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„Misschien zou minister Eysiiens er beter 
aan doen ronduit toe te geven dat de regering 
bakzeil heeft moeten halen inzake het sociaal 

pakt bij Cockeril l-Sambre/' 
(Hoofdartikel van „De Financieel-Ekonomische Tijd', 7 april '84) 

Schelde en Maas 
De politieke windstilte van het Paasreces is niet zo rimpel

loos als zij er uitziet. De eerste-minister zit weliswaar in het 
Verre Oosten en de vakbonden draaien lusteloze rondjes rond 
de hete brij. Maar achter de schermen van de regering wordt 
gewerkt aan een paar dossiers, die allesbehalve onschuldig en 
gevaarloos zijn voor Vlaanderen. 

Zo is de jongste tijd het dossier van de waterverdragen terug 
opgedoken, gekoppeld aan het dossier van het kempark te 
Chooz. Beide dossiers bevatten op zichzelf reeds springstof. De 
samenwerking ervan levert een nog explosiever mengsel op. 

De kwestie van de waterverdragen is een oud zeer, waaraan 
Vlaanderen reeds een tiental jaren vergeefs moet dokteren. 
Antwerpen is weliswaar een zeehaven, maar de vaart er naar 
toe loopt tientallen kilometers over Nederlands grondgebied. 
Sinds 1848 wordt de vrije doorvaart op de Schelde bij verdrag 
gewaarborgd, maar Nederland houdt de sleutel op de deur 
voor verbeterings-, onderhouds- of veranderingswerken. 

Om Antwerpen toegankelijk te maken voor schepen een eind 
boven 100.000 ton werd de afsnijding van de bocht van Bath 
noodzakelijk geacht. Voor de ontsluiting van de Linkeroever is 
het Baalhoekkanaal voorzien. 

Beide projekten hebben weliswaar, het ene door een nieuw 
baggerprogramma en het andere door de tragere groei van de 
Linkeroever, minder prioriteit gekregen. De toegang van 
Antwerpen voor de grote tonnenmaat blijft echter volkomen 
afhangen van baggerwerken in de Schelde op Nederlands 
grondgebied. En precies tegen deze baggerwerken of de uit
breiding ervan wordt thans bewaar aangetekend door de 
Nederlandse regering. 

De Nederlandse houding was sinds geruime tijd voorspel
baar. Jaren geleden reeds gaf de Nederlandse regering te ken
nen de Antwerpse verlangens te willen inwilligen op voor
waarde dat de vervuiling van het Scheldewater zou stopgezet 
worden en dat de zoetwaterlevering via de Maas, waaruit de 
Nederlanders drinkwater putten, zou gewaarborgd worden tot 
een bepaald debiet. Deze Belgisch-Nederlandse dealg&t reeds 
jaren geleden aanleiding tot de ondertekening van een voorak
koord tussen ambtenaren. Het kwam echter nooit tot de 
officiële ondertekening tussen beide landen, hoofdzakelijk 
omwille van het Waals verzet inzake het Maaswater. Om het 
Maasdebiet te regelen, moeten er nL ofwel in Wallonië ofwel in 
Frankrijk spaarbekkens worden aangelegd. 

De ondertekening van de waterverdragen wordt dus sinds 
jaren tegengehouden door de Walen. De Nederlanders maken 
thans gebruik van de nieuwe situatie. Het is hen niet ontgaan 
dat België, weeral onder Waalse druk, met Parijs onderhan
delde over de deelneming in het Franse kernpark van Chooz. 
De uitbreiding van Chooz heeft een weerslag op het debiet en 
de termische vervuiling van het Maaswater. De Nederlandse 
belangen komen nog méér in het gedrang. Dus wordt België 
onder druk gezet, met de Antwerpse haven als vuistpand. 

Dat de Nederlanders Chooz thans kunnen gebruiken als 
drukmiddel, is alleen en uitsluitend het gevolg van de jaren
lange Waalse onwil en het even lange Belgisch getalm met de 
waterverdragen. De huidige situatie levert voor Vlaanderen 
niets dan nadelen op. De Franco-Belgische samenwerking te 
Chooz dient alleen Waalse belangen. De rekening wordt in 
Vlaanderen geprezenteerd: Doel-V zal worden gebouwd en 
Limburg kan fluiten naar zijn grote kolencentrale. En als het 
Franco-Belgisch akkoord rond Chooz geen rekening houdt met 
de Nederlandse belangen, komt de vaart van de grote tonnen
maat op Antwerpen in het gedrang. 

Men vergelijke het jarenlange Belgisch getalm rond de 
waterverdragen met de Belgische ijver bij het inwilligen van de 
Waalse eisen rond Cockerill-Sambre. Vlaamse eerste-minis-
ters hebben tientallen en tientallen miljarden naar Wallonië 
versluisd, zonder daaraan ook maar éen enkele eis of voor
waarde te verbinden. 

Zo heben de Walen vandaag twee meestertroeven in de 
handi de miljarden voor Cockerill-Sambre én de chantage met 
het Maaswater. 

tvo 

Foto van de w e e k 

Zondag is het Pasen Ondanks de onheilspellende internationale en binnenlandse toestand zijn er echt nog 
heerlijke dingen in het leven Een wandeling langsheen onze kust, een toeristische uitstap naar een prachti
ge stad of gewoonweg gezellig samenzijn thuis Wat u ook doet tijdens deze dagen, beste lezer, de „ WIJ-
redaktie" wenst u een vrolijk en vredig Paasfeest 

(foto N Trio) 

„Belgische" Goede Week 
Hoewel het politiek windstil lijkt in deze „Goede 

Week" is dit slechts de stilte voor de communautaire 
storm die na Pasen in volle hevigheid zal losbarsten. 

Bovendien is deze rust slechts oogverblinding. 

IN deze schijnbaar vredige 
week vóór Pasen gebeurt 
er inderdaad ontzettend 

veel voorbereidingswerk en val
len er zelfs heel belangrijke be
slissingen Het IS een oude, met 
sukses toegepaste taktiek Wan
neer men de recente politieke 
geschiedenis van dit land eens 
bekijkt, dan valt het op dat ont
zettend zwaarwichtige, en voor 
Vlaanderen vaak nefaste, beslis
singen worden genomen tijdens 
vakantie-periodes Zo werd de 
slechte staatshervorming van 
'80 erdoor gesleurd tijdens een 
broeierig hete augustusmaand 
en de onzalige staalakkoorden 
van '83 werden bekrachtigd tij
dens de voorbije, heerlijk-zonni
ge zomer Ook in de afgelopen 
vakantieweek werden verre
gaande opties en zelfs besluiten 
getroffen 

Eergisteren raakte, via het 
Franse ministerie, officieel be

kend dat België toch zal partici
peren in de uitbouw van het 
„kernenergie-park" te Chooz 
(Frankrijk) Dit gebeurt uitslui
tend om een handvol Waalse 
ondernemingen ter wille te zijn 
Tot overmaat van ramp betekent 
dit dat „Doel V" er straks ook 
komt (met Franse deelneming), 
waardoor de Limburgers nu defi
nitief hun steenkolencentrale 
mogen vergeten 

Het dossier van de aankoop 
van nieuwe legerjeeps werd, 
ook deze week, nog eens uitge
steld Deze voor Vlaamse bedrij
ven interessante bestelling 
wordt, na een Waals veto en 
tegen de ekonomische logika in, 
toch verdaagd Komt daarbij nog 
het onwelriekend gesjacher 
rond de bouw van huizen voor 
Amerikaanse militairen m Floren-
nes, waardoor de goedkoopste 
aannemer — eveneens een Vla
ming — hoogstwaarschijnlijk 

wandelen wordt gestuurd Dit 
alles na het aankoopschandaal 
van de onnodige F-16-gevechts-
vliegtuigen ten belope van 
100 miljard, enkel en alleen om 
sommige Waalse firma's te on
dersteunen 

Voorts IS er de bedneglijke 
„uitvoering" van het sociaal pakt 
bij Cockenll-Sambre Afgezien 
van het feit dat de bedragen van 
het financienngsplan andermaal 
worden overschreden, moet 
men nuchter konstateren dat 
van de voorziene 10 %-inleve-
nng in feite slechts 0,5 % speci
fiek voor CS overblijft vermits in 
elk overheidsbedrijf 9,5 inleve
ring wordt opgelegd Het hele 
„reddingsplan" komt daardoor 
op de helling Ondanks de vele 
tientallen miljarden Vlaams geld 

En tot slot dreigen de Vlaamse 
telekommunikatiefirma's ten ge
volge van onderduimse plannen 
en chantagetruuks vanuit Wallo
nië, in de verdrukking te geraken 

Het was inderdaad weer zo'n 
typisch Belgische ,Goede 
Week" 

(pvdd) 



7,1 MILJOEN 

In de pers verschenen berichten 
als zou Belgié 7,1 miljoen Franstali-
gen tellen Het wordt een echt feest 
wanneer de Franstaligen hun cijfers 
waarmaken en in het jaar 2000 één 
miljard Latijnen op aarde hebben De 
Franstaligen in België maken ook 
deel uit van die groep en zeggen dat 
in Belgié 7,1 min Franstaligen aanwe
zig zijn Van vervalsing gesproken i 
Zeker is het hun hartewens België te 
verfransen en wanneer we niet op
letten Cals Vlamingen) zal het nog zo 
ver komen ook. Al tientallen jaren 
proberen de Franstaligen alles uit om 
het Nederlands maar te kunnen ban
nen uit het koninknjkje aan de noor-
dergrens van de Franse republiek 

Alle middelen zijn reeds uitgepro
beerd om de „goedzakken" van Vla
mingen maar lekker te verfransen 
Volgens het artikel wordt beweerd 
dat men rekening houdt met de 
tweede landstaal van de Vlamingen 
om ze dan lekker onder de Franstali
ge statistieken op te tellen (een 
nieuwe metode van boekhouding') 

Het jongste jaar beginnen de 
Franstaligen een beetje te veel noten 
op hun zang te knjgen Ondanks al 
hun schitterende prestaties in België. 
CS (bodemloze put). Happart (kwa
jongen). Voeren (Franstalige), kleu
terklassen (diskrimineren van Vlaam
se kleuters), vernietigen van grafmo
numenten, schieten op wandelaars 
met Snoeckgeweren. 

Worden die luie taaiknobbels bang 
dat ze veld verliezen t.ov. Vlamin
g e n ' Of zal de CVP daar weer 
stokje voorsteken? 

D.O., Harelbeke 

T KUIPKE.. (1) 

Het was een fantastisch feest op 
8 april II. in 't Kuipke. toch heb ik een 
serieuze bedenking. 

Uitgave van het Vlaams Pers-
Radio- en TV-instituut v.z.w. 
Opstel en èamenstelling: 
het komitee van redakteurs 
(H De Schuyteneer, Johan -Ar-
tois. Pol Van Den Driessche, M." 
Van Liedekerke en Toon van 
Overstraeten). 

Alle stortingen voor abonnemen
ten, publiciteit en redaktie op prk 
000-0171139-31 van „WIJ', Barri-
kadenplein 12, 1000 Brussel. 
(Tel 02-219.4930). 
Jaarabonnemente 800 fr 
Halfjaarlijks 475 fr. 
Driemaandelijks 275 fr 
Losse nummers 22 fr 
Verantw. uitgever: 
Vic Anciaux. Houba de Strooper-
laan 142, 1020 Brussel. 
Publiciteltschef: de h. Karel Se
vers, tel. 02-219.49.30, toestel 25 
Cs voormiddags) of privé Alsem-
bergsesteenweg 41b, 1512 
Dworp. Tel. 02-380.04.78. 

Op dergelijke samenkomsten 
wordt enorm veel gepraat over hoe 
het eigenlijk zou moeten zijn maar 
daar blijft het meestal bij, want hoe
veel van die VU'ers zien wij op akties 
en betogingen om onze Vlaamse 
eisen kracht bij te zetten? 

Vlaanderen heeft Brussel tot 
hoofdstad uitgeroepen. Persoonlijk 
vind ik dat dit een loutere formaliteit 
is. Hoe is het mogelijk dat men zo'n 
dode stad uitroept tot hoofdstad, een 
stad die nu bestuurd wordt door 
verschillende anti-Vlaamse mensen 
(gelukkig niet allemaal). De „Vlaamse 
hoofdstad" is een stad bevolkt door 
Franstaligen en vreemdelingen. Niet 
om fier op te zijn of er zich thuis te 

LV., Merchtem 

T KUIPKE (2) 

Tijdens het grootse en feestelijke 
spektakel te Gent heeft voorzitter 
Anciaux ons opgeroepen de laatste 
stap te zetten naar een volledig 
zelfbestuur. Hij weet dat wij niet 
liever vragen, de droom van mijn 
generatie en deze van mijn ouders 
(geboren rond 1900) zou daarmee 
realiteit worden. 

Maar deze laatste stap eist van 
alle Vlaams-nationalisten meer 'dan 
ooit eensgezindheid en aktie. En dat 
wil dan volgens mij zeggen: geen 

verdeeldheid rond secundaire pun
ten. Slechts dan is de meet nabij. 
Geen onnodige woorden meer over 
minder belangrijke punten maar 
recht op het doel af! 

Dat vraagt van de VU-verkozenen 
op het nationale vlak een sterk voor
beeld, een voorgaan in het militanten-
werk, in het sociaal dienstbetoon, in 
het leden- en abonnementenwerven, 
in de public relations, in het uitdragen 
van onze weg uit de krisis. En geloof 
mij, het goede en radikale voorbeeld 
is nog steeds de beste propaganda, 
zowel voor de eigen militanten en 
voor hen die langs de weg staan, of 
in de luie zetel zitten. 

Dan pas wordt de geestdrift van 
't Kuipke in daden omgezet. En dat 
was toch ook de bedoeling. 

A.V., Antwerpen 

ARM LIMBURG 

Toen onlangs een bepaald Voe
rene individu in de aktualiteit stond, 
zwaaide de CVP met een plan om de 
hoge werkloosheid in Limburg in te 
dijken. Natuurlijk om de Limburgers 
te sussen. 

Wat is intussen beslist? Door de 
deelname aan het kernpark van 
Chooz kan Limburg zijn steenkool-
centrale vergeten. Van de 6.000 te
lexen door een Limburgs bedrijf te 
leveren mochten er uiteindelijk 3.000 
duurdere door een Waals bedrijf 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

K a r t u i z e r i n n e n s t r a a t 4, 8000 BRUGGE 1 

Voltijdse betrekking van geneesheer
specialist te begeven in de dienst 

Pneumologie van het Algemeen zieken
huis Sint-Jan van het OCMW-Brugge 

V e r e i s t e v o o r w a a r d e n 
a) Belg zijn; 
b) de burger l i jke en polit ieke r ech ten genie ten ; 
c) vo ldoen a a n de mili t iewetten; 
d) v a n onberispel i jk g e d r a g zijn; 
e) l ichamelijk geschikt zijn voor de uit te oe fenen 

funktie; 
O h o u d e r zijn van he t d ip loma van doctor in genees-, 

heel- en ver loskunde ; 
g) tot de u i toefening van de g e n e e s k u n d e in België 

g e m a c h t i g d zijn; 
h) in he t bezit zijn v a n e e n getuigschr i f t v a n e rken

n i n g v a n geneesheer-spec ia l i s t in de i n t e rne ge
n e e s k u n d e , m e t b i jzondere ople id ing in de p n e u m o 
logie. 

i) de voor de gesoll ici teerde funktie b e p a a l d e biezon-
de re v o o r w a a r d e n vervul len (specialisatie, e rvar ing, 
e r k e n n i n g als geneesheer-specia l i s t tegen uiterlijk 
de s lu i t ingsda tum van de kand ida tu ren , e r k e n n i n g 
bij ind iens t t r ed ing door het Rijksinstituut voor Ziek
te- en Invalidi tei tsverzekering); 

j) verpl icht ing te Brugge gevest igd te zijn, één jaar n a 
he t e inde van de proefper iode. 

Inschri jvingsgeld: 400 fr. te s tor ten op PR nr. 
000-00995.81-59 van het A.Z. St.-Jan van het OCMW, 
R u d d e r s h o v e 10, 8000 Brugge 1, vóór 4 mei 1984 met 
v e r m e l d i n g „geneesheer-special is t in de afde l ing 
Pneumologie". 
De a a n v r a g e n s a m e n met de bewijss tukken en curr i 
c u l u m vi tae m o e t e n ingediend w o r d e n uiterlijk op 
4 mei 1984 bij de h e e r voorzi t ter van het O p e n b a a r 
C e n t r u m voor Maatschappel i jk Welzijn, Kar tu izer in
n e n s t r a a t 4, 8000 Brugge 1. (Adv. 81) 

gebouwd worden. 

Het bouwen van prefab-woningen 
te Florennes om de Amenkanen in 
onder te brengen, is toegewezen aan 
een bednjf uit Charleroi terwijl het 
Limburgs bod 70 miljoen lager lag. En 
maar „besparen"! Terwijl de werk
loosheid in dit land (die naam kan ik 
niet goed schrijven) ongeveer 13 % 

bedraagt maar in Limburg alleen bij
na 25 % gaan belangrijke overheids
bestellingen naar duurdere Waalse 
bedrijven! 

Werkgelegenheid wordt Limburg 
ontstolen! Waarom reageren Van
den Broecke en Houthuys daarop 
niet? 

J.V.U NIjlen 

' • 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
• Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in hajir helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een acl)ttal jaar gereden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een v/aarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.03.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enl^el 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci
um en magnesium en na
trium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten. 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis-
steiner-drinker is, bevestig
de da t : 

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van : 
1. ziekte der urine-afvoer-

kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

2. chronische maagslijm-
vliesontsteking. Herstel
len na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele 
storingen. 

3. chronische ontsteking 
der luchtpijpen (pharyn
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziekteverschijnselen bi) 
de stofwisseling. Urine-
zi'ur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

Wie meer wil weten over 
Tönissteiner, het levende 
water, n e e m t ' best even 
kontakt met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt. 

(advertentie) 

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. 

APRIL 1984 



Nothomb 
bestuurde 
België 

Ministeriële 
uittocht 

Weinigen zullen er in hun da
gelijkse leventje iets van ge
merkt hebben, maar het feit is er 
niet minder om: bijna de hele top 
van de Belgische en Vlaamse 
gezagsvoerders verbleef deze 
week niet in ons „gezegende" 
land. 

Wilfried Martens koos voor 
het Verre Oosten. Zowel Japan, 
evenals Zuid-Korea, mochten 

Troostprijs 
Eén van de CVP-tenoren die 

binnen zijn eigen partij in onge
nade viel na de parlementsver
kiezingen van '81 is gewezen 
minister, thans senator, Jos Cha-
bert. Zeer tot zijn ongenoegen. 

Stil, maar zeker, bereidt hij 
evenwel zijn „come back" voor. 
Het is opvallend hoe hij zich 
binnen de senaatsfraktie van zijn 
partij steeds meer laat opmer
ken. Recentelijk kreeg hij nog 
een belangrijke benoeming. 

Door zijn partijgenoot, minis
ter Mark Eyskens, werd hij aan
gesteld tot Belgisch kommissa-
ris-generaal voor de Wereldten

toonstelling, volgend jaar in 
Japan. 

Ofwel betekent dit een troost
prijs voor Chabert (en diens fa
milie), ofwel is dit een stap in de 
richting van zijn terugkomst. 

De CVP zit overigens nog met 
een hele reeks gebuisde excel-

I lenties en parlementairen. Na 

DEZE 
^ E E K önK 

De voorbije week was 
biezonder rustig. Onopvallend. 
Het politieke leven was 
stilgevallen. Een aantal 
ministers trok op verre reizen 
(wie zal dat betalen, wie heeft 
zoveel ping, ping, ping?). 
Martens aan de rijke tafelen 
van Hlro-Hito. Een week 
zonder aktualiteit De Goede-
week. Tijd voor bezinning? 
Stilte voor de storm? 
Ik geloof er geen snars van 
dat de volgende weken erg 
beroerd zullen zijn. Zelden heb 
ik het volk zo gedwee gezien. 
De misnoegdheid heerst alom. 

Maar de twijfel drukt alles 
neer. Niemand vindt een 
stevige kapstok om al zijn 
onrust op te hangen. De 
vakbonden geraken niet uit 
hun traditionele opstelling. Zij 
zien wel in dat een klassieke 
protestaktle, waarmee ze 
jarenlang de buit konden 
binnenhalen, niet veel baat 
brengt Van een kleinere koek 
valt niets bijkomend te 
verdelen. Maar tot een 
herdenken van hun rol komen 
ze niet Ze blijven, de ene wat 
meer dan de andere, 
vastgespijkerd in het versleten 
patroon van de klassenstrijd. 

Bedroevend. De 
patroonsorganizaties zitten op 
rozen. Hun leiders kunnen 
zorgeloos met vakantie gaan. 
Voor de schijn kunnen ze wat 
kritiek leveren en eisen stellen. 
Wat er door gewonnen wordt 

is graag meegenomen. Maar 
voor de rest wordt het werk 
uit hun handen genomen. De 
regering neemt hun taak over. 
De neo-llberale politiek speelt 
volkomen in hun kaart Dat er 
zoveel kleine patroons met de 
handen in het haar zitten, zal 
hun een zorg wezen. Hun 
bekommernis gaat alleen naar 
het groot kapitaal. En deze 
belangen worden heus wel 
veilig gesteld. 
En intussen predikt de P W 
over de ontvetting van de 
staat En over meer geld naar 
de burger. Je moet maar 
durven. Van een echte 
besparing van de nutteloze 
staatsuitgaven is geen sprake. 
De ontmanteling van de staat 
betekent volgens het neo
liberaal model de afbraak van 
de sociale voorzieningen. Dus 
nog minder geld naar de 
burger! Hun plannen lijken wel 
mooi. Hun kritieken op de 
misbruiken van de sociale 
zekerheid worden geslikt als 
zoetebroodjes. Pas op! Laat je 
in godsnaam niet vangen. Het 
profltarlaat moet inderdaad 
worden uitgebannen. De 
feodallteiten van het sociaal 
systeem dienen Ofjgeruimd. 
Maar een fundamentele 
hervorming die een afbraak 
inhoudt van de sociale 
zekerheid, zou een ramp 
betekenen voor ons volk. 
Zeker in krisistijd. 
En intussen wordt Vlaanderen 
meegesleurd in de ondergang. 

Ook op onze gemeenschap 
drukt de opgestapelde 
schuldenlast We staan er 
tegen aan te kijken. En hebben 
geen verweer. Vlaanderen is 
machteloos, ondanks alle 
troeven. 
En intussen wordt beslist over 
de Belgische participatie in de 
kerncentrale van Chooz. 
Intussen drukt Maystadt zijn 
plannen door voor de 
ontwikkeling van de 
telekommunikatle en de 
spitstechnologie in Wallonië. 
Geruisloos. Rustig en 
ongestoord. Eyskens en 
konsoorten laten begaan. 
Vlaanderen slaapt en mort wat 
Binnensmonds. Arm 
Vlaanderen met zijn 
trouweloze machthebbers uit 
onsociale PVV- en onvolkse 
CVP-rangen. 
In onze Vlaams-nationale strijd 
voor een open, demokratische, 
vrije, sociaal-rechtvaardige 
maatschappij in een eigen 
Vlaamse staatsstruktuur staat 
de Volksunie moederziel alleen. 
Wij weten dit In 't verleden 
hebben de Vlaams-nationalisten 
het spoor getrokken. Ook 
vandaag! Vrienden, kop op. Na 
de Paasweek, na de bezinning: 
terug aan de slag! 

VIc ANCIAUX 

zk;h verheugen in het bezoek 
van de Belgische premier. In 
Zuid-Korea werd hij zelfs ont
haald op uitsluitend Vlaamse 
liedjes, zoals „Waar Maas en 
Schelde vloeien". Al zal Wilfried 
het wel moeilijk gehad hebben 
met de tekst, vermits het hoogst
waarschijnlijk van zijn „Vlaamse 
periode" (vol IJzerbedevaarten 
en Vlaamse betogingen) gele
den is dat hij dit prachtige lied 
nog zelf zong. En dat is reeds o 
zo lang geleden... 

Ook ons aller justitieminister, 
de genaamde Jean Gol, trok 
naar dezelfde windrichting. Al 
opteerde hij voor de kommunlstl-
sche kameraden te Peking, maar 
naderhand kwam hij weer op het 
recht(s)e pad en ging hij Mar
tens vervoegen. 

Zelfs Vlaanderens „premier" 
Gaston Geens was te gast — 
zonder uitnodiging — in het land 
van de rijzende zon en dito 
technologie. En de nationale fi-
nancieboss, Willy De Clercq, 
vloog naar de Verenigde Staten, 
alwaar hij zijn lesje gespeld 
kreeg van hét „Internationaal 
Monetair Fonds". Nu maar ho
pen dat er geen devaluatie 
volgt.. 

Gelukkig is daar nog die ouwe 
getrouwe vice-premier, de nobil-
jonse excellentie uit Luxemburg 
Charles-Ferdinand Nothomb. 
Een man voor moeilijke tijden. In 
nood kan hij trouwens steeds 
een beroep doen op zijn goede 
vriend, de bendeleider-burge
meester José Happart. De fran-
kofone belangen bleven verze
kerd. 

Chabert: 
• terugkeer? 

volgende verkiezingen kan deze 
lijst overigens nog aanzwellen. 
Hen allemaal aan een „schoon 
jobke" helpen wordt met de dag 
moeilijker, 't Is krisis voor Ieder
een... Of niet soms? 

Wetmatigheid 
Begrotingsminister Maystadt 

(PSC) is een doorwinterd en 
gehaaid frankofoon politlkus. Zo
als elders in dit blad uitvoeriger 
te lezen staat bereidt deze man 
een Waals offensief voor in de 
sektor van de telekommunikatle, 
waarbij hij de Vlaamse bedrijven 
(Bell en Atea) wil nekken. Hij eist 
immers een ruim deel op voor 
Wallonië bij de miljardenbestel
ling van de RTT die eind volgend 
jaar moet gebeuren. Ook al be

staan er geen Waalse bedrijven 
die hierin gesp)ecializeerd zijn of 
ervaring hebben. 

Toch durft Maystadt het aan 
om, in een vraaggesprek met 
„Het Laatste Nieuws", de Vlamin
gen op de vingers te tikken: 
„Indien de gewesten een graan
tje willen meepikken van het 
fundamenteel vorsingswerk, dan 
zullen deze blijk moeten geven 
van zin voor minimale ekonomi-
sche wetmatigheden". Hij wijst 
hierbij met de vinger naar de 
Vlaamse luchtvaartindustrie, de 
„FLAG". „Deze moeten ophou
den met het eisen van een on
verantwoorde, ekonomische op
deling van de luchtvaartopdrach
ten", zegt Maystadt 

Deze bewering van de Begro
tingsminister raakt kant noch 
wal Bij de kompensatiebestellin-
gen in de luchtvaartsektor gaat 
het per definitie om kompensa-
ties die noodgedwongen in het 
buitenland moeten geplaatst 
worden, bij gebrek aan een ei
gen industrie. De aktie van 
FLAG stelt zich enkel tot doel 
een voor Vlaanderen billijk aan
deel in deze kompyensatiebestel-
lingen te verwerven. 

In de telefoniebranche ziet het 
er echter helemaal anders uit: er 

bestaat wel degelijk een eigen 
ontwikkeling, een eigen fabrika-
tie en een eigen expert 

Maystadt vergelijkt dus be
wust appelen met citroenen. En 
over „ekonomische wetmatig
heid" zwijgt hij, als „redder" van 
Cockerill-Sambre, best in alle 
talen! 

Nog vele jaren! 
Twee biezonder verdienstelij

ke Vlamingen vierden vorige 
week hun verjaardag. 

Vrijdag werd Flor Grammens 
85 jaar. Deze „taaigrenswachter" 
en man van de daad is nog 
immer kranig en woont thans in 
zijn tot museum heringericht ge
boortehuis te Bellem. 

Zaterdag werd een grootse 
en welverdiende hulde gebracht 
aan muziekvirtuoos Armand 
Preud'homme n.a.v. zijn 80ste 
verjaardag. Onder de vele hon
derden Vlaams-nationalisten wa
ren ook tal van VU-prominenten 
aanwezig. 

Aan beide voorvechters van 
de Vlaamse ontvoogding wenst 
ook dit weekblad heel oprecht 
proficiat: ad multos annos! 

Uitdovende 
ster 

Vroeger kwam de PW-voor-
zitter, Guy Verhofstadt, te pas 
en vooral te onpas in het nieuws. 
Nu en dan pakte hij weer eens 
uit met één van die „denderen
de" blauwe gedachtenkronkels, 
zodat de pers dit wel moest 
vermelden. Zijn zak vol liberale 
tovermiddeltjes lijkt nu uitgeput 
en stilaan raken steeds mee 
mensen overtuigd dat er van het 
liberale kiesgeleuter weinig heil 
te verwachten valt De jongste 
opiniepeilingen zijn overigens 
met zo fraai voor de liberale 
partijen. 

Verhofstadt is ook één van 
die „weidenkenden" die meent 
dat door het communautaire 
probleem in de diepvneskast te 
proppen, alle moeilijkheden zou
den kunnen worden opgelost 
Nog steeds weigert Verhofstadt 
aandacht te besteden aan het 
staatskundig probleem waarmee 
elk sociaal-ekonomisch dossier 
verbonden blijft Zolang er niet 
eindelijk een duidelijke boedel
scheiding in ruime zin komt zal 
dit land en vooral Vlaanderen 
verder achteruitboeren. 
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Stakings
perikelen 

Eén van de meest eerbied
waardige instellingen van ons 
land IS het Rekenhof. Dit Bel
gisch overheidsorgaan dat een 
onderdeel is van de wetgevende 
macht, heeft deels administratie
ve, deels rechtsprekende be
voegdheden in verband met fi
nanciële verrichtingen met over
heidsgelden. De leden van het 
Rekenhof worden benoemd 
door de Kamer van Volksverte
genwoordigers voor een her
nieuwbare termijn van zes jaar. 
Zowel de Nederlandstalige, 
evenals de Franstalige Kamer, 
bestaan uit een voorzitter, vier 
raadsheren en een griffier. De 
oudste van de beide voorzitters 
draagt de titel van „eerste voor
zitter". Tot zijn bevoegdheden 
behoren de ordehandhaving, het 
algemeen toezicht op het Hof en 
de uitvoering van de begroting 
van het Hof. 

Sinds halfweg januari 1984 
wordt deze funktie bekleed door 
een vooraanstaand PSC'er. 
Deze „eerste voorzitter" heeft 
het gepresteerd, daags vóór de 
staking van 3 april jl., een dienst
order te laten verspreiden onder 
de aldaar werkende ambtena-

Positief IS dat deze frankofoon 
eindelijk duidelijke richtlijnen ver
strekt over wat er dient te ge
beuren brj Stakingen. Ronduit 
negatief echter zijn de belang
rijkste bepalingen uit dit dienst
order, waarmee deze eerste 
voorzitter op een ongeziene en 

flagrante manier zijn bevoegdhe
den te buiten gaat. 

In zijn ophefmakende nota 
stelt deze man dat de perso
neelsleden, die gewoonlijk met 
het openbaar vervoer reizen, 
zich met hun wagen naar het 
werk moeten begeven De on
kosten voor deze verplaatsing 
zullen vergoed worden, maar hij 
vermeldt er met bij wie zal op
draaien voor de gevolgen indien 
het personeelslid burgerlijk aan
sprakelijk wordt gesteld bij een 
eventueel ongeval. 

...bij het 
Rekenhof 

Voorts eist hij dat de dienst
hoofden een lijst zouden opstel
len van hun personeelsleden „die 
op hun eer verklaren geen wa
gen te bezitten" Dit is noch min 
noch meer een inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer. Men 
kan nimmer eisen van een per
soneelslid dat hij zou verklaren al 
dan met een wagen te bezitten. 
Maar het ergste komt nog. 

In zijn nota vindt dit gezellig 
PSC-lid er mets beter op dan te 
stellen dat personeelsleden die 
niet bij machte zijn hun gewone 
arbeidsplaats te bereiken de mo
gelijkheid hebben deze verloren 
gegane dagen te „regularizeren" 
door te kiezen uit. ofwel verlies 
van vakantie ofwel verlies van 
een deel van de maandwedde 
(of een kombinatie van beide). 

Als vooraanstaand „intellek-
tueel" zou de „eerste voorzitter" 
toch moeten weten dat dergelij
ke maatregelen volkomen in 

Minister van Ekonomische Zaken Mark Eyskens ondertekende dinsdag liet „samenwerkingsakkoord" van 
België met Frankrijk inzake de Belgische participatie in de bouw van de kerncentrale van Chooz. De 
gevolgen voor Vlaanderen zijn negatief. Vooreerst wordt aldus een definitief kruis gemaakt over de kolen-
centrale van Limburg en verder komen de voor de Antwerpse haven ekonomisch-levensnoodzakelijke wa

terverdragen met Nederland nog meer in het gedrang. 
(foto Eric Peustjens) 

strijd zijn met de statutaire bepa
lingen; in gevallen van over
macht mag men afwezigheden 
niet sanctioneren! Het optreden 
van deze PSC'er is onwettig en 
verraadt bovendien een vorm 
van autoritarisme. 

Het wordt nu afwachten hoe 
de andere en bovenal de Vlaam
se (stemgerechtigde) leden van 
het Rekenhof op deze onduldba
re daad zullen reageren... 

Telegram van sire 
D E Nederlanders hebben 

het in een geijkte uit
drukking over hoe gek 

een dubbeltje wel rollen kan. 
Minstens even gek als het Hol
landse dubbeltje rolt de Belgi
sche frank. Vooral nadat hij 
gevallen /s_ 

Zo heb je vorig weekeinde 
mogen beleven dat het sire 
Boudewijn en zijn echtgenote 
behaagd heeft, een huidetele
gram te sturen aan Armand 
Preud'homme. Jawel, Preud-
'homme-Kempenland, zoals wij
len de krijgsauditeur te velde 
hem noemde. Per adres Blauwe 
Koncertzaal van de Antwerpse 
Singel. Waar honderden vrien
den en bewonderaars van de 
komponist bijeen gekomen wa
ren om diens tachtigste ver
jaardag te vieren. In aanwezig
heid van de kranige feesteling 
zelf. 

En dan duik je terug in je 
herinneringen. Preud'homme ? 
Armand Preud'homme zie je te
rug in de jaren vlak na de 
oorlog. Donkere repressietijd. 
Gebroodroofde onderwijzers 
die het land afzeulden met le
vensverzekeringen. De vrouw 
van Wies Moens die zichzelf en 
haar ondergedoken echtgenoot 
in leven hield door kistjes siga
ren te slijten bij meevoelende 
artsen en notarissen. 

In de late jaren veertig en 
vroege jaren vijftig te Antwer
pen kon je incivieken — kun
stenaars, geleerden, intellek-
tuelen — tegen het lijf lopen in 

métiers die in het Parijs van na 
de Eerste Wereldoorlog beoe
fend werden door Russische 
grootvorsten. Vage handeltjes 
waar de nostalgiek uit de rek
ken droop. Links en rechts zo
waar een taxichauffeur. 

Jos Van der Smissen was 
kroegbaas geworden. En in een 
ander burgercafé speelde een 
man met sneeuwwitte haren op 
het orgel. Het repertorium van 
de late Vlaamse uurtjes, als de 
verbruiker voldoende vocht 
heeft opgenomen om sentimen
teel te worden. De soldaat aan 
het Wolgastrand, de lindeboom 
bij de bron aan de stadspoort, 
de lustige forel en het Solveig-
lied 

Na middernacht graaide de 
grijze man zijn partituren bij 
mekaar, stopte ze in een hand-
koffertje, trok z'n overjas aan 
en schoof met hoge rug de 
gelagzaal uit, de Antwerpse 
nacht in. Armand Preud'homme, 
een kunstenaar in repressietijd. 

Hij had het van geen vreem
den. Zijn groot voorbeeld was 
zijn vriend en voorganger Emiel 

Hullebroeck geweest In het 
spoor van Hullebroeck stelde 
Preud'homme zijn kunstenaar
schap, zijn artistieke gaven ten 
dienste van de Vlaamse be
wustwording. 

Vóór hem had reeds Hulle
broeck ondervonden, wat dat 
betekende in het België van 
toen. Hullebroeck was tijdens 
'14-'I8 in Noord-Nederland ge
weest, waar hij onder meer een 
muzikaal hart onder de riem 
had gestoken bij vele duizen
den Belgische mede-vluchtelin-
gen, zowel Walen als Vlamin
gen. Hij ontving daarvoor een 
telegram met gelukwensen van 
minister Charles de Brocque-
ville. (Felicitatietelegrammen 
van de allerhoogst geplaatsten 
aan Vlaamse komponisten zijn 
heus geen nieuwigheid.) Maar 
bij de militaire overheid stond 
hij in een slecht daglicht: het 
door hem gestichte Werk der 
Vlaamse Oorlogsmeters zou 
een spionagedienst van de Kai
ser zijn geweest De vrede van 
11 november 1918 betekende 
voor Hullebroeck dat hij op de 
lijst van verdachten terecht
kwam, dat zijn liederen niet met 
de post mochten worden ver
zonden en dat hij in het parle
ment aangevallen werd door de 
liberale franskiljonse Gentse 
burgemeester Emile Braun. 

En zie je maar, dat spreek
woorden niet altijd juist zijn. De 
schone liedjes van Hullebroeck 
en Preud'homme zullen in ieder 
geval langer duren dan het Bel-
gië-van-toen.. 
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VU: nog eens 
winst 

De opiniepeilingen vliegen ons 
om de oren. Verschillende en
quêtebureaus verdienen hieraan 
een aardige stuiver. Eén daarvan 
heet „Dimarso" en wordt geleid 
door CVP-senator Bob Gijs. 
Maar zetfs dit opiniebureau kan 
niks anders dan de opgang van 
de Volksunie erkennen. 

Uit de resultaten blijkt dat de 
VU bij eerstvolgende parle
mentsverkiezingen veruit de 
grootste winst zou boeken. Op 
nationaal vlak klimt de VU van 
9,7 % op naar 10,4 %. Dit bete
kent een grotere vooruitgang 
dan de SP en Agalev. Verder 
valt ook het verlies op van het 
FDF en de PRL en het toene
mend aantal blanco-stemmen. 

Indien de VU er nu zou in 
slagen een pak van deze laat-
sten voor haar te winnen — en 
dit moet mogelijk zijn — dan 
stevent deze partij ongetwijfeld 
af op nog grotere suksessen. 

Spitsvondig? 
De grootste partij van Vlaan

deren zit in nesten. Overtuigd 
van het feit dat zij op binnen
lands vlak een modderfiguur 
slaan, pogen de CVP-bonzen 
zich te tooien in een Europees 
schapevachtje. Met alle midde
len (en dat zijn er nogal wat) én 
met biezonder veel geld ^(en dat 
betekent iets in CVP-termen) 
bereidt deze partij zich voor op 
de verkiezingsdag van 17 juni. 
Om daarna weer vijf jaar te 
zwijgen over Europa. 

„ZEG", het halfmaandelijks 
blad van de CVP, besteedt plots 
opvallend veel aandacht aan het 
Europese schouwspel. Schijn
baar is het laatste greintje spits
vondigheid bij de campagnema
kers van deze partij verdwenen, 
vermits de slogan wordt „De 
CVP onder nummer twee" 
Spitsvondig is anders. 

Ook hun stoere slogan, waarin 
geblokletterd wordt dat deze 
partij de enige is met een echt 
Europees programma, getuigt 
van een ongelooflijke vindingrijk
heid. 

Schamper, ergens in het 
hoofdartikel, leest men: „De CVP 
gaat met een gerust gemoed 
naar die verkiezingen". Het doet 
terugdenken aan de schooltijd 
waarin hij die het hardst riep. „Ik 
heb het niet gedaan, meester", 
ongetwijfeld de schuldige was 
voor het aangerichte kwaad. 
• De CVP had beter als slogan 

gekozen: „De CVP ónder num
mer twee, verliest er minstens 
twee!". In deze partij wordt im
mers gerekend met het verlies 
van twee Europarlementszetels 
Als het er niet méér worden... 

Spaarplan: 
dikke flop 

Tijdens het afgelopen week
einde kwam uit onverdachte en 
deskundige hoek vernietigende 
kritiek op het zg. „Spaarplan" van 
de centrale regering. 

Het internationaal ekonomisch 
studieburo „DRI" becijferde en 
analyzeerde het saneringsont-
werp van de regering Martens-
Gol. De konklusie van dit team 
laat weinig heel van de beloofde 
resultaten: de gevolgen van het 
spaarplan op de ekonomische 
aktiviteit zijn ronduit negatief., 
Het zal niet leiden tot een merk
bare daling van de inflatie noch 
tot een verbetering van het kon-
kurrentievermogen. Ook zal het 
begrotingstekort met slechts 
190 miljard frank dalen en dit is 
veel minder dan de regering be
weert. Bovendien zal dit nep-
plan tegen 1986 nóg eens 
100.000 mensen naar de werk
loosheid voeren en ook het kon-
kurrentievermogen van de be
drijven zal niet toenemen. Kort
om, dit spaarplan zal weinig of 
niets verhelpen, maar integen
deel de dramatische toestand 
nog verergeren. 

Wanneer men dit verneemt is 
het begrijpelijk dat steeds meer 
mensen ernstig twijfelen aan de 
zin van de zware inspanningen 
die opgelegd worden. De Vla
mingen hebben nog extra-rede
nen om ongelukkig te zijn, ver
mits de helft van alle inleveringen 
gedraineerd wordt naar de bo
demloze putten van Cockerill-
Sambre en naar bewapening, 
ten behoeve van de Waalse in
dustrie. 



Communautaire-slag om RTT-bestellingen 

Vlaamse bedrijven: 
slachtoffers van 
Waals „aktieplan'7 
Eind volgend jaar moet de Regie voor Telegrafie 

en Telefonie CRTD een zeer belangrijk kontrakt 
afsluiten (of hernieuwen) m.b.t een verdere uitbrei
ding van de zgn. „digitale kommunikatie-techniek". De 
Waalse toppolitici hebben een offensief aktieplan in
gezet Waarbij het laatste greintje zin voor ekonomi-
sche logika verloren gaat 

„Comité directeur du PSC", dd. 8 
februari 1984, opgemaakt door 
Philippe Maystadt Deze 36-jari-
ge PSC'er woont in Charleroi 
(de „thuishaven" van „Acec"!) en 
is sinds 1981 minister van Begro
ting en Wetenschapsbeleid. 

In deze nota wijst Maystadt 
terecht op het grote belang van 
de telekommunikatiesektor: „Het 
betreft een snel-expansieve seg

ment binnen: „Overheidsbestel
lingen in de telekommunikatie
sektor — Voorstel voor een 
aktieplan". Evenwel met de twee
voudige vermelding: „Persoonlijk 
en vertrouwelijk". 

Hierin wordt nog duidelijker 
de te volgen Waalse strategie 
uiteengezet: „Eén reële deelne
ming van de Waalse industrie 
aan de telekommunikatiebetellin-

DE staatssekretaris voor 
Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie, Paula 

D'Hondt-Van Opdenbosch 
(CVP), heeft onlangs aan de 
Senaatskommissie een beleids
nota voorgelegd. Hieruit blijkt dat 
in de komende jaren biezonder 
belangrijke investeringen moe
ten worden gedaan in de sektor 
van de telekommunikatie. Het 
cliché „kontrakt van de eeuw" is 
reeds gevallen. Feit Is dat het om 
een ontzaglijk grote investering 
gaat De voorbereidingen tot de 
strijd om deze 100-miljard bestel
ling binnen te halen zijn, welis
waar nog enigszins verdoken en 
achter de schermen, reeds volop 
aangevat. En — hoe kan het ook 
anders — het wordt, andermaal, 
een bikkelhard communautair 
gevecht 

De RTT sloot in 1971 een 
konventie voor 15 jaar af met de 
in Vlaanderen gesitueerde be
drijven „Bell" (Antwerpen) en 
„Atea" (Herentals), inzake de le
vering van apparatuur voor „digi
tale kommunikatietechniek" 
(tijdsverdelingstechniek). Straks, 
in 1986, moet een nieuw kontrakt 
gemaakt. De Waalse politici die 
mee de grendels van de macht 
bedienen, zijn nu reeds volop in 
de weer om de positie van deze 
Vlaamse bedrijven te ondermij
nen. 

„Gouden Gids"-
perikelen 

Vóór enkele maanden was er 
deining rond de toewijzing van 
het „Gouden Gids"-teiefoonkon-
trakt Toen werd beslist om de 
opmaak van de „Gouden Gids" 
(d.i. de gids waarin alle telefoon
nummers van handelszaken ver
meld staan) opnieuw toe te wij
zen aan „Promedia", het Ant
werpse filiaal van de firma „Bell-
ITT". Dit dochterbedrijf van „Bell-
Telephone" stond ook reeds de 
voorbije 15 jaar in voor de uitga
ve van deze „Gouden Gids" (en 
stelde daarbij pakweg 1.000 
mensen rechtstreeks of onrecht
streeks te werk). Tegen deze 
toewijzing werd hevig protest 
aangetekend door „Belgomedia", 
een commerciële groep ge
vormd door het Amerikaanse 
bedrijf „ATT" en „Electrofina". 
„Electrofina", waarin de „Genera
le Maatschappij" en de „Groep 
Brussel-Lambert" de meerder
heidsaandeelhouders zijn, heeft 

,-^* '̂ 

De Walen eisen nu ook hun deel op van de aanstaande RTT-bestellingen inzake kommunikatie- of schakel
systemen, de zgn. „digitale telefooncentrales". De in Vlaanderen gevestigde bedrijven „Bell Telephone en 

Atea" woorden hierdoor in hun toekomstkansen bedreigd. 

bij monde van haar topverant-
woordelijken bezwaren geuit te
gen de procedure die gevolgd is. 
Op verzoek van de Amerikaan
se ATT-direkteur himself wordt 
nu uitgezocht welke rechtsmid
delen mogelijk zijn om deze toe
wijzing ongedaan te maken. 

De storm verwekt door „Elec-
trofina-ATJ" („Belgomedia") is 
slechts het begin van de orkaan. 
Het is bekend dat deze Ameri
kaanse firma („ATT") vaste voet 
wil krijgen in België maar — 
vooraleer ze dit doet — moet 
„ATT" uiteraard de kwasi zeker
heid heben Belgische kontrakten 
binnen te rijven. In het leiding
gevende ekonomische blad „In
ternational Business" wordt zelfs 
onomwonden gesuggereerd dat 
„ATT" in het Waalse „Acec" wel 
eens een partner zou kunnen 
vinden. 

Pas nu wordt het écht interes
sant want de politieke poker-
kaarten worden bovengehaald. 

„Nota voor het 
PSC-
hoofdkomitee" 

Wij konden de hand leggen op 
een dokument bestemd voor het 

tor op wereldvlak" en „wie de 
technologie van telefooncentra
les bezit, bezit op slag de techno
logie die nodig is voor stelling te 
nemer) m.b.t andere markten 
van de RTT'. „Qui peut Ie plus, 
peut Ie moins", voegt hij er veel
betekenend aan toe... 

„Aktieplan" 
In zijn konklusies schrijft 

Maystadt dat voor de PSC het 
ogenblik is gekomen om iets te 
gaan ondernemen, vermits dit 
onontbeerlijk is wil Wallonië niet 
één van de belangrijkste „pistes" 
missen, nodig voor de industriële 
rekonversie. Zijn „voorstellen 
voor een politieke oplossing" la
ten weinig twijfel bestaan. De 
PSC moet van de regering een 
betekenisvolle „herverdeling" ei
sen inzake de RTT-bestellingen. 
„au profit de la Wallonië et de 
Bruxelles". 

Maystadt is trouwens niet de 
enige Waal die zo redeneert. 
Ook de voorzitter van de Waal
se gewestregering, de Wallin-
gant Jean-Maurice Dehousse 
(PS) denkt in dezelfde zin. Via 
een aantal tussenpersonen waai
de op onze redaktie een doku-

gen vereist dat een Waalse firma 
een leidinggevende funktie ver
vult". 

En aangezien er op vandaag 
geen enkel Waals bedrijf in deze 
sektor onderlegd is — zegt De
housse — is het nodig er één te 
creëren met de medewerking 
van privaat kapitaal (Belgisch of 
vreemd) en/of overheidsin
breng. Natuurlijk zijn er ook pri-
vé-groepen nodig die zich bereid 
verklaren deel te nemen aan 
deze industriële initiatieven in 
Wallonië. Vandaar dat het be
langrijk is dat de RTT zelf partici
peert in zo'n ontwikkelingsplan 
van de telekommunikatie-indus-
trie in Wallonië. Maar, en dat is 
belangrijk, Dehousse stipt aan 
dat het (uiteraard) onmogelijk zal 
zijn industriëlen te vinden die in 
Wallonië zullen investeren, in
dien deze geen „redelijke hoop" 
mogen koesteren ook bestellin
gen te krijgen... 

Het is inderdaad zo dat op 
Waals grondgebied geen enkel 
bedrijf gevestigd is dat ervaring 
heeft met deproduktie van de di
gitale kommunikatietechniek. 
„Bell" en „Atea", twee in Vlaande
ren gevestigde bedrijven met 
wereldfaam, zijn veruit de enige 

in België die zulke opdrachten 
aankunnen. 

Uit de „dokumenten" van de 
twee voornoemde en vooraan
staande Waalse politici — waar
van één tot de centrale regering 
behoort — blijkt echter dat de 
Walen het hierbij niet zullen la
ten. Het voorhoedegevecht 
werd geleverd rond de „Gouden 
Gids": via „Belgomedia" hoopte 
het Amerikaanse „ATT' vaste 
voet te krijgen in de telefonie-
sektor van België. Bedenk hierbij 
dat „ATT' wil samenwerken met 
„ACEC" (Charleroi) en wil inves
teren in Wallonië, op voorwaar
de dat er zekerheid bestaat over 
toekomstige bestellingeri. Ook 
de krant „Le Soir" schreef, eind 
vorig jaar, dat er dringend een 
einde moest komen aan de „uit
sluiting" van Waalse firma's op 
de markt van de telekommunika
tie. 

Ekonomische 
waanzin 

Het communautaire hek is dus 
van de dam en elke vorm van 
ekonomische logika dreigt te 
worden weggespoeld. 

Twee Vlaamse bedrijven die, 
na jarenlang onderzoek en na 
het leveren van een permanente 
infernationale konkurrentiestrijd, 
aan de heel hoge top prijken van 
de wereldproducenten in de 
kommunikatjesektor, worden 
door deze Waalse „aktie"-plan-
nen in hun toekomstkansen ern
stig bedreigd. „Bell" is de groot- , 
ste exporteur van ons land en 
moet op de buitenlandse markt 
keihard opboksen tegen andere 
konkurrenten. Met sukses overi
gens. Het is evenwel van uitzon
derlijk belang voor de exportpro
motie dat „Bell" en „Atea" kun
nen blijven rekenen op de (reeds 
kleine) Belgische thuismarkt In
dien de Waalse politici hun zin 
krijgen — en in Belgié zou dit 
heus wel eens kunnen — dan 
komt de tewerkstelling in beide 
Vlaamse firma's in het gedrang. 

Pervers 
Eigenlijk is dit weer eens een 

pracht-illustratie van de Belgi
sche waanzin. Gedreven door 
plat-elektorale belangen span
nen Waalse politici zich in om de 
kompetiviteit van Vlaamse on
dernemingen te verzwakken. De 
perversiteit van het Belgische 
„kompensatiesysteem" wordt 
nog eens aangedikt door het feit 
dat zelfs de ministers van de 
centrale regering het Belgisch 
ekonomisch feit niet langer er
kennen 

Vlaamse telekommunikatiebe-
drijven dreigen in de verdrukking 
te komen doordat de Walen lie
ver met buitenlandse onderne
mingen in zee gaan dan met 
Vlaamse. Nochtans moet men 
nuchter vaststellen dat de Walen 
nog nooit zoveel uit de brand 
hebben gesleept als onder Mar
tens V 

Het probleem van de over
heidsbestellingen moet als één 
geheel worden bekeken. Er 
moet gestreefd worden naar 
een globaal evenwicht waar niet 
alleen pyoiitieke, maar ook ekono
mische motieven een rol spelen. 

Vorig jaar voorspelden wij dat 
het verspelen van de toen voor 
de Vlamingen unieke onderhan
delingspositie (herinner de staal-
financieringsbesprekingen) tot 
een Waals offensief zou leiden. 
Thans zijn we zover. Het wordt 
uitkijken naar de reakties van de 
Vlaamse partijen... (pvdd) 
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Walter Peeters: 

„Het werkelijke leven is niet 
wat tot ons komt, maar 
wat van ons uitgaat." 
Zonder enige twijfel is de werkloosheid het meest verontrustende verschijnsel 
in de huidige krisis. Een cijfer van 14 procent werklozen betekent een paar 
honderdduizenden drama's, de gevallen van genoeglijk aanvaarde werkloosheid 
terzijde gelaten. 
Maar een oplossing voor het werkloosheidsvraagstuk is nog niet in zicht 
Volgens senator Walter Peeters is het tot op heden bij een stel schijnoplossin
gen gebleven die vooral beoogden de werkloosheidscijfers te verlagen, niet de 
werkloosheid zelf 

IN zijn tussenkomst bij de 
begroting „Tewerkstelling 
en arbeid" wees de Ham-

menaar op de grondige wijzigin
gen die de werkloosheid te
weegbrengt in onze samenle
ving. Maatschappij-analyses ma
ken zijns inziens duidelijk dat 
werklozen gekonfronteerd wor
den met een noodsituatie: „Het 
leven van ^de werkloze wordt 
diepgaand beïnvloed door een 
tekort, door een werk-loos-heid, 
het ontbreken van werk. De 
werkloze wordt gefrustreerd in 
noden waaraan het werk vol
doet". 

De werkloosheid is een feno
meen en de werkloze is een 
menselijk probleem waarmede 
wij nog jaren zullen moeten le
ven. Aldus Walter Peeters, die 
dan ook meent dat het beleid 
deze problematiek vanuit de 
psycho-sociale kontekst moet 
benaderen: „Of het nu gaat om 
het uitwerken van een tewerk
stellingsbeleid of om het begelei
den van de werkloze, het werk
loosheidsprobleem is een sub
stantieel deel van onze huidige 
en toekomstige samenleving". 

Welzijnsspuit 
Nu reeds wordt volgens de 

VU-senator in alle geledingen 
van de maatschappij duidelijk, 
dat de permanente aanwezig
heid van welk aantal werklozen 
ook steeds meer problemen van 
mentale aard zal stellen Meer en 
meer wordt men gekonfron
teerd met het gevoelen van om 
zich heen grijpende lusteloos
heid, het gevolg van een diepe 
ontgoocheling waartoe langdu
rig en uitzichtloos werkloos zijn 
onvermijdelijk leidt. 

Op termijn kan dat gevoelen 
van totaal gebrek aan levensmo
tivatie slechts leiden naar menta
le en psychische ontwrichting. 

De enige oplossing hiervoor ligt 
op het sociaal-ekonomisch en 
politiek terrein. Hoe nuttig de 
welzijnsaanpak van „Centra 
voor werklozen" en „Doppers
ateliers" ook is, het is en blijft een 
lapmiddel. „Werklozen en vooral 
jonge werklozen hebben geen 
welzijnswerk nodig, maar een 
duidelijk afgelijnd maatschappe
lijk perspektief". In het zich aan
dienende maatschappelijk toe
komstscenario zijn er volgens 
Peeters heel wat mogelijkheden 
om zinvol werk, al zij het niet in 
de produktieve betekenis van 
het woord, te creëren. Zo gezien 
zijn stage, biezonder tijdelijk ka
der en derde arbeidscircuit niet 
veel anders dan een sociaal-
technologische welzijnsspuit die 

ertoe dient maatschappelijk on
behagen te verdoven en de indi
viduele vlucht voor maatschap
pelijke spanningen en tegenstel
lingen mogelijk te maken. 

Een dergelijke benadering van 
de werkloosheid zal blijven lei
den tot marginalizering van rela
tief toch aanzienlijke bevolkings
groepen. 

Een noodzaak 
Aan deze nieuwe vorm van 

„proletarizering" kan volgens 
Walter Peeters alleen het hoofd 
geboden worden door een aktief 
beleid van werkloosheidsbege-
leiding. Dergelijk beleid is niet 
alleen sociaal verantwoord, maar 
tevens menselijk noodzakelijk. 

„Het gaat niet zozeer om het 
princiep van paternalistische 
rechtvaardigheid dan wel om 
een elementaire daad van res-
pekt en achting voor de onver
vangbare en onherleidbare 
waarde van de menselijke per
soon. De menselijke persoon die 
niet alleen zijn verlangen naar 
veiligheid, zijn behoefte aan 
saamhorigheid, zijn drang naar 
achting, kennis en begrip moet 
kunnen blijven geven. De men
selijke persoon die ook en vooral 
binnen de zich snel wisselende 
maatschappij, de trappers van 
het levensritme dreigt kwijt te 
spelen". 

Indien in toenemende mate — 
vooral onder impuls van VU-
minister H. Schiltz — de nood
zaak aangevoeld wordt om een 
begeleidingsproces voor de 
werklozen op te zetten, dan zal 
dit moeten uitgaan van een glo
baal oplossingsmodel, rationeel 
en aktiegericht, zowel voor het 
sociaal-ekonomisch als voor het 
sociaal-psychologisch aspekt 
van het werkloosheidsvraag
stuk. Bij het opstellen van zo'n 
model gaat het inderdaad niet 
alleen om het winnen van inzicht 
uit onderzoek, maar het komt er 

„ Werklozen en vooral jonge werklozen, hebben niet zozeer welzijnswerk nodig dan wel een 
duidelijk afgelijnd maatschappelijk perspektief". (foto Zafar) 

W. Peeters: „kreativiteit, innova
tie en participatie". 

tevens op aan een aktieplan te 
ontwerpen en een strategie uit 
te werken die moet toelaten dit 
plan te realizeren. Op dit ogen
blik is er een niet te loochenen 
sensibilizering voor het pro
bleem van begeleiding, opvang 
en vorming van werklozen. Jam
mer genoeg blijft het al te zeer 
vastzitten op het vlak van inten
tieverklaringen. De beleidsopties 
van de tot nog toe bekende 
initiatieven zijn meestal vaag en 
de initiatieven zelf verlopen on-
gekoórdineerd. Een soepel be
leid terzake wordt trouwens erg 
bemoeilijkt door de halfslachtige 
situatie waarin de Vlaamse en 
Waalse gemeenschap zich met 
betrekking tot de werkloosheid-
sproblematiek bevinden. 

Gedurfd positief 
Maar hoe dan ook blijft de 

betekenis van werk centraal 
staan. De noodsituatie van werk
lozen wordt veroorzaakt door 
het ontbreken van werk. Hun 
nood kan dan ook alleen maar 
opgelost worden door de ver
schaffing van zinvol, al dan niet 
produktief werk. Alle andere op
lossingen zijn pleisters op een 
houten been. 

Mits een gedurfde politiek 
kan voor de werklozen zinvol 
werk gecreëerd worden. Het 
beschikbare werk moet herver
deeld worden en dat is pas 
reallzeerbaar wanneer ook de 
inkomens herverdeeld worden. 
Bovendien zal de maatschappij 
de herverdeling van het be
schikbare werk meer en meer 
dienen te zien in het licht van 
een geheel vernieuwde en ge
wijzigde arbeidsetiek. Dat vergt 
een positieve ingesteldheid 
van de overheid en van de 
bevolking, met als drie grote 
krachtlijnen: kreativiteit, inno
vatie en participatie. Slechts op 
die basis kan een efficiënt, 
doelgericht tewerkstellingsbe
leid opgezet worden binnen het 
geheel van een globale, toe
komstgerichte sociaal-ekono-
mische politiek. Of zoals de 
Litouwse schrijver Molosz het 
eens uitdrukte: „Het werkelijke 
leven is niet wat tot ons komt, 
maar wat van ons ui tgaatf 
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Raad van State: 
politicus 
van het jaar 

De instelling die de jongste tijd 
het meest rn de politieke belang
stelling heeft gestaan, is zonder 
enige twijfel de Raad van State. 
Een vrij jonge, eerbiedwaardige 
instelling die door de politici met 
gemengde gevoelens benaderd 
wordt. Vandaag gekoesterd als 
bewijs van het grote gelijk, mor
gen vervloekt als dwarsligger bij , 
grootse plannen. 

Het geschil Geens-Schiltz 
over de portefeuille begroting en 
financiën, het wetsvoorstel Galle, 
de burgemeesterssjerp van 
Happart, het OCMW van We-
zembeek-Oppem, de Goede-
Vrijdagbenoemingen, de staal-
wet... Wie Is eigenlijk deze zeer 
aktieve politieker? 

Niet bindend 
Pas in 1946 werd de Raad van 

State opgericht. Meestal wordt 
hij omschreven als 's lands hoog
ste administratief rechtskollege. 
Helemaal juist is dat niet. De 
Raad hangt zowat tussen de drie 
politieke machten: de wetgeven
de, de uitvoerende en de rech
terlijke. Hij adviseert bij het wet
gevend werk, maar spreekt ook 
recht over twistpunten van admi
nistratieve aard. 

De Raad van State telt drie af
delingen, waarvan de afdeling 
wetgeving de meest bekende is. 
Zij advizeert zowel de regering 
als de wetgevende kamers (par
lement en gemeenschapsraden) 
over de neer te leggen wetsont
werpen, de wetsvoorstellen en 
de organieke uitvoeringsbeslui
ten. In sommige gevallen is deze 
raadpleging vrij, in andere geval
len verplièht. 

De adviezen zijn niet bindend. 
Regering noch parlement moe
ten er rekening mee houden, al 
boezemen ze wel ontzag in. Bo
vendien slaan de adviezen 
slechts op het technisch-jufi-

disch aspekt van het wetgevend 
initiatief. De grond van de zaak 
laten zij ongemoeid. 

Opnieuw 
Nothomb 

Daarnaast is er de afdeling 
administratie, die vijf kamers telt; 
twee Nederlandstalige, twee 
Franstalige en een tweetalige. 
De Nederlandstalige kamers be
handelen de zaken uit het Ne
derlands taalgebied, met inbe
grip van de rand- en faciliteiten
gemeenten. Het is juist naar aan
leiding van een aantal arresten 
over het taalgebruik in die ge
meenten dat Nothomb deze bij 
de tweetalige kamer wilde on
derbrengen. Vooralsnog zonder 
sukses. 

Naast een beperkte advize-
rende funktie, heeft deze afde
ling vooral een rechtsprekende 

koninklijke besluiten, bouwver
gunningen en het statuut van het 
overheidspersoneel. Voorts 
treedt de afdeling op als be
roepsinstantie bij beslissingen 
van bestendige deputaties 
Twee recente verbeelden zijn 
het OCMW van Wezembeek-
Oppem en de benoeming van 
Happart. 

Tot slot is er de afdeling be-
voegdheidskonflikten, die in 
1971 voorzien werd om de kon-
flikten te regelen tussen wetten 
en dekreten en tussen dekreten 
onderling. Ze heeft echter nooit 
gefunktioneerd en zal met de 
oprichting van het Arbitragehof 
verdwijnen. 

Hoe politiek? 
Als administratief rechtskolle

ge velt de Raad van State arres
ten, die uiteraard dienen uitge
voerd te worden. Dat heeft on-

Achter deze gevel in de Brusselse Wetenschapsstraat schuilt de Raad 
van State, de meest aktieve politicus van de jongste jaren. Daar zal 
binnenkort het oordeel oyer de sjerp van Happart geveld worden, (foto 

Bob Coecl<e) 

opdracht. Al te bondig samenge
vat: elke belanghebbende kan 
beroep aantekenen tegen een 
eenzijdige beslissing of hande
ling van een administratieve 
overheid. Zo tegen gemeentelij
ke en provinciale reglementen. 

PARLEMENrAIRE 

SHK)KKEIS 
TER gelegenheid van de bloemen

hulde aan het Pastoor Velt-
mansgraf op zondag 29 januari 1984 

- werden 1.085 manschappen, 141 
voertuigen en 2 helikopters ingezet 
voor de ordehandhaving in Voeren. 
Een nieuwsgienge Willy Kuijpers 
vernam dat deze operatie welgeteld 
5.059.079 franken kostte 
r%E Nederlandstalige school van 
" Komen wordt nog steeds 
door het onderwijsdepartement van 
Coens beheerd en bekostigd. Zon
der blikken of blozen antwoordde de 
Franstalige minister van onderwijs 
aan Willy Kuijpers dat hij blijft weige
ren die school te erkennen. 
C I N D 1982 waren de achterstallige 
^ RSZ-bijdragen van gemeenten 
en GOMW's opgelopen tot 3 690 mil
joen Zoals Paul Peetere vermoedde 
moet veruit het grootste gedeelte 
van dat bedrag aan Wallonië toege
schreven worden 2316,3 miljoeni 
Van de resterende achterstal neemt 
Brussel 1 300,3 miljoen voor z'n reke
ning, Vlaanderen slechts 73,4 mil
joen 

VORIG jaar telde Vlaanderen 
64 beschutte werkplaatsen 

waann 8.778 minder-validen tewerk
gesteld waren. Wallonië telde er 67 
met 4.201 tewerkgestelden. Het 
Rijksfonds voor Sociale Reklasse-
ring van minder-validen is nog steeds 
met geherstruktureerd, zodat de 
Vlaamse Gemeenschapsminister 
van gezin en welzijnszorg terzake 
nog met bevoegd is. Deze stemde 
wel in met de vrees van Jaak Ga
briels dat Vlaanderen bij de overhe-
velingsoperatie wel eens benadeeld 
zou kunnen worden. 

liilOMENTEEL telt ons land nog 
' " • zo'n 1600 spoorwegovergan
gen zonder slagbomen, een vermin
dering met 400 ten opzichte van 
1978. Verder kon Gabriels uit de 
cijfers van De Croo afleiden dat ook 
het aantal ongevallen daalde van 61 
tot 44. Toch moesten nog 11 dodelij
ke slachtoffers genoteerd worden. 

• N 1983 opteerden 1470 dienst-
' plichtigen voor gemeenschaps
dienst in plaats van militaire dienst
plicht Bob Maes kwam verder te 
weten dat het merendeel daarvan 
Nederlandstaligen zijn en dat ruim de 
helft die dienst verncht bij sociaal-
kulturele instellingen. 

langs zelfs ene Nothomb erkend. 
Het feit dat heel wat zaken zich 
op het communautaire vlak be
wegen, brengt de Raad uiteraard 
binnen de politieke gezichtsein
der. Daarbij komt het touwtrek
ken van Nothomb hem zeker 
niet ten goede. 

Met de advizerende funktie bij 
wetgevend werk is door de re
geringen nogal eens een loopje 
genomen. Zo werd geweigerd 
advies in te winnen bij nochtans 
belangnjke initiatieven als de 
volksraadpleging, de school-
kwestie en de eenheidswet. An
derzijds worden Bestaande ad
viezen dikwijls voor de politieke 
kar gespannen. Zo joeg Leo 
Tindemans in 1974 de wet Perin 
op de gewestvorming door het 
parlement, ondanks grondwette
lijke bezwaren van de Raad. Vier 
jaar later, in 1978, werden derge
lijke bezwaren door hem en de 
CVP aangegrepen als alibi om 
de aanzwellende machtsstrijd 
binnen de partij te verdoezelen. 
Met het emotionele „De grond
wet is geen vodje papier" gingen 
Egmont-pakt en regering de mist 
in. 

Ten opzichte van adviezen 
moet het uitgangspunt zijn, dat 
uiteindelijk het parlement zijn 
taak moet opnemen en beslissin
gen treffen, bewust van zijn ver
antwoordelijkheid. Dat geldt ze
ker voor adviezen op het vlak 
van de staatshervorming, waar 
de Raad van State nogal eens 
geneigd is de letter van de wet 
van augustus 1980 te verheffen 
tot het allerheiligste Uiteraard 
kan en mag dergelijke houding, 
hoe technisch-juridisch korrekt 
ook, het Vlaamse streven naar 
verruimd zelfbestuur niet afrem
men. 

Rechtop 
zelf
beschikking 

In het IJzertorenmuseum lezen we „Elk volk heeft 
recht op zelfbeschikking!", de bekende uitspraak van 
Thomas Woodrow Wilson, de 28ste president van de 
Verenigde Staten, op de vluchtschriften die de 
Uzersoldaten tijdens WO I verspreidden. 

Wilson (1856-1924) was een Schot van afkomst 
en kende aldus de taaie etnische bewustzijnsstrijd 
van de Schotten tegen het Engelse centralisme. De 
eerste grote wereldoorlog, waaraan de Verenigde 
Staten slechts aarzelend in 1917 — onderzijn leiding 
— zouden deelnemen, versterkte zijn vredesgevoe-
len en zijn inzet voor het volkerenrecht 

Nu 60 jaar geleden over
leed president Wilson. 
Als een verbitterd man 

die buitenspel gezet was in de 
toenmalige Amerikaanse 
machtspolitiek, die de senaat zijn 
vredesbeleid deed verwerpen. In 
januari 1918 stelde hij aan het 
Amerikaanse Kongres zijn be
kende 14-puntenvredespro-
gramma voor. De nieuwe naoor
logse situatie van West-Europa 
zou gegrondvest worden op de-
mokratische en volkenrechtelij
ke spelregels. Dat werd Wilsons 
grote ideaal. 

Na de 11 -novemberwapenstil-
stand woonde hij de vele zoge
naamde vredesbesprekingen bij 
in de kastelen rond Parijs. Voor
aleer aan het oorlogsgeweld 
deel te nemen, had Wilson plech
tig verklaard: „Voortaan mag 
zonder de toestemming van het 
betrokken volk, geen land noch 
gewest onder vreemde voogdij 
geplaatst worden". Maar de trot
se Franse en Britse overwin
naars rolden met staatspatrioti-
sche elementen de „naïeve vre-
despresident". Aldus verdween 
de hoop op zelfbestuur van zo
vele tientallen volkeren-zonder-
staat in Europa en het Midden-
Oostende. 

Het vredesverdrag van Ver
sailles weerspiegelde toch nog 
enigzins Wilsons droom: de Vol
kerenbond. Deze werd op 10 ja
nuari 1920 te Geneve opgericht, 
onder Wilsons hoofdgedachte: 
„Internationale geschillen te laten 
beslissen door een scheidsrech-
terlijke instelling op basis van het 
volkerenrecht". Maar de Volke
renbond groeide al snel uit tot 
een papieren statenbond, waar
van de VS zelfs nooit lid worden. 
Haar staatsnationale machts
streven, alsook dat van Frankrijk, 
Groot-Brittanniè en de Sovjet
unie, wenste met gehinderd te 
worden door een of ander veto 

van Wilsons (schijn)-instelling. 
Ondertussen blijven een 

20-tal volkeren in de huidige Eu
ropese Gemeenschap hun ont-
voogdingsstrijd voeren. Sedert 
1979 biedt het Europese parle
ment hen een internationaal, de-
mokratisch aktie-orgaan. 

Eind januari 1984 — 60 jaar na 
Wilsons overlijden — richtte het 
Europarlement de eerste officie-
Ie „Konferentie van Regio's van 
de Europese Gemeenschap en 
de kandidatenlanden Spanje en 
Portugal" in, met als tema: „De 
rol van de regio's in opbouw van 
een demokratisch Europa". 

Willy Kuijpers 

Tijdens de inleiding hoorden 
we — als muziek! — volgende 
zin die niet alleen Wilsons eigen
heid weergeeft maar ook het 
streven van alle nationalistische 
partijen die samen met de VU de 
Europese Vrije Alliantie vormen: 
„Het Europarlement wil graag 
zien dat de regio's van de Ge
meenschap zich ontwikkelen en 
organizeren, om zo mogelijk één 
front te vormen met als uitgangs
punt hun grote rijksom aan tradi
ties, kuituur en geschiedenis.." 

Willy Kuijpers, Kamerlid 
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Leggen van mijnen „perfekt legaal"... 

Reagans twee 
maten voor 
Midden-Amerika 

In het Kongres en de pers kreeg Ronald Reagan de wind van voor omdat de 
Verenigde Staten Nicaraguaanse contra's geholpen hebben bij het leggen van 
mijnen in de havens van Nicaragua. Reagan gaf daarvoor in februari jl al een 
schriftelijke toestemming. Die aktie leidde er al toe dat koopvaardijschepen uit 
diverse landen averij opliepen. 

DE operatie werd door vele 
bondgenoten van Ame
rika veroordeeld als een 

inbreuk op de vrije scheepvaart 
en als een ontoelaatbare schen
ding van de soevereiniteit van 
een klein land. 

„Perfekt legaal" 
De Amerikaanse president 

houdt vol dat het leggen van 
mijnen in de Nicaraguaanse wa
teren ten volle gerechtvaardigd 
was. Maar het Amerikaanse be
sluit om zich voor twee jaar te 
onttrekken aan de jurisdiktie van 
het Internationale Gerechtshof in 
Den Haag, waar Nicaragua een 
klacht aanhangig heeft gemaakt, 
toont dat Washington toch niet 
ten volle overtuigd is dat het 
„perfekt legaal" heeft gehandeld 
zoals de ambassadeur bij de 
Verenigde Naties Jeane Kirkpa-
trick het uitdrukte. 

Het gevolg van de deining 
rond de mijnen was dat het Huis 
van Afgevaardigden met paasre-
ces ging zonder een besluit over 
Reagans verzoek om 3,5 miljard 
fr. dringende hulp aan het regime 
van El Savador en 1,2 miljard 
hulp aan de „contra's", die in 
grote meerderheid gewezen sol
daten of aanhangers van de af
gezette Nicaraguaanse diktator 
Somoza zijn. Maar geen nood, 
voor de hulp aan El Salvador 
putte Reagan op eigen houtje in 
reeds toegewezen Pentagon-
kredieten. 

De Amerikaanse president 
had gezegd dat zowel het Salva
doraanse regime ais de Nicara
guaanse contra's zonder midde
len dreigen te vallen om de strijd 

Reagan krijgt het in eigen huis 
hard te verduren om zijn Mid-
den-Amerika-politiek. Een van 
zijn belagers is Thomas „Tip" 

O'Neill... 

voort te zetten als ze niet snel 
vers geld krijgen. Vorige week 
was daar echter niet veel van te 
merken. 

Immers, zowat achtduizend 
contra's vielen Nicaragua binnen 
in wat de sandinistische regering 
het grootste offensief noemde 
waaraan ze tot nog toe het 
hoofd moest bieden. Het groot
ste deel van de invasie kwam uit 
Honduras waar de VS een per
manente Amerikaanse basis aan 
het aanleggen zijn. Uit Costa 
Rica vielen enkele honderden 
man binnen onder leiding van 
Eden Pastora die destijds als 
„commandante zero" mee tegen 
Somoza streed maar nu de san
dinisten de rug heeft toegekeerd 
en een bondgenoot werd van de 
somozisten. 

De Amerikaanse regering, die 
de contra's ten volle steunt, 
hoopt dat hun invasie tot een 
opstand van de Nicaraguanen 
tegen het sandinistische bewind 
zal leiden, maar van die verwach
ting is nog niets uitgekomen. De 
sandinisten blijken nog steeds 
een heel stuk populairder dan de 
aanhangers van de afgezette 
Somoza die in Nicaraguaanse 
ogen als weinig beter dan huur
lingen van de „yanquis" over
komen. 

De nieuwe episodes rond Ni
caragua tonen nog maar eens 
hoezeer de VS in Midden-Ameri
ka met een dubbele maatstaf 
meten. De sandinistische rege
ring IS links en dus kan ze niets 
goed doen en zijn alle stoten 
boven of onder de gordel — 

Eden Pastora, de „Commandante zero" van eertijds past biezonder in 
Reagans plannen... 

steun aan de contra's, geheime 
akties, ekonomische boycot — 
geoorloofd. Terwijl rechtse re
pressieve regimes, ook als ze 
banden hebben met uiterst-
rechtse doodseskaders, als ver^ 
dedigers van vrijheid en demo-
kratie worden geprezen en uit
gebreide hulp krijgen. 

Oud gebruik... 
In El Salvador hebben de kris-

ten-demokraten, wier kandidaat 
Duarte op 25 maart als eerste, 
maar zonder absolute meerder
heid, uit de bus kwam in de 
eerste ronde van de presidents
verkiezingen, aan de alarmbel 
getrokken over de tweede ron

de die hij op 6 mei moet uitvech
ten tegen de uiterst-rechtse ma
joor d'Aubuisson die volgens 
Amerikaanse diplomaten erg 
nauw betrokken is bij de doods
eskaders. 

Drie uiterst-rechtse partijen, 
waaronder d'Aubuissons „ARE
NA", hebben immers gestemd 
voor de afschaffing van de kie
zerslijsten die voor de eerste 
ronde waren ingevoerd. 

Dat zet opnieuw de deur wijd 
open voor fraude, zo zegt Duar-
tes partij. Want op die manier 
kunnen kiezers weer tweemaal 
stemmen, een oud gebruik in 
Salvadoraanse verkiezingen. 

H. Oosterhuys 

Stammentwisten laaien hoog op 

Geweld en twist 
in Zimbabwe 

Twee maanden geleden sloot het leger van Zim
babwe de zuidelijke provincie Matabeleland afin een 
speurtocht naar „dissidenten". Matabeleland is de 
stam- en thuisbasis van Joshua Nkomo, de voor
naamste politieke rivaal van eerste minister Robert 
Mugabe van Zimbabwe. 

S INDS twee jaar al is het 
erg woelig in die provin
cie die bewoond wordt 

door de Ndebele-stam wiens 
loyauteit jegens de vooral uit 
Shona-stamleden bestaande re
gering van Mugabe betwist 
wordt. 

Foltering 
Journalisten en diplomaten 

vonden het vrijwel onmogelijk 
toegang te krijgen tot die provin
cie waaruit alarmerende berich
ten kwamen van willekeurig en 
brutaal optreden van het leger. 
Honderden van banden met de 
guerrilla verdachte inwoners 
werden aangehouden en in kam
pen opgesloten, waar ze naar 

verluidt tijdens de ondervragin
gen geslagen worden en elektri
sche schokken toegediend krij
gen. Er zouden ook tientallen 
doden gevallen zijn. 

Daarnaast werd het bewind 
ervan beschuldigd de inwoners 
van de provincie — een kleine 
half miljoen mensen — te willen 
uithongeren. Ook Zimbabwe is 
getroffen door de katastrofale 
droogte die Afrika sinds een 
paar jaar teistert, en er bestond 
twijfel aan dat de voedselhulp uit 
het buitenland ook in Matabele
land wordt verdeeld. 

Verschillende hulpverlenende 
landen hebben gedreigd hun 
steun stop te zetten als ze in Ma
tabeleland niet enige kontrole 
konden krijgen op de voedseluit-
delingen. Het was hoogstwaar

schijnlijk onder die druk, die o.m. 
van de Verenigde Staten kwam, 
dat de regering vorige week 
aankondigde dat de afgrendeling 
van Matabeleland versoepeld 
werd, dat de wegen heropend 
werden en dat voedselzendin-
gen kunnen worden binnenge
bracht. 

Stammentwist 

De troebelen in en rond Mata
beleland onderstrepen een ge
vaar waardoor Zimbabwe be
dreigd wordt, nl. het uiteenvallen 
van het politieke leven in door 
stammentegenstellingen be
heerste twisten. 

ZANU-pf-leider Mugabe en 
ZAPU-leider Nkomo, die beide 
het blanke minderheidsregime 
van lan Smith in een lange en 
bloedige oorlog hebben bevoch
ten, bleken al niet samen te 
kunnen regeren. Nkomo werd 
jaren geleden al uit de regering 
gezet door premier Mugabe die 
dé grote overwinnaar was van 
de eerste verkiezingen in een 

onafhankelijk Zimbabwe. Nko
mo beschuldigde Mugabe ervan 
een één-partij-staat te willen ofj-
richten. Mugabe rechtvaardigde 
het uit de regering zetten van 
Nkomo met argumenten dat hij 
niet loyaal was en dat bij zijn aan
hangers grote wapenopslag
plaatsen waren ontdekt Achter 
die tegenstellingen lijken niet zo
zeer uiteenlopende politieke 
zienswijzen te zitten maar in gro
te mate — zoals in Afrika zo 
vaak het gevat is — rivaliteiten 
tussen de verschillende stam
men. 

Nieuw 
geweld 

En dat is een ongelukkige evo
lutie want er was juist gehoopt 
dat Zimbabwe dat patroon zou 
kunnen doorbreken. Mugabe 
toonde zich als regeringsleider 
heel wat gematigder dan zijn 
retoriek tijdens de guerrilla-oor
log had aangekondigd. Hij streef
de — ook uit ekonomische 
noodzaak — goede betrekkin
gen met de blanke minderheid 
na wat niet belet dat vele blan
ken zijn gaan emigreren met een 
negatief effekt voor de ekono-
mie van het land. Maar de diep 
ingewortelde stammentegen
stellingen dreigen sterker te blij
ken dan een streven om van 
Zimbabwe een moderne pluralis
tische staat te maken, en riske
ren Zimbabwe op een nieuw pad 
van geweld te brengen, met op
nieuw zware gevolgen voor een 
toch al in moeilijkheden verke
rende ekonomie. H.O. 
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VU-dialoogdag zaterdag 5 mei te Berchem-Antwerpen 

„Kaderleden in bedrijf en 
maatschappij, een toel<omstvisie" 
In de VU-brochure „De Uitweg - het sociaal ekono-
misch profiel van de Volksunie", wordt nadrukkelijk 
verwezen naar de typische problematiek van het ka
derpersoneel 

HET gaat hier om een voor de 
onderneming en de maat
schappij uiterst belangnjke 

groep, die echter omdat ze noch 
patroon is noch aangesloten bij een 
vakbond tussen twee stoelen dreigt 
te vallen 

Het gevolg is dat deze groep een 
duidelijke identiteitsknsis doormaakt 
en met vragen gekonfronteerd 
wordt als „Wie zijn wij '", „Wat zijn 
kaders'", „Welke is nu onze funk-
tie'" „Waar horen wij thuis'", enz 

Verder worden deze kaderleden 
nog gekonfronteerd met diverse an
dere belangnjke problemen Zo zou
den ze ernstig gedemotiveerd wor
den door het feit dat ze in het bednjf 
wel een leidinggevende funktie ver
vullen, maar uitgesloten worden bij 
de diverse vormen van inspraak en 
participatie 

ZIJ beschikken, op enkele bednjfs-
gebonden initiatieven na, met over 
enige andere overlegstruktuur Als 
gevolg van deze toestand merkt 
men wel een „langzame" evolutie 
naar het groeperen in kaderorgani-
zaties Toch blijkt het kaderlid te 
individualistisch om in massa aan te 
sluiten Uit peilingen blijkt dat er wel 
bij een groot deel „de bereidheid 
aanwezig is" zich tot een kaderorga-
nizatie te wenden 

Biezonder weinig interesse be
staat er voor de kaderorganizaties 
binnen de traditionele vakbonden 
Het feit dat de samenstelling van de 
groep van het kaderpersoneel in 
sommige bedrijven zeer heterogeen 
18, werkt het „groeperen" met in de 
hand Daarnaast wordt het kaderlid 
de jongste jaren in ons land ook 
financieel biezonder sterk getroffen 
Met het begnp „kaderlid" was reeds 
lang de opvatting vergroeid dat het 
gaat om iemand die zich werkelijk 
volledig voor de zaak moet inzetten, 
„een totale beschikbaarheid" ver
toont en grote verantwoordelijkheid 
draagt 

Vandaar dat het als vanzelfspre
kend beschouwd werd dat hieraan 
een financiële „beloning" gekoppeld 
wordt in de vorm van een hoge 
wedde We stellen echter vast dat 
„kaderlid" meer en meer een om
schrijving aan het worden is voor 
iemand met „een bepaalde positie" in 
het bedrijf, zonder dat daar in even
redigheid met de zware taak en de 
grote verantwoordelijkheid een echt 
hoog loon bijkomt Anderzijds wor
den de loonvoorwaarden van het 
kaderpersoneel vaak „geheim" ge
houden en bestaat er geen echt 
klassificenng In de voorbije jaren 
moesten de kaderleden ook een 
sterke daling van hun koopkracht 
vaststellen Volgens een studie van 
het bureau Arthur Andersen & Co 
blijkt België voor de kaderleden in 
vgl met andere Europese landen en 
de Verenigde Staten veruit het 
slechtste fiskaal regime te hebben 
Voor een bruto-inkomen van bij 
voorbeeld 1 500 000 fr blijft voor een 
Belgisch kaderlid door de fiskale en 
parafiskale druk slechts 54 % netto 
over In Engeland is dat 73 %, in Italië 
72 % in de Verenigde Staten 79 % 
en in Franknjk zelfs 80 % 

België is voor het kaderlid alles
behalve een fiskaal paradijs Het 
spreekt vanzelf dat een dergelijke 
toestand erg demotiverend werkt Al 
deze „problemen" van het kaderper
soneel en de behoefte om de be
wust beknopt gehouden tekst van 
het sociaal-ekonomisch profiel van 
de VU verder uit te werken vormen 
dan ook de redenen waarom de VU 
een volledige dialoogdag ivm het 
kaderpersoneel wil organizeren Het 
wordt een studiedag met belangrijke 
inbreng van kaderorganizaties en ka
derleden zelf 

De VU-dialoogdag „Kederleden in 
bednjf en maatschappij, een toe
komstvisie" moet maw de aanzet 
worden tot een partijvisie van en 
voor de kaderleden 

Deze studie- en dialoogdag vindt 
plaats op zaterdag 5 mei 1984 in 
zaal Alpheusdal, F. Williotstraat 22, 
2600 Berchem-Antwerpen. Het pro
gramma ziet er als volgt uit 
— 9u 30-1 Ou ontvangst, 
— 10u-10u 15 verwelkoming 
door Frans Kuijpers, voorzitter van 
de dialoogdag, 
— 10 u 20-12 u standpunten van 
diverse organizaties i v m de proble
matiek van het kaderpersoneel met 
medewerking van, 
de heer De Keyzer, nationaal onder
voorzitter NCK, 
de heer Van Heddegem, nationaal 
sekretans NVK, 
de heer Beimaert direkteur-generaal 
VBO 

de heer Mark Lahaut provinciaal 
sekretans VKW Oost-Vlaanderen, 
mevrouw Michèle Coerten, mede
werkster VK, 
— 12u-13u45 middagonderbre
king, lunch, 
— 14 u-14 u 30 algemene situatie
schets door gemeenschapsminister 
Hugo Schiltz, 
— 14u 30-15 u 30 gespreksgroe
pen - kleine en middelgrote onder
nemingen, - grote ondernemingen, 
— 15u 45-16 u 45 verslag door de 
voorzitters van de gespreksgroepen 
en panelgesprek, 
— 16 u 45 konklusie door de voor
zitter en toespraak door VU-voorzit-
ter Vic Anciaux 

Iedereen is welkom Wel vragen 
WIJ vooraf in te schrijven tegen 
27april as tav Gilbert Vanover-
schelde, dir VNS, Barnkadenplein 
12, 1000 Brussel 

Wie in Alpheusdal het middagmaal 
gebruikt stort terzelfder tijd 350 fr 
op rekeningnummer 435-0259801 -18 
van het Vlaams Nationaal Studiecen
trum 

Graag zouden wij ook bij de in
schrijving vermeld zien aan welke 
werkgroep men in de namiddag 
wenst deel te nemen de kaderpro-
blematiek in de kleine en middelgrote 
ondernemingen of de kaderproble-
matiek in de grote ondernemingen 

WIJ rekenen stellig op een grote 
deelname van VU-mensen en vooral 
ZIJ die op een of andere manier met 
de problematiek betrokken zijn 

Gilbert Vanoverschelde, 
direkteur VNS 

MAGAZINE 

IntervieiMf 
met kardinaal 

Danneels 
De Belgische katolieken staan in de belangstelling. 

Niet alleen door een enquête van de krant 
Le Soir, maar ook door eigen onderzoek van de 
kerk zelf. Hoe zit het met het geloof in België, 

en meer bepaald in Vlaanderen ? Wij vroegen het 
aan kardinaal Godfried Danneels zelf. 

Een exclusief gesprek. 

Bovendien 
1984: Marcel Storme en het autoritaire België 

VS: De comeback van Richard Nixon 
Frankrijk: Heimwee naar de guillotine 
Film: Gesprek met Barbra Streisand 

Geschiedenis: 
Was de blauwvoeter een flamingant ? 
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Lawaaibeheersing door levend wilgenscherm 

Een Nederlands milieu
vriendelijk experiment 

) 

Lawaaibeheersing door leven 

Een Nederlai 
vriendelijk e: 

Geluid veroorzaakt door het drukke verkeer is het 
probleem van deze tijd. Lawaaischermen kunnen 
daar iets aan verhelpen, maar zijn een dure en meest
al onestetische oplossing. Een Nederlands experi
ment met levend en gevlochten wilgenweefsel be
looft een afdoende remedie te zijn in de ongelijke 
strijd tegen het lawaai. 

^••S«*S:ÏWÏÏ•^^•^^••••^ ^• ï̂̂ ••^•^••••••\̂ ••^^•.̂ ^•.̂  •• v 

Ook tussen hoogstammige bomen wordt bij wijze van experiment een levend scherm geplant van laag 
tegen de grond geknotte wilgen waarachter weer hoger opgeschoten wilgen worden geplant Een groene 

en goedkope oplossings langs de drukke autoweg Rotterdam-Nijmegen. 

S INDS het voorjaar 1983 
staat te Sliedrecht, langs 
de A 15 autoweg Rotter

dam-Nijmegen, een dikke groe
ne geluldwerende plantenmuur 
van enkele tientallen meters 
lengte. Alvast een heel wat pret
tiger en natuurlijker zicht dan de 
aarden wallen of de glazen, hou
ten, metalen of betonnen wan
den waarmee lawaaierige auto
wegen in woon§ebieden worden 
ingekapseld. 

Natuurlijke wand 
Het betreft een experiment 

dat officieel als „geluidwerend 
groeischerm" wordt omschre
ven en waarvoor reeds een Ne
derlands en een Europees ok-
trooi werd aangevraagd. 

Het bekroonde idee van „Slie
drecht" IS gebaseerd op het 
planten en laten vergroeien van 
door vlechtwerk verbonden wil-
gentakken, die na enige tijd een 
dicht en aaneengesloten scherm 
vormen, dicht genoeg om geluid 
te weren. 

De eerste kleinschalige proe
ven hadden in het voorjaar van 
1982 plaats en na de eerste 
suksessen besloot men tot een 
grootscheepser experiment. 

Het geluidwerende groei-
scherm bestaat uit twee rijen 
lange wilgpntakken waartussen 
een gegolfde plaat is aange
bracht. De gegolfde plaat is en
kel een tijdelijk hulpmiddel dat in 
de aanvangsperiode en tot steun 
en tot voorlopige geluidwering 
dienst doet tot het scherm uitge
groeid en stevig in de grond 
verankerd is. Het scherm van 
wilgentakken wordt gewoon in 
een kleine vooraf uitgegraven 
gleuf geplant. 

De planten worden door de 
jaarlijkse diktegroei gedworigen 
tegen elkaar te groeien. Er ont
staan wrijving tussen de planten
delen, waardoor de cambiumla-
gen beschadigd worden. De 
cambiumlagen gaan nieuw 
wandweefsel vormen en door 
het dicht tegen elkaar staan, zul
len de cambiumlagen van de 
verschillende planten in elkaar 
overgroeien. Aldus ontstaat op 

natuurlijke wijze één lange, 
groeiende geluiddichte wand. 

Milieuvriendelijk 
Er werd onmiddellijk aan wil

gen gedacht omdat deze planten 
overvloedig voorkomen en ge
makkelijk te manipuleren zijn. De 
geplante takken schieten snel 
wortel en produceren een weel
derige bladwand. 

Bovendien zijn wilgen zeer 
sterk en houden gemakkelijk 
stand in ongunstige milieuom-
standigheden, wat het geval is 
langs autowegen. 

In de groeischermen worden 
door elkaar o.m. schiet- of knot-
wilgen, katwilgen en amandelwil
gen verwerkt Aan de achterkant 
van het groenscherm wordt een 
tijdelijke hulpkonstruktie ter on
dersteuning van het scherm ge
plaatst 

Omdat uit geluidstechnische 
overwegingen een geluidscherm 
zo strak mogelijk van vorm moet 
zijn, is na volgroeiing eenmaal 
per jaar onderhoud nodig, waar
bij de zij- en bovenkant van het 
groeischerm wordt gesnoeid. De 
voordelen van dit soort groene 
groeischermen zijn onmisken
baar. Er zijn vooreerst geen dure 
technische funderingen en 

UIT een recente verkeers-
studie over de ver
keersdrukte en de la

waaihinder blijkt dat de E5-auto-
wegstrook tussen het klaverblad 
van Groot-Bijgaarden tot en 
voorbij de uitrit van Ternat meer 
dan 52.112 voertuigen scoort en 
dat precies daar geen maatrege
len worden genomen om het la
waai tegen te houden. 

Vooral twee woonwijken 
langs de E5 — de drukst bere-

grondwerken nodig zoals bij an
dere geluidschermen, omdat de 
wilgentakken zelf funderend 
werken. Vervolgens is het een 
milieu-vriendelijke en estetisch 
verantwoorde inpassing in het 
landschap, met slechts een ge
ring ruimtebeslag.-

En wat de kosten betreft, ste
ken de groene groeischermen 

den A-weg in Belgiè — ondervin
den heel wat hinder Bovendien, 
aldus ons kamerlid, heeft het 
ministerie miljoenen uitgegeven 
aan geluidsschermen en geluid
dempende slijtlagen in de buurt 
van Kraainem om welstellende 
villabewoners te plezieren. Daar 
werden slechts 12.516 voertui
gen per dag geteld.. 

Ons kamerlid vindt het nogal 
klaar dat sociale woonwijken ze
ker niet moeten onderdoen voor 

zeer gunstig af tegen de tot nu 
toe bekende geluidschermen. 
Wanneer men voor een klassiek 
geluidscherm met een gemiddel
de richtprijs van ongeveer 
7.500 fr. per m2 moet rekenen, is 
dat voor één m2 groeischerm 
tussen de 3.750 a 5.550 fr., aan
leg en onderhoud inbegrepen. 

Elk groeischerm moet niet 
noodzakelijk uit wilgen bestaan, 
omdat wilgen niet overal thuis
horen. 

Wilgen zijn typisch voor de 
riviergebieden in Vlaanderen, 
Nederland en Noord-Duitsland 
en komen daar overvloedig voor. 
Op de droge Kempische zand
gronden horen zij niet thuis. Van
daar dat er ook geëxperimen
teerd wordt met o.m. platanen en 
dat verder gedacht wordt aan 
populieren, els, acacia en linde. 

Geluiddodend 

De belangrijkste vraag is ech
ter of een dergelijk groeischerm 
akoestisch evenwaardig is aan 
de klassieke geluidschermen. De 
metingen bij de nu reeds een 
jaar oude wilgenschermen zijn 
wat dat betreft meer dan overtui
gend. 

Naarmate de groei vordert 
neemt de geluidsafscherming 
snel toe en na ongeveer een jaar 
zijn de resultaten vrijwel gelijk
waardig aan deze van de klassie
ke geluidschermen. Bovendien 
blijken de groene groeischor-
men het geluid niet alleen te 
weerkaatsen maar ook gedeelte
lijk te absorberen, wat de klassie
ke geluidschermen weer niet 
doen. 

Groenschermen kunnen op 
velerlei manieren toegepast wor
den, o.m. rond lawaaiproduce-
rende bedrijven of ter verhoging 
van de rust rond privéwoningen. 

Het systeem is alvast waarde
vol genoeg opdat ook ons minis
terie van Openbare Werken het 
zou bestuderen en in overwe
ging nemen. 

villawijken met minder geluids
hinder. In een vorige vraag ant
woordde de minister aan Ver-
vaet dat bij gebrek aan kredieten 
pas tegen eind 1985 aan aanpas-

singswerken kon gedacht wor
den. 

Daarom richt ons kamerlid 
zich op 26 maart l.l. opnieuw tot 
de minister, dit keer met de 
vraag het goedkope en milieu-
vnendelijke experiment Slie
drecht ook bij ons toe te passen. 

Wat het antwoord van Olivier 
uiteindelijk ook wordt de ge
meente Ternat kweekt reeds wil
gensoorten om een levend ge
luidsscherm van planten op 
plaatsen in de gemeente waar 
doorgaand verkeer geluidshin
der veroorzaakt. 

APRIL 1984 

Op voorstel van VU-schepen van Leefmilieu 

Ternat wil 
wilgenscherm langs E5 

Op de hoogte gebracht door de VU-schepen van 
Leefmilieu uit Ternat stelde kamerlid Daan Vervaet 
minister Olivier van Openbare Werken vragen om
trent de wenselijkheid van een dergelijk levend 
wilgenscherm. 
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Paasmaandag kan je 
een prettig naamfeest 
wensen aan al wie Joris 
heet Het mag desnoods 
ook Georges zijn, Georg 
of Jurgen. De eerste Rus
sische kosmonaut Gaga
rin droeg de voornaam 
Juri, wat niets anders Is 
dan Joris. Joris'sen van 
het vrouwelijk geslacht 

kunnen Georgia heten, of Geor
gette en Georgine. 

De voornaam Jons-Georgius 
komt uit het Latijn en betekent 
eenvoudigweg „de landbouwer, 
de boer". 

Joris 
De heilige Joris, vaak afge

beeld als drakendoder, staat in 
de heiligenkalender op 23 april 
Hij leefde in de 4de eeuw en 
stierf als martelaar in Lydda, 
het huidige Lod bij Tel-Aviv in 
Israël. Hij is de patroon van 
Engeland en Brussel, van de 
ruiters en de scouts. Hij wordt 
aangeroepen tegen paarde-
ziekten, huidziekten, hoofdpijn 
en voor een goede oogsL Hij 
geniet nog altijd grote faam bij 
de boeren. 

Joris is een vrij frekwente 
voornaam in de Vlaamse Bewe
ging: van Van Severen over De 
Leeuw naar Lannoo. Een Ro-
denbaCh heette Georges. Er is 
ook een Georg, geschreven ei* 

uitgesproken op z'n Duits: 
Georg Ludwig Friedrich Berg-
mann. 

Bergmann was vaandrig in 
dienst van stadhouder Wil
lem V. Aan het einde van de 
18de eeuw kwam hij terecht te 
Lier, dat hem als verplichte ver
blijfplaats was aangewezen. De 
uit Westerburg in Duitsland af
komstige protestant huwde er 
de katolieke Jonkvrouwe Cat-
harina Joanna Josepha Van 
Zinnicq en verwekte met haar 
het vrijzinnige geslacht, waar
van kleinzoon Anton — „Tony" 
— Bergmann, advokaat en let
terkundige, de beroemdste loot 
zou worden. 

Georg Bergmann was huisle-
raar van Jan-Frans Willems, de 
latere „vader der Vlaamse Be
weging" 

Bij de Belgische omwente
ling in 1830 verkoos Georg 
Bergmann uit te wijken naar het 
noorden, waar hij stierf in 1839. 
Zijn zoon George Karel Lode-
wijk bleef te Lier, waar Tony in 
1835 geboren werd. 

VUUUIIEIIEN 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 21 april 
• BRT- 15.25 
Gold race, rechtstreekse reportage. 
• BRT- 1700 
De jongen en de arend, jeugdfilm. 
• BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 20.15 
Zingezong, show. 
• BRT 1 -21.05 
Terloops 
• BRT 1 - 21.50 
Het vierde mirakel, TV-fiim. 
• BRT 1 - 23.20 
Sport op zaterdag 
• Ned. 1 - 20.28 
De TV-show 
• Ned. 1 - 21.25 
Blut und Ehre, nieuwe reeks. 
• Ned. 1 - 22.25 
Tros Aktua/Tros Sport 
• Ned. 2 - 19.12 
It's all in the game, show. 
• Ned. 2 - 20.50 
Zet 'm op Jack, film. 
• Ned. 2 - 23.30 
Terugkeer van de man van „Uncle", 
tv film. 

Zondag 22 apriT 
• BRT 1 - 1400 
Operette-show, gala-avond. 
• BRT 1 - 16.35 
60-»-, info 
• BRT 1 - 17.20 
Droog je tranen, my lady, strip 
• BRT 1 - 18.20 
Van pool tot evenaar, kwis 
• BRT 1 - 2035 
De Witte ,van Sichem, Rebbe de 
Hert-versie. 
• BRT 1 - 22.20 
Cinemanie, kwis. 
• Ned. 1 - 20.45 
Tros aktua aesculaap, info. 
• Ned. 1 -21.25 
Blut und Ehre, serie. 
• Ned. 2-12.00 
Het capitool, info. 
• Ned. 2 - 19.05 
Operation Petticoat, serie. 
• Ned. 2 - ia30 
Nederland muziekland, show. 
• Ned. 2 - 20.10 
Dynasty, serie. 
• Ned. 2 - 21 00 
Een etmaal in Amsterdam, dok. 
• Ned. 2 - 21.45 
Smiley's people, thriller. 

Maandag 23 april 
• BRT 1 - 11.00 
Lente in Wenen, lentekoncert 
• BRT 1 - 16.00 
De Witte, versie uit 1934. 
• BRT 1 - 20.20 
De parel aan de kroon, serie. 
• BRT 1 - 21.10 
Wikken en wegen. 
• BRT 1 - 21 50 
Liedjes voor Luxemburg 
• BRT 2 - 20.15 
Extra-time 
• Ned. 1 - 20.18 
Schoppentroef, serie 
• Ned. 1 - 20.45 
Danny Kaye dirigeert, show. 
• Ned. 1 - 21.45 
May Lemke en Ket wonder, dok. 
• Ned. 2 - 20.00 
Het A-team in Nederland, reportage. 

Robbe de Hert en zijn Witte Zo dag 22 april om 20 u. 35 op BRT 1, 
maandag 23 april „De Witte" uit 1934 om 16 u. op BRT 1. 

• Ned. 2 - 20.30 
Blut und Ehre, laatste afl. 
• Ned. 2-21.15 
Marco Bakker prezenteert show. 
• ARD - 21.45 ^ 
Potosi, een stad in Bolivië. 

Dinsdag 24 april 
• BRT 1 - 20.15 
I.Q. - Kwis 
• BRT 1 - 20.40 
Die onvoltooide Mexikaanse revo
lutie, dok. 
• BRT 2 - 19.00 
Webster, serie. 
• BRT 2 - 20.15 
Première-magazine 
• BRT 2 - 21.05 
De terugkeer van de zeven, film. 
• Ned. 1 - 19.20 
Vijf tegen vijf, spel. 
• Ned. 1-2028 
De parel in de kroon, serie. 
• Ned. 1 -21.20 
Dien Bien Phu, dertig jaar geleden, 
dok. 
• Ned. 1 - 21.50 
Pisa, satire. ^^ 
• Ned. 1 - 23.05 
Leoni Jansen in Phlox, show. 
• Ned. 2 - 19.45 
Spelregel, kwis. 
• Ned. 2-20.20 
Tijdsein 
• Ned. 2 - 20.50 
Joni: tranen in Polen, dok. 

Woensdag 
25 april 
• BRT 1 - 17.00 
Grizzly Adams, serie. 
• BRT 1 - 2020 
Namen noemen, spel. 
• BRT 1 - 20.55 
Allemaal beestjes, natuurdok. 

. • BRT 2 - 20.15 
De toffe ploeg, film. 
• Ned. 1 - 16.35 
Bokkesprongen, info. 
• Ned. 1 - 19.26 
Kenmerk 
• Ned. 1 - 2033 
Saigon, het jaar van de kat, tv-film. 
• Ned. 1 - 22.20 
De ontkenning, nieuwe reeks. 
• Ned. 2 - 19.22 
Van gewest tot gewest 
• Ned. 2-20.10 
Koos Postema in gesprek 
• Ned. 2-21.10 
Waarom hebt U me niet verteld-, tv-
film. 
• Ned. 2-21.50 
Ze hebben mooi gespeeld, portret 
van een dirigent 

Donderdag 
26 april 
• BRT 1 - 18.05 
Rondomons, jeugdmagazine. 
• BRT 1 - 19.10 
De Loirewijnen, kwizien. 
• BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, kaartspel. 
• BRT 1 - 20.55 
Panorama 
• BRT 1 -21.45 
Dallas, serie. 
• BRT 2-20.15 
Hedda Gabler, toneel. 
• Ned. 1 - 22.05 
Televizier magazine 
• Ned. 1 - 22.50 
Het komt voor, over rechtszaken. 
• Ned. 2 - 20.15 
Lou Grant, serie. 
• Ned. 2-21.05 
Hallo Larry, serie. 
• Ned. 2-21.30 
De kunst en het leven, dok. over 
Mathilde Visser. 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 

Vrijdag 27 april 
• BRT 1 - 18.30 
Boone, serie. 
• BRT 1 - 2020 
Het verzet, over de ontsnappingslij-
nen. 
• BRT 1 - 21.20 
Liedjes voor Luxemburg 
• BRT 2 - 19.00 
Pop-elektron, info. 
• BRT 2-20.15 
Jeremiah Johnson, western. 
• BRT 2 - 22.05 
Première 
• Ned. 1 - 19.15 
Vluchtelingeneiland, serie. 
• Ned. 1 - 20.28 
De wrekers, serie 
• Ned. 1 -21.20 
Brandpunt 
• Ned. 1-2205 
Hallo Larry, sene. 
• Ned 1 - 22.30 
De alles is anders show 
• Ned. 2 - 19.35 
Kwistig met muziek, spelshow. 
• Ned. 2 - 20.40 
Jane zoekt een baan, thriller van 
Agatha Chnstie. 
• Ned 2 - 21.30 
Tussen leven en dood, over sterven. 
• Ned 2 - 22.45 
Aan onze kinderen, over ouder-kind-
relaties. 
• Ned. 2 - 23.25 
Billy Joel live from Long Island, 
show. 

Een film 
per dag 

Zaterdag 21 april 
De jongen en de arend 

(The legend of the boy and 
the eagle). Een prachtfilm van 
Walt Disney Productions waarin 
(natuur)dokumentaire en avon
tuur verstrengeld lopen. Deze 
film is eigenlijk gebaseerd op 
een oeroud verhaal: Een india-
nenjongen die de zorg heeft 
over de heilige arend, laat uit 
medelijden en liefde de vogel 
vrij. Hiervoor wordt hij gestraft; 
verbanning naar de woestijn. 
Dank zij de arend die hij afge
richt heeft, kan hij in leven blij
ven... (BRT, 17u.) 

Zondag 22 april 
De Witte van Sichem 

Vlaamse film van Robbe de 
Hert (1980), 

Robbe de Hert slaagde erin 
het boerenleven in het Hageland 
rond de eeuwwisseling, zoals Er-
nest Claes het liefdevol be
schreef, te schilderen. Hij kop
pelde er enige maatschappijkri
tiek aan vast, zodat deze „Witte" 
een dimensie meer aanbiedt dan 
het op het eerste gezicht fratse-
rige verhaal van Claes en de 
verfilming uit 1934 die morgen 
op het BRT-scherm komt. (BRT, 
20 u. 35) 

Maandag 23 april 
De Witte 

Vlaamse film van Jan Vander-
heyden en Willem Benoy (1934, 
zw./w.) met Jefke Bruyninckx, 
Jef van Leemput sr., Magda 
Janssens, Gaston Smet, Ida 
Wasserman, Nand Buyl, e.a. 
(BRT 1, 16 u.) 

Dinsdag 24 april 
De terugkeer van de zeven 

Centraal staat de jaarlijkse bij
eenkomst van ex-aktivisten, nu 
dertigers, die ten tijde van de 
Vietnam-oorlog en de akties er
tegen, op weg naar een anti-
Vietnammanifestatie werden op
gepikt en opgesloten. Nu, twintig 
jaar later, zijn zij ouder gewor
den, is alles veranderd en zijn 
ook zij veranderd... (BRT 2, om 
21 u. 05) 

Woensdag 
25 april 
De toffe ploeg 

(The bad New Bears). Ameri
kaanse sportsatire van Michael 
Ritchie (1976). 

Een gewezen kampioen-honk
balspeler IS zwaar aan de drank. 

Een provinciestadje doet een be
roep op hem om de plaatselijke 
jongerenploeg, die het slecht 
doet, te trainen. (BRT 2, om 
20u. 15) 

Donderdag 
26 april 
Hedda Gabler 

TV-film gebaseerd op het to

neelstuk van Hendrik Ibsen. Met 
Chris Lomme, Paul-Emile van 
Royen, Ann Petersen, Gilda de 
Bal e.a. 

Hedda, de intelligente gene
raalsdochter, trouwt uit bereke
ning met de ernstige Jürgen Tes-
man. Zij verveelt zich stieriijk in 
het grijze, verbeeldingloze we
reldje waarin haar man zich be
weegt. Enige tijd later duikt een 
oude schookameraad op, die on
dertussen echter lelijk aan de 
drank is geraakt. 

Vrijdag 27 april 
Jeremiah Johnson 

Amerikaanse westernfilm van 
Sidney Pollack (1972), met Ro
bert Redford, Will Geer, Stefan 
Gierash e.a. 

De film speelt in de jaren 
twintig. Jeremiah, een jongeman, 
ziet het in de „beschaafde" we
reld niet meer zitten en besluit 
als pelsjager de bergen in te 
trekken. Aanvankelijk zijn de in
dianen ergere vijanden dan de 
natuur. Stilaan krijgt hij het ver
trouwen van de indianen, ver
trouwen dat echter zwaar ge
schokt zal worden, waardoor Je
remiah en de indianen vijanden 
op leven en dood worden... 
(BRT 2, om 20u. 15) 

Nieuw op 
het scherm 

Portret van 
Veurne-Ambacht 

In het aantrekkelijk gevarieerd 
magazine over o.a. streken in 
Vlaanderen „Boeketje Vlaande
ren" zit ditmaal een portret van 
de lieflijke streek „Veurne-Am
bacht" die best eens \NaX meer in 
de verf mag worden gezet. De 
BRT heeft dat blijkbaar wijselijk 
ingezien. Zaterdag, 19u. 05, 
BRT. 

Dien Bien Phu 
De bevolking in de Dien Bien 

Phu-vallei in Vietnam is een ge
neratielang geteisterd geweest 
door ooriog. Hoe de bevolking 
deze ramp heeft kunnen overie-
ven, wordt aangetoond in het 
aktualiteitenmagazine „Achter 
het Nieuws speciaal". Dinsdag, 
21 U.20, Ned. 1 (Vara). 

Tussen leven 
en dood 

Henk Mochel vraagt naar er
varingen van mensen die op het 
nippertje aan de dood zijn ont
snapt, waarvan sommigen zelfs 
zeggen even over de grens tus
sen leven en dood te zijn ge
weest. Enkele specialisten wor
den gekonfronteerd met deze 
vaak wonderiijke verhalen, (in 
„Rondom Tien"). Vrijdag, 
21 U.30, Ned. 2 (NCRV). 

19 APRIL 1984 
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De deze eeuw meest gelezen Nederlandstalige ro
mancier IS, Lampo ten spijt, wellicht nog altijd de 
veelbereisde fin-de-siècle meester Louis Couperus 
(Den Haag, 1863-1923), waarover voordrachtkunste
naar Albert Vogel een heerlijk leesbaar levensver
haal „De Man met de Orchidee" schreef -

U kent van Couperus be
slist wel „Eline Vere" 
(1889), „De stille Kracht" 

(1900), „De Boeken der kleine 
Zielen" (1901), „Iskander" 
(1920) in het geheel schreef de 
auteur zowat 60 titels — romans, 
gesublimeerde joernalistiek en 
gedichten — bij elkaar 

Het grafmonument van de ge-
kremeerde schrijver staat in Den 
Haag en is een afgeknotte Griek
se zuil 

Toen romanschrijver en Else-
vier-medewerker Bouke Jagt 
dat monumentje onlangs zag, 
steeg de woede hem naar het 
hoofd zo zielig en vervallen 
stond het er triest bij 

Met instemming van de Ver
eniging van Letterkundigen ncht-
te hij dan ook een verzoek aan 
de veertien uitgevers die de boe-

Armoede heeft nog een 
voordeel; een dokter zal 
je sneller genezen. 

Kin Hubbard 

ken van Couperus exploiteren 
(ja want auteursrecht hoeft met 
meer betaald te worden) om 
samen solidair in te staan voor 
het herstel en onderhoud van 
het verkommerde grafmonu
mentje Dat was voor hen een 
morele verplichting, zo dacht hij 
hoopvol 

Drie uitgevers zonden een be
drag (Elsevier, Querido, Veen) 
Tien lieten helemaal niets van 
zich horen Maar merkwaardig 
was beslist het antwoord van 
G A van Oorschot 

HIJ schreef dat hij juist een 
grote voorkeur koesterde voor 
vervallen graven en er dus mets 
voor voelde een bijdrage tot 
herstel te leveren zelfs al heeft 
hij Couperus' Verzameld Werk 
in zijn fonds 

Misschien niet eens zo'n ver
keerde mening, want ook de 
auteur was enige liefde voor 
verval en dekadentie niet 
vreemd Jammer voor de uitge
ver, maar dankzij de aktie van 
Bouke Jagt wordt het monu
ment nog deze lente gerestau
reerd 

De A Preudhomme-Stichting voorziet rond de jaar
wisseling '84-85 de uitgave van een nieuwe LP met 
werken van A Preud'homme Deze keer is de keuze 
gevallen op een reeks liederen uit de verschillende 
operetten die A Preud'homme geschreven heeft 

EEN selektie uit de volgende 
operetten wordt overwo
gen Een zoen viel uit de 

hemel Rinneke Bengel Hel
den van het land en De purpe-
re hei Aan deze LP wordt mee 
gewerkt door Leo Brant Vera 
Versieck Domien Stevens en 
het studiokoor o I v Jan Theelen 
die tevens tekent voor de be 
werkingen en de opname 

De opnamen hebben plaats met 
groot orkest Om deze uitgave 
mogelijk te maken wordt een 
erekomitee opgencht 
Men kan toetreden en dan be 
draagt de intekeningsprijs 
1 250 fr 

Hiervoor wordt de naam afge 
drukt in het album dat de plaat 
zal vergezellen Dit album zal 
verscheidene bijdragen bevat 
ten van prominenten uit de kuitu 
rele wereld en verlucht worden 
met verscheidene fotos 

Men kan tevens intekenen aan 
de prijs van 750 f r Dan wordt de 
plaat met album zonder naam
vermelding toegezonden De 
langspeelplaat alleen kost 450 fr 
De eerste 500 intekenaars als liH 
van het erekomitee ontvangen 
gratis bij deze LP een single 
waarop Wees gegroet Pater 
Noster Deze twee liederen van 
Preud homme worden vertolkt 
door het Gemengd Koor Singhet 
Saem o I v Jeanne Lambrechts 
Men kan intekenen door te stor 
ten op reknr 860 0902370-58 
van de A Preudhomme-Stich
ting Paardenmarkt 95 te 2000 
Antwerpen Tel 23301 42 

Er zijn ergere vormen 
van armoede dan geld
gebrek. 

Jean de Boisson 

ĉ  roeyen 
Het lezen van een wijnetiket vergt enige ervaring, 

maar hoeft daarom nog met tot snobisme aanleiding 
te geven Een wijnetiket dient gewoon om informatie 
te geven over het produkt dat onder de stop zit 
Hoedt u alleszins voor te opzichtige of te weelderige 
etiketten, vaak is de wijn die er achter schuilt 
helemaal met in verhouding tot de vertoonde preten
ties Goede wijn behoeft geen krans 

Paus 

'\^^•vim^V^^" 

Verhofstadt draeght, gelyck den pau, 
het staerttatsoen vol heemelsblau, 
maer als men hoort syn ghroot lawyt, 
so weet men-, het wordt reeghentijd. 

IN het algemeen vermeldt het 
etiket de naam van de wijn 
het oogstjaar de streek van 

herkomst, waar hij werd gebot
teld en de naam van de wijnbou
wer of van het wijnhuis Wel 
verschillen de wettelijke voor-
schnften betreffende de door 
het etiket verstrekte informatie 
sterk van land tot land zelfs van 
regio tot regio Veruit het 
strengst is de reglementering in 
Frankrijk 

Aan de spits staan daar de 
wijnen met herkomstvermelding 
AOC of AC (Appellation d Origi
ne Controlee) Alleen deze let
ters geven absolute herkomst
en kwaliteitsgarantie Immers, de 
AC wijnen moeten aan een hele
boel vereisten voldoen die door 
het eerbiedwaardige Institut Na
tional des Appellations d'Origine 
streng gekontroleerd worden 

Champagne is de enige Fran
se wijn met een AC erkenning 
die dit met expliciet hoeft te 
vermelden De benaming , Vin de 
Champagne" volstaat 

Andere etiketvermeldingen 
duiden op een iets mindere, 
maar toch nog steeds behoorlij
ke status VDOS (Vins Delimites 
de Qualite Supeneure) en de 
, Vins de Pays", de best genietba
re streekwijntjes In de lagere 
kategoneen spelen ten slotte de 
vins de table" en de vins de 

consumation courante (vermel
dingen die herkomstgaranties 
noch kwaliteitszekerheid bie
den) 

Voor de betere wijnen (ten 
minste AC dus) zijn voor de 
kenners nog andere gekontro-
leerde vermeldingen van belang 

BIJ voorbeeld de naam van de 
wijngaard of het chateau of 
(vooral voor Bourgogne en 
Beaujolais) de gemeente 

Het allerhoogste dat een top-
wijn kan bereiken is dat hij tot de 
geklasseerde crus behoort 
grand cru classe (onderverdeeld 
in 5 klassen met als beste grand 
premier cru') cru classe cru 
bourgeois 

Geen producent zal nalaten 
dit te vermelden al betekent 
cru toch gewoon maar „ge

was 

f^MeebpelBTL 
De oplossing van Meespelen 

(27) was, mits een beetje speur
werk, nogal vlot te vinden De Ge
meentewet dateert met van 1839, 
maar van 1836, verslaggever van 
de „Middenafdeling" was met Guy 
Cudell, maar B Dumortier, kardi
naal Mercier moest vervangen wor
den door mgr Sterckx 

Uit de korrekte inzendingen koos 
de bekende „onschuldige hand' dit 
keer M>l De Raedt, Apollostraat 93 
te 2600 Berchem Eerstdaags ont
vangt hi| een boekenpakket 

Ook m volgend verhaaltje staken 
WIJ, opzettelijk, drie onjuistheden 
aan u om deze te ontdekken en te 
verbeteren Stuur uw oplossing 
voor maandag 30 april naar WIJ, 

Meespelen (29), Barnkadenpiein 
12, 1000 Brussel 

DE namen Coucke en 
Goethals roepen bij ve
len terecht het beeld op 

van de flagrante vernedenngen 
in de rechtspraak die ons volk tij
dens de 19de en het grootste 
deel van de 20ste eeuw moest 
ondergaan Deze twee Vlaamse 
arbeiders werden door het Assi-
senhof van Luik in 1860 ter dood 
veroordeeld en te Charleroi ge-
halsrecht Dit na een proces dat 
in het Frans een taal die zij met 
begrepen werd gevoerd Toen 
in 1862 voor hetzelfde assisen-
hof bleek dat Coucke en Goet
hals zeker met de hoofdschuldi
gen waren van de moord op 

weduwe Dumortier — reden 
waarvoor zij terechtgesteld wer
den — rees in het Vlaamse land 
een golf van verontwaardiging 
Constant Permeke wijdde er 
een schilderij aan en de Fransta
lige socialistische politicus Jules 
Destree sprak zijn twijfel over 
hun schuld uit Samen met ande
re analoge zaken (zaak Kars-
man' in 1863 zaak Schoep" in 
1872-73) gaf dit proces aanlei
ding tot de eerste taalwet op het 
gebruik van het Nederlands in 
het strafprocesrecht 

Zelfs na de Eerste Wereldoor
log ontstond rond de zaak Cou
cke en Goethals een histonsche 
polemiek Terwijl Raf Verhulst 
hun onschuld in een lijvig boek 
verdedigde bevestigde de jour
nalist Herman Bossier hun 
schuld In 71 verscheen een 
studie van een Franstalige Brus
selse journalist die de tesis van 
Bossier bestreea 

„Alle Belgen zijn gelijk voor de 
w e t ' De Franstaligen iets meer 
, gelijk"! 
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Zoeken naar mispels en wijngaardslakken 

Op huifkartocht 
door Voeren 

De Voerdorpen zijn een symbool geworden van de Vlaams-Waalse tegen
stellingen in dit land. Met de regelmaat van een klok leidt dit tot spectaculaire 
konfrontaties die met altijd vredelievend verlopen Maar buiten die paar keren is 
Voeren zoals „de zes van Limburg" genoemd worden, een vredevol haast idyl
lisch landschap waar klein toerisme en goed eten voortreffelijk kunnen 
gekombineerd worden met wandelen en genieten van de natuur En dit in elk 
seizoen van het jaar 

KAN de Voerstreek voor 
sommigen misschien 
wel een beetje als een 

taalschiereiland zijn, landschap
pelijk IS het dat zeker niet 

Berg en dal 
In de Voerstreek vinden we 

hetzelfde golvende landschap 
als in het Mergelland van Neder
lands Zuid-Limburg Eigenlijk 
vormt het een overgangsgebied 
van de Maasvallei, met een sterk 
Haspengouws karakter en het 
land van Herve 

De Voerstreek ligt in Vlaande
ren het hoogst boven de zee
spiegel en het verst van de zee-
lijn Het voorjaar begint er wat la
ter en de winter telt meer koude 
dagen Tegelijkertijd ook wat 
meer „zuidelijk" en dat geldt 
vooral voor de door de zon 
beschenen hellingen van de val
leien Daar vind je planten en 
dieren die meer naar het noor
den met meer voorkomen, maar 
het hier nog net kunnen uit
houden 

Boven op de helling is de 
bodem zuur en voedselarm Het 
eiken-berkenbos, dat zich hier 
van nature ontwikkelt, werd op 
sommige plaatsen vervangen 
door aanplantingen van beuken, 
lorken of sparren Maar zelfs dan 
kan men het herkennen aan het 
voorkomen van adelaarsvaren 
en kamperfoelie Ook het lelietje-
der-dalen treft men er rijkelijk 
aan 

Lager op de helling komen we 
in het eiken-haagbeukenbos met 
veel es en bosknek (of wilde 
kers) 

Mispels en 
slakken 

Langs bosranden en wegber
men bloeien in de zomer marjo
lein en kruidvlier, „zuiderlingen" 
die het hier nog net doen Om dit 
nog eens extra te beklemtonen 
kruipt hiertussen de wijngaard
slak, de „escargot de Bourgo
gne" rond 

Af en toe cirkelt een buizerd 
boven het landschap, of hangt 
een torenvalk onbeweeglijk te 
„bidden" Deze dieren zijn dus 
wel gemakkelijker waar te ne
men dan de schuwe reeen vos
sen en dassen Maar een oplet
tend natuurliefhebber vindt in 
het bos wel hun sporen 

„De Voerstreek" de plaatselij
ke VVV pakt eind deze maand 
(27 en 29 april) met een toeris
tisch weekeinde uit waarin voor

al een huifkartocht en een na
tuurwandeling de aandacht trek
ken Maar daarover meer in 
onze Tip 

Kamperen in de Voerstreek 
kan op een van de gekende 
campings in Teuven, Remersdaal 
of Moelingen Er is de jeugdher
berg „De Veurs" te Sint-Mar-
tens-Voeren, de goed uitgeruste 
bivakplaatsen en de vele vakan
tiehuisjes waar men met of zon
der ontbijt en tot 20 personen 
kan verblijven 

Voor wie in de Voerstreek 
verblijft en van daaruit de wereld 
wil bekijken kan dat De Voer
streek ligt in het midden van het 
zogenaamde „Land zonder gren
zen" WIJ sommen er enkele op 

in het Overmaasgebied kan men , 
naar de abdij van Godsdal (Val-
Dieu) in Aubel, de openlucht-
kruisweg van Eikske-Moresnet 
en te Hendrikkapelle het Amen-
kaans soldatenkerkhof bezoe
ken 

Land zonder 
grenzen 

Luik, de „vurige stede", ligt 
vlakbij En verder de Hoge Ve
nen en de Ardennen met o a de 
stuwdam van de Gileppe, de 
waterval van Coo en de grotten 
van Remouchamps Over de 

Met de huifkar door Voeren, 't pre beren waard 

grens, nou ja , kan men Neder
lands Limburg beter leren ken
nen Maastricht, oudste stad van 
Nederland, met mooie oude ge
bouwen en musea, Heerlen, een 
moderne winkelstad. Valken
burg, toeristisch centrum met 
zijn grotten, ruïne, sprookjesbos 
en andere attrakties. Margraten, 
met het grote Amerikaanse oor
logskerkhof. Vaals, drielanden
punt en hoogste punt van Ne-

Vader was dokter in Zarren Het was nog de tijd dat 
er weinig apotekers bestonden, zodat mijn moeder 
deze klus moest helpen klaren Daarnaast deed zij 
nog het huishouden, met liefst tien kinderen Ik was 
het tweede 
Later vertelde zij me dat ik een ontzettend grote fan 
van die schommelstoel op de foto was Ik moet toen 
zo'n twee jaar geweest zijn Het schijnt dat ik daar 
urenlang kon in zitten Soms viel ik er zelfs in slaap 
Dit betekent echter met dat ik de fraaiste van de 
bende was Integendeel Het feit dat we een uitge
breid gezin vormden leerde me te delen met 
anderen Vader mocht het dan nog goed hebben 
wanneer er tien kinderen zijn moet je je leren tevre
den stellen met een stukje 
Het Vlaams-nationalisme kreeg ik thuis echt en 
smakelijk ingelepeld Zowel langs vaders- als langs 
moederszijde De broer van mama werd trouwens 
samen met Joris van Severen op een van de 
spooktreinen gezet Van Severen net zoals Ver-
schaeve en Leuridan waren geregelde gasten bij 
ons thuis ZIJ kwamen vaak steun vragen die ze dan 
ook rijkelijk ontvingen van pa Van Severen liet bij mij 
een zeer strenge indruk na evenals Veschaeve die 

voor mij het type van de doodernstige pastoor was 
Alhoewel pa nooit een politiek mandaat heeft be
kleed gebeurde er in Zarren zelden iets vooraleer 
de burgemeester mijn vader had geraadpleegd Hij 
was toentertijd de enige universitair geschoolde van 
de gemeente 
HIJ bleef lid van het VNV, terwijl mijn peter Dinaso 
was, zodat er bij ons thuis vaak over Vlaams-
nationale politiek werd gediskussieerd Na de oorlog 
werd hij overigens beroofd van al zijn politieke en 
burgerlijke rechten Toen een CVP-mandatans hem 
naderhand kwam voorstellen te bemiddelen om 
deze sanktie ongedaan te maken antwoordde hij 
vlakaf „Ze hebben ze mij ontnomen Ze moeten ze 
mij maar vrijelijk teruggeven En bovendien, zelfs in
dien ik deze rechten zou terugkrijgen, dan zou ik 
toch nooit voor de CVP stemmen'" 
Tijdens de oorlog fungeerde Zarren als militair 
hospitaal Ook bij ons thuis lagen vaak soldaten ge-
hospitalizeerd Vader hielp iedereen Zo verbleven 
er op een bepaald ogenblik drie Waalse gekwetsten 
in ons salon, maar die Vlaamse soldaten moesten, 
onverzorgd, in de kelder blijven Iets wat pa natuurlijk 
met nam Na de oorlog heeft het nochtans weinig 
gescheeld Maar omdat pa iedereen in nood had ge
holpen, verbleven er permanent twee weerstanders 
in ons huis — als bewakers — om te verhinderen 
dat men het huis van de „zwarten dokteur" zou in 
brand steken 

Wat me diep aangreep, na de bevrijding, was de 
hypokrisie van sommige mensen Ik weet nog dat 
WIJ, de zg .zwarten" op het ogenblik van het 
vrijkomen van de eerste kampgevangenen, aange
vallen werden door een grotere groep internen op 
de speelplaats van t kollege De surveillant liet 
evenwel betijen en brevierde rustig verder Of die 
pastoor die ongezouten in de biecht verkondigde 
dat weerstanders ,zwarten" mochten doodschie
ten 
Een van onze kontestatiemomenten-avant-la-lettre 
was de boute weigering om tijdens en ook na de 
oorlog toe te treden tot de KSA De idealen van 
Dubois waren met gelijk aan de onze Tot grote er
gernis van de ,principaal' 

Het olijke ventje in zijn schommelstoel op de foto 
anno 1930 is Lode Van Biervliet ("Zarren, 1928), 
geneesheer, burgemeester van Moorslede en VU-
volksvertegenwoordiger 

derland. Gulpen, forellenkweke-
rij, Eijsden, oude aanlegplaats 
aan de Maas, Mesch, met een 
der oudste kerkgebouwen van 
Nederland Voor natuurliefheb
bers bevelen we een bezoek 
aan het Savelsbos, natuurreser
vaat en wandelbos, in Sint-
Geertruid, speciaal aan Ook het 
Gerendal (Houthem-Oud Val
kenburg) met zijn orchideeen-
tuin, IS vooral in het voorjaar te 
bekijken Tongeren, oudste stad 
van België, met o a het Galloro-
meinse museum, is slechts een 
halfuurtje met de auto Het open
luchtmuseum van Bokrijk en het 
automuseum van Houthalen zijn 
zo nabij Ook de mergelgrotten 
en kampernoeliekwekenjen van 
Kanne zijn beslist een bezoek 
waard In een wip ben je in 
Duitsland met Aken, de stad van 
Karel de Grote en zijn beroemde 
Dom, ligt op slechts 20 km En 
waarom met eens doorsteken 
via Eupen naar Monschau"? 

Onze vogelvlucht-wandeling 
IS natuurlijk te veel notedop om 
al het mooie van de Voerstreek 
uit te stallen Zopas liet de VVV 
„De Voerstreek" een handige 

Voor de 
huifkartocht 

« ^ en natuurwan-
^ deling kan 

men reserve
ren op tel. 
041-76.65,87. 
Op hel pro

gramma; vrijdagavond warme 
maaltijd; zaterdag rondrit onder be
geleiding, 's avonds kulturele akti-
viteit, zondag huifkartocht en na
tuurwandeling Prijzen alle inbegre
pen Z800 fr. (hotel), Z600 m vakan
tiehuisje, jeugdherberg 2200fr. 
Kinderen tot 12 jaar 1.600 en 
1.500 fr. Huifkartochten kunnen ver
der elk weekeinde tot de herfstva
kantie. Inl 041-76.7114. 

brochure verschijnen waarin al 
de mogelijkheden wat dit stukje 
Vlaanderen te bieden heeft op 
een rijtje worden gezet Voor 
alle informatie een briefje naar 
de VVV, pa A M Palmans-Ca-
sier. Dorpsstraat 3H te 3792 St-
Pieters-Voeren, 041-766587 of 
041-766987 Het VVV-kantoor 
bevindt zich in Boomstraat 139A 
te 3797 's Gravenvoeren 
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De kwade slotminuten van Anderlecht 

De „spektakeljongens 
uit het AstrJdpark 

#f 

Sporting Anderlecht heeft van Nottingham Forest 
een zware klap gekregen. Dat kon ons slechts 
gedeeltelijk verwonderen. De Brusselse ploeg speelt 
in de Europabeker al maandenlang met vuur Buitens
huis bekommeren de volgelingen van Paul Van Himst 
zich om niets of niemand. 

DE paars-witten gooien 
achterin alles dicht, be
vriezen op de ergerlijk

ste manier het spektakel en ve
gen vierkant hun voeten aan de 
belangen om de veoA/achtingen 
van de betalende toeschouwers. 

In Rusland weet men er over 
mee te praten; wat Anderlecht in 
Tbilissi liet zien was zonder meer 
schandelijk. 

Sporting mag dan ook blij zijn 
dat de wedstrijd in Nottingham 
niet op de buis kwam. Bleven de 
mensen In België tenminste van 
„het spektakel" gespaard... 

Platte broodjes 
Paul Van Himst mag anders 

wel van geluk spreken. Hij heeft 
er met zijn Anderlecht dit sei
zoen nog niet te veel van gebak
ken. Indien Beveren in maart niet 
spektakulair in elkaar stort was 
het kampioenschap voor Spor
ting al lang gedaan. En dat zou 
een klub als Anderlecht zich 
nooit laten welgevallen. Overi
gens zal Paul er rekening moe
ten mee houden dat hij niet 
jarenlang van kritiek kan ge
spaard blijven. 

Tot nu toe heeft hij, onder 
allerlei voorwendsels, altijd platte 
broodjes kunnen bakken met de 

pers. Al zijn fouten, en ze zijn niet 
zeldzaam geweest werden met 
de mantel der vriendschap be

dekt. Dat kan niet blijven duren. 
Na Nottingham werden de eer
ste „verwijten" verstuurd. 

Al rijkelijk laat vinden wij. 
Want na Tbilissi hoorde Ander
lecht om zijn spelopvatting aan 
de schandpaal gebonden te wor
den. Het resultaat (de kwalifika-
tie) verheelde toen het voelbare 
leed om de vertoning Maar En
gelsen zijn uit ander hout gesne
den dan Russen. Die gooien er 
negentig minuten lang de'beuk 

Mare Renard: klappen geven maar ook krijgen... 

Klappen geven, maar ook krijgen... 

„Vlaamse Leeuw 
woont in Luik! 

f # 

Er zijn van die sporten die op geregelde tijdstippen 
ten grave worden gedragen. Omdat zij niet meer van 
deze tijd zouden zijn. Omdat zij geen kampioenen 
meer voortbrengen en omdat zij daardoor ook 
praktisch niet meer beoefend worden... 

IN de bokssport hoort men, 
op binnenlands vlak tenmin
ste, al jaren het luiden van 

de doodsklokken vaker dan het 
slaan van de gong. 

„Vlaamse Leeuw" 
Er was in de tweede helft van de 
jaren zeventig wel een korte 
opleving met Fernand Roelands 
en Jean-Pierre Coopman, de 
„Vlaamse Leeuw" die zelfs een 
wereldtitelgevecht met de grote 
Mohammed wist te versieren 
maar veel had het allemaal niet te 
betekenen. 

Coopman was een vriendelijke 
krachtpatser die talent te kort 
kwam om lang te kunnen overle
ven. Na zijn snelle aftocht gaapte 
de duisternis. Daar is nu veran
dering in gekomen. 
In Napels is de Luikenaar Jean-
Marc Renard zowaar Europees 
kampioen bij de superpluimge-
wichten geworden en indien we 
Louis Ceulemans, toch onze 
grootste expert ter zake, mogen 
geloven leverde de nieuwe kam
pioen een prestatie van interna
tionaal formaat. Renard zou na
melijk een echte „bokser" zijn. 

Iemand die niet enkel meppen 
„uitdeelt" maar die ze zelf weet 
te vermijden. Kortom, hij beoe
fent nog „the noble art of self-
defence". 

Krisiswet 
Renard wordt geleid door Fred
dy De Kerpel, een Gentenaar die 
destijds één van onze betere 
technische boksers was. De 
Kerpel gelooft dat zijn poulain 
het ver kan brengen Dat hij 
misschien ooit met kans op suk-
ses (want daar schuilt natuurlijk 
het grote verschil) voor de we
reldtitel zal kunnen boksen. Dat 
zou dan natuurlijk een enorme 
opsteker zijn voor de bokssport 
die, vreemd genoeg, altijd het 
best gedijt in krisistijden. Want 
hard blijft het natuurlijk, of men 
de klappen nu goed kan ontwij
ken of niet. 

in. Die vellen een streng vonnis 
in vier late minuten. De kans is 
niet denkbeeldig dat Anderlecht 
daardoor uit een zesde Europe
se bekerfinale wordt gehouden 
door een zeer middelmatige te
genstander. 

Verwende heren 
Oveigens wordt het hoog tijd 

dat eens luidop wordt op- en 
aangemerkt dat Anderlecht dit 
seizoen al vaker matchen ver
loor in de slotminuten. De ver
wende heren uit het Astndpark 
moeten maar de reglementen 
eens nalezen: zullen ze leren dat 
een match negentig minuten 
duurt. 

Paul Van Himst, van geluk 
spreken. 

Of is het misschien de taak 
van de trainer zijn ploeg fysiek te 
stalen. Moet Paul nog maar eens 
te rade gaan bij Eddy Merckx... 

„Het schandaal" in beroep 

Boertige klucht 
Voetbalprofs en hun raadsleden zijn niet rap 

verlegen. Met een effen gezicht verkondigen ze van
daag lijnrecht het tegenovergestelde van gisteren. 
Daarbij rekenen ze dan nog op begrip ook van de 
pers en... van de rechters. 

VOOR ons hoeft het eigen
lijk allemaal met meer en 
de uitspraak van het be-

roepskomitee laat ons zelfs vol
komen koud. 

„Sprookje..." 
U weet het onderhand wel; de 

omkopers wijzigden hun bij on
derzoeksrechter Bellemans af
gelegde verklaring van de feiten 
op aanraden van een vooraan
staand bondsbestuurder (vol
gens geruchten Desire Ruiters, 
lid van de technische kommissie 
en van SK Tongeren) die vast 
geloofde dat „het sprookje" door 
God en de mensen zou worden 
geslikt, 't Verliep dus anders en 
voor het beroepskomitee keer
de men voorzichtigheidshalve 
terug naar de oorspronkelijke 
versie. Van enige schaamte viel 
geen spoor te bekennen. 

Integendeel, de arme jongens 
klaagden erover dat ze altijd 
maar gemanipuleerd werden en 
nog steeds worden door o.a. 
Goethals en Petit die de zwarte 
pieten vast in handen schijnen te 
hebben, en nu ook nog door D. 
Ruiters dus... 

Niet zuiver... 
Een zaak is ons nu wel duide

lijk geworden; de rechtspraak 
binnen de bond is niet zuiver. 
Het geheel krijgt een mooi pak 
aangetrokken maar er wordt wel 
degelijk met de ellebogen ge
werk t Bovendien zit de bond 
opgezadeld met vele preceden
ten Nooit werd een omkoop
zaak duidelijker bewezen, nooit 
werden vollediger bekentenis
sen afgelegd. 

In het verleden sprak men op 
twijfelachtige gronden, meer be
paald op vermoedens, de streng
ste straffen uit 

Publiek gek? 
Nu gaat men georganizeerd 

op zoek naar „kollektieve veront
schuldigingen" en vraagt men 
die ook nog te slikken. Dat is 
lachwekkend. Wij weten wel dat 
het „lot" de spelers van Standard 
en Waterschei niet heeft ver
wend. Het princiep van de verde
lende rechtvaardigheid kan met 
worden gehuldigd.. Zij hebben 
inderdaad pech gehad dat „het 
uitkwam". Óf althans een zestal 
maanden te vroeg uitkwam. Zo
niet zouden de feiten zijn ver
jaard. Maar hoeft men daarom 
zo'n boertige klucht op te voe
ren? Heeft men daarom het pu
bliek voor de gek te houden? 

19 APRIL 1984 



16 

Anna, Margaretha en de anderen... 

De vrouwen van 
Willem van Oranje 

In tien afleveringen hebben de Vlaamse en Neder
landse televisie het leven van Willem de Zwijger ten 
tonele opgevoerd. Het geheel stond onder toezicht 
van een aantal historici waaronder Oranjekenner 
prof. Rob van Roosbroek, een Vlaming, die na de oor
log onderdook en die nu nog steeds als vrijwillig 
banneling in Nederland verbijft. 

EEN roman is een roman en 
toneel is toneel en de 
critici waren met allen 

even entoesiast over regie en 
prezentatie van het tv-feuilleton 
Het verhaal dat in het tv-spel 
w/erd opgevoerd werd daaren
boven nog samengevat in ro
manvorm en er werd ook een 
Oranjekalender op de markt ge
bracht 

Dat het leven van Oranje, als 
een edelman uit zijn tijd, met van 
de onderlinge twisten, maar ook 
met van de geneugten en de 
pleziertjes (van zijn tijd) versto
ken bleef, heeft de tv-sene op 
duidelijke wijze laten zien en 
werd volgens sommigen te dik in 
de verf gezet 

Wanneer er dan een boek 
verschijnt met de titel „De vrou
wen van Willem van Oranje" dan 
denkt men aan de soms nogal fri
vole taferelen van de tv-sene en 
men denkt (en hoopt) hiervan 
een literaire weergave te vinden 
Wie dat zou denken, van de 
roman van Thera Coppens „De 
vrouwen van Oranje" is eraan 
voor zijn geld en de moeite' Hier 
wordt het levensbeeld van de 

Jarige 
Preud'homme 

Zwijger geschetst en blijft het 
centrale personage Oranje 

Anna van Buren, Anna van 
Saksen, Charlotte de Bourbon 
en Louise de Coligme blijven 
echter met op de achtergrond 
ZIJ worden in zoverre beklem
toond en getekend, als hun leven 
en de verscheidenheid van hun 
karakter, mentaliteit, opvattingen 
en zelfs afstamming invloed uit
oefenen op Oranjes politiek 
werk, op het scheppen van de 
sfeer waarin hij leefde en de 
kracht voor dit werk putte 

Het IS een historische roman, 
waarbij veel aandacht wordt be
steed aan het histonsch detail, 
maar het blijft toch een levend 
en boeiend verhaal 

Niet slechts de echtgenoten 
van Oranje maar ook de vrou
wen met wie hij in zijn politieke 
loopbaan te maken had worden 
ten tonele gevoerd Mana van 
Hongarije, zuster van koning Fi-
lips II en landvoogdes der Neder
landen, en Margareta van Parma, 
onwettige dochter van Karel V 
en moeder van Alexander Farne-
se die een tijdlang hier moest 
handhaven 

Thera Coppens (1047) 
schreef nog zeer jong al poëzie, 
musicals voor kinderen, een paar 
tv-spelen, voor ze met dit genre 
van roman begon „Elisabeth Re-
gina", in 1972, „Maria, koningin 
van Schotland" in 1973 en „De 
vrouwen van Willem van Oranje" 
waar ze drie jaar aan werkte 

De geschiedenis wordt hier 
op boeiende wijze zij het in 
romanvorm beschreven en de 
figuur van de Zwijger en zijn 
politiek worden op een bevatte
lijke en toch deskundige manier 
weergegeven, evenals psycholo
gie en mentaliteit van de vrou

wen, die daarop in ieder geval 
hun invloed gehad hebben 

Jos Vinks 

„Vrouwen van Willem van 
Oranje", door Thera Coppens, 
304 biz., Uitgeverij Westland te 
Schoten. 

Onderzoek naar invloed op vooroorlogse jeugd 

Verschaeve en 
de Vlaamse meisjesbeweging 
Omstreeks 1913 ontstonden verscheidene meisjes
bonden om te Antwerpen, Lokeren, Lier, Temse, St-
Niklaas, Turnhout, Zottegem, Hasselt, Ardooie, enz. 
De onverschilligheid van de meisjes op Vlaams 
gebied werd vooral belicht door de tijdschriften „De 
Student" en „De Vlaamsche Vlagge" 

KJ f O 

De jarige Preud'homme tijdens 
zijn viering Voor de feest-LP die 
nav zijn 80ste verjaardag uitge
geven wordt verwijzen wij naar 

bIz 13 onder „Luisteren" 

EEN eerste landdag werd 
gehouden te Oostakker 
op 16 september 1913 

Daar was Cyriel Verschaeve de 
feestredenaar Hij zou in de jaren 
die volgden een diepgaande in
vloed uitoefenen o m door talrij
ke bijdragen in het tijdschrift 
, Gudrun" 

Jaarboek '83 
De geschiedenis van de Vlaam
se meisjesbeweging werd nader 
onderzocht op een colloquium te 
Leuven (mei 1982), georgani-
zeerd door het Jozef Lootens-
fonds Het Verschaeviana-jaar-
boek 1983 bevat de referaten 
van dit colloquium alsook zeer 
belangrijke bijlagen omtrent het 
tijdschrift „Gudrun" 
Dit jaarboek, dat door het „Jozef 
Lootensfonds wordt uitgegeven, 
heeft de bedoeling het weten
schappelijke onderzoek over le
ven en werken van Cyriel Ver
schaeve en zijn tijdgenoten te 
bevorderen Hierbij wordt met 

alleen aandacht besteed aan de 
betekenis die Verschaeve ge
had heeft voor de Vlaamse be
weging maar ook aan alle ande
re aspekten ca de studie van 
de literaire waarde van zijn oeu
vre Hier de inhoud van het jaar
boek '83 
Dom Eligius Dekkers openings
toespraak 
Romain Vanlandschoot inleiding 
op het tema van het colloquium 
Romain Vanlandschoot enkele 
konklusies uit het vooronder
zoek over de ontstaangeschie-
denis van de Vlaamse meisjes-
beweging 
Marcel Boey Verschaeve, Gu
drun en de Vlaamse neisjesbe-
weging 

Maria Renard-De Leebeeck spi-
ntualiteit en kultuurhistonsche 
betekenis van de Vlaamse meis
jesbeweging in de jaren dertig 

In de bijlagen lezen we o a 
Technische gegevens over het 
tijdschrift Gudrun Lijst van me
dewerkers van Gudrun, Bijdra

gen van Cynel Verschaeve in 
Gudrun, Vindplaatsen waar de 
naam van Cyriel Verschaeve in 
een of ander verband voorkomt. 
Lijst van denkers, kunstenaars, 
politici van wie aforismen ge
dachten, citaten in Gudrun wer
den aangehaald. Lijst van bon
den. Momenten van verenng 
van de H Lutgardis 
Romain Vanlandschoot kronolo-
gie van de belangrijke uitspraken 
van Cyriel Verschaeve over 
vrouw en Vlaamse beweging 
Romain Vanlandschoot een se-
lektieve bibliografie voor de ge
schiedschrijving van de meisjes-
en vrouwenbeweging in Vlaan
deren 

Men kan dit jaarboek verkrijgen 
door overschrijving van 300 fr 
op rekening 476-2025721-65 op 
naam van het Jozef Lootens
fonds Ruddervoordestraat 40 
8210 Zedelgem, met vermelding 
„Verschaeve en de Vlaamse 
meisjesbeweging" 

Verschaeve 
en zijn 
religieus werk 

Het bestuur van het Jozef 
Lootensfonds uitgever van 
Verschaeviana', wetenschap

pelijke publikatie van de studie 
van Cyriel Verschaeve organi-

zeert een vierde qolloquium, dat 
doorgaat in de Sint-Trudo Abdij 
te Male, Pelderijnstraat 38, Sint-
Kruis (Brugge) 

Op zaterdag 12 mei 1984 van 
9 u 45 tot 18 u 

Het tema is „Cyriel Verschae
ve in zijn religieus werk" Na elk 
referaat is er gelegenheid tot 
een korte gedachtenwisseling 

945-1015 begroeting 
1015-11 15 eh Jerome De 

Cuyper „De religieuze bood
schap in Verschaeves werk" 

11 15-1215 Romain Vanland
schoot Verschaeve en zijn kom-
mentaar op „Europa en het nieu
we geloof' (1942) 

1215 Middagmaal 
1400-1500 prof dr Christian 

de Paepe Cyriel Verschaeve en 
de Spaanse mystiek 

1500-1600 dom Eligius Dek
kers, Verschaeves vroomheid 

1600-1630 Besluit 
1630 euchanstievienng en na
dien statutaire vergadenng voor 
het Jozef Lootensfonds 

Men kan inschrijven ten laat
ste tegen dinsdag 8 mei met 
duidelijke vermelding of men aan 
het middagmaal deelneemt De 
deelname in de kosten voor het 
colloquium bedraagt 200 fr U 
kunt dit bedrag overschrijven op 
rekening 478-2216471 -71 Baron 
Ruzettelaan te 8320 Brugge 
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Het VU-partijbestuur deelt mee... 
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Na afloop van het VU-partijbestuur van 16 april 1984 heeft algemeen 
voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen aan de pers gedaan. 

Waterverdragen 
Het dossier van de Waterverdra

gen met Nederland is ongeveer 
10 jaar oud. Het heeft intussen v»/ijzi-
glngen ondergaan. Zo v*/erd het pro-
jekt van de bocht van Bath vervan
gen door de baggerwerken op de 
Westerschelde. Deze grotere diep
gang is voor de haven van Antwer
pen van het allergrootste belang. 

De regering en de Vlaarrjse tradi
tionele partijen hebben van deze 
zaak nooit een grondige kwestie 
gemaakt. De Walen zijn er steeds in 
gelukt een definitieve beslissing af te 
remmen. 

De Waalse eis tot participatie van 
België aan de bouw van de Franse 
kerncentrale van Chooz werd daar
entegen wel doorgedrukt en door de 
regering principieel aanvaard. 

De gevolgen hiervan liggen voor 
Vlaanderen op twee vlakken: 

1. de kolencentrale te Limburg 
kan vergeten worden; 

2. de voor de Antwerpse haven 
zo ekonomisch-levensnoodzakelijke 
waterverdragen met Nederland ko
men nog meer in het gedrang. 

Indien deze dossiers, zoals eens te 
meer verwacht, zouden evolueren 
naar een regelrecht belangenkonflikt 
tussen Vlaanderen en Wallonië, eist 
de Volksunie van de Vlaamse rege
ring een kordate opstelling om einde
lijk de goedkeuring en uitvoering van 

de Waterverdragen met Nederland 
af te dwingen. 

Grootscheeps 
bedrag 

De Volksunie klaagt scherp de 
regering aan die een opmerkelijk 
verschillende houding aanneemt 
naargelang het gaat om Vlaamse of 
Waalse belangen. 

Het dossier van de waterverdra
gen werd nooit met kracht bepleit en 
blijft jaren aanslepen, terwijl onnoem-
lijke energie en miljarden worden 
gestoken in Cockerill-Sambre. 

Het staalplan van de regering kost 
Vlaanderen vele fortuinen. Het werd 
doorgedrukt en door de Vlaamse 
regeringspartijen zonder enige te
geneis voor Vlaanderen geslikt. 

De uitvoering van het staalplan is 
bovendien een grootscheeps be
drog. In de uitvoering worden niet 
alleen de bedragen van het plan 
opnieuw overschreden, ook de inle
vering van het personeel van Cocke
rill-Sambre wordt in grote mate afge
zwakt Van de oorspronkelijk voor
ziene 10 % inlevering, blijft er in feite 
maar 0,5 % specifiek voor CS over, 
vermits er in elk overheidsbedrijf of -
instelling 6 -I- 3,5 % inlevering wordt 
vereist De financiële sanering van 

het Waalse staalbedrijf komt dus 
volkomen op de helling te staan. 

Grenzen 
overschreden 

De Volksunie wijst er de CVP en 
de PVV op dat zij moeten ophouden 
de Vlamingen zand in de ogen te 
strooien en dat de grenzen van het 
Vlaams geduld en van de onzin vele 
malen werden overschreden. 

Vujo naar 
Jongerenmars 

Dat de jeugdwerkloosheid als een 
kanker om zich heen grijpt merkt nu 
wei iedereen. Om daartegen te pro
testeren en het regeringsbeleid ter 
zake aan te klagen, stappen de 
Volksuniejongeren mee op met de 
„Jongerenmars Voor Werk". Zo zul
len onze platformteksten en alterna
tieven kracht worden bijgezet 

Het Dagelijks Bestuur verwacht 
dan ook vele Volksuniejongeren, dui
delijk herkenbaar en met vlaggen, te 
Brussel op zondag 13 mei op het Ro
gierplein om 13 u. 30 achter de 
VUJO-spandoeken. 

Vanaf 28 april kunnen geïnteres
seerden het Vujo-dossler „Jeugd
werkloosheid" aanvragen op het na
tionaal Vujo-sekretariaat Barrlka-
denpleln 12 te 1000 Brussel. 

St.-Niklaas (arr.) haalt leden-streefnorm '84 
Het arrondissement SL-NIklaas is als eerste erin geslaagd de leden-

streefnorm voor 1984 te bereiken. Het algemeen VU-sekretariaat houdt er 
dan ook aan langs deze weg gelukwensen te sturen aan arr. voorzitter Fons 
D'Hollander en zijn ganse ploeg. En welk arrondissement wordt de koploper 
bij het behalen van de streefnorm '84 voor de abonnementen op ons week
blad? 

Oudste afdelingen Brussel en Halle-Vilvoorde gevierd 

30 kg CS-staal voor Vic Anciaux. 
Op 24 maart 1984 hielden de arrondissementen Brussel en Halle-

Vilvoorde hun jaarlijkse dansavond. Het werd een waar sukses. Een 
600-tal danslustigen waren ingegaan op de uitnodiging van de bal-
kommissie. De dansvloer was dan ook op sommige momenten veel 
te klein. Voor de muzikale omlijsting zorgde het alomgekende 
Waltra-orkest 

In het kader van 30 jaar Volksunie 
werden onze afdelingen verzocht 
hun stichtingsdatum mede te delen. 
Onder diegene die tijdig hun ant
woord instuurden, werden dan de 
tien langstgestichte afdelingen In de 
bloemetjes gezet 

Een mooi stenen bord met de 
tekst „1954-1984 dertig jaar Volks
unie" werd aan de voorzitters van 
deze afdelingen overhandigd. Dit wa
ren: Roger Couck voor Liedekerke, 
gesticht in 1954; Reimond Ronge 
voor Anderlecht gesticht in 1954; 
Pol Marien voor Dworp, gesticht In 
1955; Tinneke Van Autgaerden voor 
Schaarbeek, gesticht in 1955; Lode 
Ras voor Asse, gesticht in 1956; 
Eugeen Serkeyn voor Vilvoorde, ge
sticht In 1957; Werner Thiebaut voor 

St.-Katerina-Lombeek (TernaO, ge
sticht in 1958; Pieter Hassens voor 
Zaventem, gesticht in 1959; Hugo 
Dreesen voor Hekelgem, gesticht in 
1960; Lutgart Decoster voor Mache-
len, gesticht In 1961. 

InleverJng-

Ook onze nationale voorzitter, Vic 
Anciaux, ontving een dergelijk bord 
vanwege het arrondissement Halle-
Vilvoorde. Vanwege het arrondisse
ment Brussel en onder impuls van de 
afdeling Anderlecht heeft Vic An
ciaux een deel van zijn belastingsgel-
den teruggekregen in de vorm van, 
hoe kan het anders, een 30 kg we
gend stuk staal, mooi zwart gelakt 
met de inskriptle „Eerste inlevering 
voor CS". 

De bereidwillige handen van onze 
VUJO zorgden voor het klaarmaken 
en de verkoop van de smakelijke 
broodjes. De tombola kende even
eens een onverhoopt sukses, dank 
zij de altljd-prijs-formule. En dat er in 
de Volksunie danslustigen zijn, werd 
aangetoond toen de heer en me-

• vrouw Serruys uit Neder-Overheem-
beek met enkele bevriende koppels 
een kleine demonstratie gaven. 

Vermeldenswaardig Is ook nog 
het balboekje dat voor deze gele
genheid werd uitgegeven. Voor het 
eerst In de geschiedenis van de 
vorige bals bereikten wij een rekord 
aantal advertenties. De stuwende 
kracht en de kommerciële aanpak 
van Paul Peeters en Lieve Vranckx, 
respektievelijk voorzitter en sekreta-
ris van de balkommissie, waren hier 
niet vreemd aan. 

Maakten verder nog deel uit van 
de balkommissie: Guido Lasat Jullen 
Cadron, José Goenen, Mark De 
Doncker, Leon Calders, Rudl Roo-
sens en Rom De Craen. 

Top-30 
1. Jan Caudron, Aalst 1.620 p, 
2. Hugo Roggeman, Gentbrugge 744 p, 
3. Anny Lenaerts, Wilrijk 540 p, 
4. Erik Vandewalle, Izegem 528 p. 
5. Jan Van Dooren, St-Martens-Latem 456 p 
6. Paul Cresens, Diest 432 p, 
7. Willy Kuijpers, Herent 360 p, 
8. VU-Assebroek 252 p. 
9. Frans Kuijpers, Zoersel v 240 p. 

10. Wim Baetens, Hombeek-Mechelen 216 p, 
VU-Antwerpen-Stad 216 p 
VU-St-Ulriks-Kapelle 216 p 

13. Maurice Passchyn, Meise 204 p. 
14. VU-Zedelgem 183 p 
15. Rik Haelterman, Denderwindeke 174 p. 
16. Georges Raas, Ledegem 168 p 

Guido Sijs, Herent 168 p 
18. Johann Vancoppenolle, St-Truiden 156 p 

Jan Maertens, Izegem 156 p 
Agnes Varidenhout Knokke-Heist 156 p, 
VU-Genk 156 p 
VU-Wommelgem 156 p, 

23. VU-Zwijndrecht-Burcht 144 p. 
24. Hilaire Govaert Nieuwkerken 132 p. 

Roos Lernout Geluwe 132 p. 
vu-Brussel 132 p. 
Louis Vrijders, Merchtem 132 p. 

28. Stephane Rummens, Grimbergen 120 p. 
Walter Van den Brande, Desselgem 120 p. 

30. Lutgart Decoster, Machelen 108 p. 
Annie Kindt Roeselare 108 p. 

O VU 
SPORTDAG 

UNIVERSITAIR 
SPORTCENTRUM 

LEUVEN 
zondag 3 juni'84 

Ja, wij sporten mee! 
Uit te knippen en zo spoedig moge' |k op te sturen naar de 

VU-kommissie Sport, pa. Gilbert Vano/erschelde, 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 (50 f rJ: personen 

— Ploegsporten. 
voetbal (500 fr.): ploeg(en) 

volleybal (250 fr.): ploeg(en) 

. basketbal (250 fr.): ploeg(en) 

en stort hierbij terzelfdertijd op rekeningnummer 
435-0259801-18 van het 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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CVP-huichelarij te Dilbeek 
Een b i e z o n d e r r u m o e r i g e en ge laden g e m e e n t e r a a d s z i t t i n g heef t v o r i g e week een en ander v e r d u i 

de l i j k t aangaande de b e n o e m i n g van 2 f rans ta l l ge a f g e v a a r d i g d e n v o o r de i n t e r c o m m u n a l e s in D i l b e e k 

De g e m e e n t e r a a d k reeg op het e inde van de z i t t i ng een v i e r l ed ige mo t ie v o o r g e l e g d , i nged iend d o o r 
de m e e r d e r h e i d : 
— b e v o e g d h e d e n o p het s tuk van o n d e r g e s c h i k t e bes tu ren , adm in i s t ra t i e f t oez i ch t o p g e m e e n t e n , de 
b e n o e m i n g van het t u c h t r e c h t op de b u r g e m e e s t e r s ; 
— de aans te l l i ng van J o s é H a p p a r t a ls b u r g e m e e s t e r van V o e r e n , 
— de m o t i e - O v e r i j s e ; 
— m o t i e o m t r e n t de o p h e f m a k e n d e u i t sp raken van G o l i.v.m. de B r u s s e l s e p rob lema t i ek . 

Van in het begin was het duidelijk 
dat de CVP-oppositie deze moties 
steeds in verband ging brengen met 
de afvaardiging van 2 franstaligen 
voor de Dilbeekse intercommunales 

Dat deze stellingname eerder een 
verdoken manier was om in deze 
materie geen verantwoordelijkheid 
te moeten opnemen werd vlug aan
getoond Voor het eerste onderdeel 
van de vierledige motie wenste de 
CVP te verduidelijken dat dit de 
gemeentelijke belangen over
schreed Volgens haar behoren der
gelijke aangelegenheden het parle
ment toe Fraktieleider Jan Segers 
CVU) daarentegen, meende dat de 
gemeente juist wel aandacht moet 
besteden aan de gemeenschapspro
blemen en dat zij dus moet opkomen 
voor de belangen van het volk 

De CVP nam dan ook met deel 
aan de stemming van dit onderdeel 
Wat burgemeester Valkeniers te
recht deed opmerken dat deze hou
ding zeer tegenstrijdig was met het 
wetsvoorstel dat iemand van haar 
partij juist met deze optiek in dat 
parlement had ingediend 

Naar kookpunt 
Het tweede onderdeel, aangaande 

de veroordeling van de benoeming 
van José Happart als burgemeester 
van Voeren, bracht de gemoederen 
langzamerhand tot een kookpunt De 
CVP oordeelde het zeer moeilijk 
taaitoestanden bij andere gemeen
ten te moeten aanklagen, zonder 
eerst in eigen midden te kijken Zij 
mikten duidelijk op de aanstelling van 
de 2 franstallge afgevaardigden De 
CVP vond dat zij enkel deze moties 
kon goedkeuren indien er rekening 
gehouden werd met de amendemen
ten die ZIJ dienaangaande wenste in 
te dienen Deze amendementen hiel
den de onmiddellijke terugtrekking 
van die mandaten in Burgemeester 
Valkeniers verklaarde dat dergelijke 
amendementen niet-ontvankelijk 
konden zijn, aangezien zij aan het 
oorspronkelijke doel van de motie 
voorbijgaan De meerderheid (VU, 
PVV SP) keurde de amendementen 
dan ook niet-ontvankelijk 

Ook betreffende de motie-Over-
ijse achtte de CVP het nodig de 
meerderheid de les te moeten spel
len Ex-burgemeester Vergels ver
klaarde immers dat zijn fraktie zich 
graag met het bevriend gemeente
bestuur solidair verklaarde Toch 
haalde hij uit naar het huidig gemeen
tebestuur door te stellen dat onder 
het vroeger bewind nooit zo lang na 
de feiten zou gewacht zijn om een 
motie van sympatie in te dienen 

Waarop burgemeester Valke
niers repliceerde dat dit de eerste 
zitting na de nationale verspreiding 
van de motie was en dat hij zich ook 
afvroeg waarom die „zo bevriende 
en sympatie-voelende" Dilbeekse 
CVP'ers met aanwezig waren op de 
Nationale Betoging, een tweetal we
ken na de beruchte feiten 

Het laatste onderdeel betreffende 
de uitspraken van Gol, brchten de 
poppen aan het dansen De CVP 
dacht weer haar troefkaart Cde be
noeming van franstallge afgevaardig
den) te moeten uitspelen, net zoals m 
de motie-Happart De CVP wenste 
er wel de nadruk op te leggen dat zij 
mets tegen de franstallge raadsleden 
had als .mens", dan wel tegen hun 
programma Wat burgemeester Val
keniers terecht deed vaststellen dat 
de afgevaardigden in de intercom
munales zetelen om de gemeente 
Dilbeek te vertegenwoordigen en 
met om hun programma te verwe
zenlijken Dat ze dit bovendien in het 
Nederlands doen en kunnen (dit 
bewezen de talrijke tussenkomsten 
van de betrokkenen tijdens de laat
ste raadszitting) is al een fundamen
tele tegenstelling met hun program
ma 

Volksmisieiding! 
Weerom werden de CVP-amen-

dementen met-ontvankelijk ver
klaard De CVP reageerde hierop 
heftig en woest en moest zich beper
ken tot laag-bij-de-grondse persoon
lijke aanvallen, volledig naast de 
grond van de zaak Tot dan de 
verhelderende uitspraak kwam van 
raadslid Schubert (LDVD) die onom
streden verklaarde dat de CVP-
raadsleden Vergels en Diegenant, 
samen met de gewezen OCMW-
voorzitter De Paepe (CVP) tot kort 
vóór de aanvang van de gemeente
raadszitting betreffende de OCMW-
verkiezingen de franstaligen van de 
fraktie LDVD hadden benaderd om 
mee te helpen de GCMW-verkiezino 
te boycotten in hun voordeel 

Burgemeester Valkeniers stelde 
duidelijk in vraag of dergelijke mani
pulaties vanwege de CVP in het 
belang van de mens en zijn gemeen
te waren, dan wel eerder op eigen 
macht waren belust Vele CVP-mon-
den klapten hierop dicht, wat later 
ontaardde in woest gehuil Maar een 
echte weerlegging van de feiten was 
er met bij Daarmee eindigde deze 
zitting en viel tevens het doek van de 
huichelarij weg die de CVP het laat
ste anderhalf jaar aanhield de be
noeming van bepaalde mensen om
buigen in eigen belangen De vraag is 
nu of er na dergelijke onthullingen 
ook reakties Cin de andere richting) 
zullen genoteerd worden van de 
Dilbeekse Kultuurraad 

Ekonomische 

expansie en 

industrie

terreinen 

te Leuven 
Senator Vandezande vroeg aan 

het gemeentebestuur van Leuven 
een expert te laten aanstellen, om 
het industneterrein, dat er nu zielig 
bijligt aan het kanaal Leuven-Meche-
len, weer bedrijfsklaar te maken 
Liefst in samenwerking met het 
GOM-Vlaams-Brabant 

Het schepenkollege heeft ge
meend op dit verzoek met te moeten 
ingaan en beweert dat er sinds 1977 
een stuurgroep werd opgericht om 
de problematiek van de kanaalzone 
te bestuderen en om impulsen te 
geven aan de revalorizatie ervan In 
deze stuurgroep zetelen het stads
bestuur, leden van de GOM-Vlaams-
Brabant, Interleuven, de GERB en de 
sociale partners 

Het stadsbestuur is derhalve van 
mening dat reeds tegemoet geko 
men is aan de wens van senator 
Vandezande 

Wie nochtans tussen Brussel en 
Leuven spoort ziet hoe het industrie
terrein aan de kanaalzone er zielig 
bijligt en sinds 1977 in genen dele is 
veranderd Men vraagt zich dan ook 
af, wat deze werkgroep of stuur
groep aan impulsen geeft om van dit 
zo mooie terrein een fantastisch ter
rein te maken in de buurt van wegen, 
waterwegen en spoorwegen Alles 
wat nodig is om een vruchtbare 
ekonomische expansie te bekomen 
Maar neen, men iaat alles er liever zo 
maar bijliggen 

In ieder geval de CVP verspeelde 
een belangrijke troef in „haar" manier 
van oppositievoering volksmislei-
dingi 

SW 

BRABANT 
APRIL 
27 KRAAINEM: Kaas- en wijnavond in zaal Pat, Patronaatstraat 10 

om 20 u. Org VU-Kraainem - Wezembeek-Oppem. 
29 ST.-MARTENS-BODEGEM: 4de pannekoekenfestijn van 14 tot 

21 u in gemeenschapslokalen. Schoolstraat Org.: VU en VUJO. 
29 DIEGEM:Spagett i - fest i jnmetwi jn, taartenkoff ie,om12u inzaai 

Milde, Kerktorenstraat 22 
29 VILVOORDE-PEUTIE: Groot Bruegelfeest vanaf 11u.30 tot 

18 u in zaal van de Gemeenteschool, Vlierkensstraat (wijk 
Kassei) te Vilvoorde 

29 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 versnapenng Org. Volksunie-Vrouwen. 

Een toe te juichen initiatief 

Dilbeekse jeugd zong eigen zangfeest 
Op vrijdag 23 maart jl zong de Dil

beekse jeugd haar eigen Vlaams 
Zangfeest in het Westrandteater" 

Het gemeentebestuur was inge
gaan op het verzoek van de Vlaamse 
Kulturele Produkties en had alle lage
re scholen in de gemeente opgeroe
pen om er aan mee te doen 

Aan de gezamenlijke zangnamid
dag waaraan een 600-tal kinderen 
van het 4de, 5de en 6de leerjaar 
deelnamen, gingen maanden van 
voorbereiding vooraf Dit is wel het 
belangrijkste van het hele opzet 
kinderen zingen graag maar krijgen 
ZIJ daartoe op school voldoende de 
kans ' In elk geval is het zo dat op de 
zangnamiddag bleek dat in alle scho
len heel goed werd ingeoefend want 
er werd uit volle borst meegezongen 

Meezingen is het eerste streven, 
het volkseigen Vlaamse lied aanleren 
was het tweede en nog belangrijker 
doel De grote Vlaamse liederen-
schat dreigt vergeten te raken, indien 
met van in de basisschool het roer 
omgegooid wordt 

Ook in 1985 
Schepen van Onderwijs' Jef de 

Ridder wil het met bij een poging la
ten en reeds nu wordt een datum 
voor 1985 vooropgesteld, nl vnjdag 
22 maart De zangboekjes zijn nog 
een paar jaar bruikbaar en er wordt 

voor gezorgd dat elk kind een ek-
semplaar heeft Waarom zouden 
trouwens de ouders met mee d o e n ' 
Dit IS ingaan op de vraag van sommi
gen in die richting En aan een sa
menwerking met de lokale radio kan 
ook nog gedacht worden 

Laten we hopen dat we op die ma
nier ons volk opnieuw leren zingen, 
denkend aan wat priester-dichter C 
Verschaeve ooit schreef „Zingt i Het 
IS beter dan denken Zingen maakt 
van gedachten krachten" 

Dit laatste bleek zeer duidelijk 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Salons - Kl«inm«ubelen - Lusters - Geschenkart ikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
. . . -•-jg voorwaarden voor tr ' 

Openingsuren: Di., woe., vrij. van 13 tot 19U.30 
Do., zat. van 10 tot 19U.30 
Zondag van 14 tot 18 u. 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
Staf K ie sekoms (op slechts i s k m van Brussel-centrum) 

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, Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel of door overschrijving 
van 225 fr op bankrekening 
435-0256851-75 met vermelding 
„Kaarten ANZ" en t a v Koen 
Anciaux 

Sparen - Leningen - Verzekeringen 

GROEP ARGENTA 
Kanioot houder 

F O N S P R I N S E N 

Itterbeeksebaan 242 
1711 ITTERBEEK - DILBEEK 

Jette naar 
Zangfeest 

Luxecar, alles inbegrepen (ingang 
Zangfeest bus + fooi) 300 fr Orga-
nizatie Vlaamse Bond Gepensio
neerden, Vlaams Nationale Kring en 
Davidsfonds Vertrek om 12 u 30 
aan Trefcentrum Essegem, om 
12 u 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 Tel 
02-4259372 

• 19 j jongeman, vrij van militaire 
dienstplicht met diploma A3 hove
nier, zoekt een betrekking in het 
Brusselse of ten westen van Brussel 

V o o r inl icht ingen z ich w e n 
d e n vo l ksve r tegenwoord ige r Je f 
Valkeniers, tel 02-569.1604 

tijdens het tweede deel van de zang
namiddag, toen de best gezongen 
liedjes aan een herhaling toe waren 
Ze werden mogelijk nog beter ge
zongen 

Met groeiend ongeduld werd ge
hunkerd naar de uitvoering van het 
laatste lied, dat op een oorverdovend 
gejuich werd onthaald Nog nooit 
werd in Dilbeek op een zo geestdrif
tige wijze de Vlaamse Leeuw gezon
gen, uit het hoofd En met zo maar de 
eerste strofe, die iedereen wel kent 
Ook de tweede en de derde werden 
crescendo uitgevoerd „Zingen 
maakt van gedachten krachten" 

Misschien kan het Dilbeekse initia
tief een voorbeeld zijn voor onze 
mandatarissen in andere gemeenten 
Voor onze raadsleden in de opposi
tie een idee aan de schepenen van 
Onderwijs en/of Kui tuur ' 

Goed nieuws 
voor Leuvense 
busreizigers 

Sinds november 1983 is er in 
Leuven een nieuwe autobusdienst in 
werking en men kan niet zeggen dat 
het een onverhoopt sukses is, noch 
in tijd, noch in pnjs Zo zal een 
inwoner van Wijgmaal, dat behoort 
tot Leuven, van aan het station 35 of 
40 of 45 fr betalen Terwijl wanneer 
hij zich even verplaatst over een 
afstand van 200 meter en op het 
grondgebied van Herent een bus 
naar Leuven-centrum neemt, hij met 
een nttenkaart slechts 12,5 fr per rit 
betaalt Deze waanzin werd door 
senator Vandezande aan de kaak 
gesteld en minister De Croo heeft 
beloofd om, met ingang van het jaar 
1985 het zone-tarief in te voeren, ook 
in Leuven De inwoners van Wijg
maal zullen, dank zij de inspanningen 
van senator Vandezande, er wel bij 
varen en vanaf januan 1985 het 
zone-tarief betalen 

Wanneer men evenwel met een 
minister als De Croo heeft te doen 
moet men uit zijn doppen kijken 
Men weet immers nooit wat deze 
man in het schild voert 
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Izegemse VSVK: 
Eurodebat op 26 april 

D e Izegemse Vlaamse Studie- en Vormingskring ( V S V K ) besluit 
haar 5de werkjaar met een groots opgezet Eurodebat, over het tema 
„Zin en onzin van het Europees Parlement". Als moderator treedt 
Dirk Sterckx op, BRT-joernaJist, gespecial izeerd in Europese aange
legenheden. Aan het debat nemen volgende politici deel : Pol Marck 
(CVP) , Wil ly Vernimmen (SP), Karel De Gucht ( P W ) en Wil ly Kuij-
pers (VU) . 

WEST-VUtANDEREN 
APRIL 
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 fr 

26 IZEGEM Groot Eurodebat o l v Dirk Sterckx (BRT), met Pol 
Marck (CVP), Willy Vernimmen (SP), Karel De Gucht ( P W ) 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 Deelnemingsprijs 300 fr Inschr bij 
Bond Van Vlaenderen 050-3521 92 

28 BRUGGE Ledenbijeenkomst van VU-kern Brugge met gratis-
etentje (met-leden 50 f r ) Het muzikaal ensemble „Audite" luistert 
op Inschnjven in Breughelhof waar het feest doorgaat 

28 VELDEGEM- Mosselmaaltijd (of 1/2 kip) + brood in par 
centrum .Ontmoeting", St-Elooi-Zedelgem, vanaf 20 u Prijs 
250 fr (een konsumptie inbegrepen) Org VU-Veldegem 
Inschrijven 050-27 7588 

MEI 
3 BRUGGE. Vier-partijendebat over de toekomst van de sociale 

zekerheid, m m v de vier voorzitters van de Vlaamse partijen Om 
20 u in de Brugse Koncertzaal, St-Jakbosstraat Inkom gratis 
Org Pnester Daensfonds, knng Brugge 

4 TORHOUT: „Vlaanderen in het Europa der Volkeren", om 20 u in 
zaal 't Centrum, Beerstraat Gastsprekers Euro-parlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke en senator Guido Van In (lijstduwer) 
Org VU en VUJO 

4 BRUGGE-NOORD. Vlaamse kippenkaarting in de „Fnsse Spar
re", Dudzelesteenweg 32, om 20 u Org VU-Brugge-Noord 

4 GISTEL- Spreekbeurt door Willy Kuijpers over de wapenhandel 
in België en in Europees perspektief, om 20 u in lokaal Uilenspie
gel 

6 DIKSMUIDE- Busreis naar het Vlaams Nationaal Zangfeest 
Vertrek om 12 u aan de Grote Markt Pnjs 200 fr Org Vlaamse 
Kulturele Vriendenknng 

6 WIELSBEKE 7de familie-autozoektocht ingericht door de Vlaam
se Vriendenknng Start cafe De Klokke, Marktplein, Ooigem, tus
sen 12 en 14 u Hier eveneens inschnjvingen 

Na 6 jaar , met de VU naar realizatie van 

Stadsherwaardering 
te Izegem 

U kent de h o o f d a k s e n t e n van het V U - b e l e i d - „ s o b e r h e i d en e f f i 
c iën t ie , k l e i nscha l i ghe id , o p e n h e i d en respek t v o o r de bu rge r en z'n 
lee fm i l i eu W a t be t re f t het m a r k t c e n t r u m is de V U er s t eeds 
v o o r s t a n d e r van g e w e e s t o m de b e s c h i k b a r e g r o n d e n te v e r k o p e n 
aan het p r i ve - in i t ia t ie f (i p v aan een p romo to r ) , zoda t ook de Ize
g e m s e pa r t i ku l i e ren een kans z o u d e n k r i jgen Z o moe ten in de b in 
nens tad k le ine p ro j ek ten van saner ing en v e r n i e u w b o u w o p g e z e t 
w o r d e n i s m de I zegemse aannemers en even tuee l de I zegemse 
B o u w m a a t s c h a p p i j " ( V U - p r o g r a m m a '82 v o o r ech te v e r n i e u w i n g ) 

WEST-VUtANDEREN 
APRIL 
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 fr 

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

27 SINT-KRUIS. Jaarlijkse fondue-avond in chalet Rust Roest 
(Zuidervaartje) om 20 u 30 Deelnemingspnjs 300 fr Inschr bij 
Bond Van Vlaenderen 050-3521 92 

28 BRUGGE Ledenbijeenkomst van VU-kern Brugge met gratis-
etentje (met-leden 50 f r ) Het muzikaal ensemble „Audite" luistert 
op Inschnjven in Breughelhof waar het feest doorgaat 

28 VELDEGEM- Mosselmaaltijd (of 1/2 kip) + brood in par 
centrum .Ontmoeting", St-Elooi-Zedelgem, vanaf 20 u Prijs 
250 fr (een konsumptie inbegrepen) Org VU-Veldegem 
Inschrijven 050-27 7588 

MEI 
3 BRUGGE. Vier-partijendebat over de toekomst van de sociale 

zekerheid, m m v de vier voorzitters van de Vlaamse partijen Om 
20 u in de Brugse Koncertzaal, St-Jakbosstraat Inkom gratis 
Org Pnester Daensfonds, knng Brugge 

4 TORHOUT: „Vlaanderen in het Europa der Volkeren", om 20 u in 
zaal 't Centrum, Beerstraat Gastsprekers Euro-parlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke en senator Guido Van In (lijstduwer) 
Org VU en VUJO 

4 BRUGGE-NOORD. Vlaamse kippenkaarting in de „Fnsse Spar
re", Dudzelesteenweg 32, om 20 u Org VU-Brugge-Noord 

4 GISTEL- Spreekbeurt door Willy Kuijpers over de wapenhandel 
in België en in Europees perspektief, om 20 u in lokaal Uilenspie
gel 

6 DIKSMUIDE- Busreis naar het Vlaams Nationaal Zangfeest 
Vertrek om 12 u aan de Grote Markt Pnjs 200 fr Org Vlaamse 
Kulturele Vriendenknng 

6 WIELSBEKE 7de familie-autozoektocht ingericht door de Vlaam
se Vriendenknng Start cafe De Klokke, Marktplein, Ooigem, tus
sen 12 en 14 u Hier eveneens inschnjvingen 

De VSVK heeft met gewacht tot 
het jaar van de Europese verkiezin
gen om Europa op tafel te gooien 
Want ruim 3 jaar geleden was er al 
het suksesvolle kernenergiedebat, 
toen nog met Maurits Coppieters 
namens de VU Nu, net als toen, is de 
toegang gratis en heeft het debat 
plaats in het Stedelijk Muziekaudito
num, Kruisstraat 15, in Izegem Nu op 
donderdag 26 april, om 20 u 

Een uniek debat 
Het mag wel eens gezegd worden 

Ondanks haar Vlaams-nationale in
spiratie (of we kunnen juister zeg
gen precies daarom) is de VSVK de 
enige orgamzatie in Izegem die men
sen van diverse opinies en strekkin
gen rond de tafel brengt met een 
BRT-moderator dan nog wel 

Pol Marck, 54, en sedert 1981 
Europarlementslid, vertegenwoor
digt de CVP en komt uit de Boeren
bond, waarvan hij 13 jaar adjunkt 
algemeen sekretans is geweest 

De socialist Willy Vernimmen 
(° 1930), IS de enige van de sprekers 
die er 5 jaar Europarlement op zitten 
heeft HIJ IS lid van de Landbouwkom-
missie. lid van de Sociale Kommissie 
en lid van het Bureau van de Socialis
tische fraktie in het Europese Parle
ment 

Karel De Gucht (°1954) die als 
P W - e r al deelnam aan het VSVK-
debat over kernenergie, werd kort 
nadien Europarlementslid Hij liet zich 
vroeger al opmerken als voorzitter 
van het Liberaal Vlaams Studenten
verbond aan de VUB en is thans ook 
advokaat in Dendermonde 

Willy Kuijpers 
Toch nog even VU-volksvertegen-

woordiger Willy Kuijpers (°1937) 
voorstellen, ook al heeft iedereen in 
West-Vlaanderen minstens al over 
hem gehoord 

Nadat in het verleden in Bocholt 
alle milieuwetten overtreden werden 
in het geval Smeetshof' deinst de 
plaatselijke meerderheid er niet voor 
terug een ander mensonterend 
milieu-schandaal oogluikend toe te 
laten 

Meermaals reeds haalde de hon
denkennel uit de deelgemeente Rep-
pel de krantenkoppen helaas nooit in 
positieve zin Dierenmishandeling 
ondervoeding, hygiënische wantoe
standen, overlast aan lawaai en geur-
hinder waren voor de omwonenden 
schering en inslag 

Toch ziet de plaatselijke burge 
meester de mogelijkheid zich aan 
zijn verplichtingen te onttrekken en 
hij laat alles maar reilen en zeilen On
danks het feit dat dit bedrijf geen en
kele goedkeuring bezit (tijdelijke 
goedkeuring na circa vijf maanden 

HIJ staat tweede op de Europese 
VU-lijst en wordt ongetwijfeld onze 
tweede man in Straatsburg, naast 
Jaak Vandemeulebroucke die al een 
schitterend palmares als Europarle
mentslid kan voorleggen 

Willy Kuijpers is ook als debater 
een fel en bewogen man Hij wordt 
gedreven door een diep beleefd 
rechtvaardigheidsgevoel, waarvan 
vriend en tegenstander onder de 
indruk komen 

HIJ kent met alleen Voeren en de 
Oostkantons, maar ook de proble
matiek van alle bedreigde en ver
volgde volkeren Zowel in West-
Europa (Frans-Vlamingen, Bretoe
nen, Elzassers, Basken, Katalanen, 
enz), als in Oost-Europa (zie zijn 
bemoeiingen voor Polen en vervolg
den in de Sovjetunie), of in de Derde 
Wereld (we denken hierbij aan zijn 
steun aan Entrea, aan onderdrukte 
volkeren in Azie of Centraal-Amen-
ka) Eigenlijk is Willy Kuijpers met te 
portretteren in enkele woorden Je 
moet hem zien, horen, ervaren 

Aanloop tot 
verkiezingen 

Met het debat van 26 apnl in 
Izegem, wordt in feite in Midden-
West-Vlaanderen de strijd voor het 
Europees parlement ingezet Er zul
len met alleen veel VU-kandidaten 
(ook kandidaten van andere partijen) 
aanwezig zijn, ook tal van VÜ-kader-
leden en ook mensen van andere 
nchtingen 

De VSVK rekent uiteraard op een 
sterke VU-aanwezigheid 

Op 26 april worden alle WIJ-lezers 
uit Midden-West-Vlaanderen en van 
een stuk daarbuiten, in Izegem ver
wacht 

Meteen wordt het voor de VSVK 
een fraaie bekroning voor vijf jaar in
tens werken 

Enk Vandewalle 

ingetrokken) worden hier dagelijks 
de wetten overtreden alsof ze onbe
staande zijn De VU-gemeenteraads-
leden van Bocholt zijn dan ook reso
luut in het verweer gegaan eerst op 
de gemeenteraad (helaas vond de 
burgemeester het toen nodig de 
zitting te verlaten na ook nog een 
scheldpartijtje aan het adres van 
onze mandatanssen) na de gemeen
teraad werd dan een perskonferen-
tie gegeven waar meerdere dagbla
den op vertegenwoordigd waren sa
men met een veertigtal geburen en 
omwonenden 

Na vele verhalen en klachten aan
hoord te hebben werd dan ook 
beslist in deze zaak tot het uiterste te 
gaan om een sluiting van dit schade
lijk en milieubelastend bednjf te 
bekomen 

Rene Christis 

Fondue 
te St.-Kruis 

Net zoals de Ronde van Vlaande
ren ' een klassieker is voor wielermin-
nend Vlaanderen heeft de VU St-
Kruis zijn eigen klassieker voor poli-
liek-minnend Vlaanderen 

De jaarlijkse fondue-avond heeft 
plaats op vrijdagavond 27 april om 
20 u 30 in de chalet Rust Roest 
(langsheen het Zuidervaartje) De 
deelnemingspnjs bedraagt 300 fr en 
hierin zijn zowel het aperitief de 
vleespotjes met sausen en brood en 
groenten en de deelneming tot het 
dansfeest begrepen U moet wel 
vooraf inschrijven Dit kan bij voorzit
ter Boud van Vlaenderen Moerker-
kestwg 515 (tel 35 2192) Joel 
Boussemaere, Kamerheerstraat 5 
(tel 356687) arr voorzitter Erwin 
Van Dnessche (tel 3567 24) of 
schepen Jean-Mane Bogaert (tel 
356413) Smakelijk I 

Feestelijk 
avondmaat 
bij VU-Waregem 

De VU-afdeling Waregem nodigt 
alle leden en sympatizanten uit naar 
haar „2de Feestelijk Avondmaal op 
4 mei 1984 om 20 u in het Parkhotel 
Groenhove H Lebbestraat 1 8790 
Waregem 

Wie verleden jaar het 1 ste Feeste
lijk Avondmaal meemaakte was in de 
wolken over dit stijlvolle feest en de 
orgamzatoren zullen proberen het dit 
jaar nog beter te doen 

Als eregenodigden zullen aanwe
zig zijn de senatoren O Van Ote-
ghem en M Cappoen en volksverte
genwoordiger Fr Van Steenkiste 

Als gastspreker verwelkomen we 
volksvertegenwoordiger Paul Van 
Grembergen waarvan iedereen 
weet dat hij zijn toehoorders weet te 
boeien In elk geval een avond om 
met te missen Inschrijven kan tot 
1 mei bij P Wielfaert Nokerseweg 7, 
8790 Waregem tel 603686 -
60 24 93 en bij de andere bestuursle
den De deelnemngsprijs is 650 fr 

vu-Gistel 
naar Zangfeest 

VU-afdeling Gistel legt een bus 
voor het Zangfeest te Antwerpen op 
6 mei a s Inschrijvingen aan 400 fr 
kunnen vanaf heden gebeuren bij de 
mandatanssen voorzitter sekretans 
penningmeester Het vertrek van de 
bus zou worden voorzien om 8 u 30 
op de markt te Gistel met een be
zoek in de voormiddag aan Antwer
pen (eventueel Rubenshuis Het 
Steen enz ) Omliggende afdelingen 
van Gistel kunnen eveneens deelne
men aan de verplaatsing mits bijt i jds 
in te schrijven en hun juiste aantal 
deelnemers op te geven aan de 
voorzitter van de afdeling Ronny 
Anseeuw Westbilklaan 4 Gistel tel 
059-27 7870 of bij de sekretans G 
Ortmann Zonnelaan 8 Gistel, tel 
059-27 86 83 In de 400 fr is de bus
reis alsmede de toegang tot het 
zangfeest inbegrepen 

VU-Diksmuide 

naar Zangfeest 

Op zondag 6 mei organizeert de 
afdeling een busreis naar Antwerpen 
voor het 47ste Vlaams Nationaal 
Zangfeest Vertrek om 12 uur op de 
Grote Markt Terug in Diksmuide 
rond 21 uur Pnjs voor de busreis 
200 frank Wij beschikken over ge
nummerde zitplaatsen van 2de rang 
aan de verminderde groepspnjs van 
325 frank en van 6de rang aan de 
verminderde groepspnjs van 175 fr 

Schrijf zo snel mogelijk in voor deze 
enorme belevenis want volgens de 
laatste berichten vliegen de kaarten 
de deuren uiti Inschrijving bij Gaby 
Landon, Tuinwijk 4 te Diksmuide 

Nadat het CVP mastodontprojekt 
onhaalbaar gebleken is komt de SP-
VU-GB-meerderheid met een nieuw 
haalbaar voorstel ter goedkeuring 
VU-schepen van openbare werken 
en ruimtelijke ordening Geert Bour 
geois licht het projekt Marktcentrum 
toe 

Marktcentrum-
winkelwandelstraat 

De bedoeling aldus Geert Bour 
geois IS om van het marktcentrum 
een attraktiepool te maken Als uit
gangspunt gold steeds dat er in 
samenwerking met de bewoners iets 
wordt gerealizeerd dat aan de men
sen van ter plaatse de mogelijkheid 
biedt om eindelijk eens (na 6 jaar 
wachten!) iets te doen 

Konkreet betekent het dat er een 
winkelwandelstraat gerealizeerd 
wordt vanaf het busstation over de 
Grote Markt naar de Marktstraat 
Het gebied is grotendeels op de 
handel (winkels horeca galerijruim-
te) afgestemd al dan niet gekombi-
neerd met woonfunktie 

Het konkrete aktieplan van de VU 
en het hele schepenkollege kan wor
den samengevat in enkele algemene 
doelstellingen en opties 

— toepassen van vernieuwbouw 
en invulbouw waar verantwoord 

— meer groen licht en lucht 

— hogere woondichtheid zonder 
hoogbouw 

— het partikuliere initiatief wordt 
zoveel mogelijk gestimuleerd 

BIJ de heraanleg van de Grote 
Markt wordt vooral gedacht aan het 
creëren en inkleden van terrassen in 
kombinatie met een voetgangerszo
ne en rekening houdend met par-
keermogelijkheid en infrastruktuur 
voor manifestaties (markt kermis ) 

Begripsverwarring 
Volgens de CVP betekent de rea

lizatie van dit projekt een gemiste 
kans voor de stad om een attraktie
pool te scheppen Dit projekt zou 
het marktcentrum doen leeglopen er 
een open ru.mte van maken 

Het IS trouwens met de eerste 
keer dat de CVP het scheppen van 
een attraktiepool verwart met groot
schaligheid t o c h geeft de CVP toe 
dat er voor de prive-personenn een 
kans in zit om aan renovatie te doen 
Maar we begnjpen wel hoe lijdzaam 
het moet zijn om te zien dat de 
meerderheid nu al realizeert waarop 
ZIJ zes jaar stilgezeten hebben i En 
om van een echte gemiste kans te 
spreken hoeven we toch maar te 
verwijzen naar de Brugstraat Overi
gens er wordt helemaal geen open 
ruimte gemaakt aldus G Bourgeois 
er wordt een winkelwandelstraat ge
creëerd die doorstroming biedt naar 
de Markt en Marktstraat met ver 
schillende attraktiemogelijkheden op 
het binnenpleintje 

Geert Bourgeois benadrukte ten 
slotte de dne pnnciepen die aan de 
grondslag lagen van dit projekt In sa
menwerking met de plaatselijke be
volking wordt een haalbaar projekt 
voorgesteld dat binnen afzienbare 
tijd kan worden gerealizeerd vanuit 
partikulier initiatief 

Dat het projekt haalbaar genoemd 
wordt blijkt uit de kleinschaligheid 
waarmee het opgevat is De VU is 
ook steeds voorstander geweest om 
tè werken met partikulier initiatief Er 
zijn nu reeds zeer veel geïnteres
seerden voor investenng in het 
marktcentrum 

Maar vooral de participatie van de 
verschillende belangengroepen 
waaronder vooral de plaatselijke be
volking vormen het beleid 

LIMBURG 
APRIL 
21 BOCHOLT: Uitdelen van Paaskuikentjes op het grondgebied 

Bocholt door leden van VUJO-Bocholt 
28 BREE. Groot lentebal om 20 u in Parochiaal Tehuis Gardingen 

Orkest Hitch-Hikers 

MEI 
1 TESSENDERLO: Gezinsuitstap naar de Voerstreek Vertrek om 

8 u 45 Engsbergen en 9 u Tessenderlo-Vismarkt Terug om
streeks 18 u Org FVV-TessenderIo 

VU-raadsleden tegen 
hondenkennel I e Bocholt 
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VU-Dessel richt 
ontmoetingsavonden in 

Reeds bij de gemeenteraadsverkiezingen hechtten wij veel 
belang aan de rol die de gemeenschap kan vervullen door inspraak 
en de openbaarheid van het bestuur. 

O m onze verkiezingsbelofte te houden richten wij ontmoetings
avonden in voor de inwoners van Dessel . 

D e eerste ontmoetingsavond ging door op maandag 9 april voor 
de inwoners van Brasel. 

Hierop waren aanwezig de burge
meester Hugo Draulans en de sche
penen Wiske Mandelings en Marten 
Dillen 

De onderwerpen van gesprek wa
ren „de gemeentelijke financiën en 
de tewerkstelling" 

Specifieke problemen voor Brasel, 
verkeersveiligheid en de moeilijkhe
den aan de weg en de nolenng 
werden behandeld door de schepe
nen 

Hierna gaven onze burgemeester 
en schepenen antwoord op de vra
gen van het talrijk opgekomen pu
bliek 

Aangemoedigd door het sukses 
van deze avond gaat de ontmoe
tingsavond voor Witgoor door op 
maandag 30 april in cafe „De Kee
per" 

Dat de afdeling Dessel aktief is 
wordt bewezen door een overzicht 
van de aktiviteitenkatender van de 
maand apnl 
• Begin apnl verscheen onze eer
ste „ledenbenchtgeving" Deze ge
ven we regelmatig uit om onze leden 
op een aktieve wijze bij onze wer
king te betrekken 
• 2 apnl de maandelijkse be
stuursvergadering 
• Op 8 apnl namen we met een 
afvaardiging deel aan de vienng van 
30 jaar Volksunie te Gent 
• 9 apnl de eerste ontmoetings
avond 
•* De tweede dinsdag van de 
maand 10 apnl ging de gemeente
raad door 
•* Woensdag 11 apnl vergaderden 
onze VUJO-leden, die hun eigen 
werking opzetten in nauwe samen
werking met VU 
• 30 apnl de tweede ontmoetings
avond 

DlstrJktsraad 
Borgerhout 

De CVP-SP en 
het Vlaamse 
Volkslied 

Op de Borgerhoutse distriktsraad 
van 26 maart diende Theo De Co-
ninck, ondervoorzitter distnktraad en 
VU-fraktieleider, een voorstel in om 
het zangonderncht dat in onze ge
meentescholen kwasi onbestaande 
IS, nieuw leven in te blazen en het 
Vlaamse Volkslied op de lesrooster 
te plaatsen Dat zou kunnen uitmon
den in een scholenzangfeest en het 
zou de Borgerhoutenaren in de gele
genheid stellen een postume hulde 
te brengen aan een groot Borger-
houtenaar, onze Vlaamse bard, Wil
lem De Meyer 

Van de SP kregen we onmiddellijk 
het bekende „njet" Men vreesde 
voor een Vlaams-nationalistische in
doctrinatie en de figuur van Willem 
De Meyer kon nu toch echt niet door 
de beugel Wij hadden van die kant 
met anders verwacht 

Maar hoe groot was onze verba
zing, toen ook de woordvoerders 
van de CVP het voorstel met konden 
aanvaarden Allerlei redenen werden 
erbij gesleurd vaderlandse; pedago
gische, muzikale bevoegdheidsvra-
gen Wat een CVP-raadslid deed 
besluiten, eerst Belg te zijn en dan 
Vlaming 

Resultaat geen zangonderncht 
met het Vlaamse Volkslied in onze 
scholen, geen scholenzangfeest en 
vooral geen hulde aan de pionier van 
het Vlaamse Lied, Willem De Meyer 

Ter hennnenng geven wij nog 
eens de samenstelling van het Volks-
uniebestuur zoals het werd verko
zen op 9 december 

Voorzitter, Alouis Vos, ondervoor
zitter, Karel Ennekens, sekretaris, 
Roger Van Campfort, penningmees
ter, Herman Geens, VUJO-verant-
woordelijke, Kris Van Dijck, propa-
ganda-orgamzatie, Diana Siegers, 
ovenge bestuursleden, Simonne 
Minnen, Xavier Mangelschots, Her
man Feyen, Raymond Verwaest en 
Rita Paeshuyse 

Wijnegemse raad in verkeersproblemen 
Het was een gemeenteraad 

(23 maart I IJ met weinig hoogdra
vende agendapunten maar toch 
kwamen er enkele interessante fei
ten naar voor 

De openbare verlichting in de tuin
wijk en het deel van de Merksemse-
baan tussen de Fordveldstraat en de 
R G van Havrelaan wordt aangepast 
door het wegnemen van 8 lantaarns 
en het plaatsen van 14 nieuwe 

In het nieuwe gedeelte van de 
Schijnbeemdenlaan, tussen de Al-
brecht Rodenbachstraat en de Turn-
houtsebaan, en ook in de Peter Be-
noitstraat, tussen de Schijnbeem
denlaan en de Jozef Nauwelaerts-
straat (enkel in deze nchting) wordt 
een verbod ingesteld voor motor
voertuigen met meer dan 50 cc 
Deze wijziging wordt ter goedkeu-
nng aan de minister van Verkeers
wezen voorgelegd waarna het na 
het aanbrengen van de nodige ver
keersborden, in voege treedt 

De politie van Wijnegem krijgt een 
nieuwe wagen, maar w e l k e ' De Wij

negemse CVP viel over dit onder
werp een paar keer door de mand, 
door de interpellatie van VU-raadslid 
Raoul De Smet Hij wist o a los te 
peuteren dat een zekere „Verkeers-
kommissie", waarnaar soms verwe
zen word t gewoon met meer be
staat i En het is natuurlijk een vrij 
goedkope taktiek om iemand (Raoul 
De SmeO te laten uitpraten over de 
nadelen van het voorgestelde model, 
eerst met te reageren, en dan te 
zeggen „Denk je dat wij dat ook met 
allemaal hebben onderzocht '" Ook 
typerend was dat het pnjsverschil 
tussen de twee merken (Citroen en 
Volkswagen) steeg in het voordeel 
van het door het schepenkollege 
voorgestelde merk (Citroen) van 
50.000 fr naar 70000 f r naar gelang 
er meer en meer redenen werden 
aangehaald tegen hun beslissing 
Ten slotte werd, op aandrang van 
voorgenoemde spreker, om eerst 
grondig advies te vragen aan de 
politie van Wijnegem over het merk 
en het model van het aan te schaffen 
voertuig 

Ten laatste werd door hetzelfde 
VU-raadslid gevraagd om de enkel-
richting van de Wommelgemse-
steenweg op te heffen voor fietsers 
Het kollege is hiermee akkoord en 
zal dit „onderzoeken" 

Dirk Staelens 

• Jongeman, 20 jaar en wonende 
in Weerde-Zemst zoekt werk Erva-
nng als beenhouwer Aanvaardt alle 
werk Ref nr 0166 

• Man, 35 jaar en wonende in het 
Leuvense zoekt werk Ervanng als 
meubelmaker-schrijnwerker Aan
vaardt alle werk Ref nr 0174 

Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met volksvertegenwoordi
ger Joos Somers, via het Vlaams 
Nationaal Centrum, Ontvoenngs-
plein 1 te 2800 Mechelen, tel 
015-209514 Gelieve het ref nr te 
vermelden 

DIKSTE... 
Vlaamse burger 

Icllenc 
En natuurlijk 

hebt u cJie kledingsproblemen als 
óe naald van uw weegschaal rond 
de 150 kg schommelt of als u de 
respektabele lengte van 2 m of 
meer bereikt! 

is werkelijk de enige 
speciaalzaak voor 
EXTRA BUITENMATEN 
in België met 6 meester-
kleermakers doorlopend 
tot uw dienst. 

moet echt met naar Holland of Duitsland 
neer u een extra grote maat bezit en toch 
me keus wenst, een goede kleermakers

service verlangt en graag de juiste prijs betaalt. 
Schenk dan uw vertrouwen aan Succes Kleding 

Meyers, meester-kleermaker sinds 1870 

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78 

wan 

met zijn 1.000 m^ winkelruimte-zi jn parking voor 200 wa
gens, zorgt er voor dat mogelijke retouches uitgevoerd wor

den terwijl u in de gezellige kof-
fie-shop iets drinkt. 

Aartselaar Boomsesteenweg 35 

SUCCES KLEDING MEYERS 
/ ^ D [ - K I . ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR 
L / r C I N . VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR 
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Van 12 tot 28 juli 

Kennismaken met Baskenland 
Niet iedereen is vertrouwd met al 

de verschillende volkeren in Europa 
Teruggrijpend naar een traditie van 
vorige jaren wordt er dit jaar op
nieuw een reis naar Baskenland ge-
organizeerd 

Baskenland is spijtig genoeg veel
al alleen bekend van de geweldda
den die er aan verschillende kanten 
gebeuren We zullen er kennismaken 
met alle aspekten van Baskenland 
geschiedenis, taal, kuituur, politieke 
aktualiteit met een overzicht van de 
verschillende partijen, ekonomie met 
de kooperatieven, toerisme 

Praktika 

Het vertrek is voorzien voor don
derdag 12 juli in de vooravond De 

juiste plaats zal afhangen van waar 
de meeste deelnemers komen In 
Baskenland zullen we kort na de 
middag aankomen in Castillo Eleja-
beitia waar we zullen verblijven in 
een Baskisch vormingscentrum Van 
daaruit zullen we dan verschillende 
uitstappen maken naar alle streken 
en grote steden van Baskenland De 
terugreis is voorzien op vrijdag 27 juli 
in de vooravond om terug in Vlaan
deren aan te komen op zaterdag 
28 juli iets na de middag 

De pnjs werd vastgesteld op 
15 000 fr waann begrepen verplaat
sing Vlaanderen-Baskenland en te
rug, de verplaatsingen in Baskenland 
zelf, volpension in Lejabeitia, een 
verzekenng, kursuskosten 

VU-Antwerpen 
leden samen 

Op 21 maart had onze VU-avond 
plaats in de zaal van het, de Keyser-
hotel" 

Sprekers waren B Vandermoere, 
gemeenteraadslid en V Anciaux, al
gemeen voorzitter 

Bart had het vooral over het mys
tieke huwelijk dat onze staat eigenlijk 
IS en trok een evenwijdige lijn naar 
Antwerpen waar SP en CVP reeds 
meer dan een halve eeuw een koali-
tie vormen Dat de resultaten van 
beide huwelijken alles behalve zijn 
ondervinden we nog steeds elke 
dagi 

Vic Anciaux had voornamelijk kri
tiek op het saneringsplan van Mar
tens V Eens te meer wordt het geld 
uit de verkeerde zakken geklopti 
Onze algemene voorzitter stelde te
genover dit plan het VU-alternatief 
dat zeker niet irreëel is 

Tot slot van de avond mocht ons 
oudste bestuurslid mevr Magnet 
Bachot een blijvende herinnenng in 
ontvangst nemen als blijk van waar
dering voor haar jarenlange inzet 
voor onze partij i inderdaad, zo jong 

nep 
onze partij is, zolang heeft ze zich 
steeds ten volle in dienst gesteld van 
ons ideaal En nog steeds is ze aktief i 
Degenen die zich wensen aan te 
sluiten bij de gelukwensen die ze 
reeds in ontvangst mocht nemen 
kunnen haar een kaartje sturen 
Mevr M Bachot, Haantjeslei 171 
2008 Antwerpen 

Op 8 maart startte onze afdeling 
een ledenaktie De bedoeling is dat 
eerst de leden bezocht worden, die 
spelen op hun beurt adressen door 
aan onze bestuursleden van kandi
daat-leden 

WIJ rekenen op uw medewerking 
en hopen, op gunstige resultaten 

Koen Pauli voorzitter 

Inschrijvingen gebeuren schnfte-
lijk bij Winfned Vangramberen, Lier-
sesteenweg 228, 2510 Mortsel 

Je inschnjving wordt pas echt als 
definitief beschouwd wanneer je een 
voorschot van 2 000 fr betaald hebt 
op rekening 001-1398280-04 van Eu-
roreizen Nationale Minderheden met 
vermelding „Baskenland 1984" 

De reis staat o l v Winfned Van
gramberen met medewerking van 
senator Walter Luyten 

Golf van 

-w Biskaje 

v ï̂y' 
v7 
Spanje , 
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1 Onze verblijfplaats Castillo 
Elejabeitia; 2 Bilbo (Bilbao) hoofd
stad van Bizkaia, 3 Donostia (San 
Sebastian) hoofdstad van Gipuzkoa. 
4 Baiona (Bayonne) hoofdstad van 
Lapurdi, 5 Donibane-garazi (St-Jean 
Pied-de-PorO hoofdstad van Bena-
parre, 6 Maule (Mauleon) hoofdstad 
van Zubberoa, 7 Iruna (Pamplona) 
hoofdstad van Naparra, 7 Gasteiz 
(Vitona) hoofdstad van Araba 

ANTWERPEN 

L 

APRIL 
21 WESTERLO: Kempens jongerenbal in zaal „Volkslust" (bij Fien), 

Tongerlodorp, Westerio, 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" organizeert i s m 
de Damiaanaktie en andere verenigingen „Damiaan" een eenak
ter door Alex Wilequet 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 

27 NIJLEN: Inhuldiging nieuwe lokalen Kempenland, Herenthoutse-
steenweg 53, vanaf 20 u 

28 MIJLEN- Instuifavond voor de jeugd (gratis inkom) vanaf 19 u 
Nieuw lokaal Kempenland open vanaf 10 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 

28 WIJNEGEM: Sluitingsfuif - 50 % in De Schuur Wommelgemse-
steenweg. vanaf 20 u 30 Inkom 40 fr D J Hasjpinne 

29 NIJLEN Muzikale verbroederingsavond om 15 u in nieuw lokaal 
Kempenland Open vanaf 10 u 

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

30 WOMMELGEM: Open ledenvergadenng van VU met als gast
spreker minister Hugo Schiltz Om 20 u in Den Klauwaert 

MEI 
1 ANTWERPEN: Bezoek Zeebrugge-Brugge Vertrek om 8 u aan 

de kerk van Berchem Terug rond 19 u Prijs 230 fr Org 
Coremansknng Reservering gewenst tel 03-2388208 

5 HULSHOUT: Feestje helpers van alle aktiviteiten 
5 EKEREN: Sociaal dienstbetoon door Bart Vandermoere van 

13u 30 tot 14u 30 in zaal „De Boterham", Veltwijcklaan 23 
6 MEERHOUT Tweede poster- en wenskaartenbeurs in het 

Vlaams Onthaalcentrum ter gelegenheid van Meerhout-kermis 
Org VU 

Op uitnodiging van de Wijnegem-
se Volksuniejongeren komt senator 
Walter Luyten een voordracht hou
den over het „Europa der volkeren" 
Vanuit zijn deskundigheid m b t de 
Baskische kwestie is de spreker de 
geschikte persoon om een aantal 

Walter Luyten over Europa te Wijnegem 
zaken aangaande dit Europa duide
lijk te belichten 

Op de vooravond van de Europe
se verkiezingen biedt dit tema de 
mogelijkheid in te gaan op een aantal 

vragen „Wat is een Europa der 
volkeren?", „Hoe kunnen volkeren 
als Bretoenen, Basken, Vlamingen, _ 
konkrete inspraak verwerven in zo'n 
Europa'", „Hoe verhoudt zich dit 

Europa ten opzichte van de bestaan
de Europese instituties (EEG, 
EGKS, ) en de grootmachten'". 

Deze interessante vormingsavond 
gaat door op vrijdag 4 mei om 20 u in 
het ontmoetingscentrum 't Gasthuis, 
Turnhoutsebaan 199 te Wijnegem 

lepel & vork... 
BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

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 res taurant 

M o o i e tu in ter besch ikk ing 

Dorpstraat 4 2590 Berlaar 

Tel. 03-482.16.05. 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuls 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

Tel. 056-41.29.22 
056-41.81.68 

Invoer Bourgondie-
en Bourdeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vrijdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel 091-67 57.12 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis i 

DortmunderTh ier Braü-hoven 

Tervuursevest 60, LEUVEN 
Tel 016-228672 

Kon Astndlaan 85, KONTICH 
Tel 031-573032 

Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel 02-2187489 

Brugse Baan 1, HULSTE 
Tel- 056-71 1536 

Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor 
feesten, banketten e a Duitse speciali
teiten Dortmunder Thier van 'I vat, 
tevende Water Tonissteiner Sprudel, 
goed en goedkoop eten 

H o t e l - r e s t a u r a n l - p u b 

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

Voor een lekker etentje 

in een gezellige sfeer 

EETHUIS T VOSKE 

Verbertstraat 145-147 
2110 Schoten, 03-658.41.76 

W I J verzorgen al uw feesten 

Het ^alingljuij^ 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. TeL 052-423246 

Wekelijkse rustdag vnjdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie 

Banketbakkerij 

(adv 23) 

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 
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„De Reynaert", informatieblad 
van en voor 
de Belseelse bevolking 

Z o p a s ro lde het 1ste n u m m e r van de t w e e d e j aa rgang van „ D e 
Reynaer t , d r i e m a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b l a d van en ove r Be lse le " , van 
de pe rsen He t 32 b iz d i k ke boek je , een u i tgave van de A m e d e e Ver -
b r u g g e n k r i n g , w o r d t d o o r v r i jw i l l i ge r s ove r hee l de g e m e e n t e hu is 
aan hu i s g e b u s L 

Wat heeft het nieuwe nummer 
zoal te b ieden ' In de vaste rubnek 
„Reynaert heeft zijn oor te luisteren 
gelegd", wordt nuttige informatie ver
strekt die alle inwoners van Belsele 
aanbelangt Nieuwsjes allerhande 
over het wel en wee van de gemeen
te en haar inwoners vinden er hun 
weg naast berichtjes over het so-
ciaal-kultureel leven en mededelin
gen van de plaatselijke Volksunie-
afdeling In „Mensen van bij ons" 
schetst Arnold Vandermeulen deze 
keer een portret van Petrus De 
Vleeschhouwer Deze volksfiguur is 
reeds 25 jaar direkteur van de Ko
ninklijke Fanfare St-Cecilia, reden 
genoeg om hem goed heil toe te 
wensen en even in de bloemetjes te 
zetten 

Nieuws van de schepenen 

Dat schepen van openbare wer
ken Mare Huys het met laat bij loze 
beloften, blijkt uit de bijzondere aan
dacht die Belsele op zijn departe
ment geniet In een korte bijdrage 
kondigt Mare Huys verbetenngswer-
ken aan in Belsele-dorp, teneinde 
een verkeersveilige situatie te creë
ren Momenteel gaat het verkeer in 
het dorpscentrum veel te snel, zijn 
de fietsers onbeschermd en de voet
paden te smal Mare Huys zal een in
formatieronde op het getouw zetten 
voor de bevolking, zodat de minste 
hinder en het meest plezier kan 
worden beleefd aan de werken 

Schepen van kuituur Daan Ant-
huenis van zijn kant feliciteert de 
redaktieploeg van „De Reynaert" 

voor zijn volgehouden initiatief en 
deelt mee dat het funktioneren van 
een volwaardige biblioteek in Belsele 
absolute pnonteit geniet Ook moet 
in de nabije toekomst een duurzame, 
zinvolle en verantwoorde oplossing 
gevonden worden om een gepaste 
infrastruktuur voor het Belseels ge
meenschapsleven te verwezenlijken 
Het maken van een optimale keuze 
vergt echter wel nog wat tijd 

Verder bevat het nummer een 
verslag van de Ijzerbedevaartavond 
in het oud-gemeentehuis waarvan 
de Amedee Verbruggenknng mede-
organizator was. en werden nieuwe 
initiatieven voorgesteld de deelna
me van de afdeling aan het Vlaams 
Nationaal Zangfeest en de IJzertje-
devaart en de organizatie van een 
dauwtocht op 26 mei e k. Op een 
andere bladzijde stelt Guido Stevens 
het Vlaams Nationaal Jeugdvert>ond 
(VNJ) dat leeft en werkt in Belsele, 
aan de lezers voor Een samenvat
ting van een parlementaire tussen
komst van volksvertegenwoordiger 
mr Jan Verniers n a v de aankoop 
van nutteloze en peperdure F16-
vliegtuigen en een bieschouwing van 
senator Nelly Maes over de Europe
se Verkiezingen in juni, sluiten de nj 

Dynamische VU-ploeg 

Voor de nieuwe VU-bestuurs-
ploeg vormt deze uitgave een mooie 
steun in de rug Pons Lambrechts 
(voorzitter), Guido Stevens (sekreta-
ns), Annemie Carlier (penningmees
ter), Arnold Vandermeulen (OCMW-
raadslid). Albert Schelfaut Lut Ver-

20 Jaar VU-EekIo gevierd 
Op zaterdag 7 apnl II hield VU-

Eeklo zijn 3de kaas- en wijnavond in 
de vernieuwde Salons Mimosa te 
Eekio Deze avond stond in het teken 
van 20 jaar Volksunie EekIo en er 
waren dan ook talrijke prominenten 
aanwezig w-o volksvertegenwoordi
ger Frans Baert en senator Van 
Ooteghem Het werd een echt gezel 
lig VU-familiefeest voor jong en oud 
mede dank zij een goede organizatie 
maar vooral dank zij de aanwezigen 
zelf die erg talrijk waren komen 
opdagen Maar liefst 270 (zowat hon
derd meer dan vorig jaar) 

Toen de genodigden hun plaats 
hadden gevonden daarbij vriendelijk 
geassisteerd door een aantal VU-
bestuursleden werd het sein gege
ven om de aanval te openen op de 
smaakvol versierde kaasplank Maar 
liefst 30 soorten kaas wachten op 
een hongerige mond De erbijhoren-
de wijnen werden ingeschonken en 
weldra had iedereen nog slechts oog 
voor eigen bord 

Na de maaltijd nodigde VU-voor 
zitter De Muynck arrondissements
voorzitter J De Groeve uit Ertvelde 
uit voor een kort inleidingswoord bij 
de huldiging van Willy Steenbeke 
Eekloos 1ste VU-voorzitter die na
mens het huidige afdelingsbestuur 
het brevet van erevoorzitter werd 
overhandigd door afdelingsvoorzit 
ter De Muynck De heer Steenbeke 
dankte kort en gevat en hoopte dat 
VU-EekIo verder aan de Vlaams-
Nationalistisehe weg zou blijven tim
meren 

Vervolgens werd onder luid ap
plaus een fonkelnieuwe afdelings-
vlag geschonken door de huidige 
voorzitter aan vaandrig T Lippens 
overhandigd die zijn nieuwe troetel
kind vol trots aan de genodigden liet 
zien Dit was natuurlijk de aanzet om 

met 270 de .Vlaamse Leeuw' in te 
zetten 

Na dit moment van ontroenng liet 
DJ Jo met de Baard en zijn crew alle 
remmen los en slaagde er op de hem 
kenmerkende manier in de aanwezi
gen tot in de vroege uurtjes moeite
loos op de dansvloer te houden met 
een cocktail van slows tango's en 
lekkere disco-nummers zelfs een 
Schotse dans werd met uit de weg 
gegaan 

Vergeten we echter ook de tom
bola met zijn prachtige prijzen ge
schonken door vele Eeklose han
delszaken met 

We maken er u op attent dat de 
prijzen voor 1 mei ek dienen te 
worden afgehaald bij Jaak De 
Muynck Weverstraat 8 te EekIo 
liefst van 8 tot 10 u Niet afgehaalde 
prijzen blijven in het bezit van VU-
Eeklo 

Uitslag gratis tombola 
14 
148 
364 
672 
984 
1146 
1243 
1282 
1496 
1575 
1848 

35 
254 
382 
694 
1003 
1170 
1244 
1311 
1515 
1578 
1933 

43 
260 
407 
701 
1029 
1197 
1249 
1328 
1517 
1529 
1956 

76 
303 
424 
729 
1101 
1236 
1255 
1331 
1554 
1621 
2041 

87 
312 
640 
771 
1110 
1239 
1270 
1368 
1567 
1720 
2098 

89 
317 
645 
831 
1155 
1242 
1271 
1416 
1574 
1800 
2189 

2237 2249 2266 2291 2297 2305 
2310 2339 3492 2506 2524 2553 
2557 2568 2579 2639 2647 2684 
2685 2718 2719 2732 2813 2822 
2921 2923 2925 2960 3081 3096 
3156 3168 3238 3324 3356 3374 
3418 3432 3437 3497 3525 3543 
3555 3565 3585 3628 3631 3633 
3638 3641 3704 3730 3738 3740 
3755 3799 3926 3945 3979 3982 
3995 

straete, Magda (Dole en Kns Verguit 
(bestuursleden) staan in ieder geval 
klaar om samen met andere bereid
willige Vlaams-natiopalisten de VU-
kleuren in Belsele energiek uit te 
dragen en de belangen van de bevol
king zo goed mogelijk te verdedigen 
Wie belang stelt in een nummer van 
dit VU-blad, kan steeds kontakt op
nemen met A Vandermeulen (ver
antwoordelijke uitgever), Belsele-
dorp 91, 9180 Belsele (kvb) 

OOST-VUANDEREN 
APRIL 
23 BAARDEGEM - HERDERSEM - MELDERT • MOORSEL. Paas-

maandagfeest om 15 u te Maxens 
27 DESTELBERGEN Dia-avond over Ierland in overvbeiing, door 

de h De Muynck uit Lochnsb, om 20 u in de ex-gemeenteraads
zaal, Dendermondsesteenweg (Dorp) Inkom gratis. Inr dr J 
Goossenaertsknng 

27 NINOVE Spreekbeurt door dr Karel Ringoet over zijn „Bevindin
gen in Afnka, avontuur of bittere ernst ' " Om 20 u in zaal Passa
ge. Dreefstraat Org F W Inkom grabs 

30 DESTELBERGEN-HEUSDEN VU-Bruegelavond in zaal ..Stek-
kershor. Laamebaan te Heusden Om 20 u Inschnjven (250 f r j 
bij bestuursleden en mandatanssen 

30 MEERBEKE-NEIGEM Achtste Bruegeliaanse mei-avond vanaf 
18 u in de Berlindiszaal te Meerl)eke 

MEI 
5 ZELE-HEIKANT: Knal-TD van de Zeelse jeugd om 20 u in zaal 

De Knng Muziek Black-Power 
5 DE PINTE-ZEVERGEM Bal met studio Pallieter in zaal Blancato-

ny. Bar de Gieylaan 161. De Pinte, om 20 u Inkom 120 fr„ voor
verkoop lOOfr Jeugd en -1-60, 80 fr Org üzertiedevaartwerk-
groep en VOS 

VU-Maldegem: 
veel vragen in gemeenteraad 

In de g e m e e n t e r a a d ve 
w o e n s d a g 28 maar t had de V U -
M a l d e g e m enke le pun ten aan 
de d a g o r d e t o e g e v o e g d , nL: 
o v e r de w e r k i n g van de in ter-
k o m m u n a l e ve ren ig i ngen en 
het O C M W in 1983 

Interkommunale 
verenigingen 

Bij het begin van deze legislatuur 
bepleitte de VU-Maldegem een open 
beleid Hierbij zag men het geregeld 
informeren van de raadsleden tij
dens de zittingen van de gemeente
raad als een t)elangnjke mogelijk
heid De vraag van de VU-Maldegem 
om meer inzicht te krijgen in de 
werking van de Interkommunale ver
enigingen moest dan ook in die zin 
begrepen worden 

In zitting van 2 maart 1983 duidde 
de gemeenteraad zijn vertegen
woordigers en beheerders aan voor 
de Interkommunales waarbij de ge
meente Maldegem is aangesloten 
Ondertussen is er een jaar verlopen 
Graag vernam raadslid Piet Blomme 
inlichtingen omtrent het aantal keren 
dat de onderscheiden algemene ver
gaderingen en raden van beheer 
bijeenkwamen wat de belangrijkste 
beslissingen en opties waren 

Uit de mond van verschillende 
vertegenwoordigers en beheerders 
vernamen we dat men slechts een
maal per jaar vergadert en men in de 
Interkommunales helemaal niet'^ in 
de pap te brokken heeft 

Wat zeker het vermelden waard 
IS IS dat het te Maldegem altijd leden 
der meerderheid zijn die vertegen
woordiger of beheerder worden De 
oppositie te Maldegem krijgt nooit 
een kans Denken we daarbij aan de 
oude CVP-leus Omdat mensen be
langrijk zijn'i 

Eén jaar 
OCIVIW-werking 

Naar aanleiding van de verkiezing 
der OCMW-leden eind januan 1983 
drukte de VU-Maldegem de wens uit 
regelmatig geïnformeerd te worden 
over de werking van het O C M W Op 
deze wijze vermijdt men dat er een 
verwijdering zou ontstaan tussen het 
gemeentebestuur en het O C M W 
alsook wordt de opvolging van het 
gemeentelijk welzijnsbeleid met her
leid tot de jaarlijkse goedkeunng van 
de OCMW-begroting 

Dat een open OCMW-beleid geen 
Ijdel woord hoeft te zijn heeft de 
nieuwe OCMW-raad meteen bewe
zen door zijn beleidsopties aan de 
bevolking kenbaar te maken via de 
gemeentelijke infogids 

Maar daarnaast kan de gemeente
raad bijkomend geïnformeerd wor 
den bv vanuit het driemaandelijks 
overleg dat normaal tussen het sche-
penkollege en het O C M W plaats
vindt 

BIJ deze gelegenheid vroeg de 

VU-Maldegem dan ook meer zicht 
op de werking van het O C M W tij
dens het afgelopen jaar 

Uit de mond van OCMW-leden 
Borgonjon en Hermie (ze mochten 
ook eens iets zeggen, dw.z netjes 
aflezen hetgeen hen werd gedik-
teerd) vernamen we het volgende 

— een register van gegevens 
wordt uitgevoerd, 

— de opname in het rustoord 
zolang mogelijk wordt uitgesteld. 

— de buitendienst wordt uitge
breid Daartoe werd een DAC aan
gevraagd en zes gedeeltelijke kuis
vrouwen werden het OCMW>t)e-
loofd. 

— de ontspanning in de rustoor
den wordt systematisch door de 
sociale dienst van het rustoord geor-
ganizeerd, 

— men beoogt het meer kreataef 
zijn van de residenten door het orga-
nizeren van kaartingen, enz., 

— een dnemaandelijks overleg. 

— door een nieuwe maatschap
pelijke werkster wordt bij de residen
ten aan budgetkontrole gedaan. 

r — nieuwe initiatieven zullen in de 
Infogids verschijnen. 

— men doet een onderzoek naar 
de onderhoudsplicht en onder-
houdsgeld voor de residenten door 
de familieleden in 1ste en 2de graad. 

— de verdere uitbouw van het 
dienstbetoon aan de residenten, 

— het rustoord te Maldegem is 
reeds voor 97 procent in orde voor 
erkenning door Brussel. 

— studie om erkenning van het 
rustoord te Adegem gestart 

Met deze antwoorden op zijn 
vraag kon VU-raadslid Piet Blomme 
zich volledig akkoord verklaren 

Guido Veerman 

Nieuw bestuur 
Volksunie 
arr. Dendermonde 

Door de arr raad van de VU-
Dendermonde, werd een nieuw tie-
stuur gekozen Naast de parlemen
tairen, Walter Peeters en Johan De 
Mol, en de provincieraadsleden, Her
man Burghgrave en Marcel De Wae-
le. die automatisch in het bestuur 
zetelen, werden volgende (jersonen 
verkozen 

Jef Verhaegen (Buggenhout) die 
aan zijn tweede ambtstermijn als 
voorzitter begint Mare De Donder 
(Lebbeke) sekretans. Jules Van 
Boxelaer (Wichelen) ondervoorzit
ter. Leona De Lamper (Waasmun
ster) sociaal dienstbetoon. Hugo 
Heirman (Zele) pers, Romain Pieters 
(Wetteren) projsaganda, Chns Van 
Acker (Laame) organizatae. Marcel 
Verschelden (Hamme) nevenorgani-
zabes. Lutgart De Beule (Dender-
mornde) W M en Jan Strynckx 
(Zele) penningmeester en werkings-
sekretanaat 

De VUJO wordt vertegenwoor
digd door Chns De Pauw 

Daarnaast werden als gewoon be
stuurslid verkozen Elie Crombeen 
en J P Willems 

W I J wensen dit nieuwe bestuur 
een kreataeve ambtstermijn 

OCMW Destelbergen 
Bi] het OCMW van Destelbergen is volgende betrekking te 
begeven 
— 1 schoonmaakster met voltijdse prestaties. 

Hiertoe zal overgegaan worden tot het aanleggen van een 
wervingsreserve, geldig voor de duur van 2 jaar 

De kandidaten van Belgische nationaliteit (op 1 januan 1984 
min 18 en max 45 jaar) dienen mee te doen aan een be-
kwaamheidseksamen op het niveau van lager onderwijs 

Om geldig te zijn dienen de aanvragen per aangetekend 
schrijven toe te komen, ten laatste op 14 mei 1984, en gericht 
zijn aan mevr VOLC^KAERT Rosa, voorzitster van het 
OCMW., Verenigde Natieslaan 17 te 9120 Destelbergen 

De vereiste dokumenten (uittreksel uit geboorteakte, bewijs 
van goed zedelijk gedrag, doktersgetuigschnft, militiege-
tuigschnft voor mannelijke kandidaten) zullen slechts ge
vraagd worden aan de kandidaten die geslaagd zijn in het 
eksamen en alsdusdamg in aanmerking komen voor de 
wervingsreserve 
Namens het OCMW, 
De sekretans, De voorzitster, 
get Seyssens Carlos get Volckaert Rosa 

(Adv. 82) 
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Boekenbeurs 
te Lovendegem 

Op vrijdag 27, zaterdag 28 en 
zondag 29 apnl a s heeft in het 
Kultuurcentrum, Dorp 5A te Loven
degem een Vlaamse Boekenbeurs 

• 46 j man zoekt een betrekking 
als chauffeur of magazijnier Voor ml 
zich wenden tot volksvertegenwoor
diger dr J Valkeniers, tel 
02-5691604 

• Dame, wonende in het Mechelse 
zoekt werk voor 3 a 4 halve dagen 
per week, licht huishoudelijk werk of 
bureelwerk Ref nr 517 
Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met volksvertegenwoordi
ger Joos Somers, via het Vlaams 
Nataonaal Centrum, Ontvoenngs-
plein 1 te 2800 Mechelen, tel 
015-209514 Gelieve het refnr te 
vermelden 

• 48-jange man. gehuwd en 2 kin
deren, zoekt werk als metselaar, is 
nog nooit werkloos geweest en 
heeft zeer goede referenties • 

• 36-jange vrouw, niet stempelge-
rechtigcl, zoekt werk als schoon
maakster in de omgeving van Merel-
beke Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem, senator. A Lon-
questraat 31, 9219 Gentbrugge Tel 
091-307287 

• 44 j man, met diploma burgerlijk 
werktuigkundig ingenieur zoekt een 
gepaste betrekking Voor ml zich 
wenden tot volksvertegenwoordiger 
dr J Valkeniers, tel 02-5691604 

• Licentiaat handels- en fin wet , 
43 jaar, ervaring op bank-, verzeke-
nngs- en adm gebied zoekt werk Inl 
bij Bart Vandermoere. gemeente
raadslid, Amenkalei 46,2000 Antwer
pen (03-2160150) 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen op>en 
van 9-19 u Zondag gesloten 

23 

( m m v het Vlaams Nationaal Boe
kenfonds) plaats Georganizeerd 
door de Vlaams-nationale dr Achiel 
Stubbe-knng van Lovendegem-Vm-
derhoute i s m de FVV 

De beurs wordt geopend op vnj-
dag 27 apnl e k om 20 u door Hugo 
Van der Cruyssen, gevolgd door een 
voordracht van de bekende Vlaamse 
poëtica Maria Sesselie, die ais tema 
heeft gekozen „De kracht van de 
eenvoud in de poëzie" Nadien zal de 
dichteres haar eigen werk signeren 

Op zaterdag en zondag 28-29 apnl 
IS de beurs open van 10 tot 12 u en 
van 15 tot 20 u 30 Op zaterdag 28 
apnl heeft bovendien de proklamatie 
plaats van de gemeentelijke opstel-
wedstnjd voor kinderen van 8 tot 12 
jaar, met prachtige boekenpakketten 
als prijs I 

Kabaret erg in trek te Lochristi 
Op zaterdag 31 maart organizeer-

de de Goossenaertsknng Lochnsti 
een ontspanningsavond zoals er nog 
weinig meer te genieten zijn 

De affiche vermeldde Moereloe-
re, een avond-dol-kabaret En inder
daad, deze Gentse kabaretgroep 
kreeg iedereen in de ban met hun 
oude, bekende Gentse liederen en 
met hun van humor doorweven „nu-
meraux comiques" De zaal zelf was 
voor de gelegenheid omgebouwd tot 
cafe-chantant En zoals het hoort bij 
dergelijke festijnen werd heuse trap
pist van 't vat geschonken 

Voor de meer dan. 200 aanwezige 
personen, die het stemmige zaaltje 

„overtjevolkten", vierde het dolle en 
ongedwongen amusement terug 
hoogtij Dit resulteerde m een cafe-
chantant van de daad Nadat vele 
kelen met de heerlijke trappist her
haaldelijk waren gespoeld volgde de 
zaal het voorbeeld van Moereloere 
De overbekende Gentse liederen 
werden door jong en minder jong 
naar hartelust en naar het trappistge
halte meegezongen Dat kon ook, 
want de liederen bevatten mets te
gen de goede zeden en mogen 
bijgevolg door elkeen gezongen 
worden 

Waar amusement regeert vliegt 
de tijd zeer snel Toen de groep 

Sociaal dienstbetoon 
senator Walter Peeters 
Waasland 

1ste zaterdag ^A-^5{x\.e Lokeren 
m Café De Groene Poort, Markt 

3de zaterdag 14-15 u te Temsein 
Café Cambnnus, hoek Kasteelstraat, 
15-16 u te Bazel ten huize van bur
gemeester Denert, Rupelmonde-
straat 90, 16-17 u te Kruibeke ten 
huize van schepen Van Mieghem, 
Bazelstraat 89 

4de zaterdag 14-15 u te Stekene 
in cafe '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, 
Dnes 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 Buggenhout m cafe 't 
Varkenskot Krapstraat 

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

4de zaterdag 8 u 30-10 u te Ham-
me ten huize van de senator, Nijver
heidsstraat 64, 10 u 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 cafe „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, Wetteren, van 
10 u tot 10 u 45 bij Renaat Meert, 
Kalken, van l O u 45 tot 11 u 15 bij 
gemeenteraadslid Andre 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 Wil-
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 Mol, Wieze, van 10 u tot 10 u 30 
bij Marcel Vermeir, 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 
12 u bij Willy Peels 

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

Moereloere het optreden stopzette, 
kon de zaal hen nog bewegen tot 
een bis-, en ei zo na tot een tnsnum-
mer, maar dan was de kous helaas 
af De klok wees toen reeds 1 u aan 

Eens te meer, een waar sukses 
voor de Goossenaertsknng Lochns
ti De Vlaamse Beweging te Lochnst 
verliest het amusement met uit het 
oog Thans wordt volop aandacht 
besteed aan de gastronomische bar
becue van 2 juni aanstaande Trou
wens, hebben de Vlamingen m de 
wereld met de faam feestvierders te 
z i j n ' 

Ignace Van Driessche 

Invullen 
belastingaangiften 

De VU-mandatarissen provincie
raadslid en schepen P Jules Hende-
nckx schepen Antoon Mertens en 
gemeenteraadsleden Hadewijch 
Uyttersprot en Luk De Poorter, bij
gestaan door belastingdeskundigen, 
houden zich ter beschikking voor het 
invullen van belastingaangiften 
Wanzele (Welcome Inn, Dorp) 
maandag 23 apnl, 18 u Smetlede 
(Onder de Toren - Dorp) maandag 
23 apnl, 18 u , OudSmetlede (Lam
mens) dinsdag 24 apnl 18 u , Oorde-
gem (Van De Velde, Dorp) dinsdag 
24 apnl, 18 u Erondegem (Sparren
hof, Gentsesteenweg) woensdag 
25 apnl, 18 u , Erpe (Zanzibar, Dorp), 
woensdag 25 apnl, 18 u , Impe (De 
Oude Mol, Dorp) donderdag 
26 apnl, 18 u , Lede (Ronkenburg '-
ex-kafee „Puydt") vrijdag 27 apnl, 
18 u , Lede Ct Roosken Wichelses-
teenweg) zaterdag 28 apnl, 10 u 
Lede (Den Bonten Os, Molenberg-
straaO zaterdag 28 apnl, 15 u ge
meentehuis Lede elke woensdag 
van 14 u tot 15 u elke vnjdag van 
19 u af m het , Ontmoetingscen
trum , Kasteelstraat 4 Lede Elke 
maandag Gulden Vlies, Esplanade
plein, Aalst (van 12 u tot 14 uJ 

Aanbevolen huizen 
PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Tel. 014-21.1Z07 
Fraikinstraat 20, 

Herentals 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 13.76 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE Littoral 

^ uitgebreide keus bemeubetde villa s - appart en studio's 
in alle pnisklassen alles inbegrepen 
vraag gratis kalalogus met toto s 

LEOPOLD I I - L A A N : 205 
MSa OOSTDUINKERKE 
TEL OSa/ll 2S 29 
tWDENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-2364531 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vljfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

a i T N STUDIO 
- I - ^ DANN 
02-42a69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
B fabrikatie omslagen - zakomslagen 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21 08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

De goedkoopste kaskredieten, 
fmancienngen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

(Adv 54) 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damlaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353.7039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtlnstraat 126, 1090 Brussel 
TeL 42619 39 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 
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Filip Martens van „0ns Leven" 

95 jaar 
akademische 
stormen 
overleefd 

DILBEEK-LEUVEN - Het studentenwereldje 
zal wel immer een turbulente bedoening blijven. Vijf 
jaar in de studentenbeweging is enorm lang. Zeker 
voor het behoud van dingen die een zekere 
kontinuïteit vereisen. Zoals tijdschriften. Of overleg
organen. Een evenement is dan ook dat het Leuven
se KVHV-tijdschrift „Ons Leven" zopas een jubi
leumnummer publiceerde: de 95ste jaargang! 

Over „Ons Leven" vandaag en de huidige studen
tenbeweging ('68 is reeds lang vergeten) spraken 
we met hoofdredakteur Filip Martens. 

O NS LEVEN" werd ge
sticht in 1888 Vakantie
werk van Adelfons Hen-

derickx Gedrukt op 300 exem
plaren. 

Een krantje dat 10 centiem 
kostte., en om de 14 dagen zou 
verschijnen' Op de eerste blad
zijde werd getiteld. „Wij zijn Kris-
tenen, Nederlanders, Volksjon-
gens, studenten" 

De Vlaamse studentenont-
voogding in Leuven kwam begin 
van datzelfde jaar in het Frans 
aan bod.. 

leszins de jeugdige kontestatie 
is ver zoek geraakt Opnieuw 
veel bierfestijnen en dergelij
ke-

Filip Martens: „Er wordt nu 
nog veel „politiek" werk verzet 
Zij het minder spektakulair en in 
kleiner kringen. Maar inderdaad, 
er werd teruggegrepen naar de 
kantustradities. Een heropbloei 
van het „studentikoze". 

Veel clubs zijn weer bijzonder 
aktief. Maar dat betekent dan 
veel ontspanningsaktiviteiten en 
vooral veel bierfestijnen. 

10 CENTIEMEN HET NUMMER 

ONS LEVEN 
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Op 24 januari 1888 weerklonk 
op de Grote Markt en de Halle 
het geroep: „Achetez „Le Fla
mingant", a dix centimes!" De
zelfde Henderickx, samen met 
Seraf Lambrechts... en Fransman 
Alexis Pouillon, uit Marseille, 
schreven: „Qu'exigent done les 
Flamingants a Louvain? L'égali-
té et rien que legalité a la 
Société Générale des Etu-
diants." Het werd een miskleum 

Zelfs met de 25 frank (O steun 
van de Vlaamsche Penning uit 
Antwerpen bleef er slechts ge
noeg over om met hun drieën 
een Jack-Op te gaan drinken in 
de „Hertog Jan". 

Individualisten 
— Beleven we momenteel 

weer niet een periode in de 
studentenbeweging van volko
men gemis aan kreativiteit? Al-

Het jammere daarbij is vooral 
dat de clubaktiviteit niet meer het 
gemeenschapskarakter heeft 
van eertijds. De individualiteit is 
troef Het KVHV hoopt hier iets 
te kunnen aan doen. 

Allicht door toedoen van de 
krisis gaan veel studenten hun 
bno-aktiviteit in hun studies ont
wikkelen met de hoop nadien 
meer kansen te hebben op de ar
beidsmarkt Anderen zien dan 
weer met veel in algemene stu-
dentenaktie en zoeken daarte
gen heil in direkt partijpolitiek 
engagement Op zoek naar een 
flinke parachute... 

Vandaar dat zelfs voor een 
organizatie met grote traditie, zo
als het Verbond, het echt be
hoorlijk moeilijker is geworden 
om studenten te mobilizeren. Wij 
drijven op een beperkt aantal 
sterke werkkrachten. De taak 
van „Ons Leven" is dan ook 

vooral de studenten wakker te 
schudden. Het is moeilijk studen
ten op straat te krijgen 

De grote uitzondering was de 
anti-rakettenmanifestaties. Maar 
voor de Vlaamse beweging krij
gen we slechts moeizaam stu
denten op de been. Het KVHV 
wil precies daarom deze proble
matiek blijven benadrukken. 

De aktieve studenten uiten 
hun politieke overtuiging „an
ders" dan vroeger Om kompleet 
te zijn moet ik wel nog melding 
maken van de werking van wat 
men „politieke agitatoren", heet 
werkzaam in de ASR-strukturen. 
(ASR is het Leuvense koepelor
gaan waarrond andermaal veel 
herrie is ontstaan) Het betreft 
meestal dan nog vrijgestelden. In 
die ASR worden wij trouwens 
vies bekeken." 

Strijdvaandel 
— Destijds werd er hard geij
verd voor studenteninspraak in 
de akademische wereld. Wat 
blijft hier vandaag nog van 
over? 

Filip Martens: „Er bestaan 
verschillende inspraakorganen; 
sociale aangelegenheden, onder
wijs, subsidies... 

Maar we botsen jammer ge
noeg op het probleem van de 
ASR-vrijgestelden. Er schort iets 
aan hun optreden. Dat die alge
mene studentenraad in Leuven 
niet behoorlijk werkt blijkt vol
doende uit het feit dat verschil
lende kringen, en wel van de 
belangrijkste, uit de ASR gestapt 
zijn. 

Het Verbond heeft zich voor
genomen vanaf volgend akade-
miejaar mee te werken om op
nieuw beter studentenstruktu-
ren in het leven te roepen." 
— Samen met het 95-jaar jonge 
„Ons Leven" viert het KVHV 
ongetwijfeld mee als studen
tenvereniging die veel akade
mische stormen heeft over
leefd.? 

Filip Martens: „Ongetwijfeld. 
Voor mij alvast is er de inzet de 
grote tradities van de Vlaamse 
Beweging te beleven. Wij zorgen 
voor een aktualizering. 

Er worden vandaag meer en 
meer vragen gesteld over het 
geloof in Kristus en in ons volk. 

Volgend jaar gaan we in ver
schillende groepen hard werken 
aan de aktualizering van de 
grondbeginselen van de Vlaam
se Beweging. Dat zal dan veel 
meer worden dan bijvoorbeeld 
herhaalde eisen inzake amnestie. 
Of akties tegen Happart Nog 
andere miskleumen in de Belgi
sche politiek moeten weer de 
aandacht van de studenten her
winnen. 

Begin van elk akademiejaar is er op het Leuvens Fochplein 
KVHV-feest rond de Verbondsfons. Studentenlelders van van
daag blijken weer bij zo'n gelegenheid jas en das aan te hebben: 
Links op de foto: hoofdredakteur Filip Martens. 

De jonge generatie moet in
derdaad het strijdvaandel over
nemen. De kar staat nu boven de 
berg maar moet nog over de top 
getrokken worden. Het Verbond 
hoopt de nodige steun te zijn om 
die dankbare taak te vervullen." 

— Hoe ziet vandaag het „oud
ste studentenorgaan der Ne
derlanden" eruit? 

Filip Martens: „We werken 
alvast anders dan een tijd terug. 
We schrijven niet alles zelf vol. 
Niet om het ons gemakkelijker te 
maken. Maar dikwijls las je toch 
bijdragen die vulsels waren en 
duidelijk geschreven door schrij-
velaars die eerst een pint waren 
gaan pakken. 

Nu werken we met temanum-
mers. Waarbij in een genre-vrije 
tribune „specialisten" aan bod 
komen. Getuigenissen ook. Met 
de bedoeling informatie te bun
delen en te aktualizeren. Het ging 
bijvoorbeeld over amnestie. 

Over faciliteiten. Over nationa
lisme. Volgen nu nog vóór de 
examens een Europanummer en 
een examennummer Dat laatste 
zal geen zware kost worden 
omdat de studaksen dan wel 
andere kost te verteren hebben. 

Diepe wortels 

We zullen het stofferen met 
onder meer „amusante" examen
ervaringen van proffen die getui
genis afleggen. Onze formule 
van temanummers heeft dan wel 
als gevolg dat er minder dan 
vroeger uitvoerig bericht wordt 
over het studentenleven zelf 
We gaven dus „Ons Leven" een 
enigszins gewijzigde informatie
taak. 

De aktualiteitsberichten bren
gen we in aparte „Verbondsbe
richten" een klein boekje met 
getypte teksten. Het voordeel 
hiervan is dat die berichten snel 
gemaakt en verspreid worden. 
En ook nog: elke KVHV-afdeling 
kan eigen Verbondsberichten 
ronddelen. 
— Er zijn nog tal van andere 
studentenbladen. Maar een ver
gelijkbaar ti jdschrift met „Ons 
Leven" is allicht niet te vinden? 

Filip Martens: „Nee. Wie onze 
jaargangen doorbladert is zon
der uitzondering verbaasd over 
de unieke kollektie studentenge-
schriften. Ook wat betreft teke
ningen, karikaturen enzomeer 

Ons leven heeft nu al 95 jaar 
een regelmatige verspreiding. 
De nummers zijn verzorgd; ook 
en vooral de in vorming. 

Hier in Leuven bijvoorbeeld 
hebt ge vooral nog het ASR-blad 
Veto. Dit „officieel orgaan" is 
overwegend een zaak van vrij
gestelden. Het wordt bovendien 
zwaar gesubsidieerd. Maar 
goed, dat is hun zaak. Dat stu-
dentenorganizaties en publika-
ties best op eigen houtje werken 
bewijzen het Verbond en Ons 
Leven..." 
— En nu, op naar het eeuwfeest 
binnen vijf jaar. 

Filip Martens: „Eigenaardig 
dat men zulks van ons Verbond 
als vanzelfsprekend vindt Im
mers, vijfjaar in de studentenwe
reld is zéér lang. Op die tijd zijn 
bestuur en redaktie al meer dan 
eens kompleet veranderd. 

Op die tijd zijn studenten-
groepjes bijgekomen en inmid
dels ook al verdwenen. Dat het 
Verbond en Ons Leven totnog
toe wél vaste kontinuïteit preste
ren wijst op de diepe wortels van 
een traditie; het vervullen van 
een wezenlijke rol in de Vlaamse 
beweging. Als dit wordt volge
houden dan halen we zeker ons 
eeuwfeest Maar inmiddels zal ik 
dan ook reeds een poos een 
„ancien" geworden zijn." (hds) 

Op 5 mei brengt Oud-AKVS in 
Averbode verschillende studenten-
organizatles en leerlingenvereni-
gingen bijeen. Filip Martens van 
„Ons Leven" wil dan een oproep 
doen om opnieuw meer gemeen
schappelijk te werken In zaken die 
dezelfde doelstellingen omvatten. 

A1ENSEN 
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