De basisbedoeling van elke 
bemesting is het aanbrengen 
van stoffen die het voorbije jaar 
door de geteelde gewassen „op-
gekonsumeerd" zijn... vooral stik
stof, fosfor en kaliumverbindin-
gen. Al deze stoffen zijn flink 
aanwezig in organisch mest 
(stalmest uitwerpselen, kom-
post enzJ, dat ook humusvor-
mend is, waardoor er in de grond 
— dank zij de prestaties van de 
aanwezige bateriën — een idea
le bodemstruktuur ontstaat met 
'n perfekt water- en voedings-
zoutblndend vermogen. 

Kunststof evenwel bevat pure 
zouten in hoge koncentratie. 
Door het uitsluitend toepassen 
van chemisch mest gaat de 
grondstruktuur fel achteruit om
dat er geen humusvorming kan 
plaatsvinden, wat men dan weer 
tracht op te vangen met nog 
méér kunstmest zodat de vicieu
ze cirkel helemaal rond geraakt 
Daarenboven komen veel van 
de aldus te kwistig uitgestrooide 
zouten in het oppervlaktewater 
terecht wat alweer zwaar milieu
belastend is. Scheikunde mag er 
zijn, maar liefst niet op ons tel
joor. 

^mAoud^n 
Voor wie een behoorlijke algemene indruk wil van 

de stad en de haven van Antwerpen, legt de 
Antwerpse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer 
een bijzondere Sight-Seeing-Tour per autocar in. Een 
oordeelkundig gekozen parkoers voert de bezoeker 
gedurende twee uur langs de voornaamste histori
sche, kulturele, architektonische en rekreatieve 
attraktiepunten. 

DEZE toeristische stads-
rondrit vertrekt van de 
Grote Markt vla de 

Scheldekaaien (Steen) en langs 
de Kennedytunnel naar de lin
keroever met het prachtige ge
zicht op de rede van de stad. 

Langsheen de jachthaven en 
het St-Annastrand komt men via 
de Waaslandtunnel terug in het 
oudste gedeelte van de haven 

waarna men in de richting van 
het stadscentrum rijdt (stads
park, Centraal Station, Zoo en 
het diamantcentrum). 

Men kan een kijk nemen op di
verse musea (Scheepvaartmu
seum), Kon. Museum voor Scho
ne Kunsten, Museum Ridder 
Smidt Van Gelder, Diamantmu
seum, Rubenshuis en Vleeshuis), 
merkwaardige kerken (St-Caro-

lus-Borromeus, St-Paulus, O.-L-
Vrouwekatedraal) en voorname 
gebouwen (Opera, Nationale 
Bank, Gerechtshof, Bouwcen
trum, Handelsbeurs, Torenge
bouw). 

Langs de drukke winkelstra
ten en de oude havenbuurt keert 
men terug naar het vertrekpunt 
Door middel van een magneto-
foon wordt onderweg individu
eel informatie verstrekt in het 
Nederlands, Frans, Duits of 
Engels. 

De rondritten rijden van 14 
april tot 30 juni; op zaterdagen, 
zondagen en feestdagen; van 1 
juli tot 31 augustus: dagelijks; 
van 1 tot 30 september: op za
terdagen, zondagen en feestda
gen. Telkens om 14 u. 30. De 
rondrit kost 250 fr. voor volwas
senen en 150 fr. voor kinderen 
en senioren. 

Plaatsbespreking bij de Dienst 
voor Toerisme, Suikerrui 19, 
2000 Antwerpen, tel. 
03-232.01.03 en in het Onthaal-
paviljoen. Koningin Astridplein, 

I 2018 Antwerpen. 

Anthias 

De Vlaemscbe viscb vergeet te vlugh 
dat hij gesmuckt is met een waepen: 
veel beeter dan altboos te gbaepen, 
bij soude toonen synen rugb. 

^Meebpelen 
In de opgave van „Meespelen 

(25)" hadden wij opzettelijk drie 
fouten gestoken. De gekende zet-
duivel zorgde er evenwel voor dat 
er geen drie, maar vijf onjuistheden 
in geslopen zijn. Tweemaal werd 
het jaartal 1500, bulten onze wil om, 
1900. Met onze verontschuldigin
gen. Uiteraard hebben wij de inzen
dingen die dit als fout aanduidden 
eveneens voor juist gerekend. 

De overige fouten waren: De 
graaf van Home bezat het graaf
schap „Horne' (en niet „Brugge"), 
hij was lid van de Orde van het Gul
den Vlies (en niet ,Paard'1 en de 
kardinaal was Granvelle (en niet 
„Richelieu"). 

Uit de vele juiste kanshebbers 
kozen wij, na loting, de h. André 
Serruys uit de Tweedorenkens-
gaarde 7 te 1120 Brussel. Eerst
daags ontvangt deze trouwe lezer 
een boekenpakket 

Ook in volgend verhaaltje wer
den drie onjuistheden verwerkt 
Wie ze vindt korrigeert en naar ons 
opstuurt komt in aanmerlcing voor 
de wekelijkse boekenverloting. 
Vóór 16 april a.s. naar WIJ, Meespe
len (27). Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

DE Gemeentewet van 1839 
is tot op vandaag een 
belangrijk dokument 

dat het leven in een gemeente 
en de bevoegdheden van de 
gemeenteraad en het schepen-
kollege ordent en bepaalt 

Koning Leopold I was een 
sterk verdediger van een verste
viging van de uitvoerende macht 
en zag in de gemeentewet een 
middel om dit doel te bereiken. 
Hij wenste de macht om zowel 
de burgemeesters als de sche
penen te benoemen. De Kamer 

telde echter, vooral onder de 
leden van haar vooruitstrevende 
vleugel, een aantal hardnekkige 
verdedigers van de gemeentelij
ke autonomie. In de eerste plaats 
Guy Cudell uit Doornik, verslag
gever van de „MkJdenafdeling". 

De diskussie in de Kamer nam 
zeer veel tijd in beslag. Er was 
het regeringsontwerp, gesteund 
door de liberalen en konservatie-
ve katolieken tegen het voorstel 
der „Middenafdeling", gesteund 
door de demokraten. De koning 
poogde zelfs, tevergeefs, kardi
naal Mercier te bewegen tot een 
afkeuring van de oppositie. Na 
lange debatten werd de ge
meentewet in de Kamer goedge
keurd, op basis van een kompro-
mis: de gemeenten ontvingen 
een ruime autonomie; de burge
meesters en schepenen zouden 
door de koning benoemd wor
den, maar in de schoot van de 
gemeenteraad. 

Wordt het niet eens tijd deze, 
op een aantal punten totaal ver
ouderde. Gemeentewet aan te 
passen? En de burgemeesters, 
bijvoorbeeld, te laten benoemen 
door de Vlaamse regering? 

5 APRIL 1984 



14 m 
Langs Poperinge en Watou 

In het hopmuseum 
de pluk beleven 

De Vlaams-Nationale Omroepstichting brengt 
morgen vrijdag 6 april tussen 19 u. 20 en 19 u. 40 op 
het eerste BRT tv-net een korte reportage over het 
hopmuseum te Poperinge. Bij een uitstapje in het 
Poperingse Hoppeland is een bezoek aan dit 
museum zeker de moeite waard. Bovendien is er 
daarbij aansluitend ook nog de kunstroute van 
Watou. 

POPERINGE bebouwt 

620 ha hop; in de streek 
van Aalst en Asse is dat 

150 ha. De hopteelt van Frans-
Vlaanderen, met Steenvoorde 
als centrum, sluit aan bij het 
Poperingse Hoppeland 

Industriële 
archeologie 

Reeds in de zestiende eeuw 
rankte de hop fel op en tegen
woordig levert Poperinge drie 
vierde van de opbrengst in 
Vlaanderen. 

In 1976 werd in de plaatselijke 
Stadsschool in de Gasthuis
straat 71 het hopmuseum onder
gebracht. In dit gebouw met zijn 
boogvormige toegangspoort en 
prachtige binnenkeer werd ge
durende vele jaren de hop ge
keurd, gewogen, nagedroogd en 
in balen geperst 

Het museum is heel sober 
uitgewerkt, zodat het monumen
tale karakter van het gebouw, 
dat dateert uit het midden van de 
negentiende eeuw, behouden 
blijft Zo bekeken is het hop
museum te Poperinge een schit
terend voorbeeld van industriële 
archeologie. Ontwerper-uitvoer
der Antoon Couttenije, heeft in 
dit opzicht uitstekend werk ge
presteerd. 

De werktuigen en dokumen-
ten leiden de bezoeker door
heen de hopseizoenen. Op de 
stemmige zolder is ruimte ge
schapen voor filmprojektie. Daar 
wordt onder meer een filmpje uit 
1936 vertoond, met een sterke 
volkse en sociale inslag. In die 
tijd kwamen jaarlijks vijftiendui
zend vreemde plukkers naar Po
peringe en zorgden voor een 
kleine volksverhuizing. Tegen
woordig gebeurt de pluk machi
naal 

Akwariumsfeer 

Konservator Gwij Mandelinck 
drukt de sfeer in het museum op 
een erg persoonlijke wijze uit 
„Het zweet van hoppersers en 

-wegers verzuurt er in de bak
stenen gaafheid vaVi het ge
bouw. Impressies zijn uitge
schreven in balken en op poor
ten. En wie weet dat hopmeel uit 

tweeentwintig verschillende 
soorten vluchtige oliën bestaat, 
zal niet verrast zijn als hij ziet 
welke boenkleur door dat hop
meel aan de plankenvloer werd 
gegeven." 

Omdat hop in de duisternis 
moet liggen, om zijn groene kleur 
te behouden, werd daarmee re
kening gehouden. Zo krijgen de 
belangstellenden de indruk van 
door een verlicht akwarium te 
wandelen. Vergrote dia's, foto's 
en informatiepanelen zijn er 
doortrokken met licht en op de 
kleine podia worden driehon
derd kollektiestukken tot leven 
gebracht door middel van spots, 
die op de zandleemgrond schij
nen. 

Biezonder geslaagd is bij 
voorbeeld de voorstelling van de 
handpluk. In die tijd zaten lange 
rijen plukkers en pluksters op 
strostoelen om de manden te 
vullen, waar geen blaadje of rank 
in mocht terechtkomen. 

Ze zaten in die houding van 
zonsopgang tot bij valavond en 
wel gedurende drie weken! Zon
nebrand, regen noch wind kon 
hen deren. Met het plukgeld kon
den ze zich een ekstraatje ver
oorloven. 

De monumentale zolder deed 
vroeger dienst als stapelruimte 
Bij de restauratie bleef het ruim
telijk aspekt gaaf Alleen twee 
houten raderen en twee katrol
len verdelen de ruimte. Met de 
ontwikkelde kracht werden eer
tijds de hopbalen vanop de bin-
nenkoer opgehaald. 

Hier wil konservator Gwij 
Mandelinck nog een aantal pro-
jekten uitwerken die betrekking 
hebben op de hop in de kunst en 

De schafttijd met soep, koffie en doodszweet (= licht bier) zorgde 
voor nieuwe moed tijdens de lange werkdag van de handplukkers. Het 

nodige werd met de kruiwagen aangebracht 

de folklore. Bovendien wordt de 
binnenkoer eerlang eenvormig 
geplaveid en voorzien van gas-
lantaams, zodat het geheel een 
intimistische sfeer zal uitstralen. 

Ik moet zo'n vijf-zes jaar geweest zijn; op de arm 
van mijn tante Wij woonden toen nog in het Vlaams-
Brabantse Schepdaal. Ik liep school bij de nonne-
kens. Ik mocht reeds zeer jong naar 't klasje, amper 
twee jaar en drie maanden. Ik kon er vrijuit rondlo
pen, van 't ene lokaaltje naar 't andere. Bovenal hield 
ik van poppenkast kijken én achter de schermen 
neuzen... (Een vroeg voorteken van mijn latere 
politieke bezetenheid?) Ook op latere leeftijd speel
de ik zelf nog graag poppenkast Zelfs tijdens het 
eerste jaar van de universiteit hebben we nog een 
poppenkast ineengebokst 

Tijdens mijn lagere school had ik een broertje 
dood aan de typische meisjesbezigheden zoals een 

pop knuffelen of handwerk doen. Ik speelde veel lie
ver op straat met vriendjes maar het liefst van al trok 
ik mee op met mijn vader. 

Hij was erg aktief in het Rode Kruis en ik herinner 
me nog hoe stoere bonken flauwvielen bij het 
aftappen van bloed en hoe ik dan een pleistertje 
mocht kleven op het wondje. Andere keren ging ik 
met pa mee naar de kerk waar hij organist was. Of 
die keer toen ik met hem meeliep in een betoging, ik 
denk tijdens één van de marsen op Brussel Op een 
bepaald ogenblik grepen de ordestrijdkrachten hem 
vast, maar ik bleef me onafscheidelijk vastklampen 
aan zijn been, tot een rijkswachter zei: „Laat hem 
maar los, je ziet toch dat die kleine hem vasthoudt". 

Jaren later liep ik zelf aan de kop van een betoging 
in Kortrijk voor Leuven-Vlaams, zeer tot ongenoe
gen van de schooldirektie van „Les Dames de Saint-
Nicolas". Tot overmaat van ramp werd ik dan nog, 
samen met vier andere meisjes, door de politie tot 
21 uur in de nor gedraaid. Ik vreesde dat het er thuis 
bovenarms,zou op zitten. Moeder was inderdaad 
niet tevreden, maar pa zei: „Beter gij dan een ander, 
gij weet tenminste waarom ge betoogt!" Op zo'n mo
menten verdedigde hij me door dik en dun, alhoewel 
hij voor het overige erg veeleisend was. Mijn 
pijnlijkste jeugdherinnering — het kan pietluttig 
klinken — was tijdens de schoolreis van het eerste 
studiejaar Ik was de helft van mijn tandjes kwijt en 
daardoor lispelde ik Mijn lerares spotte er mee en 
deze vernedering, om iets waar ikzelf niets kan aan 
verhelpen, deed me ontzettend veel pijn. Ook het 
verhuizen, op twaalfjarige leeftijd, van Brabant naar 
West-Vlaanderen viel me zwaar. Vooral het feit dat 
alles er zo vlak, zo plat en zonder bomen was, be
droefde mij Alles bij elkaar genomen beleefde ik een 
heerlijke jeugd en ik blijf er iedereen dankbaar voor 

Het mollig meisje op de foto anno 1955 is Riet 
De Clercq (° 1950), juriste en sinds kort voorzitter 

van de VU-partijraad. 

Het voorgebouw is bestemd als 
receptiezaal. 

Het museum kan elke dag in 
groepsverband worden bezocht 
tot 31 oktober. Dit jaar zijn dage
lijks ook individuele bezoeken 
mogelijk in juli en augustus. 

De toegangsprijs bedraagt 
55 fr. Daarin is een heerlijk glaas-

J Wie de streek 

MM^ museum wil 
^ W leren kennen, 

I kan de kunst
route van Wa

tou volgen, die je langs een 40-tai 
beeldhouwwerken en koncepten 
leidt in Flanders' Fields. 

Verder is er nog het Lyssent-
hoek-kerkhof niet ver van de Fran
se grens. Daar tussen 11.000 (voor
al) Engelse soldaten, tussen hop-
velden. 

Dit jaar is er bovendien ook de 
3-jaarlijkse hopstoet, die het derde 
weekeinde van september door de 
straten van Poperinge trekt 

je hommeibier begrepen, dat 
achteraf in de receptiezaal wordt 
aangeboden. 

Werkten mee aan deze Door
deweeks- Roeland Dirks, Gejo, 
Pol Van Den Driessche, Hugo 
De Schuyteneer, Toon Van 
Overstraeten, Nic Van Bruggen. 
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De negenentwintigste van de Post-ploeg 

De tweede van 
Johan Lammerts 

Het nummer 24 heeft de 68ste Ronde van Vlaanderen gewonnen. Dat was 
misschien het laatste waarmee de organizatoren rekening hadden gehouden, 
maar daarom mogen de verdiensten van de vierentwintigjarige Nederlander Jo
han Lammerts niet worden geminimalizeerd. Integendeel zelfs. Het was een 
boeiende Ronde. Ook al bleven de gedoodverfde favorieten in de beslissende 
kilometers eerst op vele sekonden en nadien op enkele honderden meters van 
de koplopers hangen. 

SLECHTS de Ier Sean Kelly 
presteerde op niveau. Hij 
reed sterk en ging tot op 

het tandvlees. Sean zou zijn eer
ste voorjaarsklassieker hebben 
gewonnen indien de ploeg Post 
ook in zijn zogezegd zwakkere 
schakels niet zo'n oppermachti
ge ploegtucht had gedemon
streerd. 

Grote knechten 
Want wat Johan Lammerts en 

Ludo De Keulenaer tussen Ge-
raardsbergen en Meerbeke lie
ten zien, was klassewerk. De 
twee knechten wisten zich in de 
rug gedekt door Vanderaerden 
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en Planckaert. Die zouden zeker 
proberen terug te komen om in 
de spurt beslissend voordeel te 
verwerven. Maar noch Eric, noch 
Eddy bleken daartoe bekwaam. 
Ze ondernamen wel wat, maar 
hun mogelijkheden reikten (nog) 
niet ver genoeg. Dat was duide
lijk en we durven vermoeden dat 
Lammerts en De Keulenaer 
zulks spoedig begrepen hadden. 
Geen nood evenwel. De twee 
wisten dat zij de felle Kelly in 
geen geval in een zetel naar de 
eindstreep mochten voeren. Ze 
moesten hem op zijn minst ma
ximaal afmatten. Daarom demar
reerden de kanslozen om beur
ten. Kelly ging ze vaak Jialen, 
sloofde zich daarbij onmisken
baar uit en „verstond" op zijn 
beurt dat hij in het beste geval in 
de eindspurt door een derde zou 
worden geklopt. De favorieten-

rol werd de inderdaad wel erg 
zwak omringde Ier fataat. Lam
merts, die in de voorbije veertien 
maanden welgeteld één be-
roepsrennerskoers had gewon
nen, sprong nog maar eens, 
sloeg een kloof, bouwde zijn 
voorsprong verder uit en won 
tot eenieders en eigen verbazing 
onze schoonste klassieker... 

Zijn zege weekt uiteraard be
denkingen los. Zegde Lammerts 
zelf niet dat hij als amateur niet 
veel maar wel enkele belangrijke 
koersen had gewonnen? 

Voegde Lammerts er ook niet 
aan toe dat nij door Peter Post 
zelf werd gesolliciteerd (die man 
ruikt het talent, dat staat buiten 
twijfel) en dat hij maar al te graag 
twee jaar knecht wilde spelen? 
Vorig jaar blonk Lammerts niet 
uit, maar Post nam hem wel mee 
van Raleigh naar Panasonic. Pe
ter kijkt scherper dan Jan Raas. 

En wat te zeggen over dat 
veel geroemde ploegwerk? Dat 
het gewoon onverbeterlijk funk-
tioneert en dat Nederlanders in 
beslissende omstandigheden 
gemakkelijker eendrachtig sa
menwerken dan Vlamingen! 
Lammerts en De Keulenaer ken
nen al maanden het klappen van 
de zweep van hun ploegleider. 
Ze gingen tot de tegenstanders 
begavenen zullen, hun sprekend 
sukses ten spijt, in een volgende 
koers weer moeiteloos de 
knechtenlivrei aantrekken. 

Werkreglement 
Negenentwintig koersen al 

gewonnen de Postboys. Dat is te 
veel om niet naar een verklaring, 
naar een systeem te zoeken. 
Post beweert altijd geen gehei
men te koesteren. Zijn sukses-
sen, zo stelt hij zelfzeker, ontwik
kelen zich in het verlengde van 
de georganizeerde werklust van 
zijn ploeg. 

Hij vergeet er voorzichtig
heidshalve wel aan toe te voe
gen dat die ploeg uitsluitend 
wordt samengesteld met poten
tiële winnaars. We durven er 
veel op verwedden dat er op het 
einde van het seizoen geen 
Postrenner geen koers zal heb
ben gewonnen. En dat pompt 
Post er wellicht onophoudelijk in: 
„Iedereen komt aan de beurt. Op 
voorwaarde dat het algemeen 
belang in alle omstandigheden 

primeert op individuele verzuch
tingen." Zelf waakt htj erover dat 
„het werkreglement" stipt wordt 
nageleefd. Zoniet zwaait er wat 
Want Post verdedigt als geen 
ander ploegleider én de belan
gen van de sponsor én de belan
gen van de renners. Dat hij dat 
beter kan dan andere sportbe
stuurders levert hem evenveel 
nijd en kwaadsprekerij op als 
bewondering en dankbaarheid. 

Maar dat hij méér vermag dan 
de anderen, staat vast. Ook in de 
wielersport liegen de cijfers en 
de wedstrijdfeiten er niet om! 

Het beslissende ogenblik: Johan Lammerts maakt zich los van het 
kopgroepje. De overwinning ligt voor het grijpen! 

Guimardstraat straft zwaar 

Omkoopaffaire: 
kon niet anders 

Sinds maandagavond weten de voetballers van 
Standard en Waterschei hoe laat het is. Niet vijf voor 
twaalf maar wel degelijk twaalf uur! De voetbalbond 
heeft toegeslagen. Zeer hard zelfs want er werden 
straffen uitgesproken „om af te schrikken, om een 
voorbeeld te stellen". 

VERRASSEND was dit niet 
Wie de omstandigheden 
kent wie het kader te

kent waarbinnen de rechters 
moesten oordelen kon moeilijk 
anders verwachten. 

Heilige 
arrogantie 

Jarenlang heeft bondsvoorzit
ter Wouters zich met veel arro
gantie opgesteld als de hoeder 
van de heiligdommen. Hij ge
droeg zich als de grootinkwisi-
teur wanneer links of rechts een 
onverlaat „aanpassingen van de 
bondsstrukturen aan de tijds
geest" durfde bepleiten. 

Hij verjoeg de nuchteren die 
openlijk de wenselijkheid van do-
pingkontroles suggereerden. 

Met Louis viel gewoon niet te 
praten. Voetballen deed men nu 
eenmaal in een sfeer van on
schuld en zuiverheid. Wie daar
aan twijfelde moest worden ver
bannen. En zo geschiedde. Beer
schot werd voor enkele jaren 
streng gestraft op grond van 
vermoedens. Ongetwijfeld te
recht maar grotendeels ook om
dat de bond tegenover de bui
tenwereld zijn gezicht wilde 
redden... 

De pijnlijke kentering kwam 
toen onderzoeksrechter Guy 
Bellemans toetastte. Het zwarte-
geldcircuit lag bloot en de bond 
besloot wijselijk het geweer van 
schouder te veranderen. 

Plots werd de voetbalwereld 
de afspiegeling van de maat
schappij. Wie naar zwart geld 
zocht zou overal wel wat vinden 
en in vergelijking met wat elders 
gebeurde was het al bij al maar 
kinderspel. Louis riep te pas en 
te onpas zijn joernalisten bij el
kaar en bood niet altijd taktisch 
doordacht tegenspel. Hij klom 
naar een nieuw oratorisch hoog
tepunt toen Eric Gerets op een 
Heizeltraining werd weggehaald. 
Nu was het genoeg geweest zei 
Louis. 

En dat was ook zo want 's an
derendaags promoveerde Belle
mans de omkoopaffaire tot het 
belangrijkste binnenlandse 
nieuws. Van toen af stond vast 
dat de straffen niet mals zouden 
zijn. Louis kon zich immers geen 
afgang veroorloven. Zoniet zou 
hij zedelijk verplicht zijn op te 
stappen. Zodus. Waarmee wij 
niet willen zeggen dat te streng 
werd opgetreden. 

Wel staat vast dat de aan 
gang zijnde kompetitie grondig 

wordt vervalst en hopelijk zo 
spoedig mogelijk met het stof 
van de geschiedenis zal worden 
bedekt Beveren—Standard van 
zaterdag wordt een sportieve 
klucht waarvan Anderlecht de 
grote dupe zal zijn en aan de 
bekerfinale van 5 mei denken we 
maar beter niet 

En de nationale 
I? ploegi 

Standard verkeert dat staat 
wel vast in levensgevaar. De 
leemten opvullen met tussentijd
se transfers wordt geen sinecu
re want we vermoeden dat de 
Rouches in Halle nog een open 
staande rekening zal worden 
voorgelegd... Het is een zware 
beproeving voor het Luikse' 
voetbal. 

Waterschei is er minder slecht 
aan toe maar alles wijst erop dat 
ook de Thorianen in de komende 
veertien maanden voor het be
houd zullen moeten spelen... 

En de spelers? De meesten 
van ze zijn profs en bijgevolg 
komen de schorsingen genade
loos hard aan. De besten onder 
hen kunnen misschien tussen
tijds naar het buitenland uitwij
ken. Misschien en... tegen welke 
voorwaarden? 

En de nationale ploeg? Guy 
Thijs moet nu maar eens bewij
zen dat hij een grote trainer is. 
Dat hij kan aanpassen en inpas
sen. Alhoewel zijn team in moei
lijke momenten zeker routine en 
rijpheid zal te kort komen. Maar 
ja... Het kon nu eenmaal niet 
anders, nietwaar Louis? 
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Bibliografie 1976-1980 

„De Vlaamse 
Beweging na 1945" 

Het jongste decennium stelt men een groeiende 
interesse vast, vanuit wetenschappelijk-universi-
taire milieus voor het onderzoek naar de historiek 
en de evolutie van de Vlaamse Beweging. Het aan
tal studenten dat aan Vlaamse universiteiten pro
moveert op een proefschrift over één of ander 
deelaspekt van de Vlaamse Beweging, neemt met 
de dag toe. 

NOCHTANS mangelt het 
de historicus — zeker 
als hij zich wil verdiepen 

in de naoorlogse ontwikkeling 
van de Vlaamse Beweging — 
aan een degelijk, overzichtelijk 
werkinstrument dat richtingge
vend kan zijn voor zijn onder
zoek. 

Behoefte 
Hieraan heeft de weten

schapsbeoefenaar, die immers 
graag gebruik maakt van een 
degelijke bronnenuitgave, dan 
ook een reéle behoefte. Het 
„Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel" wou. aan die behoefte 
tegemoetkomen door een we
tenschappelijke uitgave te ver
zorgen van een serie bibliografi
sche overzichten van de naoor
logse Vlaamse Beweging. 

In 1972 verscheen als eerste 
deel een bibliografisch overzicht 
van de penode 1945-1970. De 
toegenomen belangstelling voor 
de Vlaamse Beweging en de 
stroomversnelling waarin de 

Vlaamse Beweging sedert 1970 
terecht is gekomen, resulteer
den in een massale produktie 
van publikaties. 

Het staatsvormingsproces dat 
zich in de jaren zeventig voltrok, 
dwong over te gaan tot de uitga
ve van een nieuw bibliografisch 
overzicht dat meteen de jaren 
zeventig afsluit. 

Ook dat deel getuigt van we
tenschappelijke degelijkheid, 
omwille van de stiptheid, de des
kundigheid en de ervaring van 
de auteur 

De bibliografie biedt een nage
noeg volledig overzicht van al 
wat in die tijd (o.a. de „Egmont-
periode") verschenen en gepu
bliceerd werd. 

Dit keurig uitgegeven werk is 
derhalve een handleiding in de 
Vlaamse Beweging, een houvast 
voor al wie aktief begaan wil 
blijven met onze ontvoogdings-
strijd. 

Tot 31 maart kan men dit 
boek aanschaffen voor slechts 
500 fr., verzendingskosten in
begrepen. Nadien kost het 
600 fr. Overschrijven op num
mer 068-0640740-82, van Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel 
vzw — dienst publikaties, Ben-
ne'steeg 4, 9000 GenL 

TjzerfcTreKi ? 

dO>c iürm drimi versnaimucftt' 

rOauasWiic 5cfuM over dit vêS, 
waar ir(m\mjdiVUMr is Mi^KwaccL 

ccn 5far van kwarts véra\Jüdttotv\mx^ 

'Z^zmnd ijCovit^ aCs dooY^ UiMig iïóccC 
ovcrd\t Cand zunfüd ^dmcium^ 

Dit gedicht van Lambert Jagenau, voorzitter van de Vereniging van 
Vlaamsnationale auteurs, werd gezegd bij het afscheid van Hil< de 
Ghein die meer dan twintig jaar algemeen sekretaris was van het 
IJzerbedevaartkomitee. Deze afscheidsplechtigheid ging door op 

zaterdag 31 maart 1.1. te Brussel. 

Houvast 
Willem van den Steene is een 

64-jarige historicus en biblioteka-
ris, sinds '49 verbonden aan de 
pariementsbiblioteek. Aanvanke
lijk samen met dr Guido Pro
voost startte hij, onder auspiciën 
van het Vormingscentrum Lode
wijk Dosfel, met de uitgave van 
een serie bibliografische over
zichten van de naooriogse 
Vlaamse Beweging. 

Nieuwe boeken over 
energie en vervuiling 

Dat energie een probleem is, weet ondertussen 
weliedereen. Een probleem is zo dikwijls aan de orde 
dat er, door onwetendheid, heel wat nonsens over 
uitgekraamd wordt Dit is niet te verwonderen als 
men de veelzijdigheid ervan beschouwt 

Op de kerkberm te Mariekerke aan de Schelde wordt naar driejaarlijkse gewoonte door de kultuurkring De 
Meivis het passiespel van Bert Peleman „Kristus aan de Schelde" opgevoerd. De opvoeringen beginnen tel
kens om 21 u. en eindigen rond 22 a 30. De speeldata zijn 7, 8, 14, 15, 21 en 22 april Zitplaatsen 150 fr, 
overdekte tribune 200 fr Reservatie in het Kultureel Centrum „Ter Dilft" te Bornem 03-889.34.83. Wie dit 
volks spektakel wil bijwonen — wat wij graag aanraden — doet er tjest aan warme kledij aan te trekken. De 
illustratie „Laatste Avondmaal"(-lino) is van architekt-grafikus Guido Van Doorselaar, regisseur van dit 

passiespel... 
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OM hieraan te verhelpen 
schreef VU-provincie-
raadslid Rob Geeraerts 

hierover een boek. 

Dit boek bevat zowel bijdra
gen over alternatieve-, kern- als 
traditionele energievormen. 
Door het zoveel mogelijk vermij
den van al te technische of eko-
nomische details is de schrijver 
erin geslaagd om het boek in een 
zeer leesbare vorm te gieten. 

Het is trouwens niet alleen 
leerrijk, maar kan ook nog waar
devol zijn voor de lezer, indien 
deze rekening houdt met de 
talrijke aanbevelingen in het 
hoofdstuk over besparingen. 

Bestellingen kunnen, zolang 
de voorraad strekt, gericht wor
den aan: Vlaamse Kring Laakdal, 
p.a. Ludo Helsen, Houthoek 105 
te 3998 Laakdal. 

„Energie: een algemene be
schouwing van een veelzijdig 
probleem", door Rob Geeraerts, 
254 biz., 180 fr. Uitgegeven door 
„Vlaamse Kring Laakdal". 

BIJ De Sikkel te Malle ver
scheen van d r M. De 
Clercq het tweedelig 

werk „Ekonomische aspekten 
van het vervuilingsbeleid". In het 
eerste deel beschrijft de auteur 
de ekonomische teorie van het 
vervuilingsgebied, de systema
tiek en de begripsomschrijving 
worden sterk benadrukt. 

Het tweede deel gaat over de 
praktijk in Nederland en België; 
daarmee poogt de schrijver de 
afstand tussen de teorie en de 
dagelijkse werkelijkheid te over
bruggen. Hij grijpt vooral de 
strijd tegen de waterverontreini
ging aan om een aantal kritische 
op- en aanmerkingen te formu
leren. 

Daarbij wijkt hij niet af van zijn 
opdracht als ekonoom; de eigen
lijke beleidsbeslissingen zijn van 
politieke aard en de motieven die 
hier doorwegen, zijn niet altijd 
louter ekonomisch. 

Natuur- en milieubescher
mers, eigentijdse politici en mi
lieubewuste ekonomen vinden in 
beide werken ongetwijfeld heel 
wat stof en argumenten om een 
antivervuilingsbeieid gestalte te 
geven. Deel 1 telt 300 bIz. en 
kost 1.190 f r ; deel 2.200 bIz. en 
is te koop voor 650 f r Het is een 
uitgave uit 1983 van SM Dis 
Leiden, vertegenwoordigd door 
De Sikkel in Malle (telefonisch: 
03-312.47.61). 

• Gevraagd: jonge arbeidster, be
reid halve dagen te werken. Uren 
overeen te komen. Schnjven kan
toor redaktie WIJ nr. 600. 

• Gevraagd: jonge (aanvangende) 
bediende voor halve dagen, algem. 
bureelwerk. Schrijven kantoor re
daktie WU nr 601. 

• Een biologisch tuinbedrijf zoekt 
jongen of meisje met ervaring of in 
opleiding voor de opkweek van plan
ten in een serre. Belangstellenden 
kunnen kontakt opnemen op het 
volgend nummer 052-35.69.02. 

J 
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Nu zondag in 't Kuipke.-
viering 30 jaar Volksunie 

Met rasse schreden nadert I grote VU-treffen in het Gentse 
zondag 8 april, de dag van het 1 Sportpaleis. Zenuwachtigheid 

heeft zich reeds van velen mees
ter gemaakt maar toch nog even 

Zo was het 10 jaar geleden! 

Het VU-partijbestuur deelt mee... 
Na afloop van het VU-partijbestuur van maandag 2 april 1984 heeft alge

meen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen aan de pers gedaan. 

vervullen. Zij dienen zich evenwel te 
heroriënteren naar de maatschappij 
van morgen, een maatschappij die er 
helemaal anders zal uit zien. Volgens 
de Volksunie moet het ekonomisch 
overleg herdacht worden naar de 
bedrijven toe; d .w i dat de vakbon
den medebeheer en participatie op 
bedrijfsviak als prioritair dienen te 
beschouwen. 

Het 
inleveringsplan 
van de regering 

De Volksunie stelt vast dat de 
sociale onrust stijgt naarmate het 
inleveringsplan van de regenng be
kend raakt 

Het is duidelijk dat de onzekerheid 
algemeen is en dat de meerderheid 
van de Vlamingen geen geloof meer 
kan hechten aan deze regering. Na
dat de bevolking gedurende twee 
jaren, zonder veel morren, zwaar 
heeft ingeleverd, wordt vandaag bru
taal vastgesteld dat deze offers tot 
niets hebben geleid. 

In het nieuwe spaarplan is geen 
sprake van reële saneringen, noch 
van het bestrijden van misbruiken of 
van het afschaffen van nutteloze 
subsidies. Opnieuw worden offers 
gevraagd zonder uitzicht op konkre-
te resultaten. Bovendien kan niet 
voldoende herhaald worden dat 
vooral de Vlamingen steeds onge
ruster worden. Zij zien immers 
steeds duidelijker in dat de helft van 
hun inspanningen vergooid worden 
aan één Waals bedrijf. 

De Volksunie is van oordeel dat 
de politiek verantwoordelijken in 
deze materie moeten beslissen. Zij is 
er evenwel van overtuigd dat het 
politiek beleid slecht|s suksesvol kan 
zijn indien alle partijejn in de gesprek
ken betrokken woijden. De Volks
unie verwijt de regering dat zij het 
noodzakelijk overleg hooghartig 
heeft afgewezen. 

De vakbonden 
De vakbonden hebben, vanuit hun 

positie, een belangrijke opdracht te 

Het is bovendien duidelijk dat de 
vakbonden hun basis behoren te 
kennen en behoren te weten wat er 
bij de werknemers leeft 

De Volksunie stelt in dit verband 
vast dat de top van het ACV ver
vreemd is van zijn basis. Het publiek 
is de jongste week getuige geweest 
van een groteske klucht 

De ACV-leiding heeft het vertrou
wen van haar basis verloren. Het feit 
dat de parlementsleden die bij het 
ACV aanleunen het inleveringsplan 
in Kamer en Senaat hebben goedge
keurd, zal hier ongetwijfeld mede 
hebben toe bijgedragen. De Volks
unie vindt het tenslotte absurd dat 
ABVV en ACV elkaar verwijten toe
sturen als zouden hun akties politiek 
geïnspireerd zijn. 

Het is immers duidelijk dat beide 
vakbonden al dan niet aktie voeren 
om politieke redenen. 

CVP-schijn-
heiligheid 

CVP-voorzitter Swaelen kent ver
moedelijk zoveel moeilijkheden in 
eigen partij, dat hij de aandacht 
wenst af te leiden met onzinnige 
uitvallen naar de Volksunie. Dat uit
gerekend de CVP, die sinds 20 jaar 
haast onafgebroken met de SP re
geerde op alle beleidsniveaus (rege

nng, bestendige deputatie, schepen-
kolleges), de Volksunie met de SP 
wenst te kompromitteren, vindt de 
Volksunie uitermate hypokriet 

Het is verder overduidelijk dat de 
CVP geen werk wil maken van een 
verdere federalizering. Zo is er, on
danks de uitdrukkelijke belofte van 
minister Eyskens en de regeringsbe
slissing van 28 juli '83, nog helemaal 
niets in huis gekomen van de federa
lizering van de instrumenten en hef
bomen van het industrieel beleid. 

CVP en PVV volharden er ten 
stotte in hand- en spandiensten te 
verienen aan de centrale regering. 
Dit wordt duidelijk bewezen in het 
jongste advies dat CVP en PVV ten 
behoeve van de centrale regering in 
de Vlaamse regering doordrukten. 
Met dit advies wordt de goedkeuring 
gehecht aan het KB over de inleve
ring in Cockerill-Sambre. 

CVP en P W gewagen misleidend 
van een inlevering door het perso
neel van 10 %, terwijl het in feite 
gaat over een inlevering van maxi
mum 4 %. 

Dit in tegenstelling met het lot dat 
vele Vlaamse werknemers moeten 
ondergaan. De jongste beslissing 
van de centrale regering, andermaal 
goedgekeurd door CVP en PVV, 
inzake de financiering van Tubes de 
la Meuse, is de zoveelse kaakslag 
voor Vlaanderen. 

Aan dit Waals bedrijf, dat niet eens 
tot een nationale sektor behoort, 
worden meer dan drie miljard kredie
ten verieend. 

Miljarden uit de nationale kas wor
den eens te meer besteed aan Wal
lonië, terwijl een Vlaams bedrijf zoals 
Nobels-Peelman, onder de hamer 
viel en tientallen Vlaamse textielbe
drijven aan hun lot werden overgela
ten met duizenden werklozen als 
gevolg. 

het hoofd koel voor enkele 
noodzakelijke mededelingen. 

Wie met de eigen wagen naar 
Gent komt kan deze kwijt in de 
straten in het park op de plaat
sen die met het VU-30-simbool 
aangeduid zijn. Een affiche uit 
WIJ aan de binnenkant van uw 
wagen vertelt de Gentse politie 
dat u op ons feest bent. De 
afdelingen die met een autobus 
komen kleven op de voorruit 
onderaan rechts de horizontale 
band „30 jaar VU". Deze doet 
dienst als parkeerkaart Een ge
deelte van het Citadelpark en de 
Burgemeester Ch. De Kercho-
velaan, naast het park, is voor die 
bussen vrijgehouden. 

Afdelingen brengen hun afde-
lingsvlag (of een leeuwevlag) 
mee om de reling rond de piste 
te versieren (niet op de piste I). 

Allen die op de betonnen zit
plaatsen plaatsnemen, knjgen 
gratis een handige, papieren „on
derlegger". Een kleine attentie 
van het weekblad „WIJ"! 

Omdat alle plaatsen in het 
Sportpaleis uitverkocht zijn is 
het geboden tijdig aanwezig te 

zijn, massaal aanschuiven be
hoort tot de mogelijkheden 
Maar geen nood: het arrondisse
ment Gent heeft zo'n honderd 
simpatizanten opgetrommeld om 
te helpen bij de organizatie en er 
voor te zorgen dat iedereen zo 

Alle VU-burgemeesters en 
VU-schepenen worden vrien
delijk verzocht zich tijdens de 
feestviering te omgorden met 
hun ambtslint! Als een zicht
baar bewijs van de gemeentelij
ke macht van de Vlaams-natio
nalisten. 

vlug mogelijk in het Sportpaleis 
komt 

Om de ploeg die reeds maan
den aan slag is met de voorberei
dingen van 30 jaar VU een hart 
onder de riem te steken brengen 
wij (naast de afdelingsvlag) naar 
Gent ons bruisend entoesiasme 
mee. Thuis laten wij onze leeu
wevlag, die hangen wij uit het 
raam, zo feesten de buren ook 
mee. Tot zondag! 

GEJO tekent „Leeuw"! 
De stripalbums van „GEJO": 

„De Leeuw van Vlaanderen" vlie
gen het huis uit Zondag is je laat
ste kans. Voor slechts 100 f r. 
kunt U deze prachtige uitgege
ven strip kopen aan één van de 
WIJ-medewerkers of -topwer-
vers. Ingesloten steekt een wed
strijdformulier dat kans geeft op 
een prachtige reis. 

Opdracht is immers de 31 

politieke figuren uit het verhaal 
te ontdekken. Niet makkelijk, 
maar heus ook niet zó moeilijk. 
En wie heeft geen zin in een 
droomweekeindje uit? Helemaal 
gratis. 

Voor en na het feestgebeuren 
zal kartoenist Gejo zijn „Leeuw" 
handtekenen aan de stand van 
ons weekblad. Een buitenkansje 
voor verzamelaars! 

5 APRIL 1984 
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OOST-VUU\NDEREN 
APRIL 

6 BERLARE: Kleinkunstavond met Wrilem Vermandere om 20 u in 
zaal van het parochiehuis, Dorp 

6 WAARSCHOOT: Zang en poezie-avond met Mana Seselle, Rita 
Van Severen en Marcel De Backer, in zaal „Hoop van Vrede", 
Dorp Inr J 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 EEKLO: 3de grote kaas- en vi/ijnavond om 19 u 30 in salons Mi
mosa, A Van Ackerstraat 400 fr per persoon en kind tot 10 jr 
200 fr 

13 DEINZE-ST.-MARTENS-LATEM: Spreekbeurt door Jaak vande-
meulebroucke over de Europese verkiezingen om 20 u in de ge
meenschapszaal te Deurie, Rijksweg 14, achter het vroegere ge
meentehuis van Deurie 

14 OUTER-APPELTERRE-VOORDE: 8ste eetfestijn van VU vanaf 
18 u in zaal De Jachthoorn te Outer Voorverkoop 100 fr 

14 LEDE: Lente-paas-TD in zaal „Den Bonten Os", Molenbergstraat 
te 9310 Lede 50 f r , 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" 

Wie weet wint 

(foto Geert De Soete) 

Het laatste reklamepaneel in onze reuzenwedstrijd Op de foto ziet u dat de 
Volksunie onderweg is Door toedoen van een nijdige tegenwind was dit echter 
een weg naar beneden Samen met de gescheurde affiche kwam onze ongeluk
kige plakker onzacht in de modder terecht 

Dank zij een blitz-schilderaktie werd het paneel dadelijk hersteld' Het adres 
van dit zesde en laatste paneel vindt u ook nu weer in de regionale editie van dit 
blad. 

Ook het reglement en het deelnameformulier vindt u in de regionale 
bladzijden Onder de prijzen 3 eksemplaren van het jubileumboek 30 jaar 
Volksunie (unieke editie van 1000 genummerde en getekende eksemplaren ter 
waarde van 1500 frank), de alternatieve atletiekhesp (gezouten) van volksver
tegenwoordiger Daan Vervaet, een horloge, kunstboeken van de stad Gent, en 
vele andere waardevolle prijzen. 

WIE WEET WINT 
De adressen van de reklamepanelen (20 m2) van 30 jaar 
Volksunie zijn 

1 

3 ' ! ; ! " ' ; ; ; ! ! ! " ! ! ! ! ! ; ' ' " ! ! ' ' ' ! ! ' ! ! ! ! ! ' ! ! ! ..'.'.'..'. 

4. 

5. '.'.'.'.'.'...'.'...'.'.. 

6 ! ; ! ; ! ; ! ; ; ! ; ! ; ! ; ! ; ! ! ; ! ! ! ; ! ; ; ; ; ! ! ! ; ! ; ! ! ; ; ; ; ! ' ! ! ' ! ! ! ! ! ! ! ! ! . 

Versturen vóór 18 april 1984 aan Hugo Roggennan pa 
Bennesteeg 2, te 9000 Gent 

Kansspelen in het Kuipke op 8 april? 
Op het 30-jang Volksunie Familie

feest zal volgende zondag een stand 
te vinden zijn van het arrondisse
ment Gent-Eekio Op deze stand, 
vlak bij de hoofdingang, zullen min
stens 10 leeuwevlaggen verloot wor
den Zoek de stand op en doe mee 
aan het spel Het aantal kansen is on
beperkt Speel mee en neem onmid
dellijk uw prijs mee Voor wie reeds 

een leeuwevlag heeft, het ideale 
paasgeschenk voor de komende 
weken 

Voor de mededingers aan de 
wedstrijd Wie Weet Wint willen we 
ook graag vermelden dat het zesde 
en laatste reklamepaneel te zien is 
aan de Nieuwe Vaart 128-140 te 
9000 Gent 

CVP-meerderheid keldert 
VU-motie in Maldegemse raad 
In de raad van 29 februari 1984 had VU-raadsl ld Piet Blomme aan de 
dagorde enkele punten laten toevoegen. Een van de punten was een 
motie in verband met de bevoegdheden op het stuk van de 
ondergeschikte besturen, het administratief toezicht op de gemeen
ten, de benoeming van en het tuchtrecht op de burgemeesters. 

dend critenum „oppervlakte" Zo 
werd voor 1983 per inwoner 

In de voorliggende motie zou men als 
gemeenteraad van Maldegem de 
verruiming van de bevoegdheden 
van de gewesten ten opzichte van 
de lokale besturen door uitbreiding 
van het administratief toezicht en het 
toevertrouwen van het benoemings
recht van de burgemeesters aan de 
gewestelijke overheidsinstanties be
pleiten 
VU-raadslld Piet Blomme bepleitte 
dat men na de horizontale spreiding 
van de macht eveneens sterk de 
noodzaak wordt aangevoeld tot re-
organizatie van het binnenlands be
stuur in de vertikale struktuur dit wil 
zeggen vanaf de gemeenten via een 
intermediair niveau naar de uitge
splitste top 
Er dient gestreefd te worden naar 
een toename van de beslissingsvrij
heid aan de basis Vooral om twee 
redenen dnngt zich een uitbreiding 
van de bevoegdheid van de Gewes
ten op in verband met de onderge
schikte besturen en met name ook 
de gemeenten 
1 De gewestelijke overheidsinstan
ties zijn gezien hun specifieke be
trokkenheid bij het leven van de 
eigen volksgemeenschap meer ver
trouwd met de mentaliteit gevoelens 
en geaardheid van de eigen burgers 
2 De afwijkende opvattingen over 
het gemeentelijke beleid en de gron
dige verschillen in de aard en om
vang van de op te lossen problemen 
van gewest tot gewest wettigen met 
langer eenvormige maatregelen en 
uitoefening van voogdijrecht door 
het centrale gezag 
Zo is de financiële toestand van de 
Vlaamse gemeenten aanmerkelijk 
gezonder dan deze behorend tot het 
Waalse gewest In 1982 hadden 458 
gemeenten een gezamenlijk begro
tingsoverschot van 894 miljoen, te
genover slechts 138 gemeenten met 
een totaal tekort van 47 456 miljoen 
Door de onrechtvaardige verdeel
sleutel die de aandelen in het ge
meentefonds bepaalt wordt Wallo
nië sterk bevoordeeld met het gel-

Wie 
weet 
wint? 
Reglement en 
deelnameformulier 

1 Aan deze wedstrijd mogen met 
deelnemen de ontwerpers en schil
ders van de affiches, de aanplakkers 
en de fotograaf, 

2 De adressen van de zes te 
zoeken affiches werden gepubli
ceerd in de regionale bladzijden van 
het Vlaams-Nationaal Weekblad 
W U 

a) 3 adressen in nummer 12 van 
22 maart 

b) 2 adressen in nummer 13 van 
29 maart 

c) 1 adres in nummer 14 van 
5 apnl 

3 De prijzen onder de juiste inzen
dingen worden aangeduid door lot-
trekking De winnaars en de schen
kers worden gepubliceerd in WIJ De 
winnaars worden ook persoonlijk 
verwittigd 

4 Over de wedstnjd wordt geen 
korrespondentie gevoerd 

5 De inzendingen moeten ver
stuurd worden vóór 18 apnl (post
stempel) aan Hugo Roggeman pa 
Bennesteeg 2 te 9000 Gent 

Vlaanderen 5 999 frank uitgekeerd, 
in Wallonië 7891 frank 

Laag gevallen 
Ten slotte kunnen de betwistingen 
rond het benoemen van burgemees
ters op een eenvoudige en doeltref
fende manier ophouden door dit 
benoemingsrecht eveneens naar de 
Gewesten over te hevelen 
Als eerste reageerde burgemeester 
J Rotsart de Hertaing op deze motie 
HIJ stelde dat zijn CVP-fraktie zonder 
overleg van de partij op deze motie 
met kon ingaan in dezelfde zin sprak 

het enige PVV-raadslid De GVP-
oppositie onthield zich bij de stem
ming 
Dat de CVP-meerderheid deze mo
tie kelderde, verwonderde ons niks 
Het IS maar al te goed geweten dat 
burgemeester J Rotsart de Hertaing 
deel uitmaakt van het kabinet van 
premier Wilfried Martens Tijdens de 
voorbije gemeenteraadsverkiezin
gen heeft Jantje Wilfried voor zijn 
propaganda gebruikt Zo laag was 
men bij de CVP te Maldegem geval
len 
Een ander gebruik binnen de Malde
gemse CVP IS dat tijdens de ge
meenteraden enkel de burgemees
ter en schepenen het hoge woord 
voeren De rest van de CVP-raadsle-
den zitten er maar bij om de hoop te 
vullen en een ganse raadszitting lang 
te kmkkebollenl Veerman Guido 

Groots vierde zangfeest te Dendermonde 

Zingend Vlaanderen 
in Europa! 

Zondag 18 maart l.l. ging te Den
dermonde het vierde arrondisse
menteel Vlaams-nationaal zangfeest 
door 

Opnieuw mocht de voorzitter 
Marcel Verschelden namens de so-
cio-kulturele knng "t Vestje een over
volle zaal Koningshof verwelkomen 

Het zangfeest liep onder het tema 
„Vlaanderen in Europa" 

Marcel Verschelden „Dit is geen 
slogan in het ijle „Een volk zal met 
vergaan", wil zeggen dat de volksge
meenschappen door alle wederva
ren heen, de eeuwen trotseren 
Vlaanderen is daar een voorbeeld 
van De gehechtheid aan de volksge
meenschap heeft voorrang op de 

Rouw 
Woensdag II. werd In de paro

chiekerk van Vlekkem mevrouw 
Maria Alida Van den Eeckhout 
echtgenote van René Henderickx, 
ten grave gedragen. 

Mevrouw Henderickx was de 
moeder van Jules Henderickx, VU-
provincieraadslid en schepen van 
Erpe-Mere en van VU-afdelings-
voorzitter Ghislain. 

Langs deze weg biedt de redak-
tie gevoelens van medeleven aan 
de h. Henderickx en aan de ganse 
familie. 

De namis zal opgedragen wor
den op woensdag 18 april a.s. in de 
parochiekerk van Vlekkem om 
19U.30. 

staatsvaderlandsliefde en de aanho-
ngheid aan zijn volk is duurzamer 
dan het klassebewustzijn". 

Feestredenaar was kamerlid Willy 
Kuijpers die vanuit zijn gekende be
wogenheid voor de Europese volke
ren tot het gemoed van de honder
den aanwezigen sprak Tevens werd 
hulde gebracht aan Emanuel Hiel die 
150 jaar geleden in SintGillis gebo
ren werd 

Opnieuw zorgden de inrichters 
voor een puike programmabrochure 
waarin een wel echt merkwaardige 
kaart van Europa met de zowat 
Rn v/^iUö,-,-,-^ w.,« r 

Genwe^eraad 
Deinze: 
Nothomb 
onbekend! 

Raadslid Maes stelde in een voor
stel van motie voor dat Deinze in zijn 
betrekkingen met de hogere over
heid zich zou nchten tot de Vlaamse 
minister in de Vlaanse regenng en 
met meer tot de minister van Binnen
landse Zaken, en dat de wet van 
augustus 1980 zou toegepast en 
uitgewerkt worden inzake de desbe
treffende bevoegdheden van de 
Vlaamse Executieve 

24 van de 27 raadsleden steunden 
hem daann 

Alleen de 2 PVV'ers stemden te
gen ZIJ begrepen blijkbaar met waar
over het ging 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn - Aalst 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de stad 
Aalst heeft de hiernavolgende funkties opengesteld: 
— 1 voltijdse funktie van geneesheer-specialist in de 

reumatologie, 
— 1 voltijdse funktie van geneesheer-specialist in de 

ortopedie. 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende 
brief worden gestuurd aan de Voorzitter van het 
OCMW, Gasthuisstraat 40, 9300 AALST, en dienen met 
de bewijsstukken uiterlijk tegen 18 april 1984 ter 
bestemming te zijn. 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet 
tot ekonomische heroriëntering van 4-8-1978, genaamd 
anti-krisiswet, zijn de opengestelde funkties toeganke
lijk voor mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk 
anders is voorzien. 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrij
gen bij de h. Humbert BARREZ, direkteur ziekenhuis, 
tel 053-21.23.93, binnenpost 110. 

(Adv. 78) 
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VU-Wilsele op weekeinde in Arbre 

Het VU-bestuur van Wilsele had 
reeds lang de idee om met bestuurs
leden en familie een werk- en wan-
delweekeinde door te brengen in het 
gemeentelijk domein te Arbre. Voor 
de samenvoeging was dit domein 
eigendom van de gemeente Wilsele; 
daarom vooral ligt het Wilsele bijzon
der aan het hart Want het verliesla-
ten Arbre dient gesaneerd en daar 
moeten we geld voor vinden. 

Vrijdag 22 maart is het dan ge
beurd. Met 16 trokken we in de 
vroege avond naar Namen, Profond-
ville en dan Arbre, nauwelijks 70 km 
van Leuven en toch al zo midden in 
de hoge landen tussen Samber en 
Maas. 

We besteedden een hele voormid
dag aan individuele bezigheden en 
werk voor ons bestuur. Er werd 
getypt geplooid en gesorteerd aan 
het nationaal pamflet aan onze 2de 

Sparen - Leningen - Verzekeringen 

GROEP ARGENTA 
KanioorhoLidfff 

F O N S P R I N S E N 

Itterbeeksebaan 242 
1711 ITTERBEEK • OILBEEK 

S 569 09 14 - 569 11 17 

Nieuwe 
VU-besturen 

Bij statutaire verkiezingen werden 
volgende leden verkozen voor: 

Elewijt: v.z. Roger De Puydt Fred 
Kuyl, Lucien D'Hulst Jullaan De Lee-
beeck, Gaston Appeltans, Waker en 
Denise Wijnants. 

Eppegem: v.z. Clem Van Hoof, 
Nora Tommelin, Maria Van Der Poel, 
Pol Steyaert Jos Van Steenwinkel, 
Jan Lauwers, Jan Loon, Flor Van 
Wayenberg, An Loos. 

Hofstade: v.z. Herman Van Int-
houdt Marleen Bosselaers, Roger 
De Lentdecker, Noël Jeurissen, Lie-
zeke Van Horenbeeck, Ludo Geys, 
Greet De Graef. 

Weerde: v i Christianne Hertog, 
Piet Van Grunderbeek, Lode De 
Saeger, Mare Fonteyn, Jan Lauwers, 
Paul De Laet Marie-Thérèse Geens, 
Hilde Lambrechts. 

Zemst: v.z. Paul Schokaert Jacky 
Van Releghem, Jullen Van Wichelen, 
Mark Ceenaeme, Rita Van Hoof. 

Uit deze nieuwe groep werd het 
politiek kollege verkozen: v i Mare 
Fonteyn, leden: Steyaert Tommelein, 
De Leebeeck, Kuyl, Van Inthoudt 
Jeurissen, De Saeger, Hertog, 
Schockaert, Van Releghem, Ceenae
me. 

uitgave over „de wandelwegjes in 
Wilsele". 

Het bestuur hield een speciale 
bestuursvergadering waar enkele 
belangrijke hete hangijzers werden 
aangepakt zoals: het domein „Arbre 
waarheen", „Dorpskernvernieuwing 
in Wilsele Dorp", jaarwerking en ge
meentebeleid in Groot-Leuven. 

's Namiddags hebben we dan in 
groep en sommigen individueel een 
stevige wandeling gemaakt over de 

hoogvlaktes naar de „7 Meuses". De 
thuisblijvers probeerden de forel te 
vangen in de vijver, maar we hebben 
er 's avonds niet kunnen van eten. 
Laten we maar veronderstellen dat 
zij uit dierlievendheid de visjes terug 
te water hebben gelaten. 

Na het avondeten kregen we een 
boeiende uiteenzetting door onze 
arrondissementele penningmeester 
Dries Desmet over „30 jaar Volks
unie in het arr. Leuven". Onze dank 
aan Dries. Natuurlijk werd er daarna 
gezongen uit volle borst tot in de late 
en vroege uurtjes; we konden zelfs 
rekenen op enkele geslaagde solo
partijtjes, in Europees perspektief, 
van ons gemeenteraadslid Vital 
Geeraerts. 

Zondagvoormiddag werd er nog 
gewerkt aan onze bestuurlijke op
drachten met tussendoor eens diep 
ademhalen in de vrijgevige natuur 
terwijl we de namiddag besteedden 
aan een blitzlsezoek aan Annevoie 
en Maredsous, beide op een boog
scheut hier vandaan. 

Het is in het belang van alle Groot-
Leuvenaars, dat het domein van Ar
bre efficiënt wordt gereorganizeerd 
en hersteld waar nodig. Het was de 
bedoeling ook van ons bestuur dat 
ter plekke te bestuderen. CR.HJ 

„De VOS" in nieuw kleedje 
r » EEDS 40 jaar lang gee f t he t 

Vlaanns V e r b o n d van O u d -
st r i jders een e igen blad uit, da t 
k o r t w e g „ D e V O S " h e e t M e t als 
vee lbe tekenende onder t i te l : 
„ B o u w e n aan V laanderen en d e 
V rede" . 

T r o u w aan d e idealen van d e 
Fron te rs (Ze l fbes tuur en W e 
re ldvrede) b reng t V O S elke 
veer t ien dagen een keur ig lees
baar en Vlaanngnationaal geïnspi
reerd blad o p d e markt . S inds 
enke le w e k e n k reeg deze publ i-
kat ie een n ieuwe vo rm . Iets klei
ner, maar daardoor handiger en 
te lkens o p ach t b ladzi jden. O o k 
heef t m e n z ichtbaar een lay-out-
deskund ige onder de hand ge
nomen , w a n t he t gehee l is er 
lucht iger en v lo t ter leesbaar 
d o o r g e w o r d e n . W a t onge tw i j 
fe ld opvalt . Is de inhoudel i jke 
kwa l i te i t D i t b lad dur f t het inder
daad aan het s o m s ve rengende 

e n nave lk i jkende aspek t van 
nogal w a t f lamingant ische uitga
v e n te doo rb reken . Z o w e l he t 
b innenlandse, evenals het inter
nat ionale gebeu ren w o r d e n d o o r 
een kr i t ische, niet-chagri jn ige bril 
bekeken . Verder^ kr i jgen het 
plaatsel i jke bondsn ieuws en al
lerlei p rak t ische informat ie een 
plaats. VOS-voo rz i t t e r He rman 
Vandezande en zi jn besche iden, 
d o c h h a r d w e r k e n d e p loeg me
d e w e r k e r s ve rd ienen alle lof 
voo r deze gedu r fde en ver f r is
sende aanpak. W i j fe l ic i teren 
hierbi j „ D e V O S " en beve len di t 
hal fmaandel i jks b lad graag aan 
bij onze lezers. 

Een jaa rabonnement kos t 
s lechts 400 fr. U kunt deze s o m 
s to r ten o p pr. 000-0490071-27 o f 
K B 430-0697371-29 van „ V O S " , 
E. Jacqmain laan 124, 1000 Brus
sel (u kun t o o k be l len: 
02-217.34.65). 

„Fiere Margriet" wil 
Leuvenaars bekoren 

Onlangs werd de vzw „Wij in 
Groot Leuven" opgericht De vereni
ging start volgende week met een 

' tweemaandelijkse Vlaams-Nationale 
krant „Fiere Margriet". Deze krant zal 
gratis in Groot-Leuven verspreid 
worden met een oplage van 40.000 
ex. op groot formaat en voor het 
eerste nummer op 6 bladzijden. Het 
eerste nummer verschijnt op woens
dag e.k. 

Deze krant wil een duidelijke 
Vlaams-Nationale persstem zijn met 
kritische bedenkingen over het be
stuur: stedelijk en tot op zekere 
hoogte nationaal en ook Europees. 
Verder zal de krant bijdragen bevat
ten over streekekonomie, sport ge
schiedenis van stad en streek, ont

spanning, kultuurleven, nieuws van 
„straten en pleinen"... en zal ook 
publiciteit opnemen. 

De krant heeft een volledige re-
daktionele zelfstandigheid en onaf
hankelijkheid en de redaktie met een 
team medewerkers staat onder de 
leiding van hoofdredakteur Karel 
Vander Mueren. 

In het eerste nummer vindt u 
bijdragen over de zopas goedge
keurde begroting van de stad Leu
ven, „Hoe veilig is Leuven?", een 
Leuvenaar naar de Olympische Spe
len, naast andere belangwekkende 
artikels, vooral een uitgebreide en 
geïllustreerde herdenking van het 
groot bombardement van de stad, nu 
veertig jaar geleden. 
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Stroomopwaarts, 
niet tegendraads 

e BgllloniFrflrif in d i l opnclil stcdi* bcdccJil n-

VEERTIG JAAR 
GELEDEN... 

Tweeduizend bommen 
maakten 564 slachtoffers te Leuven 

BRABANT 
APRIL 

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

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

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

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

9 TIENEN: Info-avond over Stadskemvernieuwing om 20 u. in de 
Schouwburg. 

13 HAACHT: Debat rond het tema „Europa van de toekomst' met 
Karel De Gucht (PVV), Karel Van Miert (SP) en Willy Kuijpers 
(VU). Moderator: Dirk Sterckx (BRT-journalisO. Om 20 u. in de 
parochiezaal van Rotselaar-Heikant Toegang gratis. 

14 VLEZENBEEK-BERCHEM: 10de Vleessmulpartij in de parochie
zaal (Kerk), Baasbergstraat 72, Oudenaken (St-Reters-Leeuw). 
Ook op 15 en 16 april. Telkens vanaf 12 u. 

16 TIENEN: VU-hoorzitting in de fusiegemeente Hakendover, lokaal 
„Zoete inval" om 20 u. 

18 STEENOKKERZEEL: „Het Marcusevangelie" voorgedragen door 
Tine Ruysschaert om 20 u. in het romaanse kerkje van Humel-
gem. Org. Davidsfonds. Voorverkoop 100 fr., kassa 120 f r 

Aktueel nr. 4 . jÈ^^ff^ 

' GUIDO FONTEYN, 
„DE ZES FACILITEITENGEMEENTEN" 

295 fr. 
In de boekhandel, of bij de uitgever: Grammens, 
Martelaarsplein 21, 1000 Brussel, rek. 001-1385472-97, 
vermeerderd met portkosten tot 310 fr. 

Nieuw bestuur bij VU-Hoegaarden 
Het nieuwe bestuur ging op 4 

februari meteen van start met een 
geslaagd bal met meer dan tweehon
derd aanwezigen. 

Vanaf 1 april e.k. zal er om de drie 
maanden een bladje uitgegeven wor
den, besteld in alle bussen. 

Alle bestuursleden staan ten dien

ste van de bevolking. Biezonder 
onze vriend Louis Cresens. 

Jozef Vandenpias, voorzitter; Ida 
Tavemiers, sekretaris; Romain Buys-
mans, penningmeester; Luc Verbist 
propaganda; Paul Vande Borne, or-
ganizatie; Louis Cresens. dienstbe
toon; J.L Van Cranenbroeck, be
stuurslid. 

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

O n k l o p b a r e pr i jzen 
in k l e i n m e u b e l s e n s a l o n s 

Openingsuren: Di.. woe., vrij. van 13 tot 19 u. 30 
Do., zat. van 10 tot 19 u. 30 
Zondag van M tot 18 u. 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
Staf Kiesekoms (op sir-*-— • ' • " 

Ja, wij sporten mee! 
Uit te kn ippen en zo spoed ig mogel i jk o p te s tu ren naar d e 

VU-kommiss ie S p o r t p.a. Gi lber t Vanove rsche lde , V laams Na
t ionaal S tud iecen t rum, Barr ikadenple in 12 te 1000 Brussel . 

O n d e r g e t e k e n d e : 

A fde l i ng : 

schr i j f t In v o o r d e nat ionale s p o r t d a g t e L e u v e n o p 3 juni 1984. 

— Teore t i sch gedee l te : pe r sonen 

— P l o e g s p o r t e n : ' 

voe tba l : ploegCen) 

vo l leybal : ploegCen) 

baske tba l : ploegCen) 

en s to r t hierbi j te rze l fder t i jd o p reken ingnummer 
435-0259801-18 van het V laams-Nat ionaal S tud iecen t rum, Barr i 
kadenple in 12 ,1000 Brussel , me t ve rme ld ing „Spo r tdag 3 jun i " o f 
v o o r d e g e n e d ie ook naar he t teore t i sch gedee l te k o m e n in d e 
v o o r m i d d a g verme ld ing „Spo r tdag 3 jun i voo rm iddag" , d e s o m 

van fr. 

N a a m en hand teken ing e n ad res van d e veran twoorde l i j ke , 

-;>§-
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WEST-VLAANDEREN 
APRIL 
5 OOSTENDE: Vormingsavond met Frans Kuijpers over het 

sociaal ekonomisch profiel van de VU. Om 20 u. in het Trefcen-
trum, P Benoitstraat 58. 

6 TIELT: Debat „Is er nog toekomst voor de vredesbeweging?" met 
P. Janssen CVAKA), H. Van Wambeke (CVP), L Tobback (SP), 
Daan Vervaet (VU) en G. Messiaen (PVV). Om 20 u. in het 
Kultureel Centrum. 

6 GISTEL: Worstenkaarting vanaf 18 u. in lokaal Uilenspiegel. Ook 
op 7 apni. 

6 lEPER: Grote Euro-avond, dia's door Jaak Vandemeulebroucke, 
muzikale omlijsting Frans-Vlaamse zangers Joel & Klerksje, 
teksten Veerie Bonte. Slottoespraak door arr. kandidate Roos 
Lernout, om 20 u. in de konferentiezaal-stadhuis. Grote Markt In
kom gratis. Org VVi, VU en VUJO. 

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

7 OOIGEM-WIELSBEKE: Familiefeest - koud buffet in het kultureel 
centrum „Leieland" te Ooigem. Prijs 375 fr Gastspreker Firmin 
Debusseré. 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 
Druwé. Om 20 u. in de bovenzaal van het Vlaams Huis. Org.. FVV. 

13 MOORSLEDE-DADIZELE: Jaarlijks ledenfeest om 20 u. in kafee 
„De Vlasschaard" te Moorslede. 

16 

26 

IZEGEM: Voordracht over ikonen (oorsprong, geschiedenis, 
procédés bij het schilderen) door Raf Werbrouck. Om 15 u. in de 
bovenzaal van het Oud Stadhuis. Org • VVVG. 
IZEGEM: Groot Eurodebat ol.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. 

VU-St-Michiels aktief 

De eertse hulpaktie „Solidariteit 
met Polen", georganizeerd door de 
Vlaams-nationale sociaal-kulturele 
vereniging „Trefpunt-Sint-Michiels" is 
een groot sukses geworden. De vele 
gesorteerde, ingezamelde klederen, 
voeding en geneesmiddelen werden 
vóór enkele dagen vanuit het koördi-
natiecentrum in de Park de Rode 
Poort (ten huize van voorzitter Her
man Gevaert) overgeladen in vracht
wagens Deze gaan samen met de 
door het centrum „Medios vzw" inge
zamelde hulp (uit Oostende) naar 
Polen. De Grootbrugse goederen 
gaan integraal naar het klooster van 
Krakau, van waaruit honderden hulp
behoevende gezinnen zullen gehol

pen worden. Een uiting van daadwer
kelijke volksnationale inzet 

De organizatoren danken allen die 
dit prachtresultaat hebben mogelijk 
gemaakt Ook dank aan alle partiku-
lieren, winkels en enkele kloosterge
meenschappen. De reèle aankoop
waarde van alle ingezamelde hulp 
wordt geraamd op ruim 3,5 miljoen 
frank. 

Ook blijft Trefpunt-Sint-Michlete 
aktief voor de mensen-in-nood uit 
eigen streek. Via het „Trefcentrum 
voor Mensen met Vragen" langs-
heen de Hoefijzerlaan 20 worden 
ook eigen volksgenoten daadwerke
lijk gesteund. 

Vorige zaterdag organizeerde het arrondissementeel bestuur een ka-
derdag voor de VU-bestuursleden en -mandatarissen van het arr. 
Brugge. Een puike organizatie en de degelijke referaten zorgden voor 
een eerlijke en verrijkende diskussie. Al had de aanwezigheid iets 
groter mogen zijn... In haar slottoespraak benadrukte de nieuwe partij
raadvoorzitter Riet De Clercq de onmiskenbare en uitdagende 

opdracht van de Volksunie in het Vlaanderen van morgen. 

Kamerlid-burgemeester Desseyn in de weer 

Alarmkreet: kustontzanding 
VU-volksvertegenwoordiger Julien Desseyn, tevens burgemees

ter van het prachtige Middelkerke, is sinds jaar en dag begaan met 
het wel en wee van onze Vlaamse kust Eén van zijn aktieve 
aandachtspunten is hierbij de té smalTe duinengordel van Lombard-
sijde, een van de meest kwetsbare plaatsen langsheen de kust. 
Onlangs stelde Desseyn hierover een vraag aan de verantwoor
delijke minister van Openbare Werken, de Waal Olivier. 

wordt thans aangevreten. Desseyn Desseyn verwees hierbij naar een 
vroegere interpellatie waarop de mi
nister toen geantwoord had dat het 
Bestuur der Waterwegen de nodige 
vaststellingen zou doen om uit te 
maken waar de stroken droog zand 
moeten verbreed of verhoogd wor
den. Inmiddels is de toestand in 
aanzienlijke mate verslechter langs 
de stranden van Oostende, Lom-
bardsijde, Koksijde en De Haan. 
Zelfs de duinenrij van Blankenberge 

pleit terecht voor de aanleg en het 
onderhoud van kunstmatige zee
weringen. 

In zijn antwoord verwees de minis
ter naar werken die vooral de uitvoe-
nng behelzen van vroeger goedge
keurde programma's. Bovendien is 
het uitgetrokken bedrag veel te ge
ring in verhouding met de ernst van 
de toestand. Naast 80 miljoen voor 
de strandhoofden en 15 miljoen voor 

Willy Kuijpers en de 
Belgische wapenhandel 

De Volksunie van Groot-Wevel-
gem draait op volle toeren. Niet 
minder dan één maand na de gran
dioze avond met Vic Anciaux moch
ten wij reeds komen luisteren naar 
een schitterende Willy Kuijpers, de 
volksvertegenwoordiger met een 
groot hart voor rechtvaardigheid 

Voorzitter Frans Soenen mocht 
spreker inleiden, maar kon het niette
min verzwijgen voor het 100-koppige 
publiek dat door een ongeoorloofde 
inmenging van de ACW-overheid 
het Ontmoetingscentrum ontzegd 
wordt aan de verschillende VU-orga-
nizaties, op grond van willekeurige 
cnteria die zijzelf bepalen en trou
wens strijdig zijn met het Kultuur-
pakt 

Willy Kuijpers, die duidelijk in zijn 
nopjes was met de gezellig opge
fleurde Middenstandszaal „Leyedae-
le" vertelde ons op een boeiende 
wijze hoe door de geschiedenis 
heen ons vorstenhuis zich kompro-
mitteerde als wapenleverancier. 

Hoewel België slechts 1 % van de 
totale wapenhandel voor zfch neemt 
is haar rol niettemin uiterst belangrijk, 
daar het hier vooral gaat om de 
kleinere wapens als dynamietontste-
kingen, elektronische onderdelen, 
geweren, mitrailleurs e.d.m. 

Kuijpers hekelde de dubbelzinnige 
rol van de Delcredere-dienst die de 
buitenlandse handel financiert en 
klaagde aan hoe massa's tweede-
handswapens de grens overgaan als 
„schroot". 

Kuijpers: „Het wordt tijd dat de 

Kortnieuws 
uit Damme 

Zoals werd aangekondigd in Wij 
had op 10 maart het 6de mosselmaal 
plaats in Groot-Damme van de plaat
selijke Volksunie. De VU-Damme 
heeft het terug klaar gespeeld, het 
Vissershuis te Moerkerke vol te krij
gen. Wij danken dan ook al degenen 
die op post waren en in het bijzonder 
de zes mensen van Aalter wat be
wijst dat dit mosselmaal reeds enige 
faam geniet 

Europees parlementslid Jaak Van 
de Meulebroucke en senator Guido 
Van In waren eveneens ter plaatse. 
Beiden hielden ze een toespraak 
Eerst de korte maar klare taal van 
Jaak Van de Meulebroucke die ge
volgd werd door de redevoering van 
Guido Van In waann hij het beleid 
van de CVP fel aanklaagde 

Verder werden ook een dnetal 
dames in de bloempjes gezet Eerst 
mocht Joke Vande Bossche bloe
men in ontvangst nemen voor haar 
mooie tekening die als ontwerp dient 
voor ons ledenbal. Vervolgens 
mochten Lilian Allaert en Roos Ver
linde bloemen in ontvangst nemen, 
daar zij beiden de stille werksters 
van onze feesten zijn 

Derde Wereld geholpen wordt met 
vredesprodukten i.p.v. wapens. Ge
beurt dit met dan kan het „schot van 
Sarajevo" zich weleens herhalen. Wij 
moeten zelf met onze kleine Bonds
staat (een mislukte pannekoek he
kelt hij), bouwen aan een nieuwe 
vredeskultuur." 

Tenslotte deed onze goed be
spraakte volksvertegenwoordiger 
een warme oproep tot een verme
nigvuldiging van de ontwapeningsge-
dachte. Wapenafbraak moet begin
nen bij het individu. 

Jos Van Reeth 

beplantingswerken in de zeeduinen, 
vermeldt de minister wel de lokale 
kunstmatige verhoging van sommige 
badstranden volgens de noodwen-
digheden, doch een serieus begro
tingskrediet 1984 IS met bepaald. 
Uitgerekend hier is de nood het 
hoogst! Besluit? Olivier trekt zich 
van de Vlaamse kustbelangen wei
nig aan. Ook in dit opzicht is de 
toekenning van de eigen bevoegd
heid én de beslissingsmacht aan 
Vlaanderen brandend aktueel en 
levensnoodzakelijk. 

Positief is wel de voorbeeldige 
werking van het Bestuur der Water
wegen en de Dienst van de Kust die 
met bekwaamheid de Vlaamse be
langen behartigt maar afgeremd 
wordt door de ongelijke kredietver
delingen tussen Vlaanderen en Wal
lonië in de begroting van openbare 
werken. 

Vredeskartoenale 
in Middelkerke 
en Oostende 

Een honderdvijftigtal tekeningen 
en kartoens gewijd aan de zo zeer 
bedreigde vrede, zowat overal ter 
wereld, werden door vzw De Pangel 
en VOVO bijeengebracht in een 
„Vredeskartoenale" die van 21 tot 23 
april te zien is te Middelkerke in het 
Schoolcomplex (Populierenlaan), 
doorlopend van 10 tot 19 u. en van 
24 tot 29 april in het Oostends 
Trefcentrum, Peter Benoitstraat 58, 
Oostende. 

Projekt 3de leeftijd kende 
groot sukses! 

In het kader van het Oostends 
„Projekt Derde Leeftijd" werd de 
eerste voordrachtnamiddag van 22 
maart een absolute voltreffer! 

(Sastspreker Hugo Vrielynck wist 
er op een erg humoristische wijze de 
nokvolle zaal te boeien met zijn 
anekdotes over de moeilijke start 
van „Universiteit 3de Leeftijd te 
Brugge". Nu, na 10 jaar werking, kent 
deze Universiteit nog steeds een 
stijgend aantal belangstellenden I 

Stadsbibliotekaris Omer Vilain 
bracht vervolgens een korte en 
overzk;htelijke schets van de 
Oostendse geschiedenis. Spijtig dat 
de tijd zo snel voorbijging want deze 
man had de aanwezigen nog menige 
uurtjes kunnen boeien met de vertia-
len over „Het oude Oostende". 

Ter afsluiting kon iedereen genie

ten van een dia-reeks waar menige 
beelden uit de kindertijd van deze 
3-plussers weer fris in het geheugen 
werden opgenomen! Want wie her
innerde zich nog „de stasia", waar nu 
de Leopokl lll-laan loopt én de tijd 
van „Oostende onder water"? 

Wie er ook wil bijzijn, is alvast 
welkom op donderdag 5 april om 
14 u. 30 in De Pk)ate, Langestraat 82, 
Oostende-centrum. Muziek-leraar 
Yves Knockaert zal er de muzikale 
stemming inbrengen met „de dans
muziek in de klassieke muziek". Voor 
wie houdt van klassieke muziek of 
zich de vroegere dansparbjen wil 
herinneren-

Verdere inlk:htingen of het volledi
ge programma te verkrijgen bij de 
organizerende vereniging VOVO, 
tel. 059-50.84.80. 

lustrerie 
devriese 
lichtstudieburo 
voor 'n klare kijk op verlichting 
van winkels, kantoren, horeca, 
tentoonstellingsruimtes, feestzalen... 
unieke mogelijkheden met het buizensysteem 
multirohr, voor spotarmaturen en fluo-verlichting 

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

marc de vriese 
baron ruzettelaan 78 brugge 
050/35.74.04 
baan van brugge naar kortrijk 
geen parkeerproblemen 
verlichting 
tegen betaalbare prijzen! 
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Izegemse begroting 
in evenwicht 
Een gezond financieel beleid met de VU 

U kent de hoofdaksenten van het VU-be le id , soberheid en 
efficiëntie, kleinschaligheid, openheid en respekt voor de burger en 
z'n leefmilieu. Door deze politiek heeft het schepenkollege het be
grotingstekort van 62 miljoen na 2 jaar volledig weggewerkt . Toch 
wordt ruimte voorzien om in de toekomst enkele belangrijke 
beleidsopties te real izeren: het f ietspadenplan, het marktcentrum, 
de biblioteken de moerriolering. 

Etiz-begroting 
Schepen A Meunsse (SP) leidde 

de begrotingswijziging van Etiz voor 
het dienstjaar '84 in De inkomsten 
stegen immers met meer dan de 2 % 
voorziene meer-gebruik t o v '83 
Ook de uitgavenpost wordt gewij
zigd, omdat het winstaandeel dat de 
stadskas afneemt van Etiz, nu opge
trokken wordt tot 13 miljoen Door 
de CVP moet deze overdracht be
schouwd worden als de voorberei
ding van de totale uitverkoop van 
Etiz of als het slachten van de kip 
met de gouden eieren CDerolez) Je 
mag immers met te veel aan de 
uieres van de koe trekken (sic), 
besluit Eeckhout Waarop SP-sche-
pen Meunsse antwoordt dat daar
mee aan de gezondheid van Etiz met 
geraakt word t want een drachtige 
koe moet immers op tijd en stond ge
molken worden 

VU-standpunt 
Het VU-standpunt ter zake werd 

verwoord door raadslid Piet Sey-
naeve, die de begroting vooraf cijfer
matig bestudeerd had 

„In vergelijking met '81-'82 is de 
likwiditeit van Etiz zeer gunstig De 
beschikbare middelen zijn sterk toe
genomen Ook per maand is er een 
aangroei van 4 miljoen Het optrek
ken van het stadsaandeel is dus wel 
degelijk verantwoord, en is zeker 
geen leegpompen van Etiz 

Zo moeten, besluit Piet Seynaeve, 
de begrotingstekorten met door de 
bevolking betaald worden, en geven 
WIJ terug aan de Izegemnaar wat hij 
te veel betaalde" 

Vanuit de nationale politiek weten 
WIJ al lang dat de CVP liever nieuwe 
belastingen zou willen invoeren Of 

had de CVP vroeger onvoldoende 
politieke moed om het standsaan
deel van Etiz op te trekken' ' 

Gemeentebegroting 
Nadat het eerste ontwerp van 

begroting op de vonge zitting door 
de CVP verdaagd werd, werd de 
begroting '84 door burgemeester 
Vanlerberghe (SP) ingeleid De alge
mene tendensen die we in het begro-
tingsontwerp waarnemen, komen 
telkens terug soberheidspolitiek, 
kleinschaligheid, sanenngsplan, be
lastingdruk verminderen, het met na
komen van de staat van haar ver
plichtingen inz. doorbetaling aan de 
gemeenten 

De gewone begroting geeft een 
bonus van 20 748 fr Dit batig saldo 
wordt mede-bereikt door een groter 
winst-aandeel van stad in Etiz 

De totale buitengewone begro
ting, voorgelicht door VU-schepen 
G Bourgeois bedraagt 215 miljoen, 
wat echter volgens G Bourgeois 
nog altijd te weinig is om een aantal 
noodzakelijke werken uit te voeren 
Daarvan gaat 24 min naar de aanleg 
van de moernolenng, 6 min naar het 
fietspadenplan, 7 min naar het bou
wen van de brandweerkazerne 

De kntiek van de CVP op de 
begroting was dneerlei ingevolge 
het tweeslachtig karakter dn vgl met 
het eerste ontwerp) komt deze be
groting ongeloofwaardig over, aldus 
G Eeckhout Ook zou er geen be
leidsvisie te vinden zijn in het ont
werp En niettegenstaande de meer
ontvangsten IS de begroting toch op 
het randje af niet-deficitair 

Het antwoord van Piet 
Volgens Piet Seynaeve wil de VU 

de financiën en de openheid naar het 

publiek toe benadrukken In z'n tus
senkomst verwoordde hij de moed 
van het bestuur om een sluitende 
begroting in te dienen maar wees er 
ook op de uitgaven en inkomsten in 
stand te houden 

In z n deskundige uitleg ging Piet 
nader in op het met-deficitaire aspekt 
van de begroting Als alles verloopt 
zoals gepland, is er een overschot 
van 20000f r Het tekort van 62 
miljoen (nalatenschap van de CVP) 
IS dus na 2 jaar volledig weggewerkt, 
en dit dank zij 

— de sanenngslemng van de 
Vlaamse regenng, 

— de soberheidspolitiek van het 
schepenkollege, waarbij enkel de es
sentiële zaken gerealizeerd worden, 

— het extra-winstaandeel van Etiz 
Toch worden de belastingverho

gingen minimaal gehouden, in vgl 
met andere gemeenten uit ons arron
dissement en in tegenstelling tot de 
nationale politiek van de CVP Piet 
Seynaeve formuleerde echter ook 
enkele kntische bedenkingen naar 
het kollege toe Hij pleitte ervoor om 
de uitgaven samendrukbaar en de 
inkomsten in stand te houden 

Het antwoord 
'van Jan 

Jan Maertens verwoordde het 
VU-standpunt inzake de begroting 
van de buitengewone dienst De V U 
zet aldus Jan Maertens, de realizatie 
van het beleid verder De CVP ech
ter verwart een beleidsvisie met een 
politiek van dure werken en groot
schalige projekten De V U opteert 
wel voor 

— stadsinbreiding en kleinschalig
heid (Melkmarkt) 

— meer weken in eigen beheer 
uitvoeren (voetpaden) 

— er wordt een begin gemaakt 
met het fietspadenplan 

Jan Maertens pleitte ook voor het 
opstellen van een nieuw verkeers
plan en de positieve integratie van 
een computer in de stedelijke dien
sten 

Ten slotte waarschuwde Jan 
Maertens het kollege voor een blin
delings optimisme 

In een volgende bijdragen gaan 
we in op de realizatie van enkele be
leidsopties en VU-programmapun-
ten het fietspadenplan, marktcen
trum, de bilbioteek en de moernole
nng (GOJ 

UNIVERSITAIRE v ^ akademJsch 
INSTELLING £ u zlekenhuls 
ANTWERPEN Ml^ .iTAef V̂  

De Universitaire Instelling Antwerpen gaat over tot de 
vakantverklaring van een 

voltijdse leeropdracht Psychiatrie 
in het departement Geneeskunde 
De akademische overheid w îjst de piaats^aan waar de kandidaat (m/v) 
zijn klinische aktiviteit voltijds uitoefent in 
het Antwerps Universitair Ziekenhuisnet 
Het Akademisch Ziekenhuis van de Universitaire Instelling Antwerpen 
heeft een vakature voor een (m/v) 

Diensthoofd Psychiatrie 
Het betreft een volti)dse betrekking (9/11de aktiviteit) 

Algemene voorwaarden 
I aan de dienstplichtwetten voldoen 

houder zijn van een bewijs van goed gedrag en zeden 
I de vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten 
[ enkel voor het Diensthoofd het recht genieten om m 
België de geneeskunde uit te oefenen en acht )aar erkend zijn als 
geneesheer specialist in de Ijetrokken specialiteit 

Datum van indiensttreding 01101984 

Nadere informatie 
nadere informatie betreffende beide vakatures kan bekomen worden 
bij prof dr P DOCKX voorzitter departement geneeskunde 
tel 03/828 25 28 toestel 322 en prof dr J BEKAERT 
hoofdgeneesheer A Z A tel 03/8291111 

Kandidatuurstelling en algemene informatie-
om zich kandidaat te stellen wordt men verzocht gebruik te 
maken van de verplichte sollicitatieformulieren en deze 
aangetekend of persoonlijk over te maken aan de 
Universitaire Instelling Antwerpen tav deDirektie 
Personeel üniversiteitsplein 1 2610 Wilrijk voor 11 mei 1984 

Feestelijk Oostende 
De inzet van het weekend was 

een geslaagde tentoonstelling in het 
stedelijk feest- en kultuurpaleis ver
zorgd door Gilbert Devriendt 

Volksvertegenwoordiger Julien 
Desseyn gaf bij de opening gevat 
een retro over de voorbije 30 jaar Hij 
bracht hulde aan de pioniers die 
zonder uitzicht op enig mandaat 
vochten voor de Vlaamse overtui
ging Zonder hen was de VU van 
vandaag onmogelijk geweest Hij 
brak een lans voor de samenhorig
heid en sprak zijn voldoening uit over 
de verjonging binnen de partijbestu
ren zonder daarbij afbraak te doen 
aan de verdiensten van de ouderen 

De zaterdagnamiddag was er op 
het veld van EG Gistel een voetbal-
treffen tussen V U en VUJO die naar 

het scorebordverloop 12-2 duidelijk 
in 't voordeel sprak van de mensen 
van de tweede leeftijd 

Het avondfeest was ook een top
per Voorzitter Tommelein kon fier 
de dans inzetten van een in alle 
opzichten gelukt samenzijn 

Het Vlaamse weekend eindigde 
met een gesmaakt apentiefkoncert 
en de VUJO had de weermaker mee 
voor een stadswandeltocht 

Straatmarkt 
Trefpunt-Sint-Michiels doet aktief 

mee aan de straatanimatie op zon
dag 15 apnl in de verkeersvrije Oude 
Kerkstraat Een a-kommercieel initia
tief, waarop Vlaamsnationalisten niet 
willen ontbreken 

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

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Feestzalen RUBENS 
Voor iedere gelegenheid 
2 prachtige feestzalen tot 
250 pers 

Eigen keuken 
Ook zondag restaurant 

Mooie tuin ter beschikking 
Dorpstraat 4 2590 Berlaar 

Tel. 03-482.16.05. 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
Weveigem 

Tel. 056-41.29.22 
056-41.81.68 

Invoer Bourgondie-
en Bourdeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vnjdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industnele 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel 091-675712 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

DortmunderThier Braii-hoven 

Tervuursevest 60, LEUVEN 
Tel 016-228672 

Kon Astndlaan 85, KONTICH 
Tel 031-573032 

Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel 02-2187489 

Brugse Baan 1, HULSTE 
Tel 056-711536 

Grote parkeerterreinen, zalen ynj voor 
feesten, banketten e a Duitse speciali
teiten Dortmunder TTiier van 't vat 
Levende Water Tonissteiner Sprudei, 
goed en goedkoop eten 

Hotel-restauranf-pub 

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

Voor een lekker etentje 

in een gezellige sfeer 

EETHUIS T VOSKE 

Verbertstraat 145-147 
2110 Schoten. 03-658.41 76 

W I J verzorgen al uw feesten 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde Tel 052-423246 

Wekelijkse rustdag vnjdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks vertof december 

De familiezaak met traditie 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-21.3533 

Dr Van Oe Perrelei 51 
Borgsrhout 
Tel 03-2365654 

(adv 231 
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ANTWERPEN 
APRtL 
6 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 Knng 
Berchem 
HERENTHOUT: „The Cotton City Jazzband" treedt op in zaal de 
„Lux" om 20 u 30 Org Herenthoutse Kulturele Vnendenknng 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 vv de 
v i 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 13u30 tot 
14 u 30 in zaal De Boterham, Veitwijcklaan 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 Pnjs 
bus 140fr/VU-sticker lOOfr Inschnjvingen bij het bestuur 
Vertrek om 13 u aan De Klauwaert Dasstraat 
EDEGEM: Bus naar Gent „30 jaar VU" vertrek om 13 u stipt aan 
Dne Eiken Inschr Hilde De Wit J De Saedeleerlaan 10, 
4491760 
KONTICH: Sociaal dienstbetoon van 11 tot 12 u in lokaal 
Alcazar, met prov raadslid Bart Vandermoere en VU-genjeente-
raadsleden 
KONTICH: Samen naar Gent 30 jaar VU Vertrek met bus om 
13 u aan het gemeenteplein Inschr bij Koen Van Der Auwera 
4572152 

6 

6 

6 

8 

8 

8 

8 

8 

11 

11 

12 

13 

13 

14 

14 

14 

15 

15 

GROOT-HEIST: Samen naar Gent 30 jaar VU, vertrek om 
12 u 30, Heist-Centrum Toegangspnjs -I- bus 200 fr Kaarten te 
bekomen bij Roger Davignon tel 015-247641 
BERCHEM • Voordracht „Eet je slank" gevolgd door vraagstelling 
door mevr A van de Sompel, diëtiste Om 20 u in het Kultureel 
Centrum Berchem, Dnekoningenstraat 126 Org FVV 
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 
LIER: Gespreksavond met Hugo Schiltz over „De uitweg", om 
20 u 15 in Het Hof Van Aragon De avond wordt muzikaal opge
luisterd door „Menando" 
WOMMELGEM: Slotavond 10de VU-kwis voor Wommelgemse 
verenigingen in zaal Keizershof, Dasstraat om 20 u 
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 
0.-L-VR.-WAVER: Jubileumbal 20 jaar VU met het Waltra-orkest 
CStan Philips) om 21 u in zaal Graaf D'Elissem Vienng van de pio
niers Voorverkoop 80 fr 
LAAKDAL VU-ledenfeest in lokaal Lambertus te Eindhout-
Laakdal Mosselen of kip naar keuze. Vooraf inschnjven 150 fr 
Orkest VV-Sextet 
ARENDONK' Vakantie-jeugdbal in zaal judo-lokaal Org VU-
Arendonk 
BOOISCHOT-SCHRIEK: Natuurwandeling ± 8 km „Booischot-
pad" Vertrek om 14u Palieterhoeve, waar eveneens de aan
komst is voorzien 
WOMMELGEM: Poezie-avond met Francis Verdoodt „Vlaamse 
evergreens", muzikale begeleiding met violist Johan Smits van 
het ensemble De Fluwelen Streling Inr dr vk den Klauwaert Om 
20 u 30 in zaal Keizershof 

Rob Geeraerts: 
een nieuwe visie op het milieubeleid 

in memoriam 
Te Arendonk overleed meester 

Jef De Pauw. 

De VU-afdelIngsvoorzitter Vlo 
Hermans over dit overlijden 

„Ik kende hem al zo lang, al van 
vóór mijn plechtige kommunie. „De 
Paawstjet" noemden wij hem op 
school en we leerden uit zijn lessen 
en zijn voorbeelden. Later ontmoet
te ik hem in de boekerij „Arbeid 
Adelt", waar hij ons met veel liefde 
en geduld geleerd heeft boeken te 
kiezen die ons wijsheid zouden 
bijbrengen. En nog later ontmoette 
ik hem op een plaats waar hij en ik 
mekaar wel moesten treffen omdat 
we dezelfde Vlaamse Overtuiging 
deelden, in „De Ster" bij Charel van 

Jetten (Karel Geenen) waar we sa
men de Volksunie-afdeling Aren
donk gesticht hebben. Vanaf toen 
was onze samenwerking zeer in
tens en, God alleen weet het zijn 
verdiensten voor de ontvoogding 
van onze Vlaams medemensen be' 
reikten een hoogtepunt Beste 
Vlaamse vriend meester De Pauw, 
bedankt voor alles wat we van u 
kregen, voor uw lied voor Arendonk 
en voor uw boekwerken over Aren
donk, voor uw meer dan zestig jaar 
boekerijwerk, voor uw lessen en uw 
voorbeelden, voor uw reizen naar 
Zangfeest en IJzerbedevaart, voor 
uw medewerking, voor uw katolieke 
en Vlaamse overtuiging, voor uw 
eer en uw trouw. 

Sierpleister op gevels? 
Kelderdichtingen 

Alle vochtisolatles 

A.B.D. 

(Antwerpse Bouw- en Dichtingswerken) 

Eikenstraat 212, Reet - Tel. 03-888.64.68 

Ook ruwbouw & sleutel op de deur 

In de zaal van de Campus van het 
Hoger Instituut Kempen te Geel gaf 
Rob Geeraerts, een opvallende uit
eenzetting over het milieubeleid Rob 
Geeraerts is provincieraadslid en 
kandidaat bij de Europese verkiezin
gen Volgens de spreker is het om di
verse redenen noodzakelijk dat dit in 
Europees verband wordt aangepakt 

Het milieuprobleem is een grens
overschrijdende zaak, zowel vanuit 
de ekonomische hoek bekeken als 
vanaf de zijde van de natuurbescher
mer 

Zo haalt Geeraerts aan dat in de 
gouden jaren '60 de milieubeweging 
een dam trachtte op te werpen voor 
de steeds vooruitschnjdende ekono-
mie Enkele jaren later echter stopte 
onze ekonomie zichzelf, zodanig 
zelfs dat met lang daarna geroepen 
werd om aktiviteit en werkgelegen
heid Het feit IS er dat de laatste jaren 
een mentaliteitswijziging is opgetre
den Het IS met meer zo dat de grote 
bedrijven met alle zonden overladen 
worden De winst van de multinatio
nals wordt met langer gewraakt als 
deze ondernemingen maar voor ar
beidsplaatsen zorgen In deze om
standigheden ligt geen enkele natie 

er op gebrand om een strenge mi
lieuwetgeving te ontwikkelen of als 
ze er reeds is om ze dan toe te pas
sen Het IS overduidelijk dat dit een 
rem op de expansie van de eigen 
ekonomie zou zijn 

De eigen bedrijven zouden met 
langer konkurrentieel zijn met deze 
uit het buitenland Voor sommige 
sektoren is zelfs de Europese markt 
te klem en is het noodzakelijk dat 
ook de Noordamenkaanse en Japan
se bedrijven aan dezelfde normen 
onderworpen worden 

Volgens Rob Geeraerts is een 
strenge milieuwetgeving op Euro
pees vlak met alleen gewenst en 
noodzakelijk voor ons leefmilieu, 
maar ook voor onze ekonomie zelf 
De aktiviteit die hierdoor zal ontstaan 
kan uitgroeien tot een enorme bron 
van arbeidsplaatsen, zelfs in die mate 
dat dit de of een enige weg is om 
terug tot een normale werkgelegen
heid te komen Bovendien is dit met 
altijd nadelig voor het bedrijfsleven 
Rob Geeraerts die als kaderlid in een 
grote multinational werkt heeft zelf 
reeds menigmaal ondervonden dat 
een zoeken naar een milieuvnendelij-
ke oplossing van een probleem vaak 

In distriktsraad te Ekeren 

Meerderheid verwerpt 
voorstel verkeersveiligheid 

ondervraagden konden akkoord 
gaan met het vooropgestelde alter
natief Hierbij komt nog dat de ver-
keersstudie, die destijds de gemeen
te heeft laten opstellen en die miljoe
nen gekost heeft, zulke maatregelen 
vooropstelde Toch vond de meer
derheid het nodig het voorstel te 
verwerpen Uiteindelijk werd nog be
komen dat er eerst een advies zal 
gevraagd worden aan de technische 
dienst 

Tijdens de jongste distnktsraad te 
Ekeren stelde VU-mandataris Maun-
ce Vander Avert de verkeersproble
matiek in de Moretuslei en de Lange 
en Korte Sterrestraat aan de orde 

De bewoners van deze straten, 
een echt woongebied, beklagen zich 
over het snelrijdend verkeer, de on
veiligheid van de fietsers en de par
keerproblemen Door het invoeren 
van een eenrichtingverkeer zouden 
deze problemen voor een groot deel 
opgelost worden 

Maunce Vander Avert steunde 
hierbij op de gegevens van de werk
groep „verkeersveiligheid" van de 
VU-Ekeren Deze werkgroep raad
pleegde de bewoners van de betrok
ken straten De meerderheid van de 

Tombola 
vu-Hulshout 

Hier de winnende 
de tombola 

13 
358 
524 

1168 
1414 
2273 
2824 
4236 
4699 
5565 
5969 
6450 
7169 
7383 
8356 
8518 
9113 

10867 
11274 

78 
423 
561 

1250 
1512 
2615 
2989 
4270 
4719 
5580 
6026 
6961 
7233 
7651 
8385 
8548 
9598 

11011 
11283 

100 
451 
683 

1291 
1960 
2631 
3283 
4311 
4850 
5910 
6029 
7130 
7371 
7770 
8475 
8710 
9978 

11111 
11406 

11569 11855 11976 

nummers van 

147 
477 
735 

1330 
1975 
2680 
3286 
4320 
5322 
5951 
6380 
7151 
7401 
7964 
8482 
9035 
9991 

11117 
11461 

152 
484 

1059 
1381 
1977 
2702 
4064 
4348 
5326 
5953 
6422 
7167 
7512 
8341 
8522 
9041 

10603 
11151 
11566 

Pnjzen af te halen vóór 1 mei 1984, 
bij Lisette Janssens, Elsbroekstraat 
10 te Houti/enne, tel 016-699672 

Naar Haspengouw 
Op maandag 30 apnl a s wordt er 

een uitstap ingencht naar de Has-
pengouwse fruitstreek De pnjs hier
voor bedraagt 600 fr per man, alles 
inbegrepen bus, gids voor geleide 
bezoeken, middagmaal en koffietafel 
Warm aanbevolen i 

Voor inschrijvingen kan men te
recht bij Lisette Janssens, Els-
broeckstraat 10, Houtvenne, tel 
016-699672, Edwin Milloen, Station
straat 123, Westmeerbeek, tel 
016-697230, Leon Van Loo, Hei-
baan, Hulshout tel 015-222544 

resulteert in een winstgevende op
lossing 

Achteraf blijkt vaak dat milieu
vriendelijk produceren goedkoper 
uitvalt dan dat dit op de konventione-
le wijze het geval was Geeraerts 
stelt ook dat een strengere milieu
wetgeving nog andere gunstige ge
volgen met zich mee kan brengen 
Hierdoor kan het soms rendabeler 
worden om bepaalde grondstoffen 
uit gebruikte matenalen te herwin
nen De spreker stelt dat het een 
etisch probleem is dat wij in de 20ste 
eeuw de totale grondstoffen, in de 
aarde aanwezig, aan het opgebrui
ken zijn Dit probleem kan zich voor 
fossiele brandstoffen reeds binnen 
enkele eeuwen stellen Door herge
bruik echter kan deze termijn voor 
de meeste grondstoffen minstens 
uitgesteld worden 

Origineel 
Ook vanuit het standpunt van de 

milieubeschermer vindt Rob Gee
raerts dat'de milieuproblematiek een 
Europese aangelegenheid moet wor
den De redenen hiervoor zijn nogal 
voor de hand liggend Zo weet nu 
stilaan iedereen wel dat de zoge
naamde „zure regen" die de zalm-
sterfte in de Scandinavische meren 
tot gevolg heeft, te wijten is aan de 
Bntse industne Een ander voorbeeld 
aangehaald door Geeraerts is de 
vervuiling van de Rijn die vooral in 
Frankrijk gebeurt, maar de Rijn 
stroomt hoofdzakelijk door Duitsland 
en Nederland Inderdaad voorbeel
den hiervan zijn legio 

Als nabeschouwing mogen we 
toch wel de originaliteit van deze 
ideeën aanhalen, dat de milieube-
zorgdheid uitgaat van iemand die 
met beide voeten in het bedrijfsleven 
staat Het is uniek dat een kaderlid uit 
een internationale firma een visie op 
het milieubeleid vanuit zijn oogpunt 
ontwikkeld heeft Het spitsvondige 
ervan is dat ze overeenstemt met de 
idee van de natuurbeschermer 

Ludo Helsen 

Suksesvol lentebal in Hove 
We schrijven zaterdag 17 maart 

1984 Zoals ieder jaar trouwens, or-
gamzeerde de Volksumeafdeling 
Hove haar lentebal in „het Pnnsen-
hof' De aanwezigen, ruim 250 echte 
Vlamingen, hebben er blijkbaar geen 
moeite mee om er de stemming in te 
houden 

Tijdens een korte pauze, die voor
afging aan de tombolatrekking, hield 
afdelingsvoorzitter Willem Nollet een 
kleine toespraak, waann hij pleitte 
voor meer verjonging in de afdeling, 
hij voegde eraan toe „Ik hoop en 
verlang dan ook, dat deze jongeren, 
zich met evenveel wilskracht en mo-
tivenng zullen inzetten voor de afde
ling" Verder wilde de heer Nollet 
bepaalde leden speciaal danken 
voor hun inzet het afgelopen jaar 
„De persoon die zich de afgelopen 
negen jaar, op een uitzonderlijke 
wijze en vol overtuiging heeft inge
zet voor de afdeling, waann zij haar 
taak als sekretaresse op een korrek-
te manier wist waar te nemen, is 
mevr Gnet Verhulst" 

Onder een luid applaus van de 
aanwezigen trad mevr Verhulst naar 
voren en kreeg buiten een prachtige 
ruiker bloemen, nog dne dikke kus

sen van afdelingsvoorzitter Nollet 
Onder de heren die zich het afgelo
pen jaar en ook de vonge jaren op 
een voortreffelijke wijze hebben in
gezet vielen de namen Guido Ver-
heyden, Rutger Buys, John Vol-" 
kaerts en Jos Mostmans Voor hen 
had de heer Nollet een fles goede 
wijn in petto Hij vervolgde zijn toe
spraak met de woorden „Niettegen
staande hun beroep als zelfstandige, 
waren zij er toch van den beginnen 
bij en konden we op hun volledige in
zet rekenen" 

Tot slot bedankte de voorzitter 
iedereen die hij vergeten was in zijn 
toespraak en daar bedoelde hij ie
dereen mee die aanwezig was op 
het „lentebal" 

Onder de vele aanwezigen, kon
den we verschillende afgevaardig
den van het arrondissementeel be
stuur alsook van de vijf randgemeen
ten van Hove opmerken De afdeling 
Hove dankt hun voor de aanwezig
heid Volgens de voorzitter was de 
opbrengst van het „lentebal" ruim 
voldoende om een jaar verder te 
kunnen werken Wij danken dan ook 
iederéén die dit heeft mogelijk 
gemaakt' 

ALLE ROUWKLEDING 
VOOR DAMES EN HEREN 
RETOUCHE TERWIJL U WACHT 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR 

5 APRIL 1984 



23 

VU-Neerpelt na een jaar oppositiewerk 
in het gemeentebeleid 

De Volksunie-afdeling Neerpelt 
gaat er fier op, het reeds meer dan 
20 jaar gevoerde CVP-beleid, aan de 
Neerpeltse bevolking uit de doeken 
te doen en zo de ware gedaante van 
deze meerderheidspartij te tonen. 

De CVP houdt haar deuren en 
vensters voor de oppositie dicht 
doch na een jaar werking van de VU 
in deze gemeente, beginnen deze 
deuren en vensters reeds scheuren 
en barsten te vertonen. Deze wor
den groter naarmate de tijd vordert. 
Niettegenstaande dit alles ijvert de 
VU van Neerpelt voor een gemeen
tebestuur dat ideeën en initiatieven 
van de bevolking, groepeert, ordent 
en stimuleert 

Op deze manier alléén zal onze 
gemeente een plaats worden waar 
mensen en milieu belangrijk zijn en 
niet die onnodige waanzinnige pro-
jekten. 

Hier een overzicht van de belang
rijkste VU-tussenkomsten. 

Op 24/1/'83 protestmotie tegen 
de benoeming van Happart tot bur
gemeester van Voeren. 

Op 22/2/'83 stemde de VU tegen 
het politiereglement omtrent de ver-

. kiezingen. Hierin wilde de CVP alles 
aan banden leggen, geen autocara-
vanen, geen luidsprekers enz... en dit 
om de oppositie zo weinig mogelijk 
de kans te geven propaganda te 
maken. 

Op 12/4/'83 stelde de VU vragen 
aan het schepenkollege over de wa
teroverlast verlichting en voetpaden. 
Tevens wensten zij te weten of het 

Verzekeringen 
Jos Mergeay 

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

Tel. 011-86.42.92 
(Adv. 73) 

vredegerecht in het nieuw gemeen
tehuis een onderkomen zou vinden. 

Op 31/5/'83: onderzoek tot in
planting speelpleintje in de woonwijk 
te Boseind; verkeersveiligheid in de 
woonwijken van Boseind; voorstel 
voorafgaandelijk verlenen van de ge-
meenteraadsverslagen; toeristische 
wegbewijzering in Neerpelt en vraag 
tot betere waardering van de Vlaam
se slachtoffers in b>eide wereldoorlo
gen CIJzerbedevaarO. 

Op 31 /6/'83, verkeersdrempels in 
de straten van het Boseind, rekening, 
houdend met de gehandikapten. 

Op 8/7/'83, kabeltelevislenetaan-
slulting. De VU-fraktie onthield zich 
omdat de bevolking daarover diende 
geïnformeerd te worden. Ook wat 
betrof enkele onduidelijkheden, juis
te bedrag aansluiting, welk soort 
kabels, per ontvangen post meer 
taks? 

Op 9/9/'83, grote VU-meetIng in 
zaal „De Pijl", Boseind 91 te Neerpelt 
met als sprekers VU-voorzitter Vic 
Anciaux en volksvertegenwoordiger 
Jaak Gabriels. 

Op 6/10/'83, veriaat de VU-Neer
pelt de gemeenteraadszitting daar 
hun agendapunt (dringend Milieube
heer) naar de volgende zitting werd 
verwezen en het toegevoegde CVP-
agendapunt wel aan bod zou komen. 

Op 21 /11 /'83, vraag over de stand 
van zaken aangaande het storten 
van vuil in de Hayenhoek. 

Op 12/12/'83, stemming tegen de 
begroting 1984 daar onze aange
brachte punten niet in aanmerking 
werden genomen. Ook wat betreft 
sommige voorzieningen die niet ver
antwoord waren. 

Dit alles is in korte trekken wat het 
oppositiewerk van de VU-Neerpelt 
samen met de bevolking heeft trach
ten te verwezenlijken. De CVP werd 
meermaals met de neus op de feiten 
geduwd. Alles zullen we in het werk 
stellen om onze gemeente mooier en 
leefbaarder te maken, dit dank zij de 

noeste inzet van onze mandataris
sen, bestuursleden en de bevolking 
zelf die reeds inziet dat het anders 
moet en ook kan. Met veel beloven 
zoals de CVP in Neerpelt doet en 
weinig geven is deze bevolking niet 
meer gediend. Er dient dringend ge
handeld te worden en dat weet de 
VU hier zeer goed. 

Jean Nauts, 
gemeenteraadslid 

Grote Informatie- en aktieavond 
op vrijdag 13 april om 20 uur in 
kultureel centrum Hoeselt M.m.v.: 
Jaak Gabriels (volksvertegenwoordi
ger); Jan Peumans (schejjen 
RiemsO; Jos Herekens (provincie
raadslid St-Truiden) en Johan Sau-
wens (burgemeester Bilzen). 

• Man, 24 jaar en wonende in het 
Mechelse, zoekt betrekking als ar
beider. Gewerkt in de voedingssek-
tor en bij een meubelmaker, in het 
bezit van een rijbewijs C. Ref. nr. 
0153. Belangstellenden kunnen kon-
takt opnemen met volksvertegen
woordiger Joos Somers, via het 
Vlaams Nationaal Centrum, Ontvoe
ringsplein 1 te 2800 Mechelen, tel. 
015-20.95.14. Gelieve het referentie-
nummer te vermelden. 

LIMBURG 
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5 HERK-DE-STAD: Gespreksavond met Jaak Gabriels „Open 

gemeentebeleid = glazen huis", om 20 u. in het zaaltje van de 
Area Markt 13 
6 DIEPENBEEK: VU-vergadering om 20 u. 

6 GENK: Diamontage Vredesfietseling in de Slagmolen om 20 u. 
6 BREE: Zangavond in voortjereiding op het zangfeest te Antwer

pen in de Cambrinus te Bree (tegenover de kerk, Bree-centrum). 
Om 20 u. Org.: Uzerh)edevaartkomitee 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. / 
GROOT-HASSELT: Deelname aan de viering 30 jaar VU in het 
Gentse sportpaleis. 
HERK-DE-STAD: Algemene ledenvergadering VUJO in zaal 
Area om 20 u. 
ST.-TRUIDEN: Spreekbeurt door kamerlid Willy Kuijpers over 
„Het Europa der volkeren" om 20 u. in het Kultureel Centrum, 
Mindert)roedersstraat 29. Org.: VU-St-Truiden. 
HOESELT: Grote'VU-meeting over tewerkstelling In ZukJ-Lim-
burg. Om 20 u. in Kultureel Centrum. Spreker: (xovincieraadslkl J. 
Sauwens, burgemeester van Bilzen. 
WIJCHMAAL-PEER: Kienavond VU-centrum Sociaal Werk. Ont
moetingscentrum. 
DIEPENBEEK: Mosselavond om 20 u. in feesteaal „'t Stichelken", 
Grendelbaan. 195 fr. voor kip met frieten of mosselen met frieten. 
Gastsprekers: Willy Kuijpers, Jaak Gabriels en Johan Sauwens, 
zij zullen spreken over de Euroverkiezingen. 
AS-NIEL: VU-ledenfeest in buurthuis „Sch«rpenheuver, om 20 u. 
BOCHOLT: Vormingsnamiddag VUJO-Limburg over de geschie
denis van de Vlaamse Beweging — deel 2 — in zaal Rembrandt 
Om 14 u. 

10 

12 

13 

13 

14 

14 
14 

14 

17 

DIEPENBEEK: VU & VUJO-mosselavond in zaal 't Stichelken, 
Grendelbaan 60, om 20 u. 
BREE: VU-vergadering om 20 uur. 

• 24-j. gehuwde dame, met diploma 
A2 technicus industriële scheikunde, 
zoekt een betrekking in het Brussel
se. 

• Flinke 29 j . man met ervaring als 
magazijnier in kartonfabriek zoekt 
een betrekking in het Brusselse of 
ten westen van Brussel. Zich wen
den tot kameHid J. Valkeniers, 
02-569.16.04. 

• 19 j . jongeman met diploma A4 
werkman (Don Bosco Halle), vrij van 
militaire dienst zoekt een nieuwe 
Isetrekking in Brussel of ten westen 
van Brussel. Zich wenden tot kamer
lid dr. J. Valkeniers, 02-569.16.04. 

VU-Genk 
naar 't Kuipke 

VU-Genk legt een bus in naar 
Gent voor de viering van 30 jaar 
Volksunie. We vragen 300 fr per 
volwassene en 700 fr. voor een ge
zin met kinderen voor de busreis. De 
inkomprijs is hierbij niet inbegrepen. 
Vertrek om 11 u. 45 aan Sledderio-
kerk, via kerk-Bret en Genk-Stafon 
(12 uur) riaar de Slagmolen en kerk-
Boxbergheide. We zijn terug rond 
20 uur, waarna we in de Slagmolen 
nog even kunnen verpozen. Inschrij
ven kan bij ondervoorzitter Ludo 
Mondelaers, Bretheistraat 144 (tel. 
35.20.03) of bij sekretaris Ivo Coninx, 
Koerweg 10A (tel. 35.53.46 liefst tus
sen 19 en 20 uur). (Ivo Coninx) 

Aanbevolen huizen 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 582.29.15 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur. 

Tol. 014-21.12.07 
Fraikinstraat 20, 

Herentals 

DROOGKUIS • 
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.1176 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-58Z13.12 

VERDELER , 
VOLKSWAGEN-AUDI 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDÜINKERKE 

•^üi lgebrelde keus bemeubelde villa's • appart. - en studio's Ü?. ' ' ! -?™» J ï j . ^ 
m alle priisklassen alles inbegrepen nnsTniimuFHiiF 
vraag gratis katalogus met toto's 

Littoral 
I4SI OOSTDÜINKERKE 
TEL.OSI/11.26.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goed« meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 
Open van 10 tot 19u. 30 Zondag en maandag gesloten. 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
VIjfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

a i T i STUDIO 
J - l ^ DANN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

n.v. de winne -
uyttendaele 

/ • « [ / • • I ^ ^ ^ B handelsdrukkerij typo - offset 
^ fabrjkatie omslagen - zakomslagen 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstoek 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

De goedkoopste kaskredieten, 
financieringen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.3636 

(Adv.'54) 

KLEDING LENDERS 

SInt-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.7039 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

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. 053-213636 
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Meester-kleermaker Fimrrin Henau: 

„Al die slechtgeklede 
mannen... met 
hun konf ektiepakje aan # # 

IZEGEM. — „Al die slechtgeklede mannen... Met hun konfektiepakje aan. Met 
hun vestslip die ze links-ingenaaid dragen. Ze weten het zelfs nog niet 
Weet ge, die 'linkse slip'is afgekeken van de Britse tailors. Die zulks ontwierpen 
om de chauffeurs niet in verlegenheid te brengen als ze uit hun auto stappen. De 
konfektieproducenten bij ons (of van de ingevoerde pakken) hebben evenwel 
over het hoofd gezien dat in Engeland het autostuur rechts staat en bij ons links... 
Zodat de wind rustig op het achterste van onze konfektiegeklede heren kan 
waaien..." 

Firmin Henau: „Natuurlijk, er 
zouden er duizend werkzaam 
moeten kunnen zijn. 

Diegenen die nu evenwel nog 
behoorlijk ambachtelijk werken 
maken het vrij goed. Omdat we 
kwaliteit bieden. 

Niet alleen voor de vermogen
den die nog een maatpak kun
nen aanschaffen. Maar ook bij
voorbeeld bij verhuring van ce-
remoniekledij. 

fli ÉÊ EESTER-kleermaker 
• y « Firmtn Henau uit Ize-

gem heeft nog zo'n 
dozijnen 'grapjes' die evenwel 
veel te denken geven over onze 
onpersoonlijke kledingwijze; 
dan toch een belangrijk stuk 
van onze kuituur 

Hij vindt trouwens nagenoeg 
geen politikus die behoorlijk 
gekleed is. Premier Martens ze
ker niet Willy De Clercq verre 
van. Om van Tindemans niet te 
spreken. En 'och god jongens' 
Mitterrand- Een Hugo Schiltz 
is behoorlijk gekleed. 

De bestgeklede politieke 
spraakmaker in onze contreien 
is hoedanook Helmut Kohl. 

Firmin Henau is een man die 
op gebied van de kleren-die-de-
man-maken volle recht heeft 
van spreken. Hij heeft interna
tionale faam en presenteerde 
onlangs als Vlaming de mode-
pakken van de 'Belgische' 
meesterkleermakers op het 
twintigste wereldkongres in 
Rome. 

Werkkledij... 
Firmin Henau: „Men zal er mij 

natuurlijk van verdenken te pra
ten voor eigen winkel. Maar man, 
het stoort mij echt dat bijvoor
beeld geen enkel BRT-joernalist 
op TV behoorlijk gekleed is. Een 
arbeider knjgt werkkledij. Een 
vertegenwoordiger heeft door
gaans een vergoeding voor aan
schaf van een behoorlijk kos
tuum; ook al is het een konfektie-
pak. 

Presentatrices op TV zullen 
toch zeker ook extra betaald 
worden voor hun toiletten? En 
die joernalisten, die zien er uit 
alsof ze net terug komen van 
een ware reportagejacht 

Met hun gezag en dagelijkse 
verschijning in de huiskamers 
zouden ze nochtans op gebied 
van kledingkultuur opvoedend 
kunnen werken..." 

De grootmeester Henau nam 
de stiel van vader over. Toch 
voelde hij er aanvankelijk niets 
voor Tekenen, dat was zijn gro
te liefde. Architekt worden mis
schien. Maar het mocht niet van 
thuis. Precies die tekenkunst 
heeft er allicht toe bijgedragen 
een Izegemse grootmeester in 
mode-ontwerpen voor het in
ternationale voetlicht te bren
gen. 

Hij leerde uiteindelijk zijn 
stiel van Duitsers. Tijdens de 
oorlog. De bezetter trok in het 
ouderlijk huis in met een half 
dozijn kleermakers. Firmin 
kreeg er zijn eerste kostuum 
van, op maat gesneden; het 
mooiste van gans de streek-

Teveel 
„kemelaars" 

Firmjn Henau: „Ik ben dan zelf 
met dit ambacht in '50 begonnen. 
In Zwevegem. In '59 was er de 
verhuis naar Izegem. Toen ik in 
'64 ceremoniekleding aanpakte 
was ik amper de vierde in gans 
West-Vlaanderen. 

Nochtans, we hebben in 
Vlaanderen behoorlijke vakman
schap ontwikkeld. Net vóór de 
oorlog waren er bij ons nog zo'n 
10.000 kleermakers. Nu tellen we 
er in Vlaanderen nauwelijks nog 
een goede 2.800. 

Er werken nog slechts 215 
Vlaamse modemakers met per
soneel. Ikzelf heb er negen in 
dienst gehad; nu nog amper 
één..." 

De afgang van het aantal 
meester-kleermakers, nog vóór 
de ekonomische krisis zich liet 
gevoelen, betekent zulks dat de 
Vlamingen er nu slechter ge
kleed bijkopen dan vroeger ja
ren? 

Firmin Henau: „Ongetwijfeld. 
Zelfs afgezien van luxepakken, 
die hetzij aangetrokken worden 
bij feestelijke gelegenheden het
zij door de rijke klasse van de 
bevolking, zou het toch moeten 
mogelijk zijn dat een volk maat
pakken aantrekt die door zijn 
eigen kleermakers ambachtelijk 
zijn ontworpen en vervaardigd. 

19 procent 
Waarom heeft onze Vlaamse 

tekstiel op korte tijd 60.000 arbei
ders afgedankt? De internatio
nale krisis natuurlijk. 

Evenwel, door wie werd die 
extra in de hand gewerkt? 

Er is hier een gekend bedrijf 
dat de modernste weefgetou
wen vervaardigde (Picanol) en 
allicht kommercieel bekeken er 
goed aan deed die prachtige 
tuigen uit te voeren naar verre 
landen. Daar is men dan, op die 
Vlaams-vervaardigde weefge
touwen, kledingstukken gaan 

t * 

Eenzelfde man; eenzelfde meesterwerk-pak. 
Van Sherlock-Homes tot Dallasfiguur... 
Telkens met de fioed... niet in de hand. 

vervaardigen, tegen veel lagere 
lonen dan bij ons... En precies die 
produkten werden dan bij ons 
weer ingevoerd tegen prijzen 
waar onze eigen mensen langs 
geen kanten tegenop kunnen. 
Ook al door de loonstijgingen die 
door de vakbonden in de gou
den jaren zestig werden bedon
gen. Wat heeft het zin om veel 
mensen in loondienst telkens ho
gere vergoedingen te beloven 
en te geven, terwijl anderzijds 
zoveel anderen afgedankt wor
den om het bedrijf te redden van 
de ondergang? 

Voor ons land zie ik het einde 
van de krisis bijlange nog niet. Er 
lopen immers nog teveel keme
laars rond. Niet alleen in de Brus
selse Wetstraat, maar ook in 
Wallonië. 

Men blijkt er nog niet aan toe 
te zijn die schapen (bokkeschie-
ters?) te scheren..." 

De meester-kleermakers 
hebben ook last van de krisis ? 

Het stuit ons nochtans tegen 
de borst dat de overheid ons 
werk behandelt en bestraft als 
luxeprodukt Met 19 procent 
BTW-taks. 

Zo vermoordt men natuurlijk 
één van de weinig ambachtelijke 
bedrijvigheden waar de Vlamin
gen door hun kunde internatio
naal mee blijven konkurreren. 

Anderzijds zien we dat de 
stoffenwinkels goed draaien. 

Kapstokpak 
De mensen beginnen weer 

thuis zelf kledingstukken te ver
vaardigen. Maar ik vrees dat het 
allemaal onze kledingkultuur al
les behalve ten goede komt. In 
alle branches hebben amateurs 
het recht om hun beste kunnen 
te vertonen. Maar er moet toch 
vooral ook nog werkruimte zijn 
voor professionelen. Of niet?" 

Dit neemt niet weg dat maat
pakken toch voor de meeste 

gezinnen een onbetaalbare 
zaak zijn geworden? 

Firmin Henau: „Ik spreek dit 
niet tegen. Het gaat om een dure 
investering, maar het is dan ook 
een echte investering. 
Precies de herenmode veran
dert weinig. Tenzij in details of 
kleine snufjes waar de meester
kleermakers genoegdoening in 
scheppen. 

Het was '58. Ik zag in Mün-
chen de eerste C & A. Ik dacht 
toen: mensen, moet dat nu echt 
ook bij ons komen? 

Toen ik bijna een kwarteeuw 
ginds in Duitsland die dingen aan 
de kapstok zag hangen heb ik 
me voorgenomen: zoiets ver
koop ik nooit 

Mij gaat het er niet om de 
mensen het recht te ontnemen 
om met hun krisisbudget een 
konfektiepak te kopen. Maar ik 
vind me er wél verantwoordelijk 
voor een belangrijk stuk van 
onze kuituur in eer te houden. 

Kijk, alleen al op basis van hun 
houding en schoudergestalte tel
len we zo'n 18 'normale' model
len voor vest, of andere boven
kleding, voor heren. 

In ons land vindt ge in konfek-
tieproduktie slechts drie ver
schillende soorten. Geeft U dat 
niet te denken? 

En dan spreken we nog niet 
over het grote gedeelte van 
onze bevolking dat afwijkende 
maten behoeft Of ortopedische 
pakken.. 

Het gaat bijlange nog niet over 
misvormden. Zelfs niet over de 
hyper-slanken of de zwaarlijvi-
gen. Elke mens is anders ge
bouwd. De doorsnee kan in een 
konfektiepakje gestoken wor
den 

Maar komt het bij kleding er 
niet op aan om U goed te voelen 
in uw „tweede huid?" 

Waarom zijn de konfektie-
mannen beginnen rondsleuren 
met een handtasje? Uiteraard 
ook omdat de Industrie met dit 
snufje publicitair uitpakte. Maar 
vooral omdat ze in nagenoeg 
geeneen kapstokpak nog be
hoorlijke zakken vonden om hun 
uitgaansgerief zonder last in op 
te bergen...! 

Misleid 
Toegegeven, meester kleer

maker Firmin Henau uit Izegem, 
heeft uw slecht-geklede repor
ter met-konfektiepakje-aan 
overtuigd: na de vrouwen heb
ben ook de mannen zich bij ons 
door konfektie-modieuze 
spraakmakers laten misleiden. 

We hoeven daarom niet me
teen in dure winkels van mees
ter-kleermakers binnen te stap
pen voor een werkpak 

Evenwel, is het niet zo dat 
pronkerige mannen nog graag 
een peperdure nieuwe auto ko
pen en erin kruipen met een 
(kwalitaieD derdehands pakje 
aan-? 

Het is een troost voor ons, 
joernalisten, dat niet alleen wij 
'slecht gekleed' rondlopen. De 
politieke topklasse skoort zo 
mogelijk bij de master-tailor 
van Izegem nog slechter pun
ten. 

(hds) 
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