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Nbams Nationaa M/eekbbd 

„Nothomb heeft de jongste jaren van uit zijn kabinet van 
binnenlandse zaken met een zo onthutsend jezuï'tisme de 

francofonissimus uitgehangen en de provocaties vermenigvuldigd, 
dat het een schande is. De grens is nu bereikt. Premier Martens 

moet hem nu maar eens duchtig aanpakken". 
(Hoofdredakteur Piet van Brabant in „Het Laatste Nieuws", 10 april 1984) 

De lokomotief 

HET feest in het nokvoUe Gentse „Kuipke" verleden zon
dag is in alle opzichten een sukses geweest. De geest
driftige aanwezigheid van meer dan zesduizend leden 

en kaderleden zorgden er voor, dat de bijeenkomst beantwoord
de aan de bedoeling: niet alleen een feestelijke terugkijk op 
dertig jaar - vaak woelig en bewogen - partijleven, maar te
vens het daverend begin van de Europese verkiezingsstrijd en 
de aanzet naar het afdwingen van de laatste faze in onze ont
voogding: échte zelfbeschikking. 

De evokatie van een aantal hoogtepunten uit het leven van de 
Volksunie toonde treffend aan, welke weg reeds werd afgelegd. 
Er is ontzettend veel veranderd sinds 1954, toen enkele vrijwel 
onbekende „roekeloze wagers" de Vlaams-nationale partij 
stichtten. Het unitaire België en de unitaire partijen leken op 
dat ogenblik onaantastbare machten, waartegen de jonge partij 
te pletter dreigde te lopen. 

De grenzeloze toewijding van enkele tienduizenden Vlaams
nationalisten in de vijftiger en zestiger jaren heeft er voor ge
zorgd, dat een beslissende en onomkeerbare overwinning kon 
worden afgedwongen. In de strijd der ideeën zegevierde de 
Volksunie. Het Belgicisme, de unitaire staat, de Belgische 
ideologie werden onwederroepelijk verslagen. De toenmalige 
eerste-minister Gaston Eyskens moest in het parlement de 
overlijdensakte van de unitaire staat voorlezen. De Belgisch na
tionale partijen, die al het mogelijke hadden gedaan om ons te 
bestrijden en onze opgang te beletten, zijn onder de druk van de 
Volksunie uiteengevallen. In Vlaanderen durft geen enkele van 
deze partijen zich nog openlijk uitspreken tegen federalisme, 
alhoewel het achterbaks unitair gekuip en de loutere lippen
dienst aan de Vlaamse zaak nog lang niet hebben opgehouden. 
Ideologisch heeft de Volksunie de strijd ontegensprekelijk reeds 
gewonnen. Het Vlaamse bewustzijn, de Vlaamsgezindheid, het 
besef van de Vlaamse eigenheid zijn zo algemeen geworden dat 
men voor het eerst in onze geschiedenis kan spreken van een 
Vlaamse natie-in-wording. 

De rol van de Vlaams-nationalisten, van de Volksunie is daar
bij beslissend geweest. Verre van een aanhangwagen te zijn, zo
als de CVP-voorzitter onlangs nog smalend meende te moeten 
opmerken, was en is zij de lokomotief van de Vlaamse opgang. 

Het werk is echter niet af. De laatste stap naar zelfbeschik
king moet nog worden gezet. Om dit thans grijpbaar geworden 
doel te bereiken blijft de Volksunie, als lokomotief van de 
Vlaamse ontvoogding, noodzakelijk en onvervangbaar. Het 
ontbreken van de Volksunie of haar eventueel falen zou de Vla
mingen veroordelen om opgesloten te blijven in halfslachtige 
en rampzalige politieke strukturen. Steunend echter op het ster
ker geworden bewustzijn van de Vlamingen kan de Volksunie 
binnen zeer afzienbare tijd de kroon op het werk zetten: een 
betere toekomst voor ons volk, een toekomst die door het 
Vlaamse volk zelf bepaald en verzekerd wordt 

De betekenis van de Volksunie als Vlaams-nationale partij 
strekt echter verder dan het afdwingen van federale struktu
ren, van een Vlaamse staat. In de zelfstandige Vlaamse maat
schappij-van-morgen heeft het Vlaams-nationalisme een speci
fieke taak en opdracht. Onze volksnationale visie is immers niet 
slechts de politieke vertaling van het klassieke taalf lamingan-
tisme. De Volksunie belichaamt een politieke richting met 
sterke wortels in het verleden en grote ambities naar de 
toekomst. Naast de „klassiek" geachte politieke families is de 
Volksunie een vierde politieke denkrichting die onomwonden 
belijdt, een sterke stempel te willen drukken op de Vlaamse 
maatschappij. 

Na de „Belgique a papa" wil de Volksunie geen „Vlaanderen a 
papa". Tegen de machtspolitiek en het monopolizeren van de 
staat door een enkele partij, tegen de klassestrijd of het 
koUektivisme, tegen de aan het echte liberalisme trouwens 
vreemde wet v^n de sterkste verdedigt de Volksunie het samen-
horigheidsmodel. Het volksnationalisme steunt op de wezenlij
ke basis van medeverantwoordelijkheid van iedere enkeling 
voor de gemeenschap waarbinnen hij leeft: de historisch ge
groeide, natuurlijke, feitelijke Vlaamse volksgemeenschap die 
ons harmonisch verbindt met Europa en de wereld. tvo 

Foto van de w e e k 

denderend feest! 
't Is voorbij De grootse viering „30 jaar Volksunie' 

in het Gentse Sportpaleis werd een daverend suk
ses Zon zevenduizend VU-militanten en sympati-
zanten beleefden zondag een drie uur durend, 
strijdvaardig spektakel 

HET was inderdaad het 
grote weerzien van en 
voor de hele Volksunie-

familie de ontmoeting tussen 
oud en jong Soms heel ingeto
gen vaak laaiend entoesiast luis
terden zongen en feestten dui
zenden nationalisten in een eivol 
Kuipke Als een levend bewijs 
van de levenskracht van de 
Volksunie Vunger dan ooit voor
heen klaar om de laatste en 
moeilijke stap te zetten naar het 
Vlaamse zelfbestuur 

De sfeer van de grote dagen 
gezellig vnendschappelijk lu
diek spiritueel bewust bereid 
Geen lamme bende toekijkers 
maar een dynamische groep van 
aktieve idealisten 8 april 1984 
Een dag om met een gouden 
gnffel te schrijven in het reeds 
dikke boek van en over de ge
schiedenis van de Vlaamse 
staat-in-wording De reakties na 
afloop van de vienng klonken 
overigens eensluidend het was 
fantastisch I 

Dat deze biezonder geslaag
de manifestatie geen eindpunt 
betekent is voor elkeen duide
lijk Het vormde integendeel de 
aanzet het startschot voor de 
laatste ronde De Volksunie 
koos resoluut voor het offensief 
Onvermoeibaar onstuitbaar 
Recht op het einddoel afi 

Om het beeld van de grandio
se apoteose van zondag verder 
te gebruiken de meiboom staat 
thans op de nok van het huis Nu 
moet deze woning — een onaf
hankelijk vrij en open Vlaande
ren — verder afgewerkt wor
den WIJ Volksunie militanten 
zullen er de bouwvakkers bin-
nenhuisarchitekten en uitvoer
ders van (moeten) zijn Waarop 
wachten we"? 

't Kuipke in woord en beeld 
leest en ziet u op de bladzijden 
4, 8, 9, 10, 11 en 26 van deze 
WIJ-editie 



ZELFBESCHIKKINGS
RECHT 

Als fk na twee jaar die „autonome" 
Vlaamse regenng eens van alle kan
ten goed bekijk, dan vind ik dat heel 
dit gedoe eigenlijk maar een lacher
tje IS Het ziet er meer naar uit, alsof 
die zogenaamde Vlaamse regering 
alleen maar als zoethoudertje be
doeld geweest is' 

Dit Vlaams parlement heeft hier 
maar bitter weinig in de pap te 
brokken en is alleen maar een treung 
afgietsel van wat het in werkelijkheid 
zQu moeten zijn Leden van de 
Vlaamse Raad keuren bv een stand
punt goed, om het daarna in het 

liBelgisch parlement weel- af te keu
ren Dat is toch reedè een paar 
keren gebeurd (benoeming Happart 
en wetsvoorstel Vandenbrande) 

Voor wat zou dit teater wel kun-

Wij ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur 
mand in evenals scheld en smaad 
brieven De andere publiceren wi| 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi | behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers 
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opmie vertolkt m een lezersbrief 
IS niet noodzakelijk de onze 
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Vlaanderen' Ook komt de voogdij 
over haar gemeenten toe aan de 
Vlaamse Gemeenschap daar heb
ben WIJ geen Waalse voogden zoals 
een Nothomb of een Gol voor nodig 
Die kunnen zich beter daar breed 
maken waar ze ook thuis horen' 

W I J hebben genoeg van de zoge
naamde faciliteiten en wensen met 
langer een gerecht van twee maten 
en twee gewichten Ook onze burge
meesters kunnen wij best zelf be
noemen, zo krijgen wij geen koe-
koekseieren in het nest gelegd' 

Daarom willen wij — en dit zo rap 
mogelijk — een Vlaanderen dat zijn 
lot zelf in handen kan nemen Een 
vnje staat eer Vlaanderen vergaat' 

GV^ Melle 

LITERAIRE 
TIJDSCHRIFTEN (1) 

Graag ga ik akkoord met lezer 
M J uit St-Truiden en zijn kommen-
taar op het Nieuw Wereldtijdschnft 
en Piet Piryns Laten wij echter met 
te vlug oordelen en afvvachten wat 
de NWT-boys er van maken 

In heel deze diskussie is men 
echter weinig kollegiaal geweest en 
de kleine tijdschriften radikaal verge
ten Nochtans doen ook zij biezon-
der goed werk voor de schone kun
sten in Vlaanderen Ik denk hierbij 
vooral aan Appel, 't Kofschip, Heibel, 
Sumier en vooral Yang dat mijns 
inziens onderschat wordt 

Geven zij niet aan zoveel jonge 

Vlamingen en Nederlanders (die in 
hun land geen onderdak vinden) een 
kans om naar buiten te treden door 
hun werk te publ iceren' Dat weini
gen uiteindelijk naam maken nemen 
de redaköes er graag bij 

Wat de grote 3 in hun beste jaren 
gepubliceerd hebben is ook met al
tijd tegen de tijd bestand gebleven 
Het IS toch wel duidelijk dat de 
groten het met graag over deze 
kleintjes hebben Al was het alleen 
reeds om het vergelijken van het 
aantal (betaalde) abonnementen» 

J.VS„ St-Niklaas 

LITERAIRE 
TIJDSCHRIFTEN (2) 

Het NWT beoordelen naar een 
uitspraak van Piet Piryns is toch al te 
gemakkelijk Een bisschop is de kerk 
met Ook ik hoef P P met maar dat is 
een ander verhaal 

Zijn WIJ Vlamingen niet al te kn-
tisch wanneer door eigen mensen 
wat nieuw opgezet wordt Hoe vaak 
hebben wij onze eigen Vlaamse films 
met bij voorbaat veroordeeld door 
naar Amenkaanse maatstaven aan 
te pakken en te k raken ' Men verge
lijkt Jan van Eyck toch ook met met 
Andy Warhol 

Laat het NWT en Diogenes elk 
hun eigen gekozen weg gaan, het 
publiek (als dat er is) zal oordelen 

M.L, Brussel 

TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

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

TV-EKSPRES weet alles over tv. 

BUURVOLK? 

Lezer A C uit Aalst zoekt in zijn le
zersbrief ,Nog echt nationalistisch'' 
in W I J van 5 april 11 spijkers op laag 
water 

De bijdrage over Zeeuwsch-
Vlaanderen en de Belgische opstand 
van 1830 was zeer vernjkend en 
voor mij totaal nieuw 

Inderdaad zijn Zeeuwen Vlamin
gen en ware het beter geweest hen 
zo te noemen Maar het boek is, 
zoals vermeld door Hollanders ge
schreven en die maken terecht of 
ten onrechte het onderscheid Dat 
doen ze toch ook met de Limbur
gers, echter met met de Brabanders 

En of de Vlamingen Belgischer 
geworden zijn durf ik toch wel sterk 
betwijfelen Ik dacht het tegenover
gestelde 

Wel waar is het feit dat de Belgen 
Vlaamser en Waalser geworden zijn 
en dat mag de 30-jange VU op haar 
palmares schrijven 

P.V., Eekio 

TRIKOLOOR? 

In WIJ van 5 apnl werd ook aan de 
VU-burgemeesters aangeraden zich 
tijdens de vienng ,30 jaar Volksunie' 
te omgorden met hun ambtslint 
Moet deze trikolore opnsping nu 
e c h t ' Ook simbolen kunnen immers 
belangrijk zijn 

Is het met vanzelfsprekend dat 
Vlaams-nationale burgemeesters 
zoeken naar een Vlaams-nationaal 
alternatief' 

Hoe dit kan kun je aan de burge
meester van Dilbeek vragen 

Via de bemiddeling van VUJO-
Dilbeek kon Sinterklaas hier destijds 
juist voor de gemeenteraad, een 
echte Vlaams-nationale burgemees
terssjerp overhandigen 

W I J zeggen maar ,Wie het lintje 
past " 

W.C., St-Martens-Bodegem 

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-knsiswet, 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 053-212393, binnenpost 110 

(Adv 78) 

deze week 

Gol 
en rijn rechters 

De Belgische magistraten klagen al jaren 
steen en been. Ze zijn met te weinig en ze 
krijgen geen mi(idelen om behoorlijk te 

werken. Gevolg is ondermeer een enorme 
gerechtelijke achterstand. Bovendien 

heeft Justitieminister Jean Gol nu ook 
eigen plannen met het onderzoeksbeleid. 

In Knack deze week: 
De klaagzang van de magistratuur. 

Bovendien 
Ekonomie: Vertrekken de Amerikanen echt ? 

Herman Deleeck: Het Matteus-effekt, 
tien jaar later 

Europa: Altiero Spinelli en de Europese Unie 
Ruimte: Van de big bang tot de mens 
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Schiltz 

doorprikt 

illuzies. 

Noodrem 

De gemeenschapsminister 
van financiën en begroting, Hugo 
Schiltz, trok vorige week ander
maal aan de noodrem. De 
Vlaamse regering zal in de loop 
van 1985 financieel vastlopen. 
Op dat ogenblik zal het gekumu-
leerde tesaurietekort in dergelij
ke mate de toegelaten debetpo-
sitie overschrijden, dat deze re
gering zich aan niet-ortodoxe fi-
nancieringsmetodes zal moeten 
bezondigen. 

„De nuchtere konklusie van 
een ernstige studie van de te-

dal er dringend iets moet ge
daan worden en vergaderde 
daarom, samen met haar Euro
pese kompanen, in de heilige 
stad Rome Waarschijnlijk geïn
spireerd door een hemelse inge
ving heeft deze achtbare verga
dering de knoop doorgehakt en 
beslist dat Leo Tindemans toch 
op de verkiezingslijst komt. Wel
iswaar slechts als eerste plaats
vervanger. 

Iedereen herinnert zich nog 
de verkiezingsuitslag van vijf jaar 
geleden. Toen behaalde de man, 
die zichzelf „Mr. Europe" laat 
noemen, bijna 1 miljoen stem
men. Het heeft maanden ge
duurd vooraleer duidelijkheid be
stond over de deelname van 
Tindemans. Nu mag Vlaanderen 
zich gelukkig prijzen: Leo doet 
terug mee. Al durven wij betwij
felen dat hij hetzelfde sukses zal 
halen. 

Zijn „aktiviteiten" in het Euro
parlement waren niet van aard 
om over naar huis te schrijven... 

DEZE 
VJEEK M H 

De viering van dertig jaar 
Volksunie was een grandioos 
feest, 't Kuipke van Gent zat, 
zoals voorspeld, barstensvol 
tot aan de nok. Eén en al 
aandacht voor het mooie 
schouwspel. Een prachtige 
mengeling van strijd, kunst en 
lieve schoonheid. Op moderne 
en traditionele wijze ten tonele 
gebracht of aangeboden. 
Muziek, dans en pareltjes van 
cynische humor. Maar bovenal 
was het feest gekenmerkt 
door het laaiend entoesiasme. 
Een geweldige sfeer van 
bewogen overtuiging. Bij het 
zingen van de Vlaamse Leeuw, 
dacht ik dat er geen houden 
aan was. Ik vreesde dat het 
Kuipke uit elkaar ging vliegen. 
Uniek. Aangrijpend. 
Al wie aan de opbouw en 
realizatie van de viering heeft 
meegewerkt, verdient een 
hartelijk applaus. Een grote 
pluim. Een dikke proficiat. Zij 
hebben er hun tijd en energie 
aan besteed. Hun hart en 
geestelijke kreativiteit 
ingestoken. Zij liggen aan de 
basis van de onvoorstelbare 
en gelukkige indruk waarmee 
iedereen 't Kuipke verliet. Een 
gebeurtenis om nooit te 
vergeten! 

8 april 1984 betekent wellicht 
een mijlpaal in de geschiedenis 
van de Volksunie. Want de 
viering was meer dan een 
feest. Ze is uitgegroeid tot een 
samengebalde uiting van 
strijdvaardigheid. Zevenduizend 
man brachten er getuigenis 
van hun geloof in de 
onuitroeibare kracht van het 
Vlaams-nationalisme. Als één 
grote familie. Bewust dat de 
laatste stap in het bereik ligt 
Zelfzeker dat zij in staat zijn 
deze af te dwingen. 
De voltooing van het 
uiteindelijk doel: de Vlaamse 
staatsvorming. Al dan niet in 
het kader van een statenbond. 
Vrienden, het strijdfeest van 
vorige zondag heeft de 
batterijen gevuld voor de 
volgende maanden en jaren. 
Eensgezind moeten we nu aan 
het werk. De boer op met 
onze boodschap. De mensen 
uit je gemeente dienen ons 
programma te kennen. Zij 
worden in deze tijd overstelpt 
met vele zorgen. De angst 
voor de werkloosheid. De 
onzekerheid over de toekomst. 
Het ellendig gevoel 
meegesleurd te worden in de 
verarming, zonder verweer. 
Wij hebben een weg om hen 

bij te staan. Hen terug hoop te 
geven. De uitweg uit de 
donkere tunnel. Want daar 
komt het vooral op aan: terug 
vertrouwen scheppen in de 
eigen macht, in de eigen 
mogelijkheden. 
Maar de eerste opdracht ligt 
vlak voor ons. In de volgende 
weken dienen we de veldslag 
van de Europese verkiezingen 
te winnen! We moeten de 
mensen wakker schudden uit 
hun onverschilligheid. Hen er 
op wijzen dat de uitslag van 
de Volksunie mede bepalend is 
voor hun lot op nationaal vlak. 
Hen ervan overtuigen dat ook 
de internationale en vooral 
Europese ordening belangrijk is 
voor de individuele 
ontwikkeling. Dat Vlaanderen in 
Europa een rol heeft te spelen. 
En die taak volwaardig aan 
kan. Maar dan rechtstreeks. 
Zonder omwegen. Verlost van 
de kwijnende Belgische 
ziekten. De eerste ruk naar de 
laatste stap dient gezet op 
17 juni! 

Vic ANCIAUX 

saurietoestand van de Vlaamse 
gemeensctiap is dat tioe dan 
ook een evenwichit in onze finan
ciën onbereikbaar is. We moeten 
ons bovendien geen illuzies ma
ken dat we het evenwicht zou
den kunnen herstellen door onze 
eigen fiskale bevoegdheid te ge
bruiken. Zelfs als we alle belas
tingen, waarop wij aanspraak 
kunnen maken verdubbelen, ko
men we er niet", verklaarde 
Hugo Schiltz. 

Er is inderdaad maar één op
lossing: de verhoging van de 
geristorneerde belastingen. Of 
anders gesteld: de Vlaamse Ge
meenschap moet méér financië
le middelen ontvangen vanuit de 
centrale Belgische pot. De 
Vlaamse Gemeenschap moet 
het thans zien te rooien met 
slechts 5,84 % van de Rijksmid
delenbegroting; een belachelijk 
klein bedrag om de gemeen
schapsbevoegdheden daadwer
kelijk te behartigen en waar te 
maken. 

Indien de grote, traditionele 
partijen het écht menen met de 
federalizering, dan moet drin
gend meer geld worden vrijge
maakt voor de gemeenschap
pen. 

Notbomb, 
ongestraft. 

Tindemans, 
dan toch! 

Euro 
Alle partijen schijnen wakker 

geschoten. De Europese verkie
zingsdatum nadert met rasse 
schreden. Ook de CVP meent 

Hoe lang nog? 

De Vlaamse Regering heeft 
een protestbrief naar de eerste 
minister van de centrale Belgi
sche regering geschreven waar
in gewezen wordt op de overtre
ding van de taalwet door de 
minister van Binnenlandse Za
ken, Nothomb. 

Deze nobiljonse excellentie 
had immers een schrijven ge
richt aan de mandatarissen van 
de zes randgemeenten met zijn 
visie op de taalwetgeving Deze 
ministeriële brief aan de ge
meentebesturen van Vlaamse 
gemeenten (met faciliteiten voor 
franstaligen) was in het Frans 
geschreven! Zo'n tweetalig 
schrijven is in strijd met artikel 39 
van de taalwetgeving in be
stuurszaken. Uitkijken wat Mar
tens antwoordt. 

Nothomb mag nu reeds maan
denlang, bij de gratie van alle 
nationale ministers (ook de CVP-
ers en PVV-ers!) de Vlamingen 
belachelijk maken. Straffeloos. 

Stel u maar even voor welke 
storm van protest er zou losbar
sten indien een Vlaams minister 
soortgelijke arrogante daden 
zou stellen tegenover de fransta-
ligen. Gewis en zeker zouden de 
frankofonen dreigen met een re-
geringskrisis. Het gevaar dat zo
iets gebeurt is echter louter 
denkbeeldig, vermits de nationa
le ministers van Vlaamse origine 
veel te tam zijn daarvoor. 

Doel V: 
zeker 

„Het is voor mij een uitge
maakte zaak dat wij voor 2000 
nog nood zullen hebben aan één 
kerncentrale en wellicht aan nog 
meerdere kolencentrales.. 
Doel V komt er dus omdat het 
de enig mogelijke vestigings
plaats IS", verklaarde ekonomie-
minister Mark Eyskens vonge 
week in een vraaggesprek 

Deze vijfde, op vandaag totaal 
overbodige kerncentrale, komt 
er dus Dit lijdt geen twijfel. 

Nochtans nam het energiever
bruik de jongste jaren af en zelfs 
bij een toename kunnen de 
thans bestaande kernreaktors 
van Doel deze verhoogde vraag 
best aan. Die vijfde centrale 
moet er echter vooral komen om 
dë Waalse industrie ter wille te 
zijn; heel wat Waalse fabrieken 
mogen immers meehelpen aan 
de Franse centrale te Chooz, 
indien Frankrijk op haar beurt 
mag „participeren" in Doel. 

Van den 
Broucke 
krijgt last. 

Scheuring? 

Eyskens 
belpt vooral 
Wallonië. 

Bovendien blijft Eyskens in 
het vage over de noodzakelijke 
bouw van een steenkoolcentrale 
in Limburg Deze reeds jarenlang 
beloofde investering is nog 
steeds met gebeurd en de Lim
burgers blijven andermaal in de 
kou staan. 

Het „Algemeen Belgisch Vak 
Verbond" (ABVV) - de socia
listische vakbond — kraakt in 
zijn voegen. Ondanks het feit dat 
sinds enkele jaren een schijn van 
federalizering is doorgevoerd, 
blijft de unitaire struktuur binnen 
dit syndikaat strak behouden. 
Tegen beter weten in wordt alles 
zoveel mogelijk „Belgisch" geor-
ganizeerd. Met alle nefaste ge
volgen vandien De ordewoor-
den van André Van den Brou
cke worden totaal verschillend 
opgevolgd al naar gelang het 
Vlaanderen of Wallonië betreft 

Het sociaal klimaat in Vlaande
ren IS wel degelijk helemaal an
ders dan in Wallonië De vak-
bondsleiding die dit gegeven 
weigert te erkennen, is ziende 
blind Het bureau van het ABVV 
deed er vonge week ovengens 
verschillende uren over om uit
eindelijk toch te beslissen op
nieuw nationaal te staken 

De staking is Vlaanderen eer
gisteren werd dan ook een gro
teske mislukking, met uitzonde
ring van het openbaar vervoer. 

Blijkbaar dringt de noodzaak 
tot opsplitsen eindelijk ook stil
aan door tot de hoofdverant
woordelijken van de socialisti
sche vakorganizatie Alhoewel 
deze nog steeds met de enige 
voor de hand liggende konklusie 
durven nemen ..i 
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Pers-
kommentaren 

Het gebeurt niet alle dagen 
dat een partij dertig jaar bestaat 
Bovendien is het geen door-de-
weetcs feit dat een politieke for
matie pakweg zevenduizend 
mensen, op volkomen vrijwillige 
basis, weet bijeen te brengen 
De Volksunie presteerde het dit 
te doen. 

Met enige spanning keken wij 
uit hoe onze achtbare kollega's 
van de pers op deze merkwaar
dige gebeurtenis zouden reage
ren De BRT-berichtgeving, zo
wel op de radio als op de buis, 
was goed. 

De kommentaren in de ge
schreven (gekleurde) pers wa
ren duidelijk minder. „Gazet van 
Antwerpen" bracht, evenals „Het 
Volk" een verslag. Ook „Het 
Laatste Nieuws, „De Morgen" en 
„Het Belang van Limburg" be
steedden aan de viering één 
kolom. „De Standaard" versloeg 
het Volksunie-feest op bladzijde 
1, maar duidelijk korter dan de 
SP-manifestatie van zaterdag. 

En Het Nieuwsblad" van 
maandag repte over het VU-
feest met geen woord! Op onze 
redaktie liepen tientallen tele
foontjes binnen van verontwaar
digde mensen met de terechte 
vraag welke krant wij hen aanra
den, vermits „Het Nieuwsblad" 
(een produkt van de „Vlaamse 
Uitgeversmaatschappij" en zus
terkrant van „De Standaard") het 
aandurfde niets hierover te bren
gen! Dinsdag verscheen dan, 
toch ergens midden in deze 
krant, een artikeltje. 

Bovendien was het frappant 
te moeten vaststellen dat de 
grootste krant van Vlaanderen 
(„De Standaard-Het Nieuws
blad") het met nodig achtte een 
redakteur of een fotograaf ter 
plaatse te sturen. Bedenkelijk 

Vaertwel, 
Clemens 

De grote pionier van de IJzer
bedevaart en de iJzertoren, Cle
mens de Landtsheer, overleed 
vorige week op 89-jarige leeftijd 
Met deze gewezen Frontstrijder, 
IJzerbedevaartsekretans, oor
logsburgemeester, dokumenta-
list en propagandist verdwijnt 
een eerder onbekend, maar 
groot voorman uit de Vlaamse 
Beweging. 

Het IS onmogelijk zijn ontzag
lijk rijke verdiensten in dit kort 
bestek te verhalen. Wij brengen 
hier enkel oprecht hulde aan 
Clemens en betuigen onze diepe 
blijken van medeleven aan zijn 
familie en vrienden. Vaertwel, 
(Diemens de Landtsheer... Vlaan
deren zal u missen. Heel erg. 

Vlaanderen, 
onbekend 

Afgelopen zaterdag organi-
zeerde de SP een „strijddag te
gen de regering Martens-De 
Clercq". Men beweert dat er 
10.000 mensen samenstroom
den in de Heizel. Maar men 
vertelt er niet bij dat velen onder 
hen verplicht waren te komen: 

Er is ook nog goed „sociaal nieuws". Minister Dehaene heeft de CVP-jongeren laten weten dat de 
lange rijen stempelaars binnenkort tot het verleden zullen behoren. Niet dat plots een half miljoen 
mensen weer vast werk zullen vinden. Maar wel door het simpele feit dat door de uitreiking van een 
FIVA-arbeidskaart de kontrole op sluikwerk efficiënter zal kunnen gebeuren. Werkloosheidsrege
ling nu ook computerbestuurd! Voorlopig is die arbeidskaart nog niet zelfklevend om demonstratief 

op de bovenkleding te plakken... (Foto Pol Bolsius) 

vakbondsafgevaardigden, zie
kenfondsbodes, partij-kaderle
den, enz... Bovendien is het bij de 
SP normaal dat de verplaatsing 

De toren van Saint-Ex 
S AINT-EXUPÉRY, de on

volprezen Saint-Ex van 
onze jeugdjaren, heeft 

ooit eens geschreven — en we 
citeren maar losjes uit de 
mouw, zonder terug te grijpen 
naar het nochtans vaak ter 
hand genomen boek — „si vous 
voulez fonder un peuple, faites-
le construire une tour'. Als je 
een volk wil bijeenhouden, laat 
het een toren bouwen. 

We hebben die toren dus 
maar gebouwd. Levensgroot 
Bemand met vier bouwvakkers 
inkluslef helm. Verleden zon
dag. In het óentse Kuipke. 

Een feest zoals dat van verle
den zondag wordt gemaakt, 
lang voor het op gestelde dag 
en datum zal losbarsten, met 
vele kleine en grote dingen. Het 
was nog winter en aan een 
toren had nog niemand gedacht 
toen we begonnen met het el
lendig begin van alle gemeen
schappelijk dingen -.vergade
ren. Groepje uit Aalst, groepje 
uit „Brussel", groep uit Gent, 
links en rechts nog een eenza
me zwerver uit andere kontrei
en. Enkele vrienden. Maar 
goeddeels onbekenden, nog 
niet gewend om in de dagdage
lijkse sleur van hel werk me
kaars hebbelijkheden te ont
dekken en te ontzien. 

Saint-Ex ;,s/ vous voulez fon
der un peuple'-

De vele kleine dingen. Hon
derd plaatjes „Leuven Vlaams', 
wie kan dat versieren ?Jij-en-jij 
zorgen voor vijfhonderd brood

jes-met-beleg. Waar zitten die 
Europese vlaggen op dit ogen
blik? Vergeet toch niet op de 
tweede zetel van de zevende rij 
in blok KR een kaartje „dienst' 
te voorzien. Waar in godsnaam 
haal je een meiboom begin 
april? Wie zal de vrijdag-voor
dien de mijnwerkershelmen 
meebrengen ? En zorg zaterdag 
tijdens de repetitie voor een 
fles Balegemse. Want twee da
gen verwarming in het Kuipke 
kan de kas niet trekken. Wie 
heeft het godverdomme in zijn 
hoofd gehaald om de figuran
ten af te telefoneren ? 

Botsinkje hier, misverstandje 
daar, elders een paar karakters 
die geen gemeenschappelijke 
plooi vinden. 

Saint-Ex. En als we nu eens 
écht een toren bouwen? Je 
weet wel, zo'n buizenstel. En we 
hangen er platen aan. We hijsen 
vlaggen naar omhoog. De kin
deren zullen naar de bouwvak
kers wuiven, de fanfare speelt 
en het wordt een échte kermis. 

Dus bouwen we die toren. 
Een groot ding, een heel groot 
ding dat met zijn massa het 
middelpunt zal vormen van een 
feest voor duizenden mensen. 

Nou, er zijn in de wereld nog 
groter dingen dan zo'n toren. 
Saint-Ex: poot een katedraal in 
de vlakte en je zal zien hoe het 
volk op de bouwwerf eendrach
tig opwaarts sjouwt 

De broodjes zijn er op tijd. Op 
de tweede zetel van de zeven
de rij in blok KR hangt het 
kaartje, zoals beloofd. De mijn
werkershelmen en de meiboom 
— die een maartboom Is vol 
Chinese klokjes — en de Leu
ven Vlaams-bordjes en de dui
zend andere-dingen-van-het-
laatste ogenblik liggen allemaal 
tijdig precies op de plaats waar 
het hoort. 

Het grootste ding is, dat de 
belofte van Saint-Ex zich ver
vult Je hebt weken intens sa
mengewerkt Je hebt geleerd, 
weer maar eens, zelfs op jouw 
leeftijd, wat de eigenschappen 
van de anderen zijn en je eigen 
gebreken. Desnoods zelfs om
gekeerd. Als het feest voorbij 
is, gaat de groep torenbouwers 
uiteen. En verdomd, eigenlijk is 
dat spijtig. 

Volgende week woensdag en 
donderdag zal er geen werkver
gadering meer zijn. Geen regie
vergadering. Je zal ze missen. 
De oude, de nieuwe vrienden. 
En de geur van de sigaren van 
Caron uit de Veldstraat 

en de toegang tot zo'n meeting 
gratis is. Zodus. Toch blijft het 
een massa volk. 

Tijdens de hoogoplopende 
toespraken werd heel hard van 
leer getrokken tegen de rooms-
blauwe koalitie en het zg. „spaar-
plan" werd als een „rampenplan" 
omschreven. Met geen woord 
werd echter gerept over de im
mense kommunautaire proble
men. Niettegenstaande de ver
heugende vaststelling dat de SP 
zich de jongste maanden, al
thans verbaal, „Vlaamser" ging 
profileren, slaagde deze partij 
erin op deze bijeenkomst ner
gens over de aanhoudende ver
nederingen tegenover Vlaande
ren te spreken, laat staan deze te 
veroordelen! 

De uitbraak van voorzitter An-
ciaux, daags nadien, wordt be
waarheid. Als het er écht op 
aankomt, is de Volksunie de eni
ge partij die het daadwerkelijk 
opneemt voor de Vlaamse be
langen. De laatste stap naar zelf
bestuur zal inderdaad door de 
nationalisten moeten worden ge
zet! 

Stuip
trekkingen 

Het FDF zingt zijn zwanezang. 
Deze partij zoekt de meest on
zinnige zaken uit om toch nog 
maar even in het nieuws te ko
men. De jongste „stunt" is het 
wekelijks optrommelen van en
kele bejaarde Brusselse „ma
dams" die op het Muntplein 
rondjes wandelen. Uit protest 
tegen de „schending van de 
mensenrechten in de randge
meenten". In navolging van de 
gekke moeders in de Argentijn
se hoofdstad, die uitleg eisen 
over hun verdwenen mannen en 
zonen. 

Deze idiote aktie ten gunste 
van de franstaligen in de Vlaam- ̂  
se randgemeenten kent weinig 
bijval. De franstalige heethoof

den van het FDF moeten nu 
eindelijk eens begrijpen dat het 
niet meer dan normaal is dat zij 
zich, indien ze zich toch in Vlaan
deren komen vestigen, moeten 
aanpassen. Zoniet keren ze best 
terug van waar ze komen. Zo 
simpel is dit. 

Het FDF zou beter rondjes 
wandelen, op zoek naar de verlo
ren kiezers. Deze partij mag zich 
aan een fikse elektorale opdoffer 
verwachten. Zeker nu stemmen
trekker Roger Nols — die nooit 
om een anti-Vlaamse of racisti
sche daad verlegen zit — over
liep naar de PRL van Jean Gol. 
Nols bracht het er zelfs tot 
lijstduwer voor de Euroverkiezin
gen. 

Waakzaamheid 
geboden 

De franstalige mandatarissen 
van de Vlaamse randgemeenten 
ontvingen de antwoorden op 
hun vragen, gericht aan de frans
talige partijvoorzitters. Het on
derwerp betrof, uiteraard, de 
annexatie van deze Vlaamse 
gemeenten bij Brussel. 

Op deze vraag antwoordden 
de vier franstalige voorzitters 
positief. De Waalse socialisten 
en het FDF stellen zelfs dat dit 
een voorafgaandelijke voor
waarde is bij eerstvolgende re
geringsvorming. De Waalse kris-
tendemokraten en liberalen zijn 
iets gematigder. 

De Vlaamse partijen doen er 
goed aan deze agressieve inten
tieverklaring te onthouden. In
dien de Vlaamse partijen woord 
houden dan zijn deze frankofone 
eisen gewoonweg onbespreek
baar Het wordt de hoogste tijd 
dat de franstaligen eens gaan 
beseffen dat er aan de grenzen 
van Brussel niet meer kan ge
raakt worden. Indien zij dit als 
conditio sine qua non hanteren, 
dan wordt de vorming van een 
volgende „Belgische" regering 
zelfs hoogst problematisch. 
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En maar inleveren voor verspillingen 

Olivier smost verdc 
met Waals beton 

Vooral inleveren door koopkrachtvermindering. Misschien ook bezuinigen en 
besparen op de overheidsuitgaven. Logisch zou alleszins zijn dat precies diege
ne die het meest van de overheidskoek geniet nu in de magere jaren ook het 
strakst de riem toehaalt Veel studies, onder meer de beruchte van de „Leuven
se professoren" hebben met cijfers zwart op wit aangetoond dat de Vlaamse 
gemeenschap sinds jaren het meest opbrengt en relatief het minst gesteund 
wordt met overheidsgeld. Laat Vlaanderen maar drastisch inleveren, vandaag en 
morgen zal de Brusselse en vooral Waalse gemeenschap blijven zorgen voor 
overdreven miljardenuitgaven... Dit blijkt onder meer uit de voorgenomen beste
ding van kredieten voor openbare werken. Een departement bij uitstek dat met 
miljarden goochelt.. 

En maar inleveren voor verspillingen 

Olivier smost verder 
met Waals beton 

Betonnen wellust van Olivier slokt miljarden inleveringsgelden op... 

VIA het weekblad „Het 
Bouwbedrijf' mochten 
we kennis nemen van 

het driejarenprogramma van mi
nister Olivier betreffende onder 
meer grootse wegenwerken. 
Een investeringsprogramma 
wordt zulks geheten. Het betreft 
hoegenaamd geen ontwerppro
gramma voor de toekomst maar 
heeft wel degelijk betrekking op 
vorig jaar, dit jaar en volgend 
jaar 

Investeringen? 
Welnu, van '83 tot '85 zal 

Vlaanderen vrede moeten ne
men met 19 miljard en 17 miljoen 
frank op een totaal kredietpak
ket van liefst 66 miljard en 
393 miljoen!.. Zelfs de nog immer 
unitair gestruktureerde Confe
deratie van het Bouwbedrijf 
geeft hierbij als kommentaar: 
„Dit IS een verhouding die een 
schrille aanfluiting is van de ob-
jektieve behoeften..." 

(We hebben evenwel niet 
prompt kunnen nagaan of de 
Franse editie „La Construction" 
hetzelfde artikel heeft afge
drukt) 

Er was in de regering over
eengekomen dat Vlaanderen de 
helft van de Jnvesteringskredie-
ten voor openbare werken" zou 
bedeeld krijgen. Op zichzelf al 
een zoveelste miljarden overhe
veling van gemeenschapsgelden 
van Vlaanderen naar Waltonië. 

Maar, mocht het daar dan nog 
bij blijven. In het jaarverslag van 
het „Wegenfonds" (verslag van 
'82 dat slechts nu werd gepubli
ceerd!) wordt gemeld dat vol
gens het driejarenprogramma 
(dat dus ook al pas nu werd 
vrijgegeven) Vlaanderen vorig 
jaar, op basis van die 50 %, 
17 % te weinig kreeg, dit jaar 
23 % afstaat ten voordele van 
Wallonië en Brussel en volgend 
jaar — als men Olivier zijn zin 
laat doen — nog eens 21 % van 
de afgesproken miljardenkredie
ten zal moeten ontberen. 

Als men in detail treedt dan 
krijgen de „overheidsinvesterin
gen" schandalige allures. Zeker 
ten aanzien van diegenen, de 
Vlamingen, die zorgen voor het 
grootste deel van de staatsin-
komsten. 

We citeren hter andermaal let
terlijk „Hef Bouwbedrijf: „Wat 
wij (nog) niet wisten, maar uit 
dezelfde tabel hebben kunnen 
afleiden, is dat zelfs zonder de 

prioritair af te werken autosnel
wegen in Wallonië (de E5, E9-
E40, Charleroi plus andere auto
snelwegen) die over het drieja
renplan samen goed zijn voor 
21.629 miljoen investeringen, de 
vier Waalse provincies voor hun 
gewone rijkswegen nog ettelijke 
miljoenen méér binnenrijven dan 
de vier Vlaamse provincies; de 
aanleg van de autosnelwegen in 
West-Vlaanderen inbegrepen..." 

Hetzelfde weekblad stelt 
voorts ook nog vast dat bijko
mend de pwovincie Limburg 
schabouwelijk bedeeld wordt en 
de voorziene kredieten „ze/fe 
niet volstaan om in deze provin
cie werken van hoge prioriteit 
binnen een redelijke termijn uit 
te voeren". 

En de konklusies zijn de vol
gende. Dat grote vragen rijzen 
over de geloofwaardigheid van 
het beleid van openbare werken. 

Dat het onverteerbaar is dat er in 
de Waalse provincies zoveel 
meer kredieten ter beschikking 
worden gesteld voor het opvan
gen van een veel geringer ver
keerstoename. Dat er in totaal 
over de vermelde drie jaar voor 
werken in Vlaanderen de rege
ring 2 miljard en 9 miljoen ter be
schikking stelt tegenover voor 
dezelfde periode liefst 5 miljard 
en 656 miljoen voor Waltonië. 

Dat het regeringsbeleid pre
cies het tegenovergestelde 
presteert van wat deze bespa
ringsjaren zou moeten gebeu
ren: „Het land heeft behoefte 
aan produktieve investeringen; 
investeringen die ziohzelf terug-

DE Belgische minister van 
Sociale Zaken, ACVer 
Jean-Luc Deh'aene, 

heeft de CVP-jongeren vorig 
weekeind een goedkoop num
mertje laten opvoeren. Hij liet 
ze de afschaffing eisen van de 
dagelijkse stempelkontrole. 

Waarop hij prompt en be-
leldsmanhaftig meedeelde dat 
nu vrij spoedig deze sociale els 
zou ingewilligd worden. Im
mers, alle commerciële voor
zieningen zijn getroffen om 
spoedig de arbeidskaart in te 
voeren. Pardon, sociale-zeker-
heidskaart, zo luidt de geïno-
veerde omzwachtelde beschrij
ving van deze RVA-kontakt-
kaart 

Toegegeven, de invoering 

betalen in de plaats van aan de 
gemeenschap twee keer geld te 
kosten..." 

Slokop 
Precies een ministerie als dat 

van openbare werken zou bij 
uitstek waarachtige „investerin
gen" voor de gemeenschap, ten 
bate van de huidige en komende 
generatie belastingbetalers moe
ten presteren. Het tegendeel is 
volgens de cijfers van het drieja
renprogramma (dat in volle uit
voering is) waar 

Niet alleen rekening gehou
den met de verdeling van de 
miljardenkredieten over de 
Waalse en Vlaamse gemeen
schap Vlaanderen heeft bij 
voorbeeld dringend behoefte 
aan honderden kilometer fiets-

van nieuwe technologieën be
gint bij de bevolking behooHijk 
vertrouwd te geraken. Bij voor
beeld het geld afhalen met Ban
contact-kaarten aan schuif-
deurtjes. 

Dank zij de EG-samenwer-
king zal spoedig ook in een 
gelijkaardige vorm een nieuw 
soort van identiteitskaart uitge
reikt worden aan alle burgers 
van dit land. Waarom dan ook 
niet het RVA-kontakt compu
tergestuurd uitbouwen? 

Wie werkt moet binnen enke
le maanden een plastieken 
kaartje bij zich dragen. Waar
door hij of zij bewijst dat er 
geen sluikwerk mee gemoeid 
is; dat inmiddels niet geprofi
teerd wordt van één of andere 
sociale uitkering. 

paden. Precies omdat in dit 
landsgedeelte de verkeers
stroom van auto's overweldi
gend is en de zwakke wegge
bruikers levensgevaariijk in ver
drukking brengt Vlaanderen 
krijgt hiervoor, van '83 tot '85 van 
Martens V welgeteld 484 miljoen 
frank. Nog geen half miljard. 

In dezelfde periode slokt Wal
lonië bij voorbeeld meer dan 
19 miljard op voor „afwerking 
van grote projekten". 

Of nog: 5 miljard voor „in-
standhoudingswerken" tegen
over welgeteld 12 miljard in 
Vlaanderen-

En maar bezuinigen inmiddels. 
En inleveren. We gaan hierbij het 
relaas over (Dockerill-Sambre 
niet andermaal oprakelen. Maar 
zoveel is duidelijk, op basis van 
keiharde cijfers: de Vlamingen 
brengen harde inspanningen op 
— veruit de grootste — om de 
financiële put in de schatkist te 
dichten. Inmiddels wordt ten 
bate van anderen onverminderd 
lustig met miljarden gesmost 

Smoswerk 
Tegenover uitgaven moeten, 

volgens ekonomische wetmatig
heid, behooriijke prestaties ge
steld worden. Men kan immers 
niet jarenlang ongestraft geld uit
geven zonder een min of meer 
gelijkaardige inkomst door werk 
te presteren. 

Recente statistieken over de 
industriële produktie duiden aan 
dat Vlaanderen de konjunktuur-
inzinking te boven komt terwijl 
Wallonië (en ook BrusseD niet 
alleen aanzienlijk minder preste
ren maar bovendien ook nog 
alsmaar minder.. Martens kan 
juichend beweren dat ons land 
„op bevredigende wijze heeft 
deelgenomen aan het algemeen 
aktiviteitsherstel van de indus
trielanden". De halve waarheid 
zeggen is een leugen. Mocht de 
Vlaamse gemeenschap auto
noom haar eigen prestaties kun
nen beheren; er zou vandaag 
geen biljoenenput te vullen zijn. 

Zolang het huidig Belgisch be
stel voortbestaat werkt evenwel 
die ene gemeenschap zich krom 
en worden de volgende genera
ties belast met duizelingwekken
de schuldenlast terwijl inmiddels 
in tal van departementen en tel
kens ten behoeve van één lands
gedeelte met miljarden gesmost 
wordt Openbare werken. (Do-
ckerill-Sambre, F-16, RTT-bestel-
lingen, enzoverder, enzovoorts.. 

(hds) 

Op de allereerste plaats wor
den de bouwvakkers gevlzeerd. 
Niet meer metsen of kelders 
uitgraven dus zonder arbeids
kaart; pardon sociale-zeker-
heidskaart 

Minister Dehaene heeft nog 
niet meegedeeld of de aanmaak 
van de geplastificeerde kaart
jes (op miljoenenoplage) be
hooHijk is besteld op basis van 
de regels van openbare aanbe
stedingen. En hoeveel die 
kaartjesbestelling het land zal 
kosten? En of er nieuwe werk
pakken voorzien worden om 
die RVA-kontaktkaarten in op 
te bergen? 

En of er in Brussel al dan niet 
tweetalige kaartjes zullen wor
den uitgedeeld?. 

RVA-Kontakt 
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Willy Kuijpers: 

„Federalizeer het 
onderwijs en 
spaar vier miljard'' 

Ten gevolge van het „spaarplan" van Martens is het kamerdebat over de 
onderwijsbegroting wat in de mist verdwenen. Nochtans gaat het hier om een 
begroting die goed is voor 16,3 t.h. van de rijksmiddelen: 143 miljard voor het 
nederlandstalig en 115 miljard voor het franstalig onderwijs. 

Het eigenaardige is, dat in het spaarplan ook het onderwijs aan bod komt Wat 
meebracht dat daags na de goedkeuring van de begroting, de parlementairen 
met een programma van besparingsmaatregelen gekonfronteerd werden. Een 
praktijk die Willy Kuijpers onaanvaardbaar noemde. 

NOCHTANS had het VU-
kamerlid tijdens zijn be-
grotingsbetoog blij op

gemerkt dat hij voor het eerst 
sedert vele jaren een zinvolle 
bespreking in de kommissie had 
meegemaakt. Zijn vreugderoep 
kwam dus te vroeg. Eens te 
meer hadden de kamerleden zo
maar wat In het vage gediskus-
sieerd, terwijl elders in een ivo
ren kasteeltoren dezelfde begro
ting ondersteboven werd ge
keerd. 

In vergelijking met de minister 
zal het parlementslid steeds een 
eenzame fietser blijven... 

Skeptische 
Kuijpers 

Meer dan welke andere frak-
tie heeft de VU steeds betreurd 
dat de onderwijsbegroting op 
centraal niveau besproken 
wordt. „Als er een beleidsonder
deel is", aldus Willy Kuijpers, „dat 
thuis hoort bij jde gemeen
schapsinstanties dan IS het wel 
het onderwijs." 

Overigens zou dat aan de 
gemeenschapsbegroting een in
vloed met verstrekkende bete
kenis geven. Op dit ogenblik 
heeft minister Coens met zijn 
begrotingsonderdeel een ge
wicht dat de gehele begroting 
van de Vlaamse gemeenschap 
overtreft. 

De jongste vorderingen inza
ke de overheveling van sommige 
beperkte bevoegdheden nemen 
Kuijpers' skepticisme met weg 
tegenover een aantal intentiever
klaringen inzake de federalize-
ring van het onderwijs. „Ik merk 
weinig van een bewuste houding 

tot het wekken van vertrouwen 
over de ideologische grenzen 
heen, die de noodzakelijke voor
waarde IS om de federalizering 
van het onderwijs in zijn geheel 
mogelijk te maken." 

Kortom, hoe verheugend de 
gedane inspanningen ook zijn, 
toch moet verder uitgekeken 
worden naar betere en diep
gaande initiatieven die voor het 

einde van deze legislatuur moe
ten leiden tot afspraken inzake 
de herziening van artikel 59bis 
van de grondwet. 

In dezelfde zin is volgens de 
Leuvenaar het afsluiten van een 
Vlaams onderwijspakt noodza
kelijk. Zijns inziens kan dat in drie 
stadia gebeuren. 

Tijdens een tweede faze moe
ten binnen de huidige nationale 

schoolpaktkommissie drie tech
nische werkgroepen opgericht 
worden. Een eerste wordt belast 
met de bespreking van de moda
liteiten tot invoering van de totale 
gelijkwaardigheid van alle netten 
en pedagogische eksperimen-
ten. Een tweede formuleert voor
stellen die kunnen leiden tot 
evenwichtige besparingen en 
een derde bereidt de oprichting 
van de inrichtende macht voor 
het rijksonderwijs voor. 

Een lachertje... 
Aldus belanden we bij de 

tweede faze, waarbij de nationa
le schoolpaktkommissie opge
splitst wordt in twee federale 
kamers. Nooit voorheen werd 
ons voor het zetten van deze 
stap zo een mooie kans gebo
den. Willy Kuijpers: „De autono
me Vlaamse regering is immers 
bij wijze van overgang samenge
steld op basis van de evenredige 
vertegenwoordiging. Alle partij
en, ondertekenaars van het 
schoolpakt, maken er deel van 
uit Indien het de huidige minis
ters van onderwijs ernst is, dan 
kan de Vlaamse en ook de Waal
se bereidheid tot onderwijsover
leg uitgetest worden." 

Een derde en laatste faze 
volgt nadat een verklaring is aan
genomen tot herziening van het 
grondwetsartikel 59bis: de on-
derwijsbevoegdheden worden 
naar de gemeenschappen over
gedragen. 

Wie durft tegen te spreken 
dat elk volk, elke gemeenschap 
over zijn eigen onderwijs moet 
kunnen beschikken? „Laat me 
toe het een lachertje te noemen 

„Wat kost een student gemiddeld meer in Wallonië'^ Een Vlaams student kost 272665 fr Zijn Franstalige 
kollege 291.972 fr Een student in Wallonië kost dus gemiddeld 19.307 fr meer per jaar Wie kan dat 

uitleggen ^" 

W. Kuijpers: „De parlementair, 
een eenzaam fietser." 

dat na drie jaar Vlaamse rege
ring de goede wil van de centrale 
regering al zo ver is opgescho
ten dat de diensten van het 
kunstonderwijs, het zeevisse-
njonderwijs, de didaktische films, 
het schriftelijk onderwijs en de 
bijschoolse aktiviteiten overge
dragen werden.. ". 

4 miljard! 
Intussentijd moet volgens 

Kuijpers de Vlaamse onderwijs
minister objektieve begrotings-
kriteria opeisen. Alle kredieten 
moeten opgesplitst worden vol
gens het aantal leerlingen en 
studenten. Zolang dat niet ge
beurt derft Vlaanderen jaarlijks 
zowat 4 miljard, wat goed is voor 
de uitbetaling van 7.500 leer-
krachtenwedden! 

Slechts een paar voorbeel
den. Een student kost in Wallo
nië gemiddeld 19.307 fr. meer 
De uitgaven voor rijksschoolge
bouwen dalen langs Vlaamse 
zijde met 45 t.h., langs Waalse 
zijde met slechts 26,6 t.h. De 
juridische dienst dan: een daling 
van 5 t.h. in Vlaanderen, een stij
ging met 8 t.h. in Wallonië. En 
nog: in Komen wordt de Neder
landstalige school nog steeds 
niet erkend, daartegenover 
staan dan de welbekende klach
ten in Voeren. 

Bij dat alles moet benadrukt 
worden dat 57,58 t.h. van de 
schoolbevolking Nederlandstalig 
onderwijs volgt 

En Willy Kuijpers besloot: 
„De Vlaamse onderwijsminister 
had bovendien vorig jaar het lef 
om uit te pakken met een be
grotingsoverschot... Zijn Frans
talige kollega overschreed ech
ter de zijne en vond zelfs de 
luxe om 356 leerkrachten in het 
kader van de frankofonie uit te 
zenden naar Algerije, de Komo-
ren, Louisiana..., zelfs de Frans
talige bouwfirma Cie Frangois 
kreeg twee leerkrachten mee 
tijdens haar bouwwerken in 
Saoedie-Arabië- Wat zijn wi j 
toch een lijdzaam volk, in 
hoofde van de vele Vlaamse 
verkozenen!" 
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VIAAMSERAAD 
Steyaert 
ondergraaft 
bevoegdheid 

Met een erg povere agenda 
sloot ook de Vlaamse Raad het 
eerse trimester af. Na zowat drie 
uren konden de 116 aanwezige 
raadsleden de boeken sluiten 

Slechts eenmaal dienden zij te 
stemmen, over het ontwerp van 
dekreet op de zuivering van het 
oppervlaktewater. 

Het dekreet regelt de kostelo
ze overname van de waterzuive
ringstations door de maatschap
pijen van de Vlaamse gemeen
schap. Met terugwerkende 
kracht tot 1 januari 1983 worden 
de rechten en plichten van ge
meenten en interkommunales 
overgenomen, wat een gevoeli
ge verlichting meebrengt van de 
gemeentelijke financiële lasten. 

Volgens Michel Capoen zijn 
met dit initiatief eindelijk de 
noodzakelijke strukturele en 
operationale voorwaarden ver
vuld om resultaten te boeken: 
„ Want ondanks de 50 miljard die 
sedert een decennium besteed 
werd aan de waterzuivering, is 
de kwaliteit van onze waterlopen 
nauwelijks verbeterd". 

Van de enkele interpellaties 
dient zeker deze van Daan Ver-
vaet vermeld over de verkiezing 
van de OCMW-raadsleden in 
Wezembeek-Oppem. Voor het 
VU-kamerlld lijdt het geen twijfel 
dat het administratief toezicht op 
het OCMW van die gemeente 
tot de bevoegdheid van de 
Vlaamse regering behoort. Het 
beleid inzake maatschappelijk 

D Vervaet: „Niet Dehaene, wel 
de Vlaamse regering is bevoegd 
inzake het OCMW van Wezem
beek-Oppem!" 

weizijn is immers een persoons
gebonden aangelegenheid. 

Deze stelling werd reeds eer
der door Gemeenschapsminis
ters Hugo Schiltz verdedigd bin
nen de regering zelf. Ook bij de 
Raad van State vindt ze steun. In 
een advies stelt deze dat door 
de overdracht van de persoons
gebonden materies naar de ge
meenschappen, deze ook exclu

sief bevoegd worden voor het 
administratief toezicht op de 
OCMW's en dat voor gans hun 
territoriaal bevoegdheidsgebied. 
De uitzondering met betrekking 
tot de faciliteitengemeenten 
slaat slechts op het gewoon ad
ministratief toezicht dat inge
steld wordt door de gemeente
en provinciewet. 

Konkreet houdt deze stelling 
in dat niet minister Dehaene be
voegd is, wel de Vlaamse rege
ring en meer bepaald Rika 
Steyaert. Maar hoe eigenaardig 
het ook mag klinken, deze laat
ste IS het daar met mee eens. 
Aan de hand van heel wat juridi
sche ommetjes weet zij uit te 
leggen dat niet zijzelf, maar wel 
partijgenoot Dehaene bevoegd 
is. 

Naar die spitsvondigheden zal 
zij wel lang gezocht hebben. 
Blijkbaar kan de CVP dat alleen 
wanneer het de autonomie van 
de Vlaamse regering wat verder 
aftakelt De motie die Paul Van 
Grembergen na de interpellatie 
indiende, heeft weinig kans op 
sukses. 

SENAAT 
Nothomb 
nog ernstig? 

Nothomb en senator Rob 
Vandezande zijn lang niet de 

PARLEMENFAIRE 

SlfeOKKElS 
NAAST zijn interpellatie over het 

OCMW van Wezembeek-Op
pem stelde Daan V§.rvaet ook 
een vraag over de personeels
bezetting bij de administratie van 
Monumenten- en Landschaps-
zorg. Het uitsluiten van tewerk
gestelde werklozen brengt deze 
administratie in moeilijke papie
ren. Vorig jaar daalde haar per
soneelsbestand met 50 eenfie-
den Minister Poma beloofde dat 
de Vlaamse regering het pro
bleem eerstdaags zal onderzoe
ken. 

TOT slot hoorde de Vlaamse 
Raad een zeer stevig ge

stoffeerde interpellatie van Jaak 
Gebriëis. Aan de hand van een 
lange reeks voorbeelden wees 
hij op het gebrek aan een alom
vattend grensoverschrijdend mi
lieubeleid. In zijn repliek somde 
Gemeenschapsminister Lens-
sens de vele internationale initia
tieven op, maar wees er even
eens op dat de aanpak van die 
problematiek nog steeds via de 
centrale regering verloopt. 

V IA een schriftelijke vraag infor
meerde Jef Valkeniers naar 

de gewestelijke verdeling van de 
bedrijfsvoorheffing die nog ver

schuldigd is door gemeenten, 
OCMW's en provincies. Welnu, 
eind 1983 was het Vlaamse ge
west nog 2 miljard verschuldigd, 
Brussel 5,5 miljard en het Waals 
gewest ruim 9,5 miljard! 

HETZELFDE kamerlid peilde naar 
de schoolbevolkingscijfers en 

de verdeelsleutels die gehanteerd 
worden voor de dotaties van de dne 
Fondsen voor schoolgebouwen 
Ook hier is het resultaat verbijste
rend. Tijdens het schooljaar 1982-
1983 volgde 57,58 th. van de school
bevolking Nederlandstalige onder
wijs. Van de dotaties ontving Vlaan
deren respektievelijk 55 th., 50 th. 
en 55 th. 

SAMEN met Franz vansteen-
kiste diende Jan Verniers 

een wetsvoorstel in waardoor 
instellingen en scholen die pres
taties laten verrichten door sta
giairs of studenten, waarvan het 
resultaat te gelde wordt ge
maakt aan volle prijzen, een ver
goeding moeten betalen aan de 
betrokken studenten. In hun toe
lichting verwijzen zij naar het 
„leerlingenkontrakt" waar de pa
troon een bepaalde vergoeding 
betaalt aan zijn leerling. 

beste maatjes. Niet één week 
gaat voorbij of de Leuvenaar 
bestookt de minister met inter
pellaties of vragen. Elk ministe
rieel initiatief wordt door hem 
argwanend en kritisch bekeken. 

Een recent voorbeeld is het 
koninklijk besluit van 15 maart 
1984 „tot wijziging van de tabel 
tot samenstelling van de kies
kantons en van de tabel tot 
groepering, aanwijzing van de 
distrikthoofdplaatsen en de toe
wijzing van het aantal raadsle
den aan ieder distrikt". 

Snel kwam jurist Vandezande 
achter de zoveelste frankofone 
knoeierij van Nothomb. Deze liet 
netjes de kans voorbijgaan om 
eindelijk de beloften van Gilson 
van 1963 in te lossen en om 
eindelijk homogene kantons te 
maken, behorend tot eenzelfde 
taalgebied. 

Let wel, aan Franstalige zijde 
vermocht hij wel taalhomogene 
kieskantons samen te stellen, 
Aan Vlaamse zijde kon dat ech
ter niet. Daar blijven het taalhete-
rogene kieskantons, bestaande 
uit samengevoegde gemeenten 
die bijna gans Vlaams-Brabant 
omvatten. De minister drijft zijn 
schaamteloosheid nog verder 
door de kieskantons aan Vlaam
se zijde samen te stellen op 
basis van de bevolkingscijfers 
van eind 1976 en deze aan 
Franstalige zijde op basis van de 
volkstelling van 1981. 

Toppunt van al is dat de minis
ter zijn besluit niet heeft voorge
legd aan de Raad van State 
Zogezegd omwille van de hoog
dringendheid. Voor Rob Vande
zande IS het onbegrijpelijk dat de 
minister zich in zijn funktie kan 
handhaven En zeggen dat 
sommigen zijn beloften nog ern
stig nemen!" 

Het VU-alternatief 

Een aktief 
beleid voor 
meer werk 

De grote meerderheid van de 520.000 werklozen, 
waarvan ruim 300.000 in Vlaanderen, heeft geen 
boodschap aan holle woorden en mooie beloften, 
maar wel aan een konkreet uitzicht op beterschap en 
werk. 

De voorstellen van de regering voldoen hieraan 
geenszins en zullen integendeel de toestand nog 
verergeren. 

PRIORITAIR wil de VU dat 
alle maatregelen getrof
fen worden om het land 

opnieuw aantrekkelijk te maken 
voor investeringen, teneinde de 
noodzakelijke ekonomische 
groei tot stand te brengen. Daar
toe moet er in de eerste plaats 
voor worden gezorgd dat het 
konkurrentievermogen niet 
wordt aangetast de exportgelei
de groei wordt bevorderd en de 
zo noodzakelijke nieuwe initiatie
ven, vooral dan in de kleine 
bedrijven, massaal aangemoe
digd worden. 

De aantrekkingskracht op mo
gelijke investeerders kan gevoe
lig verhoogd worden door een 
vermindering van de vennoot
schapsbelasting. De staat ver
werft dan wel minder inkomsten, 
maar de transferten langs de 
bestaande expansiewetgeving 
kunnen drastisch worden be
perkt zodat de koórdinatie van 
maatregelen een nuloperatie be
tekent voor de schatkist 

De kritiek op de te grote on
dernemingswinsten kan ontze
nuwd worden door de verplich
ting om binnen een bepaalde 
termijn, bij voorbeeld drie of vijf 
jaar, de meeropbrengsten op
nieuw in eigen land te investeren. 

Een andere aanmoediging 
voor bijkomende tewerkstelling 
bestaat er in dat de overheid 
gedurende een paar jaar vrijstel
ling geeft van de sociale bijdrage 
op elke bijkomende aanwerving. 

Opdat de werkgelegenheid 
opnieuw toeneemt acht de V U 
het essentieel dat de industriële 
struktuur wordt vernieuwd en 
dat de lonen zoveel mogelijk 
konstant worden gehouden om 
de koopkracht niet verder af te 
takelen en de produktiviteitsstij-
ging te kunnen omzetten in 
werktijdverkorting. Bij de hypo-
tese van konstante lonen en een 
produktiviteitsgroei van 5 %, 

Vic Anciaux 

zou de werktijdverkorting jaar
lijks ongeveer 6 % bedragen. En 
dat impliceert een toename van 
de werkgelegenheid met 2,5 % 
per jaar. 

De oplossingen voor het ver
minderen van de werkloosheid 
moeten worden gezocht in een 
ver doorgedreven soepelheid: 
grotere keuzemogelijkheden 
voor individuen en bedrijven; rui
mere mogelijkheden voor deel
tijdse arbeid, duo-banen en ploe-
genarbeid; soepele bepalingen 
inzake arbeidstijd en organizatie. . 

Gezien de werkloosheid hoe 
dan ook hoger zal blijven dan in 
het verieden en de VU niet de 
pretentie heeft om de volledige 
tewerkstelling te realizeren, is 
het noodzakelijk een breed op
gezet plan van werkloosheidsbe-
geleiding en herscholingspro
gramma's op te zetten. 

Tot slot wijst de VU er op dat 
wanneer van de werknemers 
grote inspanningen worden ge
vraagd, het niet meer dan logisch 
is dat deze binnen de bedrijven 
meer inspraak en participatie 
verwerven. ... , 

Vic Anciaux, 
Algemeen Voorzitter 
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— IMjJD 
Boodschap van stichter-voorzitter Frans Van der Eist: 

„De VU blijft onvervangbaar! 
Een zware voorjaarsgriep maakte het voor de 

stichter-voorzitter van onze partij onmogelijk aanwe
zig te zijn op de viering van de dertigste verjaardag 
van zijn geesteskind. Dit was hoogst jammer en wij 
zijn de tolk van alle aanwezigen wanneer we hier 
oprecht beterschap toewensen aan meester Frans 
Van der Eist 

ZIJN gelegenheidstoespraak 
werd uitgesproken door 
Kamerlid Paul Van Grem-

bergen, voorzitter van de VU-
fraktie in de Vlaamse Raad. 

Frans Van der Eist herinnerde 
aan de tragische tijdsomstandig
heden waarin de partij ontstaan 
is. Het is zijn stellige overtuiging 
dat de partij een historische rol 
vervuld heeft en in grote mate 
de gang van de geschiedenis in 
dit land bepaald heeft In een tijd 
waar, tengevolge van de repres
sie de Vlaamse Beweging twin
tig jaar teruggeslagen was, ble-

Volk, 
volk, volk 

ledereen die erbij was kan en 
zal dit getuigen: Het Gentse 
Sportpaleis ('t Kuipke) zat tot de 
nok gevuld met VU-militanten. 
Zelfs op het middenplein moes
ten banken worden bijgezet om 
de vele kijklustigen een plaatsje 
te bieden, ook op de betonnen 
trappen zaten honderden men
sen samengepropt Gelukkig 
konden deze laatsten gebruik 
maken van de handige krantjes, 
Cextra-WU-editie") om het kille 
beton iets „warmer" te maken. 

Ook in de wandelgangen rond 
de „kuipk" krioelde het van natio
nalisten en zelfs in het park zag 
men met VU-stickers getooide 
mannen en vrouwen. Uiteraard 
beleefde ook de gelagzaal een 
gouden dag. 

Opvallend hierbij was dat 
deze massa mensen een getrou
we weergave bleek te zijn van 
de Vlaamse leeftijdspyramide: 
zowel vrouwen als mannen, zo
wel de pioniers van het eerste 
uur als laaiend-entoesiaste tie
ners, zowel peuters als grijs
aards; een bonte mengelmoes 
van oprechte nationalisten. De 
VU mag zich gelukkig prijzen: de 
opvolging is verzekerd! 

Programma 
Dat de organizatie van zo'n 

groots feest maandenlang voor
bereidend werk verg zal nie
mand verwonderen. Een ver
diende pluim moet geschonken 
worden aan de tekstschrijver 
Wouter de Bruyne, aan de pre-
zentators Kris Yserbyt en Ronny 
Waterschoot aan de artistieke 
medewekers Johan Artois en 
Karel Van Reeth, aan de regis
seur herman Slagmulder en aan 
de produktiechef Toon Van 
Overstraeten. Zij goten de vele 
ideeën in hun konkrete vorm en 
zorgden ervoor dat alles vlot 
verliep. Ook de ontwerper van 
het „VU-30"'-embleem en van het 
programmamapje, graficus Wal
ter Chabot moet hier dankbaar 
vermeld en gefeliciteerd worden. 

ken de unitaire partijen onaan
tastbaar. De groep idealisten 
rond Frans Van der Eist en Wim 
Jorissen waren de eersten en de 
enigen om toen de stem te ver
heffen, om op te roepen tot 
Vlaams bewustzijn en om fede
ralisme te eisen. 

„ Veel is sedertdien veranderd 
en ten goede gekeerd. Het 
Vlaamsnationalisme heeft het 
Belgicisme, de Belgische ideolo
gie weerlegd en verslagen. Er is 
definitief een einde gekomen 
aan de poging om Vlamingen en 
Walen te versmelten tot Belgen, 

waarbij de Vlamingen moesten 
verzaken aan hun eigen identi
teit": aldus de stichter van de 
VU, die terecht opmerkte dat de 
VU in dit proces een beslissende 
rol heeft gespeeld. 

Daartegenover staat dat na 

dertig jaar strijd, het doel nog 
steeds niet is bereikt Integen
deel, de weerstand tegen het 
federalisme lijkt de jongste jaren, 
stilzwijgend maar hardnekkig, 
weer sterker. „Ik had gehoopt 
voor het einde van mijn leven het 

„ Wij rijgen verstild de draad naar 
de doden — herdenken in één 
ademtocht de vage contouren 
van dragers van stenen en het 
scherpe profiel van mensen als 

eiken." 

tastbare resultaat te zien van 
mijn streven: een federale staat 
waarin de Vlaamse volksge
meenschap zich ongestoord en 
vrij zou kunnen ontplooien en 
zich zelf zijn. Ik weet niet of ik dit 
nog zal mogen beleven, maar ik 
weet met zekerheid dat om dit 
doel te bereiken, de Volksunie, 
als politieke belichaming van het 
Vlaams-nationalisme, absoluut 
noodzakelijk en onvervangbaar 
blijft", schreef Frans Van der Eist 
die tot slot beleed te blijven 
geloven in de zending en de 
opdracht van de Volksunie: de 
weg wijzen naar een betere toe
komst voor ons volk. 

Bloemen 
Een feest zonder bloemen is 

doods en kil. Het voorbije feest 
van de VU in Gent (stad van de 
floraliënl) werd echter kleurig 
opgefleurd met tientallen planten 
en honderden bloemen. Het hele 
podium én de zaal waren als een 
heuse plantentuin versierd Alle 
sprekers en de hoofdverant
woordelijken voor regie, organi
zatie en leiding kregen een 
mooie tuil rode rozen en de 
Europese volken werden ont
haald op een boeket paaslelies. 
Verder waren er tuiltjes voor de 
overledenen, symbolisch en kun
stig gebracht door de kunst
groep Nele. 

De stichter-voorzitter Frans 
Van der E4st, die wegens ziekte 
jammer genoeg afwezig was, 
kreeg thuis bloemen besteld, als 
hulde voor zijn grote verdien
sten. 

Hellas Gent 
De plaatselijke basketbal-

ploeg, „Hellas Gent", stootte 
door naar de zeg. „play-offs". Dit 
was nog niet geweten op het 
ogenblik dat de Volksunie het 
Sportpaleis afhuurde. Het be
stuur van Hellas vroeg (toen 
bekend werd dat de Gentse 
ploeg op zaterdag 7 april toch 
nog een belangrijke wedstrijd 
moest spelen) aan de VU of zij 
toch in haar thuiszaal mocht spe
len. De VU-verantwoordelijken 
hadden, uiteraard, begrip voor 
deze situatie en stonden toe dat 
„Hellas Gent" zijn match in 't 
Kuipke kon afwerken, de avond 
vóór het grootse VU-spektakel. 
Dit had als gevolg dat veel rekwi
sieten — die onmisbaar waren 
voor het showspel — de zater
dagavond opnieuw dienden ver
wijderd, om de zondagochtend 
zeer vroeg teruggeplaatst te 
worden. Dankzij de loyale mede
werking van het bestuur, de spe
lers en de supporters van „Hellas 
Gent", maar vooral dankzij de 
ongelooflijk grote inzet van de 
Gentse \AJ-medewerkers is dit 
allemaal probleemloos verlopen. 
De Volksunie: sport-vriendelijk! 

Kamerlid Paul Van Grembergen: 

... vnje mensen, 
de voeten vegend aan 
versleten konformisme 
In zijn gelegenheidstoespraak benadrukte VU-volks-
vertegenwoordiger Paul Van Grembergen daarna de 
onschatbaar grote verdiensten van de twee stichters 
van de Volksunie: Frans Van der Eist en wijlen Wim 
Jorissen. 

H ET is hun historische ver
dienste de in Vlaande
ren aanwezige krachten 

na de oorlog opnieuw gebundeld 
te hebben, bitterheid omge
smeed te hebben tot nieuwe 
hoop, wrok veranderd te hebben 
in een positief doel, inzetbereid-
heid van velen te hebben ver
enigd in de Volksunie." 

Hij herinnerde aan de moeilij
ke begintijd, aan de verdoken 
vergaderingen in bedompte ca
fe's waar op twintig aanwezigen 
steeds de „vrienden van de Bel
gische staatsveiligheid" het oor 
te luisteren legden. 

Van Grembergen bedankte 
de tientallen die sedert '54 de 
stenen sjouwden om het huis te 
bouwen: de stille bestuursleden, 
de ontelbare propagandisten, de 
bedelaars, de verkiezingskandi
daten, de velen die zichzelf uit
schakelden, die de fakkel door
gaven. „ Want als de Volksunie is 
wat ze IS, de meest onafhankelij
ke, de meest open, de meest 
spirituele, de meest vernieuwen
de, de meest vranke partij, dan is 
ze dat dank zij de duizenden 
Vlaams-nationalisten die nu 
reeds dertig jaar gemeen
schapsbelang boven eigenbe

lang zetten, ideeën en idealen 
laten voorgaan op berekening." 

En dat Vlaanderen meer dan 
ooft behoefte heeft aan een par
tij die de toekomst vóór alles 
nastreeft In ongebondenheid, in 
doelbewuste aanvaarding van 
de rijke verscheidenheid van 
ons bestel en onze levensbe

schouwing, wordt dagelijks be
wezen. 

„ We zijn en blijven onafhanke
lijke mensen, waar de boeiende 
verscheidenheid van denken en 
spreken moet bestaan, met eer
bied voor de andersdenkenden, 
anders georiënteerden, anders 
levenden. Wij moeten de onge-
kochten zijn en blijven, vrije 
geesten en vrije mensen, de 
voeten vegend aan het versleten 
en doodgebloede konformisme." 

En er is nog ontzaglijk veel 
werk. Paul Van Grembergen riep 
de duizenden VU-militanten op 
zich blijvend, bezield en onver
moeibaar verder in te zetten om 
dat doel te bereiken. 

Kamerlid Paul Van Grembergen sprak de rede uit van de wegens 
ziekte afwezige stichter-voorzitter Frans Van der Eist 
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Gemeenschapsminister en oud-voorzitter Hugo Schiltz: 

„ VU is lokomotief 
naar waarachtig zelfbestuur FF 

„Er waren eens enkele tientallen roekeloze vastbe
raden Vlamingen die dertig jaar geleden een Vlaams-
nationale partij wilden oprichten". Met deze verwij
zing naar de aanhef van een sprookje, begon VU-ge-
meenschapsminister Hugo Schiltz zijn magistrale 
redevoering tot de duizenden nationalisten. 

TOCH gaat het hier met om 
een sprookje, maar om 
een echt beleefde, kei

harde geschiedenis. „Een ge
schiedenis die met sprookjes 
wel dit gemeen tieeft dat zij 
haast ongelooflijk is". De presta
tie om in een verstarde en ver
zuilde samenleving, door en door 
verpolitizeerd, overgesyndi-
keerd en gekolonizeerd door 
machtige belangengroepen toch 
een vrije, ongebonden, onafhan
kelijke politieke partij te stichten, 
die alleen maar steunde op offer
vaardigheid, op moed en op vrij-
heidswil van individuele burgers. 
Een partij, groeiend alleen maar 
door beroep te doen op de 
demokratisch uitgedrukte volks
wil. 

Wie echter de geschiedenis 
van de V U onderzoekt, zal moe
ten vaststellen dat deze normale 
demokratische houding in Vlaan
deren ver te zoeken v*/as. Met 
een hatelijke hardnekkigheid en 
een ondemokratische monopo

lievorming ontzegden de traditio
nele politieke machten aan de 
VU de toegang tot de media, ja 
zelfs tot de normale uitoefening 
van de grondwettelijke vrijhe
den. Hugo Schiltz staafde dit met 
een reeks voorbeelden. Maar 
ondanks dit alles staat de partij 
dertig jaar na haar oprichting 
sterker dan ooit „De VU is de 
belichaming geworden van een 
vierde politieke denkrichting 
naast en anders dan het liberalis
me, het socialisme en de kristen-
demokratie". De politieke etiek 
van de VU is gebazeerd op het 
fundamentele beginsel van de 
natuurnoodzakelijke medever
antwoordelijkheid van ieder indi
vidu voor de gemeenschap 
waarin hij leeft En omdat de 
volksgemeenschap alle volksge
noten omvat kunnen wij niet 
anders dan hardnekkig vasthou
den aan de samenhorigheid en 
het pluralisme, ongeacht klasse 
of stand, geloof of filosofische 
visie. Hugo Schiltz stelde terzake 

Huistekenaar GEJO en Ronny Waterschoot tijdens de schitte
rende sketch over en met minister Nothomb. 

„Kompels worden neergeknald als konijnen. Valeer Sclep en Jan 
Latos vallen ter plaatse Hun offer blijft ons de kracht geven 

om een vuist te malcen." 

vast dat Vlaanderen nog ver 
verwijderd Is van een volwaardi
ge, echt demokratische, p>olitieke 
kuituur. Onze gemeenschapsmi
nister haalde in dat verband 
scherp uit naar de agressieve en 
hypokriete uitspraken van de 
CVP-top tijdens de voorbije we
ken. Ook de steevaste bewering 
dat de VU een aanhangwagen is 
van de SP werd ongenadig ver
worpen : „Ik weet niet of de CVP-
voorzitter uit zijn kinderjaren het 
treintje-spelen als hobby heeft 
overgehouden. Wel weet ik dat 
de VU niemands aanhangwagen 
is maar integendeel, om in de
zelfde beeldspraak te blijven, 
een lokomotief De lokomotief 
die het Vlaamse volk in toene
mende snelheid naar het waar
achtige zelfbestuur voert". 

Hugo Schiltz voorspelde dat 
het verwezenlijken van deze 
nieuwe politieke kuituur in en 
voor Vlaanderen nog harde 
strijd en grote offervaardigheid 
zal vragen van de VU-militanten 

Het streven naar een Vlaande
ren met een goed gezag is onze 
wezenlijke opdracht „Laat daar
om hier vandaag aan allen die 
van Vlaanderen een oubollig 
mini-Belgiè willen maken, die den 
Belgiek van papa willen vervan
gen door een Vlaanderen van 
papa, laat dezen ons klinkend 

oud Vlaams antwoord horen, 
t' en zal!". 

Gemeenschapsminister Hugo 
Schiltz: „De VU is de lokomotief 
die Vlaanderen moet optrekken 
naar het echte pluralisme, naar 
een meer volwaardige demokra-
tie, naar het Europa der volkeren 

en der regio's..." 

Stands 

VU-ploeg 
Inderdaad Gedurende ver

schillende dagen voor én na het 
massaspektakel kon gerekend 
worden op de daadwerkelijke 
hulp van veel VU-bestuursleden 
uit het arrondissement Gent Al
leen dankzij hun grote inspannin
gen werd dit feest een sukses. 
Oprechte dank aan de tientallen 
die op één of andere wijze aktief 
meehielpen. Biezondere dank én 
innige waardenng gaan naar de 
verantwoordelijken voor de or-
ganizatie Guido Boone, Martin 
Convent, Freddy de Beukelaer, 
Noel Neufcour, Kerel Rigo, Jan 
Ritzn, Hugo Roggeman, Hugo 
Van der Cruyssen, Maunce Van 
de Woestijne en de VU van het 
arrondissement Gent 

Leeuwe-
vlaggen 

De oproep om de afdelings-
vlaggen mee te brengen werd 
goed beantwoord. Heel het 
Sportpaleis rond en zelfs op de 
wielerpiste lagen VU-wimpels. 
En daartussen dan de vlaggen 
van alle volkeren uit Europa: een 
enig zicht 

Traditioneel bij zo'n viering zijn 
ook de talrijke infostands Bij de 
ingang hadden de diverse dien
sten van de Volksunie een eigen 
tafeltje. Vooreerst was er een 
tafel waarop dit weekblad uit
pakte, o a met ons eigentijdse 
stripalbum- „De Leeuw van 
Vlaanderen" De tekenaar hier
van, Gejo, was aanwezig en sig
neerde zijn werk. Het was ook hij 
die, tijdens de uiterst geslaagde 
sketch rond Nothomb, een knap
pe karrikatuur maakte van 
„onze" (sic) nationale minister 
Ook het boek „Op de Barnkaden 
- 30 jaar Volksunie" werd aange
prezen. Iedereen ontving, samen 
met zijn programmamap, een 
knappe publiciteitsfolder over 
deze publikatie die in het najaar 
zal verschijnen. Tijdens de ko
mende weken verneemt u hier
over nog meer, maar nu kunnen 
wij reeds vertellen dat tientallen 
mensen direkt na het feest hun 
intekenbon overhandigden „Het 
verhaal van de Vlaamse natie in 
wording"moet en zal een best
seller worden. 

Verder waren er stands van 
de „Vlaams-nationale Standpun
ten", de Federatie van Vlaamse 
Vrouwen, het Vlaamse Kruis, de 
Volksuniejongeren, enz. 

Ook het prezentje van een 
Limburgse VU-afdeling, een echt 
zakje met steenkool, werd gun
stig onthaald. 

Zang 
„Slechts de bozen zingen 

niet", beweert een oud-Vlaams 
gezegde Het bewijs dat VU-
militanten geen „bozen" zijn, 
werd zondag andermaal gele-
verd.Onder de magistrale bege
leiding van het „koperensemble 
Theo Mertens", maar zonder 
professioneel koor, zongen zo'n 
7.000 mensen enkele van die 
mooie Vlaamse liederen. Soms 
leek het op een repetitie die het 
niveau van de uitvoering goed 
evenaarde 

Kris Yserbyt: groots én innig zoals steeds 
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Algemeen voorzitter Vic Anciaux: 

,, Voor ons hoeft 
de Belgische fiktie 
niet meer rr 

De slottoespraak werd uiteraard gehouden door 
algemeen VU-voorzitter Via Anciaux. In zijn begees
terende redevoering, die herhaaldelijk door massaal 
applaus werd onderbroken, benadrukte hij de unieke 
verdienste én toekomsttaak van en voor de Volksu
nie. 

Algemeen voorzitter Vic Anciaux: „... Ik wil pogen voor u 
allen, voor heel de partij, het geweten te zijn, de glimlach en 

het hart" 

Jef Eibers: verbondenheid met Brusselse Vlamingen. 

De Vilvoordse groep Zakdoek zorgde vóór en na het spektakel 
voor gezelligheid. 

OOK Vic Anciaux bedank
te de wroetende dro
mers en doeners van 

Inet eerste uur: „Hun doorzet
tingsvermogen, hun Innerlijke 
overtuiging en bewogenheid, 
hun fysische en morele daden
drang hebben de huidige Volks
unie geschapen". 

De Volksunie heeft de voor
bije dertig jaar een hele weg 
afgelegd, ze heeft gestalte gege
ven aan een volwaardige partij 
met een algemeen maatschap
pij-omvattend programma: „Ik 
durf beweren dat sedert de 
tweede wereldoorlog, op het po
litiek leven in dit land geen enke
le partij zo haar stempel heeft 
gedrukt als de Volksunie". 

Vandaag staan we volop in de 
branding van de Vlaamse natie 
in wording. 

Door de huidige krisis is de 
groei van de Vlaamse zelfstan-
digheidsbetrachting in een 
stroomversnelling gekomen. De 
jongste tijd werd immers zonne
klaar geïllustreerd hoezeer ook 
het sociaal en maatschappelijk 
klimaat in Vlaanderen grondig 
verschilt van dat van Wallonië. 
De redenenng van de huidige 
regering om de kommunautaire 
geschillen in de koelkast te stop
pen is grondig fout. Eerst moe
ten beide volksgemeenschap
pen in dit land de maximale zelf-
Ijeschikking verwerven. Eerst 
moet er kommunautair een pro
pere lei worden geveegd. En pas 
dan zijn sanering van de finan
ciën en herstel uit de krisis mo
gelijk 

„Het mislukken van de rege-
ringspolitiek drijft ons volk naar 
de definitieve armoede en dreigt 
onze wezenlijke substantie af te 
takelen". 

Voorzitter Anciaux merkte 
verder op dat de bewijzen meer
voudig geleverd zijn voor het feit 
dat de huidige staatsstruktuur 
faalt over de hele lijn. „Deze staat 
IS gebouwd op het geduld en de 
lijdzaamheid van de Vlamingen. 
Indien dit Belgié in stand moet 
worden gehouden ten koste van 
honderden miljarden verspilling, 
vooral op de rug van Vlaande
ren, dan zeggen wij zeer duide
lijk- voor ons hoeft deze fiktie 
niet meer!". De laatste unitaire 
bolwerken dienen opgebroken, 
waarbij Anciaux oa. verwees 
naar de nog unitaire vakbonden. 

Deze laatste stap naar Vlaam
se autonomie moet gezet wor
den, maar ook hiervoor zuilen 
we alleen maar op onszelf kun
nen rekenen Voorzitter Anciaux 
belichtte de belangrijkste kracht
lijnen van de uitweg, zoals de 
Vojksunie deze ziet, vertrekkend 
van de overtuiging dat in een 
Vlaams klimaat een brede maat
schappelijke konsensus en kon-
trakt te bereiken valt tussen allen 
die positief willen meewerken 
aan het herstel. 

„Het volksnationalisme is 
meer dan de inzet voor politieke 
strukturen, het is ook en vooral 
de inzet voor een open, demo-
kratische, vrije, sociale en recht
vaardige maatschappij", aldus 
Anciaux. „Ik reik de hand aan alle 
yiaams-nationalisten van goede 
en vastberaden wil, om samen 

het uiteindelijk doel te bereiken, 
'om samen de kroon te zetten op 
het jarenlang Vlaamsnationaal 
werkl Allemaal samen zullen we 
onstuitbaar doorgaan!" 

Een minutenlang handgeklap 
beantwoordde deze oproep van 
een (zichtbaar ontroerde) alge
mene voorzitter. 

Een meesterlijke Theo Mertens leidde de massale samenzang. 

Beroepsakteur Ronny Waterschoot in de dubbelrol Alva-
Egmont 
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Deelde mee in grootseVU-vreugde 

Europese Vrije Alliantie 
bijeen te Brussel 

lebroucke zich met die ingeving 
op vastgebeten heeft Trouwens, 
de struktuur van de instellingen 
moet ook beantwoorden aan de 
wil de besluitvorming zo dicht 
mogelijk bij de mensen te laten. 
Vandaar dat we zo vaak stellen 
dat ons streven naar Europese 
eenheid, de Europese uniformi
teit afwijst. 

Dat is onze taak in Straats
burg. 

Het pionierswerk vanuit de 
achterste rij zou nu moeten 

BRUSSEL — De laatste keer voor de Europese 
verkiezingen. Het volgende rendez-vous werd dus 
gemaakt tijdens de eerste Straatsburgzitting van 
eind juli, hopelijk met een groep van gelijkgezinde 
volksnationalisten. Voor het eerst waren nu ook de 
Sarden en de Occitaans Italianen aanwezig. 

DE EVA groeide in bijna 
drie jaar uit van een 
groep van 9 politieke 

partijen uit 5 staten, tot een 
groep van 19 politieke partijen 
uit 7 lidstaten. 

Van Leeuwarden 
tot Bastia 

Hoofdbezigheid tijdens deze 
voorbije paar jaren was: zoveel 
mogelijk gezamenlijke aktivltei-
ten plannen, zowel op het Euro
pese toneel in Straatsburg als 
ter plekke. En zo geschiedde. 
Jaak Vandemeulebroucke werd 
ten tonele gevoerd in Leeuwar
den, Büttgenbach en Rome, In 
Hondschoote, Cardiff en Glas
gow, in Bastia, Amsterdam, Lon
den en Bozen. Kortom, de EVA 
werd gesmeed door onvermoei
bare reizende ambassadeurs, 
die bezeten waren van het Euro
pa der Volkeren. 

Het is inderdaad net vóór de 
verkiezingen niet slecht jeens te 
herinneren aan de pioniers van 
het begin. De geschiedenis be
gint lang vooraleer het Europees 
Parlement rechtstreeks verko
zen werd. 

Toen waren Willy Kuijpers en 
Walter Luyten de strijders in het 
maquis. Zij zijn in hun solidari-
teitsakties de eerste politieke en 
vriendschapsbanden gaan leg
gen in Corsica, Baskenland, 
Zuid-Tirol, Bretagne. 

Op deze grondvesten werd 
later, mét hen, de EVA gebouwd. 
Maurits Coppieters en Jaak 
Vandemeulebroucke haalden 
deze partijen voor het eerst bij 
mekaar in januari 1981 te Brus
sel, voor de eerste bespreking 
van de programmatekst Het is 
ook op dat moment dat de 
Volksuniepartijraad de EVA ont
ving. 

Zes maand later werd het 
programma officieel in Straats
burg onderschreven: de EVA 
kon van start gaan. 

Militantenwerk 
Natuurlijk, alleen al omdat we 

12 weken per jaar verblijven in 
Straatsburg. En daar is een be
ginnende partij werkzaam: de 
Elsass-Lothiringische Volksbund, 
met als motor Ferdinand Mos-
schenross. We hebben er mee
tings gehouden, partijvergade
ringen bijgewoond, perskonfe-
renties voor hen georganizeerd, 
affiches laten drukken, kontak
ten gelegd, kollektes gehouden 
en Vandemeulebroucke ging er 
zelfs muren beschilderen. 

Op een avond hebben we er 
zelfs een meeting van de huidige 
burgemeester van Straatsburg 
— die stiekem de zaal van Mos-
schenross had „overgenomen" 
— onmogelijk gemaakt 

Na een incidentrijk begin kon 
Ferdinand Mosschenross zijn 
meeting geven, en de burge
meester, „qui est d'ailleurs une 
nouille", kon afdruipen. Die nacht 
is in de Elzas-nationale memoires 
ingeschreven als de „nacht van 
Sinte Clotilde", naar de zaal van 
het gebeuren. 

Veel Vlaams-nationalisten 
hebben deze verhalen al ge
hoord: Ferdinand is een trouwe 
gastspreker tijdens de talrijke 
bezoeken van Volksuniemensen 
aan Straatsburg. 

Ondersteunen 
van aktiviteiten 

De vriendschap tussen Frie
zen en Vlamingen is spreek
woordelijk geworden in de-Frie
se pers. Onlangs nog werd ze 
vermeld, tijdens de konferentie 
van de regio's in Straatsburg. 

Miei Cools met zijn Grootnederlandse ballade. 

Jaak Vandemeulebroucke is het 
meest gekende Europarlements
lid in Friesland, zo gaat het De 
werking tussen het EVA-sekre-
tariaat en de Frysk Nasjonale 
Party is zeer intens. We organi-
zeerden een taaienquête bij de 
44 Friese gemeenten, publiceer
den de resultaten, en trokken 
ermee naar Ljouwert niet alleen 
voor de pers, ook voor de Gede
puteerde Staten (Bestendige 
Deputatie). We stellen vragen 
aan de Raad en de Kommissie 
van de EG, stellen resoluties op 
voor het Pariement schrijven 
naar de Nederiandse Regering 
of naar de Friese voorzitter van 
het Europees Pariement FNP en 
EVA zijn een uitstekend draaien
de tandem geworden. Dit is het 
gebruik dat de Volksunie wil 
maken van het Europees Parie
ment: ter ondersteuning van mili
tantenwerk in alle regio's. 

Dossierwerk 
Hier komt vooral het politiek 

profiel van de EVA tot uiting. Het 
zijn de tussenkomsten en de 

Micha Marah houdt van alle zes' 

verslagen van Vandemeule
broucke voor de pariementaire 
kommissies en in plenaire verga
dering in Straatsburg. 

Hier wordt duidelijk gemaakt 
dat ons volksnationalisme geba
seerd is op het streven naar een 
Europa dat zijn strukturen zo 
demokratisch mogelijk moet ma
ken, dat zijn verantwoordelijk
heid voor de zwakken daadwer
kelijk opneemt dat zich enga
geert op de weg van het streven 
naar vrede en ontwapening, naar 
rechtvaardigheid en herverde
ling van de rijkdom in de wereld. 

Parlement 
bezielen 

De EVA wijst een centralisti
sche Europa dat de bureaukratie 
alleen maar zou verleggen, radi-
kaal van de hand. Het Europa der 
volkeren streeft naar een maat
schappij op mensenmaat en niet 
op maat van het louter groot
schalig denken LandBouw en 
energie zijn twee grote onder
werpen waar Jaak Vandemeu-

Onze lijstaanvoerders voor de 
Europese verkiezingen, Jaak 
Vandemeulebroucke en Willy 
Kuijpers, voelden zich uitste
kend met elkaar en tussen de 
vertegenwoordigers van de Eu
ropese volkeren die samen de 
„EVA" (Europese Vrije Alliantie) 
vormen. Onder het kiescijfer 3. 

plaatsmaken voor een deelname 
als hechte politieke groep aan de 
beïnvloeding van de pariementai
re besluitvorming. Daarom ons 
Europees militantenwerk: zo is 
de lijst van de nationalistische 
partijen van Italië er gekomen 

Het bomvolle Kuipke was er 
zondag getuige van voor het 
eerst mochten we de Sarden 
begroeten, die samen met de 
Valdotains, de Italiaans Occita-
nen, de Slovenen en de Fnuliérs 
een lijst zullen vormen voor Eu
ropa, en meer dan waarschijnlijk 
de EVA-rangen in Straatsburg 
zullen komen versterken. 

H. Verheirstraeten 

De Vaganten: „Wij zijn als een brug' 
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„Wij zijn bedrogen..." 

Frans 
Lotharingen 
in vuur en vlam 

Lotharingen is woedend Dit Franse gebied, dat 
eeuwenlang tussen Frankrijk en Duitsland over en 
weer gekaatst werd, wordt het voornaamste slacht
offer van het grote saneringsplan van de linkse rege
ring van president Mitterrand. 

DAT plan houdt in dat de 
regering niet langer mil
jarden wil steken in de 

verlieslatende genationalizeerde 
sektoren van de staalindustrie, 
de scheepswerven en de steen
koolmijnen. 

Rekonversie 
Frankrijk kan slechts uit de 

knsis komen als het zijn industrie 
modernizeert, investeert in nieu
we technologieën, en de aderla
ting van de miljarden-subsidies in 
verlieslatende sektoren doet op
houden, zo luidt de boodschap 
van de socialistisch-kommunisti-
sche regering. 

Dat 1 saneringsplan houdt 
evenwel het teloorgaan van tien
duizenden arbeidsplaatsen in, 
waarvan meer dan twintigdui
zend in de staalindustrie. Het 
voornaamste slachtoffer daar
van worden de grote staalbedrij
ven in Lotharingen. De reaktie 
aldaar op het regeringsplan 
kwam onmiddellijk en geweldda
dig. In de staalstad Longwy 
kwam het herhaaldelijk tot zware 
rellen waarbij kantoren van de 
socialistische partij en socialisti
sche parlementsleden werden 
vernield. Vier parlementsleden 
van de PS uit Lotharingen zijn al 
uit hun fraktie in het parlement 
gestapt 

„Bedrogen..." 
Die reaktie was begrijpelijk. 

Als er één belofte is waarop de 
linkse koalitie heeft gehamerd 
dan was die het handhaven en 
verbeteren van de werkgelegen
heid. Terwijl nu het sanerings
plan de teloorgang van talloze 
jobs inhoudt Er zijn weliswaar tal 
van begeleidende maatregelen 
aangekondigd maar daar heb
ben de staalarbeiders van Lotha
ringen, en de andere bewoners 
van dat gebied dat door een 
algehele verarming wordt be
dreigd, geen groot vertrouwen 
in. „Wij zijn bedrogen", zo luidde 
de spontane reaktie van vele 
staalarbeiders die in 1981 voor 
links hebben gestemd. Ook de 
vakbonden en de kommunisti-
sche regeringspartner hebben 
felle kritiek geleverd op het rege
ringsplan dat Mitterrand voor 
een zeer zware test zal zetten. 

Opmerkelijk in de hevige reak
tie in Lotharingen was wel dat ze 
nergens een anti-Frans of speci
fiek nationalistisch karakter 
droeg. De bewoners zijn be
zorgd om de dreigende algeme
ne verarming van hun gebied, ze 
hebben premier Mauroy, die ook 
burgemeester van Rijsel is, ver
weten de staalindustrie van „zijn" 

noordelijk gebied te hebben ge
spaard, maar het felle verzet 
tegen het regeringsplan kreeg 
met het karakter van een soort 
nationalistisch verweer tegen 
een als ongewenst aangevoeld 
Frans bewind. 

Zowel de regering als Lotha
ringen zullen volop problemen 
krijgen met het saneringsplan, 
maar het in vraag stellen van 
Lotharingens bijbehoren bij 
Frankrijk komt daar in elk geval 
niet bij. H.O. 

«i^XA ROSE: 
4OUSOTP0iS» 

„Frangois, je roos vergiftigt ons!" was een van de opschriften waarmee de woedende metallo's van 
Lotharingen uithaalden naar de president en zijn partij 

VS mengen zich in Turks-Grieks geschil 

Turkije voelt zich 
op tenen getrapt 

De invloedrijke Amerikaanse senaatskommissie voor Buitenlandse Zaken 
heeft Turkije zwaar op de tenen getrapt Twee weken geleden verbond de 
kommissie aan het verlenen van 150 miljoen dollar hulp aan Turkije (een onder
deel van een groter pakket militaire en ekonomische hulp) de voorwaarde dat 
Turkije er de Turks-Cyprioten zou toe bewegen Varosha, een deel van de stad 
Famagoesta, terug te ^even aan de Grieks-Cyprioten. 

D ERGELIJKE hulp-met-poli-
[tieke-voorwaarden is 

nooit populair en bij de 
Turken, met hun zeer prikkelba
re nationale trots, hun argwaan 
door hun westerse bondgeno
ten niet voor vol te worden 
aangezien, schoot het optreden 
van de Amerikaanse senaats
kommissie zeer diep in het ver
keerde keelgat 

Tot in 
Washington... 

Toen de Amerikaanse minis
ter van Defensie Weinberger vo
rige week in het badplaatsje 
Cesme de 'ijeenkomst van de 
Nukleaire Plangroep van de 
NAVO bijwoonde kreeg hij daar 
van zijn Turkse gesprekspart
ners de volle laag. 

Turkije, zo werd hem gezegd, 
zou liever alle Amerikaanse mili
taire hulp weigeren dan dergelij
ke vernederende voorwaarden 
te aanvaarden. Weinberger, zo 
zegden Amerikaanse bronnen. 

keerde zeer bezorgd naar 
Washington terug. ^ 

Het laatste wat de VS nu 
willen, met de zeer labiele situa
tie in het hele Nabije en Midden-
Oosten, met het wisselvallige op
treden van de Griekse premier 
Papandreoe, is spanningen met 
de strategisch gelegen NAVO-
bondgenoot Turkije en een stop
zetting van de inspanningen van 
dat land om zijn strijdkrachten 
met Amerikaanse en Westeuro-
pese hulp te modernizeren. 

De Amerikaanse regering wil 
nu proberen het besluit van de 
senaatskommissie ongedaan te 
maken. Maar dat betekent de 
invloedrijke Griekse lobby en 
miljoenen kiezers van Griekse 
afkomst voor het hoofd stoten, 
terwijl in een verkiezingsjaar alle 
lobby's en etnische groepen 
liefst zoveel mogelijk ontzien 
worden. 

De deining rond de militaire 
hulp aan Turkije herinnerde er 
niet alleen aan dat de diep inge
wortelde nationalistische tegen

stellingen tussen Turken en Grie
ken tot in de Amerikaanse poli
tiek doorspelen, maar ook dat op 
Cyprus, bijna tien jaar na de 
staatsgreep tegen Makarios en 
de daaropvolgende Turkse inva
sie, nog steeds geen oplossing is 
gevonden voor de toen opgetre
den deling van het eiland. 

Integendeel, de Turks-Cyprio
ten, die zich in het noorden van 
het eiland hebben teruggetrok
ken, hebben daar eind vorig jaar 
de onafhankelijke „Turkse Repu
bliek van Cyprus" uitgeroepen. 
Die republiek is slechts door 
Turkije erkend, terwijl de rest 
van de wereldgemeenschap al
leen de regering van Kyprianoe 
als wettig bewind van heel Cy
prus erkent Dat stoot op groot 
onbegrip bij de Turks-Cyprioten 
die niet inzien waarom hun recht 
op zelfbeschikking niet kan wor
den aanvaard. 

Schokeffekt 
De bedoeling van de uitroe

ping van een onafhankelijke re

publiek in het noorden van Cy
prus was niet een blijvende de
ling te handhaven, maar een psy
chologische schok toe te dienen 
om de onderhandelingen met de 
Grieks-Cyprioten te doen op-

' schieten, zo zeggen de Turks-
Cyprioten. Die onderhandelin
gen over de oprichting van een 
„bi-kulturele, bi-zonale, federale 
republiek" zitten nog steeds 
muurvast. Achter de formele 
struikelblokken zoals gebieds-
en machtsdeling tussen de twee 
gemeenschappen zitten natuur
lijk de diepe rancunes die jaren 
van vervolging van de Turks-
Cyprioten, en wederzijds ge
weld, hebben in het leven geroe
pen. Rancunes en achterdocht 
die zo diep gaan dat het de vraag 
is of de twee gemeenschappen 
nog in één staat vreedzaam kun
nen samenleven. 

„Dat kan", zo zeggen de 
Turks-Cyprioten, die een minder
heid van zowat 20 th . vormen, 
„als de twee gemeenschappen, 
zeker in een eerste faze, zoveel 
mogelijk hun eigen zaken bered
deren en ook territoriaal ge
scheiden blijven. Pas als we ons 
helemaal veilig voelen is een 
verder samengaan mogelijk". 

De vrees van de Turks-Cy
prioten opnieuw overvleugeld te 
worden door de Grieks-Cypno-
ten brengt mee dat ze in het „bi-
zonale" Cyprus, zeker in een 
eerste faze, geen vrijheid van 
vestiging (van Grieks-Cyprioten 
in Turks gebied en vice-versa) 
willen aanvaarden, iets wat voor 
de Grieks-Cyprioten onaan
vaardbaar is. 

Het protest van de Grieks-
Cyprioten tegen zo'n formule is 
begrijpelijk, maar voor de oude, 
diepgaande nationalistische te
genstellingen op het eiland zullen 
originele oplossingen moeten 
worden gevonden die eventueel 
afwijken van reeds bestaande 
modellen. 

Zoniet dreigt de huidige her
metische deling van Cyprus zich 
eindeloos te bestendigen. 

H. Oosterhuys 
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dootrderwéek^ 

mAANDEKN 
Vandaag donderdag 

kan je een prettig naam-
feest wensen aan al wie 
Jules heet, Julius of Juul. 
In Italië zouden dat Giu-
lio's zijn, in Duitsland en 
Engeland Julian's en hun 

k Hongaars nichtje blijkt 
'zowaar Juliska te heten, 
je weet wel: die met het 

hart van paprika! 

De herkomst en betekenis 
van de naam zijn onzeker: hij 
wordt in verband gebracht met 
het Griekse „ioulos", de „eerste 
wollige baardharen". In dat ge
val zou hij zoiets als „de jeugdi
ge" betekenen. 

De heilige Julius van 12 april 
was in de vierde eeuw de 35ste 
paus; hij stierf als martelaar. 

Alhoewel heel wat beroemde 
flaminganten de voornaam Ju
les droegen en dragen, is de in 
verband met de Vlaamse Bewe
ging vaakst vermelde en geci
teerde Jules een Waal: de ad-
vokaat, letterkundige en socia
listische politicus Jules De-
strée (1863-1936). 

Jules 
Het citaat „Sire, il n'y a pas de 

Beiges", „Sire, er zijn geen Bel
gen" uit Destrée's Open Brief 
aan Koning Albert behoort tot 
de stopwoordenschap van vri j
wel iedereen. 

Zoals vele vrijzinnige intel-
lektuelen uit zijn ti jd was De-
strée zijn politieke carrière be
gonnen bij de liberalen, vooral
eer hij overstapte naar het so
cialisme. 

Hij was een strijdend wallin-
gant en kantte zich scherp te
gen de vernederlandsing van 
de Gentse universiteit en tegen 
de Vlaamse Beweging in het 
algemeen. 

Slechts in zijn laatste levens
jaren kwam hij tot enig begrip 
voor de Vlaamse strijd en de 
Vlaamse rechten. 

Zijn befaamde „Lettre au Rol" 
in 1912 kwam tot stand na ver
kiezingen die hij interpreteerde 
als een overwinning van het 
(katolieke) Vlaanderen. 

In deze brief betreurde hij de 
teloorgang van de Franstalige 
hegemonie in België: „dat er 
geen Belgen waren", was niet 
de uitdrukking van zijn wallin-
gantisch credo maar van zijn 
Waals spijt 

Werkten mee aan deze doorde
weeks Hendrik Carette, Gejo, 
Nic van Bruggen, Paul Van den 
Driessche, Maurits van bede-
kerke, Toon van Overstraeten 

' )« *> ; 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 14 april 

James Dean en Natalie Wood in de legendansche probleemfilm „Rebel 
without a cause" van Nicholas Ray (1955) (Vnjdag 20 apnl om 20 u. 15 

op BRT 2) 

• BRT 1 - 1600 
Pak ons als je kan, musical 
• BRT 1 - 1805 
Merlina, jeugdreeks 
• BRT 1 - 1830 
De verborgen vallei, jeugdreeks 
• BRT 1 - 1905 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 2015 
Hotel Americain, show 
• BRT 1 - 21 05 
Terloops 
• BRT 1 - 21 50 
Een vrouw uit Kentucky, tv-film 
• Ned 1 - 1855 
Donald Duck en de beren, strip 
• Ned 1 - 1903 
The A-team, serie 
• Ned 1 - 2028 
De shov^blzzquiz 
• Ned 1 - 21 55 
Falcon crest, serie 
• Ned 2 - 1912 
De Frank Kramer-show, spel 
• Ned 2 - 2030 
Jezus van Nazareth, serie 
• Ned 2-2315 
Extra editie, film 

Zondag 15 april 
• BRT 1 - 11 00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 1500 
Luik-Bastenaken-Luik, reportage 
• BRT 1 - 1725 
Vispastei, eettip 
• BRT 1 - 1735 
Mijn eerste hengel, jeugdfilm 
• BRT 1 - 1805 
Liegebeest 
• BRT 1 - 1820 
Leven_ en laten leven, natuurkwis 
• BRT 1 - 2005 
De wind zat gunstig voor Frankrijk, 
laatste af! 
• BRT 1 - 21 25 
Rigoletto, om te lachen 
• BRT 1 - 21 50 
Het Brits filminstituut, dok 
• Ned 1 -2010 
Panoramiek 
• Ned 1 - 2045 
Ja, natuurlijk; natuurkwis 
• Ned 2 -2010 
Dynasty, sene 
• Ned 2 - 21 00 
Een etmaal in Amsterdam, dok 
• Ned 2 - 21 45 
Smiley's people, serie 
• Ned 2 - 2240 
Rur, praatprogramma 
• RTB 1 - 1200 
Faire Ie point, debat 

Maandag 16 april 
• BRT 1 -2020 
De parel aan de kroon, serie 
• BRT 1 - 21 15 
De nieuwe snaar, muzikale humor 
• BRT 1 - 21 50 
Horizon, wetenschappelijk pro
gramma 
• BRT 2 - 1900 
Breakpoint, jeugdsene 
• BRT 2 -2015 
Extra time 
• BRT 2 -2205 
Elektron, pop en wetenschap 

• Ned 1 - 1855 
Olympische sportkwis '84 
• Ned 1 - 2110 
Schoppentroef, sene 
• Ned 1 - 21 55 
Hier en nu 
• Ned 1 - 2245 
De Loire-streek, natuurdok 
• Ned 1 - 2300 
Hill street blues, serie 

Dinsdag 17 april 
M BRT 1 - 1805 
Klein, klein kleuterke 
• BRT 1 - 1830 
De smurfen, sene 
• BRT 1 - 2015 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 2045 
De Vlaamse vissers, mondelinge 
geschiedenis 
• BRT 1 -2205 
Ontmoeting met Julio Cortazat, 
dok 
• BRT 2 - 1900 
Webster, sene 
• BRT 2 - 2015 
Polen —Belgiè, voetbal 
• BRT 2 - 2200 
De steek-er-wat-van-op-show 
• Ned 1 - 2028 
De parel in de kroon, sene 
• Ned 1 - 2200 
Pisa, satire 
• Ned 1 -2215 
Sonja op dinsdag, praatshow 
• Ned 1 -2315 
Rechf Dat bestaat hier niet, dok 

Woensdag 
18 april 
• BRT 1 - 1700 
Grizzly Adams, sene 
• BRT 1 - 1805 
Zeppelin, jeugdinfo 
• BRT 1 - 2020 
Namen noemen, spel 
• BRT 1 - 2055 
Pluk de dag, sene 
• BRT 1 - 21 20 
Wie schrijft die blijft, letterkundig 
magazine 
• BRT 2-2015 
De kiem van het geweld, film 
• BRT 2 - 21 55 
Goed bang, dok over jeugdige delin-
kwenten 
• Ned 1 -2033 
Cantion danger, tnller 
• Ned 1 - 2222 
Het landsbelang, info 
• RTB 1 - 2215 
De bedevaarten, reeks over de 
Mana-devotie 

Donderdag 
19 april 
• BRT 1 - 1805 
Wij maken een Lappenhut, jeugdfilm 
• BRT 1 - 1905 
Chocoladebereiding, kooktips 
• BRT 1 -2015 
Hoger-Lager, kaartspel 
• BRT 1 - 21 00 
Panorama 
• BRT 1 - 21 50 
Dallas, sene 
• BRT 2 - 2015 
De wereld van James Joyce, dok 
• Ned 1 - 21 20 
De doornvogels, sene 
• Ned 1-2210 
Televizier magazine 
• Ned 1 - 2255 
Babbelonië, woord-spel 
• Ned 1 -2325 
Ontdek je plekje de Vecht 
• Ned 2 - 2035 
De ontevreden majoor, tnller 
• Ned 2 - 21 30 
Klaas Gubbels, dok over een kun
stenaar 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag 

Vrijdag 20 april 
• BRT 1 - 1830 
Boone, jeugdreeks 
• BRT 1 - 2020 
Het verzet, over de Ontsnappings-
lijnen 
• BRT 1 - 21 20 
De kunstschaatsen van het Vati-
kaan, dok 
• BRT 1 - 2220 
Religie, geloof en ongeloof; 
gesprek 
• BRT 2 - 1910 
Goede-vrijdagkoncert 
• BRT 2-2015 
Botsende jeugd, film 
• BRT 2 - 2205 
Première 
• Ned 1 - 1925 
Vluchtelingeneiland, jeugdsene 
• Ned 1 - 2020 
Jezus van Nazareth, sene 
• Ned 1 - 2205 
Brandpunt special 
• Ned 2 - 1905 
Het Paasfeest van de Smurfen, film 
• Ned 2 - 1947 
Fame, sene 
• Ned 2 - 2035 
Beter 10 krises in de lucht dan 1 in 
ons land, met Urbanus 
• Ned 2 - 2325 
Amarcord, film 
• RTB 1 - 2000 
De bedevaarten, getuigen vertellen 

Een film 
per dag 

Zaterdag 14 april 
Extra editie 
Komische Amerikaanse film uit 

1974 met o a Walter Matthau, Jack 
Lemmon en Carol Burnett 

De film IS gebaseerd op het be
roemde toneelstuk uit de jaren twin
tig van het suksesduo Ben Hecht en 
Charles MacArthur Deze Broad-
way-hit maakte Hollywood zodanig 
entoesiast dat hij al dne keer werd 
verfilmd De jongste versie is deze 
van Billy Wilder De scènes tussen 
Lemmon en Matthau in deze versie 
behoren tot de verrukkelijkste stuk
jes komedie uit de Hollywood-ge-
schiedenis (Ned. 2 om 23 u. 15) 

Zondag 15 april 
Le trou normand 
Franse komedie van Jean Boyer 

uit 1952 met o a Bourvil, Brigitte 
Bardot en Nadine Basile 

In deze lichtvoetige komedie zijn 
een onhandige Bourvil en een pnlle 
Bngitte Bardot de trekpleisters 
Bourvil, de dorpsgek, wordt onver
wacht de erfgenaam van een goed-
draaiend- hotelletje Er is echter een 
voorwaarde verbonden aan de erfe
nis hij moet eerst een diploma 
halen (RTL om 17 u.) 

Maandag 16 april 
The Ladykillers 
Engelse komische thriller van 

Alexander Mackendrick Cl 955), met 
Alec Guinness, Katie Johnson, Peter 
Sellers, e a 

Een Engelse professor huurt bij 
een oud dametje twee kamers waar 
hij regelmatig vier mannen ontvangt, 
met wie hij een strijkkwintet beweert 
te vormen In werkelijkheid plant het 
vijftal een roofoverval (Duitsland 2 
om 20 u. 15) 

Dinsdag 17 april 
C'est dur pour tout le monde 
Franse satirische komedie uit 

1975, met o a Francis Pernn, Bernard 
Blier, Claude Pièplu 

De film IS gebaseerd op de strijd 
om de macht in een groot publici-
teitsbednjf De sterke man, Paul Tar-
del (Bernard Blier) wil niemand naast 
zich aan het hoofd van de zaak De 
jonge Dan Letellier (Franas Pernn) is 
erg ambitieus en heeft wel enkele pij
len op z'n boog (RTL om 21 u.) 

Woensdag 
18 april 

The blackboard jungle 
Amenkaanse film van Richard 

Brooks uit 1954 met Glenn Ford, 
Anne Francis, Louis Calhern 

De jonge leraar Richard Dadier 
komt in een school terecht waar de 
leerlingen een echte terreur uitoefe
nen De negerjongen Miller laat zich 
hierbij met onbetuigd Op een dag 
redt Dadier een vrouwelijke kollega 
van verkrachting door enkele jon
gens HIJ wordt hierbij zelf zwaar 
toegetakeld Geleidelijk wint hij het 
vertrouwen van Miller (BRT 2 om 
20u. 15) 

Vrijdag 20 april 
Botsende jeugd 
Amenkaanse film uit 1955, o a met 

James Dean en Natalie Wood 
Legendansch geworden film over 

het probleem van de losgeslagen 
jeugd die verbeten op zoek gaat 
naar een „imago" om zichzelf te 
kunnen bevestigen De hoofdrol 
wordt gespeeld door de toen vieren-
twintigjange James Dean, die in het
zelfde jaar om het leven kwam in zijn 
splinternieuwe sportwagen (BRT 2 
om 20u. 15) 

Amarcord 
Dramatische film van Frederico 

Fellini uit 1973 
Fascinerende, dramatische en te

vens humonstische film over een 
vijftigjange man die plotseling tot de 
ontdekking komt dat zijn omgeving 
hem totaal onbekend voorkomt, 
koortsachtig zoekt hij naar herken
ningspunten, maar vindt er geen 
Dan vlucht hij maar in hennnenngen 
(Ned. 2 om 23 u. 20) 

Nieuw op 
het scherm 

Waardig instituut 
De BRT laat de kijkers kennis 

maken met het reilen en zeilen 
van het Brits Filminstituut, een 
eerbiedwaardige instelling die 
vorige jaar vijftig jaar bestond 
De aktiviteiten van het Instituut 
bestaan uit het archiveren en 
vertonen van films en de filmin-
dustne, het produceren van films 
en het op edukatieve wijze bege
leiden van het kijken naar films 
Het BRT-programma bestaat uit 
interviews, filmfragmenten en 
opnamen en de plaatsen waar 
het BFI in de Bntse regio aktief 
IS. (Zondag 15 april, op BRT om 
21.50) 

De Loire-streek 
De laatste aflevering van de 

NCRV-reeks „Weg van de snel
weg" waann pittoreske, toensti-
sche en interessante streken en 
steden geportretteerd worden 
die zowat één dagtnp van Ne
derland verwijderd liggen op de 
routes naar de traditionele va-
kantiepleisterplaatsen, is gewijd 
aan de Loirestreek (Maandag 
16 april, op Ned. 1, om 22 u. 35). 

De Vlaamse 
zeevissers 

in de BRT-reeks „Mondelinge 
geschiedenis" wordt de schijn
werper gericht op oude Vlaamse 
beroepen. In deze reeks komen 
zaken en onderwerpen aan bod 
die door de officiële geschiede
nisschrijvers niet worden behan
deld en die in de musea niet te 
bespeuren zijn De dokumentaire 
die BRT 1 dinsdag 17 april om 
20 u. 45 uitzendt behandelt de 
Vlaamse zeevisserij in de perio
de 1900-1945. 

BB 
BB heeft haar medewerking 

gegeven aan, zoals zij zelf zei 
„een filmportret waarin dan ein
delijk eens de waarheid wordt 
verteld". WDR brengt dat portret 
vanaf 18 apnl op dne Ofjeenvol-
gende woensdagavonden Be
halve de ex-filmdiva en ex-sex-
idool komen ook haar familiele
den, verschillende echtgenoten, 
vrienden, kollega's enz aan het 
woord (Woensdag 18 april om 
23 u. op D. 1) 
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Zaterdag start, reeds voor de tiende keer, de 
Frans-Vlaamse veertiendaagse. Dit jaar loopt deze 
hoogst interessante campagne rond het zeer oude, 
Vlaamse stadje in Noord-Frankrijk: Kassei. 

KASSEL, gelegen op de 
top van een historische 
heuvel In de Vlaamse 

vlakte. Deze versterking heette 
eerst „Castellum Morinerum", 
bewoond door Keltische Mori-
nen, daarna „Castellum Mena-
piorum", hoofdstad van de Ger
maanse Menapiërs. Kassei bete
kent trouwens hoogte of heuveh 

Uit de tijd van de Morinen 
dateren de brokstukken steen, 
die verwerkt zijn in de muur op 
de flank van de top, de zg. 
„rampe alpine". Dit maakte deel 
uit van een kasteel omnngd met 
muren. Later werd deze toren 
zelfs een lichtbaken voor de 
zeelieden, maar werd ten slotte 
afgebroken in 1649. 

Het stadje is tweetalig, maar 
overwegend Vlaams. Er zijn tal 

van historische bezienswaardig
heden, een prachtstad! Als voor
malige zetel van de uitgestrekte 
grafelijke domeinen en hoofd
plaats van de gelijknamige kas-
selrij is dit — ondanks de vernie
lingen — een biezonder gaaf 
gebleven en levende site. 

Het loont best de moeite deze 
stad, op amper 30 km van leper, 
te bezoeken. De Frans-Vlaamse 
veertiendaagse vormt daartoe 
èen uitstekende gelegenheid. 
Zowel in Nieuwpoort als in Kas
sei zijn tussen 14 en 28 april 
talrijke boeiende aktiviteiten 
gepland. Voor meer informatie 
kunt u steeds terecht bij de 
dienst voor toerisme en kul-, 
tuur van Nieuwpoort: telefoon 
058-23.55.94. Warm aanbevolen! 

Een eenvoudig vierletterwoord, dat wel Maar 
toch, met „zout" ligt het niet zo simpel als het lijkt 
Louter chemisch is het een verbinding die bestaat uit 
een metaal en een zuurrest 

KEUKENZOUT daarente
gen — natriumchloride 
— is een middel „ter 

konservering van voedselpro-
dukten en ter verbetering van de 
smaak van veel gerechten". Ook 
ter verdikking van het menselijk 
corpus, want het verzamelt wa
ter en houdt het binnen de huid-
grenzen vast. De bijbel kende 
het al; „Gij zijt het zout der 
aarde" (Matth. 5:13). Wat zoveel 
betekende als „uw geest moet 
die der andere mensen doordrin
gen en verbeteren" (van Dale). 
Jaja, nog deze eeuw gaf men 
zilverpapier en zout aan de „ne
gertjes" en in onze roemrijke 
middeleeuwen werd er tussen 
Vlaamse broeders bloedig ge
vochten om het „zoutrecht". 

Enige weken geleden organi-
zeerde het Centrum voor Dans 
en Beweging d'Oude Kapel 
(Gent) een „Renaissancefeest in 
de Ardennen" en gaf daarbij een 
prettige brochure uit waaruit 
WIJ enige aangepaste fragmen
ten lichten. 

„Als middeleeuwse dames 
een praatje pnaakten, spraken ze 
vaak over goede en slechte 
zoutjaren Dat was een belang
rijk onderwerp. Zout was in die 
dagen erg duur en men diende 
met kennis van zaken te kopen. 
Een lange hete zomer gaf goed 
en veel zout, vochtig weer deed 
de prijzen stijgen. Het was im
mers de zon die er moest voor 

zorgen dat het water in de zout
meren genoegzaam verdampte." 

„De antieke huisvrouw keek 
niet op enkele korreltjes. Kuipen 
en potten stopte ze vol. Immers, 
ze bewaarde vis en vlees in zout, 
dat voor vele families als het 
ware een kwestie van leven of 
dood was. Wie voldoende zout 
had, kon genoeg levensmiddelen 
opslaan voor de barre winter en 
Hem Honger buiten de deur hou
den. Zout betekende welvaart 
en geld. In het oude Rome wer
den werklieden vaak met zout 
betaald. Zulk loon noemde men 
salaris naar „sal", latijn voor 
zout." 

„De oudste — en nog altijd 
een goede — metode om ook 
groenten en fruit — eetbaar te 
houden is trouwens de inmaak in 
zout. Gebruik daartoe een niet 
metalen pot (bv. een Keulse of 
glazen pot) en bewaar de groen
ten in lagen gewoon keuken
zout: 500 g zout per 1,5 kg 
groente. Leg de lagen stevig op 
elkaar zodat er weinig lucht tus
sen blijft en leg een bord op de 
bovenste laag. Dek alles af met 
kaasdoek. Na een week al heeft 
het zout al het vocht aan de 
groente onttrokken, die nu in 
eigen pekel ligt. Zorg dat de 
bovenste laag steeds uit zout 
bestaat. Als u toch een toege
ving aan de moderniteit wil doen, 
dan kunt u ook doeltreffend af
sluiten met een plastic deksel." 
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^nÈhouxLart 
In die eeuwig-rustige Westhoek, middenin het 

vredige en open polderlandschap, ligt een pittoresk 
dorpje: Izenberge. Behalve de barokke bedevaartka
pel en mooie dorpskerk is er ook het prachtige bui
tenmuseum „Bachten de Kupe". 

R EEDS 25 jaar geleden 
kregen twee rentenie
rende handelaars het lu

mineuze idee om een klein mu
seum voor landbouwalaam te 
kreëren en dit in het kader van 
de werking van de regionale 
heemkring „Bachten de Kupe". 

Van '58 tot '68 werden, onver
droten, talloze kollektiestukken 
verzameld. Het kleine zaaltje, 
waarin zij toen tentoonstelden, 
was al gauw veel te klein en er 
werd uitgekeken naar betere be
huizing. 

Na enig zoeken vond men een 
Houtlandse hoeve te Izenberge. 
Deze wed autentiek gerekon-
strueerd en ingericht met oor
spronkelijk meubelen en werk
tuigen. Ze omvat vijf gebouwen: 
een woning, de schuur, het wa-
genhuis, de koe- en paardestal 
en een bakovenhuisje. 

Het interieur is zeer verzorgd 
en het gebruiksalaam van de 
boer te allen kante aanwezig. 
Een manegewiel voor een paard 
als aandrijving van een dorsmo-
len vormt het centrale deel van 
het neerhof. 

Het tweede museumgedeelte 
bestaat uit een dorpsplein met 
meerdere ambachtswoningen 
eromheen. Men vindt er een 
schoen- en klompenmakerij, een 
dubbelwoonst met tentoonstel
ling van de ambachten van de 
tonnenmaker, de smidse met 
een drieledig, voorgebouwd be
slagpark en een wagenmakerij 

met achteraan een boomtrein en 
een indrukwekkende boomzaag. 

Eerlang gaat de uitbouw van 
een tweede dorpsdeel van start: 
een winkelstraatje en een woon-
pand. De plannea omvatten ver
der een bakkerij, een slagerij,... 
tot de rekonstruktie van een 
volledig dorp is gerealizeerd. 

Vanuit Veurne bereikt men 
Izenberge via de baan naar le
per. Na 8 km, aan een kruispunt 
richting rechts, naar Izenberge. 
Het museum is dagelijks open 
tussen 10 en 11 u. 30 en tussen 
13 en 17 uur. 

Ook groepsbezoeken, onder 
leiding van een bekwame gids, 
zijn mogelijk. Voor méér informa
tie kunt u steeds terecht bij 
Frans Delie, Esenweg 24, 8160 
Diksmuide (tel.: 051-50.28.92) 

Psittacus 

So lyckt de CVPaepegaey 
van beek en pluym gheweldigh fraey, 
dogh luystert hoe hij niet can laeten 
den Waelscben meester na te praeten. 

De opgave voor „Meespelen 
(26)" hadden wij met opzet zeer 
moeilijk gemaakt Wij waren ervan 
overtuigd dat niemand de juiste 
oplossing ervan zou vinden. Maar 
dan hadden wij zonder „de waard' 
gerekend. Wij ontvingen twee ant
woorden van lezers die duidelijk 
navorsingswerk hadden verricht 
Frans Smet uit Antwerpen ontdekte 
de historische onjuistheden, maar 
onze trouwe WlJ-abonnementen-
werver Jan Van Dooren uit St-
Martens-Latem vond de fouten én 
kon deze nog korrigeren ook 

l.p.v. president Videla bedoelden 
wij president Uriburu, vice-presi
dent Alfonsin was natuurlijk Juan 
Péron en de militaire opstand da
teert van 1955 (en niet van '58). Met 
onze oprechte fecilitaties aan Jan! 

In onderstaand verhaaltje staken 
wij geen fouten, maar op het einde 
stellen wij u een vraag. Waarop 
zeer makkelijk het antwoord te vin
den is. 

Indien ook u het antwoord kent 
stuur dan uw oplossing (uiterlijk op 
dinsdag 24 april) naar WIJ, Mee
spelen (28), Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. Indien juist maakt u 
kans een boek te winnen. 

DE grote, wat norse schrij
ver Stijn Streuvels 
schreef ooit een prachti

ge proza-tekst getiteld: „De bo
men" Daarin omschrijft hij, op 
een krachtig-plastische wijze, 
twaalf bomen als „ruischaards". 

De „ruwaard" nu was natuur
lijk geen boom maar wel wat 
men in Vlaanderen nog altijd 
„een boom van een vent" pleegt 
te noemen. Trouwens, beste le
zers, de „ruwaard" waarvan u de 
juiste familienaam en ook al on
gebruikelijke voornaam moet 
weten te vinden, overleed te 
Ninove in 1979 en werd geboren 
te Handzame in 1888. Geef toe 
dat ook de hoge leeftijd waa.rop 

onze „ruwaard" stierf een illus
tratie is van dit gezegde. 

Onze „ruwaard" was eigenlijk 
een historische en ook wel een 
heroïsche figuur uit de Vlaamse 
Beweging. Herinnert u zich zijn 
naam? 

Om u te helpen volgt nog het 
volgende: hij promoveerde in 
1911 tot doctor in de klassieke fi
lologie aan de universiteit van 
Gent en was aldaar in 1913 
leraar aan het ateneum. Op 11 
juli 1917 verscheen de „Open 
brief aan den koning van Belgié, 
Albert I". 

Dit manifest werd door hem 
opgesteld en door zijn mede
standers aan het IJberfront uit
gedeeld, want tijdens de 1ste 
wereldoorlog stond hij aan het 
f ront Na de oorlog behoorde hij 
tot de leiders van de Frontpartij 
en in november 1921 was hij 
kandidaat voor deze partij met 
het oog op de wetgevende ver
kiezingen te Brugge. Hij werd 
echter een tiental dagen vóór de 
verkiezingsdag aangehouden en 
kwam weer vrij in augustus 
1922. HIJ speelde later 'nog een 
aktieve rol in de Vlaams-nationa-
le politiek. Al bij al had onze 
„ruwaard" dus een zeer bewo
gen leven. Hoe luidt zijn volledige 
en korrekte naam"? 
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Opnieuw zwijgend wandelen langs heilige Kasselberg 

Achtste 
voettocht 
door het 
slagveld van 
De Peene 

De vooral in West-Vlaanderen maar ook ver 
daarbuiten bekende letterkundige Raf Seys (geb. 
Koekelare 1928) nam in 1977 het initiatief voor de 
eerste „Zwijgende voettocht door het slagveld van 
de Peene" in Frans-Vlaanderen. 

ZATERDAG 28 april ek 
wordt voor de achtste 
maal aan de voet van de 

Kasselberg gememoreerd aan 
de ,Slag aan de Peene" (de 
derde slag bij Kassei) die op 
11 april 1677 geleverd werd en 
voor gevolg had dat een mooi 
stuk van Zuid-Vlaanderen defini
tief door Frankrijk werd gean
nexeerd 

„Gezelliaan" 
Raf Seys is ongetwijfeld een 

fascinerende wat paradoksale fi
guur Zo werd hij als vrijzinnig 
en liberaal flamingant (hij is trou
wens zeer aktief in het Willems
fonds), in 1961 medestichter en 
werkend lid van het Guido Ge-
zellegenootschap met zetel te 
Kapellen in de provincie Antwer
pen 

HIJ was immers de auteur van 
een lijvig essay van 368 biz geti
teld ,De Dichter van de Rozen" 
(1958) dat bekroond werd door 
de Koninklijke Akademie voor 
Nederlandse Taal- en Letterkun
de 

In 1962 werd deze gezellige 
Gezelliaan" sekretans van de 

, Vereniging van Westvlaamse 
Schrijvers" (VWS) en vier jaar 
later was hij de stichter en stu
wende kracht van een eerder 
bescheiden maar merkwaardige 
reeks van kleine monografieën 
waarvan er nu met minder dan 
100 nrs verschenen zijn 

Een greep uit deze — al bij al 
— toch wel indrukwekkende kol-
lektie (de zogenaamde VWS-
cahiers) kan wellicht een en an
der illustreren Het eerste num
mer werd bv gewijd aan de 
sociaal bewogen en wat verge
ten auteur Marcel Matthijs (sa
mengesteld en ingeleid door Fer-
nand Bonneure), het derde aan 
Michiel de Swaen (Raf Seys), 
het dertiende nummer aan Ray
mond Herreman (Pieter G Bu-
ckinx) het 17de aan dr Eugeen 
Van Oye ( J J M Westenbroek), 
nr 24 aan Jean-Marie Gantois 
(Andre Demedts), nr 34 aan Ka-

rel van Mander (Raf Seys en 
Joost Strosse), nr 53 aan Rene 
de Clercq (Koen Hulpiau) nr 54 
aan Karel Van Wijnendaele (Her
wig Verleyen), nr 90 aan Remy 
de Muynck/Saint Remy (Renaat 

^\' * * 

Het land rond de Kasselberg, een onmetelijke zwijgende ruimte (foto Van den Abeeie) 

Ramon) nr 93 aan Paul Snoek 
(Herwig Leus) en het honderd
ste nummer werd dan als een 
soort huldenummer gewijd aan 
Raf Seys zelf 

IJzer of Peene? 
Dit nummer, dat reeds her

drukt diende te worden, werd 
ingeleid en samengesteld door 
de Brugse letterkundige Fer-
nand Bonneure en bevat een 
uiteraard kleine keuze uit het 

wonderlijke werk van deze veel
zijdige verschijning die Raf Seys 
blijkt te zijn 

Zo kan men, anno 1984, in dit 
100ste nummer het zeer amu
sante of verrassend grappige 
wat wereldvreemde stuk lezen 
dat getiteld is „Ligt Diksmuide 
aan de IJzer? Of aan de Peene 7' 
en waaruit wij graag de inleiding 
citeren „Op zoek naar de sa
menvloeiing van de IJzer en de 
Peene te Wormhout, in Frans-
Vlaanderen, stelde ik tot mijn 

Ik was haast zes jaar toen ik voor het eerst naar 
school ging Ge moet weten dat de nonnetjes de 
kleuterschool hielden en het met grootvader, die bur
gemeester was, met konden stellen Plagerijen langs 
beide kanten, zoals dat in de dorpspolitiek gaat Wij 
reden met de tram naar school Kostte de rit nu 10 
centiemen of 1 frank, ik weet het niet meer Mijn 
oudere zuster betaalde, ik liep aan haar hand mee 

Uit de oorlogstijd herinner ik mij drie feestelijke 
gebeurtenissen zeer goed, ze maakten op het kind 
dat ik toen was zeer grote indruk 

Ik zag de zee voor het eerst op de dag van de mo-
bilizatie in 1939 Moeder verbleef met de meisjes in 
een pension te Koksijde Ik mocht met vader mee ze 
gaan halen Met de wagen, een Desoto Familial Wij 
hadden een kroostrijk gezin, 6 jongens en drie 
meisjes 

Aan 10 mei 1940 zit mijn eerste kommunie vast 
WIJ stonden op de tram te wachten om naar de kerk 
te rijden toen iemand nep dat de oorlog uitgebroken 
was 

Als ik dan in 1943 mijn plechtige kommunie doe 
ben ik zwaar ziek waterpleuris 

's Morgens rap naar de eerste mis, geen hoogmis, 
geen lof en pas achteraf met moeder naar Molen
beek om de foto te maken Meester kleermaker Staf 
van Potter uit Dilbeek had het kostuum gesneden 
Staf was ook de chef van onze fanfare 

De laatste jaren van de lagere school liep ik bij de 
Broeders te Brussel Ik deed het met slecht op 
school,'las veel in de krant en moet eens gezegd 
hebben dat ik nog wel volksvertegenwoordiger zou 
worden 

Voor de humaniora werd ik naar het H Hartkolle-
ge te Ganshoren gestuurd Een leraar uit Gooik leer
de ons Vlaamse liederen en zo kwam ik voor het 
eerst in aanraking met het flamingantisme Er was 
daar bovendien ook nog een Franstalige afdeling en 
regelmatig werd de Guldensporenslag overgedaan 
Tussen de Leliaarts viel een kwajongen biezonder 
sterk op Jacques Brei 

Om met in een waterpleuris te hervallen werd ik 
nogal kortgehouden Ik mocht van moeder met 
sporten en steeds „opletten en voorzichtig zijn" Op 
het internaat kon ik aan die overdreven zorg ont
snappen en dus kwam „Melle", waarnaar ik gestuurd 
werd, goed uit Eindelijk kon ik wat zelfstandiger wor
den Ik deed er alle sporten mee Als jongste, kleinste 
en naïefste van de klas werd ik door „de beren" wel 
eens in de schaar gepakt maar met mijn goede 
schooluitslagen nam ik een beetje weerwraak op ze 
Ik weet zeker dat ik op het internaat te Melle mijn 
vechtlust heb geleerd, ik maak er nog elke dag ge
bruik van Daar zaten ook nogal wat franskiljonse 
zoontjes, ik heb steeds geweigerd met hen Frans te 
spreken 

Na Melle moest ik kiezen Ik was graag advokaat 
of notaris geworden Vader die geneesheer was 
heeft dat beroep nooit echt uitgeoefend Grootvader 
langs moederskant was overleden en had geen 
opvolgers voor de brouwerij en dan werd de dokter 
maar brouwer 

In Leuven begon het leven pas goed, ik koppelde 
er twee verlangens aan mekaar en koos een sociaal 
beroep en voor het flamingantisme Ik heb de keuze 
tot vandaag nog nooit beklaagd 

De feestelijke knaap op de foto is Jef Valkeniers 
(Schepdaal °1932) zenuwarts en VU-kamerlid-

burgemeester te Dilbeek 
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grote verwondering vast dat 
daar, in de weidse vlakte, met de 
Peene in de IJzer vloeit (zoals al
gemeen wordt beweerd en zoals 
ik dit overigens in mijn boekje 
„De slag aan de Peene 1677" 
heb overgenomen), maar de 
IJzer in de Peene Terecht wordt 
van het stadje Wormhout ge
zegd dat het aan de Peene gele
gen IS (zoals Antwerpen aan de 
Schelde), en zelfs is het zo dat 
de IJzer, die er overigens maar 
een beekje breed is door de 
Wormhoutenaren vrijwel hele
maal onbekend is Ik stelde mij te 
Brussel in verbinding met de 
Direktie van de Landelijke Wa-
terdienst (ministerie van Land
bouw Vlaamse Gemeenschap), 
met verzoek aan hun samen
vloeiing, het waterdebiet van bei
de rivieren te meten Wat even
wel tot op heden zonder het 
minste gevolg bleef „Ovengens 
IS het mij met duidelijk welk 
belang het kan hebben te weten 
of het de Peene is die in de IJzer 
dan wel de IJzer die in de Peene 
vloeit " aldus hoofdingenieur-di-
rekteur F Bouttefeux, in een 
schri|"<»n van 6 februan 1981 

J
p De 8ste Zwij

gende Voet-
• ^ ^ tocht heeft 
t ^ B plaats op za-
m ^ terdag 28 

I april (steeds 
de 4de zater
dag van april) 

met samenkomst (om 14u.30) en 
vertrek (om 15 u.) aan de kerk van 
Noordpeene Noordpeene (zowel 
als Zuidpeene) is tegenaan de Kas
selberg gelegen. Het 100ste num
mer van de VWS-cahiers (17de 
jaargang nr. 4) is te bekomen door 
storting van 100 fr op de rekening 
712-1201000-29 van Marcel Van-
slembrouck, Weidestraat 11 te 8100 
Torhout 

Of Seys nu gelijk heeft of met 
laten ook wij in het midden want 
Raf Seys zegt zelf „Hoe dan 
ook, voor mijn part hoeft de 
IJzertoren van Kaaskerke-Diks-
muide met als Peenetoren her
doopt te worden en kunnen de 
Loopgraven van de IJzer gerust 
hun roemruchte en tragische 
krijgsman behouden'" 
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Eric Vanderaerden moet nog veel leren 

Sean Kelly 
's werelds beste 

Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix hebben het onomstootbaar bewezen: Eric 
Vanderaerden moet nog veel leren en Sean Kelly is momenteel 's werelds beste. 

In de gemakkelijkste klassieker van het al naar zijn einde lopende voorseizoen 
had Eric Vanderaerden de overwinning voor het grijpen. De ploeg Post kontro-
leerde van de eerste tot de laatste meter het wedstrijdgebeuren en er moesten 
mirakels gebeuren om de vliegende Limburger of zijn ploegmaat Willy 
Planckaert van het podium te houden. 

VOOR dat mirakel heeft 
Eric Vanderaerden zelf 
gezorgd. In de beslissen

de vijfhonderd meter ging hij tot 
tweemaal toe in de fout. Eerst liet 
hij „een gat" tussen zichzelf en 
de voor hem de spurt aantrek
kende Willy Planckaert en ver
volgens liet hij zich misleiden 
door een simpel en volkomen 
gebruikelijk uitwijkmaneuver van 
de Italiaan Bontempi. Indien Van
deraerden zijn beide handen op 
het stuur houdt en gewoon door-
spurt wint hij met gemak. 

Hoe is een en ander te verkla
ren? Willicht door zenuwachtig
heid en door gebrek aan erva
ring. Dat laatste kan hem zeker 
niet kwalijk worden genomen. 
Iedereen leert (het meest) van 
zijn fouten. Het zal Ene waar
schijnlijk geen tweede maal 
overkomen. Maar daarnaast 
fietst de in zijn taal toch wel 
hoekige Limburger opvallend ge
prikkeld en nerveus. Vanderaer
den veronderstelt dat God en de 
mensen hem met alle middelen 
van de eerste grote overwinning 
willen afhouden. Niets is minder 
waar. Vanderaerden zou moe
ten weten dat het een traditie is 
opkomende jongeren zolang 
mogelijk de weg te versperren. 
In het verleden hebben alle gro
ten dit aan den lijve ondervon
den. Van Van Looy tot Merckx, 
van Saronni tot... Sean Kelly. 
Waarover zou Eric zich dan 
moeten verwonderen of mogen 
beklagen? 

Vanderaerdens onderdrukte 
woede verraadt evenwel karak
tertrekken van de geboren kam
pioen. Hij kan moeilijk verliezen. 
Hij aanvaardt de nederlagen niet 
goedschiks. Misschien is een en 
ander een gevolg van de bijzon
der suksesvolle opleidingsjaren 
waarin de poulain van Peter Post 
zonder noemenswaardige te
genstand te ondervinden van de 
ene overwinning naar de andere 
reed. Er werd Vanderaerden in 
zijn jonge jaren nooit wat in de 
weg gelegd. Nu ziet hij nog enkel 
hindernissen en versperringen. 
Dat vergt aanpassing. 

Sean Kelly heeft dit trouwens 
al eerder ondervonden. De Ier 
behoort al enkele jaren bij de 
absolute wereldtop maar om uit
eenlopende redenen bleef hij al
tijd van de grote overwinningen 
verstoken. Kelly stond (en staat 
nog) altijd alleen in de grote 
finales. Hij was en is de kopman 
van een te zwakke ploeg. Dit 
kostte hem ondermeer de over
winning in de jongste Ronde van 

Vlaanderen waarin hij nochtans 
duidelijk de sterkste was. 
De Ier houdt de duiten graag in 
eigen zak. Daarom moet zijn 
ploegbestuurder tellen en om
zien wanneer hij de ploegmaats 
aanwerft. Het grootste gedeelte 
van het beschikbare budget ver
dwijnt vooraf in de zakken van 
Kelly. Bovendien zou hij in de 
finales én de mond én de porte
feuille gesloten houden. Het is 
geweten dat renners met elkaar 
praten in de beslissende kilome
ters. Het is niet ongewoon (al 
vragen we ons af wat onder
zoeksrechter Bellemans daar
over denkt) dat de favoriet, de 
sterkere een paar extra handlan
gers in dienst neemt om in de 
laatste kilometers alvast geen 
kuren te verkopen en waar mo
gelijk zelfs mee te werken. De 
rekening wordt dan natuurlijk 
met gekleurde brieven veref
fend. 

Heeft Kelly van zijn fouten 
(???) geleerd en in de slopende 
finale van Parijs-Roubaix met 
Rudi Rogiers gesproken? Het 
zou ons niet verwonderen. Want 
het staat vast dat het'schitteren-
de duo Braun-Bondue niet meer 
wordt achterhaald indien onze 
jonge en prachtig rijdende land
genoot spaarzaam in het wiel 
van Kelly blijft zitten. Rogiers 
verkoos voluit mee te werken 
ook al stond zijn spurtnederlaag 
bij voorbaat vast Vandaar. 
Waarmee wij natuurlijk geens
zins de verdiensten van de ene 
of de andere willen minimalize-
ren. Integendeel zelfs. Kelly is 
momenteel de meester van het 
peloton. 

Sean kan alles: spurten, tijdrij
den, klimmen, tempo maken. Hij 
is bovendien een strijder. Het is 
maar goed voor de wielrennerij 
dat hij de belangrijkste klassie
ker van het jaar heeft gewonnen. 

Overigens hoeven wij ook niet 
te klagen; ons wielerwereldje^is 
wel degelijk herstellende. We 
weten wel dat we nog altijd geen 
stap verder staan dan vorig sei
zoen. We wonnen enkel Gent-
Gent Maar er is toch één groot 
verschil. Onze coureurs tellen 
weer mee. Ze staan op de eerste 
rij wanneer de prijzen worden 
uitgedeeld. De twee Planckaerts 
en Vanderaerden worden door 

iedereen geducht alhoewel ze in 
de koers van de waarheid de 
kasseien van de hel niet verteer
den. 

Rudi Rogiers, een generatie
genoot van Vanderaerden, bezit 
eveneens voldoende inhoud om 
naar de top door te stoten. De 
ploeg van De Kimpe heeft trou
wens als geheel behoorlijk haar 
streng getrokken in de voorbije 
topkoersen. Matthys, Haegedo-
ren, Vandenbroucke, Ludo Pee-
ters, Vandenbranden... We heb
ben slechtere tijden gekend. Al 
missen we natuurlijk Fons De 
Wolf. Zou „de lange" dan toch 
(veel) karakter te kort komen...? 

v^..s.wy;i^\ï 

'f Kuipke zag dit weekeinde niet alleen de VU maar ook 
Hellas—Oostende... (foto Manen) 

Voor de vierde keer landskampioen 

De uitdaging 
voor Oostende 

De basketploeg van touroperator Van Moerkerke 
is voor de vierde keer opeenvolgend landskampioen 
geworden. Daarvan valt niemand achterover maar 
achter die opeenstapeling van suksessen gaat toch 
een degelijke organizatie, een betrouwbare struktuur 
schuil. 

TEGENSTANDERS zullen 
wel aanvoeren dat de 
Oostendse vuurtoren in 

elkaar stort wanneer de baas 
van Sunair er genoeg van krijgt.. 
Wat nog waar is ook. Maar zo
ver zijn we natuurlijk nog niet 
ook al vielen er in de voorbije 
maanden bij herhaling signalen 
waar te nemen die wezen op 
afbrokkelend vertrouwen en ge
broken eenheid binnen de West-
vlaamse basketbalfamilie. 

Maar uiteindelijk heeft Oos

tende toch zijn slag thuis ge
haald. De groei van het alsmaar 
sterker opkomende Hellas Gent 
ten spijt 

Oostende bleef de beste 
ploeg omdat Rik Samaey zonder 
enige twijfel 's lands beste bas
ketbalspeler is en omdat de 
Amerikanen Rufus Harns en 
Mare Browne in de beslissende 
momenten altijd op hun beste 
pootjes vielen. Bovendien leidde 
de tussentijds doorgezonden 
(ook dat is een Oostendse tradi
tie geworden) Amerikaanse 
coach Loonin enkele jongeren 
op die de smalle kern behoorlijk 
opvulden. Zijn onervaren opvol
ger De Boeck zou dit werk met 
wijze voorzichtigheid hebben 
voortgezet en uiteindelijk zijn de 
ploeg en de club daar wel mee 
gevaren. Oostende heeft er dus 

het beste van gemaakt en de 
onvermijdelijke slijtageverschijn-
selen tot een minimum kunnen 
beperken. Hoe moet het nu ver
der? Vast staat dat de levens
ruimte van de klub maximaal is 
verkend en geëxploiteerd. De 
publieke belangstelling liep terug. 
Ook winnen wordt men gewoon 
en de krisis doet de rest Zal de 
grote baas daar rekening mee 
houden wanneer hij een beleid 
voor de toekomst uitstippelt of 
zal hij de oude droom — een Eu
ropese topploeg vormen — nu 
voorgoed gaan nastreven? Vol
gend seizoen mag immers één 
Amerikaan meer aangeworven 
worden en dit moet volstaan om 
ook internationaal een woordje 
mee te kunnen praten... 

Blijft natuurlijk de vraag wie 
dat allemaal zal willen en kunnen 
betalen. Want de spektakelwaar
de mag dan nog worden opge
voerd, de portefeuile van de ge
wone man ziet er daarom nog 
met florissanter uit Maar dit is 
niet enkel het probleem van 
Oostende. Het is de uitdaging 
waar gans onze sportwereld 
mee wordt gekonfronteerd. De 
grens trekken tussen wat haal
baar is en wat wenselijk is. Het is 
niet eenvoudig en het is zelfs 
riskant 
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Boudewijn de Groot naar huis 

Freek met „Stroman 
en Trawanten"... 

Voor Boudewijn de Groot is de laatste winterdag 
het afsluiten geworden van een lange en boeiende 
reeks optredens door Vlaanderen en Nederland. 

TACHTIG keer bracht hij, 
voor telkens vijfhonderd 
tot duizend toeschou

wers, zijn keuze uit eigen nieuwe 
nummers die hij in de geest van 
de tijd „donker van kleur" noemt. 
Aangevuld met de nog steeds 
gegeerde pareltjes uit de jaren 
zestig. Opvallend dit keer dat 
niet enkel de ouwe getrouwen er 
waren, maar ook heel wat jonge
ren die door de plaatopnamen 
de Groots talent op hun beurt 
ontdekten Zij die het gemist 

hebben hoeven niet te treuren: 
in november '84 komt hij voor 
enkele optredens terug en wel 
op plaatsen waar hij nog met 
kwam. 

Inmiddels trekt de Groot voor 
een keertje niet naar Amerika, 
maar werkt hard aan zijn nieuwe 
elpee, in handen van producer 
Job Maarsse in de Wisseloord
studio's te Hilversum. De titel 
kunnen we alvast verklappen: 
„Maalstroom" en zijn nieuwe 

nummers van „Concert lil" staan 
er alvast op. 

Freek terug 

Voor zes dagen staat ex-
Neerland's Hoop Freek Dejonge 
in de Arenberg te Antwerpen 
met een nieuw programma 
op onze planken. Het heet 
„Stroman en trawanten" en 
wordt op dit moment in enkele 
Nederlandse schouwburgen uit
geprobeerd, nadat hij medio 
maart met het Willem Breuker 
Collektief is opgetreden. Willem 
orkestreerde de muziek volledig 
naar de opnamen die Freek op 
voorhand op band zette en de 

conférences worden nu over het 
optreden uitgesmeerd. Het tema 
van „het Zoeken", noem het uit
vinden van dingen, is zowat de 
draad die erdoor loopt. Beproe
ving, geloof, twijfel, mistifikatie, 
laboratoria en computers wor
den door Freek behandeld. 

Goed en kwaad, schuld of gena
de, kruisiging en ontmaskering, 
het leiden naar nieuwe wapens, 
ontwapening, meditatie omtrent 
schuldgevoel. 

Reserveren is aangeraden. 

Voor Antwerpen op tel. 
03-232.85.23 en Brussel PVSK: 
02-512.50.45. 

S.D. 

Kortnieuws 

DE Vereniging van Vlaams-Natio-
nale Auteurs schrijft ook dit 

jaar een literaire prijskamp uit voor 
jonge auteurs (tot 25 jaar). 

Gevraagd wordt een origineel 
reisverhaal van maximum 150 lijnen, 
waarbij het woord „reis" zeer breed 
moet opgevat worden, van 100 m tot 
een onbeperkt aantal km. 

De bekroonde auteur ontvangt 
2.000 fr Er zijn eveneens aanmoedi
gingsprijzen voorzien. Het volledig 
reglement van deze prijskamp kan 
aangevraagd worden op het WNA-
sekretariaat, p/a. Willy Cobbaut, 
Bosstraat 2, 9391 Baardegem, waar 
de inzendingen uiterlijk op 1 oktober 
1984 moeten aankomen. 

OP vrijdag 27 april om 20 uur 
zullen minister Hugo Schiltz en 

Walter Kunnen in het Hotel Astoria, 
Koningsstraat 101 te Brussel een 
fundamenteel debat voeren over... 
„Het Europa der Volkeren.. Utopie of 
streefdoel?" 

Moderator is oud-kommissielid 
professor Albert Coppé. Achteraf is 
er gelegenheid om zelf tussen te 
komen. 

* jj**" ü f c ,.««jt. 
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Om te beiisin\na^^^kis baiiĉ^̂^̂^̂^̂'* 
u auiDmatisch gaat banköaiiiiii 

heeft u geen tecliiische knobbel n i l p 
maar eezond verstand. 

KB-Computerservice 
Automatiseringsdossiers zijn doorgaans 

loodzwaar. Zelfs een op het eerste gezicht simpele 
deelopdracht — het automatiseren van uw betalings
verkeer — kan voor de nodige kopbrekens zorgen. 

Vele vragen en toch maar één antwoord. 
Wie gaat het doen.'' Wat is voor ons het beste 
systeem.'' Hoelang duurt de omschakeling? En dan 
de cruciale vraag, die principieel moet opgelost 
worden: via welke bank.'' 

Kies eerst de juiste bank. 
Al bijna 50 jaar zeggen en schrijven we dat de 
bank een ontmoetingsplaats moet zijn voor mensen 
die willen en durven ondernemen. Tegenover het 
Vlaamse bedrijfsleven hebben we al duizenden 
malen bewezen dat we die opdracht waarmaken. 
We zijn samen groot geworden. 

De bank van morgen. 
Om die primaire banktaak tot een goed einde te 
brengen, zijn wij op basis van de nieuwe techno
logische ontwikkelingen voortdurend op zoek naar 
efficiëntere en soepelere communicatie- en 
informatiesystemen. Op Flanders' Technology 
hebben we de hele wereld getoond waar we staan. 
En dat is heel ver. De bank van morgen is er al. 

Automatisch bankieren op maat. 
Voor de automatisering van uw betalingsverkeer, 
het opvragen van rekeningafschriften en informatie 
betreffende rentevoeten, wisselkoersen en jaar
rekeningen, krijgt u bij de KB een scala van 
mogelijkheden. Naargelang de grootte van uw 
bedrijf en uw specifieke behoeften, adviseren wij 
u te werken met eenvoudige computerlijsten, 
magnetische informatiedragers (het kan nu ook met 
de 5 1/4" mini-diskettes) of met TELE-KB, 
de rechtstreekse verbinding tussen uw computer en 
één van de onze. 

Maar het blijft een principiële beslissing 
Leg alle technische documenten rustig opzij, trek 
de deur van uw kantoor achter u dicht en denk na 
over die éne vraag: met welke bank ga ik het best 
de toekomst van mijn bedrijf verzekeren.'' En dat is 
verre van een technisch probleem. Heeft u beslist, 
vraag dan het bezoek aan van één van onze 
medewerkers. Dat zijn de mensen die onze systemen 
door en door kennen en die achterhalen wat uw 
bedrijf nodig heeft: zij luisteren en 
geven oplossingen op maat. 

Beter bij de bank van hier 

(cj KREDIETBANK 

12 APRIL . . _ . 



"Pl mmm 

"3 = 

19 

Overleden op hoogtepunt van faam 

Jef Verheyen, 
essentialisme en 
Vlaamse landschappen 

Drie weken geleden meldde WIJ dat kunstschilder Jef Verheyen op 2 maart 
bezweken was tijdens een judo-training. Dit bericht bereikte ons laattijdig uit de 
Provence, omdat de familie eraan gehouden had de begrafenis in strikte 
intimiteit te laten gebeuren in het plaatsje St-Saturnin d'Apt (Vaucluse), waar de 
kunstenaar al ruim een tiental jaren leefde en werkte in een grootse landelijke 
woning, te midden van fruitbomen en lavendelvelden, in de nabijheid van het 
fraaie Gordes in de okerputten van Roussillon, (tevens hield hij er ook te Heist-
op-den-Berg nog een ruim atelier op na in een prachtig oud koetshuis). 

IN het korte in memoriam be
loofden we op het oeuvre 
en het leven van deze reus 

in onze hedendaagse schilder
kunst terug te komen 

De moeilijke weg 
Jef Verheyen werd in 1932 te 

Itegem geboren en studeerde 
aan de Akademie en het Natio
naal Hoger Instituut te Antwer
pen (1947-1952), een stad die hij 
ondanks zijn Provengaalse toe
komst altijd trouw zou blijven 
WIJ leerden Jef Verheyden in 
1958 kennen, toen hij reeds zijn 
eerste eenkleurige schilderijen 
gemaakt had Hoewel hij nooit 
tot de G58 behoorde, expozeer-
de hij in die periode in het Hes-
senhuis een eerder klem doek 
„La lumiere est pleine de ta cha-
leur", dat voor velen hier een 
eerste kennismaking met de mo
nochrome schilderkunst bete
kende Een kennismaking die 
toen zelden een aanvaarding in
hield, want de jonge schilder kon 
zich geenszins in materiele en 
andere dergelijke suksessen 
verheugen y 

Toch had dit gekund want Jv 
was ook een voortreffelijk teke
naar, die moeiteloos zijn virtuoze 
figuratieve schetsen aan de man 
zou gebracht hebben Jef Ver
heyen was evenwel op zeer 
eigenzinnige wijze wars van elke 
toegeving aan wat hij niet als 
„wezenlijk" ervaarde en koos 
heel bewust voor de moeilijkste 
weg die een kunstenaar voor 
zich uitstippelen kan de kompro-
misloze eigenheid in een totaal 
vernieuwende discipline en stijl 

Revolutionaire 
ZERO 

Toch was Jef Verheyen niet 
eenzaam in deze introverte plas
tische taak Zijn kunstbroeders 
keken bevreemd maar geïnte
resseerd toe en zijn spontane, 
expansieve karakter zocht zelf 
wel de geestelijke kontakten die 
hij nuttig achtte Die vond hij in 
Antwerpen vooral in de literaire 
wereld (Ivo Michiels, Paul De 
Vree e a plus publikaties in de 
avant-garde tijdschriften Het Ka-
hier en De Tafelronde) Tevens 
was hij in 1960 de initiatiefnemer 
van de „Nieuwe Vlaamse 
School", een kortstondig maar 
histonsch wel belangrijk feno
meen, waarbij hij poneerde dat 

ook in abstrakte kunst de Vlaam
se kunstenaar zijn Vlaamse 
eigenheid met kan ontkennen en 
ze dus artistiek konsekwent 
moet beleven 

Dit belette evenwel niet dat 
Jef Verheyen zijn blik vooral 
grensoverschrijdend nchtte en 
voornamelijk in Duitsland, Zwit
serland en Italië vnenden en 
geestesgenoten vond (Crippa, 
Manzoni, Klem, Uecker) Ge
schiedenis maakte zijn samen
werking met de Italiaanse mees
ter Lucio Fontana die zijn 
„monochromen" ruimtelijk „per
foreerde" Jef Verheyen geldt 
ook als enige Vlaming die werke
lijk aan de revolutionaire ZERO-
bewegmg deel had 

lijk en de helderheid moet men 
eerder m het ondergaan dan m 
het begrijpend lezen ervan zoe
ken ZIJ zijn inderdaad een uitzui
verend intellektueel tasten naar 
de wezenlijke gegevens van het 
fenomeen schilderkunst (kleur, 
licht, verf) en het zich afzetten 
tegen elke „vorm" van anekdo
tiek die de kale werkplaats van 
de zo geëmotioneerde „mono
chroom" (het toendertijdse ate
lier aan de Antwerpse Hoog
straat) een reproduktie van het 
„portret van een jonge vrouw" 
van Petrus Chnstus op een ere
plaats aan de muur hing, kan 
voor een duiding in deze teksten 
terecht Toen ik bij een bezoek 
aan dat atelier zei dat ik het ook 

stand Het was de Zwitserse 
hoteleigenaar en kunstverzame
laar Liechti die als eerste „mar-
chand" het meesterschap van 
JV ontdekte en er seneus in 
investeerde Sedertdien - toch 
twee decennia al - volgden de 
belangnjke, buitenlandse exposi
ties elkaar op, met als hoogte
punten m het vaderland de 
grandioze retrospektieve in het 
Brusselse Paleis voor Schone 
Kunsten (1979) en m begin 1980 
zijn meer dan overtuigende aan
wezigheid in de Zero Internatio
naal tentoonstelling in het Mu
seum voor Schone Kunsten te 
Antwerpen 

Het sukses heeft de kunste
naar in zijn werkkracht en recht
lijnige „essentialistische" bewust
heid met aangetast Integendeel, 
JV greep de geboden mogelijk
heden aan om op ongemeen 
vitalistische en vruchtbare wijze 
zijn visie en talent om te zetten m 
reeksen grote, steeds met de 
hand gepenseelde, m geraffi
neerde verflagen opgebouwde 
doeken, waarvoor het vaak te 
gul gebruikte woord „meester
werk" zelden misplaatst is Dat 

Jef Verheyen in het atelier aan de Hoogstraat (foto Gerald Dauphin) 

Een ander niet gering aspekt 
van de kunst van Jef Verheyen 
is zijn teoretische stellingname in 
een aantal doorwrochte essays, 
waarvan „Pour une peinture non-
plastique" veruit het belangrijk
ste IS, waarin hij zijn eerder ge
schreven „Essentialisme" mani
fest verduidelijkte Deze teksten 
zijn met steeds even toeganke-

niet zo meteen begreep, moest 
Jef hartelijk lachen en gaf me 
toen een van de prettigste 
schouderklopjes die ik ooit ge
voeld heb „Dat komt nog wel, 
jongen" Wat inmiddels gebeurd 
IS 

Jef Verheyen overleed in een 
voor een Vlaamse en „moeilijke" 
schilder relatief behoorlijke wel

de plotse dood van een kunste
naar op een toppunt van zijn 
kunnen een menselijk drama
tisch toeslaan is, spreekt van
zelf in dit geval is het ook een 
onschatbaar verlies voor onze 
kunst Maar wat Jef Verheyen 
nagelaten heeft is een onver
vangbaar, groots patnmomum 
dat de Vlaamse kunst in de 

werddrangschikking hoog hand
haaft 

Adem en ruimte... 
üechti omschreef de doeken 

van JV ooit als „zuiver Vlaamse 
landschappen", wat voor een ab-
strakt schilder met grotendeels 
monochrome werken enigszms 
overtrokken klinkt Het met 
woorden benaderen van dit 
werk IS trouwens een nogal ha
chelijke opdracfrt, temeer daar 
het zich aan elke anekdotische, 
literaire of formalistische inhoud 
onttrekt en de essentie van zijn 
realiteit enkel in zichzelf vindt 

JV schilderde de laatste twee 
decennia vooral grotere doeken, 
het kleinere doen was hem blijk
baar te beperkt geworden te 
amechtig misschien, want zijn 
werk had vooral adem en ruimte
lijke veerkracht nodig, het motief 
van het eindeloze einde, het be-
gnjpend omvatten van het tijde-
loze, het gestalte geven aan 
oneindigheid, het altijd geboren 
begin een mystek zonder te
genspraak, maar 100 % ge-
voelsgeladen, de rede herleid tot 
haar (ab)strakste en zinnigste 
emotie 

In zijn lynsche monochromen 
slaagt de schilder erin op het 
vibrerende vlak de kleur en het 
licht in beweging te brengen, niet 
door optisch bedrog maar door 
het scheppen van een vizuele 
spanmngsdialoog tussen de toe
schouwer en de essentieelste 
natuurelementen van de schil
derkunst Verheyens werk is 
geen gemakkelijke kunst maar 
wie de toegang ertoe vindt be
treedt een vergeestelijkte er\4a-
ringswereld vol boeiende rijk
dom en serene schoonheid 

Nic van Bruggen 

Kortnieuws 

^ ^ E kunstgroep Kallipege is een 
• ^ ietwat vreemdsoortige klub 
letterkundigen en beeldende arties
ten die zich verenigen rond begrip
pen als stilte, intimiteit en autenticiteit 
Regelmatige ontmoetingeii en grote 
(artistieke) verklanngen afleggen 
staan met op hun agenda De sfeer 
die hun grafisch en letterkundig werk 
in- en uitademt is het cement dat hen 
bij elkaar brengt en houdt 

Net zoals voor zijn andere kunst
manifestaties heeft Brabo (van Mer-
cator-verzekenngsmaatschappip 
ook nu weer een grafisch goed 
verzorgde begeleiding uitgegeven 
Tot en met zondag 29 apnl elke dag 
van 14 tot 17 u, zaterdag gesloten 
Brabo Desguinlei 100 te Antwerpen 
(03-2375007) 

OP6mei aanstaande, dag van het 
47ste Vlaams Nationaal Zang

feest zal in de voormiddag de onthul
ling plaats vinden van het grafmonu
ment voor Willem De Meyer Deze 
plechtigheid gaat door op het Ere-
park R van het Schoonselhof te 
Antwerpen (distnkt Hoboken-Termi
nus tram 24) 

Valeer Portier zal de gelegen
heidstoespraak houden na een inlei
ding door Mon De Clopper Samen
zang zal de plechtigheid besluiten 

Bijeenkomst om 10 u stipt aan de 
ingang van de begraafplaats 

Steun kan verleend worden door 
overschnjving op het rekeningnum
mer 000-0425043-86 met vermelding 
„grafzerk Willem De Meijer" 
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HetVU-partijbestuur deelt mee... 

30 jaar 
Volksunie 

Na afloop van het Volksuniepartijbestuur van 9 april 1984 heeft VU-
voorzltter VIc Anclaux volgende mededelingen aan de pers gedaan. 

ongenoegen is in Vlaanderen min
stens even groot Een ongelijkmatig 
verdeelde verarming bedreigt de 
Vlaamse gemeenschap Het is im
mers een feit dat de zwakken van de 
maatschappij in grotere mate getrof
fen worden 

Ook de middenklasse krijgt het 
steeds lastiger en heeft te kampen 
met een dalende koopkracht, met 
alle gevolgen vandien voor de mid
denstand en de kleine zelfstandigen. 
Ten opzichte van het eerste kwartaal 
van 1983 is de verkoop in 1984 met 
één derde gedaald 

Dit bewijst duidelijk het deflatoir 
karakter van de gevoerde politiek. 
Het IS de regenng niet gelukt de 
inkomsten uit de verhoogde eksport 
aan te wenden ten bate van een 
grotere binnenlandse koopkracht. 

Het partijbestuur heeft zich in de 
eerste plaats verheugd over de mas
saal bijgewoonde en zeer entoesias-
te vienng van 30 jaar Volksunie 
Deze geestdriftige bijeenkomst 
heeft met alleen het bewijs geleverd 
van de levenskracht en dadendrang 
van de Volksunie, doch gaf tevens 
het startsein aan de nieuwe strategie 
van de partij 

De Volksunie zal inderdaad de 
defensieve weg verlaten en zal zich 
in de toekomst met meer beperken 
tot stellingnamen, aanklachten en 
protesten De Volksunie zal nu inte
gendeel op offensieve wijze de ware 
belangen van Vlaanderen bekend
maken op het internationale en natio
nale forum 

De syndikale 
akties 

De syndikale akties van de jong
ste week hebben volgens de VU op 
ontegensprekelijke wijze de verschil
len tussen Vlaanderen en Wallonië 
blootgelegd Er is met alleen sprake 
van ongelijke ekonomische snelhe
den, doch tevens van een totaal 
verschillend sociaal klimaat De Vla
mingen zien blijkbaar geen heil in het 
stakingswapen 

Het alternatieve plan van de socia
listische vakbond wordt door de VU 
als onvolwaardig beoordeeld De VU 
vindt het onzinnig de openbare finan
ciën te willen saneren door de over
heidsinstellingen te verplichten de 
staatsschuld over te nemen, via een 
konsolidatie op lange termijn en aan 
lage intrest 

De Volksunie bezweert premier 
Martens met de verkeerde konklu-
sies te trekken Het feit dat de syndi
kale aktie in Vlaanderen minder werd 
opgevolgd, betekent met dat men in 
Vlaanderen tevreden zou zijn Het 

Een loopje met 
de demokratie 

De VU betreurt dat de regenng 
blijkbaar een groot misprijzen koes

tert voor de zo noodzakelijke soci-
aal-ekonomische dialoog Het is dui
delijk dat deze dialoog met alle ver
antwoordelijken uit het sociaal-eko-
nomisch leven moet voorafgaan aan 
politieke beslissingen, met name aan 
het parlementair debat Dat de rege
ring een gelijkaardig overleg organi-
zeert nadat de parlementaire meer
derheid haar goedkeuring gaf aan de 
te voeren politiek, noemt de VU 
ronduit hypoknet. Dit is geen demo
kratie i Regering en vakbonden heb
ben in een demokratie met het laat
ste woord De VU is ervan overtuigd 
dat de geplande dialoog met het 
algemeen belang nastreeft Wel inte
gendeel Het overleg zal beide partij
en moeten toelaten hun geschonden 
blazoen weer op te poetsen en 
eikaars gezicht te redden Een nieuw 
sociaal-ekonomisch overleg — dat 
uiteraard aan de politieke beslissin
gen dient vooraf te gaan — moet 
handelen over de kern van de zaak-
het verminderen van de overheids
uitgaven zonder daarbij de lasten 
voornamelijk op de rug van de bevol
king af te wentelen, zoals nu het 
geval is 

Hoe met volmacht 
stemmen voor Europa? 

in het Staatsblad van 6 maart '84 verscheen de wet tot organizatie 
van de Europese verkiezingen op zondag 17 juni '84. 

Omdat deze verkiezingen nog steeds een verplichtend karakter 
hebben en de termijn voor het nemen van bepaalde schikkingen 
uiterst kort uitvalt, is het ongetwijfeld nodig de voornaamste nieuwe 
bepalingen van deze kieswet samen te vatten. 

Stemmen bij volmacht: Deze ma
nier van stemmen, t tz machtiging 
van een andere kiezer, zal mogelijk 
zijn voor volgende groepen van per
sonen 

• zieken of gebrekkigen, mits me
disch getuigschrift, 

• personen opgehouden buiten 
hun kiesomschrijving om beroeps- of 

bedrijf 
Zaterdag 5 mei te Berchem-Antwerpen 

Kaderleden in 
en maatschappij 
een toekomstvisie 

Aansluitend bij het ideeengoed dat vervat ligt in „De uitweg, sociaal-
ekonolsch profiel van de Volksunie" organizeert de VU op zaterdag 5 mei 
van 9 u. 30 tot 17 u. 30 in de Zaai Alpheusdal, F. Williotstraat 22, 2600 Ber
chem-Antwerpen een dialoogdag i.v.m. de problematiek van het kaderperso
neel rond het tema „Kaderleden in bedrijf en maatschappij, een toekomstvi
sie'. 

Deze dialoogdag vindt plaats on
der het voorzitterschap van Frans 
Kuijpers 

Het IS de bedoeling op deze dag 
enerzijds de problematiek van het 
kaderpersoneel te schetsen en an
derzijds aan de hand van diskussie 
de waarden van mogelijke oplossin
gen te onderzoeken Dit alles moet 
uiteindelijk leiden tot een definitieve 
en uitgewerkte VU-visie ivm de 
problematiek van het kaderperso
neel, die dan ter goedkeuring zal 
voorgelegd worden tijdens het na-
jaarskongres van de VU 

Het dagschema ziet er als volgt uit 
- 9 u 30 verwelkoming, koffie -10 u 
inleiding door Frans Kuijpers, voorzit
ter - 10 u 15 uiteenzetting van hun 
respektievelijke standpunten i v m 
de kaderproblematiek door verte

genwoordigers van — de nationale 
konfederatie van het kaderpersoneel 
(NCK), — het nationaal verbond 
voor kaderpersoneel CN V K), — het 
Vlaams ekonomisch verbond 
CVEV), — het verbond van Belgi
sche ondernemingen (VBO), — het 
verbond van kristelijke werkgevers 
(V K W), — het verbond voor kader
personeel (V K) -12 u middagmaal 
- 14 u situatieschets door gemeen
schapsminister Hugo Schiltz 
14 u 30 opdeling in 2 gespreksgroe
pen 1 grote ondernemingen, 2 klei
ne en middelgrote ondernemingen -
15 u 30 verslag door de voorzitters 
van de gespreksgroepen en panel-
gesprek - 16 u 30 konklusies door 
voorzitter Frans Kuijpers - 16 u 45 
slottoespraak door alg. voorzitter V 
Anciaux 

•dienstredenen, mits attest van de 
werkgever, 

• schippers, marktkramers, kermis-
reizigers, mits attest van de burge
meester, 

• personen van hun vrijheid be
roofd, mits attest van de gevangenis-
direktie. 

• personen belet door uitoefening 
van geloofsovertuiging, mits attest 
van de religieuze overheid, 

• personen op de dag van de 
stemming tijdelijk afwezig door ver
blijf in het buitenland (vakantiegan
gers) mits de aanvaag tot afwezig
heid op zondag 17 juni 1984 is 
ingediend bij het kantonhoofdbureau 
vóór 17 april 1984 C60ste dag voor 
de kiesdatum), 

• personen die gewoonlijk in het 
buitenland verblijven doch inge
schreven bleven in de bevolkingsre
gisters (bv militairen, diplomatieke 
agenten, kooperanten) mits attest 
van de overheid van wie ze afhan
gen 

Stemmen per brief: Deze wijze 
van stememn geldt uitsluitend voor 
de personen die in het buitenland 
verblijven en hier in de bevolkingsre
gisters NIET MEER ingeschreven 
zijn en voor zoveel zij vóór 19 maart 
1984 een aanvraag om te mogen 
kiezen aan hun diplomatieke of kon-
sulaire agent hebben toegestuurd 
Cde stemming per tjrief wordt geor-
ganizeerd door een bijzonder kies
bureau, te Brussel gevestigd) 

Vanzelfsprekend vestigen we nog 
eens de aandacht op de vervaldagen 
die hierboven werden aangestipt In 
het biezonder voor wie op zondag 
17 juni '84 met vakantie is in het bui
tenland zal het nuttig zijn tijdig (di 
voor 17 april 1984), op basis van bv 
een reisbiljet of een boeking bij een 
reisagentschap, machtiging te vra
gen om bij volmacht te mogen stem
men De aanvraag, samen met de 
bewijsstukken, dient gericht aan het 
kantonhoofdbureau Europese ver
kiezingen, d I Rechtbank van Eerste 
Aanleg van de plaats waar men in de 
bevolkingsregisters is ingeschreven 

Top-30 
Jan Caudron, Aalst 
Hugo Roggeman, Gentbrugge 
Anny Lenaerts, Wilrijk 
Erik Vandewalle, Izegem 
Jan Van Dooren, St-Martens-Latem 
Paul Cresens, Diest 
Willy Kuijpers, Herent 
V.U -Assebroek 
VU-St.-Ulriks-Kapelle 
VU-Antwerpen-Stad 
Wim Baetens, Hombeek-Mechelen . 
Maurice Passchyn, Meise 

13. V.U-Zedelgem 
14. Frans Kuijpers, Zoersel 
15. Rik Haelterman, Denderwindeke 

Georges Raes, Ledegenn 
Guido Sijs, Herent 
Johann Vancoppenolle, St.-Truiden . 
Agnes Vandenhout, Knokke-Heist 
V.U.-Genk 

V.U -Wommelgem 
V U.-Zwijndrecht-Burcht 
Hilaire Govaert Nieuwkerken 
Roos Lernout, Geluwe 
VU.-Brussel 
Jan Maertens, Izegem 
LOUIS Vnjders, Merchtem 
Stephana Rummens, Grimbergen 
Walter Van den Brande, Desselgem . . 
Lutgart Decoster, Machelen 
Annie Kindt, Roeselare 

12 

16. 

18 

21 

23 

28 

30. 

.524 p. 
744 p. 
540 p. 
504 p. 
456 p 
432 p. 
360 p. 
228 p. 
216p 
216 p. 
216 p. 
192p. 
183p. 
ISOp. 
174p. 
168p. 
168p. 
156p. 
156p. 
156p. 
144p 
144 p. 
132p. 
132p. 
132p. 
132p. 
132p. 
120p. 
120p. 
108p. 
108p. 

O VU 
SPORTDAG 

UNIVERSITAIR 
SPORTCENTRUM 

LEUVEN 
zondag 3 juni '84 

Ja, wij sporten mee! 
Uit te knippen en zo spoedig mogelijk op te sturen naar de 

VU-kommissie Sport, pa Gilbert Vanoverschelde, Vlaams Na
tionaal Studiecentrum, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 

Ondergetekende 

Afdeling 

schrijft in voor de nationale sportdag te Leuven op 3 juni 1984 

— Teoretisch gedeelte personen 

Ploegsporten 
voetbal 

volleybal 

basketbal 

ploeg(en) 

ploeg(en) 

ploeg(en) 

en stort hierbij terzelfdertijd op rekeningnummer 
435-0259801-18 van fiet Vlaams-Nationaal Studiecentrum, Barri
kadenplein 12,1000 Brussel, met vermelding „Sportdag 3 juni" of 
voor degene die ook naar het teoretisch gedeelte komen in de 
voormiddag vermelding „Sportdag 3 juni voormiddag", de som 

van fr 

Naam en handtekening en adres van de verantwoordelijke. 

-^>^-
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U hoorf het 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
WIJ sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting. 
Wel even naam en funktie vermelden 
Alleszins dank voor uw belangstelling. 

P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al is 
uw bezoek overwaard. Tot kijk. 

Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186 B - 2520 Edegem 
Tel. 03-455.75.51 (10 I.) - Telex 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 1 8 uur (in Edegem ook op zaterdag). 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V: 

UW specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m^ toonzalen 
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Werkzame VU-fraktie in 
Antwerps begrotingsdebat 

A n t w e r p e n heef t w e e r een b e g r o t i n g s d e b a t ach te r de rug Een 
b e g r o t i n g s d e b a t dat d i lcwi j is v e r l o r e n l iep in een h o o p t e c h n i s c h e 
v r a g e n d ie er dan we l o p w i j zen da t de v o o r b e r e i d e n d e k o m m i s s i e 
v e r g a d e r i n g e n niet zo d e n d e r e n d m o e t e n g e w e e s t z i jn . En da t d ie 
v o o r b e r e i d i n g n iet zo s c h i t t e r e n d was , w e r d d o o r v e r s c h i l l e n d e 
f r a k t i e l e i d e r s a a n g e s t i p t 

De VU-fraktieleider sprak van een 
wanordelijk verloop Uiteraard felici
teerden zowel de CVP als de SP het 
kollege voor het gepresteerde werk 
Toch weer L Hanche CSP) op de 
zware inspanningen die van de be
volking gevraagd worden en uitte hij 
zijn vrees dat door een ontvolking 
van de stad het financieel draagvlak 
dreigt te verkleinen met alle gevol
gen vandien 

Gerard Bergers verwonderde er 
zich over dat het kollege 2,4 miljard 
aanvaardde als konsolidatielening, 
terwijl in het verleden heel wat de
batten gevoerd werden die erop 
wezen dat Antwerpen minstens 
recht had op 4,7 miljard fr ) 

Verder betoogde de VU-f raktielei-
der dat er in feite heel weinig veran
dert aan de financiële toestand van 
de stad Het tekort wordt nog maar 
eens aangezuiverd door geld te le
nen op de openbare markt 

Het enige echte verschil bestaat 
erin dat wanneer de stad vroeger op 
eigen kracht leende dit nu gebeurt 
via het Hulpfonds en het Gemeente
krediet daar wij niet meer als krediet
waardig worden beschouwd 

G Bergers was er met over te 
spreken dat de tussenkomsten van 
het Hulpfonds, waarmee lopende le
ningen worden afgelost en intresten 
worden betaald, als ontvangsten 
worden geboekt Deze operatie 
werd doorgevoerd om alzo een be
groting met een batig saldo te kun
nen voorleggen Zonder deze boe
king IS de tjegroting deficitair, aldus 
G Bergers 

De VU-fraktieleider uitte ook nog 
zware kritiek i v m de belastingdruk 
die op de Antwerpse bevolking 
wordt gelegd „Het eindigt daar met 
mee Wellicht zullen de hardste be-
lastingsklappen na 1988 worden uit
gedeeld, omdat pas dan de grote 
afbetalingen voor de samenngsle-
ning zullen beginnen" 
Verder had de VU-woordvoerder 
heel wat kritiek op de dienstverle
ning die voortdurend slechter word t 

Ten slotte wees G Bergers op de 
problematiek van het OCMW, waar 
slechts 15 raadsleden voor een prak
tisch onmogelijke op>dracht staan Hij 
vroeg zich af of er voor het O C M W 
ook geen formule kan toegepast 
worden zoals de distnksraden 

De haven 
Voor Hugo Schiltz komt de Ant

werpse strategie voor de haven in 
een cruciale faze Onze minister 
pleitte dan ook voor een bezinning 

over een visie op lange termijn Wat 
de haveninfrastruktuur betreft, is 
Antwerpen na het tienjarenplan van 
de jaren '60 in een periode van 
verwarring gekomen Hij wees in dat 
verband naar de dossiers L O en de 
eindeloze diskussies over Bath en 
Baalhoek Hugo Schiltz drong erop 
aan dat Antwerpen i v m het Baal-
hoekkanaal een definitief en duidelijk 
standpunt pro-uitvoering bekend
maakt 

Ook IS het absoluut nodig zeker
heid te krijgen omtrent de financie
ring van de noodzakelijke havenwer
ken Om de kredietvoorzieningen 
veilig te stellen zal het erop aanko
men de anti-Antwerpse houding in 
Vlaanderen om te buigen naar een 
meer positieve houding Verder 
sneed Hugo Schiltz nogmaals het 
probleem van de waterverdragen 
aan 

De VU-mimster betreurde dat in 
het verleden de Vlamingen kansen 
lieten liggen om bindende afspraken 
met Wallonië te maken, zulks in ruil 
voor de miljarden voor het Waalse 
staal Voor de VU-minister moet bij 
volgende onderhandelingen met 
Wallonië het dossier „Waterverdra
gen" in het Vlaamse eisenpakket 
voorzien worden 

Zware belastingdruk 
Dirk Stappaerts had op zijn beurt 

geen goed woord over voor de 
toenemende belastingdruk die de 
Antwerpenaars moeten ondergaan 

„Precies op het moment dat iedere 
burger van ons land reeds striemend 
gestraft wordt voor de blijkbaar on
ophoudelijke inleverings- en belas
tingmanie van de CVP-PVV-regeer-
ders, moet de Antwerpse staatsbur
ger nog eens extra-diep in de porte
monnee tasten, onder de gesel van 
de SP-CVP-stadskoalitie, die haar 
jarenlange financiële moeilijkheden 
blijft afwentelen op haar inwoners
belastingbetalers 

Met een dergelijke resem extra-
fiskale banbliksems zien we met zo 
dadelijk de Antwerpse stadsbevol
king drastisch toenemen i 

Integendeel, met alle nefaste ge
volgen voor het financiële draagvlak 
van de volhouders en blijvers i 

De eretitel „Sinjoor" wordt tegen
woordig tegen afpersingsbedragen 
afgekochti" aldus de oud-burge-
meester van Borgerhout 

Hij had ook heel wat vragen bij de 
zitpenningen jury-eksamens die pre
cies met 1 miljoen worden opgetrok
ken Volgens Dirk Stappaerts lijkt dit 

VUJO-arr. Turnhout 
betoogde tegen zure regen 

Vorige zaterdag 7 april demon
streerde „Natuur 2000" te Mol tegen 
„zure regen" Onder de aanwezigen 
bevond zich ook een uitgebreide 
delegatie van VUJO-arr Turnhout 

De verzuring van het regenwater 
kan voor de industnelanden als het 
meest ernstige en dreigende milieu
probleem van de jaren '80 worden 
beschouwd 

Over heel Europa en vooral in de 
Skandinavische landen is de toe
stand problematisch Ook het grond
water verzuurt waardoor de bossen 
en landbouwgewassen aangetast 
worden Momenteel is reeds 
560 000 ha bos ziek (dit is de opper
vlakte van het totale Belgische bos-
bestand) Verzuurd grondwater lost 
bovendien gemakkelijk zware toxi-
scne metalen op, wat een direkte 

bedreiging betekent voor de volks
gezondheid Zo kan bijvoorbeeld het 
grondwater in een deel van de Lim
burgse Kempen met meer als drink
water worden gebruikt omdat be
paalde opgeloste zware metalen uit 
stortplaatsen het water vervuilen 

Met deze betoging eisten de de
monstranten maatregelen tegen de 
verdere verzuring Deze situeren 
zich vooral op twee gebieden ont
zwaveling van de gebruikte brand
stoffen en doorgedreven energiebe-
spanngen 

Niettegenstaande de beperkte op
komst kreeg de betoging door het 
centrum van Mol veel belangstelling 
van publiek en pers Blijkbaar zien 
ook ZIJ zoals Natuur 2000 en VUJO, 
in dat de toestand onhoudbaar is 

wel erg in tegenspraak met algeme
ne personeelsstop, afvloeiing en ver
vroegde oppensioenstelling Ook de 
zitpenningen juryleden in de Politie
school waren voor hem een doorn in 
het oog 

Was het VU-raadslid het er volle
dig mee eens dat de bedragen voor 
de instellingen zoals de Philharmonie 
van Vlaanderen en de Opera behou
den bleven, daar het met meer als 
normaal is dat de Stad Antwerpen 
deze vormen van kulturele uitstraling 
van heel Vlaanderen, naar binnen en 
buitenland helpt realizeren, dan vond 
hij het eerder pijnlijk dat voor de 
aankoop kunstwerpen mets meer 
weerhouden werd 

Dirk Stappaerts bepleitte zeer 
sterk dat aan een efficiënte en 
urgente brainstorming gedaan wordt 
binnen de bevoegde kommissies om 
te bekomen tot mobilizatie van alle 
mogelijke middelen om in de toe
komst te kunnen beschikken over 
een voldoend gespijsd Algemeen 
Fonds voor de verantwoorde aan
koop van kunstwerken 

Verder vestigde hij de aandacht 
op het Borgerhoutse initiatief om 
volgend jaar een Alfred Ost-herden-
king te houden en hij vroeg de 
nodige belangstelling en steun van 
het Stadsbestuur 

Dirk Stappaerts sneed ook nog de 
problematiek van de Antwerpse Zoo 
aan Hij verheugde er zich over dat 
de toelage van de dierentuin werd 
opgetrokken tot 2 miljoen, maar 
wees erop dat deze instelling met 
zware financiële problemen kampt 
en men voor de toekomst iets zal 
moeten doen om de dierentuin te 
redden Hij verwees hier naar het 
buitenland waar de bestaande die
rentuinen over heel wat meer over
heidssteun beschikken Bob Loete 

Volgende week brengen wij het 
vervolg van deze raadszitting waar
in de andere VU-raadsleden tal van 
problemen aansneden. 

ANTWERPEN 
APRIL 
12 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 

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

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

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

14 LAAKDAL VU-ledenfeest in lokaal Lambertus te Eindhout-
Laakdal Mosselen of kip naar keuze Vooraf inschrijven 150 fr 
Orkest VV-Sextet 

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

15 BOOISCHOT-SCHRIEK. Natuurwandeling ± 8 km ,Booischot-
pad" Vertrek om 14 u Palieterhoeve, waar eveneens de aan
komst IS voorzien 

15 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 

15 WOMMELGEM: Den Klauwaert VK-Omnisportveremging ncht 
voor de eerste maal een Poezieavond in, om 20 u 30 in feestzaal 
„Keizershof', Dasstraat 24 Inkom 100 fr Optreden van violist 
Joan Smits van het ensemble de „Fluwelen Streling" 

21 WESTERLO- Kempisch jongerenbal in zaal „Volkslust" (bij Fien), 
Tongerlodorp, Westerlo, met discobar „Brazil" W K 50 fr, inkom 
60 fr Org VUJO-arr Turnhout 

21 WOMMELGEM- Paasfeest voor kinderen tot 12 jaar, in Den 
Klauwaert om 14 u Inschr tot 18/4 bij bestuur Animatie film, 
zang, paaspakket en koeken 

26 HERENTHOUT: Kulturele Knng „De Wijngaert" orgamzeert i s m 
de Damiaanaktie en andere verenigingen „Damiaan" een eenak
ter door Alex Wilquet Om 20 u in zaal Funkis, Markt Kaarten 
200 fr en 150fr 

26 WOMMELGEM: VUJO-arrondissementsraad in De Klauwaert 
om 20 u 15 

26 RIJKEVORSEL: Informatie-avond en meeting over de Europese 
verkiezingen door Jaak Vandemeulebroucke en als afsluiting 
voor de avond gastspreker Walter Luyten Om 20 u in zaal 
Condor 

27 MOL Voordracht over „De geschiedenis van de Vlaamse 
Beweging", deel 1, door senator Walter Luyten in zaal Malper-
tuus, Turnhoutsebaan 15 Om 20 u, toegang gratis Org VUJO-
Mol 

27 KONTICH: Algemene VU-ledenvergadenng in zaal Alcazar, om 
20 u 

28 BRASSCHAAT: Inwijding van het vaandel van de afdeling 
Samenkomst om 14 u 30 aan de dekanale kerk St-Antonius 
Feestzitting om 16 u, gastspreker Walter Luyten, in zaal Pelikaan 

28 DUFFEL: 16de VU-bal in zaal Alcazar, Handelsstraat Deuren om 
20 u Eerste dans om 21 u Inkom 50 fr 

28 LINT: 2de VUJO-bal in zaal 't Gulden Vlies met DJ's Harry en 
Barry Inkom 70 fr, voorverkoop 50 fr 

29 SCHILDE-'s GRAVENWEZEL: Dienstverlening door Bart Van-
dermoere, in cafe „De Schilde", Turnhoutsebaan van 11 tot 12 u 

Aartselaar verlaagt verhaalbelastingen 
Door een KB van 1981, betreffen

de de verhaalbelastingen, was de 
gemeente Aartselaar wel verplicht 
om het verhaalbelastingreglement te 
herzien, wilde zij met naast de subsi
dies grijpen die normaal voorzien zijn 
voor wegemswerken De CVP-VÜ-
koalitie heeft bij deze herziening de 
zijde van de belastingplichtige geko
zen door de verhaalbelasting die 
vroeper 100 % bedroeg drastisch te 
verlagen tot 35 % doch enkel voor 
de werken die werden uitgevoerd 
vanaf 1 1 1984 Schepen van Finan
cien Rik Thys (VU) motiveerde deze 
houding met erop te wijzen dat het 
gemeentebestuur de gevoelige be
lastingvermindering — o a de opcen
tiemen op de onroerende voorheffin

gen en de personenbelastingen — 
ook de volgende jaren wenst te 
behouden Het zou echter wel de 
betrachting zijn om de verhaalbelas
ting op werken van voor '84, waar
schijnlijk begin 1986, op hetzelfde 
niveau te brengen, dus 35 % 

Geen verplaatsings
vergoedingen 

In de zitting van februari was het 
punt van de verplaatsingsvergoedin
gen op de geheime agenda geko
men De schepenen hadden zich 

' toen onthouden en vertrouwden op 
het gezond verstand van de opposi
tie, dit bleek een misrekening te zijn, 
de oppositie stemde tegen De vraag 
om kilometervergoeding diende dus 

opnieuw gesteld te worden Sche
pen Thys wees erop dat de schepen 
altijd een beroep kan doen op een 
gemeentewegen Dit zou in de prak
tijk betekenen dat er een extra wa
gen moet aangekocht worden wat 
wel duurder uitvalt dan de gevraag
de tussenkomst Deze vergoeding 
werd meerderheid tegen minderheid 
goedgekeurd 

Aan de gemeenteraad werd ge
vraagd om een procedure te mogen 
instellen tegen de onwettige toe
stand i v m een firma gelegen in de 
Ysselaarswijk, die verkeershinder 
veroorzaakt Hoewel het hier een 
onwettige situatie betreft, kon de 
oppositie haar goedkeunng met ge
ven ZIJ onthield zich (HK.) 

U wil investeren 
in de toekomst... dus in eigen regio 

dan eerst EBES kontakteren 
dé energieleverancier in Vlaanderen 

Raadpleeg onze adviseurs-industrie 

Antwerpen ir J Vincent, Mechelsesteenweg 271, tel 03-2800577 
Gent ir M Raskin, F Rooseveltlaan 1, tel 091-25 58 31 

Hasselt ir J De Greef, Herckenrodesingel 4, tel 011-250931 EBES 
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LIMBURG 
APRIL 
12 ST.-TRUIDEN; Spreekbeurt door kamerlid Willy Kuijpers over 

„Het Europa der volkeren" om 20 u in het Kultureel Centrum, 
Minderbroedersstraat 29 Org VU-St-Truiden 
HOESELT: Grote VU-meeting over tewerkstelling in Zuid-Lim-
burg Om 20 u in Kultureel Centrum Spreker, provincieraadslid J 
Sauw/ens, burgemeester van Bilzen 
WIJCHMAAL-PEER: Kienavond VU-centrum Sociaal Werk, Ont
moetingscentrum 
DIEPENBEEK: Mosselavond om 20 u in feestzaal „'t Stichelken", 
Grendelbaan 195 fr voor kip met frieten of mosselen met frieten 
Gastsprekers Willy Kuijpers, Jaak Gabriels en Johan Sauv^^ens, 
ZIJ zullen spreken over de Euroverkiezingen 
MEEUWEN-GRUITRODE: 2de Vlaams bal in zaal Hippodrome te 
Neerglabbeek om 20 u Inkom 49 fr 
AS-NIEL: VU-ledenfeest in buurthuis „Scherpenheuvel". om 20 u 
BOCHOLT: Vormingsnamiddag VUJÖ-Limburg over de geschie
denis van de Vlaamse Beweging — deel 2 — in zaal Rembrandt 
Om 14 u 
DIEPENBEEK: VU & VUJO-mosselavond in zaal 't Stichelken, 
Grendelbaan 60, om 20 u 
BOCHOLT: Uitdelen van Paaskuikentjes op het grondgebied 
Bocholt door leden van VUJO-Bocholt 

13 

13 

14 

14 

21 

23 

• Gevraagd jonge (aanvangende) 
bediende voor halve dagen, algem 
bureelwerk Schrijven kantoor re-
daktie W U 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 052-356902 

• 22 j jongeman, A3 elektriciteit en 
6 j electronica, zoekt een betrekking 
in het Brusselse of op de as Brussel-
Halle 

U Twintigjang meisje zoekt betrek
king als bediende ten w van Brussel 
Opleiding handel en bureel Voor 
inlichtingen zich wenden tot volks
vertegenwoordiger dr J Valkeniers, 
02-5691604 

HOE BREED ZULT U HET NOG 
HEBBEN WANNEER Ü MET 
PENSIOEN GAAT? 

Stoppen met werken betekent voor 
j veel mensen ook een vermindering van 
hun levensstandaard. Een wettelijk 
pensioen bedraagt momenteel per maand 
maximum 14.000 F voor een zelfstandige 
en 30.000 F voor een loontrekkende. 

Dat IS wel genoeg om te leven. 
Maar als u wilt blijven leven zoals u dat 
tjewoon bent, zult u zelf een reserve 
moeten aanleggen. Met het nieuwe Ego 
Pensioensparen van het Gemeentekrediet 
IS dat gemakkelijker dan u ooit 
voor mogelijk hield. En dan 
ooit mogelijk was. 

gaan. Op 50,55,60 of 65 jaar. 
Intussen blijven deze Kasbons 

uiteraard uw eigendom. U kunt ze dus 
ook vroeger opnemen en te gelde maken. 

U beschikt erover wanneer u het 
maar wenst. 

VOOR EEN PAAR FRANK PER 
MAAND HEBT U ER EEN LEVENS
VERZEKERING BIJ. 

Met een bijkomende levensverze
kering stelt u ook de toekomst van uw 
nabestaanden veilig. Stel dat u 30 jaar 
bent en beslist gedurende 20 jaar 2.000F 

per maand te sparen, dan betaalt u 
maandelijks een levensverzekeringspre
mie van slechts 112 F. Een te verwaarlo
zen bedrag voor zo'n belangrijke bijko
mende geruststelling. 

HOE VROEGER U AAN EEN 
BIJKOMEND PENSIOEN DENKT, 
HOE MINDER U ERVOOR MOET 
DOEN. 

Om, tegen de huidige rentevoeten, 
op 65 jaar een bijkomend pensioen van 
méér dan 3.500.000 F te krijgen, kunt u 
ofwel 1.000 F per maand sparen vanaf uw 

27 jaar of 3.000 F per maand vanaf uw 
39 jaar. Reken voor uzelf maar uit welke 
formule de minste moeite kost. 

De dag dat u met welverdiend 
pensioen gaat, beschikt u over een mooie 
som geld. Als u het dan wat handig aan 
boord legt, zet u dat kapitaal uit, of 
een deel ervan, zodat u er jaarlijks de 
interesten van int. 

Zo kunt u voor de rest van uw 
leven van uw rente leven 

^ - * ondLT J L rubrKk Binkun 

. GEEN ENKELE 
ANDERE SPAARVORM 
GEEFT U ZO'N 
GOED BIJKOMEND 
PENSIOEN. 

Laten we even 
nuchter vergelijken. 
Wanneer u 25 jaar lang 
2.500 F per maand spaart, d.i. 
750.000F m totaal, krijgt u met eer 
wone spaarformule tegen de huidi.: 
tetarieven 1.643.411 F netto. Met 1 
Pensioensparen krijgt u 2.669.045 F 
Dat IS 1.025.634 F méér. Die meero 
brengst verschilt natuurlijk volgen 

Geefuzdf het beste 
bykomende pensioen. 

jaren 
\oor uw 

pensioen 

20 
2ï 
10 
IS 
-10 

Basis 
2 500 F 
maand 
Totaal 

gespaard 
bedrag 

300 000 
450 000 
600 000 
750 000 
900 000 

1 050 000 
1 200 000 

Netto 
bedrag 

\ i a 
normale 

spaai vorm 

406 915 
718 572 

1 129 112 
1 643 411 
2 284 072 
3 082 452 
4 077 379 

itLrestberekeningop basis der rente\neten \an kr 
p 15 02 84 

I 1 mainde!ijkstspa.irbLdri[;bipi iltunULiurliik..Lll 
nimum250F) 

duur van de spaarperiode en de 
tijd die u nog rest tot uw 
pensioen. Er steeds mee rekening 
houdend dat m de loop van de 
spaarperiode het rendement 
afhangt van de schommeling 
der rentevoeten. 

Met bovenstaande tabel 
kunt u zelfbij benadering becij
feren hoe groot uw bijk-omend 
pensioen kan zijn. 

Hoe WIJ u zo'n hoog rende
ment kunnen geven, leggen we 
even uit. Maandelijks spaart u 
een vast bedrag op uw Deposito
boekje bij het Gemeentekrediet. 

Telkens u 5.000F bijeenge-
spaard hebt, wordt het bedrag om-
a;ezet in een Kasbon. Dat gebeurt au
tomatisch, u moet er niets voor doen. 

Wij zorgen ervoor dat al het geld 
vrijkomt wanneer u met pensioen wilt Alleen bij het Gemeentekrediet 
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VU-Maldegem: vragen en 
bedenkingen rond miljoenen 

O p woensdag 28 maart l.l. kwam de gemeenteraad van Ma ldegem 
in zitting samen om in openbare zitting een 17-tal punten te bespre-
l<en. Twee punten van de dagorde handelden over de O C M W - b e g r o -
ting 1984 en het ontmoetingscentrum te Kle i t 

OVER beide punten had VU-
raadslid Piet Blomme toch en

kele vragen en bedenkingen. 

OCMW-begroting 1984 
In zitting van 21 februari '84 had de 

Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
de begroting voor het dienstjaar 
1984 vastgesteld Behoudens de 
vaststelling dat de begroting drie tot 
vier maand te laat werd behandeld, 
merkte de Raad toen op dat wat de 
gemeentelijke tegemoetkoming be
treft n.l. in concreto 24.687.000 frank 
het O C M W voor een voldongen feit 
werd geplaatst aangezien de ge
meentebegroting dienstjaar 1984 
reeds definitief door de gemeente
raad was vastgelegd in zitting van 
1 februari. 

Graag vernam VU-raadslid Piet 
Blomme rond welke penode de ge
meentelijke tussenkomst werd be
paald, of dit in direkte samenspraak 
met verantwoordelijken van het 
O C M W gebeurde en hoe men tot 
het toegekende bedrag was geko
men? 

Uit de antwoorden der CVP-meer-
derheid konden we leren dat er om 
de drie maand kontakten zijn tussen 
het O C M W en het gemeentebe
stuur Dit gebeurde het laatst in 
januan waar een ontwerpbegroting 
van het O C M W werd besproken. 
Het cijfer van het voorontwerp werd 
in de begroting der gemeente dan 
ook het definitief cijfer Voor de 
gemeentebegroting kon men echter 
niet blijven wachten op de zeer late 
begroting van het O C M W De kon-
klusie in de gemeenteraad was dan 
ook dat het O C M W vroeger moet 
beginnen werken aan zijn begroting! 

Ontmoetingscentrum Kleit 
De gemeenteraad moet zich, al

dus VU-raadslid Piet Blomme, in de 
toekomst hoeden voor het zichzelf 
voorspiegelen van ai te optimistische 
plannen. 

In zitting van 30 maart 1983 sprak 
de voltallige raad zich uit voor het 
omvormen van de vroegere ge
meenteschool tot sport- en ontmoe
tingscentrum omdat alles zeer sober 
zou aangepakt worden. 

Bij de bespreking van het vooront
werp op 6 juli 1983 werd gewag 
gemaakt van een investering van 
ongeveer 4 miljoen. De voorberei
dende werken zouden 600 000 frank 
bedragen, de overwelving van de 
speelplaats en de betonvloer zouijen 
2,53 miljoen kosten terwijl nog geen 
prijs bekend was voor de centrale 
verwarming en de verlichting. 

Men schreef een aanbesteding uit 
en op de raad van 28 maart 1.1. had 
men de cijfers. De laagste aanbie
ding kwam van de firma De Vliegher 
uit Kleit voor een bedrag van 
5.095.911 frank. Dat de meerderheid 
te Maldegem goede schatters zijn! 

Als dit bedrag bekend werd ge
maakt vroeg VU-raadslid Piet Blom
me of men reeds enig idee had van 

de reèle kostprijs van de overige 
fazen: voorl)ereidingswerken, cen
trale verwarming, verlichting en sani
tair 

Volgens raadslid De Muyt (CVP) 
zou het bedrag van ongeveer 
5 miljoen na bijrekening van de BTW 
de zes miljoen bereiken. Rekent men 
dan nog de kosten van de architekt 
en de volledige afwerking, zal dit 
volgens raadslid De Muyt op een 
avontuurtje komen van ongeveer 
een slordige tien miljoen i 

Van raadslid De Roo (CVP) verna
men we dat die aanbieding van vijf 
miljoen hem in alle eerlijkheid (?) 
werkelijk had verrast Volgens hem 
een bundel dat nog eens goed moet 
worden bekeken en eventueel over 
meerdere jaren moet worden ge
spreid 

Uit de mond van burgemeester 

Beveren aan graf pastoor Veltmans 
Op zaterdag 17 maart trok de 

Amedee Verbruggenkring afdeling 
Beveren voor een weekeinde naar 
de Voerstreek. Tweeëndertig perso
nen verbleven er in de riante, zeer 
moderne Vlaamse jeugdherberg te 
St-Martens-Voeren. Deze jeugdher
berg die o.a. over 4 famiiiekamers 
beschikt elk met eigen badkamertje 
en keukentje, wordt beheerd door 
de simpatieke Voerense familie Ver-
linden-Gebroers die niets onverlet 
laat om het de gasten aangenaam te 
maken. 

Na een mooie wandeling naar 
's Gravenvoeren, maakten we 's a-
vonds kennis met de kunstenaar K 
Brouwers die smakelijk en boeiend 
over de Voerstreek kon vertellen, 
gepaard gaande met een mooie dia
reeks. 

Zondagmorgen vertrokken we 
naar de prachtige kommanderij van 
St-Pieters-Voeren, met zijn forellcn-
kwekenj toebehorende aan de fami
lie Snoeck en 's namiddags besloten 
we een schitterend weekeinde met 
een bezoek aan Teuven. 

De ganse groep bracht vooraleer 
afscheid te nemen, een korte maar 
ontroerende bloemenhulde aan het 
graf (zie de foto) van pastoor Velt
mans. In enkele woorden herinnerde 
de organizator. Jan Weyers, eraan 
dat personen zoals pastoor Velt
mans aan de basis liggen van de 
ontvoogding van het Vlaamse volk. 

Dikwijls verguisd, bespot en zelfs tot 
na hun dood vervolgd zullen ze toch 
eeuwig en met dankbaarheid voort
leven in onze gedachten 

Jean Rotsart de Hertaing vernamen 
we dat er in fazen zal worden ge
werk t dat bepaalde werken in eigen 
regie zullen worden uitgevoerd. Hij 
moest wel bevestigen dat er nog 
geen ramingen waren voor de voor-
bereidingswerken, centrale verwar
ming, verlichting en sanitair Iets dat 
volgens hem zeker zal gebeuren. 
Werken die voornamelijk met eigen 
personeel zouden worden uitge
voerd. 

Eén ding is zeker: de CVP-meer-
derheid heeft de bevolking van groot 
Maldegem terug aan het lijntje voor 
een „sober" ontmoetingscentrum 
van ongeveer tien miljoen! 

Guide Veerman 

OOST-VUtANDEREN 
APRIL 
13 DEINZE-ST.-MARTENS-UVTEIVI: Spreekbeurt door Jaak vande-

meulebroucke over de Europese verkiezingen om 20 u. in de 
gemeenschapszaal te Deurie, Rijksweg 14, achter het vroegere 
gemeentehuis van Deurie. 

13 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 f r 

14 OUTER-APPELTERRE-VOORDE: 8ste eetfestijn van VU vanaf 
18 u. in zaal De Jachthoorn te Outer Voorverkoop 100 fr. Ook op 
15/4 van 11 u. 30 tot 15 u. 

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

14 ZOMERGEM: VU-ledenfeest in lokaal „Toersprot", Bevrijdings
straat om 19 u 30. 

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

23 BAARDEGEIVI-HERDERSEM-MELDERT-MOORSEL: Paas-
maandagfeest om 15 u. Te Maxens. 

30 MEERBEKE-NEIGEM: Achtste Breugeliaanse mei-avond vanaf 
18 u. in de Beriindiszaal te Meerbeke. 

Lochristi:CVP en P W schermen 
voor hun parlementairen 

Slechts acht punten „sierden" de 
agenda van de jongste gemeente
raad (26 maarO. In het eerste punt 
bracht de burgemeester verslag uit 
van het schepenkollege in verband 
met het afschaffen van het stoken 
met teerslam. Met veel bewoordin
gen en tierlantijntjes bezong de bur
gemeester in alle toonaarden de lof 
over de bereikte resultaten. Eigen lof 
stinkt zegt men, maar de CVP ruikt 
het graag. Na de auto-bewieroking 
werd vanuit de tweehoofdige VU-
fraktie om verduidelijking gevraagd 
onder meer over de garanties die het 
kollege wist te bekomen en over de 
uitslag van de analyses Dit viel blijk
baar niet in goede aarde bij de 
burgervader, die van oordeel was 
dat zijn betoog blijk gaf dat elk 
probleem uit de weg was geruimd. 
Dit bleek met volledig te kloppen, 
daar slechts vage mondelinge garan
ties door de teerslamstokers werden 
verschaft 

Nothomb-Happart 
Pas bij de behandeling van de 

toegevoegde punten kwam de kat 
op de koord. De VU-fraktie had twee 
ontwerpen van motie op de agenda 
geplaatst' motie voor de splitsing van 
het ministerie van Binnenlandse Za
ken en een motie betreffende de 
belediging van de Vlaamse Gemeen
schap door Happart. De burgemees
ter kwam aandraven met het beken
de rondschrijven van de Franstalige 
nobiljon C.F Nothomb om moties die 
het gemeentelijke overstijgen onont
vankelijk te verklaren. De VU repli
keerde door te poneren of het met 
van het allerbelangnjkste gemeente
lijk belang is onder welke hogere 
overheid de gemeente ressorteert 
Zich als een slaafse dienaar achter 
„zijne verheeriijkte eminentie" C.F. 
Nothomb verschuilend gaf de bur
gervader het woord aan de Pest 
Voor Vlaanderen, die ook hun 
Vlaams Nationaal elektoraal masker 
te Lochristi sedert de verkiezingen 
hebben opgeborgen. De liberale he
ren stelden dat het de taak was voor 
de parlementairen om over dergelij
ke zaken te beslissen. Onmiddellijk 
trad de burgemeester deze stelling 
bij, stelde dat over<Je inhoud van de 
moties niet gediskussieerd kan wor
den, maar dat zal gestemd worden 
over de ontvankelijkheid ervan en 
zonder ons nog een kans te geven 
aan het woord te komen werd ge
stemd, pro: V U . 2, contra: CVP 13, 
PVV. 9, SP- 1. 

Daarmee werd nogmaals aange
toond hoezeer CVP en PVV een 
„onbekwaam minister" beschermen 
en zelfs op een voetstuk plaatsen. 
Arm Vlaanderen. Zodoende werden 
tevens de eigen pariementairen be
schermd door hen een signaal van 
een idee die steeds meer en meer 
leeft in de Vlaamse Gemeenschap, 
zelfs met door middel van een motie 
te laten geworden. 

Uit de krammen-

Na dit bijwijlen scherp debat werd 
het derde toegevoegde punt van de 
VU behandeld. Gevraagd werd een 
verwaarioosde hoek in het dorp van 
Zeveneken aan te pakken. De zeer 
onestetische private muur kan wor
den gekamoef leerd door onder meer 
groenbeplanting waarmee het braak
liggend stukje grond eveneens een 
mooi uitzicht zou krijgen en bijdra
gen tot de dorpsverfraaiing. Het 
plaatsen van een fietsenbergplaats 
ten behoeve van de schoolgaande 
jeugd zou meteen het nuttige aan het 
estetische koppelen. Helaas, de kre
dieten voor groenvoorziening in 
1984 waren uitgeput verklaarde de 
burgemeester Hij schoot uit zijn 
krammen bij de vraag of Zeveneken 

diende te wachten tot 1985. Boos 
poogde hij ons diets te maken dat er 
nog zo iets bestond als een begro
tingswijziging. 

De nood van een fietsenberg
plaats voor de schoolgaande jeugd 
bleek voor de burgervader uit de 
lucht gegrepen. Hij verioor blijkbaar 
uit het oog dat niet iedereen naar de 
gemeentelijke lagere school gaat 
maar dat de scholieren zich met het 
openbaar vervoer begeven naar Lo-
keren of (Sent De fietsen worden in 
het dorpscentrum gestald, waar er 
plaats is. De „burgervader" keerde 
op zijn stappen terug en verklaarde 
deze problematiek tegemoet te ko
men nadat de reorgamzatie van het 
openbaar vervoer (einde apnl, begin 
mei) IS doorgevoerd. Qui vivra, verra! 

Ignace van Driessche 

Bormsdag te St.-Niklaas 
Nu zondag 15 april 

Sinds 1967 herdenkt de Borms-
stad St-Niklaas het levensoffer van 
dr. August Borms. Met de verjaardag 
zelf van zijn gewelddadige dood op 
donderdag 12 april 1984 wordt in de 
dekanale kerk van Zottegem om 
19 u. 30 een bijzonder misoffer op
gedragen met uitreiking van gedach
tenissen (organizatie VOS). 

Te St-Niklaas een driedaagse met 
tentoonstelling van een merkwaardi
ge repressie-kruisweg op 13-14-15 
april, een jongeren- en vormingsdag 
op zaterdag 14 april en de jaariijkse 
„Bormsdag" zelf op palmzondag 15 
apnl georgamzeerd in het S t^ozefs-
Klein-Seminarie van St-Niklaas. 

In de Calefac van het kollege 
wordt op vrijdagavond 13 april de 
„Kruisweg" van Flor De Raet vanaf 
•19 u. 30 voorgesteld. Schepen Daan 

Antheunis geeft een woord van toe
lichting over dit werk dat ontstond tij
dens de na-ooriogse repressiejaren 
in het kamp van Beverlo. 

Op palmzondag 15 april heeft om 
10 u. in de kollegekerk de jaarlijkse 
Bormsmis plaats, voorgegaan door 
superior Daan De Smet In dit Oran
jejaar worden allen herdacht die 
streden of vielen voor de vrijheid der 
Nederianden. N.a.v. dit Bijzonder 
„Heilig Jaar" zal Dom Eligius Dek
kers, abt van Steenbrugge een aan
gepaste homilie uitspreken. 

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

Gemeente Herzele 
Het Kollege van Burgemeester en Schepenen brengt ter 

kennis dat volgende betrekkingen te begeven zijn: 
— acht halftijdse schoonma(a)k(st)ers. De te begeven prestaties zijn vast

gesteld op 988 u./jaar; 
— één volt i jds geschoold arbeider B (metser-plaveier); 
— één volt i jds geschoold arbeider B (schrijnwerker); 

— één volt i jds geschoold arbeiders A (chauffeur). 

Eigenhandig geschreven kandidatuur, dient aangetekend te worden ver
stuurd aan het Kollege van Burgemeester en Schepenen. Markt 1 te 9550 
Herzele, uiteriijk tegen 30 april 1984 (datum poststempel geldt als bewijs). 

Onder geen beding zal rekening worden gehouden met laattijdig binnenge
brachte aanvragen. 

Inlichtingen zijn telefonisch te bekomen op het sekretariaat Telefoon: 
053-62.2029 - 62.75.34 (post 6) 

Namens het Kollege van Burgemeester en Schepenen. 

Op last 
V r de burgemeester. 

De sekretaris de schepen van Personeel, 
M DE BACKER L FERMON 

(Adv. 79) 
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VU-Sinaai vraagt aandacht voor Zwaanaardestraat 
Sinaai heeft sinds de samenvoe

ging met Sint-Niklaas nog lieel wat te 
goed. Het Sinaaise Volksunie-afde
lingsbestuur heeft samen met ge
meenteraadslid, Arthur Baeckelandt 
alle belangrijke verwaarloosde plaat
sen op een rij gezet en konkrete 
voorstellen uitgewerkt 

Als één van de vele komt de 
Zwaanaardestraat aan de beurt. De 
openbare verlichting in de straat is 
hopeloos verouderd. Er zijn bijgevolg 
vele donkere, onveilige stukken voor 
de mensen die 's avonds door de 
straat rijden. 

Het Volksunie-afdelingsbestuur 
vond het dan ook dringend noodza
kelijk dat gemeenteraadslid Arthur 
Baeckelandt een verzoek tot moder-
nizering (met lampen zoals we ze te 
Sint-Niklaas-centrum reeds kunnen 
aantreffen) van de openbare verlich
ting zou overmaken aan het sche-
penkollege. 

-nn:^ 

Een zicht op de Zwaanaardestraat te Sinaai. 

Sociaal dienstbetoon 
senator Walter Peeters 
Waasland 

1ste zaterdag: 14-15 u. te Lokeren 
in Café De Groene Poort Markt 

3de zaterdag: 14-15 u. te Temse in 
Café Cambrinus, hoek Kasteelstraat; 
15-16 u. te Bazel ten huize van bur
gemeester Denert Rupelmonde-
straat 90; 16-17 u. te Kruibel<ie ten 
huize van schepen Van Mieghem, 
Bazelstraat 89. 

4de zaterdag: 14-15 u. te Stekene 
in café 't Straatje, Heistraat; 15-16 u. 
te De Klinge ten huize van gemeen
teraadslid Robert Van Duyse, 
Trompwegel 72. 

ledere 2de en 4de zondag van de 
maand te Sint-Niklaas in lokaal 
„Steenstraete", Nieuwstraat 86, van 
11 tot 12 u. 

Dendermonde 

1ste zaterdag van de maand: 9-
10 u. te Sombeke-Waasmunster bij 
gemeenteraadslid Leona De Lamper, 
Dries 26, Sombeke; 10 u. 30-11 u. 30 

te Ze/e in lokaal „De Klodde" (naast 
de Pallieter). 

2de zaterdag: 8 u. 30-10 u. te Ham-
me, ten huize van de senator, Nijver
heidsstraat 64; 10u. 30-11 u. 30 te 
Lebbeke ten huize van mevrouw 
Van Biesen, Brusselse Steenweg 
145; 12-13 u.te Buggenhoutm café 't 
Varkenskot Krapstraat 

3de zaterdag: 10-11 u. te Wette-
ren, lokaal „Vlaams Ziekenfonds 
SDD, Jagersstraat 2; 11u. 30-
12 u. 30 te Kalken-Laarne ten huize 
van Kris Van Acker, Kouterdreef 24, 
Laarne. 

4de zaterdag: 8 u. 30-10 u. te Ham-
me ten huize van de senator. Nijver
heidsstraat 64; 10u. 30-11 u. te 
Schoonaarde ten huize van gemeen
teraadslid Herman Van Den Ab-
beele, Losweg 11; 11 u. 30-12 u. 30 
te Overmere in café „De Boeren
krijg", rechtover de kerk. 

ledere 1ste en 3de zondag van de 
maand zitdag in 't Vestje, Oude Vest 
129 te Dendermonde van 11 tot 12 u. 

Dienstbetoon 
kamerlid 
Johan De Mol 

Eerste zaterdag van de maand: 
Appels, van 8 u. 30 tot 9 u. bij Agnes 
Van der Steen; Oudegem, van 9 u. 
tot 9 u. 30 bij Willy Roels; Schellebel-
le, van 9 u. 30 tot 10 u. bij gemeente
raadslid A. Bombeke; Weiteren, van 
lOu . tot lOu . 45 bij Renaat Meert; 
Kalken, van 10u.45 tot 11 u. 15 bij 
gemeenteraadslid André De Rijcke; 
Berlare, van 11 u. 15 tot 12 u. bij 
gemeenteraadslid E Van Hauwer-
meiren; Baasrode, van 13u. 30 tot 
14 u. bij gemeenteraadslid Ferdy Wll-
lems; Buggenhout van 14 u. tot 
14 u. 30 bij gemeenteraadslid Toon 
Keldermans. 

Tweede zaterdag van de maand: 
Lebbeke, van 9 u. tot 10 u. bij Johan 
De Mot; Wieze, van 10 u. tot 10 u. 30 
bij Marcel Verméir; Denderbelle, van 
10 u. 30 tot 11 u. bij Lieven Vervliet; 
Grembergen, van 11 u. tot 11 u. 30 
bij gemeenteraadslid Herman Burgh-
grave; Sint-Gillis, van 11 u. 30 tot 
12u. bij Willy Peels. 

Elke maandag van 11 u. tot 12 u.: 
Dendermonde, in 't Vestje. 

Nieuwe politieke raad 
te Ninove 

Tijdens de jongste vergadenng 
van de PR te Ninove werd overge
gaan tot de aanstelling van voorzit
ter, sekretans en penningmeester 
Willy De Saeger, weliswaar afwezig 
wegens griep, had zich bereid ver
klaard zichzelf als voorzitter op te 
volgen en aangezien er geen andere 
kandidaten waren werd hij met een
ieders goedkeuren aangeduid als 
voorzitter De ontslagnemende se-
kretaris, J De Troyer stelde zich 
geen kandidaat meer voor deze 
funktie Na overleg werd Enk De 
Bruyn aangeduid als sekretans. 
Chris De Paepe, tot nu toe waarne-

4de Handelsbeurs 
van Lede 

Albert van Hove, verantwoordelijk 
voor de organizatie van de 4de Han
delsbeurs van Lede, een initiatief van 
de sociaal-kulturele vereniging 
„Priester Daens" is al volop bezig 
met de voorbereidingen en de sa
menstelling van de affiche. De Han
delsbeurs gaat door vrijdag 10, zater
dag 11, zondag 12, maandag 13, 
dinsdag 14 en woensdag 15 augus
tus. In de gebouwen en op de terrei
nen van het St.-Maartenskollege, 
Nieuwstraat Lede. Geïnteresseer
den moeten kontakt opnemen met 
A. Van Hove, Guchtstraat 32, 9310 
Lede. Tel. 053-21.60.37. 

ommu 
• M a n , 28 jaar en w o n e n d e in 
het Meche lse , zoek t een bet rek
k ing. D ip loma 4 A 3 elektr ic i tei t en 
5 A 3 automechanika. Tien jaar 
e rvar ing in het v e r k o p e n en her
stel len van auto-onderde len, 
tweeta l ig . Ref. nr. 0161 . 

Belangste l lenden kunnen kon -
takt o p n e m e n me t Vo lksve r te 
genwoo rd ige r J o o s Somers , via 
het V laams Nat ionaal Cen t rum, 
Ontvoer ingsp le in 1, 2800 M e -
chelen, tel.: 015-20.95.14. Gel ieve 
het ref. nr. te verme lden . 

mend penningmeester nadat Rik 
Haelterman zich had teruggetrokken 
als penningmeester, werd aangeduid 
om deze funktie voortaan op zich te 
nemen 

Voorts zitten, naast de mandata-
nssen Georgette De Kegel, Renaat 
Raes, Urbain Daumene en Rik Hael
terman ook nog afgevaardigden van 
elke VU-afdeling van Groot-Ninove 
in de politieke raad, waarvan de 
heren R Martens, M Desamblanckx, 
N. De Blauwe, mevr. L Maus en 
mevr. D Herremans de aanwezigen 
waren 

Naast de genoemde namen waren 
er ook twee afgevaardigden van de 
arrondissementsraad op de verga
dering aanwezig. (E.D.BJ 

Meubelen 

on twerpen en oude kopijen 
Tony Wate r schoo t 
meube len op m a a t 

Eegene 105, S c h o o n a a r d e 
Steenweg 
W e t t e r e n - D e n d e r m o n d e 
TeL 052-42.21.56. 

Onze exclusieve ambachtelijke 
meubelen, een betaalbare luxe. 

Grote kortingen 20 - 30 40 -
50 % op verschillende toonzaal-
modellen o.m. Jean Roche - Pol-
trona Frau - Giorgetti - Tony 
Waterschoot - Campana - Tro-
tel - Ebeno - Doms - Tréca, enz. 

Welkom op zondag 
Sluitingsdag; donderdag 

Met garant ie 

(Adv.^80) 

lepel & vork... 
BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT ~ Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerio-Westerio 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten. 
Rustieke sfeer. 

F e e s t z a l e n R U B E N S 

V o o r iedere ge legenhe id 
2 pracht ige feestza len to t 
250 pers. 

Eigen keuken 
O o k zondag restaurant 

M o o i e tu in ter besch ikk ing 

D o r p s t r a a t 4 2590 Ber laa r 

TeL 03-482.16.05. 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

Tel. 056-41.29.22 
056-41.81.68 

Invoer Bourgondië-
en Bourdeauxwijneo. 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen. 

Degustaties en verkoop: 
elke vrijdag van 17 tot 19 u. 

elke zaterdag van 10 tot 13 u. 
en op afspraak. 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel. 091-67.57.12 

KOFFIEBRANDERU 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

DortmunderThier Braü-hoven 

Tervuursevest 6a LEUVEN 
Tel.: 016-22.86.72. 

Kón. Astridlaan 85, KONTICH 
Tel.; 031-57.30.3^ 

Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel.: 02-218.74.89. 

Brugse Baan 1, HULSTE 
Tel.: 056-71.15.36. 

Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor 
feesten, banketten e.a. Duitse speciali
teiten: Dortmunder Thier van t vat. 
Levende Water Tönissteiner Sprudel, 
goed en goedkoop eten. 

Holel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 min van Heizelpark \ , 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Hoidobaan 98. 1850 Grimbergen Tel 02-252 02 40 
Rost zondag gesloten - Hotel open 
Tijdens de week, suggesties van de chef t spijskaart 
Open alle dagen • maalti|dchecks 

Voor een lekker etentje 

in een gezellige sfeer: 

EETHUIS T VOSKE 

Verbertstraat 145-147 
2110 Schoten, 03-658.41.76 

Wij verzorgen al uw feesten. 

Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur. — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie. 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
TeL 053-21.35.33 

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

(adv. 23) 
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3 O jaar Volksunie in 
Oostende-Veurne- Diksmuide 

Nu o o k in O V D 30 jaar V o l k s u n i e g e v i e r d w o r d t pas t het een ko r t 
h i s t o r i s c h o v e r z i c h t te g e v e n van dr ie decenn ia V U in ons 
a r r o n d i s s e m e n t . 

„Postbus 35" 
Zoals overal elders was de partij 

in de aanvangsjaren ook bij ons nog 
helemaal niet gestruktureerd en 
speelde de flamingantische herople
ving zich nog volop af in een sfeer 
van angst en onzekerheid. In Oost
ende bv. moest alle korrespondentie 
naar „postbus 35" worden gestuurd, 
want niemand durfde zijn eigen 
adres opgeven als kontakladres. En 
één van de metodes om mensen op 
het spoor te komen die iet of wat 
Vlaamsgezind waren, bestond erin 
dat men in de geboorterubriek van 
de kranten ging speuren naar ouders 
die hun borelingen een Vlaamsklin-
kende voornaam gaven... 

De eerste afdeling in O V D blijkt 
Diksmuide te zijn geweest, onmiddel
lijk gevolgd door Oostende en Ichte-
gem. 

Voor de verkiezingen van 1958 
was Jan De Bondt lijsttreker voor de 

.Kamer, De Pyper voor de Senaat 

Jan de Bondt. de bouwer van de 
eerste IJzertoren, was tevens de 
allereerste arrondissementele VU-
voorzitter Ook voor de verkiezingen 
van 1961 bleven De Bondt en De Py
per de lijsttrekkers in ons arrondisse
ment. Jan de Bondt werd als arron
dissementsvoorzitter opgevolgd 
door Leo van de Weghe, met als se-
kretaris Toon van Synghel. 

Naar de Wetstraat 
Voor de verkiezingen van 1965 

was Etienne Lootens, burgemeester 
van Koekelare, lijsttrekker voor de 
Kamer. Van de Weghe, pas verko
zen tot eerste VU-gemeenteraadslid 
te Oostende, voerde de senaatslijst 
aan. Lootens werd verkozen als eer
ste Volksuniekamerlid voor OVD. 

In 1968 werd Lootens opnieuw 
verkozen tot kamerlid, en Van de 
Weghe werd (provinciaal) gekoöp-
teerd senator Ondertussen was 
Toon van Synghel arrondissements
voorzitter geworden en Jef Nagels 
sekretaris. 

In 1971 behield Lootens zijn ka
merzetel en werd Van de Weghe 
rechtstreeks verkozen voor de se
naat. Toen Etienne Lootens in 1972 
overleed, werd hij opgevolgd door 
Miei Vansteenkiste. 

De verkiezingen van 1974 zorg
den in O V D voor een grote verras
sing: zowel Miei Vansteenkiste als 
Jaak Vandemeulebroucke werden 
naar de kamer gestuurd. CDe lijstaan
voerder voor de senaat was mevr 
Lootens geweest). 

In 1975 werd Omer Huyghebaert 
arrondissementsvoorzitter: nagels 
bleef sekretaris (tot 1981). 

In 1977, en ook bij de grote VU-
verkiezingsnederlaag van 1978, blijft 
Vansteenkiste kamerlid. De Europe
se verkiezingen van 1979 schuiven 
Vandemeulebroucke naar voor als 
eerste opvolger, zodat hij in maart 
1981 de plaats kan innemen van 
Maurits Coppieters, 8 november 
1981 brengt de VU een algeheel 
herstel en voor O V D wordt Julien 
Desseyn tot volksvertegenwoordi
ger verkozen. 

Kris Lambert was lijsttrekker voor 
de Senaat; hij wordt samen met 
Maurits Zwaenepoel en Urbain 
Bruynoghe naar de provincieraad 
gestuurd. Andere VU-provincie-
raadsleden door de jaren heen wa
ren Taillieu, De Ganck en Hoste. 

Nieuwe krachten 
Hoewel de jongste gemeente

raadsverkiezingen van 1982 ervoor 
hebben gezorgd dat de VU overal 
meer vertegenwoordigers kreeg in 
gemeenteraden en OCMW's, kon de 
partij in O V D slechts twee burge
meesters in de zetel helpen: Des
seyn (Middelkerke) en Zwaenepoel 
(Gistel). 

In 1961 waren er slechts 88 VU-le-
den in OVD. Een jaar later waren er 
al 283 en in 1963 waren er 644. Zo 
kommen de cijfers verder op tot 
1.023 leden in 1966, 2.313 in 1969, 
3.351 in 1971 en 4.789 in 1978. 

Zoals in elke partij zijn er ook in de 
VU in de loop der jaren, vooral na Eg-
mont, onenigheden geweest, die 
zelfs het ontslag van een paar — 
nochtans verdienstelijke — figuren 
meebrachten. We denken hier aan 
Vansteenkiste, Van de Weghe, Na
gels... 

^ Een en ander heeft echter de 
sterkte van de Volksunie op het 
arrondissementele vlak niet wezen
lijk aangetast. Dit werd niet alleen 
bewezen door de verkiezing van 

Desseyn in 1981, maar ook door een 
reeks andere elementen. 

Zo telt O V D van alle arrondisse
menten de meeste VU-leden in ver
houding tot het aantal inwoners. 
Daarnaast beschikt OVD over een 
zeer aktief kader en over erg gemoti
veerde leden, wat o.m. blijkt uit het 
feit dat O V D de grootste respons 
kreeg bij de nationale ledenenquéte 
van '83 (84,4 % van de antwoordfor
mulieren werden ingevuld). 

En ten slotte levert OVD in West-
Vlaanderen zowel de provinciale 
VUJO-voorzitter (Dirk Metsu), als de 
provinciale VU-voorzitter (Toon van 
Synghel). 

Hoopgevend voor de toekomst is 
in elk geval dat de recente verkiezing 
van een nieuw arrondissementsbe-
stuur aan heel wat jonge krachten 
belangrijke funkties heeft toever
trouwd. 

Damme: 2de VU-
gemeenteraadslid 

Geboren op 2 maart 1948 kwam 
Jos Millecam als staatsambtenaar in 
de gemerente van minister Coens te 
Damme wonen. 

Wij leerden voor het eerst Jos 
kennen in de Volksunie, met de 
gemeenteraadsverkiezingen van 76 
toen zijn vrouw. Thérése. op de lijst 
van de VU stond. (We hadden toen 
echter geen verkozenen). Van toen 
af werd Jos aktief en trad in het VU-
bestuur als sekretaris van de afde
ling Damme. 

Met de gemeenteraadsverkiezin
gen in oktober '82 vormde de VU 
blok met de GBD.SP en PVV tegen 
de CVP met Coens. De CVP verloor 
5 zetels waarvan één toe kwam aan 
Volksunielid Reinielde Bulcke-Ver-
bruggen. Jos die op de 6de plaats 
stond viel juist buiten de prijzen maar 
werd eerste opvolger. 

Verleden week woensdag 4 april 
stapte iemand van de GBD op en 
werd Jos Millecam aangesteld als 
gemeenteraadslid te Damme. Het 
hele Volksuniebestuur wenst hem 
daarom nog eens van harte proficiat. 

Jos en nu maar het vuur aan 
Coens zijn voeten aansteken ten 
bate van onze gemeente samen met 
Reinielde die reeds het klappen van 
de zweep kent. 

WEST-VLAANDEREN 
APRIL 
13 MOORSLEDE-DADIZELE: Jaarlijks ledenfeest om 20 u. in kafee 

„De Vlasschaard" te Moorslede. 
16 IZEGEM: Voordracht over ikonen (oorsprong, geschiedenis, 

procédés bij het schilderen) door Raf Werbrouck. Om 15 u. in de 
bovenzaal van het Oud Stadhuis. Org.: VVVG. 

23 ROESELARE: Bezoek van de VU-afdeling aan Frans-Vlaanderen. 
Vertrek om 7 u. 30 op het Polenplein. Prijs 300 fr., kinderen onder 
de 12 jaar 150 f r 

26 IZEGEM: Groot Eurodebat o.l.v. Dirk Sterckx (BRT), met Pol 
Marck (CVP). Willy Vernimmen (SP). Karel De Gucht (PVV) en 
Willy Kuijpers (VU). Om 20 u. in het Muziekauditorium. Kruis
straat 15. Org.: VSVK. 

27 SINT-KRUIS: Jaarlijkse fondue-avond in chalet Rust Roest 
(Zuidervaartje) om 20 u. 30. Deelnameprijs 300 fr. Inschr. bij Bond 
Van Vlaenderen 050-35.21.92. 

Zondag 15 april '84: 

14de Brugse Marsen 
De ..Sint-Michielse Wandelklub" 

organizeert op zondag 15 april de 
14de Brugse Marsen. Er zijn drie 
wandelroutes voorzien: 7. 15 en 
30 km. De inschrijvingen lopen reeds 
vanaf 9 u. 's morgens in het paro
chiaal ' centrum ..Zwaenekerke" 
(Oude KerkstraaÜ. Deelname in de 
kosten, persoonlijk aandenken inbe
grepen, bedraagt 30 fr. Er zijn ook 
vrij talrijke trofeeën voorzien. 

Zowel de wandelaars als de niet-

wandelaars, komen dit jaar goed aan 
hun trekken met de gelijktijdig lopen
de hobbybeurs in de bovenlokalen 
en de rommelmarkt en animatie in de 
verkeersvrije straat. 

Op het start- en aankomstpunt 
wordt er uiteraard gezorgd voor 
spijs en drank, tegen demokratische 
prijzen. 

Voor alle verdere inlichtingen: tel. 
050-38.54.71 (Frans Torrekens. V.d. 
Veldestraat 10. 8200 Brugge 2). 

Uitslag tombola 
„VU-30"-Oostende 

De VU van Groot-Oostende dankt 
alle deelnemers aan deze tombola en 
zeer speciaal de bereidwillige schen
kers. De prijzen zijn af te halen op 
het Trefcentrum. P. Benoitstraat 58, 
Oostende tot en met 31 mei 1984, 
enkel op werkdagen. 

Winnende nummers: 116 556 137 
878 449 854 942 054 459 193 539 
315 766 444 015 862 628 741 844 
900 676 947 768 637 568 720 102 
688 012 742 553 091 041 994 956 
382 266 764 287 075 269 766 957 
227 463 760 313 339 838 623 332 
774 992 842 369 750 354 466 844 
174 952 044 629 591 822 688 314 
713 723 085 476 994 864 145 463 • 
015 942 260 088 911 470 625 084 
854 706 173 995 231 359 622 854 
042 165 025 540 113 458 573 768 
089 569 626 288 175 087 158 288 
418 208 038 867 057 224 905 552 
069 013 608 231 685 061 122 979 
068 700 584 629 161 577 598 207 
504, 

Sociaal Centrum 
West-Flandria 
ZITDAGEN 

— Algemeen Verbond van 
Vlaamse Syndikaten en Nationale 
Unie van Onafhankelijke Syndika
ten. ledere 1ste dinsdag en 3de 
dinsdag van de maand van 14 u. 30-
17 u. 

— Sociale Verzekeringskas Mul-
t ipen: iedere 2de dinsdag van 10 u.-
11 u. 

— Sociale en Juridische Dienst 
West-Flandria: iedere 2de en 4de 
zaterdag van 10u.-11 u. 

— OCMW-raadsl id (Openbaar 
Centrum Maatschappeli jk Welzijn): 
iedere 1ste maandag van 17 u. 15 
tot 18u. 15. 

-^ Centrum voor Maatschappe
lijk werk: iedere 2de dinsdag van 
10 u. tot 11 u. 

Achter de schermen van 't Kuipke. 

De organizatie van een massa-
feest, zoals de viering „30 jaar 
Volksunie" in Gent, kost maan
den voorbereiding. Enkele men
sen waren bij de realizatle hier

van biezonder verdienstelijk 

Een immer attente Guido De 
Backer, verantwoordelijk voor 

de algemene leiding. 

Een laatste voorbereidende re
gie-vergadering o.l.v. regisseur 

Herman Slagmulder 

Het spel is bezig. Nu maar hopen 
dat alles vlot verloopt Toon Van 
Overstraeten, produktieleider, 
en Karel Rigo, een onbetaalbare 
kracht bij de wording van het 

spektakel 

Guido Boone, wekenlang in de 
weer en met een oplossing voor 

elk probleem(pje). 
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Vic Anciaux origineel over Brussel: 

„ Vlaamse macht gebruiken ten 
aanzien van onze Iwofdstad" 

BRABANT 

O p een voorl ichtingsvergadering van de Vlaamse Volksbewe
ging, vorige zaterdag, vertolkte Volksunie-voorzitter Vic Anciaux 
zijn visie over de toekomst van Brussel. 

Voorzitter Anciaux stelde dat het 
streven naar ruime autonomie van 
en voor de Vlaamse Gemeenschap 
het politieke leven van de jongste 14 
jaren heeft bepaald Door de sociaal-
ekonomische krisis is dit streven in 
een stroomversnelling gekomen en 
werd de klemtoon duidelijk verlegd 
van de taal- en kulturele problema
tiek naar de problemen van financië
le, ekonomische en sociale aard Het 
probleem Brussel is dan ook met 
langer de splijtzwam, maar nog éen 
van de matenes die de gemeen
schappen gebonden houdt Het fun
damentele probleem bij het onaf
wendbaar debat over Brussel zal in 
de eerste plaats betrekking hebben 
op de uiteindelijke strukturen van de 
hoofdstad 

„Dat ongeveer 1/3 van de Belgi
sche bevolking van Brussel kwasi-
rechteloos is, zich met herkent in de 
huidige politieke strukturen, er met of 
zeer miniem in vertegenwoordigd is, 
dat IS de grond van het Brussels 
probleem," ze] Vic Anciaux 

BIJ het ijveren voor een nieuw, 
struktureel statuut van Brussel moet 
erover gewaakt dat de Vlaming te 
Brussel een volwaardige, stemge
rechtigde burger zou zijn Bovendien 
dient deze struktuur de blijvende 
binding van Brussel met Vlaanderen 
te garanderen Het Brussels pro
bleem kan noch mag losgehaakt 
worden van het nationaliteitenpro-
bleem van België 

10-punten-programma 
Brussel is histonsch een aloude 

Zuid-Nederlandse stad Deze stad is 
Vlaanderens hoofdstad Brussel ligt 
trouwens in Vlaanderen, is er volko
men afhankelijk van en behoort er
toe De Vlaamse aanwezigheid in 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-21 2911 en 053-21 27.57 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel. 2108.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

Brussel is een realiteit De toekomsti
ge strukturen van Brussel werden 
door Vic Anciaux geschetst in een 
10-puntenprogramma 

Vooreerst dient een globaal ak
koord gesloten van gemeenschap 
tot gemeenschap Elk akkoord dient 
gepaard te gaan met een formeel 
engagement om volkomen af te zien 
van elke politiek van verfransing of 
dekulturalizatie De struktuur kan 
verder met anders dan een hoofdste
delijk statuut inhouden, Brussel is op 
zichzelf met leefbaar Bijgevolg kan 
Brussel geen derde autonoom ge
west zijn 

Verder zouden er twee gemeen
teraden moeten funktioneren een 
Vlaamse en één Franse, met hetzelf
de aantal leden en ieder een uitvoe
rend schepenkollege van dezelfde 
grootte Voor alle matenes die onder 
de gemeenschapsvorming kunnen 
begrepen worden, zijn beide ge
meenteraden bevoegd leder voor 
de inwoners van zijn gemeenschap 
en onder het toezicht van het ge
meenschapsgezag Voor de mate
nes die temtonaal zijn en dus de 
Brusselse inwoners van beide ge
meenschappen en in dezelfde mate 
aanbelangen, zijn de verenigde ra
den en schepenkollege bevoegd, on
der het gezag en toezicht van het 
Belgisch Parlement en de Belgische 
bondsregenng 

Ook bepleitte Vic Anciaux een 
fusie van de 19 gemeenten tot een 
hoofdstad, maar met de opnchting 
van een 40-tal wijkraden met bepaal
de bevoegdheden Zowel gewest
raad en agglomeratieraad hebben in 
dit model met langer zin 

Voor de verkiezing van deze twee 
hoofdstedelijke gemeenteraden is 

'het invoeren van de subnationaliteit 
nodig Uiteraard blijven de grenzen 
van de hoofdstad definitief de huidi
ge grenzen van de agglomeratie De 
binding tussen de Brusselse Vlamin
gen en Vlaams-Brabant moet behou
den blijven, ook in de kieswetgeving 
voor het Belgische en Vlaamse par
lement De splitsing van het kiesar
rondissement Brussel-Halle-Vilvoor-
de zou dienen te gebeuren volgens 
de gemeenschappen M a w de in
woners van het arrondissement Hal-
le-Vilvoorde én de Vlaamse inwo
ners van Brussel vormen een kiesar
rondissement, terwijl de inwoners 
van het arr Nijvel én de franstalige 
inwoners van Brussel een ander 
kiesarrondissement uitmaken 

Vastberaden front 
Deze voorgestelde strukturen 

kunnen utopisch klinken, maar wie 
had dertig jaar geleden durven den
ken dat het federalisme ooit gemeen
goed zou worden, althans in het 
woordgebruik van iedereen „Meer 
dan ooit hebben de Vlamingen de 
kans hun kwantitatieve en kwalitatie
ve overmacht op sociaal-ekono-
misch gebied te gebruiken, zeker 
ook ten aanzien van Brussel", be
sloot de VU-voorzitter die tevens 
aandrong op een vastberaden, 
Vlaams front 

Jette naar 
Zangfeest 

Luxecar, alles inbegrepen (ingang 
Zangfeest bus -^• fooi) 300 fr Orga-
nizatie Vlaamse Bond Gepensio
neerden, Vlaams Nationale Knng en 
Davidsfonds Vertrek om 12 u 30 
aan Trefcentrum Essegem om 
12u 35 aan St-Pieters-Kollege en 
om 12 u 45 aan Clara-kerk Kaarten 
bij Jan De Berlangeer Tonnetgaar-
den 5 te Jette of bij mevr Van Herck, 
De Breuckerstraat 3 te Jette 

APRIL 
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-journalisÜ Om 20 u in de 
parochiezaal van Rotselaar-Heikant Toegang gratis 
VLEZENBEEK-BERCHEM 10de Vleessmulpartij in de parochie
zaal (Kerk), Baasbergstraat 72, Oudenaken (St-Pieters-Leeuw) 
Ook op 15 en 16 apnl Telkens vanaf 12 u 
TIENEN: VU-hoorzitting in de fusiegemeente Hakendover, lokaal 
, Zoete inval" om 20 u 

STEENOKKERZEEL „Het Marcusevangelie" voorgedragen door 
Tine Ruysschaert om 20 u in het romaanse kerkje van Humel-
gem Org Davidsfonds Voorverkoop 100 fr kassa 120 fr 
VILVOORDE-PEUTIE Groot Breugelfeest vanaf 11 u 30 tot 
18 u in zaal van de Gemeenteschool, Vlierkensstraat (wijk 
Kassei) te Vilvoorde 
ZAVENTEM-NOSSEGEM- Lentewandeling op het gebied van 
de deelgemeente Nossegem Vertrek om 14 u aan het gemeen
tehuis van Nossegem (Leuvense steenweg) Kosten 50 fr 
Onderweg een versnapering Org Volksunie-Vrouwen 

14 

16 

18 

29 

29 

Medewerkers gezocht 

• De vzw Radio Breughel zoekt 
ernstige medewerkers of mede
werksters, voor het verzorgen van 
de programma's die ze zelf moeten 
prezenteren en ook opstellen Met 
dit kan men de Vlaamse gedachten 
naar voor brengen en zich ten dien
ste stellen van de bevolking en ook 
wat bij brengen Voor aanbiedingen 
kan men zich wenden tot de volgen
de adressen Cafe Groenen Boom
gaard, Trekweg 13 te 9910 Manaker-
ke, waar de zender is gelegen, of 
schnftelijk bij Johan Beke, Wolven-
gracht 8 te 9910 Manakerke 

VUJO naar het 
Zangfeest 

Zoals ieder jaar nemen de Volks-
uniejongeren deel aan het V - N 
Zangfeest dat dit jaar plaats heeft op 
6 mei in het Sportpaleis te Antwer
pen 

VUJO-leden en sympatizanten zit
ten samen in blok Kaarten kunnen 
besteld worden op het Nationaal 
Sekretanaat Bamkadenplein 12, 
1000 Bnjssel of door overschrijving 
van 225 fr op bankrekening 
435-0256851-75 met vermelding 
„Kaarten ANZ" en t a v Koen 
Anciaux 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
ïrs - Cescbenkartik«I*n 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

""z^T'ifEUB°HL"= ' ^ P - ' » ' « v o o ™ „ r a . „ voor .r, 

Openincsuren Di.. woe., vrij. van 13 tot IS i 
Do., zat. van 10 tot I t u . 30 
Zondac van M tol ia u. 

Z a a k v o e r d e r KEIZERSTRAAT 2 - !740 TERNAT - 02-5*2.22.22 
S ta f K i e s e k o m s (op slechts is km van Bi 

Aartbevolen huizen 
PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-4125.89 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Tel. 014-21 1207 
Fraikmstraat 20, 

Herentals 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.1993 

Import - Export 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.13.76 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-582.1312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

VAKANTIE . 
AAN ZEE 
TE 
ÜOSTDUINKERKE Littoral 

•5 Uitgebreide keus bemeubelde villa s apparl en studio s 
m alle prijshlassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met toto s 

LEOPOLD 11 LAAN 1205 
84SS00STDU1NKERKE 
TEL 051/11 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

^ r \ STUDIO 
DANN 

De goedkoopste kaskredieten, 
financienngen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

02-4286984 

— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

Groensfraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-2364531 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

CAdv 54) 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353.7039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

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

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126. 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

GEORGES DE RAS PVBA 
( — 

Autocars, autobus, 
I ceremoniewagens, 
L begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-21.36.36 
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Onbezoldigd kultureel ambassadeur Hugo Noé 

De blote flikker van 
„De Witte" in Polen 

ZICHEM-ROOSBEEK — Er is de jongste tijd veel te doen over de verbetering 
van de internationale kulturele betrekkingen van de Vlaamse gemeenschap. Er 
wordt een luisterrijke bedoening ontwikkeld. Bijvoorbeeld de publikatie door de 
voorzitter van de Vlaamse regering van prachtig-mooie brochures. 

Er zijn inmiddels ook kulturele attachees op tientallen ambassades aktief. Ten
minste, sommigen laten af en toe verdienstelijk van zich horen. 

Maar inmiddels blijkt er toch nog veel in de internationale Vlaams-kulturele 
uitstraling mank te lopen. Niet in de artistieke prestaties. Wél in de officiële 
betrekkingen. Getuigen daarvan zijn een aantal „veldwerkers", die op eigen initia
tief en kosten mankementen trachten op te vullen. Zoals Hugo Noé die voor 
Vlaams kultureel ambassadeur speelt in Polen... 

tiek Niet alleen wat betreft artis
tieke export Maar ook en vooral 
als het om invoer van literaire en 
andere kunstwerken vanuit 
Westerse landen gaat 

Zo heb ik het ervaren dat 
bijvoorbeeld een Poolse verta
ling van „De Witte" van Ernest 
Claes door de censuurkommis-
sie werd geweigerd 

Officieel wordt er geen enkele 
reden vrijgegeven Maar via via 
kon ik toch vernemen dat men 
oordeelde dat zulk boek alles 
behalve stichtend kan zijn voor 
de Poolse jeugd 

IN eigen kring leeft Noé ge
noegzaam met het grapje 
dat over hem de ronde 

doet. Hij IS een bezige bij in zo
veel verenigingen. Komt hij niet 
opdagen op een vergadering, 
dan luidt het kommenlaar stee
vast: die zal wel weer In Polen 
zitten. 

Hugo Noé: „Het is zeker een 
toeval geweest dat ik permanen
te kontakten in Polen heb ont
wikkeld Maar mijn ervaring is nu 
na enkele jaren dat wij veel 
gemeen hebben met de Polen 
Als was het nog maar op gebied 
van de vrijheids- en ontvoog-
dingsdrang De Polen weten 
zeer veel over onze politieke 
strijd, hoewel zij bijvoorbeeld 
kleine veldslagen zoals in de 
Voerstreek hoegenaamd met 
kunnen begnjpen De politieke 
achtergrond begnjpen ze echter 
wel zeer goed 

Ikzelf voel mij evenwel met 
het Poolse volk vooral betrok
ken wat betreft kulturele uitwis
seling Wat dat betreft ligt het 
terrein nog enorm braak' 

— Waarom precies Polen-
vaarder geworden' 

Hugo Noé: „Ik ben zoals ande
ren ingegaan op de vraag van 
het Vlaamsnationaal hulpfonds 
om aktief mee te werken aan de 
hulptransporten Op het moment 
dat het Poolse volk voor de 
zoveelste keer werd verdrukt en 
tot en met voedseltekort moest 
inkasseren 

De eerste keer was februari 
'82 Dan nog drie keer vong jaar 
En in mei ga ik weer mee met 
een konvooi Hoewel het Poolse 
probleem ietwat uit de aktualiteit 
IS verdwenen blijft de toestand 
ginds voor de gezinnen nog ver
slechteren We krijgen hierover 
te weinig adekwaat nieuws Ik 
moet zeggen dat de Polen grote 
waardenng opbrengen voor de 
solidanteit uit Vlaanderen En dat 
het hen ook opvalt dat de hulp 
vanuit België overwegend een 
gevolg van akties in Vlaanderen 

IS 

Maar, met die transporten 
naar Polen is er vrij spoedig ook 
een kulturele betrokkenheid ge
groeid Wederzijds Er zijn meer 
Polen dan wij vermoeden die 
bijzondere interesse hebben 
voor onze kuituur Op de eerste 
plaats voor het artistiek werk 
van onze schrijvers 

Van mijn kant heb ik ervaren 

dat Polen een land is met een rij
ke kuituur Maar de artiesten 
lopen er, als ze echt artistiek-vnj 
bednjvig willen blijven, met de 
rug tegen de muur" 

Geliefde Pallieter 
— De kulturele uitwisseling 

loopt, volgens u, danig mank? 
Hugo Noe. „Wederzijds zou 

er een zeer grote verrijking kun
nen worden verwezenlijkt Maar 
er zijn op de eerste plaats uiter
aard de politieke barneres, voor
al van de kant van de gezagheb
bers in het Oostblok 

Evenwel, na veel kontakten op 
onder andere universitaire afde
lingen heb ik het gevoel dat ook 
vanuit onze Vlaamse officiële 
diensten en ministeriele kabinet
ten te weinig wordt gedaan om 
tegemoet te komen aan de kultu
rele honger van de Polen Die 
ook en in belangrijke mate inte
resse hebben voor onze Neder
landse letteren 

Er zijn al verschillende werken 
ook in het Pools vertaald Er zijn 
ginds drie uitgeverijen die met 
vifes zijn voor nog meer aanbod 
van onze kant 

Als sekretaris van de kulturele 
Zichemse kring Ernest Claes 
ben ik natuurlijk zelf begaan met 
„export" van diens werken 

Maar, bijvoorbeeld de uitgeve
rij Czytelmk" die ook „Pallieter" 
publiceerde erkent ook de literai
re kwaliteit van onze Marnix Gy-
sen, van Walsschap, Ruyslinck, 
Gilliams, Aster Berkhof, Mana 
Rosseels 

Dit jaar publiceert deze uitge
ver een bloemlezing, getiteld 
,Tussen Maas en Zee", met als 
eerste deel een kompleet boek
werk gewijd aan de Vlaamse 
etterkunde Ook de officiële uit
geverij „Pax" en het officiële PIW 
(Panstwowy Institut Wyoawmc-
ze) hebben aandacht voor 
Vlaamse schnjvers in hun assor
timent „wereldliteratuur" Er is 
dus wei een zekere kulturele 
uitstraling van Vlaanderen naar 
het Poolse volk 

Maar, er wordt naar mijn ge
voelen bitter weinig gedaan om 
alle voor de hapd liggende kan
sen op gebied van wederzijdse 
kulturele betrekkingen te benut
ten 

Nochtans, ik weet dat op drie 
van de vier Poolse universiteiten 
er een grote belangstelling be-

Hugo Noe „De blote flikker van de Witte in Polen laten zien" 

staat voor de Neerlandistiek In 
Lublin, dat goede kontakten 
heeft met de KU-Leuven 

Vlaams 
filmfestival 

Ook in Potsdam en Warschau 
Men kan dan wel denken dat het 
hier om een kleine intellektuele 
knng gaat Maar dat is hoege
naamd met zo Getuige daarvan 
IS precies onder meer de ruime 
verspreiding van Poolse vertalin
gen van onze Vlaamse schnj
vers Maar, zoals gezegd, er zou 
nog veel meer kreatieve uitwis
seling mogelijk zijn 

— Allicht kennen de Polen 
het Vlaamse volk beter, dan wi| 
hen' 

Hugo Noé „Misschien is dat 
zo en dan is de oorzaak meteen 
ook geweten de censuurpoli-

Welnu, desondanks is men er 
bij de uitgeverij Pax in geslaagd 
om toch frappante fragmenten 
uit „De Witte" te publiceren 

Of, toont zulks niet aan dat 
men, ondanks officiële tegenkan
tingen in Polen zelf, bijzondere 
interesse en waardenng heeft 
voor het werk van onze Vlaamse 
schrijvers "? Trouwens, er staan 
nog andere artistieke projekten 
op stapel 

Allemaal dus dank zij pnve-
imtiatief Zonder overheidssteun 
van bij ons 

Zo zijn we er bijvoorbeeld ook 
in geslaagd de film „Mirliton" van 
Rob Van Eyck ongehavend uit 
de censuurkeunng te halen De 
kommissieleden kwamen zelfs 
lachend na de selekte vertoning 
buiten De kans is nu zeer groot 
dat deze Vlaamse film op de 

Poolse televisie wordt vertoond 
In een land met 36 miljoen inwo
ners 

En zo brengen we de bal 
verder aan het rollen Er is nu bij
zondere interesse voor de orga-
nizatie van een Vlaamse film-
week Er was, door officieel toe
doen eerder reeds een „Belgi
sche fimweek", welk karakter 
die zgn Belgische film dan ook 
zou mogen hebben Nee, de Po
len verlangen echt een filmselek-
tie voor een waarachtig Vlaamse 
festivalweek 

Ze kennen onze literatuur bo
vendien zo goed dat ze zelf 
hebben gevraagd om bij die ge
legenheid, mocht het er weldra 
van komen, ook een huldiging 
van Johan Daisne in te lassen 
Waarom Daisne' Die is bene
vens zijn talrijke vertaalde wer
ken ook in Polen behoorlijk ge
kend omwille van zijn opmerke-
lijk„Filmografisch Lexicon van de 
Wereldliteratuur" 

Ambassadeur 
Ik wil met ontkennen dat er 

van officiële kant enige inspan
ning te bekennen valt om onze 
Vlaamse artistieke begaafdheid 
ook in Polen aan de man te 
brengen Maar, het gaat toch 
allemaal via verre omwegen Zo
als verdienstelijke inspanningen 
van de Stichting Ons Erfdeel 

Mijn exploratietochten heb
ben me evenwel geleerd dat met 
een relatief kleine inspanning 
van de overheid de kulturele 
uitwisseling tussen de Polen en 
ons volk enorm zouden kunnen 
opgedreven en verbeterd wor
den 

Ik moet nu op de grote bereid
willigheid van de Poolse Zofia 
Klimazewska een beroep doen 
(die Germaanse studeerde aan 
de Gentse universiteit) om „Daar 
IS een mens verdronken" van 
Ernest Claes vertaald te krijgen 
Zulks gaat zonder problemen, 
wordt zelfs bij de uitgevenj PIW 
in Polen gretig aanvaard 

Inmiddels geeft een Vlaamse 
eersteminister prachtbrochures 
weg" 

Mensen, zoals Hugo Noé, 
werken ver van ministeriele pu
blicitaire spots. Maar zeer ver
dienstelijk, omdat ze minder 
met „dossiers" en kabinetsno
ta's dan wel met mensen ter 
plaatse werken. 

Volgende maand vertrekt 
Hugo Noé andermaal naar Po
len. Hij hoopt een groot pakket 
boeken van Vlaamse auteurs te 
kunnen meenemen. Op vraag 
van de Neerlandistiekafdeling 
bij de universiteit van War
schau. 

Bij hem kunnen ook inspira
tors terecht voor de organizatie 
van de geplande Vlaamse Film-
week. 

Noé IS een onvervangbaar 
kultureel ambassadeur. Veel 
ministeriele bedoening, ook op 
het Vlaams ministerie van kui
tuur, presteert stukken minder
waardig dan zo'n vrijbuiter als 
Noé van Zichem, die Ernest 
Claes in zijn hart ver over onze 
grenzen meedraagt. (hds) 

Hugo Noe, Van de Wauwerstraat 
32, Zichem 3280 

A1ENS»! 
>1«ONS 
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