
Donderdag 26 april 1984 - 30ste jaar - Nr. 17 - 22 fr. 

"Vlaams Nationaa M/eekblad 

„De CVP zal in de kiesfolders geen grote slogans 
over de Limburgse kolencentrale meer kunnen 
afdrukken. Zwijgen in schaamte is haar lof ' 

(Hoofdredakteur Hugo Camps in „Het Belang van Umburg', W/4/1984) 

De miljarden 
van Europa 

Over iets meer dan anderhalve maand worden Europese 
verkiezingen gehouden. Het zou — op z'n zachtst gezegd -
overdreven zijn te beweren, dat de bevolking daarvan wak
ker ligt. Voor de gewone man zijn de positieve aspekten van 
het Europees beleid al te onzichtbaar en wegen de negatieve 
aspekten door: de recente schok bij de staking van het 
beroepsvervoer, de voortdurende verbijstering over de pro-
duktie van gesubsidieerde overschotten in een wereld van 
honger, de verkwisting van Gemeenschapsgelden o.m. nu ook 
weer bij de verkiezingen enz. 

Ook de politieke wereld benadert de verkiezingen in 
mineurtoon. Bij de eerste rechtstreekse Europese verkiezin
gen in 1979 werd door de traditionele partijen — en hun hete
rogene Europese partnergroep — triomfalistisch gesproken 
over „een nieuwe start". Het was de tijd van het Tindemans-ef-
fekt, dat ook en zelfs Europa zou optillen in een nieuwe vaart. 
De ontnuchtering is vlug gekomen: vandaag kunnen de zgn. 
„grote Europese families" er niet meer omheen, dat ze de 
Gemeenschap diep in het slop hebben gewerkt. 

De Vlamingen — vooral de Vlamingen — zouden nochtans 
ongelijk hebben, de Europese verkiezingen van 17 juni onver
schillig tegemoet te treden. De ervaringen die Vlaanderen tot 
nog toe heeft met de Europese Gemeenschap, zijn negatief. 
Als er niets fundamenteel gewijzigd wordt aan de verhoudin
gen tussen VJaanderen en de Gemeenschap, zullen de nega
tieve ervaringen — gepaard met veel geld — en energiever
lies — bestendigd worden. 

Vlaanderen wordt thans in Europa door België vertegen
woordigd. Konkreet betekent zulks onder meer, dat het 
Belgisch lid in de Europese Kommissie (het EG-toporgaan) 
sinds altijd een Franstalige is: na de Luikenaar Rey de 
Brusselaar Simonet en thans, reeds voor de tweede keer, 
Etienne Davignon. 

Op het terrein vertaalt zich deze Vlaamse afwezigheid, ge
voegd bij de halfslachtigheid van de Belgische regeringen 
(ook en vooral van de huidige regering Martens-V], in een 
regelrechte benadeling van Vlaanderen. Het treffendste 
voorbeeld de jongste jaren was de zaak van de Belgische ont
wikkelingszones. Na jarenlang Vlaams-Waals en Belgisch-
Europees touwtrekken werd deze zaak beslecht in 1982. In 
Vlaanderen werden enkel nog de Westhoek, Limburg en de 
Kempen in beperkte mate als ontwikkelingszones erkend, 
terwijl praktisch heel Wallonië als dusdanig geboekt staat. In 
de praktijk betekent dit, dat slechts 26,8 % van de Vlaamse 
bevolking in aanmerking komt voor Europese regionale 
steun, tegenover 64 % van de Waalse bevolking. 

Een onderzoek van de Europese geldstromen naar België 
en hun besteding levert eenzelfde beeld op. Wallonië krijgt 
het grootste part; Vlaanderen moet het stellen met de over-
schotjes. Vooral de cijfers uit de periode 1981-1983 - die goed
deels samenvalt met de ambtsperiode van de regering Mar-
tens-V — zijn welsprekend. 

Uit de subsidies van het Europees Sociaal Fonds - vooral 
bestemd voor uitkering i.v.m. werkloosheid — ontving Wallo
nië 52,4 % t.o.v. 37,3 % voor Vlaanderen, dat nochtans 55,1 van 
de werklozen telde. De EGKS-subsidies gingen voor 90,9 % 
naar Wallonië. 

Bij al deze subsidies en leningen gaat het niet om peulschil-
letjes. Samenvattend kan gezegd worden dat, over een totaal 
van iets meer dan 35 miljard, Vlaanderen voor minstens 6 
miljard alleen reeds in de periode '81-'83 werd bestolen. 

Ook dat zal de inzet zijn op 17 juni: de uitschakeling van de 
Belgische voogdij over Vlaanderen in Europa. Vlaanderen 
moet rechtstreeks naar Europa, zonder omweg. tvo 

Foto van de week 

Het voorbije paasweekeinde werd een ongeziene topper voor het toerisme in Vlaanderen. Alle 
badplaatsen, de historische plekjes, evenals de parken en bossen mochten zich verheugen in het bezoek 
van duizenden binnen- en buitenlandse gasten. Het moorddadige verkeer eiste echter eveneens zijn zware 
tol. Alle ministeriële campagnes voor een grotere „verkeersleefbaarheid" ten spijt Stilaan herneemt ook het 
politieke wereldje zijn bruisende aktiviteiten. Het zou weleens een hete mei kunnen worden... (foto Beiga) 

Syndikaal alternatief, 
of zotternij? 

Na een copieuze paastrip naar het Verre Oosten 
heeft antikrisis-premier Martens beloofd deze week 
opnieuw gesprekken aan te knopen met de vakbon
den om enkele nefaste gevolgen van het bij volmacht 
gedikteerde inleveringsplan zo mogelijk weg te wer
ken. Hoewel, de socialistische en katolieke vakbon
den hebben inmiddels vooral bewezen geen afdoend 
bezuinigingsprogramma te kunnen opstellen. 

ERGER zelfs, ACV en 
ABVV zijn zich zodanig 
te buiten gegaan aan anti

sociaal denkwerk dat ze er zich
zelf toe gebracht hebben om bij 
voorbeeld tegenover indexrege
lingen ander asociaal lapwerk te 
stellen... 

Op sociaal-ekonomisch ter
rein blijken alle partners, syndlka-
ten nu ook inbegrepen, hun best 
te doen om het wrakhout op te 
stapelen. 

Gezocht: 
besparingen 

Inderdaad, er wordt gesleu
teld en vooral geprutst dat het 
een lust is. Naar verluidt stellen 
de vakbonden aan de regering 

voor de fameuze „indexsprong" 
te vervangen door een verho
ging van de sociale bijdragen 
Dergelijke suggesties noemt 
men nu ook al „alternatieven". 
Inmiddels wordt evenwel vooral 
gepresteerd dat er nagenoeg 
geen besparingen worden ge
boekt. 

Her en der wordt er door de 
overheid wel wat minder uitge
geven. De langdurig zieken bij 
voorbeeld horen tot de katego-
rie die zwaar getroffen worden 
Maar algemeen is het duidelijk 
dat de geëiste inleveringen hoe
genaamd mets te maken hebben 
met besparingen 

Met zeer ingewikkelde cen
tensystemen wordt bereikt dat 
de staatskas wat meer centen 
binnenrijft. Maar tegelijkertijd 

worden op de ministerraad mil-
jardenverslindende projekten 
goedgekeurd. Met bijhorende 
miljoenenultgave als gevolg van 
politiek touwtrekken. 

Haast geen week gaat er tij
dens de legislatuur Martens V 
voorbij of er wordt een zoveel
ste chantagedossier gemeld. Het 
jongste (vorige week) betreft de 
bouw van een militair kamp voor 
VS-soldaten in Florennes, waar
bij een Vlaams ondernemer (on
danks zijn beste offerte) zich in 
de hoek gedrumd voelt door een 
Waals konkurrent uit Charleroi; 
de streek van minister Maystadt. 

Het betreft een verkwisting 
van tientallen miljoenen. Er wordt 
in dit land vooral halsstarrig voor
bijgegaan aan de keiharde reali
teit van de enorm verschillende 
koers waarmee de Vlaamse en 
Waalse gemeenschap door de 
krisis hotsen. Op tal van domei
nen blijkt bij herhaling dat de 
Vlamingen harder werken en 
spaarzamer leven 

Maar het zijn precies ook de 
Vlamingen die, onder meer als 
belastingplichtigen, het meest 
moeten blijven opdraaien voor 
het Belgisch bankroet. En ook de 
syndikaten blijven dit potverte-
rend spelletje meespelen, (hds) 



WISSEL OP 
TOEKOMST 

In het speciaal nummer van 
Spoornieuws, door de NMBS uitge
geven, over de Inter City en Interre-
gio-trelnen lees ik o.m. op biz. 8: „In 
feite beantwoordt elk vervoermiddel 
aan een behoefte, die precies kan 
omschreven vi/orden. Aangezien de 
eigenschappen van elk maximaal 
worden aangewend, wordt de dienst 
ook veel efficiënter. Indien de taken 
goed worden verdeeld, moet dankzij 
de samenwerking tussen twee ver
voerwijzen zoals de trein en de bus 
een aanbod tot stand komen dat 
tegelijkertijd-de wettige eisen voor 
een goed funktionerende openbare 
dienst en een evenwichtig beheer 
inlossen." 

Daaruit begrijp ik dat het treinver
voer afgeschaft wordt ten voordele 
van de auto. De „grote" auto, de 
autobus. 

Met al zijn nadelen, als daar zijn: 
vertraging wegens wegenwerken, 
omleidingen, overbezetting, druk ver
keer. Eens dit openbaar vervoer beu 
zal de reiziger zich tot de eigen 
wagen („mijn vrijheid") wenden want 
de treinen zijn vanaf 3 juni ingeperkt 

En de NMBS-brochure zegt dat ook 
(bIz. 8): „Vandaag beschikt de ge
bruiker over een goed alternatief: de 
auto. Zijn keuze wordt bepaald door 
zijn voorkeur, zijn gemak en volgens 
een bepaalde idee, die hij over de 
verschillende prestaties van elk 
openbaar vervoermiddel heeft. Ge-
konfronteerd met die realiteit met 
die ware uitdaging, stelt het open
baar vervoer een geheel nieuwe 
optiek voor." 

Deze nieuwe optiek is dan in de 
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brochure te lezen en te zien: mooie, 
gestroomlijnde lokomotieven en au
tobussen. Nogal oogverblindend, 
luister maar naar de brochure op bIz. 
6: „Dankzij de kleur zal men de 
internationale treinen duidelijk kun
nen onderscheiden van de treinen in 
binnenverkeer: zij worden oranje 
wanneer zij overdag rijden en blauw 
wanneer het nachttreinen zijn." Idyl
lisch niet? 

Maar wat is de werkelijkheid? In 
een parlementaire vraag van kamer
lid Daan Vervaet' van december '83 
lezen wij dat er heden ten dage in het 
putteke van de winter nog onver
warmde treinen rijden! Intercity, In
terregio, een wissel op de toekomst 
Dag JanI 

V .HJ , Kortri jk 

NCC-BEGROTING 

Het Bestuur van de Gewestbond-
Brussel van het Davidsfonds heeft 
met verontwaardiging kennis geno
men van het bericht in de pers dat de 
begroting van de NOC door de 
gemeenschapsministers Poma en 
Lenssens vernietigd werd. 

De NCC heeft nooit de middelen 
ontvangen om haar grondwettelijke 
taak ten behoeve van de Vlaamse 
Gemeenschap in Brussel op afdoen
de wijze te vervullen. Meer bepaald 
hebben de opeenvolgende voogdij
ministers en staatssekretarissen 
steeds, door beknotting van de be
groting, de werkingsmogelijkheden 
van de NCC afgeremd en in vele op
zichten zelfs totaal onmogelijk ge
maakt Eerst de kultuurraad en thans 
de Vlaamse Raad alsook de Vlaamse 
Executieve, hebben nooit hun plicht 
ten opzichte van de Vlamingen in 
Brussel vervuld. 

Het Davidsfonds erkent ten volle 
de opmerkelijke positieve rol die de 
NCC, bij de ontplooiing van onze 
gemeenschap in Brussel gespeeld 
heeft en nog speelt en veroordeelt 
daarom met klem de beslissing van 
de gemeenschapsministers Poma en 
Lenssens, welke ook hun motieven 
zijn. De houding van de Vlaamse 
overheid is een schande en ons 
bestuur stelt de schijnheiligheid aan 
de kaak die de slogan „Vlaanderen 
laat Brussel niet los" omringt 

D.F,, Brussel 

RAAR 

Hier een kleine reaktie betreffen
de het bezoek van "de Amedee Ver-
bruggenkring uit Beveren aan Voe
ren. („WIJ" van 12 april II.), 

Hoe is het mogelijk dat Vlamingen 
bij een bezoek aan Voeren de 
„prachtige" forellenkwekerij van de 
Vlaminghater en schutter Snoeck 
gaan bezoeken? Hoe kan men nu 
toch de twee bezienswaardigheden: 

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

De redaktie 

het graf van Pastoor Veltmans en de 
forellenkwekerij van^Snoeck, kombi-
neren? 

LV., Merchtem. 

FEDERALISTISCH 
OP VAKANTIE 

Grote verwezenlijkingen beginnen 
in het klein. Ook de federalizering 
van dit land. Na elk zijn eigen feest
dag en vlag, eigen (beperkte) rege
ring, nu ook vakanties naar gelang de 
gemeenschappen het wensen. De 
Waalse kinderen zus, de Vlaamse zo 
en aldus hoort het Het sterkst viel 
deze spreiding op in Brussel waar de 
twee gemeenschappen samen wo
nen en anders op vakantie gingen. 
Hopelijk zet deze federalistische 
trend zich nog sterker door. Het zou 
mooi zijn. 

K.V„ Brussel 

Alois De Backer-

herdenking 

te Denderhoutem 

80 jaar is het geleden dat deze, 
voor ons Vlamingen veel betekenen; 
de man, overleed. De herdenking op 
zaterdag 12 mei begint om 18 uur 
met de h. mis in de kerk van Dender
houtem, daarna optocht naar het 
kerkhof samen met de fanfare „De 
Terjodenaren" uit Erembodegem. 
Toespraak voorzitter Priester 
Daensvrienden, Aalst Joachim Van 
der Meersch. Drink in „herberg Nino-
ve". Organizatie: Volksunie Dender
houtem, Vlaamse vrouwenbond, 
Denderhoutem, Priester Daensvrien
den, Aalst 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

Kartuizerinnenstraat 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 

Vereiste voorwaarden 
a) Belg zijn; 
b) de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
c) voldoen aan de militiewetten; 
d) van onberispelijk gedrag zijn; 
e) lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen 

funktie; 
f) houder zijn van het diploma van doctor in genees-, 

heel- en verloskunde; 
g) tot de uitoefening van de geneeskunde in België 

gemachtigd zijn; 
h) in het bezit zijn van een getuigschrift van erken

ning van geneesheer-specialist in de interne ge
neeskunde, met bijzondere opleiding in de pneumo
logie. 

i) de voor de gesolliciteerde funktie bepaalde biezon-
dere voorwaarden vervullen (specialisatie, ervaring, 
erkenning als geneesheer-specialist tegen uiterlijk 
de sluitingsdatum van de kandidaturen, erkenning 
bij indiensttreding door het Rijksinstituut voor Ziek
te- en Invaliditeitsverzekering); 

j) verplichting te Brugge gevestigd te zijn, één jaar na 
het einde van de proefperiode. 

Inschrijvingsgeld: 400 fr. te, storten op PR nr. 
000-00995.81-59 van het A.Z. St.-Jan van het OCMW, 
Ruddershove 10, 8000 Brugge 1, vóór 4 mei 1984 met 
vermelding „geneesheer-specialist in de afdeling 
Pneumologie". 
De aanvragen samen met de bewijsstukken en curri
culum vitae moeten ingediend worden uiterlijk op 
4 mei 1984 bij de heer voorzitter van het Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Kartuizerin
nenstraat 4, 8000 Brugge 1. (Adv.ai) 

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. 

26 APRIL 1984 

é, 



Bevel 
Het Belgische politieke leven

tje is herbegonnen. De Wetge
vende Kamers, evenals de leden 
van de Regering, hebben hun 
werkzaamheden hervat. Ook de 
politieke pers schijnt v»/akker ge
schoten: her en der verschijnen 
vraaggesprekken met toppolitici. 

In een interview met „Le Soir" 
zegt PRL-vice-premier Jean Gol 
een aantal krasse zaken. Hij be-

enige tijd geleden uitgeroepen 
tot voorzitter van de „Beweging 
voor de Unie der Belgen". In 
deze hoedanigheid trekt hij door
heen heel België om zijn unitaire 
boodschap te prediken. 

Deze week vertelde deze 
man „biezonder tevreden" te zijn. 
Uit een niet nader genoemde 
opiniepeiling besloot Desmarets 
dat het „nationaal gevoel" en de 
„wens tot versterking van 's 
lands eenheid" is toegenomen. 

Het is in ons demokratisch 
bestel (gelukkig) mogelijk dat ie
dereen zijn mening uit zelfs in
dien het de grootste zottigheid 
betreft Het is wel beschamend 
dat een gewezen minister kwak
kels verkoopt Uit diverse onder
zoeken blijkt immers het tegen
deel: de wens voor een grotere 
autonomie neemt met de dag 
toe, zeker in Vlaanderen. 

Zoals gezegd, het zal wel de 
eerste hitte zijn die Desmarets in 
de war bracht Tenzij hij toch zijn 
Belgicistische wensen voor wer
kelijkheid neemt.. 

DEZE 
>NEEK DJTJT 

^^^•SoOOTjCy^ j 

Gej ' 

De paasdagen vlogen voorbij. 
Als een droom. Geen 
onheilspellende krisisberichten. 
Geen politici op het 
beeldscherm met nare 
uitspraken over inleveren en 
miljardentekorten, waarvan je 
de kriebals krijgt De 
doemde nkende ministers 
waren naar „Oostland 
gerecen". Het brave volk werd 
enkele dagen met rust gelaten. 
Het gaf een prettig gevoel. 
Enkele dagen genieten van de 
zonovergoten natuur. Aan zee 
of in de bossen of gewoonweg 
thuis of op een bank in het 
park. En de zon kost geen 
geld... 
Maar morgen, amper 
afgekoeld, worden we terug 
met de neus op de koude 
werkelijkheid geduwd. 
Opnieuw zal de eter gonzen 
van termen die niet veel goeds 
inhouden. De regering, de 
vakbonden, de politieke 
partijen — ook de Volksunie? 
— of de patroons of wie ook, 
steek ze allemaal in één zak 
en je kan het onderscheid niet 
meer zien. Eén fXJt nat Ze 
komen allemaal met 
spaarplannen voor de pinnen. 
Vol ingewikkelde woorden en 
formules waar de brave burger 
tegenaan staat te kijken. 

Waarvan hij alleen onthoudt 
dat het hem zal kosten. Je zou 
het voor minder op de heupen 
krijgen. 

Het wordt hoog tijd dat de 
mensen een andere klok te 
horen krijgen. Een échte 
paasklok, die hoop laat 
weerklinken. Die een 
boodschap meldt die aan je 
ribben kleeft De klok is er wel, 
maar de traditionele wettelijke 
of feitelijke beleidslui weten de 
klepel niet hangen. Aan politiek 
doen staat voor hen gelijk met 
streven naar macht Desnoods 
onder elkaar te verdelen. Liefst 
zo veel mogelijk voor zichzelf. 
En op korte termijn. Zij hebben 
de ware betekenis van 
„FMjIitiek" vergeten. Zij missen 
de morele kracht om te zorgen 
voor hun volk als. een goede 
huisvader. Als er thuis wat 
minder zaad in 't bakje komt of 
als het leven duurder wordt 
dan zet je er toch ook de 
tering naar de nering. En dan 
leg je de kinderen uit waarom 
bepaalde uitgaven niet meer 
door de beugel kunnen. 
Doodgewoon omdat de bruine 
het niet kan trekken. Maar de 
moraliteit ontbreekt in ons 
politiek bestel. De fameuze 
overheid geeft zeiden het 
goede voorbeeld. Integendeel. 

Van een regime, waar het 
gerechtelijk onderzoek 
mysterieus stilvalt zodra de 
familie van een of andere 
hoogwaardigheidsbekleder in 't 
gedrang komt is niet veel 
moraliteit te verwachten. 
Bovendien ontbeert ons volk 
een nationale reflex De 
gevolgen van een mislukt 
opfokken van een kunstmatig 
Belgisch staatsburgerschap 
laten zich voelen. De doorsnee 
Vlaming mist Vlaamse fierheid. 
Hij is een plantrekker zonder 
volksverbondenheid. 
In plaats van heilloze plannen 
op tafel te werpen, zouden de 
vakbonden er tjeter aan doen 
de massale werknemersklasse 
een Vlaams bewustzijn bij te 
brengen. Het inzicht te 
behoren tot eenzelfde natie. 
Die klok moeten wij luiden. Een 
Vlaams-nationale, die galmt 
naar de toekomst Die opwekt 
Pas dan zal de motivering 
groeien om er de schouders 
onder te steken. Allemaal 
samen! 

Vic ANCIAUX 

vestigt dat er wel degelijk een 
akkoord binnen de regering be
staat om geen enkel kommunau-
tair dossier op tafel te brengen. 

Toen wij vóór enkele weken 
beweerden dat er wel degelijk 
een „kommunautair pakt" be
stond, dan werd dit weggehoond 
door de CVP- en PVV-top. Gol 
zegt zelfs meer: de Franstaligen 
zullen eenvoudigweg niet dulden 
dat over een aantal zaken wordt 
gepraat Ook niet over Arresten 
van de Raad van State. 

Het begint dus weer allemaal 
slecht Gol is er als de pinken bij 
om duidelijke bevelen te geven 
m.b.t de werking van de rege
ring. En de CVP, evenals de 
PVV, zullen deze oekazes blin
delings opvolgen. Ze doen dit 
reeds verschillende jaren, zodat 
het ondenkbaar is dat zij nu, 
plots, lastig gaan doen. 

Tenzij er toch nog verkiezin
gen zouden komen... Kwestie 
van het geschonden blazoen 
een beetje op te poetsen. 

Desmarets: 
verhit 

Eerste warmte 
Zichtbaar in de war door de 

eerste warmte heeft de PSC'er 
José Desmarets een vreemde 
verklaring afgelegd. Deze volks
vertegenwoordiger heeft zich 

Steeds 
weer 
Nothomb 

Zaak 
Thiery" 

Er is kommunautaire heibel op 
komst. Hoofdakteur in deze nieu
we tragikomedie wordt waar
schijnlijk de Raad van State. Het 
raakte immers bekend dat deze 
hoogste rechtbank van het land 
op 22 mei a.s. het dossier van de 
Linkebeekse burgemeester 
Thiery behandelt Deze man is 
sinds 1983 burgemeester van de 
gemeente Linkebeek, een 
Vlaamse gemeente met facilitei
ten voor de franstaligen. De ne-
derlandstalige gemeenteraadsle
den dienden vorig jaar reeds een 
verzoek tot nietigverklaring van 
deze benoeming In, vermits Thie
ry weigert Nederiands te spre
ken bij het uitoefenen van zijn 
mandaat. Thiery gaf ook toe dat 
hij geen Nederiands kent 

Eigenlijk kan er weinig twijfel 
bestaan over de uitspraak van 
de Raad van State. Ook het 
auditoriaat heeft zijn advies 
reeds klaar: Thiery kan geen 

burgemeester van Linkebeek 
blijven. 

Dé zware verantwoordelijk
heid voor deze onduldbare toe
stand ligt bij de minister van 
binnenlandse zaken, Nothomb, 
die de koning een benoeming liet 
ondertekenen waarvan No
thomb heel goed wist dat deze 
aanstelling in strijd was met de 
bestaande wetten. Maar ook de 
koning had toch wel even zijn 
licht mogen opsteken, alvorens 
zijn handtekening te plaatsen... 

En hoe zal de reaktie van de 
regeringspartijen zijn indien 
Thiery wordt ontslagen door de 
Raad van State? Konkreet: wat 
zullen de CVP en PVV doen 
indien Nothomb weigert dit ar
rest toe te passen...?! 

Europese 
diskriminatie 
Het is nog niet erg genoeg dat 

de Belgische staat de Vlaamse 
Gemeenschap jaarlijks voor mil
jarden oplicht want ook de Euro
pese kommissie slaagt er aardig 
in Vlaanderen ernstig te benade
len. 

Op 2 februari II. stelde VU-
Europarlementslid Jaak Vande-
meulebroucke aan EG-kommis-
saris Davignon een vraag over 

de financiële steun van de Euro-
[jese kommissie voor weten
schappelijk onderzoek verricht 
door Belgische universiteiten. 
Enkele dagen geleden ontving 
Vandemeulebroucke een ant
woord. 

Hieruit blijkt dat de Europese 
kommissie op een ongelooflijk 
flagrante manier de Franstalige 
universiteiten in België bevoor
deelt Zij kregen tijdens de afge
lopen vijf jaar 302 miljoen frank, 
tegenover 127 miljoen voor de 
Nederlandstalige universiteiten 
en 85 miljoen voor de Koninklijke 
Militaire School. Dit betekent 
ruim 58 % voor de Franstaligen, 
24,7 % voor de Nederiandstali-
gen en 16,6 % voor de militaire 
school. 

De zusterpartij van de CVP, 
de PSQ (waarvan Davignon een 
„achtbaar lid" is) weet verdraaid 
goed hoe belangrijk het is dat 
een Waal aan de Europese finan
ciële pot zit... 

Wet 
toepassen 

Vóór enkele maanden diende 
de Brusselse Vlaams-nationalist 
Guido Dossogne een klacht in 
tegen PS-kameriid André Cools 
en tegen de voorzitter van de 

Cools: 
racist 

Waalse exekutieve Jean-Marie 
Dehousse, wegens een inbreuK 
op de wet op het racisme. Deze 
beide wallinganten hadden de 
Vlamingen immers vergeleken 
met Nazi's. Cools en Dehousse 
hadden verder ook gezegd dat 
alle Vlamingen die in Wallonië 
werken ontslagen moesten wor
den. Inderdaad een straf staaltje 
van racisme. 

Nu blijkt dat deze klacht ont
vankelijk is. Probleem blijft ech
ter de „parlementaire onschend
baarheid" van deze beide Waal
se politici. De Waalse socialisten 
keurden indertijd mee de huidige 
wetten op het racisme goed. 
Bijgevolg moeten zij hiervan ook 
de konsekwenties dragen. De 
pariementaire onschendbaar
heid van Cools en Dehousse 
moet dus dringend worden op
geheven, zodat deze heethoof
den voor hun verwerjjelijke uit
spraken ook écht kunnen ver
volgd worden 
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Volksbedrog 
Het ministerie van ekonomi-

sche zaken, o I v Mark Eyskens, 
probeert de bittere kernenergie-
pil enigszins te vergulden Zoals 
vorige week bekend raakte 
heeft de Belgische regering toch 
een overeenkomst gesloten met 
de Franse regering nopens de 
bouw van de kerncentrale te 
Chooz België zal deelnemen 
aan de bouw van deze Franse 
kerncentrale en Franknjk mag, 
straks, meewerken aan de vijfde 
kerncentrale te Doel Met als 
gevolg dat Limburg zijn steenko-
lencentrale definitief mag verge
ten 

Maar, zo beweert men nu, 
indien er schadevergoedingen 
zouden moeten betaald worden 
wegens het met bouwen van 
Doel V, dan zal de Belgische 
nukleaire industne voor deze 
kosten moeten opdraaien 

Pnmo IS het duidelijk dat er 
voor 1987 heus wel zal beslist 
zijn deze kerncentrale te bou
wen en, secundo, gelooft geen 
sterveling dat de nukleaire indus
tne ooit zal opdraaien indien er 
toch boetes zouden moeten ver
effend worden Deze bedragen 
zullen in dit geval ruimschoots 
verhaald worden op de alledaag
se elektriciteitsverbruiker Zelfs 
al maakt de nukleaire lobby jaar
lijks miljarden winst' 

Volksmacht 
In het weekblad van de Chris

telijke Arbeidersbeweging 
„Volksmacht" kan men soms leu
ke dingen lezen Het jongste 
nummer publiceert op zijn eerste 

bladzijde „Pasen vieren is kleur 
bekennen", een beschouwing 
van de nationale ACW-proost 

In dit stuk roept deze prelaat 
op om zich in te zetten voor 
meer eerlijkheid, rechtvaardig
heid en vrede Hij gaat hierbij 
zelfs over tot bekentenissen „In 
een bepaalde afdeling werd de 
rente op het spaargeld voor 
Lourdes ten dele gebruikt „om 
eens samen te gaan eten" met 
de leden van het comité Geen 
haan die er naar kraaide De 
mensen wisten van mets" Tot 
eindelijk een nieuwe voorzitter 
uitleg vereiste Het is moedig dat 
deze proost dergelijke feiten aan 
de kaak stelt 

De rest van de ACW-leiding 
zou er echter goed aan doen 
ook eens zelf „mea culpa" te 
slaan Probeer maar eens als 
knstelijk-geinspireerde werkne
mer, van Vlaamsnationale over
tuiging, door te breken tot de 
ACW-top Of welke VU-sympati-
zant kan ooit op steun rekenen 
bij verkiezingen, ook al is hij lid 
van het ACW? Er waarom wor
den uitsluitend de zitdagen van 
CVP-mandatanssen in dit week
blad aangekondigd"? 

Late 1 april 
Elke wakkere burger weet dat, 

wanneer hij op 1 apnl zijn krant 
openslaat, hij terdege rekening 
moet houden met de mogelijk
heid mm of meer geslaagde 
moppen tussen de andere, ern
stige berichtgeving te vinden 

Blijkbaar heeft men zich op de 
redaktie van de socialistische 
partijkrant „De Morgen" van een 
drietal weken vergist, vermits 

NVS. 

Cabinet du Premier Minist re 

Secretar iat 
du 

Conseil des Ministres 

1000 Bruxel les, Ie 12 a\ r i l 198't. 
Rue de la Loi 16 

C7/n« foJZ f AG6L0MERATir''"S 
y . . j . /18-n \m / ^ ^ . 

Monsieur Ie Président, 

A \ a n t son depart au Japon, Monsieur Ie Premier Minist re m'a 

chargé de l 'honneur de répondre a xotrfe l e t t re du 21 mars 198't, dont 

i l a communiqué la teneur au Conseil des Ministres du 6 a \ r i l dernier. 

Je puis \ous informer de ce que Ie Conseil des Ministres n'a 

pas juge opportun de retenir Ie 17 ju in procham, jour du scrut in pour 

1'election du Par lement europeen, comme date d 'e lect ions pour Ie 

renou\el lement du conseil de 1'agglomeration bruxeltoise. 

Le Conseil n' a pas pu non plus fa i re sienne la suggestion de 

restaurer le conseil regional bruxellois inst i tue par la lo i du Ier aoüt 

197'f et supprimé par la loi du 19 juiUet 1977. 

Veuil lez agréer, Monsieur le Président, 1'assurance de ma 

haute consideration. 

A Monsieur A. LAGASSE, 

Président du conseil de 

1'agglomeration bruxel loise, 

15, rue de la Lo i , 

BoTte 101 

Le Secrétaire du Conseil, 

lOftO BRUXELLES 

De ministerraad heeft beslist de verkiezingen voor 
de Brusselse agglomeratieraad niet te laten samen
vallen met de verkiezingen voor het Europees 
parlement Zo blijkt uit dit schrijven van de sekreta-
ris van de ministerraad, Grauls, aan de voorzitter 
van de agglomeratieraad, de FDF'er Lagasse Deze 
politieke instelling toestaat reeds 13 jaar m zijn hui
dige vorm Met als gevolg dat vier zetels zelfs niet 
eens meer kunnen worden ingenomen, bij gebrek 
aan opvolgers De enige VU-schepen, Jan De 
Berlangeer, pleit voor de afschaffing van deze 

3. GRAULS. 

agglomeratieraad en de vervanging ervan door 
een paritair samengestelde hoofdstedelijke raad 

Tussen de voorzitter van de Brusselse executieve, 
Hatry, en de voorzitter van deze agglomeratieraad 
IS bovendien sinds geruime tijd een onfrisse ruzie 
aan de gang, o a over de ophaling van het huisvuil 
en de betaling van de onkosten O ja, voor wie nog 
verwonderd zou zijn, de korrespondentie tussen 
de sekretaris van de regering Martens en de 
Brusselse agglomeratie gebeurt eentalig Frans 

De blauwe stempelkaart 
D E kommentaarschrijvers 

van serieuze kranten 
weten dezer dagen te 

voorspellen, dat het parlement 
weldra aan herwaardering toe 
Is. De volmachtenperiode ligt 
achter de rug. En de vertegen
woordigers van het soevereine 
volk mogen weer onbelemmerd 
aan de slag. 

Maak dat aan je grootje wijs! 
Het is het parlement zelf — en 
meer bepaald de regerings
meerderheid in dit parlement 
— dat de volmachten heeft 
goedgestemd. Aleen volslagen 
naïevelingen zullen verwach
ten, dat de politieke harakiri-
plegers hun zwaard voortaan in 
andermans buik zullen ploffen. 

De herwaardering van het 
parlement is een affaire van 
herwaardering van het politiek 
personeel. Vooral dan bij de 
meerderheid. Want in de oppo
sitie zitten een stel jongens, die 
hun parlementair brood aller
minst in ledigheid eten. 

Neem nou bij voorbeeld Jaak 
Gabriels. Alert en waakzaam, 
steeds bij de pinken om een 
dossier uit te pluizen. Deze 
week in het nieuws met het 
schandaal van de sindikale pre
mie op het dopgeld. 

Wie stempelt zal het onder
hand wel weten- z'n stempel
geld krijgt hij via de bank- of 
postrekening ofwel van de 
Hulpkas voor Werkloosheids
vergoeding, een neutrale over
heidsinstelling. Ofwel — en dat 
geldt de overgrote meerder

heid van de stempelaars — van 
een der drie grote kleurvakbon-
den. 

Op zichzelf is het al merk
waardig dat de officiële steun 
uitbetaald wordt via de niet-
officiële weg van vakbonden. 
Dat kost alleen maar méér geld. 
Want de administratie loopt 
grotendeels dubbel: ze wordt 
afgehandeld en bijgehouden 
zowel bij de RVA als op de 
vakbonden. 

Voor wat hoort wat, natuur
lijk. Jaak Gabriels heeft uit ge
gevens van het ministerie van 
Tewerkstelling (nou ja, what's in 
a name ?) en Arbeid netjes uit
gekiend, hoe goed de sindika-
ten varen bij de werkloosheid. 
Het aloude motto dat de ene 
zijn dood de andere zijn brood 
betekent, heeft blijkbaar nog 
niet afgedaan. 

In 1970 kregen de vakbonden 
uit de staatsruif een kwart mil
jard toegeschoven voor hun 
administratiekosten bij de 
werkloosheidsuitkering. In 
1982 was dat bedrag zo maar 

eventjes vertienvoudigd. En 
waar alle burgers moeten inle
veren, blijken de vakbonden 
aan deze regel te ontsnappen: 
van 1982 naar 1983 verhoogde 
het sindikale handgeld liefst 
maar weer eens met 200 mil
joen-

Nou, zal je zeggen, er zijn 
vandaag de dag dan ook veel 
meer werklozen dan in 1970. 
Klopt! Maar de vereenvoudi
ging van de uitbetalingsmeka-
nismen had eigenlijk al geruime 
tijd moeten leiden naar minder
uitgaven. En daar klopt het he
lemaal niet meer! 

Neem nou het invullen van 
een doodgewoon C4-formulier. 
Zelfs de meest hardleerse vak
bondsbediende zal die presta
tie klaren binnen maximaal vijf 
minuten. Die vijf minuten zijn 
dan goed voor 250 tot 450 fr. 
staatssteun-

Het opvallendste is, zo heeft 
Gabriels becijferd, dat de libe
rale vakbond van 1982 naar 
1983 zijn aandeel in de buit zag 
stijgen van zowat 158 miljoen 
met één sprong naar 356 mil
joen. 

Wat was er met dit amechte 
ACLVB dan zo plots gebeurd? 
Niet veel, behalve dat de libera
le moederpartij in de regering 
was geraakt 

Waaruit te leren valt, welke 
betekenis moet gehecht wor
den aan Verhofstadts verklarin
gen over de ontvetting van de 
staat-

L 

deze krant op 19 apnl uitpakte 
met de titel „SP-plan 220000 
jobs meer" Doodernstig wordt 
in dit artikel gesteld dat de socia
listische studiedienst hét won
dermiddel tegen de ekonomi-
sche krisis heeft uitgevonden, 
waarmee er spoedig 220000 
jobs meer zouden zijn 

W I J verwerpen met klem het 
door de roomsblauwe koalitie 
gevoerde a-sociale en neo-libe-
rale beleid, maar even nadrukke
lijk wijzen WIJ het kollektivisti-
sche SP-altematief (sic) van de 
hand. Onder meer omdat de SP 
in dit plan helemaal geen reke
ning houdt met de ekonomische 
werkelijkheid, nl dat er in Vlaan
deren een totaal andere sociaal-
ekonomische situatie bestaat in 
vergelijking met Wallonië en 
dat bijgevolg het ekonomisch 
beleid verschillend moet uitge
werkt worden Bovendien zwijgt 
de SP in alle talen over het feit 
dat indien Vlaanderen ekono
misch zelfstandiger zou zijn, de 
inlevenngen met de helft zouden 
kunnen worden verminderd Op 
vandaag dient de helft van de in-
leveringsopbrengst immers uit
sluitend voor het in leven hou
den van één enkel Waals bednjf i 

Publiciteit 
De Europese Kommissie hul

digt vreemde pnncipes O m 
voor wat het publiceren van per
soneelsadvertenties betreft in 
dag- en/of weekbladen Uit het 
antwoord op een vraag van SP-
Europarlementslid Karel Van 
Miert wordt duidelijk dat de Eu
ropese Kommissie enkel adver
tenties plaatst in de kranten-
groep „De Standaard" en „Het 
Laatste Nieuws" Deze kranten, 
van respektievelijk CVP- en 
PVV-strekking, zijn dus de enige 
Vlaamse persorganen die mee 

mogen eten uit de rijke financiële 
potten van Europa CToevallig zijn 
dit ook de kranten die aanleunen 
bij de huidige regeringskoalitie ) 

Als „exkuus" wordt aange
voerd dat het plaatsen van publi-
citeiten gebeurt via een speciaal 
„buro", dat op haar beurt knteria 
hanteert zoals oplage, „type van 
lezers" en „penetratiegraad" 

Dit betekent noch min noch 
meer dat burgers die bijvoor
beeld een socialistische krant of 
een Vlaams-nationaal weekblad 
lezen niet passen bij het „type 
van lezers" zoals de Europese 
kommissie voorstelt Van diskri-
minatie gesproken 

Groen wordt 
rood 

Dinsdag grepen in een aantal 
steden manifestaties plaats inge-
ncht door de socialistische vak
bond ABVV „Om druk uit te 
oefenen op het overleg tussen 
regering en vakbonden" dat 
daags nadien startte 

Het IS normaal dat men in zo'n 
betoging veel rode vlaggen ziet 
en militanten.van diverse linkse 
organizaties, gaande van SP 
over KP tot PvdA (Amada) en 
Anarchisten Groot was onze 
verbazing toen wij daar tussen 
ook een groepje „Groene" meis
jes en jongens bemerkten 
Groen kleurt rood 

WIJ kijken met spanning uit of 
Agaiev ook zal aanwezig zijn bij 
een eerstvolgende, Vlaams-radi-
kale manifestatie 

Of IS het toch juist dat Agaiev 
eigenlijk een organizatie van ont
goochelde socialisten en kom-
munisten is, die onder een aan
lokkelijk natuurgroen wimpeltje 
hun ware aard proberen te ver
bergen ' 
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Maar de biefstuk kost voor elk evenveel., 

De ene gepensioneerde is 
niet gelijl< aan de andere 

Eén van de grote sociale kwelduivels die maar niet verbannen worden betreft 
de pensioenen. Er is nu een nieuw initiatief-Mainil dat er grotendeels op 
neerkomt dat de woekerende ongelijkheden nog steviger bestendigd worden. 
Van een hechte harmonizatie valt nauwelijks te spreken. De VU-kamerleden 
Willy Desaeyere en Oktaaf Meyntjens hebben hier woensdag op een perskon-
ferentie op gewezen. 

band volledig ontbreekt De mi
nister klaagt dit wel aan met de 
mond maar met met de daad. 
• Als derde stap in de richting 
van de harmonizatie wat betreft 
de openbare pensioenen zou 
tenminste voor wat betreft de 
nieuwe pensioenen de mate 
waarin het privaat pensioen 
wordt overtroffen in zekere 

EÉN van de hoekstenen van 
het Volksunie-program
ma is altijd het begrip 

„basispensioen" geweest. Dit wil 
zeggen dat iedereen in princiep 
van de gemeenschap hetzelfde 
pensioen moet ontvangen, en 
dat een eventueel surplus-pen-
sioen enkel het gevolg kan zijn 
van vnjwilhge extra-bijdragen. 

Op dit ogenblik ziet de toe
stand er als volgt uit: ons pen
sioenstelsel vormt een waaier 
met in het midden de (private) 
tewerkgestelden (arbeiders en 
bedienden), ver hieronder de 
zelfstandigen en heel ver hierbo
ven de openbare sektor. Een 
harmonizatie, zoals de VU voor
staat, zal dan ook neerkomen op 
een verhoging van het zelfstan
digen- en een verlaging van het 
ambtenarenpensioen. 

Twee princiepen 
Het zou echter niet optimaal 

en onrechtvaardig zijn om deze 
aanpassing van vandaag op mor
gen door te voeren zonder kom-
pensatie: de betrokkenen moe
ten de tijd knjgen om via een wij
ziging van hun spaargedrag hun 
totaal pensioen konstant te hou-

• den en moeten in de financiële 
mogelijkheid gesteld worden om 
dit te doen. Vandaar dat VU-
amendementen telkens een 
kompenserende loonsverhoging 
voorzien die zo groot uitvalt dat 
het beschikbaar inkomen over 
de gehele levenscyclus gezien 
precies konstant blijft of zelfs 
nog toeneemt. Bovendien wordt 
telkens een overgangsperiode 
voorzien tijdens dewelke een 
gemengd systeem wordt toege
past- voor een gedeelte wordt 
de oude — en voor het overige 
gedeelte de nieuwe bereke-
ningsmetode toegepast, waarbij 
het gewicht van het nieuwe sys
teem steeds maar toeneemt 
naarmate de jaren verstrijken, en 
zodanig dat na 45 jaar integraal 
het geharmonizeerd systeem 
kan worden gebruikt 

Men kan met anders dan vast
stellen dat de regenng zelf exact 
volgens deze twee basisprin-
cieps te werk ging voor wat 
betreft de zelfstandigen: het 
pensioen werd dichter bij het 
gemiddeld pensioen gebracht 
doch in kompensatie werden de 
bijdragen verhoogd, met een 45-
jarige overgangspenode. Hier 
houdt de regenngslogica echter 
op- in plaats van voor de ambte
naren dezelfde (VU)-weg te be
wandelen werd op dit vlak, waar 
het zich nochtans het meest 
opdringt helemaal mets gedaan 

De grote „afstand" die er be
staat tussen het VU-programma 

Sociale ongelijkheid wordt nog immer tot en met de pensioenperiode doorgetrokken, (foto Zafar) 

en het regeringsontwerp maakte 
het gewenst de amendementen 
te beperken tot de volgende vijf 
„stappen". 

Vijf stappen 
9 De meest fundamentele on
rechtvaardigheid van ons pen
sioenstelsel bestaat hierin dat 
daar waar normaal het pensioen 
in verhouding staat tot de gele
verde inspanningen gedurende 
het ganse leven voor de ambte
naren enkel de laatste vijf jaren 
op het einde van de loopbaan 
meetellen, gedurende dewelke 
uiteraard het inkomen het 
hoogst uitvalt 

Daar waar men nog zou kun

nen aannemen dat omwille van 
specifieke karakteristieken er 
belangrijke verschillen moeten 
blijven bestaan qua penstoenn/-
veau (mijnwerkers, zeelieden, 
enz..J lijkt in ieder geval een 
minimumvoorwaarde te zijn — 
om tenminste op termijn een 
zekere harmonizatie mogelijk te 
maken — dat de referentieperio
de zou geharmonizeerd worden 

• De tweede meest fundamen
tele onrechtvaardigheid van ons 
pensioenstelsel bestaat erin dat 
daar waar in de private sektor er 
een volstrekte proportionaliteit 
bestaat tussen de geleverde fi
nanciële inspanningen, de bijdra
gen, en het pensioen, in de open
bare sektor daarentegen deze 

mate moeten worden verhin
derd, uiteraard mits loonkom-
pensatie én overgangsperiode 

• Als vierde stap in de richting 
van de harmonizatie zou voor 
alle openbare pensioenen, dus 
ook voor de bestaande, een ver
mindering van het surpluspen-
sioen moeten worden voorzien. 
Het kan inderaad met ontkend 
worden dat het verschil tussen 
het maximum- en het minimum-
pensioen door de overgrote 
meerderheid van de bevolking 
als wraakroepend wordt erva
ren 

Tijdens de periode toen de 
VU mede in de regering zat 
werd trouwens een eerste po
ging gewaagd in deze nchting 

via de wet-Wijninckx. Men kan 
zich echter met van de indruk 
ontdoen dat het hier om een 
louter „symbolische" geste ging, 
aangezien het aantal betrokke
nen praktisch nul was. bijna nie
mand verdient in de openbare 
sektor immers meer dan een 
sekretaris-generaal Deze indruk 
werd nog versterkt toen bleek 
dat de regenng, met nochtans de 
socialisten erbij, weigerde om de 
wet toe te passen en de socialis
ten zelf stemden tegen de amen
dementen van Desaeyere en De 
Beul die nochtans identiek wa
ren met de wet-Wijninckx, inge
diend bij de Senaat 
• Als vijfde stap in de nchting 
van de harmonizenng zou abso
luut „iets" moeten gedaan wor
den om te vermijden dat de 
mensonterende toestand blijft 
voorbestaan waarbij het pen
sioenbedrag van zelfstandigen 
onder het bestaansminimum 
blijft zodanig dat zij op het 
OCMW en dus de gemeente 
een beroep moeten doen. van
daar onze amendementen. 

Syndikale druk 
De VU betreurt ten zeerste 

dat de traditionele partijen met 
de politieke moed hebben opge
bracht om reëel te streven naar 
een echte harmonizatie van de 
pensioenen. Dit bewijst ten eer
ste dat de PVV niet echt bekom
merd IS om een reële ontvetting 
van de staat: van deze kant werd 
geen enkel amendement inge
diend, blijkbaar omdat het uitde
len van postjes in de kollektieve 
sfeer, met alle voordelen van-
dien, meer gewicht in de schaal 
legt 

Wat de CVP en de SP betreft 
gaat het meer en meer om „klien-
ten-partijen" die niet meer dur
ven optornen tegen de sindikale 
druk. De houding van de SP in 
dit debat ontgoochelt over de 
ganse lijn. alle amendementen 
van de SP strekken er toe om de 
openbare uitgaven nog verder te 
doen stijgen en ook maar geen 
enkel amendement werd door 
de SP ingediend in de lijn van de 
Wijninckx-filosofie Erger, de tus
senkomst van de heer Wijmnckx 
zelf in de Senaat rept met geen 
woord meer over zijn oorspron
kelijke bedoelingen 

Vele ambtenaren staan noch
tans ook dicht bij de Volksunie, 
en toch hebben wij met geaar
zeld om een moedig standpunt in 
te nemen terzake 

De Volksunie is er trouwens 
van overtuigd dat de betrokke
nen zelf alle belang hebben bij 
meer direkt en minder uitgesteld 
loon en dat enkel een blind sindi-
kaal opbod een verdere harmo
nizenng in de weg staat 

Ten slotte moet het als onde-
mokratisch bestempeld worden 
dat de minister zijn tekst ver
schillende malen heeft aange
past op aandringen van de sindi-
katen maar dat hij pertinent wei
gert om ook maar iets van be
lang te wijzigen op aandringen 
van het Parlement zelf 

Meer en meer worden de 
parlementsleden van de meer
derheid gereduceerd tot de 
spreekbuizen van bepaalde 
drukkingsgroepen, zonder dat 
met het belang van gans onze 
volksgemeenschap wordt reke^ 
ning gehouden 

De Volksunie als onafhankelij
ke partij wil met dat de meest tal
rijke en best georganizeerde 
groep het haalt maar dat het 
belang van de ganse gemeen
schap blijft pnmeren, en dit vergt 
precies een echte harmonizenng 
van de pensioenen 
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FW-enquête bij VU-mandatarissen: 

„Politiek is 
onverbiddelijk" 

Het paasreces zit er op. Althans voor de parlementsleden. Op gemeentelijk 
vlak werd gewoon doorgewerkt, al krijgen ook daar de traditionele vakantiepe
riodes meer en meer vat op de werkzaamheden. 

Meteen herbegint voor de mandataris het onregelmatig bestaan van vergade
ringen, dienstbetoon, sociale verplichtingen... En het gezin bij dat alles? Lijden de 
gezinskontakten en de opvoeding van de kinderen niet onder de uithuizigheid 
van de echtgeno(o)t(e)-mandataris? 

Deze vraag moet positief beantwoord worden. Dat blijkt uit een enquête van 
de Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen bij de VU-mandatarissen. Eén 
onder hen stelde onomwonden: „Politiek is' onverbiddelijk"! 

VOLGENS FVV-voorzit-
ster Huguette De Blee-
cker-lngelaere is er in 

ons land nog geen onderzoek 
verricht rond de tematiek van de 
„De invloed van de politieke be
drijvigheid op het gezinsleven". 
De FVV zette dan een eigen 
BTK-projekt op, om onder de 
vorm van een enquête deze 
vraagstelling uit te diepen. Vori
ge week werden de resultaten, 
mooi gebundeld in een brochure, 
aan de pers voorgesteld. 

De vragenlijst werd enkel ver
stuurd naar VU-mandatarissen, 
zowel op gemeentelijk, provin
ciaal als nationaal vlak. In heti 
totaal werden er 370 verzonden. 
De lijst bevatte een 60-tal vra
gen, waarvan een gedeelte dien
de Ingevuld door de partner en 
door de kinderen. 

Welgeteld 97 vragenlijsten (68 
mannen en 29 vrouwen) of 
26,2 t.h. bereikten opnieuw het 
FVV-sekretariaat Weliswaar 
een „fatsoenlijk" antwoordper-
centage, maar uiteraard zoals de 
voorzitster het uitdrukte „geen 
voldoende basis voor weten
schappelijke konklusies, wél een 
aanzet tot verder en diepgaan
der onderzoek." 

Gezinsbewust 
In het eerste gedeelte van de 

studie wordt gepeild naar de 
identifikatie en de sociale achter
grond van de mandataris, maar 
ook van zijn (haar) partner en 
kinderen. Deze hoofdstukken 
zijn écht het lezen waard, maar 
binnen het korte bestek van dit 
artikel zien wij ons verplicht on
middellijk naar het tweede luik te 
grijpen: het gezinsleven van de 

mandataris en de invloed van de 
politieke bedrijvigheid daarop. 

Twee derde van de VU-man
datarissen acht het nodig, doel
bewust tijd uit te trekken voor 
het gezin. Slechts dan kan een 
gezond en normaal gezinsleven 
ontplooid worden. Om de week 
wordt dus een moment vrijge

houden, meestal tijdens het 
weekeinde. Vooral de zondag 
lijkt verheven te zijn tot heilige 
gezinsdag. 

Opvallend is toch dat een der
de geen tijd heeft voor het gezin. 
Als belangrijkste reden daar
voor, wordt verwezen naar het 

\ 

gebrek aan tijd, ook naar het feit 
dat het onregelmatig leven geen 
planning mogelijk maakt Slechts 
een zeer kleine minderheid acht 
het niet nodig om zich bewust 
met het gezin bezig te houden. 

Wel gaat een ruime meerder
heid van de politici samen met 
het gezin op vakantie, een ware 
verademing" te midden van het 
politieke werk. 

Er kan gesteld worden dat de 
meeste mandatarissen zich be
wust zijn van een goede gezins
relatie op affektief en emotioneel 
vlak. Zij zijn dit echter des te min
der wat de praktische kanten 
betreft De huishoudelijke taken 
vallen duidelijk op de schouders 
van de vrouw. Het dagelijks on
derhoud, de boodschappen, het 
bereiden van de maaltijden,». 
over dat alles zwaait moeder de 
skepter. Uiteraard houdt dit in 
dat de taak van een vrouwelijke 
mandataris biezonder zwaar om 
torsen is: naast haar politieke 
inzet wacht haar thuis een dag
taak. 

Doch vervreemd 
De mandataris besteedt dus 

veel tijd aan de politieke aktivitei-
ten. Sommige volksvertegen
woordigers spreken zelfs van 
zeven dagen per week! 

Erg gelukkig zijn de politici niet 
met deze vaststelling. Zij geven 
grif toe dat hun uithuizigheid een 
nadelige invloed heeft op de 
gezinskontakten en de opvoe-
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„De politieke aktiviteiten leveren globaal gezien meer na- dan voordelen op. Het belangrijkste nadeel is het 
tekort aan kontakt tussen de mandataris en zijn gezin. Het belangrijkste voordeel is de betrokkenheid met 

het politiek gebeuren en de vele sociale kontakten die daaruit voortvloeien". 

De Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen (FVV) groepeert 
een honderdtal vrouwengroe
pen en bestrijkt in haar werking 
het ganse Vlaamse land. Zij 
streeft ernaar zoveel mogelijk 
vrouwen van Vlaams-nationale 
strekking te motiveren om zich 
politiek in te zetten. De brochure 
„Politiek versus gezin. De in
vloed van de politieke bedrij
vigheid op het gezinsleven"kan 
verkregen worden op het FVV-
sekretariaat, Bennesteeg 2,9000 
Gent Zij kost 80 fr 

ding van de kinderen. Komt daar
bij het dienstbetoon, waardoor 
het normale familieleven al te 
dikwijls gestoord wordt Van eni
ge privacy van het gezin is haast 
geen sprake meer. 

Haast unaniem zijn de gezins
leden van oordeel dat vooral de 
zogenaamde „aanwezigheidspo-
litiek" enorm vervelend is. Maar 
aan het mandaat is uiteraard ook 
een positieve zijde: een ver
hoogd politiek engagement poli
tiek mondige kinderen, een rui-. 
mere relatiekring... Maar hoe dan 
ook wordt de vervreemding van 
het gezin, vooral door mannelijke 
mandatarissen, scherp aange
voeld. Eén van hen stelde het al
dus: „Politiek is eigenlijk niet voor 
een gehuwd persoon". En een 
ander: „Een gezin met kinderen, 
een beroep en politiek zijn drie 
onverenigbare zaken. Een van 
de drie is gedoemd tot misluk
ken". 

En toch, ondanks dat alles is 
de betrokkenheid van het gezin 
bij de politieke aktiviteiten van de 
echtgeno(o)t(e)-politicus zeer 
groot Zijn of haar politiek enga
gement wordt als boeiend en 
geestverruimend aangevoeld. 
Het brengt spanning, afwisseling 
en een dynamisch sociaal leven 
mee. Trouwens, ruim een derde 
van de partners van de VU-
mandatarissen neemt aktief deel 
aan de politieke aktiviteiten: 
soms binnen de afdeling, meest
al bij het sekretariaatswerk of 
het dienstbetoon. 

Als besluit van het onder
zoek werd aan de partners en 
de kinderen gevraagd alle 
voor- en nadelen van de politie
ke Inzet van hun echtgenoot of 
ouder op een rijtje te zetten. 
Hun besluit: zij willen niet dat 
deze de politiek verlaat en dit 
omwille van het recht dat elk
een heeft om zijn belangstelling 
te ontwikkelen. Kinderen be
schouwen de politieke Inzet 
van hun ouders zelfs als een 
plicht tegenover Vlaanderen. 
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KIMER De Belgische 

armoede 
De regering gaat er prat op dat zij de konkurren-

tiekracht van de ondernemingen heeft herseld. Daar
toe moest zij wel de politiek van de harde munt 
verlaten. 

In het berichtenblad van een bankinstelling lezen 
we dat het loslaten van de harde muntpolitiek 
wellicht onvermijdelijk was zolang van de twee 
ondermijnende faktoren, namelijk de loonkosten en 
het begrotingsdeficit, slechts het eerste ernstig ge-
korrigeerd werd. Dat de devaluatie niet gepaard ging 
met een strenge sanering, is zeker de grootste te
kortkoming van het huidige beleid. 

Limburg, 
kind van 
de rekening 

Geen week gaat voorbij, zon
der dat Jaak Gabriels aan de 
hand van parlementaire vragen 
en tussenkomsten informeert 
naar het wel en wee van zijn pro
vincie. De opeenvolgende ont
goochelende antwoorden zetten 
er hem toe aan, zijn wetenschap 
aan feiten en cijfers te bundelen 
tot een stevig dossier over de 
sociaal-ekonomische situatie van 

Limburg. Vorige week maakte hij 
het kenbaar aan de pers. 

Het werd dus, helaas, een 
dossier over de achterstelling 
van Limburg. „Limburg, het kind 
van de rekening". Een dossier 
waarin de benadeling op diverse 
terreinen uit de doeken wordt 
gedaan, telkens gemotiveerd 
met cijfers en gegevens van de 
heren ministers zelf. 

Fenomenaal 
Als uitgangspunt hanteert het 

kamerlid uiteraard de tewerkstel
ling. Van 1973 tot 1982 daalde 
het aantal loontrekkende werk
nemers in België met bijna 
100.000 eenheden. In Limburg 
daarentegen nam hun aantal toe 
met zo'n 20.000. 

Dat betekent echter geens
zins dat de jonge Limburgers het 
voor de wind zouden hebben. 
Nee, op tien jaar tijd verzeven-
voudigde het aantal werklozen... 
tot meer dan 50.000! 

Jaak Gabriels betitelt deze 
stijging als fenomenaal, en dat 
klinkt geenszins overdreven: 
„Du ' jaarlijkse bijkomende 
stroom vsn aktieven, zo'n 5.000 a 
6.000, wordt in z'n iotaliteit naar 
de stompellokalen verwezen". 

Vanuit die vaststelling gaat de 
Limburger op zoek naar de in
spanningen cle de overheid le
vert voor zijn provincie. Zijns 
inziens moet die overheid uiter
aard Limburg geven waar het 
recht op heeft, maar bovendien 
„moet het eigen intiatief — hoe 
lofwaardig ook — vergezeld 
gaan van een begeleide aanpak 
via budgettaire enveloppes, zo
als destijds het geval was met 
het Prioritair Investeringsplan 
voor Wallonië op het vlak van 
openbare werken". En vermits er 

vandaag zovelen de mond vol 
hebben over „prioriteit voor Lim
burg"... 

Slechts woorden 
...althans onder de vorm van 

mooie beloften. Want het eerste 
cijfer is al verre van bemoedi
gend. Op het vlak van de tewerk
stelling in de overheidssektor, 
met inbegrip van het onderwijs, 
ligt Limburg ver onder het natio
naal gemiddelde. In het totaal 
heeft het zo'n 12.000 jobs te 
weinig, wat bijna een vierde Is 
van de huidige werkloze Lim
burgse bevolking! 

En zo gaat het verder. Ook in
zake de diverse zogenaamde 

NA de Vlaamse Raad heeft nu 
ook de Raad van de Franstali

ge Gemeenschap Brussel uitgeroe
pen tot hoofdstad. Het voorstel van 
dekreet dat ingediend werd door 
FDF'er Gillet, werd pas een paar 
ogenblikken voor de stemming ken
baar gemaakt en zonder enig debat 
onmiddellijk goedgekeurd. 

MOMENTEEL ligt bij de Raad 
van State een wetsontwerp 

tot invoering van het politiek verlof 
voor de personeelsleden van de 
overheidsdiensten. Het komt even
wel niet helemaal tegemoet aan de 
wensen van Rob Vandezande. Het 
betreft immers alleen de mandaten 
die op het gemeentelijk, het regionaal 
of het provinciaal vlak worden uitge
oefend en slaat niet op een mandaat 
als lid van de wetgevende kamers. 

IN 1983 werden in het Vlaamse 
gewest 12.818 aanvragen inge

diend voor het bouwen met een 
premie. Daarvan werden er 742 af
gewezen. Verder vernam Oktaaf 
Meyntjens dat zowat een derde van 
de premies toegekend werd aan 
belastingsplichtigen met een netto
belastbaar inkomen van maksimaal 
500.000 fr. Een vierde van de aanvra
gen situeert zich bij de inkomenska-
tegorieën boven het miljoen. 
C E N koninklijk besluit van 1978 
^ bepaalt dat een gelijke taalkun
dige verdeling van de betrekkingen 
bij Sabena binnen vijf jaar moest 

„opslorpingsprogramma's" 
(DAG, BTK,..J blijken de Limbur
gers benadeeld te zijn, terwijl 
bovendien het optreden van de 
RVA tegen werklozen er stren
ger is dan doorgaans elders. 

Op het vlak van de diverse 
overheidsmaatregelen bevindt 
Limburg zich nergens. Dat geldt 
voor de Investeringen met 
staatstussenkomst, de afname 
van de Kempense steenkolen, 
rentetoelagen en kapitaalpre-
mies voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, arbeidsplaats-
premles en tussenkomsten van 
het waarborgfonds. 

Bijkomend maakt het VU-ka-
merlid dan nog gewag van het te 
beperkte aandeel in de NIM, de 
NMKN, bij overheidsbestellin
gen, de RTT, jeeps, bussen, enz... 
Een lijst die meer dan voldoende 
lang is om aan te tonen dat er 
van een "prioritaire aanpak tot op 
heden geen sprake is. Nochtans 
Is deze eis, die zo sterk werd be
klemtoond door dfe Vereniging 
van Lim.burgse burgemeesters, 
een absolute noodzaak. 

Jaak Gabriels: „Buiten de be
staande tussenkomsten moet 
Limburg voor de eerstkomende 
jaren over een ekstra-enveloppe 
kunnen beschikken, gelegen tus
sen de 15 a 20 miljard en dit min
stens tot 1995 (de aangroei van 
de beroepsbevolking). Alles aan 
eigen initiatief overlaten kan niet 
Zelfs buiten de prognoses van 
een ekonomische heropleving 
moet de overheid Limburg ge
ven waar het recht op heeft 
inzake overheidsbestellingen, 
overheidsplaatsen en doelge
richt richten van investeerders 
naar Limburg. Alleen aldus kan 
Limburg op het normale ontwik
kelingspeil gebracht worden. 
Meer hoeven we niet maar min
der verdragen we niet meer!" 

verwezenlijkt zijn. Via een vraag van 
Jef Valkeniers vernemen we dat dit 
inderdaad het geval zou zijn, zeker 
bij de lagere personeelskategorieën. 
Bij het vliegend meesterpersoneel 
tellen we echter 244 Franstaligen 
tegen 132 Nederlandstajigen. Maar 
ook bij de hoogste hiërarchische 
klassen van het grondpersoneel iser 
nog een franstalig overwicht Dat 
blijkt uit een vraag van Paul Peeters: 
van de 359 personeelsleden op trap 
4 zijn er 175 Nederlandstaligen en 
184 Franstaligen. 

y i NDRÉ De Beul informeerde 
^^ naar de media-uitgaven van de 
Vlaamse Regering in 1982. De Ge
meenschapsministers Galle, Akker-
mans en Hugo Schiltz antwoordden 
onomwonden dat zij geen enkel kre
diet uittrokken voor een mediakam-
panje. Hun kollega van huisvesting, 
Buchmann, voerde een informatie-
kampanje van 8 miljoen. Resten nog 
Geens en Lenssens, die de gestelde 
vraag met wensten te beantwoor
den. 

TOT slot nog dit Volgens Oswald 
Van Ooteghem zouden er in 

het garnizoen van de transmissie
troepen in Hitfeld (Duitsland) onaan
vaardbare toestanden heersen op 
het vlak van de gezondheid en hygie
ne. Geen nood evenwel, aldus minis
ter Vreven „De verdelgingsploeg 
kakkerlakken komt één of twee maal 
per jaar langs op aanvraag van de 
kwartierkommandant" 

EEN te hoge rentevoet en te 
hoge inflatie zijn hiervan 
het gevolg en blijven zwa

re handikaps voor de ekonomi
sche ontwikkeling. Ook de werk
loosheid blijft onaanvaardbaar 
hoog en het tekort op de over
heidsfinanciën is katastrofaal. 

Dat laatste wil de regering nu 
terugdringen van 16,2 th . van het 
BNP in 1981 tot 7 th . of het Euro
pese gemiddelde. Daartoe zette 
ze een politiek op, die neerkomt 
op een nieuwe overheveling van 
koopkracht van de gezinnen 
naar de overheid. Deze overhe
veling is zwaar, simplistisch en 
direkt Strukturele ingrepen, zo
als inzake de sociale zekerheid, 
worden andermaal naar later 
verschoven. Sedert jaren reeds 
stellen we vast dat de regerin
gen niet in staat zijn strukturele 
veranderingen door te voeren. 
De verklaring daarvoor ligt bij de 
verwevenheid van de traditione
le partijen met hun kliëntenzui-
len. 

Dit land wordt getekend door 
allerlei tegenstellingen, die tot 
slepende politieke konflikten 
leidden: religieus-filozofische te
genstellingen, ideologische en 
Vlaams-Waalse. Voor al deze 
moeilijkheden werd een typisch 
Belgisch kompromis uitgedok
terd, waarvan de kostprijs nau
welijks te becijferen valt Dit Bel
gië is een onhoudbare fiktie ge
worden. Het financieel bankroet 
en de feitelijke ekonomische 
evolutie maken de eenheid lou
ter kunstmatig. Bovendien be
dreigt de Belgische armoede de 
vitaliteit van de Vlaamse ge
meenschap. 

Van de nieuwe matigingsin
spanning wordt geen enkele be
volkingsgroep ontslagen, met uit
zondering van degenen die ge
nieten van het gewaarborgd in
komen voor bejaarden en ande-

Nelly Maes 

re minima. Deze blijven 
geïndekseerd, maar de bedra
gen zijn al te laag om van te le
ven. Te meer daar de regering 
de reële stijging van de levens
duurte niet in de hand kan hou
den, doch zelf oorzaak Is van 
allerlei prijsstijgingen. De kleine 
gepensioneerden en de minl-
mumtrekkers worden dan ook 
tot de armoede veroordeeld. 
"• En dan te bedenken dat in ruil 
voor de goedkeuring van dit 
plan, de Vlaamse CVP en P W -
aanvaard hebben te zwijgen 
over Happart en andere wets
overtreders. Ondertussen mo
gen de Waalse eksellenties wél 
schaamteloos eisen dat Happart 
aanblijft en dat Brussel uitge
breid wordt met de Vlaamse 
randgemeenten en Zaventem. 

Er is maar één mogelijkheid 
om aan deze Belgische armoede 
te ontsnappen: de zorg voor de 
Vlaamse welvaart in eigen han
den nemen. 

Nelly Maes, 
VU-senator. 

NIE 

J. Gabriels: „In plaats vaneen voorkeurbehandeling krijgt Limburg niet 
eens zijn rechtmatig aandeel..." 

PARLEMENIAIRE 

SR^OKKEIS 
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Wij tussen volken en staten / 52 

Apartheid in Karintië? 
Tot onze kranten is het niet doorgedrongen, maar 

de oerdegelijke Zwitserse „Neu Zürcher Zeitung" 
bracht het nieuws op haar tweede bladzijde („Aus-
land"): apartheid bedreigt Karintië. 

Karintië is een grote deelstaat van Oostenrijk. Hij 
paalt ten zuiden aan o.m. Joegoslavië. De Karawan-
ken, voortzetting van de Alpen, vormen de grens. De 
door apartheid bedreigde streek betreft een dunne 
grensstrook ten noorden van dit grensgebergte. 

DE Karawanken vormen 
praktisch de grens tus
sen Duitsers (Bajuwa-

ren) en Slaven (Slovenen). Vroe
ger waren er ook heel wat oude 
Duitse nederzettingen ten zui
den van de Karawanken. Na de 
laatste wereldoorlog werden die 
door de Tito-kommunisten „op
geruimd". 

Grensland 
De Sloveense nederzettingen 

ten noorden ervan zijn blijven 
bestaan, al werden zij tijdens de 
Hitlertijd wel met verduitsing 
(niet met verdrijving of uitroei
ing) bedreigd. 

Bajuwaren en Slovenen zijn al 
van voor de middeleeuwen bu
ren. Oorspronkelijk waren de 
Slovenen meegekomen met de 
Avaren naar midden-Europa, als 
een aan hen onderworpen volk. 

In de achtste eeuw keerden zij 
zich tegen hun meesters-en rie
pen hiertoe de hulp in van de 
Beieren (Bajuwaren). Met goed 
gevolg. Maar met een ander, op 
lange termijn niet zo goed ge
volg. 

De Beieren namen hét be
stuur in handen, via Beieren 
kwam Karintië en ook Krain (ten 
zuiden van de Karawanken) ia 
het Rijk van Karel de Grote 
terecht Sedertdien stond heel 
dit gebied, dat niet alleen door 
Slovenen maar ook nog door 
inheemse lllyrisch-Keltische 
stammen bewoond was, open 
voor gestadige inzijpeling van 
Germanen. Er ontstond daar een 
grootscheepse vermenging, die 
ten noorden van de Karawanken 
op verduitsing uitliep en ten zui
den ervan op versloveensing. 
Van de oorspronkelijke bevol
king resten alleen wat plaatsna
men en vreemde genen in Duit
sers en Slovenen. 

Een kleine en 
toch ongetelde 
minderheid 

De aanwezigheid van een Slo
veense minderheid in Zuid-Ka-
rintië is dus zo oud als die van de 
Slovenen in Joegoslavisch Slo
venië. 

Weliswaar komt in Karintië 
geen enkele zuivere Sloveense 
gemeente voor, wat meer is: 
slechts twee zijn voor méér dan 
de helft Sloveens en ze grenzen 
niet eens aan elkaar. Het gaat 
hoofdzakelijk om het gebied ten 
zuiden van het Wörthermeer en 
de Drau-rivier. 

Hoe aanzienlijk hun aantal is, 
staat niet vast Pro-Sloveense 
kringen spreken van 100.000, 
pro-Duitse van 14.000. Waar pre

cies de waarheid ligt, is moeilijk 
te achterhalen; wellicht niet eens 
in het midden. 

Militant Duitse Karintiërs erge
ren zich nogal eens aan de wei
gering van de Slovenen, zich te 
laten tellen. Volgens hen wijst dit 
er op dat de Slovenen hun juist 
aantal sterk overschatten. Wij 
kunnen als Vlamingen die weige
ring begrijpen. 

Wat hebben wij immers zelf, 
voor het laatst in 1947, met zo'n 
talentellingen ondervonden? Dat 
de minderheid er altijd bij veriiest 
en wel tweemaal. Eenmaal om
dat de meerderheid, in een door 

haar overheerste maatschappij, 
vele middelen aanwendt om 
mensen van de minderheid naar 
haar hand te zetten. En eenmaal 
omdat heel wat leden van de 
minderheidsgroep ofwel uit 
kleinmoedigheid ofwel uit arrivis-
me hun groepsidentiteit ver
loochenen. In omgekeerde rich
ting speelt dit sociale mechanis
me nooit! 

Daar dient aan toegevoegd 
dat de Slovenen geplaagd zitten 
met een soort duitskiljons: de 
Windischen. Dit zijn gedeeltelijk 
verduitse Slovenen, die zelfs een 
eigen mengtaal spreken (een 
Sloveens, doorspekt met Ger
manismen) en steevast de zijde 
van de Duitsers kiezen. Bij talen
tellingen vervalsen zij natuurlijk 
het beeld. 

Joegoslavische 
inval 

Het ware niettemin verkeerd, 
de Slovenen helemaal in de rol 
van de verdrukte Vlamingen te 
zien en de Duitsers in die van de 
verdrukkende Fransen of Walen. 

Geheel of gedeeltelijk Slo
veense scholen bestaan er in 

Karintië sedert de tweede helft 
van de vorige eeuw. De Slave-
nen in Oostenrijk-Hongarije 
stonden er toen dus al beter 
voor dan alle niet-Franse volks
groepen in het huidige Frankrijk. 

Wat meer is: de Duitse meer
derheid vreest sedert het einde 
van de eerste wereldooriog voor 
inlijving bij Joegoslavië. En dit 
niet alleen voor de taalgemeng
de grensstrook maar voor heel 
Karintië. Die vrees is ontstaan uit 
eisen van de negentiende-eeuw-
se Sloveense beweging. 

Voor het- eerst bleek deze 
gegrond \oen Oostenrijk in no
vember 1918 ineenstortte. Toen 
vielen meteen gewapende Slo
venen Karintië binnen. 

Een „Sloveens Nationaal Ko-
mitee" en de Sloveense .pers 
maakten duidelijk dat hun aoel 
inderdaad de inlijving van heel 
Karintië bij de nieuw op te rich
ten staat Joegoslavië was.'Nie
mand wist toen wat het lot zou 
worden van het kleinste, Duitse 
deel van de uiteenvallende, veel-
volkerenstaat Oostenrijk-Honga
rije. Na vier jaren waren ook de 
Karintische dienstplichtigen oor-

Maria-Wörth aan het Wörthermeer in Kanntie. 

logsmoe. Maar voor hun eigen 
heimat wilden zij het nog wel 
eens opnemen. 

Met de hulp van vrijwilligers 
uit Stiermarken en Tirol drongen 
zij de Joegoslavische (ook Ser-
bische) troepen terug. De ge
vechten duurden, met enkele 
Beiroet-achtige wapenstilstan
den tussendoor, tot in juni 1919. 

In 1920 werd dan een groot
scheepse • volksstemming ge
houden: bij het oude, klein ge
worden verslagen Oostenrijk of 
bij het nieuwe, zegevierende 
Joegoslavië? In het omstreden 
grensgebied luidde de uitslag 
22.025 (59%) tegen 15279 
(41 %) voor Oostenrijk. 

Rode draden 
vanuit Ljoebijana 

Het staatsverdrag van 1955 
legt de rechten van de Sloveerv 
se (en Kroatische) minderheid 
o.a. op eigen onderwijs vast 

Wat de leiders van de Slo
veense beweging daar echter 
van gemaakt hebben, is opnieuw 
bron van ergernis en vrees ge
worden voor de Duitsers. Zij 
hebben het recht op onderricht 
in het Sloveens zo uitgelegd dat 
het volstaat, in een klas één kind 
aan te treffen wier ouders ge-

' steld zijn op onderricht in het 
Sloveens, om de gehele klas 
tweetalig onderricht te verstrek
ken. 

De lakse Oostenrijkse over
heid, die — zoals zovele naoor
logse Duitsers — er vreselijk 
voor beducht is, „nationalistisch" 
op te treden, heeft hen hierin 
gelijk gegeven. Het resultaat is 
natuuriijk dat een groot aantal 
Duitse kinderen verbeulemanst 
worden. Daarbij komen nog 
twee andere merkwaardige fak-
toren, die in dezelfde bedenkelij
ke richting gaan. Er bestaat een 
overaanbod van Sloveense ka-
tolieke geestelijken en een te
kort aan Duitse. De Sloveense 
geestelijken zijn doorgaans nog
al nationalistisch ingesteld. Wat 
op zich een goede zaak is, ware 
het niet dat zij dit zijn op de ma
nier van onze FDF-ers, m.a.w. zij 
beijveren zich voor de ontduit-
sing van de hen toevertrouwde 
Duitse kinderen, die vaak niet 
eens meer in- hun eigen taal 
bidden kunnen. 

Een andere merkwaardigheid 
is de ekonomische aktiviteit van 
de Slovenen. Met name stelt 
men al jaren een stille maar 
stelselmatige verwerving van on
roerende goederen vast ten 
voordele van Sloveense perso
nen en organizaties. Men vraagt 
zich af waar de weinig talrijke en 
zeker niet allen bemiddelde Slo
venen het nodige geld halen. 

Er zijn nog andere eigenaardi
ge feiten van dergelijke aard te 
melden. Zij lopen allen als zovele 
draden naar. de Joegoslavische 
deelstaat Slovenië, van waaruit 
regelmatig een hetze gevoerd 
wordt tegen die Duitsers die 
tegen het gevaar van inlijving bij 
Joegoslavië waarschuwen. Die 
heten dan neo-nazi te zijn. Waar
bij men niet vergeten mag dat 
het officiële Slovenië kommunis-
tisch is; wat zeker niet van aard 
is om de reeds getraumatizeer-
de Karintische Duitsers gerust 
te stellen. 

Wie het afschuwelijke lot kent 
dat de Volksduitsers in Joego
slavië ten deel gevallen is kan 
hun argwaan begrijpen. Zij heb
ben bovendien sterk de indruk 
dat ze van hogerhand weinig 
hulp mogen verwachten en dat 
ze zich weer eens zelf zullen 
moeten redden. 
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Waarom weigert 
Sloveense 
beweging... 

Waar zit nu in dit alles de 
dreiging van de „apartheid"? 
Men denkt dadelijk aan rassen
scheiding en dan wel degelijk 
met de bedoeling van flagrante 
diskriminatie. 

Germanen en Slaven behoren 
tot hetzelWe blanke ras. Maar 
met deze waarheid als een koe 
willen wij er ons niet van af 
maken. De vraag luidt waarom 
het verwerpelijk zou zijn, Slo
veense kinderen in een Sloveen
se school te onderrichten en 
Duitse in een Duitse, ook al 
bewonen zij dezelfde gemeen
te? Dit en niets anders is het wat 
de FPO (Freiheitliche Partei 
Oesterreichs, liberalen), meer 
bepaald haar voorman Jürg Hai
der, als programmapunt naar vo
ren haalt 

In september as. zijn er ver
kiezingen voor de Karintische 
Landtag. Het kan best zijn dat 
het ware motief van de Karinti
sche FPO onzuiver elektoraal is. 
Maar wat is er aan de voorge
stelde maatregel zelf zo verwer
pelijk? Dit is nochtans wat de 
Karintische korrespondent van 
de „Neue Zürcher Zeitung" — 
en allicht niet hij alleen — reso
luut telt 

... Sloveense 
scholen? 

Hij zou dat met even veel of 
even weinig reden kunnen vin
den van de Belgische taalwetge
ving inzake onderwijs! Vele tien
tallen jaren ellende met tweetalig 
onderwijs hebben ons, Vlamin
gen nochtans geleerd dat dit 
uitmondt in tweeslachtigheid en 
kultuurverarming, in tweetalig
heid ten behoeve van de eentali
ge meerderheidsgroep. 

Wij begrijpen goed dat Duit
sers hun kinderen niet graag in 
een andere kuituur dan de hun
ne onderwezen en opgevoed 
zien. Maar wij begrijpen veel 
minder dat de Slovenen het aan
bod van Duitse zijde niet aangrij
pen om op hun beurt eentalig 
Sloveense scholen te krijgen. 
Met vroeg en versterkt onder
richt van buurmans taal, maar in 
de eigen moedertaal. 

Wat staat een overeenkomst 
tussen Stoveense en Duitse na
tionalisten in de weg? De FPO 
voegt er zelfs aan toe dat zulke 
regeling een uitbreiding van het 
aantal (Sloveense) klassen zou 
meebrengen en dus ook nog 
wat lerarenwerkkxjsheid opslor
pen. Moeten we dan toch geloof 
hechten aan de Duitse nationa
listen, die beweren dat het doel 
van de Sloveense beweging ver
der gaat dan het Sloveens hou
den van de Slovenen, namelijk 
het heroveren voor een grotere 
staat Slovenië van heel Karintië? 

Dat de leiding van de Karinti
sche Slovenen zo ver gegaan is, 
omwille van het FPO-voorstel tot 
klassenscheiding aan de alarm
bel te gaan hangen in de Ameri
kaanse ambassade te Wenen en 
te Belgrado, schijnt er op te 
wijzen dat een vergelijking tus
sen de Sloveense en de Vlaam
se beweging niet helemaal op
gaat • 

De eigen volksgroep willen 
verbeulemansen om hetzelfde 
met anderen te kunnen doen lijkt 
ons een bedenkelijk doel voor 
een nationale beweging. Het zou 
het eerste volksnationalisme niet 
zijn dat, via het verwerven van 
een eigen staat zich ten slotte 
aan staatsnationalistisch imperia
lisme bezondigt 

Karel Jansegers 

VU-dialoogdag zaterdag 5 met te Berchem- Antwerpen 

„Kaderleden in bedrijf en maatschappij, 

een toekomstvisie" 
Een analyse van de proble

matiek van het kaderpersoneel 
en de behoefte om de bewust 
beknopt gehouden tekst van 
het sociaal-ekonomisch profiel 
van de VU, gebundeld in de 
brochure „De Uitweg" verder 
uit te werken in dit verband, 
vormen voor de VU de aanlei
ding om een studie- en dialoog-
dag aan de problematiek van 
het kaderpersoneel en hun 
plaats in het bedrijf en de maat
schappij te wijden. 

Deze dag moet de aanzet worden 
tot een konkreet uitgewerkte partijvi
sie i.v.m. de kaderproblematiek. Van
daar dat wij deze dag ten zeerste 
aanbevelen aan onze leden en geïn
teresseerden die via hun aanwezig
heid en deelneming aan de diskussie 
kunnen meewerken aan de tot 
standkoming van het partijstandpunt 
ter zake. 

Het wordt een echt open dialoog-
dag met deelneming van kaderorga-
nizaties en kaderleden van diverse 
strekkingen, ten einde via de kon-
frontatie van ideeën en opvattingen 
tot een degelijke partijvisie te komen 
ten bate van de belangrijke groep 
van kaderleden. 

Deze studie- en dialoogdag vindt 
plaats op zaterdag 5 mei 1984 in 
zaal Alpheusdal, F. Williotstraat 22, 
2600 Berchem-Antwerpen. 

Het programma ziet er als volgt 
uit: — 9u.30-1 Ou. ontvangst — 
10 U.-10 u. 15: verwelkoming door 
Frans Kuijpers, voorzitter van de 
dialoogdag. - 10 u. 20-12 u.: stand
punten van diverse organizaties 
i.v.m. de problematiek van het kader
personeel met medewerking van: de 
heer De Keyzer, nationaal onder
voorzitter NCK; de heer Van Hedde-
gem, nationaal sekretaris NVK; de 
heer Beimaert direkteur-generaal 
VBO; de heer Mark Lahaut provin
ciaal sekretaris VKW, Oost-Vlaande-
ren; mevrouw Michèle Coerten, me
dewerkster VK. - 12u.-13u.45: 
middagonderbreking, lunch. — 14 u.-
14u. 30: algemene situatieschets 
door gemeenschapsminister Hugo 
Schiltz. - 14 u. 30-15 u. 30: ge
spreksgroepen - kleine en middel
grote ondernemingen; - grote onder
nemingen. — 15u. 45-16 u. 45: ver
slag 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 zo spoedig mogelijk in te schrij
ven tav. Gilt)ert Vanoverschelde, dir 
VNS, Ban-ikadenpleln 12,1000 Bms-
sel. 

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 
deelneming van VU-mensen en 
vooral van hen die op een of andere 
manier met de problematiek betrok
ken zijn. 

Gilbert Vanoverschelde. 

MAGAZINE 

Het liberale 
verraad ? 

U herinnert zich vast nog de slogan waarmee de PVV 
in 1981 glansrijk de verkiezingen won: 

„Niet u, maar de staat leeft boven zijn stand". 
De liberalen zouden daar in de regering 
verandering in brengen. Knack peilt met 

voorzitter Guy Verhofstadt hoever de plannen 
terzake gevorderd zijn. Of: 

heeft de PVV haar kiezers verraden ? 

Bovendien 
Olie: De Feluy-affaire 

Industrie: Benzine zonder lood ? 
Milieu: Wat is zure regen ? 

Portugal: Tien jaar na de Anjer revolutie 
Reportage: Zo sterven schepen 

Sport: Knack was in Zolder 

knack \ 

MAGAZINE 
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Leger ingezet in Tamil-gebied 

Op Sri Lanka dreigt 
nieuwe uitbarsting 

Sri Lanka, het vroegere Ceylon, is opnieuw een kruitvat. In juli vorig jaar wer
den op dit eiland aan de zuidpunt van India honderden Tamils vermoord in een 
week van gewelddaden door de Singalese meerderheid, geweld waartegen de 
regering van J.R. Jayewardene slechts zeer laat optrad. Volgens berichten die 
de jongste dagen uit Sri Lanka komen kan het elke dag tot een nieuwe 
uitbarsting komen. 

De streek van Jaffna staat 
virtueel onder staat van beleg en 
de regenng van de 76-jarige „JR" 
heeft er een expeditiekorps 
heen gestuurd van vijfduizend 
soldaten die ongedisciplineerd 
en arbitrair tegen de burgerbe
volking optreden en daarmee de 
rancunes tegen het „boeddhis
tisch" bewind helpen versterken. 

Alle kanalen van politieke dia
loog zijn voor het ogenblik afge
sneden. In het voorjaar spron
gen onderhandelingen tussen de 
regering en gematigde Tamil-ver-
tegenwoordlgers, die gevoerd 
werden onder bemiddeling van 
een vertegenwoordiger van de 
Indiase regering, af. Dat was 
voor een deel te wijten aan de 
houding van president Jayewar
dene die noch de wil noch de 
energie schijnt te hebben om 
zich te verzetten tegen de hard
ste vleugel van zijn boeddhisti
sche achterban. 

DE Tamils, meestal aanhan
gers van de hindoe
godsdienst vormen een 

minderheid van 2,8 miljoen op 
' een bevolking van 15 miljoen die 
voor de overgrote meerderheid 
uit boeddhistische Singalezen 
bestaat 

Een deel van de Tamils week 
eeuwen geleden al in uit het 
zuiden van India en had op het 
eiland ooit een onafhankelijk ko-
ninknjk met als hoofdstad de 
noordelijke stad Jaffna. Een an
der deel, de „India Tamils", werd 
begin deze eeuw door de Britse 
kolonisten geïmporteerd als 
goedkope arbeidskrachten op 
de tee- en andere plantages. 

De .Tamils, die voornamelijk in 
het noorden en langs de schuin 
aflopende noordoostkust wo
nen, eisen ai geruime tijd van de 
regering een grotere autonomie, 
en erkenning van hun eigen iden
titeit Die eisen worden beli
chaamd door het TULF (Tamil 
verenigd bevrijdingsfront) dat 
eind vong jaar uit het parlement 
werd gestoten omdat het wei
gerde van zijn autonomie-eisen 
af te zien. 

Volgens een vertrouwd ge
worden patroon leidde de onwil 
van de Singalese regeerders om 
serieus met de gematigde Tamil-
vertegenwoordigers te praten 
tot het ontstaan van extremist-
sche groepen die met geweld 
een onafhankelijk „Eelam" willen 
afdwingen. 

Er zijn nu een zestal van die 
groepen die vaak bindingen heb
ben met de Palestijnse Bevrij-
dingsorganizatie PLO en met 
Afrikaanse verzetsbewegingen. 
De oudste en best georganizeer-
de daarvan is die van de „Tij
gers" (Liberation Tigers of Tamil 
Eelam - LTTE). 

Die verschillende groepen 
hebben naar schatting gezamen
lijk slechts drie- tot vijfduizend 
strijders wat evenwel voldoende 
IS om tot regelmatige geweld- en 
sabotagedaden over te gaan. 
Het was het bericht in juli vorig 
jaar, dat dertien regeringssolda
ten in het noorden van het land 
in een Tamil-hinderiaag gedood 
waren, dat tot de orgie van ge
weld van Singalezen tegen Ta
mils leidde. 

,,J.R. 
Begin deze maand zijn op

nieuw vijf militairen en regerings
ambtenaren in het noorden ge
dood, wat leidde tot represailles 
van het leger waarbij acht Ta
mils, meest gewone burgers, het 
leven verloren. 

Columbo, een jaar geleden: toneel van bloedige rellen, (foto UPD 

In het zuiden van India, in de 
eerste plaats de deelstaat Tamil 
Nadu, wonen meer dan vijftig 
miljoen Tamils. De verschillende 
Tamil guerrillagroepen hebben 
basissen en toevluchtsoorden in 
die Indiase deelstaat die slechts 
door een nauwe zeeëngte 
(35 km op het smalste punt) van 
Sri Lanka gescheiden is. 

De meer dan vijftig miljoen 
Indiase Tamils dnngen er bij pre
mier Indira Gandhi op aan iets te 
ondernemen om een „genocide" 
van de Tamils op Sri Lanka te 
voorkomen. Indira Gandhi, die al 
gekonfronteerd wordt met sikh-
geweld in de Pundjaab en troe
belen in Kasjmir, wil „haar" Tamils 
niet tegen zich In het harnas 
jagen. Maar anderzijds doet haar 
regering al het mogelijke om 
gewapende Tamil-expedities uit 
India naar Sri Lanka te voorko
men. En Indira Gandhi heeft 
steeds weer verklaard dat haar 
regering niet van plan is op Sri 
Lanka tussenbeide te komen, 
tenzij als mogelijke bemiddelaar. 

Terugloop... 
Jayewardene verkiest die uit

spraken niet te geloven. Het is 
gemakkelijker stemming te ma
ken tegen een vijand van buiten
af dan een redelijke oplossing in 
een netelige, geladen kwestie na 
te streven, en dat hij op die 
manier met vuur speelt neemt de 
president van Sri Lanka er maar 
bij. 

Ook al ondervindt zijn land, 
dat toch al grote problemen kent 
de ekonomische weerslag van 
de sfeer van geweld die elk 
moment weer tot een moordda
dige ontlading schijnt te kunnen 
komen. 

Want de toeristen-inkomsten 
van dit groene eiland dat in fol
ders als een paradijs wordt be
schreven zijn sinds de geweld
dadige julimaand van vorig jaar 
gevoelig teruggelopen. 

H. Oosterhuys 

Olympische uitzondering voor Zola Budd 

Snelle benen en apartheid 
De Amerikaanse atlete Mary Decker is de grote 

vedette van de vijf- en tienduizend meter Maar in 
Zuid-A frika woonde een atlete, Zola 'Budd, die 
Deckers' tijd op de vijfduizend meter al verpulverd 
heeft. Haar rekordtijd is echter niet officieel want 
wegens zijn apartheidspolitiek is Zuid-Af rika van het 
meeste internationale sportgebeuren uitgesloten. 

^ ^ ^ V 

)LA Budd was het echter 
beu alleen voor de eer en 
voor Zuidafrikanen te lo

pen en trok eerder dit jaar naar 
Groot-Brittannië. Dank zij het 
sponsorship van de „Daily Mail" 
en het feit dat haar grootvader. 
Frank Budd, Brits staatsburger 
was, kreeg ze van minister van 
Binnenlandse Zaken Leon Brit
tan binnen de tien dagen na haar 
aankomst een Bnts paspoort. 

Blote voeten 
Een bewijs, zo schreef een 

Brits weekblad, dat de ambtena
ren van Binnenlandse Zaken 
soms met Olympische snelheid 
kunnen handelen. Een bewijs 
ook dat „sommigen meer gelijk 
zijn dan anderen". Want zowat 
veertigduizend andere aanvra
gers van Brits staatsburger

schap, die even soliede aanspra
ken kunnen voorieggen als Zola 
Budd, moeten gemiddeld veer
tien maanden wachten tot hun 
zaak geregeld wordt 

Het levensverhaal van Zola 
Budd, een begenadigde hard
loopster die haar geweldige tij
den bovendien op blote voeten 
liep, heeft de Daily Mail al een 
flinke stuiver opgebracht en dat 
terwijl de Olympische Spelen 
van Los Angeles nog maanden 
veraf zijn. 

Vervelende regel 
Overigens staat nog lang niet 

vast of Zola Budd daar Mary 
Decker naar de kroon zal kun
nen steken. Er bestaat immers 
een vervelende regel die zegt 
dat atleten die hun nationaliteit 

om kompetitie-redenen verande
ren soms tot drie jaar in hun 
nieuwe vaderland moeten ge
woond hebben. 

Voor Zola Budd is dat erg 
vervelend maar de suspens rond 

die kwestie zal de Daily Mail In 
elk geval nog maanden boeiende 
kopij opleveren. 

Wie zei ook weer dat sport en 
politiek niets met elkaar te ma
ken hebben? H.O. 

Zola Budd. op blote voeten naar nieuwe nationaliteit., (foto UPD 
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Aanstaande maandag 
kan je een prettig naam-
feest wensen aan al wie 
Pius heet Veel zullen er 
dat waarschijnlijk niet 
zi jn: alhoewel Pius geen 
uitgesproken zeldzame 
voornaam mag worden 
genoemd, is hij toch niet 
algemeen. De naam Pius 
— uit het Latijn — bete
kent „de vrome". De 
vrouwelijke vorm is Pia. 
Pius is een naam die veel 
door pausen werd gedra
gen. De Pius, die op 30 
april in de heiligenkalen
der staat, was de vijfde 

paus van die naam, de 225ste 
opvolger op de troon van Pe
trus. Hij leefde in de 16de eeuw 
en was de uitvoerder van de 
besluiten van het koncilie van 
Trente. 

Pius 
In verband met de Vlaamse 

Beweging kennen we maar één 
Pius. En dat was dan nog geen 
Vlaming, maar een Duitser. De 
Beierse politicus en dr. in de f i -
lozofie Pius Dirr, archivaris van 
Augsburg en later van Mun-
chen (1875-1934), behoorde ti j
dens de Eerste Wereldoorlog 
tot de politieke afdeling van het 
Duitse gouvernement-generaal 
in België. Ais medewerker van 
von Bissing had hij een belang
rijk aandeel in de zgn. „Flamen-
politik". Na het einde van de 
oorlog schreef hij over de Fla-
menpolitik trouwens een om
vangrijke verhandeling. 

De „Flamenpolitik" der Duit
sers tijdens de Eerste Wereld
oorlog is van belgicistische — 
vooral Franstalige — zijde vaak 
voorgesteld geworden als het 
„begin" van de Vlaamse Bewe
ging en de „wortel" van de 
Vlaamse zelfstandigheidsidee. 
Niets is minder waar. 

Onder goeverneur-generaal 
Freiherr Moritz von Bissing 
(die als diens gewezen vleugel
adjudant een rechtstreekse 
verbinding had tot de Keizer) 
werden de voordien niet of 
slecht nageleefde taalwetten 
inderdaad strikt toegepast, 
werd de Gentse universiteit 
vernederlandst en werd een al
gemeen „Flamenfreundlich" be
leid gevoerd. Dit beleid stoelde 
echter uitsluitend op het Duitse 
belang, dat gericht was op het 
behoud van een België „van de 
Noordzee tot het Groothertog
dom" als veiligheidsgordel 
voor Duitsland Von Bissing en 
Dirr voerden weliswaar een 
voorzichtig en gematigd beleid, 
dat echter de uiteindelijke an-
nexionistische bedoelingen 
van von Bissing nauwelijks ver
doezelde. 

De door de Vlaamse aktivis-
ten uitgeroepen „bestuurlijke 
scheiding" werd door het gene-
raal-goevernement afgekeurd. 
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Zaterdag 28 april 
• BRT 1 - 16.00 
Een eigenzinnige vrouw, film 
• BRT 1 - 18.05 
Merlina, serie 
• BRT 1 - 18.30 
De verborgen vallei, serie 
• BRT 1 • 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 20.15 
Hotel Americain, show 
• BRT 1 -21.05 
Terloops 
• BRT 1 • 21.50 
Evil Roy Slade, film 
• BRT 1 - 2320 
Sport op zaterdag 
• Ned. 1 - 20.28 
Juliana 75, feest 
• Ned. 1-2125 
Falcon Crest, serie 
• Ned. 1 - 22.15 
Tros aktua in de regio 
• Ned. 1 - 22.50 
Harten 2, serie 
• Ned. 2-20.45 
Blunders, om te lachen 
• Ned. 2 - 21.25 
Zoals u wenst, mevrouw; show 
• Ned. 2-23.15 
Run silent, run deep; film 

Zondag 29 april 
• BRT 1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 15.30 
Grootmoeder en de acht kinderen 
in de stad, jeugdfilm 
• BRT 1 - 17.00 
Ten huize van Armand Preud'hom-
me, herhaling 
• BRT 1 - 1820 
Leven- en laten leven, natuurkwis 
• BRT 1 - 20.35 
De buitenstaander, nieuwe serie 
• BRT 1 - 21 30 
Rigoletto, om te lachen 
• BRT 1 - 21.55 
Mezza musica, licht klassiek 
• Ned. 1 - 17.30 
De industriële archeologie in Ne
derland, dok. 
• Ned. 1 - 20.10 
Panoramiek 
• Ned. 1 - 20.45 
Hier Frankrijk, hier Jan Brusse 
• Ned. 1 - 22.00 
Jonge mensen op het koncert-
podium 
• Ned. 2 - 19.30 
Countdown, pop 
• Ned. 2 - 20.10 
Dynastie, serie 
• Ned. 2-21.00 
Een etmaal in Amsterdam, dok 
• Ned. 2-21.45 
Smiley's people, laatste afl. 

Maandag 30 april 
• BRT 1 - 2025 
De parel aan de kroon, serie 
• BRT 1 - 21.15 
De platina oester, songfestival
parodie 
• BRT 1 - 22.05 
De moeder van Georges T_ een 
verhaal van liefde, dok. 
• BRT 2 - 19.00 
Breakpoint, serie 

Lamberto Maggiorati en Lianella Carelli in Vittorio de Sica's meester
werk „De fietsendief". (Zondag op ZDFom Wu.30 en dinsdag op BRT 
om 20 u. 15). 

m BRT 2 - 2020 
Extra-time 
• Ned. 1 - 2028 
Schoppen troef, serie 
• Ned. 1 - 20.50 
Ted show 
• Ned. 1 - 23.00 
Hill street blues, serie 
• Ned. 2-20.45 
Republiek tussen vorsten, serie 
over de Nederianders 
• Ned. 2-21.25 
Alleen als ik lach, serie 
• Ned. 2-21.40 
Opsporing verzocht, over misdrij-

Dinsdag 1 mei 
• BRT 1 - 16.00 
Goudsbloemen in augustus, film 
• BRT 1 - 20.15 
i.Q^ kwis 
• BRT 1 - 20.40 
Twee levens, portret van Nic Bal en 
Walter Debrock 
• BRT 2-20.15 
De fietsendief, film 
• BRT 2 - 21.40 
Ernst Busch zingt, dok. over de 
politieke zanger Ernst Busch 
• Ned. 1 - 16.50 
BuurtkinSeren, serie 
• Ned. 1 -19.20 
Vijf tegen vijf, kwis 
• Ned. 1 - 2028 
Edison gala 1984, show 
• Ned. 1 - 2228 
Achter het nieuws 
• Ned. 2 - 19.30 
In vogelvlucht, natuurdok. 
• Rf B 1 - 20.05 
Et la vie continue, nieuwe serie over 
een Lombardische familie 
• ARD-21.15 
Die Blechtrommel, film 

Woensdag 2 mei 
• BRT 1 - 2020 
Namen noemen, spel 
• BRT1 -21.00 
De Nijlkrokodil, natuurdok. 
• BRT-21.30 
Pluk de dag, serie 
• BRT 1 -21.55 
Het gerucht, kunstmagazine 
• BRT 2 - 19.25 
Zwerfauto's, natuurinfo 
• BRT 2 - 20.15 
Les petites fuques, film 
• Ned. 1 - 22.25 
De ontkenning, toneel 
• Ned. 2 - 19.22 
Van gewest tot gewest 
• Ned. 2 - 20.40 
Het verstoorde leven, over een jon
ge jodin 

• Ned. 2-21.30 
Naar Oostland willen wij varen, dok. 
• Ned. 2-22.45 
Den Haag vandaag 

Donderdag 3 mei 
• BRT 1 - 20.15 
Hoger-lager, kaart-spel 
• BRT 1 - 2050 
Panorama 
• BRT 1 - 21.40 
Dallas, serie 
• BRT 2-20.15 . 
Regionaal en sociaal beleid, over 
Europa 
• BRT 2 -2055 
Buigen of barsten, tv-spel 
• BRT 2-22.00 
Sport-extra, over judo 
• Ned. 1 - 16.50 
De ontvoering, serie 
• Ned. 1 - 2028 
Wordt vervolgd, over strips 
• Ned. 1 - 2150 
Televizier magazine 
• Ned. 1 - 2Z35 
Wie betaalt de veerman? nieuwe 
serie 
• Ned. 2 - 19.45 
De garnalenvisser, natuurfilm 
• Ned. 2-20.10 
De parel in de kroon, serie 
• Ned. 2-21.00 
Guatemala, een indiaanse vertelt 

Vrijdag 4 mei 
• BRT 1 - 18.30 
Boone, serie 
• BRT 1 - 1920 
De Vlaams Nationale Omroepstich-
ting 
• BRT 1 - 2020 
Het verzet 
• BRT 1 - 21.15 
Bethania at the coliseum, show 
• BRT 2-20.15 
De keerzijde van middernacht, film 
• BRT 2-23.00 
Première-extra 
• Ned. 1 - 16.50 
Konijnen, natuurdok. 
• Ned. 1 - 20.30 
Hoe dood zijn onze doden, dok. 
• Ned. 1 - 21.30 
Brandpunt 
• Ned. 1 - 22.15 
De wrekers, serie 
• Ned. 1 - 23.10 
Den Haag vandaag 
• Ned. 2 - 2057 
Een vlucht regenwulpen, film 
• Ned. 2 - 22.40 
Oma brengt iets moois uit Holland, 
film 
• Ned. 2 - 23.10 
Coming out of the ice, tv-film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 28 april 
Een eigenzinnige vrouw 

Amerikaanse llefdeskomedie 
van Walter Lang (1957), met 
Spencer Tracy, Katharine Hep
burn, Gig Young e.a. 

Een luchtige komedie die 
steunt op een gegeven dat wel 
eens tragisch en hedentendage 
brandend aktueel is: de vrouwe
lijke personeelsleden van een 
bedrijf voelen zich bedreigd 
door de komst van de excentrie
ke automatizeringsexpert Ri
chard Sumner CTracy). (BRT 1, 
om 16 u.) 

Zondag 29 april 
II deserto dei Tartari 

Duits-ltaliaans-Franse film met 
o.a. Vittorio Gassman en Philippe 
Noiret 

Een film over het leven in een 
vesting aan de rand van de 
Tartarenwoestijn. De jonge, pas 
afgestudeerde luitenant Drogo 
wordt gekonfronteerd met het 
leven in zo'n nederzetting waar 
alles gebeurt in funktie van en 
onder druk van de steeds en 
overal aanwezige dreiging van 
de Tartaren. (RTL, om 20 u.) 

Maandag 30 april 
' ' Café express 

Italiaanse komedie uit 1979. 
Michele Abbagnano verloopt 

al jarenlang koffie in de treinen. 
Zijn illegaal handeltje is de direk-
tie een doorn in het oog. Zij vindt 
dat er een einde moet aan ko
men... Gevolgd door een debat 
over zwartwerken. (RTBF 1, om 
20 u.) 

Dinsdag 1 mei 
De fietsendief 

Italiaanse film van Vittorio de 
Sica uit 1948. 

Een werkloze arbeider krijgt 
een baantje als aanplakker aan-, 
geboden. Hij moet echter een 
fiets hebben. De man haalt z'n 
fiets uit de lommerd (in ruil voor 
het beddegoed) en gaat aan de 
slag. Zijn fiets wordt echter ge
stolen... (BRT 2, om 20 u. 15, ook 
zondag op ZDF om lOu. 30) 
Die Blechtrommel 

Duitse film van Volker Schlön-
dorff uit 1979.-

Beste film van 1979. De ge
schiedenis van Duitsland in de 
eerste helft van deze eeuw, ge
zien door de ogen van een drie
jarige jongen... (Duitsland 1, om 
21 u. 15) 

Woensdag 2 mei 
Les petites fugues 

Zwitserse film uit 1979. 

Het IS het verhaal van de oude 
boerenknecht Pipe, die zijn hele 
leven heeft gewerkt op een 
boerderij. Op een dag koopt hij 
een brommer. De boer en de 
boerin zien het hoofdschuddend 
aan, want wat moet Pipe op zijn 
leeftijd met dat ding. (BRT 2, om 
20u. 15) 

Donderdag 3 mei 
Telefon 

Amerikaanse spionagefilm 
van Don Siegel (1977), met o.a. 
Charles Bronson. 

Tijdens de periode van de 
Koude Oorlog hebben de Rus
sen in Amerika een net uitge
bouwd van spionnen en agenten 
die via telefoon gewaarschuwd 
kunnen worden om eventueel 
tot aktie over te gaan. Wanneer 
de geschillen tussen Rusland en 
Amerika echter enigszins bijge
legd worden en de relaties 
vriendschappelijk worden, wordt 
dat net afgebouwd. (RTBF 1, 
om 20 u. 25) 

Vrijdag 4 mei 
De keerzijde van middernacht 

Amerikaanse film uit 1978 met 
o.a. John Beek, Marie-France Pi-
sier en Raf Vallone. 

Het onschuldig verkoopster
tje Noélle dat door haar werkge
ver verkracht wordt vlucht naar 
Parijs waar zij een Amerikaanse 
piloot leert kennen, die zich 
eveneens aan haar vergrijpt. Zij 
raakt zwanger en pleegt eigen
handig abortus. 
(BRT 2, om 20u. 15) 

Nieuw op 
het scherm 

Een verhaal 
van liefde 

Vier weken geleden ging het 
in „Ommekaar" over de opvang 
van autistische kinderen en hun 
ouders. De makers ervan maak
ten toen kennis met een moeder 
van een autistisch en zwaar 
geestelijk gehandikapte jongen. 
Zij en haar man hadden besloten 
hun zoontje niet in een instelling 
te plaatsen. Hulp en opvang voor 
overdag werd gezocht maar niet 
gevonden, omdat het jongentje 
nergens bleek te „passen". Ten 
einde raad begon de moeder 
zelf een tehuis voor autistische 
kinderen. Het relaas in „Omme
kaar". (Maandag 30 april, op 
BRT 1, om 22 u.) 

Dallas-spel 
Donderdag is wel de Dallas-

dag (BRT, RTL, Ned. 1, enzJ. 
Organizators houden daar best 
rekening mee. Zakenlui doen dat 
ook. Makers van video-spelen 
vonden dat het gekuip en gekon
kel in de reeks zich bij uitstek le
nen voor spelletjes. Op het einde 
van dit jaar brengen zij in Ameri
ka een video-spel op de markt 
dat gebaseerd is op de reeks... 

Ted show 
Ted de Braaks „Ted show", 

Nederlands best gewaardeerde 
koppelkwis, komt maandag 
(Ned. 1, 20 u. 50) voor het laatst 
in de bekende vorm op het 
scherm? Deze avond staat hij, 
net als zoveel andere program
ma's op Nederland, in het teken 
van Koninginnedag. De kwisron-
de waarin de teoretische vragen 
worden gesteld, speelt zich af op 
een ouderwetse kermis. 
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Eens vertelde een Vlaamse 2-sterren chef me dat 
hij het merendeel van zijn gasten het liefst de deur 
zou wijzen, van proeven en genieten hadden ze geen 
benul, wel van schrokken en zwelgen. Enkel commer
ciële noodzaak belette hem dit 

HET is goed af en toe nog 
eens de „Physiologie du 
Gout" ter hand te ne

men, het meesterwerk van 856 
bladzijden dat in 1825, eerst ano
niem nog, gepubliceerd werd 
door Jean Anthelme Brillat Sava-
rln (1755-1826), keukenpiet poli
ticus en magistraat vóór alles 
een fijnproever met wijsgerige 
inslag en voortreffelijk auteur. Uit 
zijn boek lichten we enkele frag
menten. 

„Zeg mij wat gij eet ik zal 
zeggen wie gij zijt" „De ontdek
king van een nieuw gerecht be
tekent meer voor het geluk van 
de mensheid van de ontdekking 
van een nieuwe ster." „Iemand te 

Het is toch t reur ig dat 
de mensen zich eerder 
bezighouden met de 
vraag of iets rechts of 
links is dan met de 
vraag of het waar of 
niet waar is. 

Renate Rubinstein 

gast nodigen betekent zorgt te 
dragen voor zijn geluk, zolang hij 
onder ons dak vertoeft." „Zij die 
onmatig eten of zich bedrinken, 
weten te eten noch te drinken." 
„De dieren voeden zich, de mens 
eet., de beschaafde mens alleen 
weet te dineren." „Een dessert 
zonder kaas is als een mooie 
Vrouw die een oog mist" „Hij die 
zijn vrienden te gast nodigt en 
geen „persoonlijke" zorg be
steedt aan de maaltijd die hun 
bereid wordt is niet waard vrien
den te bezitten." 

En om deze vooral vermanen
de bloemlezing af te ronden, ten 
slotte een bespiegeling die het 
grootste geluk omschrijft dat de 
levenskunstenaar Brillat Savarin 
voor zichzelf kon bedenken: 
„Drie bestekken op een lelieblan
ke tafel en drie zetels rond die ta
fel, beslist niet meer. Twee dozijn 
oesters met een goudgele ci
troen bij elk couvert met daar
naast voor ieder een karaf Sau-
ternes. Vervolgens kalfsniertjes 
op een open vuur geroosterd 
met daarna een rijk getruffeerde 
ganzeleverpastei en een warm 
kaasgerecht als slot" 

Ja, er zijn nog mooie dingen 
op de wereld. 

^/\/èien 
De Japanse elektronika staat niet stil Zopas werd 
een melodieuze weg bedacht en op de wereldmarkt 
gegooid. De wieg schommelt zachtjes en laat auto
matisch een wijsje horen als de baby, die erin ligt het 
op een huilen zet Als de baby ophoudt met huilen, 
staat de wieg binnen de dertig sekonden stil 

DE „Do-re-mi", want zo heet 
de uitvinding, heeft een 
sensor die zo ontwor

pen IS dat hij de wieg alleen maar 
in beweging zet als de stem van 
het kind een bepaald niveau be
reikt Hij reageert niet op de 
stem van een volwassene. De 
wieg schommelt in een vast rit
me en kan ook met de hand 
worden bewogen. Mama's stem 
en haar sprookje, opgenomen 
op een ingebouwde bandrecor
der, helpen ook om de baby of 
het kind te doen inslapen. Wordt 
de wieg van het onderstel afge
haald, dan kan het bij voorbeeld 
worden gebruikt als „hobbel
paard". 

Nog uit Japan komt het nieuws 
dat de Japanse Vereniging voor 
Vissersboten begonnen is met 
de ontwikkeling van robots die 

vis kunnen vangen om daarmee 
het handwerken overbodig te 
maken. Er komen twee types 
een voor het uitgooien van de 
touwen voor de tonijnbeugen en 
een voor het ophalen daarvan. 
Ook het uitwerpen van aas ge
beurt door robots. De robots 
zullen worden voorzien van een 
automatisch kontrole-apparaat 
ontworpen om rekening te hou
den met de snelheid van het 
schip bij het inhalen van de tou
wen en met de koers die het 
vaart 

De wereld zdl aan vliit 
ten onder gaan. 

Wist u dat de Zeebrugse vissershaven eigenlijk in 
de Heistse „bosjes" had moeten liggen? Dat groot
vader Huysseune onze Vlaamse garnaal al in 1883 te 
koop aanbood in de Parijse Hallen ? Of waar de term 
„Blankenbergse rekening" vandaan komt? 

WIE herinnert zich nog 
waar voor het eerst 
„poesters" werden 

geschonken op de kade, lang 
vóór er kafee mocht gehouden 
worden? Of hoeveel vismijnen 
er geweest zijn en hoe ze eruit 
zagen? Hetzelfde geldt voor de 
geschiedenis en de veranderin
gen van de scheepstypes, de 
vistuigen, ja, tot de visgronden 
toe. 

Er is véél vergeten geraakt 
over de Zeebrugse visserij. Er is 
trouwens nog een heleboel dat 
nooit het „licht heeft gezien". 
Gewoon omdat niemand er ooit 
in slaagde het vele dat er te 
vertellen valt rond dit zeer kom-
plekse onderwerp bijeen te 
brengen. Daar wordt nu gelukkig 
aan verholpen. Straks verschijnt 
een pracht van een boek, een 
boek dat alles zegt maar tegelijk 
ook alles toont 

De Uitgeverij „Mare Van de 
Wiele" nam een reeks vakkundi
ge specialisten onder de arm, 
vond dé verzamelaar bij uitstek 
van allerlei foto's en besloot een 
boek op de markt te brengen. Uit 
deze bundeling van krachten 
groeide een uiterst levendig, vol
ledig en ook voor buitenstaan
ders bevattelijk JDeeld van het 
reilen en zeilen van de visserij te 
Zeebrugge. Van de juiste toe
dracht betreffende het zinken en 
plunderen van de „Nippon", over 
de vaststelling dat er nooit een 
schip gedoopt wordt op vrijdag 
tot en met een lijst van alle 
schepen die ooit Zeebrugge als 
thuishaven hadden, hun tonne-
maat en bouwjaar en opeenvol
gende reders. 

Benevens de uiterst preciese, 
met historische gegevens door
spekte stukjes, werden vele 
bladzijden geruimd voor het min

der wetenschappelijk, maar des 
te interessanter onderzoek van 
fenomenen zoals karnaval, het 
gebeuren in de visserskroegen, 
de lapnamen, de „straffe toeren", 
de devotie en het bijgeloof. 

Maar ook aandacht voor de 
scheepsrampen en de namen 
van zij die nooit terugkwamen, 
de problematiek van de overbe-
vissing, het leven aan boord, de 
zeevaartkundige instrumenten, 
enzoverder. Vermits dit werk 
slechts op een kleine oplage zal 
verschijnen is het best nu reeds 
in te tekenen. In elke boekhandel 
kan dit voor 985 fr. Na verschij
ning (mei 1984) zal dit 1195fr. 
worden. 

De Zeebrugse Visserij, Uitge
verij Mare Van de Wiele, Ridder-
straat 24, 8(X)0 Brugge (tel.: 
050-34.05.34). 

Gallus Indicus 

&allus Induus 

lAlctfcftcr frart 

Laet Geens en de calcutse haen 
so 't hen belieft maer saemen ghaen, 
want stoffers syn, so can men raeden, 
het vlugst gheslaeghen en ghebraeden. 

^MeBbpeLètt 

Max Dendermonde 

De oplossing van „Meespelen 
(28)" werd door opmerkelijk veel 
lezers gevonden. De „Ruwaard" van 
Vlaanderen was en is natuurlijk 
niemand minder dan Adil Aciiil De-
beuckelaere. Onze vaste Meespe
ler, Jan Van Dooren, ging zelfs een 
kopie maken van de officiële ge
boorteakte. Dit om problemen met 
de juiste schrijfwijze te vermijden. 
Uit de juiste inzendingen haalde de 
befaamde onschuldige hand Jan 
De Dier wan het rusthuis „De Hop
perank" te 9440 Erembodegem. 
Eerstdaags ontvangt hij het boe
kenpakket 

Ook in volgend verhaaltje vertel
len wij kort iets over het leven van 
een bekende Vlaming. Aan u om uit 
te pluizen wie wij bedoelen. Indien u 

denkt de korrekte oplossing te we
ten, stuur deze dan door naar „WIJ, 
Meespelen (30), Barrikadenplein 
12, 1000 Brussel. Vóór maandag 
7 mei a.s. Veel geluk! 

HIJ werd geboren in Gent 
op 14 juni 1769. Als 
industrieel werd hij op 

17-jange leeftijd door zijn vader 
naar Engeland gestuurd om er 
de techniek van het leerlooien te 
bestuderen. Hij ontpopte zich 
echter ook tot een specialist in 
industriële spionage Hij reisde 
rheer dan 30 keer naar Engeland, 
van waaruit hij verschillende ma
chines, waaronder de „mule jen
ny" naar het vasteland smokkel
de. Voor de bediening van deze 
machines liet hij zelfs geschoold 

personeel overkomen. Wegens 
deze feiten werd hij door de 
Britten, bij verstek, ter dood ver
oordeeld. 

Tijdens de bezetting van Bel-
giè door de Franse legers 
knoopte hij betrekkingen aan 
met de bezettende overheid en 
werd, samen met zijn broer, alge
meen leverancier voor de Fran
se troepen, waarbij hij grote win
sten maakte 

In 1800 begon hij te Gent in 
het voormalig kartuizerklooster 
een bedrijf voor verwerking van 
wol en vlas Twee jaar later 
opende hij een konstruktieatelier 
voor textielmachines. Hij introdu
ceerde er de Engelse textielma
chines en vormde voor de bedie
ning ervan de eerste technici op 
het vasteland In 1800 werd deze 
merkwaardige man burgerhees-
ter van Gent doch hij nam vlug 
ontslag. Hij introduceerde het 
vliegend spoel en poogde de 
stoomkracht als industnele drijf
kracht aan te wenden Nadien 
legde hij zich ook nog toe op ds 
verwerking van vlokzijde. 
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„Heerlijkheid van Rechains" 

Waar stille 
verademing 
troef is 

Elk jaar opnieuw. De eerste zonnestralen zorgen 
voor een enorme toeloop. Aan zee. In de Ardennen. 
Op de gekende weekend-pleisterplaatsen. 
Nochtans... 

Precies op die eerste stralende lentedagen zou 
allicht opperbest de wintermiserie vergeten worden 
door een uitstapje in rustige oorden. 

Ons klein landje telt er bij dozijnen. Bijvoorbeeld, in 
het land van Herve. 

BATTICE Verviers Twee 
gekende Waalse namen 
op de wegenkaarten. 

Tussen beide ligt „De Heerlijk
heid van Rechains". De vallei van 
de Vesder kronkelt verder in het 
Zuiden. De heerlijkheid van 
Rechains verbergt geen merk
waardige natuurkreaties. Hier 
kan genoten worden van de lan
ge wandelpaden. Van puike ge-
zichtseinders. Van speelterrei-
nen voor kinderen. 

Godvergeten 
De plaatselijke VVV heeft een 

verrassende wandeling uitge
stippeld. (Dokumentatie te ver
krijgen bij de h. Jean Dourcy, 
Rue sur les Joncs 32, Lamber-
mont 4852). Behalve uiteraard 
de rustige hoogvlakte- en vallei-
wegen kan hier genoten worden 
van' merkwaardige woonsten, 
opgetrokken in Maaslandse Re
naissancestijl. 

Er zijn talrijke sporen, met 
verrassende momenten, van de 
natuurerosie in dit kalkrijk ge
bied. Zeer tot-rust-brengend 
werken de vergezichten op de 
Hoge Venen. 

In de „Heerlijkheid van de Re
chains" IS men in feite „nergens". 
Deze streek kon even goed dé 
landelijke verrassing zijn na een 
urenlange vliegtuigreis. 

Sobere genieters 
Niet alleen de eenzaat vindt 

hier een paradijs. Een rustige 
gezinsuitstap vindt hier een uit
verkoren natuurkader. 

Ver van alle drukke voorjaars-
gewoel. Er zijn hier trouwens 
enkele markante verrassingen. 
Er staan hier geen grootse mo
numenten. Maar, achter een 
veldhoek kan toch bijvoorbeeld 
het kleine kasteel van Biomont 
opduiken Een kasteel, niet alleen 
om naar te kijken 

Overigens leeft men hier nog 
in de sfeer van de zovele kapel
letjes. 

Godvergeten Waalse plekjes. 
Zoals Soiron en Xhendelesse. 
Een bezoekje aan de kapel van 

Montfort. Of het napluizen van 
de geschiedenis van het alles 
behalve Latijnse plaatsje Sto-
ckis. 

Natuurlijk, veel Venenbezoe
kers komen liever thuis met op 

Een onbetaalbare gratis-natuurkuur... 

hun uitstappalmares een be
zoekje aan de Gileppe of de 
bronnen van Spa. Het ligt hier al
lemaal in de nabije buurt van de 
Heerlijkheid van Rechain. Men 
kan dus een kalme uitstap vóór 

of na koppelen aan een over
drukke toeristische topper. 

Jammer is wel dat het land 
van Herve, befaamd van de fa
meuze stinkkaas, vanuit Rechain 
slechts kan betreden worden 

Na Mater brak de hu-
maniora-tljd aan. Daar 
voor werd ik naar het Hei
lig Maagdkot.t _ 
de.monde gosr, 
j'~n er in c ' " 
schakelde t-
moderne' •• 

.' te Den-
ird Ik be

smaar 
naar de 

1953. Ik achter het stuur van een 
• n i Plymouth uit 1948. Naast mij mijn 
W^^Ë^ zuster en voor het wiel een van mijn 
• ^ ^ ^ ^ ^ broers, de andere vereeuwigde dit 

^^ ^ \ tafereel 
^ ^ ^ F Achteraan op de foto zie je een 

muur briketten, vetkolen om de 
broodoven heet te stoken. 

Vader was brood- en pasteibakker Wij woonden 
op Overbeke, een wijk van Wetteren. De mensen 
noemden ons „bij Kanteniers", grootvader langs 
moeders zijde was kantonnier geweest Vandaar... 

Eigenlijk is de foto geen pose. Want met de auto 
rijden kon ik reeds op mijn dertiende jaar Achteraan 
in de Plymouth stond het brood op rekken gesta
peld. We bestelden het aan huis. 

Voor het derde studiejaar belandde ik in St-
Lievens-Houtem, maar de andere lagere schooljaren 
deed ik bij de zusters in Mater We reden daarvoor 
met de trein naar Oudenaarde en dan met de bus tot 
Mater We dienden er onder mekaar Frans te 
spreken en wie zich daar met aan hield kwam in het 
„verklikdoosje" terecht Dat was een klem doosje 
met papier en potlood in, wie betrapt werd op 
Vlaams spreken werd genoteerd. Ik ben daar ook bij 
de KSA terecht gekomen, dat was eigenlijk de enige 
gelegenheid voor de jongens om onder mekaar hun 
taal te spreken. Vanaf het zesde leerjaar werd dit 
wansmakelijk kliksisteem afgezwakt en legde men 
meer de nadruk op ABN spreken. 

Ondertuüi. • 'n groeide 
enige aandacht voor het 
flamingantisme. De erva
ring in Mater had daar 
veel toe bijgedragen. Ook 
mijn vrienden van Over
beke, die hadden een le
raar die omdat hij flamin
gant was „de zwarte" 
werd genoemd en die een 

grote invloed had op zijn leerlingen. In Dendermonde 
werd er nogal wat gedaan aan de ABN-beweging, 
vooral door een leerling uit Brussel, we noemden 
hem „den Brus". Hij dwong respekt af omdat hij zo'n 
fijn Nederlands sprak. Hij deed ons het belang van 
het ABN inzien, ik ben hem er nog steeds dankbaar 
voor Ik leerde er ook de latere prof Steven De 
Baetselier kennen, hij was ook een ABN-voorvech-
ter Dendermonde was ook belangrijk op tal van an
dere aspekten, ik leerde er bv. goed verhandelingen 
schrijven, iets wat in mijn latere loopbaan herhaalde
lijk van pas kwam. Ook talen leren. 

Met de klasmakkers hadden wij een systeem uit
gedacht waarbij wij beurtelings Frans, Duits, Engels 
of ABN spraken op weg tussen het station en 
school 

Het Heilig Maagdkollege was ook sterk in het 
voetbal maar tijdens een match kreeg ik eens een 
kwaje trap. Ik heb de shoes dan maar definitief aan 
de haak gehangen en werd lid van de kollegeharmo-
nie. Eerst speelde ik alto, dan tuba om tenslotte als 
eerste tuba te eindigen... 

De Plymouth-bestuurder is Paul De Neve eerste 
auditeur bij het Rekenhof (Wetteren °1936}, sinds 
kort de nieuwe nationale penningmeester van de 
VU en lid van het partijdbestuur. Nu adjunkt-
kabinetschef bij minister Schiltz. 

door onder of bovert de E5 (Luik-
Aachen) te wroeten. 

In Rechains zelf zijn er niet 
zo'n denderende kulinaire festivi
teiten te beleven. Vier koks (al
len in Petit-Rechain) doen wel 
hun best Na een gezinsuitstap is 
hier trouwens voor kleine en 
grote lekkerbekken ietwat te 
smullen. Het blijft evenwel alle
maal in de stijl van de streek. Een 
pretpark voor natuurminnaars 
en andere sobere genieters. Wie 
evenwel op zoek is naar zo'n 
dagtrip, die kan in de heerlijkheid 
van Rechains voor 200 procent 
aan zijn trekken komen. 

De rust wordt hier alleen ver
stoord door paardekarren... én 
door amateurs van modelvlieg
tuigjes of telegeleide bootjes. 
Beide amateur-sporten worden 
hier inderdaad druf beoefend. 

Paardesport, tennissen... het 

^^M Ê^J Wie na een 
^r^ • W^^ gezonde wan-
K M I deling in deze 
^ ^ ^ r streek een 

hapje en een 
natje zoekt kan behoorlijk terecht 
in vier café-restaurants. Alle gele
gen in Petit-Rechain. Rue de Dison, 
Rue de la Moinerie, Thier de Hodi-
mont en Rue Dewez. 

kan allemaal naar believen en 
naar hartelust beoefend worden. 
De Heerlijkheid van Rechains is 
een bezoekje overwaard voor 
wie wil wegvluchten van het 
opgefokte kommercieel toe
risme. 

In het Land van Overmaas. En 
via de E5 en de A27 op een 
boogscheut afstand vanuit onze 
Vlaamse gewesten. Maar, ver
wacht hier geen ophefmakende 
attrakties. Deze „Heerlijkheid" is 
immers een paradijs voor stille 
genieters. Met of zonder staf
kaart en kompas. 
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Kaatsen, opnieuw Vlaamse sport.. 

L.A. krijgt duurste Spelen 

Russen nog niet 
in Los Angeles 

Het rommelt al een hele tijd tussen de Russen en 
de organizatoren van Los Angeles. Waarom precies 
is nooit helemaal duidelijk geworden. De Russen be
weren, wellicht gemakkelijkheidshalve, dat de Ameri
kanen hen op alle mogelijke manieren het leven zuur 
maken. Dat er om futiliteiten misbaar wordt verkocht 
dat men administratieve formaliteiten tot „staats
zaken" opblaast 

DE Amerikanen stellen dat 
er helemaal niets aan de 
hand is, dat de Russen 

niet anders behandeld worden 
dan de Duiteers of de Britten... 

Niet klaar 
Eén zaak schijnt ons wel vast 

te staan: de Russen zijn nog niet 
in Los Angeles. Indien ze één 
geldig excuus vinden, blijven ze 
weg. Indien er op het internatio
nale politieke front wat misloopt 
volgt gegarandeerd de boycot 

Om meerdere redenen en ze
ker niet alleen om de Amerika
nen met gelijke munt (de Ameri
kaanse boycot van Moskou '80) 
te betalen. Ook en vooral zelfs 
omdat de Russen niet echt 
„klaar" zijn. Hun atleten vrezen 
nederlagen. Bovendien ver
wacht men ijzersterke prestaties 
van de Amerikaanse deelne
mers en de Sovjetafgevaardig-
den voelen er niets voor „af te 
gaan" in het kamp van de vijand. 
Het zou ons niet verwonderen 
indien er op die toon tussen de 
sportverantwoordelijken en het 
Kremlin zou worden gepraat 

Dat de Amerikanen altijd al 
met de mogelijkheid van een 
boycot rekening hebben gehou
den blijkt uit een aantal details. 

Zo zou ABC, het Amerikaan
se televisiestation dat de rechten 
opkocht in het kontrakt met de 
organizatoren hebben bedongen 
dat de uitkoopsom met dertig 
procent wordt verminderd in
dien de Russen wegblijven. Dat 
is een heel fors bedrag waar
voor de organizatoren zich al
vast lieten... verzekeren! 

Het touwtrekken is dus nog 
niet gedaan en de jongste ont
wikkelingen zullen het lOK alleen 
maar steunen in zijn voornemen 
om voor de toekomst nog enkel 
organizatoren met „staatswaar
borg" te aanvaarden. 

Duurste spelen 
Voorzitter Szamaranch heeft 

trouwens al laten verstaan dat 
het Amerikaanse experiment 
geen herhaling mag krijgen. Dat 
had men moeten voorzien, zal je 
zeggen, maar de eerlijkheid ge
bied te erkennen dat zich voor 
1984 maar één valabele kandi-
daat-organizator aanbood. Kie
zen kon dus niet.. Desondanks is 
men daardoor in een stroomver
snelling geraakt 

Het worden de duurste spelen 
aller tijden. En ze zijn zowaar nog 
zelfbedruipend ook. Maar men 
vergeet er wel aan toe te voegen 
dat bijvoorbeeld al de televisie
stations tot op de bodem (en 
wellicht nog dieper) van hun 
mogelijkheden gingen om de uit
zendingen alsnog te verzekeren. 
De tijd breekt misschien aan 
waarop een aantal stations zul
len moeten afhaken. Blijft de 
vraag of de spelen in hun huidige 
omvang dan nog zin hebben. 

Vlaamse „machtsgreep" in de kaatssport 

Kaatssport op 
nieuwe wegen? 

Zondag begint de kaatskompetitie. In de hoogste 
afdeling spelen twee Vlaamse ploegen, in de tweede 
afdeling kaatsen zeven klubs uit Vlaanderen. Eén en 
ander heeft er toe geleid dat men luidop is gaan spre
ken van een Vlaamse machtsgreep in de kaatssport 

DAT is natuurlijk schrome
lijk overdreven. Vlaan
deren levert al een paar 

jaar de landskampioen en dat 
was, en is trouwens nog steeds 
hoogst ongewoon. Tollembeek 
doorbrak de bijna veertig jaar 
lange hegemonie van Waalse 
klubs met brio. 

Gouden 
handschoen 

Daarnaast klom de jonge 
Mare Van Hasselt bij Buizingen 
naar de absolute individuele top. 
Hij won in drie jaar tweemaal de 
Gouden Handschoen, de offi
cieuze bekroning tot 's lands 
beste. 

Daarnaast echter hebben we 
niet zoveel redenen tot bluffen. 
De Walen zijn nog altijd met tien 
in de hoogste afdeling en als de 
Vlaamse stem wat luider door
klinkt binnen de bond is dat in 
hoofdzaak de verdienste van 
bondsvoorzitter De Winne, een 
Waal van... Vlaamse oorsprong 
die gelukkig niet vergeten is 
waar zijn „roots" precies begin
nen. 

Tien jaar lang al probeert de 
man met grote beslistheid de 
kaatssport te zuiveren van vele 
smetten. Hij is daarin al voor een 
flink stuk geslaagd en niets wijst 
erop dat hij zijn pogingen om 
uiteindelijk tot een algehele sa
nering te komen vroegtijdig zal 
staken. 

De voorzitter huldigt gezonde 
opvattingen en hij kan, wellicht 
door zijn integriteit nog steeds 
overtuigen. 

In de voorbije winter werden 
twee nieuwe maatregelen uitge
werkt De kaatshandschoen 
wordt „ge-uniformiseerd". De 
verharding wordt voortaan door 

LA '84, het circus is begonnen (foto UPI) 

de bond geleverd en het totale 
gewicht mag de 200 gram niet 
overschrijden. Bedrog wordt 
daardoor aanzienlijk bemoeilijkt 
Daarnaast werd er een „onder-
zoekskommissie kampioen
schappen" opgericht Daarmee 
hoopt men vooral de gemoeds
rust van de kandidaat-omkopers 
(een soort die ook binnen de 
kaatssport bedrijvig is) te ver
storen. 

De eigen jeugd 
De kommissie zal niet wach

ten op klachten, ze zal zelf op on

derzoek uitgaan wanneer daar 
enige aanleiding toe bestaat In 
het verleden bestond er immers 
een soort „gentlemens agree
ment" tussen de klubs: over die 
zaken hield men de mond dicht 
omdat in de lengte van jaren nu 
eenmaal niemand zonder zonde 
was... 

Daarnaast predikt men in de 
kaatswereld nu ook de terug
keer naar de (eigen) jeugd, naar 
de opleiding van jongeren. 

In de voorbije transferperio
den werden nog veel pionnen 
verschoven (voor hoge sommen 
geld, laat daar geen twijfel over 
bestaan) maar het was wel op
vallend dat meer en meer klubs 
hun heil verwachten van jongere 
spelers 

Vlaanderen levert in de kaats
sport voorlopig de kwaliteit 
hopelijk wordt die top over af
zienbare tijd ook kwantitatief on
dersteund. 

Kleine sporters met groot hart 

Op weg naar 
de wereldtitel? 

Deze week worden in ons land de wereldkam
pioenschappen korfbal gehouden. Zonder avonturen 
gaat men regelrecht naar een finale België—Neder
land. Al is het duidelijk dat de korfbalsport voorzichtig 
uitbreiding neemt Uiteraad blijft de korfbalsport in 
nagenoeg elk land „plaatsgebonden". 

BIJ ons is Antwerpen het 
mekka. Soortgelijke ver
schijnselen doen zich 

ook in andere sporten voor. 
Handbal bijvoorbeeld, toch een 
Olympische sport, wordt ook 
maar in enkele provincies ernstig 
beoefend Dat hoeft overigens 
geen bezwaar te zijn om een 
sport ernstig te nemen, voor vol 
te aanzien. 

Groot hart 
Korfballers (mannen en vrou

wen) zijn nog altijd amateurs met 
een groot hart Zij steken nog 
geld en tijd in hun sport en zijn 
nog met echt aangetast door de 
voortschrlidende commercialize-
nng. Al moet men wel voorzich
tig zijn wanneer men het BOIK 
als „sponsorbemiddelaar" bin
nenhaalt Want onze bewakers 
van de Olympische Vlam storen 
zich aan niets of niemand wan
neer ze geld zien of ruiken. 

Maar daar willen we het nu 
met over hebben. Wel over de 
mogelijkheid dat onze ploeg op 
vrijdagavond in Gent wereld
kampioen wordt Dat zou dan de 
kroon op het werk zijn van jaren
lange inspanningen. Men ver
geet immers nog al gemakkelijk 
dat Antwerpen de kwalitatieve 
kloof met Nederland zo goed als 
helemaal gedicht heeft Vroeger 
was het normaal dat de Belgen 
op hun donder kregen van Oran
je. 

Wereldtitel 
In de jongste interlands trok

ken onze jongens en meisjes 
geregeld aan het langste eind. 

Nu ze in eigen omgeving spe
len mag worden verwacht dat ze 
er dubbel gemotiveerd tegenaan 
gaan en met een wereldtitel de 
verdere verbreiding van hun 
sport zullen proberen te stimule
ren. 

O» 
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Een Yin-nummer van Yang... 

„Yang" offreerde een 
aflevering aan onze 
schrijvende vrouwen 

„Yang" is geen Chinees tijdschrift of een wetenschappelijke publikatie voor 
sinologen. „Yang" is een Vlaamse periodiek die in de ruim 100 pagina's van haar 
recent februari-nummer bijna alle schrijvende vrouwen van Vlaanderen de 
revue laat passeren. Een stoet van 30 bekende en onbekende vrouwen die, 
onder leiding van inleidster Greta Seghers, die speciale nummer kruiden met 
soms frisse en uiteraard ook soms feministische geluiden. 

DIT jongste nummer van 
„Yang", waarvan de re-
daktie evenals bij de 

meeste andere Vlaamse tijd
schriften als bv „Dietsche Wa
rande & Belfort", het „NWT", 
„Diogenes" en „De Vlaamse 
Gids"-enkel en alleen uit mannen 
bestaat, is het honderdvijftiende 
en meteen ook het eerste van de 
twintigste jaargang. 

Meer humor! 
Greta Seghers, die dit vrou-

wennummer heeft samenge
steld, besluit haar Woord Vooraf 
met een pleidooi voor meer hu
mor op de volgende wijze „Ver-

= der wensen wij dat de schrijven
de vrouw, na haar bikkelernstige 
bestorming van seksuele en an
dere taboes, na haar onophou
dende belegering van de taal der 
mannen — indachtig de vinger
wijzing in „De Bot" van Gunther 
Grass — eindelijk de humor 
(her)ontdekt, dit pigment van le
ven en literatuur" 

Greta Seghers uit het zoete 
land van Waas schraagt met 
haar dne bijdragen plus haar 
reeds vermelde inleiding ah.w. 
dit hele nummer. Vooral haar 
koninginnestuk „Dostojevski en 
de vrouwen" getuigt van een 
eruditie, een ruime belezenheid 
en een diepgaande belangstel
ling voor literatuur 

Het essay van Hilda Uytter-
hoeven- „Ode aan Lilith" zou 
later — dank zij haar flamboyan
te stijl — wel eens in de school
boeken een prachtig voorbeeld 
kunnen vormen van een fel en 
geestig feminisme dat nu ook in 
onze contreien leeft 

De ietwat wereldvreemde 
dichteres Christine D'Haen (die 
onlangs in Nederland haar nieu
we bundel „Onyx" liet verschij
nen), publiceert hier het gedicht 
„Ludi" in haar bekende archaize-
rende taal En op dezelfde pagina 
10 en op p. 11 geven de afge
drukte foto's een beeld van het 
gnilige wat surrealistische gra
fisch werk van haar zuster Elza 
Wauters-D'Haen 

Ook Julia Tulkens is prezent 
met een sterk vitalistisch ge
dicht „GIJ, machtige rebel" 

Nicole Verschoore brengt in
teressante maar wat saai ge
schreven „Beschouwingen over 
het verstoord historisch bewust
zijn van de Vlaming en de Belg" 

Lieve Scheer ontleedt met lief
de en aandacht voor het detail 
een gedicht „Het Egeltje" van de 
Noordnederlandse dichteres Ida 
Gerhardt. 

Een aangename verrassing 
vonden wij op p 27 waar een ui
terst kort en wat erotisch ge
dicht zonder titel van de ons 
onbekende Lut de Block te lezen 
staat dat wij hier graag even 
citeren 

„In mei zijn vrouwen dierlijker 
dan ooit 

een winter lang moeten ze hun 

sappen sparen 
hun rokken wegen zwaar, ze 

trillen bij het paren 
ze veren op Hun vezels zwellen 

en nooit 
zullen ze die geur van lente 

evenaren." 

Verder moeten wij alleszins 
nog naar een drietal teksten ver
wijzen, de eerste Is een lichtvoe-

(stog)!? 8@ [M]©g)[7 SdöD DgMs] 
tel NO0fn9TW)PC*«S 
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tige maar wat al te korte (omdat 
er geen honorarium werd voor
zien?) brief van Monika van Pae-
mel. 

Eén man. 
Er is het interview van Myriam 

Cenez met de uitgeefster Angè-
le Manteau en ten slotte een 
brieffragment uit „Karen", ver
moedelijk het volgende boek 
van de luciede Lucienne Stas-
saert die zich werkelijk helemaal 
heeft ingeleefd in de wereld en 
de sfeer van de vermaarde 
Noorse schilder Edvard Munch. 

Toch zijn er hier enkele namen 

van schrijvende vrouwen zoals 
b.v.. Maria Rosseels, Patricia La-
soen, Bertien Buyl en dr. Ada 
Deprez die in dit speciale num
mer zeker met hadden mogen 
ontbreken. 

Als pikant detail willen wij nog 
vermelden dat de enige man die 
in dit nummer mocht schrijven 
luistert naar de naam Fons de 
Vogelaere. 

Hendrik Carette 

Dit los nummer kost 150 fr., 
een abonnement op een volle
dige jaargang van „Yang" be
draagt 575 fr., te storten op 
bankrekening: 290-0253400-57. 

Jonge Vlaming bevestigt debuut met roman 

De Prachtige Ogen van 
Herman Brusselmans 

Prachtige Ogen is het tweede boek van de jonge 
Vlaamse schrijver Herman Brusselmans. Brussel
mans is een germanist (°1957 Hamme) en werkt 
voorlopig en een beetje noodgedwongen bij de RVA 
te Brussel en is er verantwoordelijk voor de perso-
neelsbiblioteek. 

R EEDS in 1982 verscheen 
bij de Nederlandse uit
geverij In De Knip-

scheer te Haarlem het debuut 
van Brusselmans Het Zinneloze 
Zeilen. Deze verhalenbundel 
kreeg voor een debuut een nog
al goede pers. Thomas Verhogt, 
kntikus bij de Arnhemse Cou
rant noemde Brusselmans „al 
uniek bij zijn debuut". 

Grimmigheid... 
Het Zinneloze Zeilen nu bevat 

4 verhalen boordevol absurde 
toestanden en hilariteiten, de 
schrijver steekt onophoudelijk 
de draak met zijn personages, 
zijn lezers en met zijn onderwer
pen zelf. Grimmigheid, sarkasme 
en allesbehalve milde spot zijn 
niet uit de lucht grappen en 

lMl>miiite«wu(m>ww')n>i>iwii^^ 
Herman Brusselmans, geen vrijblijvende vrolijkheid., (foto Els Kirst) 

grollen worden tegen angst ent 
dreiging gezet 

Toen het weekblad Knack 
Brusselmans' debuut besprak ti
telde de steller die de verhalen al 
te gortig vond „Gekte en ge
weld". Al deze elementen droe
gen ertoe bij dat de uitgever een 
tweede druk van het Zinneloze 
Zeilen op touw wil zetten. 

In maart van dit jaar ver
scheen dan Brusselmans' twee
de boek, de roman Prachtige 
Ogen. In deze roman is het 
hoofdp)ersonage een student die 
het moeilijk heeft met zijn stu
dies, zijn medestudenten, met 
zijn omgeving en — hoe kan het 
anders? — met zichzelf. Snug
ger zoals hij is kiest hij een dag 
uit waarop hij zijn leven een 
wending zal geven en doet dat 
dan in een verrassende slot-
sekwens. 

Alhoewel in vergelijking met 
het Zinloze Zeilen de absurdi-
sche situaties in Prachtige Ogen 
beperkt blijven staat ook deze 
roman bol van grappen, grollen 
en jokes. Een zaak is echter wel 
duidelijk: in deze tweede uitgave 
van Brusselmans komt de tra
giek achter het hoekje kijken. Is 
het tragiek? Wie zal het zeggen. 

Brusselmans is zo moeilijk te 
vatten. Misschien heeft de steller 
in Avenue van apnl l.l. het nog 
wel bij het juiste eind door Brus
selmans „een jonge Vlaamse 
melancholicus" te noemen... 

De uitgevenj In de Knipscheer 
beweert met Prachtige Ogen 
hoge verwachtingen te koeste

ren. Het is in alle geval verwon
derlijk dat een bovenmoerdijkse 
uitgeverij in zee gaat met een 
jonge Vlaming. 

— Prachtige Ogen, door 
Herman Brusselmans, roman, 
uitg. In de Knipscheer, Haarlem, 
490 f r. 

Voor uitgeweken 
Tongerenaren 

Op initiatief van de Dosfel
kring te Tongeren werd in het ka
der van de voorbereiding der 
festiviteiten van Tongeren 2000 
overgegaan tot de oprichting 
van de „Vereniging van uitgewe
ken Tongerenaren". 

De bedoeling is om zoveel 
mogelijk mensen, die ooit in Ton
geren gewoond hebben, te ver
enigen, hen via deze vereniging 
te betrekken met de festiviteiten 
van Tongeren 2000 en hen na 
deze festiviteiten de mogelijk
heid te geven om met mekaar en 
met Tongeren in kontakt te blij
ven. 

Wie wil deelnemen of uitge
weken Tongerenaren kent die 
voor deze vereniging in aanmer
king komen, kan zich best rich
ten tot Willy Jorissen, Sint-Trui-
dersteenweg 132 te 3700 Ton
geren (012-23.31.40) of Michel 
Vanbuul, Kielenstraat 50 te 3700 
Tongeren (012-23.01.37). 
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Daar komen de festivals weer... 

Naar een heropleving 
van de Volksmuziek? 

Na zeven eerder magere jaren is er voor jazz, folk 
en volksmuziek een kentering. De nieuwe generatie 
herontdekt op zijn beurt de zin voor melodie en 
romantiek in de muziek en het verhaal en de 
verbeelding die teksten kunnen meegeven. Aspek-
ten die eerder in punk en nu newwave en andere 
popverwanten moedwillig vergeten werden. 

HET kriebelt weer in het 
bloed van de organiza-
toren van zovele festi

vals, volksfeesten en animatie 
allerlei. Het tw/eedaags festival te 
Haren, deeldorp van Brussel, eist 
traditioneel de primeur op. En het 
inrichtend jeugdhuis T'Sleutelgat 
pakt dan ook reeds voor de 
achtste keer uit met haar „Ogen
blik", volgend weekeinde. 

Zij die echt niet willen wach
ten kunnen vanavond (donder
dag 26 april) terecht in het Ont
moetingscentrum De Lijsterbes 
om 20 u. in de faciliteiten-ge
meente Kraainem waar groep 
Trol Brabantse volksmuziek 
brengt van gehalte. In Haren, kan 
je vrijdag om 20 u. in T'Sleutelgat 
zelf Norbert Detaeye aan het 
werk horen en zien met swin
gende blues en boogie. Het festi
val zelf gaat door in de grote 
tent, met inkom langs de Korten-
bachstraat 11, in de achtertuin 
van de grcjte pastorie. Vanaf 
15 u. is er een wedstrijd voor 

Jonge Folkgroepen. Die eerste 
dag sluit af met een volksbal 
opgeluisterd door groep Garde
sus. Zondag (29 april) zet de 
groep Spredthick om 15'u. in 
ddh komt de Hongaarse Satur-. 
nus, de Duitse Gaia plus Wojtek 
Waglewski, waarna de veelzijdi
ge gitarist Pierre Bensusan ta
lent en vakmanschap ten toon 
spreidt. Bij valavond komen de 
troebadoersliederen in moderne 
bewerking van Rosina en Marti

na De Peira uit Occitanië aan 
boÖ. 

Brosella 

De prezentatie is in handen 
van Stef Koekoekx, ex-violist en 
lolbroek van groep De Snaar 
Permanent is er ook tentoonstel
ling van fotoklub Zoom en ludie
ke kinderanimatie voorzien. 

Over voormeld Brosella-twee-
daagse eveneens goed nieuws: 
Rie Van den Berghe bevestigde 
ons dat pas half april is toege
zegd dat het weer in het prachti
ge kader van het Groenteater, in 
de schaduw van het Atomium 
kan doorgaan. Het wordt „Bro
sella" zondermeer, twee dagen 
zonder etiket maar op zaterdag 
w;ordt wel de hoofdbrok in de 
richting van jazz gezien terwijl 
zondag eerder folk en volksmu
ziek aan bod komen. Op vrijdag 

ADVERTENTIE 

Aktueel nr. 2 

LOUIS DE LENTDECKER, 
„REQUIEM VOOR LEOPOLD III" 

295 fr. 
In de boekhandel, of bij de uitgever; Grammens, 
Martelaarsplein 21, 1000 Brussel, rek. 001-1385472-97, 

.vermeerderd met portkosten tot 310fr. 

Aktueel nr. 5 

MARK GRAMMENS, 
„DE REDDING VAN GRENADA" 

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

1 juni e.k. wordt het definitieve 
programma bekend gemaakt De 
koncerttoer van de Schotse 
volkszanger en gitarist Dick 
Gaughan is wegens ziekte afge
last en wordt wellicht door een 
ander programma vervangen. 
Het eerste weekeinde van au
gustus is er dan ook weer het 
festival van Dranouter, in de 
Westhoek dat weer is uitgebreid 
tot een driedaagse. Stemmen 
gaan op om weer de Britse 
groep Fairport Convention uit te 

nodigen, en het voiksmuziektijd-
schrift „Gandalf' uit het Leuven
se richt er zijn Gouden Gandalf 
in, een wedstrijd voor folk en 
volksmuziek, met het doel de 
interesse ervoor te stimuleren. In 
zijn zeer eigen aard en stijl rondt 
Johan Verminnen de maand 
april af met nu vrijdagavond om 
20 u. een optreden in het Kultu-
reel Centrum van Lokeren (aan 
het Kerkplein) en zaterdag (28/ 
4) om 20 u. 30 in zaal De Bres te 

• Halle. S.D. 

Literaire avond 
in de Voerstreek 

o p zaterdag 5 mei gaat in het 
Veltmanshuis te St.-Maartens-
Voeren een literaire avond met 
medewerking van tal van Vlaam
se dichters en schrijvers. Onder 
hen Wilfried Adams, Daan An-
thuenis, Magda Buckinx, Hendrik 
Carette, Willy Cobbaut Karel de 
Cat Danny de Laet Kris Geerts, 
Lambert Jageneau, Dries Jans
sen, Jet Jorssen, Renaat Meert, 
Frans Meertens, Tony Rom-
bouts, Nic van Bruggen, Marie
ken van Damme, Lutgart van 
Ballaer, Kathelijne van der Hal

len, Maurits van Liedekerke, 
Toon van Overstraeten, Dirk van 
Sichem de Combe, Erik Ver-
straete, Liva Willems en vele 
anderen. 

Henri-Floris Jespers, voorzit
ter van de Vereniging van 
Vlaamse Letterkundigen leidt in; 
Fred Janssen, prezenteert de 
avond en Jef Eibers staat in voor 
de muzikale omlijsting. 

Alle inlichtingen bij: Willy Cob
baut Bosstraat 2, te 9391 Baar-
degem en bij Lambert Jageneau, 
Louisalaan 405, te 1050 Brussel.-

Aanbevolen huizen 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Temat 

Tel. 582.29.15 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur. 

Tel. 014-21.12.07 
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 

E Z M l l 
Littoral 

" ^ uitgebreide keus bemeubelde villa's - appart. - en studio's 
m alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis kalalogus met foto's 

LEOPaiOII-LAAN:205 
i«51 OOSTDUINKERKE 
TEl OSS/il .26.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meube l 

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

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

O i r N S T U D I O 
D A N N 

02-428.69.84 
— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukker i j t ypo - o f fset 
fabrikat ie omslagen - zakomslagen 

m ig ros t raa t 128, 9328 d e n d e r m o n d e - s c h o o n a a r d e 
te l . 052-42.33.04 - 42.39.16 

F R A N S S E N S OPTIEK: 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340,'Deurne-Z 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

De goedkoopste kaskredieten, 
financieringen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Kats i j nenhoek 25 

9660 B R A K E L 
Tel. 055-42.36.36 

(Adv. 54) 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damlaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtlnstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-21.36.36 
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„Wie Weet Wint"- prijzen 
toegekend 

Voorzitter Anciaux, Uwe Neufcour en kamerlid Vervaet bij de lottrekking 

Projektwerking VU-Laakdal 

„Energiebesparingen 
in onze huizen" 

Onder het keurende oog van 
voorzitter Vic Anciaux en de waak
zame blik van kamerlid Daan Ver
vaet lootte Uwe Neufcour de prijzen 
uit de superwedstrijd „Wie Weet 
Wint" 

Hier de prijzen en de winnaars 

1 Het jubileumboek „30 jaar VU" 
geschonken door Jan Andries en 
Kris Versyck voor Jeannine Cardi-
naels, St-Huibrechts-Lille, Luc Wil-
lockx, Lede, Michel Segers, Gent
brugge 

2 Een hesp, geschonken door 
Daan Vervaet voor Veerie Geens, 
Kapelle-o/d-Bos 

3 Een kwartshorloge, geschonken 
door Optiek Jan De Moor, Gentbrug
ge, voor Maria Devriendt, Oost-
duinkerke, Daubresse-Van Belle, 
Brussel 

4 Rekenmachine, geschonken 
door Willy Van Nieuwenhuyze 
(Geha) voor Freddy Vanderroost, 
Appelterre 

5 Kunstboek van de Stad Gent 
geschonken door Flandna-zieken-
fonds voor Nicole Seghers, Lippe-
lo. Jan De Moor, Gentbrugge 

6 Vleespastei, geschonken door 
senator P Peeters voor Bart Boone, 
Lochnsti, André De Sloover, Kruibe-

ke, Banke-Laforce, St-Pieters-Wolu-
we, Karina Vermeersch, Gent, Hen
ri ColSon, Mesen, Jan Muylder-
mans, Gnmbergen Mare Geirnaert, 
Gentbrugge Jan Ritzen, St-
Amandsberg, Andre Desmet, Wak
ken, De Stercke-Blomme, Lede-
berg 

7 Boek „De natte vinger van Dio 
Genes" voor Robert Libert, Gent
brugge, Jef Horiong, Mortsel 

8 Een LP van Jef Eibers voor 
Annie Lenaerts, Wilrijk, Wouter 
Tack, Aalst, Wilfried Duponcelle, 
Melle, Alain De Maertelaere, Gent
brugge, Juliette De Smet, St-
Amandsberg 

Door de afdeling Laakdal werd 
een zeer uitgebreide enquête gehou
den bij de plaatselijke bevolking in 
verband met het huishoudelijk ener
gieverbruik Niet alleen de aard van 
de verwarming, ook de toestand van 
de woningen op het vlak van ener-
giebespanng werden doorgelicht 

Ook werd gepeild naar de kennis 
van de bevolking inzake de wetge
ving op het energieverbruik en de 
daarmee samenhangende krediet-
versoepelingen, premies en belas-
tingvermindenngen 

Uit de enquête die uitgevoerd 
werd door tientallen bestuursleden 
van de VU-Laakdal, bleek dat vooral 
de kennis zeer ontoereikend is 

Daarom besloot de afdeling Laak
dal in samenwerking met de Vlaam
se Knng, een kleine brochure uit te 
geven waarin met alleen de resulta
ten van de enquête vermeld worden, 
maar ook de wetgeving terzake Er is 

immes ook gebleken dat tot nu toe 
haast niemand in Laakdal gebruik 
gemaakt heeft van de eventuele 
voordelen welke door de staat wor
den geboden 

WIJ hopen dat de mensen van 
Laakdal nut zullen halen uit deze 
brochure, waann verder ook nog 
enkele nuttige aanbevelingen staan 
om energie thuis te besparen 

Om de kosten te drukken bleef de 
brochure erg sober slechts 16 blad
zijden maar de oplage bedraagt wel 
5000 en de verspreiding gebeurt 
volledig gratis Vermelden we tevens 
nog dat de brochure werd samenge
steld door Rob Geeraerts, kandidaat 
op de Euro-lijst vari de Volksunie 

Belangstellenden van buiten Laak
dal kunnen steeds een exemplaar 
van de brochure bekomen op het 
adres Ludo Helsen, Houthoek 105, 
te 3998 Laakdal 

Vujo naar Jongerenmars 
Dat de jeugdwerkloosheid als een 

kanker om zich heen grijpt merkt nu 
wel iedereen Om daartegen te pro
testeren en het regenngsbeleid ter 
zake aan te klagen, stappen de 
Volksuniejongeren mee op met de 

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 Barrikadenplein 12 
1000 Brussel of door overschnjving 
van 225 fr op bankrekening 
435-0256851-75 met vermelding 
.Kaarten ANZ" en tav Koen 
Anciaux 

„30 jaar VU" op TV! 

De televisie-uitzending van de Vlaams-Nationale Omroepstichting op vrijdag 4 mei aanstaande vanaf 
19 u 20 tot 19 u 40 op BRT 1 is volledig gewijd aan de viering van 30 jaar Volksunie in het sportpaleis te 
Gent op 8 april jongstleden Voor wie er toen met bij was een blik op dit grootse feest, voor wie er wel was 

een onvergetelijke herinnering i 

„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 

Vahaf 28 apnl kunnen geïnteres
seerden het Vujo-dossier „Jeugd
werkloosheid" aanvragen op het na
tionaal Vujo-sekretanaat Barnka-
denplein 12 te 1000 Brussel 

Kamions voor 
Diksmuide, 
wie helpt? 

Op 28 juni '84 vertrekken de 
Volksuniejongeren voor de 8ste 
keer per fiets naar de IJzerbede
vaart Van Voeren tot Diksmuide De 
terugkeer gebeurt met de bus De 
(ruim 200) fietsen worden op vracht
wagens geladen 

Kamions huren is echter een dure 
zaak en we willen de deelname aan 
onze Vredesfietseling betaalbaar 
houden voor jonge mensen Daarom 
richten wij volgende oproep tot de 
Volksunie-kaderleden en alle WIJ-
lezers Wie kent er iemand die ons 
van zaterdagnamiddag 30 juni 84 tot 
zondagavond 1 juli '84 een grote, 
gesloten vrachtwagen ter beschik
king kan stellen'' Zo mogelijk met 
maar eventueel ook zonder chauf
feur Benzine en andere kosten dra
gen we zelf 

Wie een tip heeft geeft een seintje 
aan het Nationaal VUJO-Sekreta-
naat Barnkadenplein 12, 1000 Brus
sel, tel 02-2194930 (tot 18 uur) 

Dank bij voorbaat i (vg) 
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LIMBURG 
APRIL 
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 uur Tessenderio-Vismarkt Terug om
streeks 18 uur Org FVV-TessenderIo 

Inwoners van Dilsen 
opnieuw met het stort 
van Rotem op de neus 

Onder voorzitterschap van burge
meester Leo Boutsen werd op de 
jongste gemeenteraad een dagorde 
afgewerkt met 14 punten in openba
re zitting en een in gesloten zitting 

Het voornaamste punt op de 
openbare zitting was wel het op
nieuw openstellen van het stort van 
Rotem en ditmaal voor het afval van 
maar liefst 150000 mensen 

De pvba Joka zal op de hoek van 
de Siemenslaan op het industneter-
rein van Lanklaar een verfspuitinstal-
latie uitbaten, zich onderwerpend 
aan de voorschnften van stede
bouw Voor de sanenng van de 
Reseltbeek heeft men met de inwo
ners aldaar een overeenkomst zodat 
eerdaags de werken kunnen aanvat
ten De omslagbelastingen op de 
zand- en gnntgroeven is bepaald op 
5 863 463 fr en voor de kolenwinning 
792175 f r a n k ' 

Sekretans Tilmans deed toen le
zing van het KB (van 15 februari 
1984) houdende de vernietiging van 
een gemeenteraadsbeslissing van 
toekenning van een toelage van 
300 000 fr aan de vnendenknng der 
Rijksscholen 

Burgemeester Boutsen schetste 
dan in het kort het verloop van de 
sluiting van het stort van Rotem en 
de gevolgen*voor de mensen van 
eigen gemeente We hennneren ons 
nog zeer goed dat onder het vorige 
bewind de lijst GOED alles in het 
werk stelde om geen vergunning 
meer te knjgen van de bestendige 
deputatie om verder het stort van 
Rotem af te werken De bestendige 
deputatie bestond overwegend uit 
CVP'ers Toen moest het stort zon
der fout gesloten worden Toen 
kwam de aansluiting bij de IVVVA-
regio 3 

De sekretans in vast verband bij 
deze maatschappij is toevallig de 
huidige CVP-eerste schepen Lam-
bert Peeters uit Dilsen 

Ondertussen werd de belasting 
op het huisvuil wel op een jaar tijd 
van 400 fr naar 800 fr gebracht, te 
hoge vervoerkosten noemde men 
het 

Op 26 maart j I werd het gemeen
tebestuur op de hoogte gebracht 
door een bnef van het IVVVA dat 
het stort van Rotem terug open 
moest daar het regionale stort van 
Maasmechelen met voldeed aan de 
gestelde vereisten Dit werd ook 
gevraagd door het O V A M (Openba
re Vlaamse Afval-Maatschappij) Een 
nieuwe CVP-vestiging in Vlaande
ren 

De eerste schepen en schepen 
van Openbare Werken Lambert 
Peeters liet het overkomen in zijn 
uitleg alsof Dilsen een doorgang van 
vuiligheid zou zijn daar hij verklaarde 
dat het storten in Rotem zou stopge
zet worden als het stort van Opoete-
ren klaar is 

Volgens VU-senator Mathieu Le
wis kunnen er ook ondanks alles ook 
positieve kanten zijn, als het kontrakt 
voorziet dat na een jaar het stort niet 
gesloten zou zijn de opening telkens 
met een maand te verlengen totdat 
het volledig toe en afgedekt is met 
een degelijke afdeklaag Ten tweede 
aldus de fraktieleider van Nieuw 
krijgt de gemeente 2 760 000 fr voor 
de ganse operatie Met dat geld 
kunnen er buiten de omheining van 
het stort en in elke dorpskern contai
ners ter beschikking gesteld worden 

van de DilsersQ gemeenschap om 
afval kwijt te raken, wat door de 
meerderheid werd toegezegd Ten 
derde kan men met het vnjgekomen 
geld een degelijke beplanting op en 
rond het stort aanbrengen Bij mon
de van de heer Peeters van de groep 
BETER kon zijn groep met akkoord 
gaan en trekt men de werking van 
O V A M in twijfel UW) 

• 30 j gehuwde man met 11 j erva-
nng zoekt een betrekking als bedien
de of verkoper-vertegenwoordiger 
bij voorkeur in Brussel of West-
Brabant 

• 22-jarige jongeman zoekt werk 
als handarbeider-chauffeur 

• 23 j gehuwde dame bediende 
met diploma dactylografie zoekt een 
betrekking in het Brusselse of op de 
as Brussel-Aalst Voor ml zich wen
den tot volksvertegenwoordiger dr 
J Valkeniers tel 02-5691604 

• J o n g e d a m e me t graduaat 
in format ica zoek t w e r k als 
p rog rammeur in pr ive-sektor 
Programmeer ta len Assembie r , 
Cobo l , For t ram, PL 1 L iefst in 
Brussel of ten w e s t e n van Brus
sel 

• Dame, 21 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt een betrekking als 
kinderverzorgster Ook in het bezit 
van een getuigschnft B, handel Ref 
nr 0068 

• 29 j gehuwde vrouw met 11 j 
ervanng in de toeristische sektor, 
zoekt een betrekking als bediende 
bij voorkeur in deze sektor doch ook 
tevreden met andere sektor 

• M a n , 26 jaar en w o n e n d e in 
het Meche lse zoek t w e r k Be
k w a a m h e d e n in elektncitei t , tu in
aanleg, onderhoud , voed ings-
sek to r Ref nr 1065' 

• Dame, 26 jaar zoekt werk in de 
omgeving van Aalst of Mechelen als 
verkoopster of poetsvrouw Ref nr 
0064 

Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met volksvertegenwoordi
ger Joos Somers via het Vlaams 
Nationaal Centrum Ontvoerings
plein te Mechelen tel 015-209514 
Gelieve het referentienummer te 
vermelden 

Rouw te Gooik 
In Jette overleed op 16 april II de 

h Jozef De Broyer, echtgenoot van 
mevr Elisa Van der Meeren De 
overledene kreeg op zijn overl i j-
densbencht de titel „Vlaams-natio
nalist" mee Hij werd donderdag 19 
apnl te Gooik begraven, waar hij op 
16 maart 1912 geboren werd 

BIJ deze bieden wij aan mevrouw 
De Broyer en de ganse familie onze 
blijken van rouw bij dit afsterven. 

Jette naar Zangfeest 
Luxecar alles inbegrepen (ingang 

Zangfeest bus + fooi) 300 fr Orga-
nizatie Vlaamse Bond Gepensio
neerden Vlaams Nationale Knng en 
Davidsfonds Vertrek om 12 u 30 
aan Trefcentrum Essegem om 
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 

BRABANT 
APRIL 
27 KRAAINEM kaas-en wijnavond in zaal Pat Patronaatstraat 10 

om 20 uur Org VU-Kraainem - Wezembeek-Oppem 
29 ST-MARTENS-BODEGEM vierde pannekoekenfestijn van 14 

tot 21 u in gemeenschapslokalen. Schoolstraat Org VU en 
VUJO 

29 DIEGEM spagetti-festijn met wijn taart en koffie, om 12 u in zaal 
Milde Kerktorenstraat 22 

29 VILVOORDE-PEUTIE groot bruegelfeest vanaf 11 u 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 gemeente
huis van Nossegem» (Leuvense steenweg) Kosten 50 frank 
Onderweg een versnapering Org Volksunie-Vrouwen 

29 HAACHT tweede Vlaamse smuldag in zaal .Onder de Toren 
Om 10 u kleine wandelzoektocht 8 km Vanaf 12 u smulpartij 
met om 17 u een jazzy tussendoortje om 18 u trekking 
Leeuwkestombola Toegang gratis 

29 KESSEL-LO lentewandeling vertrek om 14 u aan de abdij van 
Vlieriaeek aan het cafe van Janneke en Bertha Terug rond 18 u 
Deelneming gratis Org Dosfelknng-Leuven 

Knelpuntennota in de maak 

Tienen start met stads herwaardering 
Na de zomervakantie moet de 

stadsherwaardenng in Tienen defini-

Op voorstel 
van VU-raadslid 
M. Demesmaeker 

Halle wil 
een werk-
infobeurs 

Eind vorig jaar waren in Groot-
Halle ruim 1 600 mensen werkloos 
Velen zitten als gevolg van langdun-
ge werkloosheid in een uitzichtloze 
toestand Ze hebben met alleen te 
kampen met financiële problemen, 
ook de doelloosheid, het uitschake-
lingsgevoel in de maatschappij en de 
geestelijke en lichamelijke spanning 
vormen een probleem Daarenboven 
blijkt dat de werkloosheid in de 
streek meer dan elders nog blijft 
toenemen 

Op initiatief van VU-gemeente-
raadslid Mark Demesmaeker, keur
de de jongse Halse gemeenteraad 
na een levendige diskussie volgend 
agendapunt eenpang goed ,De ge
meenteraad beslist principieel om 
jaarlijks in de maand juni een werk-in-
fobeurs in te nchten en de orgamza-
tie ervan toe te vertrouwen aan een 
werkgroep bestaande uit vnjwilli-
gers onder de werklozen en uit 
afgevaardigden van het schepenkol-
lege en de frakties van de gemeente
raad en met medewerking van de 
RVA, de vakbonden de Kamer van 
Koophandel en de Subregionale Te-
werkstellingskommissie De kosten 
worden ten laste genomen van het 
Bestuur tot maximum 40000 f r ' 

Zoals gezegd werd het voorstel 
van Mark Demesmaeker door alle 
frakties positief onthaald en nadat 
een aantal verduidelijkingen werden 
aangebracht werd het eenparig 
goedgekeurd 

Het IS dus nu aan de op te nchten 
werkgroep om ,werk" te maken van 
dit initiatief 

DE KEIZER 
VAN HET GOED 

ZITMEUBEL 

M E U B E L E N « D É K E I Z E R 
Salons - Kleinmeubelen - Lusters - Geschenka,rtlk*Ua 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(speciale voorwaarden voor trouwers) 

Openingsuren: Di.. woe., vrij. van 13 tot l*u. 30 
Do., zat. van 10 tot t t u 30 
Zondag van M tot I t u . 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5t2.22.22 
Staf Kiesekoms (op slechts is km van Brussel-centrum) 

tief uit de startblokken schieten", 
aldus schepen Vital Valkemiers van 
Openbare Werken tijdens de alge
mene voorstelling van de campagne 
„Tienen in de Steigers 

HIJ stelde nog dat stadsherwaar
denng zich met enkel mag beperken 
tot woorden, maar veel verder moet 
reiken, met name er zelf iets te willen 
aan doen Het stadsbestuur heeft 
alleszins die intentie verklaarde hij 
formeel 

Maar eer het zover komt zal er in 
de komende dagen en weken nog 
veel worden gepraat om uiteindelijk 
te komen tot het opstellen van een 
knelpuntennota en de opnchting van 
een stuurgroep 

Veel fantasie zal hierbij met nodig 
zijn want probleemgebieden zijn er 
in Tienen blijkbaar zo voor het rapen 

wat overduidelijk gemaakt werd aan 
de hand van een videogram op de 
eerste kontaktavond Om een beter 
inzicht te verwerven organizeert het 
Leuvens Vormingscentrum Interme
dium een reeks info-avonden op 
donderdag 3 mei worden de voor
waarden van een stadsherwaarde
ringsgebied belicht Achtereenvol
gens worden op 7 10 15 en 17 mei 
specifieke aspekten van stadsver
nieuwing als sociale huisvesting be-
volkingsbetrokkenheid en het pnve-
initiatief onderzocht 

Op 21 mei worden de konklusies 
van de voorbije bijeenkomsten ver
werkt zal een knelpuntennota wor
den opgesteld en wordt overgegaan 
tot de oprichting van een stuurgroep 
die de direkte voorbereiding voor 
een stadsvernieuwingsgebied op 
zich wil nemen 

VU 
SPORTDAG 

UNIVERSITAIR 
SPORTCENTRUM 

LEUVEN 
zondag 3 juni'84 

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

VU-kommiss ie Spor t , p a Gi lber t Vanove rsche lde V laams Na
t ionaal S tud iecen t rum, Barr ikadenple in 12 te 1000 Brusse l 

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

Afde l ing 

schr i j f t in v o o r de nat ionale spo r tdag te Leuven o p 3 juni 1984 

— Teore t i sch gedee l te (50 f r ) pe rsonen 

— P loegspor ten 

voetba l (500 f r ) 

vol leybal (250 f r j 

basketba l (250 f r J 

p loeg(en) 

p loeg(en) 

p loeg(en) 

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

van fr 

Naam en hand teken ing en ad res van de veran twoorde l i j ke . 

- ^ ^ -
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ANTWERPEN 
APRIL 

26 HERENTHOUT: Kulturele Kring „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 150 frank 

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, furnhoutsebaan 15 Om 20 u. tijegang gratis Org VUJO-
Mol 

27 KONTICH: algemene VU-ledenvergadenng in zaal Alcazar, om 
20 uur 

27 NIJLEN: inhuldiging nieuw/e lokalen Kempenland, Herenthoutse-
steenweg 53, vanaf 20 uur 

28 HOVE: feest derde leeftijd, om 14 u in zaal Rodenbach, Roden-
bachschool, Onderwijsstraat 

28 LINT. tweede VUJO-bal in zaal 't Gulden Vlies met „Harry en 
Barry" Voorverkoop 50 fr, inkom 70 frank Vanaf 20 uur 

28 NIJLEN instuifavond voor de jeugd (gratis inkomJ vanaf 19 uur 
Nieuw lokaal Kempenland open vanaf 10 uur 

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

28 DUFFEL: zestiende VU-bal in zaal Alcazar, Handelsstraat Deu
ren om 20 uur Eerste dans om 21 uup Inkom 50 frank 

28 LINT. tweede VUJO-bal in zaal 't Gulden Vlies met DJ's Harry en 
Barry Inkom 70 fr, voorverkoop 50 frank 

28 WIJNEGEM: sluitingsfuif - 50 % in De Schuur, Wommelgemse-
steenweg, vanaf 20 u 30 Inkom 40 frank D J Hasjpinne 

29 NIJLEN: muzikale verbroederingsavond om 15 u in nieuw lokaal 
Kempenland Open vanaf 10 uur. 

29 SCHILDE-'S-GRAVENWEZEL: dienstverlening door Bart Van-
dermoere, in cafe „De Schilde", Turnhoutsebaan van 11 tot 
12 uur 

30 WOMMELGEM: open ledenvergadering 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 uur Prijs 230 frank Org 
Coremansknng Reservering gewenst tel 03^2388208 

3 WOMMELGEM : pracht-montage over IJzerbedevaart 1983 door 
Willy Eeckhout Om 20 u in lokaal Den Klauwaert 

5 HULSHOUT: feestje helpers van alle aktiviteiten 
5 EKEREN: sociaal dienstbetoon door Bart Vandermoere van 

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

Vlaams Onthaalcentrum ter gelegenheid van Meerhout-kermis 
Org VU 

10 SCHILDE—'S-GRAVENWEZEL: spreekbeurt over de Europese 
verkiezingen, door gemeenschapsminister Hugo Schiltz, om 20 u 
in het „Dorpshuis", Kerkstraat 24 

11 EKEREN- spreekbeurt door Willy Kuijpers over de rol dat een 
zelfstandig Vlaanderen aankan in het „Europa der Volkeren", om 
20 u 30 in zaal „De Boterham", Veltwijcklaan 23 Inkom gratis 

13 WOMMELGEM: fietstocht voor jong en oud naar Lint Vertrek 
om 13 u aan Den Klauwaert Deelneming aan de Meiboomplan-
ting te Lint 

Gemeente Zwijndrecht 
Het Kollege van Burgemeester en Schepenen 

brengt ter kennis dat er zal worden overgegaan tot 
de aanwerving van of bevordering tot 

Kommissaris van Politie 
De kandidaten moeten: 
— houder zijn van het brevet van kandidaat-

kommissaris of adjunkt-kommissans van politie uit
gereikt overeenkomstig het K.B. van 12 april 1965 (ge
wijzigd door het K.B van 24 november 1966) of van het 
bezit ervan vrijgesteld zijn bij toepassing van voor
meld besluit, 

— geboren zijn vóór 11 mei 1963 en de max. leeftijd 
van 35 jaar niet overschreden hebben op de dag der 
indiensttreding (max leeftijd eventueel verhoogd 
met 5 jaar ingeval de prioriteitswetgeving wordt 
ingeroepen). 

De volledige voorwaarden en \*oor te leggen stuk
ken zijn te bekomen op het gemeentesekretariaat, tel 
03-2527978 

De kandidaturen moeten schriftelijk, vergezeld 
van de nodige bewijsstukken, ingediend worden en 
aangetekend verzonden worden aan de heer burge
meester der gemeente (2730) Zwijndrecht. Ze moeten 
ter post afgegeven zijn uiterlijk op W mei 1984 Ze 
kunnen ook tot dezelfde datum tegen ontvangstbe
wijs afgegeven worden op het gemeentesekretariaat 
aan de heer gemeentesekretaris 

Namens "het Kollege van Burgemeester en Schepenen 
bi| bevel 

De sekretaris, De schepen van Personeel, 
J. VAN OEKELEN F. VAN KERCKHOVE 

Alteen „hav€n"-eensgezindheid... 

Antwerpse gemeenteraad 
grondig verdeeld 
over de begroting 

Twee weken geleden brachten wij verslag uit van het grote begrotingsdebat in de Antwerpse 
gemeenteraad. In deze eerse bijlage kwamen haast enkel de financiële aspekten van het de
bat aan bod. 

Vandaag brengen wij de tussenkomsten van de overige VU-raadsleden. Onvermijdel i jk 
zaten tal van diskussiepunten in de financiële sektor.. 

Fonne Griek had in zijn tussen
komst vooral aandacht voor enkele 
problemen i v m het uitvoeren van 
openbare werken in de distnkten 
Hoboken en Wilrijk 

Zo verbaasde hij er zich over dat 
nog steeds met gedacht werd aan de 
aanpak van noch de Juul Moretuslei ' 
noch de Wilrijktunnel en dit ondanks 
de mening van de distriktsraad Het 
IS met omdat men in het vroegere ge
meentebestuur van Wilrijk in gebre
ke bleef men nu achterop 'moet 
blijven Ook de toestand van de 
Hollebeek bracht hij ten berde met 
het verzoek dnngend daadwerkelijk 
in te grijpen dit ten bate van de 
omwonenden 

Verder wenste hij opnieuw de 
toestand van de Antwerpsesteen
weg aan te klagen Alhoewel het 
dossier in orde is verbaasde het 
Fonne Cnck dat volgens de sche
pen van Openbare Werken, zelfs 
voor 1985 het begin van deze wer
ken twijfelachtig is 

Metallurgie Hoboken 
Het VU-raadsIrd stelde zich ook 

vragen i v m Rijksweg 242, het ge
deelte Wilrijk-Hoboken, en i v m het 
dossier-E Vloorstraat-Schroeilaan 
Deze twee voorbeelden toonden, 
volgens F Cnck, op schnjnende ^ i j -
ze aan hoe gedupeerd de voormali
ge gemeente Hoboken steeds ge
weest IS en door de Staat en door 
het onbegrip van de vroegere Stad 
Antwerpen 

We zullen er in deze raad blijven 
voor Ijveren dat Hoboken met zijn 
belangrijke industrieën zou krijgen 
wat het verdient Het VU-raadslid 
vroeg zich verder af wanneer nu 
eens eindelijk de vergoedingen voor 
middagmaalbewaking voor 1983 
worden betaald aan de rechthebben
den in het distnkt Berchem 

„Men schijnt in het Antwerpse 
Stadsbestuur te weten dat de leer
krachten van het vrij onderwijs de 
meest geduldige en volgzaamste 
mensen in de onderwijssector zijn" 

HIJ vroeg dan ook of de leerkrach
ten van het Stedelijk onderwijs ook 
op deze achterstallen moeten wach
ten 

Ten slotte bracht Fonne Cnck 
nogmaals het probleem van de Me
tallurgie Hoboken ter sprake 

In de Buitengewone Investeringen 
staat een bedrag van 10 miljoen 
ingeschreven voor de dekontamina-
tiewerken in de wijk Moretusburg 

In de tabellen van de Stadslenin
gen vindt men dat bedrag terugvor
derbaar van de fabriek 

Maar betaalt de vervuiler dit be
drag terug' ' 

Hierover bestaat geen uitsluitsel 
Zijn er reeds toezeggingen vanwege 
het bedrijf of minstens een intentie 
tot deze stellingname vanwege het 
ministerie van Volksgezondheid, 
vroeg onze Hobokenaar 

Vele kleintjes... 

Dirk Van Gelder had in zijn tus
senkomst vooral aandacht voor de 
dienstverlening aan de bevolking 
voornamelijk in verband met officiële 
papieren die de mensen nodig heb
ben HIJ pleitte voor een meer soepe
le en eenvoudige manier van wer
ken Tevens vroeg hij vanwege het 
Stadsbestuur de nodige aandacht te 
hebben voor kleine besparingen in 

de stadsadministratie onder het mot
to „vele kleintjes maken een groot" 

Ook verzette Dirk Van Gelder 
zich scherp tegen ,de huisvuilbelas
ting waarvoor sommige mensen 
twee keer moeten betalen en de 
belasting op het afvalwater 

Ten slotte pleitte het raadslid voor 
een efficient gebruik van de goed 
uitgeruste drukkerij van Berchem 
want wat in eigen beheer kan uitge
voerd worden is en blijft toch goed
koper dan het werk uitgeven 

Clara Govaert bewees met eental 
technische vragen vooral i v m toe-
nsme, onderwijs en jeugdzorg dat zij 
aandachtig deze posten van de be
groting had uitgepluisd Zij kwam 
vooral tussen voor de uitbetalingen 
'83 die nog moeten gedaan worden 
aan de personeelsleden van de vrije 
scholen 

Rita Van Rompay beet zich vooral 
vast in de planning van uit te voeren 
werken Zij pleitte voor een degelij
ker planning „Hoe dikwijls wordt u er 
met aan hennnerd om eens een 
degelijke inventaris op te maken, met 
alleen van wat er is, hoewel dat het 
eerste is waaraan u moet beginnen, 
maar ook van de noden en dan 
spreek ik over reële noden 

Het jaar dat die inventarissen in de 
verschillende besturen er zullen zijn, 
zal voorzeker een Antwerps Licht
jaar worden" besloot ons raadslid 

Aankopen 
Bart Vandermoere had zich in zijn 

uitgebreide tussenkomst vooral vast
gebeten in de voorziene aankoop 
van bureaumachines ter waarde van 
11 715.000 fr In dit bedrag zit vooral 
de aankoop van aanvullende toestel
len voor computers voor een totaal 
van 10 miljoen franken 

In de gemeenteraad van 31 januan 
'84 werd reeds een aankoop van 
4 megabytes IBM voorgesteld van 
bijna 6 miljoen Tegelijkertijd deed 
men het voorstel deze aankoop te fi
nancieren door een ontlening bij IBM 
met financiële lasten voor een totaal 
van 824 633 fr Bart had in een inter
pellatie van 31 januari de schepen er 
op attent gemaakt dat het Gemeen
tekrediet ook leningen op twee jaar 
verstrekte met slechts lasten voor 
533158 fr wat dus een besparing 
zou betekenen van bijna 300 000 fr 

Schepen Wellens bracht het VU-
raadslid ervan op de hoogte dat men 
onwetend was van de mogelijkheid 
van lenen op 2 jaar bij het Gemeen
tekrediet en dus dat deze lening 
voordeliger was en dat de aankoop 
kontant zou gebeuren evenals de 
tweede aankoop van 4 megabytes 
zoals uit de begroting 1984 en toe
lichting blijkt 

Het raadslid stelde dat men door 
zo te handelen er ongeveer 6 miljoen 
minder beschikbare gelden zijn 

Uit dit alles blijkt men toch een 
meeruitgave te doen van een miljoen 
vierhonderdtweeduizendtweehon-
derd en twee frank 

Ook de havenproblematiek en dan 
vooral het nieuwe protokol tussen 
Stadsbestuur en vakbonden had de 
aandacht van Bart Vandermoere 

Het kollege had n a v een vroege
re interpellatie van het VU-raadslid 
beloofd de gemeenteraad op de 
hoogte te houden 

Bart Vandermoere vroeg dan ook 
naar de stand van zaken en de 
intenties in de nabije toekomst hier-

„Indien alles bij het oude blijft, zal 
de haven klanten verhezen, en dan is 
het met de schuld van Zeebrugge, 
Rotterdam of de Walen, maar van de 
politiek-verantwoordelijken die deze 
syndikale wildgroe toegelaten heb
ben en verder blijven toelaten, be
toogde onze VU-man 

Het VU-raadslid had nog een hele 
reeks vragen over heel wat terreinen 
van de begroting 

HIJ eindigde met een scherpe kn-
tiek t o v het voorgestelde begro-
tingsdokument 

„BIJ het nakijken van de ontwerp
begroting 1984 en het vertoog van 
het kollege heb ik de onderrichtingen 
herlezen die vervat zijn in de brief 
aan de gemeenschapsminister van 
binnenlandse aangelegenheden van 
28 juli 1983 

Daarin wordt o m voorzien, ik ci
teer, „de nadruk wordt gelegd op het 
feit dat een verhoging van de fiskali-
teit slechts verantwoord is, voor zo
ver het begrotingsevenwicht op 
geen andere manier kan bereikt wor
den" 

De gemeenschapsminister voor 
Binnenlandse Aangelegenheden 
haalt hiervoor drie konkrete maatre
gelen aan 

1 een minimale fiskaliteit gekop
peld aan bezuinigingen, 

2 een zo groot mogelijke diversi-
fiering van de belastbare matenes, 

3 het gebruiken van alle nuttige 
aanwezige belastingbronnen 

Deze laatste twee punten werden 
in deze ontwerp-begroting 1984 
sterk verzorgd 

Immers zowel alle belastbare ma
teries en alle mogelijke belastingen 
die ooit in de verschillende distnkten 
bestonden werden toegepast en alle 
aanwezige belangrijke belasting
bronnen werden aangeboord 

Het heeft echter geleid tot een 
bijna maximale fiskaliteit gekoppeld 
aan bezuinigingen, maar bezuinigin
gen die met toegepast werden waar 
het had kunnen gebeuren 

Het pnnciep dat eerst matigheid in 
de uitgaven en soberheid in het 
beleid moet worden betracht alvo
rens tot een verzwaring van de 
belastingplicht wordt overgegaan is 
zeker met toegepast" 

Ook bij andere oppositiepartijen 
kwam heel wat kntiek op het voorlig
gende begrotingsontwerp 

Namens de PVV verzette 
F Grootjans zich vooral tegen de 
slechts verdeelde inspanningen 
waardoor de bevolking onder een te 
grote belastingdruk terecht is geko
men Men zit nu met „het eindresul
taat van de roekeloze politiek van de 
SP-CVP-koalitie die de Scheldestad 
al 37 jaar bestuurt" 

Het debat eindigde ten slotte met 
de klassieke stemming waarin SP en 
CVP deze begroting goedkeurden 
en VU, PVV, Agaiev en Vlaams Blok 
tegenstemden 

Alleen IV m de havenproblematiek 
bleken alle partijen vrij eensgezind te 
zijn 

We kregen naast de reeds vroe
ger aangehaalde zeer aandachtig be
luisterde tussenkomst van Hugo 
Schiltz positieve klanken uit de di
verse frakties zoals van J De Rey 
van de PVV en Geeraerts van de SP 

Bob Loete 
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Volksunie 
Boechout-
Vremde viert! 

Wat zongen we het graag, vaak en 
met overtuiging in onze studenten
tijd na les en vlijt gezelligheid' Niet 
meer of met minder dan dat de boog 
niet steeds kan gespannen staan 

De VU-vnenden van Boechout-
Vremde kozen vrijdag 13 april uit om 
dat alles nog eens duchtig in praktijk 
te brengen net vóór de aanstaande 
Europese (en andere') verkiezingen 

En uitblazen, lieve mensen, in een 
ongedwongen Breugeliaanse sfeer 
de inwendige mens te goed doen 
aan spijs en drank, geanimeerde 
gesprekken voeren met de disgeno
ten en langskomers, ziet u, pas dat is 
feesten En feesten zoals alleen Vla
mingen onder mekaar dat kunnen 
volks en één De naam van onze 
partij 

Het werd een feestdis die er zijn 
mocht, met een heel bijzonder eresa-
luut aan het Boechoutse „Zeepaard-
je" Met een hartelijk welkoms
twoordje van onze verse voorzitter 
Geert Van Praet En zeer zeker met 
te vergeten onze Jeanine Van Nuf-
felen, de motor achter het hele ge
beuren 

In 1985 volgt er zeer zeker een 
groot bis-nummer met nog meer 
aanwezigen, met nog meer bno en 
met enkele verkiezingsoverwinnin
gen te vieren Jef Nelis 

Tweede poster- en 
wenskaartenbeurs 
te Meerhout 

Geïnspireerd door het sukses van 
vong jaar, organizeren de Vlaamse 
Vnenden Meerhout op de Meer-
houtse kermiszondag, 6 mei, voor de 
tweede maal een poster- en wens
kaartenbeurs 

Deze beuss vindt plaats vanaf 
13 u 30 op de eerste verdieping van 
het Vlaams Onthaalcentrum in de 
Beerstraat De bezoekers wacht 
een, ten aanzien van vorig jaar, volle
dig vernieuwde beurs vol smaakvolle 
aanbiedingen 

Het gaat om originele wenskaar
ten voor alle mogelijke gelegenhe
den en om posters, zowel voor de 
kinder-, de tiener- en de studentenka
mer als voor uw huiskamer Voor 
jong en oud dus 

Ter gelegenheid van deze beurs 
kunt u bovendien ook even gezellig 
vertoeven in de bar van het Vlaamse 
Onthaalcentrum 

De toegang is gratis 

Dienstbetoon 
Bart Vandermoere 

Zaterdag 5 mei te Schoten van 
11 u 30 tot 12 u 30 in 't Voske, Ver-
bertstraat 145 en te Ekeren van 
13 u 30 tot 14 u 30 in Den Boter
ham, Veltwycklaan 23, zondag-6 mei 
te Ranst van 11 u tot 12 u in De 
Wachtzaal, O-L-Vrouwstraat 19, za
terdag 12 mei te Ranst, zondag 13 
mei te Kontich van 11 u tot 12 u in 
Alcazar, Mechelsesteenweg 22, za
terdag 19 mei te Antwerpen van 
13 u tot 15 u, in Amenkalei 46 (én op 
afspraak), zondag 20 mei te Wom-
melgem van 11 u tot 12 u in De 
Klauwaert Dasstraat 24, zondag 27 
mei te Schilde van 11 u tot 12 u in 
De Schilde, Tumhoutsebaan 125 

Borgerhout 
en Europa 

Op vrijdag 27 apnl '84 start de af
deling Borgerhout met de campagne 
EurojDese verkiezingen Alhoewel 
met geen „eigen" kandidaat wil de af
deling man en macht inzetten om de 
propaganda voor deze verkiezingen 
volledig te doen lukken De plakploe-
gen zijn samengesteld en de bussers 
hebben hun instrukties gekregen 
Vnjdagavond 27 apnl '84 om 20 u 30 
in de zaal de Passer, Tumhoutse
baan 34, te Borgerhout zal ook Willy 
Kuypers komen spreken over Euro
pa Iedereen is welkom 

• Dame, 43 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt werk Diploma re
gentaat snit en naad, ervaring als 
verkoopster huishoudlinnen, is be
reid om als bediende te werken Ref 
nr 0143 

Eindelijk „gewone" raad te Gent 
Een „ g e w o n e " g e m e e n t e r a a d k o m t n ie t zo vee l meer v o o r in G e n t 

De raad van 19 maar t II. ve r l i ep v l o t en sne l — ze w a s reeds o m 
23 uur a f g e l o p e n — en b i jna z o n d e r i nc iden ten . De raad d i e n d e z i ch 
n o c h t a n s ui t te sp reken o v e r een 40- ta l pun ten , w a a r o n d e r s t ads 
reken ing 1982 en de be las t i ng o p t e w e r k g e s t e l d pe rsonee l . 

Hugo Waeterloos verwoordde de 
meaing van de VU over de stadsre
kening aangezien de VU noch in de 
samenstelling van de begroting '82, 
noch in de besteding van de gelden 
inspraak had, kan ze deze rekening 
met goedkeuren Nazicht van de 
rekeningen was aanleiding tot nog 
enkele detailopmerkingen Enerzijds 
sleept men zinloze zaken uit het 
verleden mee, zoals een som van 
150 fr die men sedert 1967 inschnjft 
voor een vordenng tot rekuperatie 
van met betaalde taks op bedrijfsvuil 
Anderzijds boekt men sommige za
ken zomaar weg belangrijke som
men van debiteuren van taksen op 
vermakelijkheden worden van 1978 
t p '82 voor 20 miljoen afgeboekt 
Men mag dergelijke zaken met meer 
door de vingers zieni 

Van der Cruyssen, fraktieleider 
van de P W meende dat men van 
schitterende vooruitzichten (begro
ting) maar tot een pover resultaat is 
gekomen in de rekeningen Hij hoop
te dat men voor 1983 beter zou 
aanleunen bij de begroting 

De SP keurde de rekeningen 
goed aangezien ze mede verant
woordelijk was voor de uitvoenng 
ervan De gewone begroting was 
volgens de SP voor ca 97 % uitge
voerd, de buitengewone begroting 
voor 88 % Ook de opbrengst van 
de EGW-bednjven was gunstig 

Schepen De Clercq beloofde de 
oude zaken uit het verleden uit de 
begroting te halen Voor de zware 
debiteurs zal men redelijke betalings
voorwaarden opstellen 

Het stadsbestuur werd door mi
nister Galle verplicht de belasting op 
het tewerkgesteld personeel terug in 
te voeren Deze belasting werd een 
van de vonge raadsvergadenngen 
afgeschaft omdat ze niet verant
woord was in een knsispenode 

De SP vindt het een rechtvaardige 
belasting die zeker geen invloed 
heeft op de tewerkstelling Iedereen 
wordt met nieuwe lasten gekonfron-
teerd (teledistnbutie, huisvuil) zodat 
het met aannemelijk is dat één kate-

gone zou worden vrijgesteld van een 
belasting die nog geen 20 miljoen 
opbrengt 

Schepen De Clercq vond dat de 
grond van de zaak was dat het 
ontoelaatbaar is dat de hogere over
heid aan gelijk welke gemeente der
gelijke beslissing oplegt Het is een 
schending van de gemeentelijke 
autonomie Hij dacht eraan de beslis
sing te betwisten bij de Raad van 
State 

De SP was daarover zeer verwon
derd en noemde dit een staaltje van 
pseudo-moed De schepen had op 
andere gebieden (sanenngsplan, on-
derwijsmaatregelen) zonder morren 
ingrepen van de hogere overheid 
slaafs gevolgd En het is toch ver
wonderlijk dat De Clercq de eerste 
zou zijn om de wettelijkheid van een 
mimstenele beslissing te betwisten 

Niettegenstaande de diskussie 
was de VU de enige partij die tegen 
de belasting stemde' 

Lemiengre (Agaiev) ondervroeg 
het kollege over de situatie van de 
wijk Zuid Er is hier nog steeds mets 
gebeurd Minister Akkermans heeft 
het beroep tegen de weigering van 
de bouwvergunning reeds te lang bij 
zich Hoever staat dit dossier ' Zijn 
de beroepstermijnen met reeds ver
streken' ' Men zou moeten opteren 
voor een aktieve aanpak De stad 
kan de rol van koordinator op zich 
nemen Nog andere leden van de 
raad pleitten voor een nieuw initiatief 
voor deze wijk Verpaele (VU) deel
de het standpunt dat er moet ge
werkt worden, afgezien van het juri
disch dispuut Indien de overheid met 
akkoord gaat met een ontwerp, moet 
men durven met de ontwerper van 
gedachten wisselen Hij pleitte voor 
een integratie van winkelfunktie, 
woonfunktie en hotelfunktie, met de 
nodige parkeergelegenheid 

Veiligheid 
Verschillende raadsleden interpel-

leerden over de problematiek van de 
verkeersveiligheid 

Diverse gevaarlijke punten in de 

stad kwamen aan kxsd Wondelgem, 
Gentbrugge Rabot Rijhovelaan, Fer-
rerlaan, e a Er blijkt nogal wat nood 
aan een betere lichtsignalizatie op 
bepaalde punten en het veiliger ma
ken van kruisingen met openbaar 
vervoer, of het veiliger maken van 
opstapplaatsen voor tramgebruikers 

De raadszitting eindigde tenslotte 
in een klem incident Lemiengre 
(Agaiev) wou weten van het kollege 
hoe het verloop is van een onder
zoek de commodo et incommode 
voor het exploiteren van een gevaar
lijke, ongezonde en hinderlijke innch-
ting en het verloop van een specifiek 
onderzoek van het bedrijf OIP te 
Gent 

Het kollege had gemeend een 
deel van de tussenkomst naar de 
geheime zitting te moeten verwijzen 
Lemiengre was het hiermee met 
eens en zag af van een tussenkomst 
in de raadszaal Hij opteerde voor 
een tussenkomst in de wandelgan
gen Dit mocht echter met van de 
burgemeester, zodat Lemiengre zich 
moest behelpen met de trappen van 
het stadhuis, om de pers wat uitleg te 
geven 

Er bleek nogal wat mis gegaan te 
zijn met de normale de commodo et 
incommodo-procedure bij OIP wie 
het dossier wou inzien moest naam 
en adres opgeven, Nederlanders wa
ren bij het onderzoek blijkbaar met 
gewenst ( ' ) , het dossier was onvol
ledig Lemiengre vroeg zich daarom 
af wat dit bednjf wel te vertiergen 
heeft"? 

Alles samen toch een vlot verlo
pende gemeenteraad Wellicht be
reid men zich voor op een maraton-
begrotingszitting 

Ca r l a B r i o n 

Van Grembergen 
te Kruibeke 

Dertig jaar Volksunie, de groei van 
de Vlaams-Nationale strekking in 
onze politieke wereld Paul Van 
Grembergen, die een stuk varudeze 
groei meemaakte, brengt ons een 
terugblik. Deze avond gaat door in 
zaal Rubens, Broekdam-Zuid 26, 
Kruibeke, op donderdag 3 mei om 
20 uur Militanten en sympatizanten, 
houdt 3 mei vnj, dit wordt uw avond 

lepel & vork... 
BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Weslerio 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Voor een lekker etentje 

in een gezellige sfeer 

EETHUIS T VOSKE 

Verbertstraat 145-147 
2110 Schoten, 03-658.4176 

W I J verzorgen al uw feesten 

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

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

Eigen keuken 
O o k zondag restaurant 

M o o i e tu in ter besch ikk ing 

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

Tel. 03-482.16.05. 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

Tel 056-4129.22 
056-41.8168 

Invoer Bourgondie-
en Bourdeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vnjdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industnele 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel. 091-67 5712 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.3246 

Wekelijkse rustdag vnjdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

D o r t m u n d e r Th ier B raU-hoven 

Tervuursevest 60, LEUVEN 
Tel 016-228672 

Kon Astridlaan 85, KONTICH 
Tel 031-573032 

Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel 02-2187489 

Brugse Baan 1, HULSTE 
Tel 056-711536 

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

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smadk standmgkamers alle komfort 
Hoidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 02 40 
Host zondag gesloten Hotel open 
Ti|dens de week suggesties van de chef f spijskaart 
Open alle dagen maalti|dchecks 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 
Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel. 053-2135.33 

Dr Van De Perrelei 51 
Borgerhout 
Tel 03-236.56.54 
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IWjiJ 
Sociaal dienstbetoon 
senator Walter Peeters 

OOST-VLAANDEREN 
APRIL 
27 DESTELBERGEN: dia-avond over leriand in overvloeiing, door de 

h De Muynck uit Lochnsb, om 20 u in de ex-gemeenteraadszaal, 
Dendermondsesteenweg (Dorp) Inkom grabs Inr dr J Goosse-
naertsknng 

27 NINOVE spreekt>eurt door dr Karel Ringoet over zijn „Bevindin
gen in Afrika, avontuur of bittere ernst ' " Om 20 u in zaal Passa
ge, Dreefstraat Org FVV Inkom gratas 

30 DESTELBERGEN-HEUSDEN: VU-bruegelavond in zaal „Stek
kershof', Laamebaan te Heusden Om 20 uur Inschnjven 
(250 frank) bij bestuursleden en mandatanssen 

30 MEERBEKE-NEIGEM: achtste bruegeliaanse mei-avond vanaf 
18 u in de Berlindiszaal te Meert>eke 

MEI 
3 KRUIBEKE: spreekbeurt door Paul Van Grambergen over dertig 

jaar V U Om 20 u in zaal Rubens Inr Politiek Kollege Kruibeke-
Bazel-Rupelmonde 
OUDENAARDE spreekbeurt door pater De Brabander over te-
lepatie en handoplegging, om 20 u in cafe Tacambaro, Gevaert-
dreef Organizatie FVV 
ZELE-HEIKANT: knal-TD van de Zeelse jeugd om 20 u in zaal De 
Knng Muziek Black-Power 
DE PINTE-ZEVERGEM bal met studio Pallieter in zaal Blancato-
ny, Bar de Gieylaan 161, De Pinte, om 20 uur Inkom 120fr , 
voorverkoop 100 frank Jeugd en + 60,80 frank Org Ijzerbede
vaartwerkgroep en VOS 

rff-'-:^m^m 
Zo was het vroeger 

APRIL 
27 DESTELBERGEN: dia-avond over leriand in overvk>eiing, door de 

h De Muynck uit Lochnsb, om 20 u in de ex-gemeenteraadszaal, 
Dendermondsesteenweg (Dorp) Inkom grabs Inr dr J Goosse-
naertsknng 

27 NINOVE spreekt>eurt door dr Karel Ringoet over zijn „Bevindin
gen in Afrika, avontuur of bittere ernst ' " Om 20 u in zaal Passa
ge, Dreefstraat Org FVV Inkom grabs 

30 DESTELBERGEN-HEUSDEN: VU-bruegelavond in zaal „Stek
kershof', Laamebaan te Heusden Om 20 uur Inschnjven 
(250 frank) bij bestuursleden en mandatanssen 

30 MEERBEKE-NEIGEM: achtste bruegeliaanse mei-avond vanaf 
18 u in de Berlindiszaal te Meert>eke 

MEI 
3 KRUI BEKE: spreekbeurt door Paul Van Grambergen over dertig 

jaar V U Om 20 u in zaal Rubens Inr Politaek Kollege Kruibeke-
Bazel-Rupelmonde 

' 4 OUDENAARDE spreekbeurt door pater De Brabander over te-
lepabe en handoplegging, om 20 u in cafe Tacambaro, Gevaert-
dreef Organizabe FVV 

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 uur Inkom 120fr , 
voorverkoop 100 frank Jeugd en + 60,80 frank Org Ijzerbede
vaartwerkgroep en VOS 

Waasland 
Tst© zaterdag 14-15 u te Lokeren 

in Cafe De Groene Poort Mark t 

3de zaterdag 14-15u te Temsein 
Cafe 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, 
Bazelsb-aat 89 

4de zaterdag 14-15 u te Stekene 
in cafe 't Sb-aatje, Heisb-aat. 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, 10 u 30-11 u 30 te 
Lebbeke ten huize van mevrouw 
Van Biesen, Brusselse Steenweg 
145,12-13 u te Buggenhout in cafe 't 
Varkenskot Krapstraat 

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

4de zaterdag 8 u 30-10 u te Ham-
me ten huize van de senator. Nijver
heidsstraat 64, 10 u 30-11 u te 
Schoonaardeten huize van gemeen
teraadslid Herman Van Den Ab-
beele, Losweg 11, 11 u 30-12 u 30 
te Overmere in cafe „De Boeren-
knjg", 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 t>ij gemeente
raadslid A. Bombeke, Wetteren, van 
1 0 u tot l O u 45 bij Renaat Meert, 
Kalken, van l O u 45 tot 11 u 15 bij 
gemeenteraadslid André De i^ijcke, 
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. 
12u bij Willy Peels 

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

woordde de minister „Aan het .Ko
ninklijk Gesbcht van Meesen" te 
Lede (dus de VZW), werd opdracht 
gegeven onmiddell i jk de nodige be
veiligingsmaatregelen uit te voeren 
De bestemming van deze gebouwen 
valt onder de bevoegdheid van de 
minister van Landsverdediging" Dat 
betekent dat sinds november 1976 
er gewoon mets meer werd onder
nomen Met alle gevolgen vandien 
Wie beschermt de VZW, dat zij zo 
maar de ondemchbngen van de mi
nister maö negeren ' De V Z W heeft 
op schromelijk hautaine manier die 
opdracht van de minister naast zich 
neergelegd Wat heeft het minister • 
daartegen ondernomen' En in ver 
band met de bestemming van de 
gebouwen zijn er massa's voorstel
len voor nabonaal, provinciaal en 
gemeentelijk gebruik De toenmalige 
minister van Landsverdediging Van 
den Boeynants gaf zijn visie daarom
trent en besloot, ik kan u de volle 
verzekenng geven dat zowel het 
Koninklijk Gesticht (de VZW) als 
ikzelf mets liever wensen dan aan de 
gebouwen te Lede een passende 
bestemming te geven die van aard is 
gelijktijdig tegemoet te komen aan 
de verzuchbngen van de streek en 
het algemeen belang, alsmede aan 
de eigenaar een billijke vergoeding 
moet waarborgen ter instandhou
ding van zijn patnmonium en het 
nakomen van zijn sociaal doel 

Mooi gezegd natuurlijk Maar on
dertussen IS er vanuit de overheid 
noch vanuit de V Z W enig initiabef 
genomen Integendeel De resultaten 
zijn er Gaat het hier om kwade wil 
vanwege de V Z W of heeft zij mis
schien financiële problemen zodat 
ZIJ haar verplichtingen met na kan 
k o m e n ' 

Hoe rijk is 
de „Koninklijke 
Stichting 
van Meesen?" 

Het onroerend patnmonium zou 
Zich uitstrekken over meer dan 
500 ha in volle eigendom weilanden 
vruchtbare landbouwgronden, ge
bouwen parken enz Het roerend 
patrimonium is met te schatten en 
waar zich alles bevindt is met te 
achterhalen 

Pottenkijkers worden met geduld 

Niet op de domeinen, met in de 
gebouwen, met in de boeken Zeker 
is dat bij het roerend bezit onschat
bare kerkschatten (kelken, cibories 
monstransen), schildenjen, houtsnij
werk en een zeer kostbaar archief 
gerekend moeten worden Maar 
waar en in wiens bezit bevindt zich 
dat a l les ' Ook het „Kasteel van 
Mesen" in Lede is leeggeroofd 

Door de V Z W als organizatie, 
door bestuursleden van de V Z W 
voor eigen verrijking, door vnendjes 
en kennissen' Ook nu nog gaat de 
poort regelmabg steels open voor 
een mysteneuze geblindeerde ca-
mionette 

Wat te denken trouwens van deze 
Koninklijke Sbchbng, schatrijk, maar 
„zonder inkomsten" ' Waar gaat dan 
de opbrengst van al deze eigendom
men naar toe ' De Stichbng is een 
V Z W van Openbaar Nu t afhankelijk 
van het ministerie van Landsverdedi
ging en met onderworpen aan de 
wet van 16 maart 1954 maar staat 
wel onder toezicht van het Reken
hof ZIJ bezit wel rechtspersoonlijk
heid, maar navraag naar de boekhou
ding, de balans, de verlies- en winst
rekening en het akbviteitenverlag, 
gegevens die volgens de wet be
schikbaar moeten zijn wordt angst
vallig en ostentabef genegeerd 

Jules Hendricx, provincieraadslid 
(vervolgt) 

• Heer 22 jaar en wonende in de 
omgeving van Bornem zoekt werk 
Diploma A2 elektriciteit en graduaat 
onderhoudstechnieken Bef nr 
0073" 

• Man, 24 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt betrekking als ar
beider Gewerkt in de voedingssek-
tor en bij een meubelmaker in het 
bezit van een rijbewijs C Ref nr 
0153 Belangstellenden kunnen kon-
takt opnemen met volksvertegen
woordiger Joos Somers, via het 
Vlaams Nabonaal Centrum, Ontvoe-
nngsplein 1 te 2800 Mechelen, tel 
015-209514 Gelieve het referenbe-
nummer te vermelden 

Kasteel en park van Mesen verkrotting nabij 

In Lede gaat een uniek 
patrimonium ten onder 

M i d d e n in het C e n t r u m van Lede l ig t een 7 ha g r o o t park met een u i t g e b r e i d g e b o u w e n c o m p l e x e rop , 
he t gehee l „He t Kas tee l van M e s e n " g e h e t e n W a t o o i t een z o r g v u l d i g b e w e r k t e g r o e n t e n - en o o f t t u i n 
w a s , IS t hans een b r a a k l i g g e n d o n v r u c h t b a a r s tuk g r o n d W a t o o i t een p r a c h t i g a r ch i t ek tu raa l o n t w o r 
p e n en v e r r u k k e l i j k bep lan t pa rk w a s me t r o m a n t i s c h e paden , aangename hoek jes , kuns t z i nn ige 
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Kasteel en park van Mesen verkrotting nabij 

In Lede gaat een uniek 
patrimonium ten onder 

M i d d e n in het C e n t r u m van Lede l ig t een 7 ha g r o o t park met een u i t g e b r e i d g e b o u w e n c o m p l e x e rop , 
he t gehee l „He t Kas tee l van M e s e n " g e h e t e n W a t o o i t een z o r g v u l d i g b e w e r k t e g r o e n t e n - en o o f t t u i n 
w a s , IS t hans een b r a a k l i g g e n d o n v r u c h t b a a r s tuk g r o n d W a t o o i t een p r a c h t i g a r ch i t ek tu raa l o n t w o r 
p e n en v e r r u k k e l i j k bep lan t pa rk w a s me t r o m a n t i s c h e paden , aangename hoek jes , kuns t z i nn ige 
b r u g g e t j e s met een u i t g e s t r e k t e v i j ve r , is t hans één g r o t e w o e s t e n i j W a t o o i t een un iek ach t t i ende -
e e u w s kas tee l w a s me t o range r i e (van g r o o t t e en o p v a t t i n g en ig in Be lg ië) , enke le neo - f l o t i s che t w i n -
t i g s t e - e e u w s e g e b o u w e n , een p rach t i ge kape l , s ta l l en e n z , i s n o g s l e c h t s een o m s c h a n d e r o e p e n d e 
ruïne. O n b e h e e r d , l e e g g e r o o f d , v e r v a l l e n -

Zo ver is het kunnen komen Een 
resultaat van de laksheid van de 
overheid Van de geldzucht van de 
eigenaar de V Z W die , Instituten 
Royale de Messines' (Koninklijk Ge
sbcht van Meesen) heet van de 
volksvreemdheid van de beheerders 
van de V Z W leden van een franstali-
ge hautaine kaste (Met namen als 
barones Houtart, generaal Vivario 
eaJ 

„Freules" 
Deze ,lnstitution", de oudste instel

ling van openbaar nut van België 
(1776), met als doel o a morele en 
matenele hulp te geven aan wedu
wen en kinderen van soldaten, over
leden of zwaar verminkt in dienst van 
het njk, zogenaamde ,Enfants de la 
Patrie", kwam in 1919 in het bezit van 
dit domein, dat afkomshg was van 

het adellijk geslacht Bette, om die 
„Enfants de la Patne van (franstalig) 
onderwijs te voorzien 

Het kwam erop neer dat alleen 
elitair franstalig onderwijs verstrekt 
werd aan „freules" Toen in 1963 de 
taalwetten geen gesubsidieerd 
franstalig onderwijs in Vlaanderen 
meer toelieten, verminderde de inte
resse van de V Z W voor deze instel
ling en bleven meteen ook meer 
„freules" weg 

Er werd nog geprobeerd om de 
onderwijsinstelling „draaiende" te 
houden door ook meisjes uit de 
omgeving toe te laten waardoor de 
stempel van „franstalige elitaire 
school" defimbef verdwenen was 

In 1969 werd 
ten slotte besloten om de school te 
sluiten 

Sindsdien ligt het hele domein, 
gebouwen en park te verkrotten en 
te verwilderen 

Onderhouds- en 
herstellingsplicht 

Deze „Insbtubon" kreeg in 1976 de 
opdracht dringend de noodzakelijke 
beveiligings- en bewanngsherstellin-
gen te laten doen 

Op een vraag van Georgette De 
Kegel (26 nov 1976) aan de toenma
lige minister van Nederlandse Kui
tuur en Vlaamse Aangelegenheden 
(mevr De Backer, CVP), wat zij ging 
ondernemen , ten einde de be
staande schade weg te werken en 
de gebouwen zo vlug mogelijk te 
behoeden voor verder verval en 
welke bestemming aan deze gebou
wen gegeven zal worden " ant-

Asi»l!l'?!*'^% 

Zo IS het nul 
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15 jaar Volksunie te Melle 
Di t jaar bes taa t de V o l k s u n i e a f d e l i n g M e l l e v i j f t i en jaar H ie rb i j 

pas t een ko r t h i s t o r i s c h o v e r z i c h t Reeds m 1965 w a r e n V o l k s u n i e -
gez inden ak t ie f in het kan ton O o s t e r z e l e 

Onder impuls van Oswald Van 
Ootegem en Piet de Pauw stichtte 
men Vlaams-nationale kernen in het 
Land van Rhode 

„De Weergalm" 
Deze kern manifesteerde zich 

openlijk het eerst in Merelbeke Men 
gaf een kantonnaal VU-blad uit dat 
verscheen onder de welluidende 
naam „De Weergalm" Onder het 
leeuweembleem stond de leuze 
„Trouw tot de t)edelzak" 

Het blad bracht vooral plaatselijk 
nieuws en poogde de bevolking eni
ge Vlaamse reflektie bij te brengen 
In een van de eerste nummers vin
den we o a een akbe om Neder
landstalige ingangskaarten op „de 
Gantoise" (van het zwart geld was er 
toen nog geen sprake) 

Vanaf 1967 verschenen in de 
„Weergalm" regelmatig artikels over 
het wel en wee in Melle Het plaatse
lijk gemeentebestuur werd daann 
regelmatig op de korrel genomen 
Vooral de toenmalige BSP voelde 
het dreigend „gevaar" van een plaat
selijke VU-lijst aankomen Het zat de 
sossen vooral dwars dat de VU-
ideeen aantrekking vonden bij de 
plaatselijke jeugdorganizatie In een 
van haar pamfletten poogde ze de 
CVP en de katolieke ouders te waar
schuwen voor wat ze noemden, de 
toenemende politieke Clees Vlaams-
natiopale) aktiviteiten van de Chiro-
jeugd 

In 1969 kende Melle een eerste 
VU-afdelingsbestuur Julien De Sut
ter werd voorzitter en Roger De 
Sutter sekretaris Ze konden reke
nen op medewerking van o a Her
man De Pryck Daniel Beernaerts 
Gratiën Leurquain Aime' Coenraets 
en Raf Van Canegem 

De gemeenteraadsverkiezingen 
van oktober 1970 leverden de VU 
twee zetels op Respektievelijke ver-
kozenen waren Julien De Sutter en 
mevrouw De V i s 

Godelieve Van Loo zetelde als 
Viaams-nationalist in de toenmalige 
COO In 1971 kende het bestuur 
ruime uitbreiding met o a Julien Ver-
vaet Cdie tot voorzitter werd verko
zen), Jan De Vis Karel Baeyens 
Maunce Rouan Julien Bracke, Rene 
Van Helleputte en Johan Hentzen 

Onze twee gemeenteraadsleden 
wonnen aan sympatie en aanzien 
door hun hardnekkigheid waarmee 
ze bepaalde dossiers verdedigden 
De meerderheid ondervond tegen 
heug en meug dat De Sutter zich in 
bepaalde dossiers kan vastbijten Po
sitieve voorstellen van algemeen be
lang werden door de BSP-baron De 
Potter koalitie als nietszeggend weg
gestemd De Sutter werd een eerste 
maal beloond in 1971 toen hij als 
kandidaat op de provincieraadslijst 
een schitterend resultaat behaalde 

Vanaf 1974 verscheen de Volks-
unie-Melle met een eigen plaatselijk 
blad onder impuls van Gratiën Leur
quain en Herman De Pryck De naam 
.Weergalm' bleef echter behouden 
De gemeenteraadsverkiezingen van 
1976 werden voorbereid onder het 
voorzitterschap van Gilbert van 
Heesvelde De VU behaalde 4 verko-
zenen n I Julien De Sutter, dr Remi 
De Vis, Juliaan Vervaet en Freddy 
Van de Putte Met 22,7 % der stem
men behaalden zij voor de Volksunie 
— op Sint-Niklaas na — de beste 
provinciale verkiezingsuitslag 

Binnen het O C M W werd de VU 
vertegenwoordigd door Godelieve 
Van Loo en Martin Covent, die later 
de nieuwe afdelingsvoorzitter werd 

Alhoewel we de verkiezingsuitslag 
van oktober 1982 hoopvol tegemoet 
zagen werd dit een tegenvaller De 
V U verloor 1 zetel en viel op 17 % 
der stemmen terug Vnj onverwacht 
werd een bestuurskoalitie afgesloten 
met de CVP De VU eiste en kreeg 
twee schepenmandaten en het voor
zitterschap van het O C M W 

Meebesturen 
De V U in de meerderheid, men 

was het niet gewoon, waardoor her 
en der wat interne wrevel ontstond 
Onder het voorzitterschap van Paul 
Vervaet werd een nieuw bestuur 
uitgebouwd dat samen met de man-
datanssen een eerlijke Vlaamsnatio-
naal beleid poogt te voeren 

Dit jaar bestaan we welgeteld v i^-
tien jaar In al die jaren zijn er juist 
geteld twee mensen die tot op heden 
aktief gebleven zijn in het afdelings
bestuur nl Julien De Sutter en Her
man De Pryck 

Hen vooral, maar ook al diegenen 
die bij het wel en wee van ons 
bestuur betrokken waren, willen we 
in het najaar eens extra in de bloeme
tjes zetten 

Vermoedelijk zal dit gebeuren op 
20 oktober as in aanwezigheid van 
de nationale voorzitter Vic Anciaux 
Een beperkte werkgroep is reeds 
volop bezig met de voorbereiding 
hiervan 

Samenstelling 
afdelingsbestuur 

Paul Vervaet (voorzitter) Maurits 
Qe Cock (ere-voorzitter) Leen Van-
mechelen-Decorte (ondervoorzitter, 
OCMW-raadshd) Hildegard Calle-
waert (sekretans). Toon Mattelin 
(penningmeester) Herman De 
Pryck (propaganda en lay-out De 
Gondelier), Frank De Vis (bestuurs
lid), Martin Ck)vent (bestuurslid) 
Gratiën Leurquain (bestuurslid) Dr 
Remi De Vis (eerste schepen) Ju-
lien De Sutter (schepen) Juliaan 
Vervaet (gemeenteraadslid) Freddy 
Van de Putte (OCMW-voorzitter) 

Oostendse 3-plussers aktief 
Het Oostends Projekt 3de Leeftijd 

voor alle mensen van de 3de leefhjd, 
alsook andere geïnteresseerden, 
wordt stiaan maar zeker bekend 
onder de 3-plussers Een reden te 
meer dus om nu door te zetten' 

V O V O (Vereniging Ontspanning 
en Volksontwikkeling Oostende) de 
organizerende vereniging, houdt vol
gende aktiviteiten in petto op don
derdag 3 mei e k gnjpt een fantast-
sche „Wienemamiddag" plaats om 
14 u 30 in zaal De Roate, Lange-
straat 82, Oostende (nabij Vissers-
kaai) De heer Eddy Van Mael stelt er 
ons Wenen voor met al zijn pracht 
en praal' De toegang is slechts 
20 frank 

Vervolgens trekken we in groep 
voor een halve dag naar het mooie 
Brugge Met de opening van het 
Dienstencentrum te Oostende in het 
vooruitzicht gaan we dergelijk een-

7de familie-
autozoekrit 
te Ooigem 

Op zondag 6 mei as gaat de 
7de familie-autozoeknt van de 
Vlaamse Vriendenknng terug door 

Nu ook zijn terug ruim 100 000 fr 
aan prijzen te verdienen De over
winnaar kan een reis voor 2 perso
nen naar Mallorca in de wacht sle
pen Verder is er een ruime keuze 
van waardevolle pnjzen als o m tv-
toestel, tapijten, schilderijen, elektn-
sche huishoudtoestellen enz 

Ook deze 7de uitgave is zo opge
vat dat iedereen kan deelnemen 
Geen speciale kennis, boekenknob-
bel of vaardigheid is vereist Alleen 
een beetje logisch nadenken en een 
beetje geluk zijn voldoende om op 
een ereplaats te eindigen Van een 
snelheidrace is ook geen sprake 
gezien geen tijdslimiet opgelegd 
wordt zodat de deelnemers ruim de 
tijd hebben om onderweg even ^ te 
verpozen bij een fns pintje nat Het is 
verder een enige gelegenheid om de 
onbekende, zeer prachtige hoekjes 
en kantjes van Wielsbeke en omlig
gende ontdekken want deze familie-
uitstap verloopt langs rustige, lande
lijke wegen 

De inschrijvingen en start gebeu
ren in cafe De Klokke, St-Bnxius-
plein te Ooigem tussen 12 u en 
14 uur 

Inschrijving 200 f r per deelnemen
de wagen Mede-inzittenden kunnen 
evengoed meedingen voor de over
winning door een bijkomend formu
lier aan 75 fr aan te schaffen 

De pnjsuitdeling gaat door in het 
kultureel centrum te Ooigem om
streeks 20 uur De algemene organi-
zatie IS terug in handen van Didier 
Vandemeulebroucke 

Liefhebbers van uitstapjes in de 
vrije landelijke natuur mogen deze 
gelegenheid met laten voorbijgaan 
en worden verwacht door de Vlaam
se Vnendenknng 

trum voor alle thuiswonende bejaar
den in Brugge bezoeken 

In „De Balsemboom" maken we 
kennis met alle mogelijkheden die er 
aan de 3-plussers worden aangebo
den' En het loont echt de moeite 
deze uitstap op donderdag 17 mei 
mee te maken' Na een lekkere koffie 
in het centrum kan het .Museum 
voor Volkskunde (met oude cafe en 
bezoeken van oude volksspelen) 
en /o f , Brugs Kantcentrum bezocht 
worden We vertrekken te Oostende 
om 13 u 30 en zijn omstreeks 18 u 
terug Voor deze namiddag betaalt u 
slechts 150 fr busreis + diensten
centrum -I- koffie 

Absoluut vooraf inschrijven en 
uiterlijk tot en met 11 mei bij VOVO, 
Peter Benoitstraat 58, 8400 Oost
ende tel 059-508480 Alle deelne-
mers(sters) worden dan persoonlijk 
verwittigd met melding van de ver
schillende opstapplaatsen en uur 

WEST-VLAANDEREN 
APRIL 
26 

27 
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IZEGEI\^ groot Eurodebat o l v Dirk Sterckx (BRT) met Pol 
Marck (CVP) Willy Vernimmen (SP) Karel De Gucht (PVV) en 
Willy Kuijpers (VB) Om 20 u in het Muziekauditonum Kruis
straat 15 Org VSVK 
SINT-KRUIS jaarlijkse fondue-avond in chalet Rust Roest 
(Zuidervaartje) om 20 u 30 Deelnemingspnjs 300 frank Inschnj-
ven bij Bond Van Vlaenderen 050-35,21 92 
VLISSEGEM spreekbeurt door Jaak Vandemeulebroucke over 
de komende Europese verkiezingen om 20 u 30 in de Raadskel-
der Eveneens diavoorstelling en alle aanwezigen knjgen gratis 
twee boekdeeltjes over de werking van de Europese instellingen 
Inkom gratis . 
BRUGGE ledenbijeenkomst van VLJ-kem Brugge met gratis-
etentje (met leden 50 frank) Het muzikaal ensemble Audite luis
tert op Inschnjven in Breughelhof waar het feest doorgaat 
VELDEGEIVI mosselmaaltijd (of 1/2 kip) + brood in par centrum 
Ontmoeting' St-Elooi-Zedelgem vanaf 20 u Pnjs 250 frank (een 

konsumptie inbegrepen) Org VU-Veldegem Inschnjven 
050-27 7588 

IVIEI 
3 

12 

12 

BRUGGE vier-partijendebat over de toekomst van de sociale ze
kerheid m m V de vier voorzitters van de Vlaamse partjen Om 
20 u in de Brugse Koncertzaal St-Jakbosstraat Inkom gratis 
Org. Priester Daensfonds knng Brugge 
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 flijstduwer) 
Org VU en VUJO 
BRUGGE-NOORD vlaamse kippenkaartng in de ,Fnsse Spar
re Dudzelesteenweg 32 om 20 uur Org VU-Brugge-Noord 
GISTEL toespraak door Willy Kuijpers i v m de wapenhandel en 
industrie in België en Europa Om 20 u in de Uylenspiegel Sta
tionsstraat 85 Inkom gratis 
IZEGEM uitvoenng van het oratonum Israel in Egypt" van G F 
Handel door de schola cantorum Cantate Domino uit Aalst o I v 
M Ghijs en het uitgebreid kamerorkest Musici Academici uit Ant
werpen o l v D Mijajev Om 20 u in de paterskerk Inkom 
200 frank Organizatie diverse Izegemse verenigingen waaron
der VSVK Inkom 200 frank 
DIKSMUIDE busreis naar het Vlaams Nationaal Zangfeest 
Vertrek om 12u aan de Grote Markt Pnjs 200 frank Org 
Vlaamse Kulturele Vnendenknng 
WIELSBEKE zevende familie-autozoektocht ingencht door de 
Vlaamse Vnendenknng Start cafe De Klokke Marktplein Ooi
gem tussen 12 en 14 uur Hier eveneens inschrijvingen 
IZEGEM wandelweekend in Herentals Vooraf inschnjven bij V 
Steelant Roeselaarsestraat,453 of J Verbeke Krekelstraat 33 of 
W Lagae E Dienckstraat l' of in het Vlaams Huis Organizatie 
Wandelklub Vlaams Huis en FVV 
WAREGEM VUJO-leeuwenfuif om 20 u in t Kelderke Markt 

VUJO-Middelkerke wandelde voor amnestie 
Op paaszondag voerde VUJO-Middelkerke een ludieke aktie voor 

de oplossing van het amnestieprobleem Al wandelend op de Zeedijk 
werd de aandacht getrokken voor deze nog steeds aanslepende 
kwestie 

„...m een 
gezond lichaam..." 

Op acht opeenvolgende dinsdag
avonden in mei en juni organizeert 
de vzw Sociale en Medische Wer
ken West-Flandna telkens een uurtje 
lichaamsbeweging 

In deze lessen konditie-gymnas-
tiek dn samenwerking met een 
BLOSO-team) ligt de nadruk op het 
speels en ontspannend karakter 
Vandaar dat deze avonden zich nch-
ten tot jong en oud tot zowel sport-
man/-vrouw als sportleek 

BIJ slecht weer is een alternatief 

programma voorzien De reeks start 
op dinsdag 8 mei as 

Alle inlichtingen Sociaal Centrum 
West-Flandna Graaf Gwijde van Na 
menstraat 7 te 8500 Kortrijk (tel 
056-225698) 

• 19 j jongeman met diploma A4 
werkman (Don Bosco Halle) vrij van 
militaire dienst zoekt een nieuwe 
betrekking in Brussel of ten westen 
van Brussel Zich wenden tot kamer
lid dr J Valkeniers, 02-5691604 

Kaarting 
te Brugge 

Brugge-Noord nodigt allen uit op 
de tweede Vlaamse kippenkaarting 
in lokaal Fnsse Sparre Dudzele
steenweg 32 8000 Brugge Bieden 
of mamllen op vnjdag 4 mei 1984 om 
20 u Men mag eigen maat meebren
gen Inleg 60 fr per persoon Voor
verkoop te bekomen bij de bestuurs
leden Reginald Hillewaere Bommel-
bekestraat 39 8000 Brugge Canne 
Torfs Oostendsesteenweg 41 8000 
Brugge Carlos Vernieuwe C Eve-
raertstraat 68 8000 Brugge Antoon 
Torfs Sikkelstraat 52 8000 Brugge 
Paul Wuytack Potentestraat 20 
8000 Brugge Annie Buysse Dudze
lesteenweg 34 8000 Brugge en in 
ons lokaal „Fnsse Sparre Dudze
lesteenweg 32 te 8000 Brugge 
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„De unitaire 
Belgisclie staat 
bestaat niet meeri FF 

Een stralende Goede Vrijdag in Oostduinkerke. Wij hadden afgesproken in 
een rustig koffiehuis langsheen de dijk. Je zou hem nooit 71 jaar geven, de voor
zitter van het Algemeen Nederlands Zangverbond. Reeds 32 jaar lang. Nog 
steeds bruisend vitaal, intelligent en kreatief Zondag over acht dagen rust op 
zijn schouders weer de opdracht om, helemaal alleen, in de arena van het 
Antwerps Sportpaleis de 20.000 opgekomen Zangfeesters, begeesterend en' 
bevattelijk, toe te spreken. 

Portier: „Hoe verklaar ik dit? 
Dat er iets bezig is in Vlaande
ren. Dat er iets beweegt. Dat wij 
de Egmontperikelen voorbij zijn. 
Want dit heeft ons geen goed 
gedaan; men heeft mij trouwens 
persoonlijk zwaar aangevallen. 
Omdat ik eerlijk wilde zijn. Men 
heeft veel verkeerd uitgelegd. 
Men heeft beweerd dat ik „ver
kocht" was. Toen Hugo Schiltz in 
die dagen aan alle Vlaamse kul-
tuurverenigingen voorstelde om 
tijdens een raad van beheer de 
zaken te komen uitleggen, dan 
zijn wij daarop ingegaan. Dit be
tekende geen goedkeuring. 
Maar dit werd, opzettelijk, zo 
uitgelegd. Tijdens mijn rede van 
dat jaar heb ik gesteld dat poli
tiek macht betekent. Zolang wij 
die macht niet hebben, nu ja, dan 
kunnen onze achterkleinkinde
ren blijven aan Vlaamse Bewe
ging doen, zonder dat zij ooit iets 
zullen te vertellen hebben in den 
Belgiek. 

Maar goed, dit is geschiede
nis. Egmont is dood. Wij beleven 
thans een echte „renouveau". 
Ook en vooral bij de jeugd. Dat is 
merkwaardig. En een blijmoedig 
verschijnsel. 

VALEER Portier is de zoon 
van een self-made man 
in het verzekeringswe

zen. Hij werd in 1913 geboren te 
Gistel, West-Vlaanderen. Thuis 
dachten zij gelovig-Vlaams. Hij 
liep school in het dorpsklasje, 
kreeg zijn vorming van een hele 
trits Vlaams-nationale onderwij
zers, ging vervolgens naar het 
Oostendse kollege en koos in 
1932 voor de Gentse rechtsfa-
kulteit Zeer tot ongenoegen van 
de „principaal", die het onduld
baar vond dat hij niet naar Leu
ven trok. Het antwoord van Va
leer was duidelijk: „De Vlamin
gen hebben 100 jaar gevochten 
voor een eigen, Vlaamse univer
siteit. Nu deze er eindelijk is, ga ik 
er ook echt naar toe!" 

Krijgsgevangen 
WIJ: En na de universiteit? 
Portier: „Ik studeerde af in 

1937 en toen werd ik opgeroe
pen voor mijn militaire dienst 17 
maanden. Op Kerstmis '38 was 
ik thuis. Toen plaatste ik mij als 
advokaat in Oostende. Dat liep 
behoorlijk. In augustus '39 werd 
ik echter gemobilizeerd En dan 
kwam de oorlog. Ik werd krijgs
gevangen genomen en naar 
Duitsland vervoerd, gelukkig 
voor niet al te lang Eind augus
tus '40 was ik terug thuis. Het 
eerste wat ik toen deed was 
trouwen. Ons huwelijk hadden 
wij, noodgedwongen, moeten 
uitstellen. 

Ik nam mijn advokatenwerk 
terug op in de badstad. Maar 
toen gebeurde iets vreemd Op 
10 mei '40 was het hele 
Oostends schepenkollege weg
gevlucht Oostende zat bijgevolg 
zonder bestuur De koning ver
bleef op het provinciaal goever-
nement van goeverneur Baels 
— al wist hij toen nog met dat 
Baels zijn latere schoonvader 
zOu worden. De koning liet een 
reserve-kommandant demobili-
zeren om deze burgemeester te 
benoemen van Oostende, met 
de opdracht een schepenkollege 
samen te stellen Deze man 
heeft dit dan ook gedaan, met de 
mensen die hij kon vinden. Waar
onder een konfrater van mij. 
Toen ik terugkeerde uit kriigsge-
vangenschap verzocht hij mij om 
medewerking. Deze advokaat-
schepen werd even later even
wel tot vrederechter benoemd, 
waardoor ik schepen werd. Ik 

nam deze funktie waar tot het 
einde van de oorlog. 

Ik vloog, natuurlijk, in de bak. 
Voor 22 maanden. In Sint-Kruis 
Korte tijd na deze opsluiting 
vroeg en kreeg ik ook eerherstel. 
Al heeft men geprobeerd iets te 
vinden; ik was nl. schepen van fi
nanciën geweest en alles werd 
nageplozen. Vruchteloos even
wel. 

Het ergste was dat ik mijn 
beroep niet kon noch mocht 
uitoefenen De toenmalige voor
zitter van het VEV, Pieter Del-
baere (ook een Gistelnaar) wou 
deze organizatie terug optillen. 
Hij zocht mensen die tot twee 
zakeh bereid waren: hard wer
ken en weinig verdienen. Ik nam 
dit aan, en met een tikkeltje 
fierheid durf ik beweren dat ik 
mee aan de basis lig van de 
huidige bloei van deze organiza
tie. Wij hebben het VEV weer uit 
de grond gestampt." 

Willem De Meyer 
WIJ: Hoe bent u dan bij het 

Algemeen Nederlands Zang
verbond terecht gekomen? 

Portier: „Ik zat daar in Antwer
pen, je komt mensen tegen en je 
leert vrienden maken Op een 
avond zat ik samen met enkele 
vrienden, waaronder Willem De 
Meyer. Ik kende hem van vóór 
de oorlog. Ik had met hem zang
avonden ingericht te Gistel en ik 
zorgde jaarlijks voor een volle 
autobus naar het Zangfeest Hij 
vroeg me toe te treden tot het 
ANZ. Ik werd eerst penning
meester; dit was niet moeilijk, 
vermits er geen geld was.. 

De toenmalige voorzitter, Her
man Wagemans, stapte even la
ter in de aktieve politiek. Bij ons, 
in het ANZ, is het een onge
schreven wet dat politieke man
datarissen met in de ANZ-raad 
van beheer zetelen. Men vroeg 
me om voorzitter te worden, op 
een weinig rooskleung moment. 
Er was de afscheuring van de 
mannen van de „Dag van het 
Vlaamse Lied" En we hadden 
een schuldenlast van 80.000 fr 
Dat was, in '52, een bom geld 
Mijn eerste opdracht was" dus 
schooien. Daarop volgde het sa
menstellen van een nieuwe raad 
van beheer en de onderhandelin
gen met de organizatoren van 
„Dag van het Vlaamse Lied". Na 
vier jaar zijn ze ermee gestopt. 
Intussen was het Zangfeest op

nieuw uitgegroeid tot een ware 
gebeurtenis." 

Spits van de 
Vlaamse 
Beweging 

WIJ: Hoe bedoelt u? 

Portier: „Het ANZ was na de 
oorlog de eerste die het pro
bleem van zowel de amnestie als 
het federalisme heeft gesteld. Dit 
heeft ons veel miserie opgele
verd. Men vroeg mij of ik nog 
wel met mijn twee voeten op de 
grond stond. 

Wij hebben altijd in de spits 
van de Vlaamse Beweging ge
staan In de eerste gelederen Ik 
ben ervan overtuigd dat wij veel 
Vlaams-nationalisten gemaakt 
hebben. Dankzij het Zangfeest." 

WIJ: En dit jaar? Hoe loopt 
de voorverkoop? 

Portier: „Er gebeurt iets wat 
ons verbaast. Het is meer dan 
tien jaar geleden dat de kaarten-
verkoop zó geweldig .loopt." 

WIJ: Hoe verklaart u dit ver
heugende feit? 

Er is een groter Vlaams be
wustzijn in Vlaanderen. Waarbij 
de communautaire problematiek 
scherp wordt aangevoeld. De 
mensen zijn gevoelig voor hun 
portemonnee. Zij nemen het niet 
langer dat hun geld grenzeloos 
wordt overgeheveld naar Wallo
nië. Dat speelt een grote rol. D^ 
Vlaamse Beweging is meer dan 
ooit een sociale beweging, al is 
de taalstrijd nog niet gestreden." 

Vrij en 
onafhankelijk 

WIJ: Welke boodschap zal 
het 47ste Zangfeest uitdragen? 

Portier: „Sinds jaren kiezen 
WIJ een motto voor het Zang
feest. Dit jaar viel de keuze op: 
„Daar is maar één land dat mijn 
land kan zijn". Dit land is Vlaan
deren. Punt Wij willen adminis
tratief volkomen los van Wallo
nië. Of dit nu in een konfederale 
staat gebeurt of op een andere 
wijze, dat moet de politieke evo
lutie uitwijzen. Als men in België 
verstandig is — men is dit helaas 
zeer zelden — dan zou men, nu 

het nog tijd is, een degelijke 
konfederale staat moeten uit
bouwen. Maar men mag met 
lang wachten. Zoniet wordt het 
separatisme Zeg dan met dat 
het de schuld van de Vlatningen 
is. Onze boodschap is duidelijk-
de unitaire Belgische staat be
staat niet meer. En zoals VU-
voorzitter Anciaux zei te Gent: 
„Voor ons hoeft deze fiktie niet 
meer". Helemaal niet. Zelfs bij 
voorkeur niet meer." 

WIJ: Soms krijg ik de indruk 
dat de socio-kulturele, niet-par-
tijpolitieke Vlaamse Beweging 
dood is? Ben ik fout? 

Portier: „Ik heb u gezegd dat 
het ANZ in de spits van de 
Vlaamse Beweging staat. Wij be
wijzen dit. Ik kan moeilijk een 
oordeel vellen over wat andere 
verenigingen doen. Ik heb daar 
wel mijn mening over. Ik ben 
dikwijls ontgoocheld. Wanneer, 
bijv., de PVV in de regering 
zetelt is het Willemsfonds zeer 
braaf en wanneer de SP erbij is, 
zwijgt het Vermeylenfonds. Wel
nu, zo kan men niet aan Vlaamse 
Beweging doen! Er zijn teveel 
Vlaamse kultuurverenigingen die 
te sterk afhangen van een poli
tieke partij. Iedereen weet wie ik 
ben. Maar ik zou mij door de VU 
de les niet laten spellen! Dat 
weet ook iedereen. Ik kan er 
echter niet aan doen dat onze vi
sie gelijkloopt met de standpun
ten van een partij. Wij staan vrij 
en onafhankelijk tegenover 
iedereen." 

Het mirakel 
WIJ: Teleurstellend is noch

tans dat de sociale organiza-
ties, met name de vakbonden, 
afzijdig blijven wanneer het 
erop aan komt radikaal Vlaam
se standpunten in te nemen? 
Hebt u daar een verklaring 
voor? 

Portier: „Dit is ook mijn diepe 
ontgoocheling. Uit hoofde van 
mijn funktie in het VEV heb ik 
ontzettend veel kontakten ge
had met de vakbonden. Ik heb 
daar vrij veel interessante Vla
mingen ontmoet. Maar van het 
ogenblik af dat zij als vakbonds
mensen optraden, dan vergaten 
zij hun Vlaming-zijn. 

Zij zijn zeer lang unitair geble
ven en blijven dit ook nu nog 
voor een groot stuk. 

Zij zullen 'wel moeten bij
draaien, gedwongen door de fei
ten. Indien wij de dag beleven 
waarop er echt Vlaams zelfbe
stuur is, dan zult u versteld staan 
wie op de eerste rij zal willen prij
ken. We moeten opletten dat we 
dan niet met dezelfde kliek opge
schept zitten. Al geloof ik dat er, 
zelfs in de vakbonden, iets roert. 

Toch zal het Sportpaleis weer 
vol zitten. En let wel, niemand 
moet daar naar toe komen om 
gezien te worden door meneer 
X, Y, Z, die zijn broodheer is of 
hem kan bevorderen. Het blijft 
een vrijwillige komst en men 
moet er bovenop nog voor beta
len. Dat is het mirakel." (pvdd) 

De laatste toegangskaarten zijn 
te verkrijgen op het ANZ-sekreta-
riaat, Vrijheidstraat 30-32/bus 14, 
2000 Antwerpen (tel.: 03-237.93.92). 
Al is er wel haast bijl 
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