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Nbams Nationaal M/eekblad 

,De politici vluchten weg in de godsvrede en stoppen 
de institutionele problemen in slecht sluitende 

ijskasten. Intussen groeit de verwarring en wordt het 
beheer van de Staat steeds duurder/' 

(M. Ruys, 3 mei '84) 

Het geld 
van de CVP 

Vanwaar komt het geld waarmee de CVP haar verkiezings
campagne betaalt? Op deze vraag geven twee auteurs van ui
terst-linkse obediëntie — Peter Franssen en Ludo Martens — 
een antwoord in het zopas verschenen boek Jlet geld van de 
CVP". 

Het boek draagt als ondertitel „De dood van een ACV-leider". 
Het eerste en langste deel ervan is gewijd aan een uiterst ge
kleurde en bijwijlen echt onfrisse i^rekening met Gust Cool. 

Het tweede deel is belangrijker. Het bevat immers een aantal 
gegevens en dokumenten waarvan de autenticiteit lastig kan 
aangevochten worden en die de nodige opspraak zullen ver
wekken. Ze hebben het CVP-partijbureau reeds genoopt tot een 
mededeling, waarin echter de autenticiteit van cijfers en 
dokumenten niet wordt betwist. 

Een deel van de door de auteurs bijeengebrachte gegevens 
was reeds vroeger bekend. Het is overigens zeer de vraag of de 
publikatie erin slaagt, het deksel volledig van het potje te lich
ten. 

De sponsors van de CVP-PSC-verkiezingscampagnes in de 
jaren zeventig worden opgedeeld in drie groepen. Een eerste 
groep omvat een top-20 van milde schenkers, aangevoerd door 
de Générale die alleen reeds goed was voor 20 miljoen. Daarop 
volgen de elektriciteitsmaatschappijen die bijna 10 miljoen op 
tafel legden en een hele rist met als zwaarste geldschieters nog 
Solvay, Philips-MBLE en Brussel-Lamberi De top-20 stond in 
voor een aanbreng van 55 miljoen. 

In een tweede groep zitten een paar dozijn grote aannemers. 
De periode van him uitzonderlijke vrijgevigheid viel goeddeels 
samen met het bewind van CVP-minister Jos De Saeger op 
Openbare Werken. Sommige van deze geldschieters blijken na 
dit bewind opgehouden te hebben met betalen. In 1977 was al
leen reeds de grote bouwer Amelinckx nog altijd goed voor 
7 miljoen. Over de drie verkiezingen van de jaren '70 blijken 
zowat 26 miljoen uit de bouwwereld naar de CVP-verkiezings-
campagnes gestroomd te zijn. 

Een derde groep omvat de voor velen in Vlaanderen wellicht 
schokkendste vorm van verkiezingsfinanciering: de recht
streekse steun door katolieke instanties. Het aartsbisdom en de 
bisdommen Antwerpen, Brugge, Gent en Hasselt zorgden voor 
bijna 4 miljoen, het katoUek onderwijs eveneens voor 4 miljoen 
en de Leuvense universiteit zomaar voor eventjes 7 miljoen. 

Aan de juistheid van deze schokkende gegevens valt moeilijk 
te twijfelen. In het boek worden fac-simili afgedrukt van 
dokumenten die de auteurs, waarschijnlijk ii^volge een 
interne afrekening binnen de CVP-PSC, in handen kregen. Zo 
kan men in een brief boven de handtekening van CVP-
schatbewaarder Raymond Scheyven onthutsende details le
zen: „...Ik ben uitgenodigd bij de Union Chimique om er mijn 
neef baron CE. Jansen te ontmoeten bij wie ik voetstappen heb 
gedaan en die me vorige keer 150.000 fr. gaf; deze namiddag ga 
ik naar Brugge waar ik door Mgr. De Smedt in audiëntie wordt 
ontvangen. Hij zou, zegt men me, ditmaal bereid zijn om een 
miljoen te geven in plaats van het half miljoen bij de vorige 
verkiezingen". 

In de (schaarse) kommentaren die katolieke persorganen tot 
nog toe aan de publikatie hebben gewijd worden de cijfers en 
gegevens niet aangevochten, maar wordt vergoelijkend ge
praat over gelijke praktijken bij andere partijen en over 
toestanden die politici verplichten tot vervelende bedeltochten. 

Of de publieke opinie daarmee vrede zal nemen, is een ande
re kwestie. Het permanent gebruik en misbruik van de macht 
door de CVP, de omvang van de „vrijgevigheid" waarvan zij 
blijkt te genieten, de wijze waarop ze deze „vrijgevigheid" af
dwingt en de bronnen waaruit de vrijgevigheid vloeit, vormen 
een unieke zaak. (tvo) 

Foto van de w e e k 

Opnieuw is een „centrale overlegronde,, gestart Het heet dat er vooral zal gepraat worden over 
maatregelen voor betere tewerkstelling en het industrieel beleid. Veel heil kan van dit overleg niet verwacht 
worden want andermaal gooiden de „sociale partners" alles in één Belgische pot nat, zonder de 

verschillende eigenheid van de gemeenschappen te erkennen, (foto Beiga) 

Opnieuw miljarden voor C-S 
Het zou niet gebeuren. Het kan en mag niet ge

beuren... Dat de Vlaamse gemeenschap nog zou op
draaien voor financiering van het Waalse staal, en op 
de eerste plaats van slokop Cockerill-Sambre... 

De CVP-staalspecialisten Vanden Brande en Du-
pré hadden het voordien op het sprekersgestoelte 
van de Kamer gezworen. Vorig weekeinde is het dan 
evenwel toch gebeurd. Cockerill-Sambre kreeg vori
ge vrijdag (andermaal) tientallen miljarden gemeen
schapsgeld toegeschoven. 

NAAR officieel verluidt 
zonder staatswaarborg. 
Maar, als Gandois' ope

ratie mislukt dan draait de 
Vlaamse belastingbetaler hoeda-
nook mee op voor de kosten van 
kurator en openbare vereffe
ning. 

Twee maten 
Het is inderdaad vorige week 

vrijdag „stoemelings" gebeurd. 
Terwijl de meerderheid van de 
parlementsleden nog aan het ge
nieten was van het prachtige 
paasreces. De ministers Eys-
kens, De Ciercc, en Maystadt 
ondertekenden op kosten en 
voor rekening van ons allen een 
kontrakt met verscheidene grote 
banken waardoor Cockerill-

Sambre 51 miljard geldmiddelen 
ontvroren ziet, en bovenop 27 
miljard vers geld toegeschoven 
krijgt. 

De regionalizering van de na
tionale sektoren (een politiek-
publicltaire stunt van CVP'er 
Vanden Brande) zit nu wel in de 
verste uithoek van Martens' 
koelkast. 

CVP-minister Eyskens en 
PVV-minister De Clercq hebben 
inderdaad vorige vrijdag inge
stemd met een miljardentransak-
tie die andermaal Cockerill-Sam
bre ten goede komt. Door pre
mier Martens werden er destijds 
„strenge voorwaarden" aan ge
koppeld. Reeds lang geleden, en 
vooral vergeten. Want de zoge
heten „sociale sanering", daar is 
er nog veel uitkijken naar 

Andermaal willen we duidelijk 
stellen dat het niemand kan ver
heugen dat een bedrijf dichtgaat 
of personeel wordt afgedankt 
Evenwel, de twee-maten-en-
twee-gewichten politiek van 
Martens V blijft in Vlaanderen 
dermate ravage aanrichten dat 
het probleem van solidariteit met 
Waalse ondernemers en werk
nemers sterk in vraag dient ge
steld te worden. Omdat het pre
cies eenrichtingsverkeer betreft 

Cockerill-Sambre krijgt onver
minderd miljarden van de over
heid. Extra-inlevering van de 
werknemers in ruil hiervoor? 

Er werden nagenoeg 10 pro
cent bezuinigingen op het loon-
bestand aangekondigd In wer
kelijkheid zal slechts iets meer 
dan 3 procent inlevenng gepres
teerd worden en dan nog in 
hoofdzaak bij middel van brug
pensioen, werktijdverkorting, en 
dies meer.. 

Maar bij Cockerill-Yards. Bij 
Boomse Metaalwerken. Bij No-
bels-Peelman. Bij VTR... Zelfs na 
extra-inlevering- prompt de boe
ken toe' In '81 heette het (overi
gens toen al reeds voor de twee
de keer) dat het echt de laatste 
keer zou zijn dat de Vlaamse 
belastingbetaler mee zou op
draaien voor de uitzichtloze red
ding van het Waalse staal, met 
name Cockerill-Sambre. (hds) 
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WAARHEEN MET 
VLAANDEREN? 

Dat onze huidige maatschappij in 
dit vermolmde land langzaam maar 
zeker aan het afbrokkelen is, zullen 
intussen zelfs de grootste optimisten 
onder ons al wel tjemerkt hebben. 
Want hoe zou het anders mogelijk 
zijn, dat in een tijd van zoveel werk
loosheid lijk we nu beleven, onze 
steden nog nooit zo vuil hebben 
gelegen. 

Dat in een tijd met zoveel „sociale 
ingesteldheid", zoveel sociale on
rechtvaardigheid blijft heersen. Dat 
in een tijd waar zoveel over kuituur 
gepraat en geschreven wordt er zo 
weinig gedaan wordt om deze kui
tuur op praktisch gebied naar de 
mensen te brengen. 

En waarom is dat zo? Omdat de 
meesten van „onze" Vlaamse politici 
als zulke niets waard zijn, omdat ze 
te laf en te materialistisch geworden 
zijn, omdat ze tegen hun Waalse 
kollega's niet opgewassen zijn — 
zodat die in Cbijna) alles hun wil 
krijgen... En omdat de nneeste politie
ke partijen in dit nare land nog teveel 
afhangen van de vakbonden, en ze 

van binnen en van buiten zo rot als 
een mispel geworden zijn. 

Hoelang zal Vlaanderen nog goed
schiks blijven toezien hoe de Walen 
maar blijven potverteren met onze 
Vlaamse miljarden?... (die we zelf 
broodnodig hebben). Gaan we dan 
werkelijk wachten tot wij — door 
eenzijdige en verkeerd begrepen so
lidariteit — samen met hen in de 
Waalse put verzuipen? 

Bij dit alles gaat het immers niet al
leen om onze centen maar ook om 
onze taal, om Vlaamse grond en 
bodem, om onze zeden, om zelfstan
digheid en leefbaarheid... 

G.G„ Melle 

BRUSSEL 
ONZE HOOFDSTAD? 

Ik las in WIJ van 19 april met veel 
interesse het tweede deel van de 
reaktie van LM. in Merchtem. Het 
verheugde me te vernemen dat ik 
niet de enige ben die met het uitroe
pen van Brussel als hoofdstad van 
het Nederlandstalig landsdeel niet 
gelukkig ben. 

Ik stoor me niet aan hetgeen som
mige FDF-vaderen uit het Brusselse 
daarover mogen denken of zeggen. 

Ook dat het franstalig landsdeel de
zelfde stad als zijn hoofdstad meen
de te moeten uitroepen raakt mijn 
koude kleren niet Dit is belachelijk 
omdat Brussel zeer duidelijk veel 
minder te maken heeft met Wallonië 
dan met Vlaanderen. 

De hele vraag is m.i. wat een 
hoofdstad voor een volksgemeen
schap moet betekenen. Alleen het 
administratief centrum? Van zo'n 
hoofdstad moet men, op kultureel 
vlak, niet veel verwachten. Zie maar 
Den Haag. Of Bonn. 

Ik verwacht eerder van de hoofd
stad van de volksgemeenschap 
waartoe ik behoor dat ze het kultu
reel centrum van die gemeenschap 
zou zijn; wat Amsterdam voor de 
Nederiander is en Parijs voor de 
Fransman. Te dien opzichte vrees ik, 
met LM., dat we van Brussel niet 
veel moeten verwachten. Het gerin
ge aantal bewuste Vlamingen, die er 
leven en met veel moed een Vlaams 
kultureel leven proberen te handha
ven, neemt niet weg dat Brussel 
totaal verfranst — in elk geval, ont-
vlaamst — is. 

Het grote probleem lijkt me te zijn 
dat geen enkele andere stad als 
hoofdstad in aanmerking komt De 
minste bezwaren zou ik nog tegen 
Antwerpen hebben, maar zijn alle 
Vlamingen het daarmee eens? Zo 
niet zouden we weleens in dezelfde 
situatie terecht komen als de Walen 
en Franstaligen: nl. een adminisstratie-
ve hoofdstad binnenlands, maar de 
werkelijke hoofdstad in het buiten
land. Ik bedoel natuurlijk Amsterdam. 

Hoe denken andere lezers van 
WU hierover? 

N.EP„ Overijse 

BRIIUin 
W I J ontvangen graag brieven van' 
onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wi|. 
naargelang er plaats beschikbaar ts 
Wit behouden ons dan ook l iet recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen. 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief. 
IS met noodzakelijk de onze 

De redaktie 

ONTGOOCHELD 

Zoals iedere week las ik het week
blad van de VU met veel belangstel
ling. Op deze 26 april ben ik blij, het is 
nl de verjaardag van mijn echtgeno
te maar na nr. 17 van „WIJ" gelezen 
te hebben ook ontgoocheld. 

26 april is ook de verjaardag van 
's werelds oudste gevangene. Een 
man die sedert 10 mei 1941 in de ge
vangenis verblijft 

Deze oude man, Rudolf Hess, is 
90 jaar geworden en verblijft nog 
steeds als „ooriogsmisdadiger" in de 
gevangenis te Spandau-Beriijn. 

Ik vond het spijtig dat „WIJ" geen 
artikeltje kon inlassen om deze on
menselijke gevangenhouding aan de 
kaak te stellen. 

Wat was de misdaad van Hess? 
Enige getuige te zijn van de door het 
3de Rijk aan Engeland geboden vre-
deskansen. Steeds stelt men het zo 
voor dat het de Sovjets zijn die deze 
man gevangen houden. Ligt de fout 
niet aan de Britten die hem liefst in 
hun handen zouden zien sterven? 

A.S., Brussel 

VAKANTIESPREIDING 

Mag ik ook mijn mening eens 
spuien over die vakantiespreiding? 
Volgens K.V. uit Brussel zo positief, 
„iedisr naar zijn wens". Is de wens 
van de Vlamingen gevraagd? Dan 
toch van de Vlaamse leerkrachten 
niet Door de late paasdatum werd 
het wintertrimester, dat het vermoei
endste is, extra lang; voor de Vlaam
se kinderen dus een week langer 
dan voor de franstalige. De kinderen 
zijn moe (de leerkrachten ook, maar 
dat mag je alleen tegen kollega's 
zeggen). En een heel klein detail; 
voor de franstaligen, die twee weken 
vóór Pasen kregen, kwam er nog 
een extra-dag bij, de Paasmaandag. 
Voor de Vlaamse kinderen viel die 
gewoon midden in het veriof; die 
hebben dus een dag minder gekre
gen. Zuiver toeval weer natuuriijk, 
daar mag je toch zeker met op 
vitten? 

Als ooit ook de grote vakantie 
„federalistisch gespreid" wordt wie 
zal er dan de gunstigste periode 
krijgen, denkt u? Toevallig natuurlijk... 

LV.D„ Ekeren 

lepel & vork... 
BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: G E L E G E N H E I D S G E B A K 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

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. 03-65&4176 

Wij verzorgen al uw feesten. 

Feestzalen R U B E N S 

Voor iedere gelegenheid 
2 prachtige feestzalen tot 
250 pers. 

Eigen keuken 
Ook zondag restaurant 

Mooie tuin ter beschikking 

Dorpstraat 4 2590 Berlaar 
Tel. 03-482.16.05. 

WIJNIMPORT HERMAN 
Oouan. - stapelhuls 

Menonstraat 376 
Wavelgam 

T«L 056-412a22 
058-41.81.68 

Invoer Bourgondië-
en Bourdeauxwijnen. 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen. 

Oegustaties en verkoop; 
elke vrijdag van 17 tot 19 u. 

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

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WiLFRIED B L A N C Q U A E R T 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel. 091-6757.12 

Sedert 1910 

J A N P A U W E L S - D E BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42J2.46 

VVekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur. — Jaariijks veriof december 
De familiezaak met traditie. 

KOFFIEBRANDERIJ 
S A N O 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

DortmunderThler Braü-hoven 

Tervuursevest 60, LEUVEN 
Tel.: 016-22.86.72. 

Kon. Astridlaan 85, KONTICH 
Tel.: 031-57.30.32. 

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

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

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

Hote l - res tau ran t -pub 

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

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 
Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

(adv. 23J 

Dr. Van De Perrelei 51 
Borgerhout 
Tel. 03-236.56.54 
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Schiltz duwt 
aan de kar 

„Wallons 
exportons i i 

De Walen hebben het begre
pen. De Waalse gemeenschaps
minister Damseaux startte on
langs een grootse campagne 
voor een aktief Waals buiten
lands beleid, onder het motto 
•.„Wallons, exportons. Avec la 
Region Wallonne. Relations Exté-
rieures". Deze aktie wordt sa
men gevoerd met talrijke Waalse 
firma's die hiervoor interesse 
hebben. 

Onder impuls van VU-ge-
meenschapsminister Hugo 
Schiltz heeft ook de Vlaamse 

cesaan Pastoraal Beraad schaar
de zich achter de inhoud van 
deze brief. 

De bedoeling is deze brief 
tijdens een officiële audiëntie 
aan de paus te overhandigen. 
Tijdens de Kersttijd wordt trou
wens een reis naar het Vatikaan 
ondernomen. TAK beklemtoon
de dat deze aktie gevoerd wordt 
in een geest van verzoening, 
vrede en wederzijds respekt. 

Het wordt nu afwachten of de 
paus, daarin geadvizeerd door 
de nuntius en het Belgische bis-
schoppenkollege, oor zal heb
ben voor deze vraag van vele 
Vlaamse geestelijken. 

DEZE 
>NEEK mK 

Luistert 
de paus? 

Tijdens de Tweede 
Internationale, die te Parijs 
doorging in 1889, werd 1 mei 
uitgeroepen tot de dag waarop 
de arbeiders van alle landen 
hun rechten zouden opeisen. 
Het was toen ook in 
Vlaanderen een bar slechte tijd 
voor wie met noeste arbeid de 
kost moest verdienen voor 
vrouw en kind. Labeurwerk 
van 's morgens vroeg tot 
's avonds laat Vanaf de 
kinderjaren. In onmenselijke 
omstandigheden. Vaak 
uitgebuit tot op het been. Het 
parool van de machthebbers 
luidde „Hou jij ze dom, ik zal 
ze arm houden". Van rechten 
voor de man met de pet was 
er geen sprake. Geen recht op 
onderwijs of menswaardig 
wonen, amper op een 
hongerloon. Zelfs geen 
stemrecht Een geringe ook in 
Vlaanderen Franstalige 
bovenklasse, bezat het kapitaal 
en spelde de wet Grauwe 
armoede was troef. Het 
Vlaamse volk had weinig of 
geen verweer. Werken en 
zwijgen, verdomme. 

In de sociale opstanding van 
ons volk hebben de Vlaams
nationalisten ongetwijfeld een 
rol gespeeld. Een aantal 
voorvechters heeft het nooit 
onder stoelen of banken 
gestoken dat de Vlaamse strijd 

een broodstrijd was. In hun 
aanval tegen de sociale 
taalgrens stonden de Vlaams
nationalisten schouder aan 
schouder met sommige 
socialisten die ook de band 
voelden tussen 
vlaamsgezindheid en volkse 
materiële en geestelijke 
verheffing. De twee 
bewegingen liepen helaas 
gedurende vele jaren los van 
elkaar, zelfs vijandig. 

Intussen ging bijna een 
eeuw voorbij. Vandaag mogen 
we, ondanks alle tegenkanting 
en wraakroepend onbegrip, 
aan het socialisme de 
historische verdienste 
toekennen in grote mate te 
hebben bijgedragen aan een 
evolutie waarin de 
aanvankelijke strijddag 
uitgroeide tot een feestdag van 
de arbeid. Maar vandaag 
moeten we ook met huiver 
vaststellen dat 1 mei in 
Moskou een dag is van het 
gewapend machtsvertoon van 
een autoritair regime. In het 
marxistisch land bij uitstek is 
de demokratische vrijheid een 
ongekend begrip. Vandaag 
moeten we vooral betreuren 
dat het triomfalisme van de 
1 mei-vieringen reeds tot het 
verieden behoort In een België 
met meer dan 
vijfhonderdduizend officiële 

werklozen is er geen reden tot 
juichen op de dag van de 
arbeid. Veeleer is het vijf voor 
twaalf om ons te bezinnen. 
Door de ekonomische 
verschuiving op wereldvlak 
krijgt de verhouding tussen 
arbeid en kapitaal een andere 
betekenis. De art>eid waarop 
ieder recht heeft dient breder 
bekeken. Als zinvolle en 
verantwoorde aktiviteit Deze 
maatschappelijke inzet is 
trouwens niet enkel een recht 
maar tevens een plicht De 
klassenstrijd is bovendien 
voorbijgestreefd. Alleen het 
saamhorigheidsmodel kan 
gelden voor de samenleving 
van morgen. De vakborwien 
doen er goed aan zich in die 
zin te heroriënteren. 

Met fiertieid kunnen we 
getuigen dat het Vlaams
nationaal gedachtengoed een 
waardevolle basis bieSt voor 
het kritisch herdenken van het 
maatschappijbeeld dat we 
dromen voor ons volk. 

Vic ANCIAUX 

regering eindelijk begrepen dat 
een eigen Vlaams buitenlands 
beleid dringend noodzakelijk is. 
Maar indien het van de VU-
minister alleen afhing, dan zou 
deze politiek veel drastischer en 
doeltreffender worden gevoerd. 
Hugo Schiltz wachtte overigens 
niet op de rest van de Vlaamse 
regering. In het nabije verieden 
leidde hij verschillende Vlaamse 
missies naar het buitenland, met 
sukses. 

De meeste van zijn kollega's-
gemeenschapsministers volgen 
echter slechts heel aarzelend. 
Omdat zij in hun hart blijven 
zweren bij een unitair-Belgisch 
buitenlands beleid... met de ge
kende nefaste gevolgen voor 
Vlaanderen. De CVP-PW-ge-
meenschapsministers vrezen im
mers dat de Belgische excellen
tie Tindemans en het Hof zouden 
ontstemd raken over een echt 
Vlaamse aanpak. Te velen onder 
hen zijn geen federalisten en 
dromen ervan ooit weer eens 
Belgisch ministerke te mogen 
spelen... 

Reeds 2000 

Sinds Kerstmis '83 is het Taal 
Aktie Komitee bezig met het 
inzamelen van handtekeningen 
van Vlaamse geestelijken onder 
een open brief. In deze brief, 
gericht aan de paus, wordt ge
vraagd dat de kerkvorst tijdens 
zijn bezoek aan ons land zou 
oproepen tot amnestie. 

Momenteel hebben reeds 
2005 geestelijken (waaronder 
talrijke bekenden) dit schrijven 
ondertekend. Ook het Interdio-

Frauduleuze 
PW-ers 

„Als de vos de passie preekt, 
boer pas op je ganzen", zegt een 
oud-Vlaams spreekwoord. Dit is 
zeker van toepassing op finan-
cieminister Willy De Clercq. 
Deze liberale minister verschijnt 
te pas en te onpas op het 
scherm met de mededeling dat 
alle burgers van dit land begrip 
moeten opbrengen voor de inle
veringen, willen zij het failliet van 
deze staat verhinderen. 

Nochtans was het diezelfde 
PVV-er die de kiezers in '81 
blauwe bloempjes wijsmaakte 
door van huizen en daken te 
verkondigen dat er met de PVV 
aan de macht minder belastin
gen zouden moeten betaald 
worden. Ondertussen weten wij 
wat de PVV hiermee bedoelde: 
nooit voorheen nam de belas-

De Clercq: 
hand in 
eigen 
boezem 

tingdruk zo erg toe als sinds de 
PVV in de regering zetelt 

Uit een recente Leuvense stu
die blijkt bovendien dat de libera
le kiezers de grootste belasting
ontduikers van het land zijn. De 
bekende belastingontduiking 
neemt overigens toe naarmate 
het inkomen stijgt zo blijkt uit 
deze studie. 

De Clercq doet er dus goed 
aan zijn eigen achterban een 
beetje meer „burgerzin" en eer
lijkheid bij te brengen, alvor.ens 
andere burgers te dwingen tot 
steeds meer inleveringen. 

Eindelijk 
CVP-minister Danny Coens, 

afkomstig uit het vredige Dam
me, heeft tijdens de voorbije 
tweeëneenhalf jaar aardig zijn 
zinnetje kunnen doen op het 
kabinet van onderwijs. De mees
te van zijn beslissingen werden 
geslikt ondanks protest van be
langrijke groepen en partijen. 
Sinds enige tijd krijgt Coens nu 
echter ook tegenwind van zijn 
eigen achterban: de kristelijke 
onderwijsvakbond. 

Gedreven door de basis is 
deze onderwijsvakbond ver
plicht eindelijk iets te gaan on
dernemen tegen het afbraakbe
leid van Coens. Alle mooie praat-

Coens in 
nauwe 
schoentjes 

jes ten spijt zijn er op vandaag 
immers duizenden Vlaamse leer
krachten werkzoekend en ten
gevolge van de maatregelen in 
het raam van het zg. spaarplan 
worden straks nog eens enkele 
duizenden leerkrachten werk
loos. Reken daarbij het pak jon
ge leerkrachten dat in juli afstu
deert en het aantal onderwijzers, 
regenten en licentiaten dat zon
der werk zit en men overschrijdt 
ruim de 10.000. Dit is een triest 
rekord dat de onderwijsminister 
volledig op zijn naam mag schrij
ven. 

De onderwijsvakt)onden heb
ben dan ook een stakings
aanzegging ingediend vooi" 
maandag 14 mei a.s. Deze vakor-
ganizaties hadden een alterna
tief besparingsplan ingediend, 
maar de ministerraad veegde dit 
van tafel. „Tengevolge van een 
slechte verdediging in de minis
terraad", zo werd nadien gezegd. 
Indien er niet vlug een kompro-
mis uit de bus komt dan is het 
best mogelijk dat het hele onder
wijs in het land op die dag wordt 
platgelegd. 

De PS-federatie van de Bori-
nage had niemand minder dan 
bendeleider-burgemeester en 
Eurokandidaat José Happart uit
genodigd voor haar 1-mei-vie
ring. Omdat hij „het zinnebeeld 
van Wallonië en van de demo-
kratie is geworden". Onvoorstel
baar, de leider van een privé-
militie uitgeroepen als toonbeeki 
van de demokratie-. 

Happart verklaarde tijdens 
zijn toespraak: „Ik ben idealist en 
dus gevaarlijk"en „even labiel sis 
nitroglycerine, zodat ik kan ont
ploffen in handen van degenen 
die mij zouden willen kneden". 
Dat Happart gevaariijk is hebben 
de Vlaamse Voerenaars reeds 
eerder en meermaals ondervon
den. 

Maar, veilig „gehuisvest" in pji-
viljoenen te Beemem of te Geel, 
lopen er mensen rond die bewe
ren God of Napoleon te zijn. 
Alhoewel deze mensen meesterf 
minder gevaariijk zijn, lijkt het 
ons toch beter Happart voor een 
tijdlang aan zo'n instelling toe te 
vertrouwen... 

Happart 
belient-
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Gehandicapten 
straffen 

Deze rooms-blauwe regering 
kiest bij haar eindeloze speur
tocht naar steeds weer nieuw 
geld vooral de zwakkeren uit 
omdat zij heel goed weet dat de 
eventuele grote heibel niet van 
die kant moet worden verwacht 
Het getuigt van biezonder weinig 
moed, maar integendeel van een 
verontrustende lafheid om pre
cies de ouderen, de zieken en de 
gehandicapten te straffen. Te
gen deze politiek heeft nu ook 
de Katolieke Vereniging voor 
Gehandicapten luidop geprotes
teerd: „Wij kunnen nooit dulden 
dat de bijkomende lasten afge
wimpeld worden op de rug van 
de zwaksten", aldus het KVG. 

Sinds het begin van de bespa
ringen leverden minder-validen 
reeds 12 % in en daarbij komt 
nu dat zij voor de geneeskundi
ge zorgen nog eens meer zullen 
moeten bijpassen. Het is totaal 
onaanvaardbaar dat mensen, 
precies omwille van hun handi
cap, meer moeten betalen! Waar 
is de sociale rechtvaardigheid 
gebleven, *,achtbare" leden van 
de CVP? 

Ook het verlagen van het pla
fond voor de voorkeurregeling 
van weduwen, invaliden, gepen
sioneerden en wezen, evenals 
het verstrengen van de voor
waarden van het sociaal tele
foontarief vinden de katolieke 
gehandicapten terecht onduld
baar. 

Wij raden hen aan druk uit te 
oefenen op de regeringspartijen, 
en dan vooral op die ene partij 
die zich zo graag uitgeeft voor 

„kristelijk" en „sociaal-voelend"... 
en waarmee de KVG-top onge
twijfeld nauwe kontakten onder
houdt 

Franskiljons 
te Schilde 

In de Antwerpse gemeente 
Schilde „regeert" een homogeen 
CVP-koilege. De voorbije maan
den haalden de gemeenteraads
zittingen van Schilde herhaalde
lijk de nationale pers. 

Probleem is dat dit CVP-be-
stuur weigert het kultuurdekreet 
toe te passen. Tot voor kort 
stond in de statuten van de 
plaatselijke jeugdraad dat alle 
jeugdorganizaties moeten vol
doen aan de taalwetten. Er be
staan in Schilde (anno 1984) 
inderdaad nog steeds enkele 
franstalige jeugdverenigingen, 
en dus- is deze bepaling noodza
kelijk. VU-raadslid Hugo Pas pro
beerde reeds verschillende ma
len de gemeenteraad een voor
stel te laten goedkeuren waarin 
bepaald wordt dat alle verenigin
gen die aangesloten zijn bij de 
jeugdraad in al hun aktiviteiten 
en in de kontakten met de ge
meenschap uitsluitend het Ne-
deHands als voertaal mogen ge
bruiken. Dit voorstel, konform 
aan het kultuurdekreet werd 
steeds verworpen door de CVP-
meerderheid, met uitzondering 
van de CVP-fraktieleider, tevens 
voorzitter van de plaatselijke Da-
vidsfonds-afdeling. 

Tijdens de jongste raadszit
ting kwam het hierbij tot ernstige 
rellen, vermits ook een hele 
groep sympatizanten van de VU 
hun ongenoegen kwamen uiten 

Indrukwekkend was vorige zondag de „mensenketting" die werd gevormd (door 20.000 mensen) rond de 
militaire basis in Florennes waar de kruisraketten zullen worden geïnstalleerd. Het is vooral opgevallen dat 
andermaal de pacifistische idee overwegend bij de Vlaamse gemeenschap levendig is. In Florennes werd 

zondag vooral Vlaams gesproken... (Foto BOISIUS) 

over dit aftandse franskiljonisme 
van de plaatselijke CVP. Op 
10 mei a.s. komt dit punt ander
maal op de agenda. Uitkijken wat 
het dan wordt De CVP staat 
met haar standpunt trouwens 
volkomen geïsoleerd. 

Geen dikke vandalen meer 
D EZE zomer nog, vanaf 

augustus, zal het alle
maal mogen. Van een 

ruigpotige haan met pluimen 
aan de poten zal je kunnen 
zeggen dat hij gekoust is. Zon
der er scheef op aan gekeken 
te worden. Ontvangen worden 
gelijk een hond in een kegel-
spel zal geen onoirbare uit
drukking meer zijn. En als je 
beweert van een onbeleefderik 
dat zijn klak aan zijn hoofd is 
vastgeroest, dan moeten ze 
zelfs in Drente daar vrede mee 
nemen. Studenten zullen ook in 
de toekomst verzocht worden 
liefst niet te buizen, maar als zij 
geslaagd zijn zal bevestigd 
worden dat zij eer halen van 
hun examen. Oostindische inkt 
kan voortaan ook Chinees zijn, 
het vrijen langs hagen en kan
ten is niet langer uit den boze. 
En niemand zal er nog graten in 
vinden, datje het opneemt voor 
outer en heerd. 

In augustus verschijnt name
lijk de spiksplinternieuwe Dik
ke van Dale. Omgewerkt, aan
gevuld, uitgebreid. En ontdaan 
van het predikaat „Zuidn." ach
ter een groot aantal woorden. 

„Zuidn.": dat was de angel in 
het vlees van heel wat Vlamin
gen in het biezonder en Neder
landers van beneden de grote 
rivieren in het algemeen. Alhoe
wel de Dikke van Dale voortdu
rend beweerde dat „Zuidn." he
lemaal geen scheldwoord was, 
voelden heel wat Zuidn.-taligen 
het toch als zodanig aan. De 
spraakmakende gemeente 

woonde boven de rivieren, bij 
voorkeur nog in de Randstad « 
en liefst van al in 's Gravenha-
ge. Wat afweek van de daar 
geldende normen en wat uit 
zuidelijker kontreien kwam, 
heette dan maar „Zuidn.". Slech
te schoolmeesters — er zijn er 
goddank ook altijd goede ge
weest — maakten van Oosten
de tot over de Maas jacht op 
Zuidn. woorden en Zuidn. uit
drukkingen in de opstellen van 
hun leerlingen. 

Je mocht, zo zegden ze, niet 
zomaar met je klak naar de taal 
gooien, het hoorde minstens 
een pet te zijn. Een haan kon 
desnoods gerust ruigpotig we
gen, maar wee de onverlaat die 
hem Zuidn. gekoust heette. 

Na augustus aanstaande — 
nog honderd keertjes slapen — 
wordt dat allemaal anders. De 
Dikke van Dale gaat ophouden, 
ons voor vandalen te verslijten. 
Zuidn. wordt gewoonweg Ne
derlands met een gewestelijk 
tintje. Zoals er ook boven de ri

vieren heel wat gewestelijke 
tintjes bestaan zonder dat die 
het predikaat Noordn. meekre
gen. 

De Dikke van Dale zal niet 
langer meer de kaak zijn waar
aan de Vlamingen zich gesteld 
voelen. Wel integendeel: een 
Vlaming, een Leuvense prof is 
geroepen tot de hoge eer om te 
behoren tot de spraakmakende 
redaktie die verantwoordelijk 
tekent voor de nieuwe Dikke. 

Wij zitten dus na augustus 
niet langer meer in het sukkel-
straatje en we zullen daarenbo
ven nog bevoegd zijn ook om 
dat zo te zeggen. We zullen het 
laatste pijltje haar op ons hoofd 
niet moeten pijnigen om te zoe
ken naar de Noordnederlandse 
tegenhanger van dit Zuidn. pijl
tje. We zullen niet meer voor 
zot als een top verklaard wor
den wanneer we zingen zoals 
we Zuidnederlands gebekt zijn. 

De verwijdering van de vijf 
lettertjes Zuidn. uit de Dikke 
van Dale bevestigt, beter dan 
een Taalunie, dat we van Duin
kerken tot de Dollard één enke
le taal spreken met — gelukkig 
— de klankkleur van ons ou-
derhuis en onze bloedeigen 
omgeving. 

Wie beschaafd Zuidn. 
spreekt of schrijft, zal niet lan
ger meer doorgaan als een be
nepen of desnoods zelfs af en 
toe boeiende exoot Wel inte
gendeel zal grif aanvaard wor
den dat hij op de goede tram zit 
Al is dat nog altijd geen trem. 

Red de ziel 
„Wat zouden wij lijden om een 

mondje meer?" en „Red de ziel 
van het kind". Twee gekende 
slogans uit vervlogen „grote" da
gen van de Katolieke Partij. Ook 
op vandaag blijft de CVP zich, 
vooral rond verkiezingen, opwer
pen als dé verdedigers van het 
gezin en vooral van het kinderrij
ke gezin. De jongste regerings-
maatregelen betekenen evenwel 
noch min noch meer een aanslag 
op kinderrijke gezinnen. 

Tot deze konklusie komt ook 
het weekblad „De Bond" en de 
krant „De Standaard". Deze laat
ste schreef onlangs: „Gezinnen 
met verscheidene kinderen leve
ren dus meer in dan gezinnen 
met één kind... Toen de automo
bilisten de „citroen" van de rege
ring waren, fungeerde de groot
te van de auto zowat als maat
staf voor de inlevering. Nu zijn 
kinderen de maatstaf voor de 
inlevering". 

„De Bond", het weekblad voor 
het gezin, pakt zelfs uit met een 
petitie gericht aan de eerste mi
nister, waarin alle lezers opge
roepen worden om de „kortzich
tige en onverantwoorde t}eslis-
singen van de regering inzake de 
kinderbijslagen" af te keuren. 

Hij die deze regering toch nog 
sympatiek vindt gelieve zijn 
hand op te steken. Niet allemaal 
tegelijk. 

Maat voor 
niets 

Vorige week vond een ge
sprek plaats tussen de regering 
en de twee grote vakbonden, 
met als resultaat dat er vandaag, 
vrijdag, opnieuw zal gepraat 
worden... Aan dit gesprek zullen 
ook de patroonsorganizaties 
deelnemen. 

Zonder over de magische gla
zen bol te beschikken, kunnen 
wij nu reeds stellen dat ook dit 
gesprek geen aarde aan de dijk 
zal brengen. Daarvoor 4lggen de 

meningen veel te ver uiteen. En 
verschillen de gesprekspartners 
wezenlijk te erg van doel en 
metode. 

Bovendien hoeft er eigenlijk 
niet meer te worden gepraat 
Het a-sociale „spaarplan" van de 
regering werd enkele weken ge
leden door Kamer en Senaat 
gesleurd en goedgekeurd. Over 
de fundamentele opties kan niet 
meer gepraat enkel over de zg. 
komma's en punten. Het is daar
enboven onduldbaar dat een 
plan dat in het parlement werd 
goedgekeurd — weliswaar door 
een nipte meerderheid — nu 
buiten en boven het pariement 
om zou worden gewijzigd. Dit 
zou de totale miskenning van het 
wetgevende macht Inhouden... 
Na de recente afwezlghelds-
schandalen zou dit wel eens de 
doodsteek voor ons zieke demo-
kratlsche bestel kunnen beteke
nen! 

IJzertoren 
Zoals bekend (en elders In dit 

blad uitvoeriger behandeld) 
vroeg de VU-senaatsfraktie bij 
monde van senator Walter Luy-
ten dat de overheid financieel 
zou bijdragen tot de noodzakelij
ke herstellingswerken aan de 
IJzertoren. Minister Nothomb zal 
dit „onderzoeken"... 

Het Davidsfonds wacht hier 
niet op en geeft nu reeds een 
half miljoen frank. Dit is mogelijk 
dank zij de bijdragen van de vele 
leden. 

Toen enkele tijd geleden bleek 
dat een belangrijk bedrag nodig 
was voor de herstelling van de 
IJzertoren, richtte het Davids
fonds een oproep tot zijn leden. 
Daarop volgde een reeks stortin
gen. Dit leverde zo'n 500.000 fr 
op. 

Het kristelijke Davidsfonds, 
dat bij de wederopbouw van de 
IJzertoren reeds één miljoen 
schonk, ziet in deze bijdrage met 
enkel een reële steun, maar ook 
een voorbeeld voor de overheid, 
die blijkbaar aarzelt om voor 
150.000 f r tussen te komen. 
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André Leysen heeft communautaire schroom 

VBO-voorzitter 
terughoudend over 
Belgische kanker 

„ Wij stellen vast dat de staatsbedrijven meestal niet bij machte zijn met privé-
ondernemingen te konkurreren en dat ze daarom vaak ertoe neigen monopolies 
te worden die de burger-konsument duur te staan komen. 

Zij hebben moeite hun kosten te beheersen en slagen er vaak niet in 
vernieuwend te zijn. Zij lijden veelal zware verliezen en moeten met gemeen
schapsgelden in stand gehouden worden, terwijl de diensten die zij aanbieden 
op termijn in kwaliteit'verminderen. 

Dit was één van de opmerkelijke passages in de inaugurale rede van André 
Leysen, de nieuwe voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen, 
vorige week vrijdag. 

HET aantreden van Leysen 
(Agfa-Gevaert, Ahlers, 
de VUM-uitgever van 

de Standaardgroep) als nieuwe 
VBO-leider is niet alleen opmer
kelijk omwille van de figuur maar 
ook en vooral omwille van diens 
denken en streven. 

Dat een gezaghebbend 
Vlaams ondernemer (evenwel 
verantwoordelijk voor de uitver
koop van de Vlaamse Gevaert-
fabrieken aan het Duitse Bayer) 
het roer bij VBO in handen 
neemt zal ongetwijfeld het 
Vlaams Ekonomisch Verbond 
een stevige hak zetten. Tussen 
beide patroonsorganizaties is im
mers nu reeds verscheidene ja
ren een onverdoken machts
strijd aan gang. 

Maar dit zijn interne huishoud-
perikelen. Evenwel niet ge-
schroojTid van communautaire 
franjes. De toespraak van Ley
sen, diens VBO-geloofsbrief, 
was vooral om twee redenen 
belangrijk. 

Tweeslachtig 
Allereerst is het duidelijk dat 

Leysen met zijn andermaal ver
hoogd gezag extra-liberale klem
tonen legt die de neo-liberale 
regeerpolitiek van Verhofstadt 
en Co danig ten goede komt 

Bij voorbeeld over het enorm 
sociaal en ekonomisch probleem 
van de jeugdwerkloosheid sprak 
André Leysen in termen van „dit 
„potentieel" dat in de toekomst 
nog noodzakelijk zal zijn voor 
onze verdere ontwikkeling..." 

Maar, tweedens, heeft de 
nieuwe voorzitter het vooral aan
gedurfd enkele zinsneden te wij
den aan dé grote kankerplek in 
dit land. 

Hij stelde: „Ten slotte wens ik 
over de communautaire proble
men te spreken en ik doe dat 
met een zekere schroom. Onze 
terughoudendheid op dit gebied 
lijkt mij niet meer gerechtvaar
digd." 

Voor het VBO-FEB-gehoor 
was dit zeker straffe taal. Maar 

communautair bleef het twee
slachtige taal. Het citaat, hierbo
ven aangehaald, over de nefaste 
werking van de „staatsbedrijven" 
is terzake frappant 

VBO-voorzitter Leysen stipt 
een kankerplek aan, maar hij 
vermijdt schroomvallig man en 
paard te noemen. Natuurlijk kan 
men zijn kritiek bij voorbeekJ 
toepassen op monopolie-hou
dende bedrijven zoals de RTT. 

Maar dat soort bedrijven, 
nochtans kwalijk-werkend voor 
de konsument was ook verspil
lend aktief vóór de krisisjaren. 
Toen hij het had over de nefaste 
werking van de staatsbedrijven 

had Leysen bij voorbeekJ best 
de naam Cockerill-Sambre kun-
r>en vermekJen„ 

Dat bleek dus in dit patroons-
mkkJen niet te kunnen. De we
zenlijke kanker van deze staat 
benadert ook de „Vlaamse" 
VBO-voorzitter jvet een zekere 
schroom". 

Het heet in dit mWden al „man
haftig" te zijn het probleem even 
aan te stippen. 

Het toont aan hoever de 
Vlaamse beweging in de centra
le beslissingsorganen van dit 
land nog niet is doorgedrongen. 
André Leysen vroeg met aan

drang een „kosten-batenanaly-
se". De hoeveelste dan wel? 
Hoeveel zijn er nog nodig om 
sommigen tot het besef te bren
gen dat de Vlaamse en Waals-
Brusselse gemeenschap met 
een enorm verschillende kruis
snelheid varen_? 

Doemdenl<en 
De verdienste van Leysen 

was wel enigszins de Vlaamse 
anti-krisis-visie aan de Belgische 
patroons diets te maken. Bij 
voorbeeld het kategoriek ver
werpen van het doemdenken. 
Maar het gebeurde vooral toch 
allemaal „met een zekere 
schroom". 

Zover is dus de Vlaamse tie-
weging op vandaag reeds „ge
vorderd" in de natk>nale kringen 
van het VBO. Het zou allemaal 
niet zo verdrietig zijn mocht 
deze unitaire patroonsfederatie 
minder om minder in de beleids-
pap kunnen roeren. 

Maar het is precies met het 
aantreden van de nieuwe VBO-
voorzitter dat de regering-Mar-
tens V kompleet zonder 
schroom een zogenaamd nieuw 
sociaal overieg over de inleve-
ringsmaatregelen aandurft 

Er is vanwege VBO-voorzitter 
Leysen wel (uiteraard) enige kri
tiek op het regeerwerk. Onder 
meer, en vooral, wat betreft de 
onverminderd toenemende so
ciale lasten voor het bedrijfsle
ven terwijl de werknemers zelf 
hun inkomen door de diverse 
fiskusdiensten afgeroomd zien. 

Maar André Leysen heeft 
vooral Martens, De Clercq, Ver
hofstadt en andere „liberale" De-
haenes zorgvuldig gespaard. 

Uitverkoop 
Bij voorl)eeld, onder meer, die 

aanklacht tegen de geldverspil-

Het maakte ophef, enige tijd geleden: de Vlaamse Agfa-Gevaert-vestigingen werden in handen 
gespeeld van het Duitse Bayer 
Inmiddels waren er ook tientallen faillissementen van Vlaamse bedrijven die duizenden mensen 
tewerkstellen. Terwijl kosten-batenanalyses voldoende hebben aangetoond dat de Vlaamse ge
meenschap toch nog behoorlijk de kost verdient. Waarvan via de Belgische regeersluizen de 
Waalse gemeenschap de miljardenverdienste opstrijkt 

Onder meer het VBO kijkt toe. Sinds jaren. Zonder communautaire schroom.. 

Arniré Leysen, een Vlaams 
VBO-leider die de uitverkoop 
van het Vlaams bedrijfsleven 

gaat tegenhouden..? 

ling in staatsbedrijven werd 
krampachtig vaag gehouden. 
Het Vertx)nd van Belgische On
dernemingen blijft duidelijk met 
oogkleppen en op de kap van de 
Vlaamse gemeenschap voort-
boeren. 

Wat het ariaeids-ekonomisch 
aspekt van Leysens toespraak 
betreft dient aangestipt te wor
den dat de nieuwe VBO-voorzit
ter een pleidooi hield voor har
der werken. Meer inspanningen 
om op termijn ook meer te kun
nen verdienen. Om beter vruch
ten te plukken. 

Al goed en wel, maar precies 
de leiding van het Verbond van 
Belgische Ondernemingen blijft 
halsstarrig verzuimen te precize-
ren wie precies in dit land de 
vruchten blijft plukken van de 
artieidsinspanningen van ande
ren. 

Van leer trekken tegen staats
bedrijven. Het is de jongste tijd in 
ondernemerskringen „in". Gro
tendeels terecht 

Maar wanneer gaan ook de 
Vlaamse topleiders binnen het 
VBO publiekelijk bekennen dat 
eindelijk een halt dient toegeroe
pen te worden aan de uitver
koop van Vlaamse ondernemin
gen..? Terwijl precies, en niet 
toevallig, in Wallonië vooral 
staatsbedrijven kunstmatig 
opengehouden worden met mi^ 
jarden gemeenschapsgeld. 
Overwegend geld van de Vla
mingen. 

Dat de Waalse politici en syn-
dikalisten opteren voor tewerk
stelling in staatsbedrijven; het is 
hun goede zaak. Maar het kan 
niet langer blijven duren dat de 
Vlaamse gemeenschap hiervoor 
opdraait en tegelijkertijd de ei
gen middelen beroofd ziet om 
zelf een adekwaat anti-krisisbe-
leid operatief te maken. Gaat de 
Vlaming André Leysen bij het 
VBO dezelfde roofbouwpolitiek 
bestendigen als de Vlaming Mar
tens in de Belgische rege
ring? (hds) 
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Joos Somers: 

„Desnoods stoppen 
treinen aan de taalgrens!" 

Vorige week hervatten de kamerleden hun werkzaamheden. Slechts weini
gen daagden op. Tijdens de debatten is dat echter geen ramp. Wél bij de 
stemmingen: om geldig te stemmen moeten 107 leden aanwezig zijn. de helft 
plus één. 

Onder meer daarom worden de stemmingen op het eind van de week gekon-
centreerd. Zo ook vorige week. Maar tot vijfmaal toe slaagde de meerderheid er 
niet in voldoende aanhang op te trommelen om een paar begrotingen en voor
stellen goed te keuren. 

Na zowat drie weken paasvakantie kwamen de verkozenen dus snel opnieuw 
in de schijnwerpers. Meteen met een historisch rekord. 

DIT rekord komt echter het 
parlement zelf niet ten 
goede. Ondanks alle 

mooipraterij over herwaardering 
en dies meer kan niet anders 
dan vastgesteld worden, dat de 
huidige meerderheid eerder de 
ondermijning van de parlemen
taire demokratie bewerkstelligt 
Via volmachten laat zij het wet
gevend werk over aan de rege
ring, terwijl de kontrolerende op
dracht uitgehold wordt door 
laksheid en onaanvaardbare af
wezigheid. 

Wat nu de agenda zelf betreft 
ging de weinige aandacht naar 
de begroting van Verkeerswe
zen. Vooral dan naar de her-
strukturering van de NMBS, die 
binnen een maand van kracht 
wordt 

Verschillend 
inzicht 

VU-woordvoerder Joos So
mers nam echter eerst het beleid 
van het stedelijk vervoer en de 
buurtspoorwegen onder de loep. 
In dat verband waarschuwde hij 
voor de nieuwe kentering die 
waar te nemen valt op het vlak 
van het woongedrag. 

Het is immers een feit dat 
tijdens de jaren zestig het wo
nen in de kernsteden veriegd 
werd naar de randgemeenten, 
terwijl de dienstenfunktie en de 
koncentratie van werkgelegen
heid in de steden behouden 
bleef. Het stedelijk vervoer en de 
buurtspoorwegen haakten daar
op in: „Op de spitsuren moet 
schijnbaar iedereen in de kern
steden zijn om er te werken of 
om er via het spoorvervoer naar 
zijn werk te rijden, om er school 
te lopen, te winkelen of gebruik 
te maken van de gemeenschap
pelijke diensten. Deze situatie 

heeft natuurlijk invloed gehad op 
de ruimtelijke ordening, de we
genaanleg, de veiligheid en het 
openbaar vervoer." 

Momenteel bespeurt het Me-
chels kameriid een nieuwe trend. 
Tal van initiatieven worden geno
men om de steden opnieuw aan
trekkelijk te maken. In plaats van 
uitbreiding van de agglomeraties 
wil men komen tot inbreiding. 
Van een échte re-urbanizatie 
kan nog wel niet gesproken wor
den, maar de nieuwe trend moet 

scherp in het oog gehouden 
worden. Deze kan de behoeften 
inzake openbaar vervoer wijzi
gen. 

Over een beleidsmatige aan
pak heeft Somers echter zijn 
twijfels: „We botsen hier immers 
op een verscheidenheid van in
zicht en politiek beleid inzake 
ruimtelijke ordening, premies 
voor huisvesting, lokale wegen
bouw in Vlaanderen en Wallo
nië." Normaa\ moet die vaststel
ling leiden tot een verschillende 

politiek op het vlak van het lokaal 
en regionaal openbaar vervoer. 
Een reorganizatie van de besluit
vorming van de maatschappijen 
die thans het openbaar vervoer 
waarnemen, kan niet langer ont
weken worden. De opties inzake 
openbaar vervoer in de gewes
ten moeten gekoördineerd wor
den met de algemene beleidsop
ties van de gewestelijke overhe
den. En dat kan perfekt binnen 
het kader van de huidige staats
hervorming. Op langere termijn 
kan uiteraard slechts de federali-
zering van het vervoer soelaas 
brengen. 

...en benadeling 
Erg dringend is volgens de 

Mechelaar de reorganizatie van 
de NMBS. Daarvoor is, in een 
eerste faze, evenmin een grond
wetsherziening vereist 

Momenteel Is de toestand zo, 
dat Vlaanderen systematisch be
nadeeld wordt: „Ruim 60 th. van 
het aantal treingebruikers is Vla
ming, per werkdag bedraagt het 
aantal trein/km reiziger 127.000 
of 58,5 th. voor Vlaanderen, het 

* ' ^ v 

„Wat de NMBS betreft, moeten we vaststellen dat wel een efficiënt en budgettair verantwoord beleid 
nagestreefd wordt, maar dat de wanverhoudingen tussen de twee grote Gemeenschappen op het gebied 
van de tewerkstelling, de organizatie van het reizigers- en goederenvervoer, de bestellingen en 
toegewezen investeringen elke verwezenlijking van een zuinig beleid en het optimaal gebruik van de mid
delen in de weg staan. De NMBS gaat niet uit van een ekonomisch verantwoorde efficiëntie, maar laat zich 
leiden door communautaire wanverhoudingen waarvan de Vlaamse Gemeenschap de nadelen ondergaat" 

goederenvervoer per spoor ver
loopt voor tweederde in Vlaan
deren... toch krijgt Vlaanderen 
slechts 47 th. van de treinbe
stuurders, slechts 36 th. van het 
sedentiair personeel in de uit
voerende administratieve dien
sten, slechts 3 van de 9 centrale 
weti<plaatsen met slechts 40,2 
th. van het aantal tewerkgestel-
den. Van de ongeveer 59.000 
NMBS-personeelsleden is eichts 
52 th. Vlaming, terwijl het traktie-
materiaal slechts voor 34 th. in 
Vlaanderen wordt gerangeerd." 

Met het van kracht worden 
van het herstruktureringsplan op 
3 juni krijgt Vlaanderen er nog 
een geschenk bij: slechts 226 
stations zullen overblijven tegen
over 266 in Wallonië. En als 
laatste toemaatje nog dit: 35 th. 
van de uitgaven van de NMBS 
wordt door eigen inkomsten ge
dekt De resterende 75 miljard 
wordt door de staat bijgepast, 
dus vooral door de Vlamingen. 

Aan deze georganizeerde 
diefstal moet snel een halt toege
roepen worden. Daartoe diende 
de VU twee wetsvoorstellen in. 
Het eerste voorziet in de oprich
ting van een Vlaamse maat
schappij voor het spoorverkeer 
en een Waalse maatschappij 
Het tweede kan onmiddellijk ge-
realizeerd worden: de huidige 
raad van beheer van de NMBS 
wordt opgesplitst en samenge
steld in funktie van de Gemeen
schappen om aldus een efficiënt 
en budgettair verantwoord be
leid inzake het openbaar vervoer 
per spoor mogelijk te maken, de 
inspraak van de Gemeenschap
pen te verzekeren en een koör-
dinatie voor de agglomeratie 
Brussel en de internationale 
spoorverbindingen en kontakten 
vast te leggen. 

Sommigen merken daarbij 
leuk op dat het in de bedoeling 
van de VU ligt, „de treinen aan 
de grenzen van de Gemeen
schappen te laten stoppen". Nu 
ja... als dat het enige middel zou 
blijken te zijn om Vlaanderen te 
geven waar het recht op heeft 
inzake tewerkstelling, investerin
gen, bestellingen en produktie... 
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KIMER 
Ondanks 
wetten, 
kinderen 
in de arena 

't Begon allemaal in de zomer 
van 1972, eerst In Wallonië en 
daarna in Vlaanderen: de zoge
naamde „mini-motorcrosswed
strijden". Wedstrijden zeg maar 
voor kinderen vanaf vijf jaar. 

De weerzin van de bevolking 
barstte toen open in een hevig 
protest Een zeer verraste Frans 
Van Mechelen, toenmalig minis
ter van Volksgezondheid en Ge
zin, en zijn kollega's van Justitie 
en Verkeerswezen zorgden in 
een ijltempo voor een bijkomend 
artikel in de wegkode. Bepaald 
werd dat de minimum-leeftijd 
van 18 jaar voor het besturen 
van een motorvoertuig even

eens diende in acht genomen te 
worden op privéterreinen. 

Een jaar later, in 1973, zou de 
minimum-leeftijd op privéterrei
nen verlaagd worden van 18 jaar 
tot 16 jaar. 

Soms niet? 
Tien jaar degelijke wetgeving 

dus en toch komt er volgens 
Daan V'e/vaetgeen einde aan de 
gemotorizeerde arena waar kin
deren op bevel volwassen moe
ten zijn: „Evenzeer wordt het 
kind nog gebruikt als element in 
een soort magisch kommercieel 
sensatiespel". Wetten zijn er 
toch om nageleefd te worden! 
Of soms niet? 

Vorige week kreeg de Kamer 
twee wetsontwerpen voorge
schoteld, die de wet van 1960 tot 
zedelijke bescherming van de 
jeugd terzake moeten aanvullen. 

PARLEMENIAIRE 

SnOKKEIS 
EERGISTEREN, woensdag, kon de 

Kamer dus eindelijk stemmen 
over de afgehandelde agenda van 
vorige week Vooreerst over de be
groting van Verkeerswezen. Bij de 
bespreking daarvan brachten Jaak 
Gabriels en Joos Somers een alge
mene kijk op het beleid van De Cmo. 
Oktaaf Meyntjens ging nader in op 
een aantal problemen die de reorga-
nizatie van de NMBS meebrengt 
voor de Antwerpse regio. 

NAAR aanleiding van de begro
ting van de dotaties aan Ge

meenschappen en Gewesten be
klemtoonde Hugo Schiltz nogmaals 
dat de gemeen«:happen in een fou
te financieringsstruktuur gevangen 
zittea De voor Vlaanderen nadelige 
dotaties werden in 1980 bewust on
derschat, terwijl de heel wat voorde
liger ristomo's niet aangroeien zoals 
beloofd. 

OP het wetsontwerp over de 
jeugdbescherming komen we 

elders uitgebreid terug. Daarnaast 
was er nog een wetsvoorstel van de 
FDPer Risopodos betreffende de 
huur van onroererxle goederea Met 

dit initiatief wordt een lacune in de 
huurwet van december 1983 aange
vuld, zodat Frans Baert de steun van 
zijn fraktie kon toezeggen. 

HETZELFDE deed hij bij het wets
ontwerp dat de splitsing van 

de Brusselse orde van advokaten 
mogelijk maakt Frans Baert: JM. 
ontwerp beantwoordt aan een 20 
jaar lang streven van de Vlaamse 
advokaten te Brussel, die nu eindelijk 
een eigen struktuur krijgen'. 

DE Senaat vatte het nieuwe tri
mester aan met de begroting 

van de Diensten van de Eerste Minis
ter./tob V̂ arxfezands handelde daar
bij in het bijzonder over de vomwig 
van het Vlaams ministerie, het rijks
register, het politiek verlof en het 
vakbondsstatuut van het overheids-

VOLGDE dan de begroting \^n 
Binnenlandse Zaken, met op

nieuw Vandezande als VU-woord-
voerder. Met klem benadrukte Nj dat 
het goed funktioneren van geweste
lijke diensten bepaald wordt door het 
taaihomogeen karakter ervan. Ver
der pleitte hij voor een snelle herzie
ning van de wet op de interkommu-
nales. 

ZUN kollega Gukh Vai In wees 
No^omb erop dat zijn begro

ting indruist tegen de grote princie-
pen van de staatshervorming van 
1980: „Het departement van binnen
landse zaken moet zich enkel met de 
organieke wet bezighouden; de ta
ken in verband met het gemeentelijk 
en provinciaal bestuur komen de 
gewesten toe." 

TOT slot verdedigde Walter Luy-
ten zijn amendement om kre

dieten uit te trekken voor het herstel 
van het Uzertorenmausoleum. Dat 
verhaal doet de initiatiefnemer zelf 
onder de rubriek „Opinie". 

Maar het VU-Kamerlid vreest 
dat ook die wetgevende initiatie
ven „ministeriële intentieverkla
ringen" zuWen blijven. A. Baecker 
betitelde ze in de Volksmacht als 
„een soort van juridische kracht-
verspilling". 

Er is vooreerst het feit dat de 
kinderen door de vroegere be
sluiten, althans wettelijk, reeds 
voldoende beschermd worden 
tegen de minicross-mikrobe. 
„Het getuigt trouwens van licht
zinnigheid dat de leeftijdsgrens 
voor het crosswereldje met nau
welijks één pennetrek kan terug
geschroefd worden." 

Daan Vervaét: 
^waar kinderen op bevel 
volwassen moeten zijn." 

De vroegere verlaging van de 
leeftijdsgrens tot 16 jaar — die 
nog steeds geldt — werd toen 
reeds fel aangevochten in krin
gen van opvoeders en verkeers-
deskundigen. Niet ten onrechte 
8kx)t Vervaet zich aan bij het 
vermoeden van A. Baecker: „Zal 
een volgende politico-sportieve 
tussenkomst hier binnen afzien
bare tijd niet gaan zorgen voor 
een verdere leeftijdsverlaging, 
via 14 naar 13 en zo naar 12 jaar 
bij voorbeeki?" 

Hoe dan ook, een opeensta
peling — in dit geval zelfs een 
herhaling — van wetten en voor
schriften heeft weinig zin, wan
neer hét aantal politieke en spor
tieve achterpoortjes in een zelf
de mate toeneemt 

Een addertje 
In dit geval is er evenwel meer. 

Het klinkt haast vervelend, maar 
ook dit dossier herbergt een 
communautair addertje. 

Het is namelijk zo dat de ge
zondheid van de jeugd sedert de 
staatshervorming van 1980 dui
delijk tot de bevoegdheid van de 
Gemeenschappen behoort Het
zelfde geldt voor de jeugdbe
scherming, behoudens burgerlijk 
en strafrecht 

Welnu, volgens Daan Vervaet 
heeft het er veel van weg dat de 
centrale regering deze laatste 
uitzondering gretig misbruikt om 
alle maatregeien terzake onder 
het strafrecht te laten ressorte
ren, met als gevolg dat de be
voegdheid van de Vlaamse Ge
meenschap uitgehold wordt Of 
dat er nog maar eens energie 
moet gestoken worden in een 
bevoegdheidskonflikt 

Tussen 
27 miljard 
en... 150.000 f r 

De zaterdagkranten meldden het ons vorige week. 
Op het kabinet van Willy De Clercq stelde „onze" re
gering zich garant voor een lening van 27 miljard bij 
de banken... ten behoeve van het sterfput-geval 
CockerillSambre. 

In de vrijdagkranten vonden we het relaas van de 
stemming over ons amendement bij Binnenlandse 
Zaken: een principiële toelage van 150.000 fr voor 
het herstel van het Uzertorenmausoleum. De uitslag 
van de stemming kent ge: alleen de VU steunde dit 
verzoek. 

EVEN de feiten op een rijtje. 
In de begroting van No-
thomb is een post voor

zien van ongeveer 12 miljoen 
voor onderhoud en herstel van 
begraafplaatsen van Belgische 
militairen. Sedert enige tijd loopt 
een campagne voor het herstel 
van toren en crypte te Diksmui-
de. Aldus-. We stelden het zacht 
— 150.000 fr. kan zeker de be
groting niet uit haar evenwicht 
brengen — maar principieel. De 
tekst ter verantwoording kon 
echt niemand storen. Slechts in 
de slotformulering stak enige iro
nie: „ Wij menen dat de Belgische 
staat een ereplicht heeft tegen
over deze doden wier graf meer 
dan eens geschonden werd in 
tijden toen ook rond hun idealen 
nog onbegrip heerste in dit land". 

In een serene atmosfeer her
innerden wij aan de IJzertrage-
die, poogden we Nothomb de 
tragische geschiedenis van de 
heldenhuldezerkjes en de Uzer-
toren te doen aanvoelen. Baski-
sche vrienden formuleerden het 
bij een bezoek aan Diksmuide 
aldus: „Dat is nu het grofste dat 
we ooit gehoord hebt>en: een 
staat die de graven vemieUe 
van degenen die vrijwillig voor 
die staat gesneuveld waren". 
Men moet het soms nog eens uit 
de mond van vreemden horen„ 

In zijn antwoord tijdens het 
debat draaide Nothomb rond de 
hete brij: „Ik zeg niet ja, ik zeg 
niet nee". 

Donderdag moest dan ge
stemd worden. De CVPers kriel
den dooreen als mieren. Hun 
woordvoerder Windels liet zich 
met belofte nummer zoveel van 
Nothomb naar het beloofde land 
sturen. Nothomb speelde een 
woordenspelletje over „graven" 
of „monument". De rest zou hij 
wel eens onderzoeken. 

De CVP moest dan kleur be
kennen en stemde tegen die 
schamele 150.000 princieps-
frankskens. 

Van liberalen en socialisten 
hadden we niet anders ver
wacht Wordt er immers niet 
gefluisterd dat het de „verdraag
zame" liberalen zijn, die het de
kreet om de I Jzertoren als monu
ment te klasseren blokkeren? 

Erger vinden we de lamenta
bele houding van Agalev-sena-
tor Van Puymbroek. Die weet 
blijkbaar niet dat de IJzertoren, 
met zijn viertalige „Nooit meer 
oorlog"-leuze, het indrukwek
kendste vredesmonument van 
Europa is. Zelfs als oppositiege-
noot steunde Agalev ons niet 

Walter Luyten 

Het drogredentje?: „Omdat er 
nog zoveel arme mensen zijn 
waarvoor geen geld is als hun 
huis moet hersteld worden". Der
gelijke naïviteit is tragi-belache-
lijk. We dachten aan de Evange
lietekst waar Kristus tegen en
kele domme apostelen zegt: „De 
armen hebt gij altijd bij u". Want 
„zij" protesteerden tegen de ver
spilling van balsem door Maria 
Magdalena. Niets nieuw onder 
de zon na zovele eeuwen. 

Wie nog in enige mate geloof
de in de Vlaamse refleks van 
Agalev of CVP mag het na dit U-
zertorenschandaal wel vergeten. 

Walter Luyten 
VU-senator 
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Vandemeulebroucke hardste werker 

Het doen en laten 
in Straatsburg 

Het is vanzelfsprekend oervervelend wanneer je 
in pure pre-elektorale periode afgeschilderd wordt 
als een minus habens in heel het parlementair 
gebeuren te Straatsburg. Dat jeukt bovendien nog 
meer wanneer dat gebeurt aan de hand van een 
objektieve studie zoals die van de Unie der Europese 
Federalisten (UEF), waarin een en ander van de 
Straatsburgse sluier wordt opgelicht 

DAT CVP-lijsttrekker 

Croux en PW-lijsttrek-
ker De Gucht wild te

keer gingen tegen genoemd rap
port is heel begrijpelijk: ze slaan 
beiden een modderfiguur door in 
het klassement van de parle
mentairen zelfs achter grote 
Euro-afwezige Damseaux (PRL) 
te staan. Van Rompuy (CVP) 
doet het nog slechter, die staat 
voorlaatste, net voor PW-ster 
Jeanne Pauweleyn. De Volks
unie hoeft niet beschaamd te 
zijn: die komt helemaal voorop in 
de algemene klassering van aan
wezigheid, Europees engage
ment en feitelijke aktiviteit in het 
Europarlement Hiermee laat 
Volksunie-lijsttrekker Vande
meulebroucke zijn kollega's van 
CVP, PVV en SP vér achter zich. 

„Objektief" 
Een evaluatie maken van een 

politiek mandaat is per definitie 
moeilijk, en zeker wanneer men 
zich wenst te houden aan de 
strikte objektiviteit Vandaar dat 
de UEF-criteria heeft vooropge
steld die kwantificeerbaar en 
kontroleerbaar zijn: de aanwe
zigheid in de plenaire vergaderin
gen, het kontroleren van Raad 
en Kommissie ( = stellen van 
parlementaire vragen), het op
maken van rapporten, het ne
men van initiatieven Gndienen 
van ontwerpresoluties). Daarbij 
voegden zij een vijfde criterium, 
namelijk de beoordeling van het 
stemgedrag op een reeks rap
porten die de Europese federa
listen nauw aan het hart liggen. 
Eén daarvan is zo het rapport-
Spinelli over de opmaak van de 
Europese Unie. Vandemeule
broucke heeft zrch bij het vast
stellen van de inhoud van het 
Verdrag onthouden, omdat de 
regio's in dat Europa omzeggens 
geen rol toebedeeld kregen. Als 
argument gebruikte Jaak Vande
meulebroucke in zijn tussen
komst dat zelfs de Vlaamse re
gering niet met de Eurofjese 
Instellingen kan onderhandelen 
voor zaken waarover zij zelf 
bevoegdheid heeft Het engage
ment van de Volksunie voor dat 
Europa der Volkeren heeft de 
Volksunie zodoende negatieve 
punten gekost in de eindbeoor
deling van Vandemeulebrou-
cke's mandaat 

' ^ e UEF gaf toe dat dit geen 
objektief criterium was, maar dat 
zij dit erbij namen om toch ook 
het Europees engagement te 
kunnen wegen. Nou ja, voor dis-
kussie vatbaar, maar voor ons 
alleszins geen reden om de hele 

zaak af te breken. Per slot van 
rekening zijn er vier kwantifi
ceerbare criteria, die buiten elke 
interpretatie vallen van hoe wij 

Europa eigenlijk willen opbou
wen en daar scoort de Volks
unie het hoogst 

Croux klaagt dat hij benadeeld 
is, maar uiteindelijk was hij 
slechts 79 keer op 124 aanwe
zig. In felle krantereakties haalt 
hij aan dat hij lid is van het CVP-
partijbestuur. Maar Vandemeu
lebroucke is dat ook in de Volks
unie. Voor Van Miert geldt het
zelfde: die was slechts 68 keer 
op 124 aanwezig omdat hij „bin
nenlandse politieke verplichtin
gen" heeft Dat is net de keuze 
die gemaakt moet worden: wil je 

een Europees mandaat trek er 
dan de konsekwenties uit en 
werk ervoor. De Gucht (PW) 
vindt heel die studie „klinkklare 
nonsens", maar ook hij was 
slechts 71 keer op 124 aanwe
zig. En hij stelde 21 vragen aan 
de Raad en Kommissie. Ter ver
gelijking: Vandemeulebroucke 
stelde er 102. De Gucht nam 25 
initiatieven, Vandemeulebroucke 
62. Hetzelfde met CVP-man 
Croux: die stelde 18 vragen en 
nam 40 initiatieven. Nonsens? 
Cijfers liegen niet 

CVP-er Croux meent te zijner' 
verontschuldiging ook te moeten 
aanhalen dat hij lid is van vier 
parlementaire kommissies en 
daar veel moet werken. Vande
meulebroucke is lid van vijf par
lementaire kommissies, en hij is 
er negen keer rapporteur ge
weest, tegenover drie keer 
Croux. Dat zijn cijfers. Het is juist 
dat sommige rapporten politiek 
minder doorwegen dan andere, 
maar wie oordeelt daarover? 
Vandemeulebroucke schreef zo 
twee rapporten over alternatie
ve energie. Dat zullen anderen 
misschien nutteloos en onbe

langrijk vinden en daarentegen 
de opgeblazen Spinelli-aangele-
genheid als criterium nemen. 

Tot slot haalde Croux nog aan 
dat we eigenlijk zouden moeten 
nakijken welke ontwerpresolu
ties uiteindelijk beslissingen van 
het Parlement geworden zijn. 
Dat is de beste: wie naar de 
werking van het Belgische parle
ment kijkt weet dat resoluties 
van de oppositie automatisch 
worden geweerd door de meer
derheid. In het Europees Parle
ment mag die regel niet zo strikt 
toegepast worden: feit is dat de 
„grote" partijen met alle middelen 
proberen het laken naar zich toe 
te trekken. 

Maar goed, Vandemeule
broucke had dan misschien 
geen rapport over institutionele 
zaken, maar hij diende amende
menten in. Mocht trouwens het 
aantal amenderingen en het aan
tal tussenkomsten in plenaire 
eveneens als criterium genomen 
zijn, dan zou de Volksunie zon
der enige twijfel ook eerste ge
staan hebben. 

Tot spijt van wie 't benijdt 

Katalaanse nationalisten grote overwinnaar 

Pujol wint met vlag en 
wimpel in Katalonië 

De Katalaanse nationalistische partij Convergancia i Unio (de nieuwe 
benaming voor onze zusterpartij CDC) is de grote overwinnaar van de regionale 
verkiezingen die zondag jL in Katalonië plaatsvonden. Deze CiU van Jordi Pujol, 
die reeds het Katalaanse zelfbestuur leidde, klom met 47 t.h. van de stemmen 
van 43 zetels naar een absolute meerderheid van 72 zetels in het 135 leden 
tellende parlement De Katalaanse afdeling van de socialistische PSOE van 
premier Felipe Gonzalez kwam op de tweede plaats met 30 t.h. van de stemmen 
en 41 zetels. 

lERWIJL de CiU schijnt ge
profiteerd te hebben van 
de verdwijning van de 

vroegere nationale regeringspar
tij UCD (Unie van het Demokra-
tisch Centrum) die in het vorige 
Katalaans parlement 18 zetels 
had, nam de PSOPSOE blijk
baar stemmen af van de Kata
laanse kommunistische PESUC 
die van 25 op 6 zetels viel. 

„Katalonië 
opbouwen!" 

De nationale tiehoudsgezinde 
partij Alianca Popular deed het 
niet goed en behaalde met 8 th. 
van de stemmen en elf zetels 
slechts iets meer dan de helft 
van haar vorige score. De linkse 
Katalaanse Republikeinen leden 
eveneens veriies en zakten van 
14 naar 5 zetels. 

„Deze overwinning dient niet 
om gelijk wie te vernederen of 
om ons tegen gelijk wie te kan
ten, maar om Katalonië te helpen 
opbouwen," zo verklaarde Pujol 
na middernacht toen de uitslag 
bekend was vanop het balkon 
van het CiU-hoofdkwartier in 
Barcelona, terwijl duizenden 
aanhangers entoesiast „Jordi, 
Jordi" skandeerden. 

Maar al is het zo dat in de Ka
talaanse verkiezingen zeer sterk 
regionale motieven meespeel
den, dan belet dat niet dat de uit
slag door de PSOE van Felipe 

'i'^ifi 

Gelukwensen 
Onmiddellijk toen het nieuws 

uit Barcelona in Vlaanderen be
kend was hebben het partijbe
stuur van de VU en minister 
Hugo Schiltz telegrammen met 
gelukwensen gestuurd aan de 
Katalaanse zusterpartij en aan 
Jordi Pujol, de voorzitter van 
de Katalaanse regering. 

Gonzalez als een nederlaag 
werd beschouwd. De tweede 
nederiaag van die aard in twee 
maanden tijd, want ook in Bas
kenland bleef de nationale rege
ringspartij tweede op aanzienlij
ke afstand van de gematigde 
nationalistische PNV. 

De PSOE blijft zonder twijfel 
de sterkste partij van Spanje, 
maar de uitslagen in Baskenland 
en Katalonië vormen een streep 
door haar rekening in haar stre
ven om zich in het hele land als 
de sterkste formatie te affir
meren. 

Eigen aard 
Die twee verkiezingen tonen 

ook het eigen karakter van Bas
kenland en Katalonië. Na de 
dood van de uiterst centralis
tisch ingestelde diktator Franco 
werd Spanje door de demokrati-
sche grondwet van 1978 inge
deeld in zeventien „autonome 
gewesten". In de meeste van die 
gewesten echter zijn de regiona
le formaties de jongste tijd op de 
terugweg, in Baskenland en Ka
talonië daarentegen winnen ze 
aan aanhang. Dat toont duidelijk 
dat in regio's met een eigen taal 
en kulturele identiteit die on
danks alle onderdrukking door 
het centrum in stand gehouden 
werd, autonomie een levend be
grip is, met een politieke inhoud, 
en niet éen administratief gege
ven zoals voor een aantal van de 
andere „autonome gewesten". 

Levende realiteit 
De grondwet van 1978 vorm

de een poging om Baskenland 
en Katalonië te „verdrinken" in 
een systeem van autonome ge
westen. Felipe Gonzalez, die in 
1982 aan het bewind kwam, 
moest onder druk van de oppo
sitie (en waarschijnlijk ook uit 
schrik voor een deel van het 
leger) water in de wijn van zijn 
decentralizatievoorstellen doen. 
Maar de twee jongste regionale 
verkiezingen helpen bewijzen 
dat een grondwet of „wishful 
thinking" het bestaan van een 
Baskische en Katalaanse bevol
king met een specifieke eigen 
identiteit niet kunnen wegcijfe
ren. Vroeg of laat zal de Spaanse 
staat realistischer met die leven
de realiteit rekening moeten 
houden. 

H. Oosterhuys 
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Verleden woensdag 
mocht je kiezen: je kon 
zowel Flllp als Jaak een 
prettige naamdag wen
sen. Fllippus en Jacobus 
de Mindere delen broe
derlijk de derde meidag 
op de heiligenkalender 
omdat ze allebei aposte
len waren. De eerste zou 
in het jaar 80 gekruisigd 
zijn; de tweede was de 
eerste bisschop van Je
ruzalem. 

Filippus, Filip, Flip, Filippa, 
Filippina en al de schrijfwijzen 
van deze voornamen die begin
nen met ph: het zijn varianten 
op een naam die van Grieks-
Romeinse oorsprong is en die 
betekent „de paardenvriend". 

In de Vlaamse Beweging kan 
men moeilijk van Filip gewag 
maken zonder daarbij dadelijk 
te denken aan de letterkundige 
Filip de Pillecyn (Hamme 1891-
Gent 1962). Dat geldt zeker 
voor ons weekblad „Wij", waar
aan Filip de Pillecyn enkele 
jaren heeft meegewerkt 

Zijn in ons blad verschenen 
bijdragen werden overigens 
onlangs nog gebundeld en uit
gegeven in onze VNS-reeks. 
Voor de leraar, de letterkundige 
en de Vlaams-nationalist Filip 
de Pillecyn is, zoals voor zove-
len uit zijn generatie — de 
Eerste Wereldoorlog aan het 
IJzerfront van beslissende be
tekenis geweest 

Hij was een frontvrijwilliger, 
in die zin dat hij in 1914 naar 
Nederland uitgeweken was en 
daar desnoods rustig de oorlog 
had kunnen uitzingen. Hij gaf 
echter gevolg aan zijn oproe
ping in 1915. Een jaar later 
stond hij aan het front, speelde 
een belangrijke rol in de Vlaam
se Frontbeweging en werd 
zelfs aangeduid tot opvolger 
van de „Ruwaard", Adiel De-
beuckelaere. 

De rol van de uit de oorlog 
teruggekeerde Fronters in het 
naoorlogse Vlaanderen kan 
moeilijk overschat worden. De 
Pillecyn was aan de IJzer een 
radikaal nationalist geworden; 
een der eersten die de hand 
reikte aan de aktivisten, een der 
eersten, ook die vlug en defini
tief in botsing kwam met het mi
nimalisme van Van Cauweiaert 

De eretitel „Prins der Vlaam
se Letteren" verwierf hij door 
zijn omvangrijk oeuvre dat — 
direkt of indirekt — steeds ge
tuigde voor zijn gehechtheid 
aan Vlaanderen en de Vlaamse 
mensen. 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 5 mei 
• BRT 1 - 16.00 
Teresa Venerdi, film 
• BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 20.15 
Blunders, om te lachen 
• BRT 1 -21.00 
Eurovisie-songfestival 
• BRT 1 - 23.15 
Sport op zaterdag 
• Ned. 1 -18.55 
Het A-team in Nederland 
• Ned. 2-20.05 
Farce majeure, satire 
• Ned. 2-20.40 
De overval, film 
• Ned. 2-23.15 
Bad day at black rock, film 
• RTB 1 - 20.00 
Tussen katten en honden, natuur
dok. 
• ARD - 20.15 
Misdaadverhalen voor kenners, 
kortfilms 

Zondag 6 mei 
• BRT 1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 14.00 
Grote Prijs van Zurich, reportage 
• BRT 1 - 16.00 
Gevulde dorade, kooktip 
• BRT 1 - 1820 
Van pool tot evenaar, kwis 
• BRT 1 - 20.35 
De buitenstaander, serie 
• BRT 1 - 2125 
Cinemanie, kwis 
• BRT 1 - 2320 
Sport extra 
• Ned. 1 - 2225 
Marga Klompé, portret 
• Ned. 2 - 19.30 
Nederland muzlekland 
• Ned. 2-20.10 
Dynastie, serie 
• Ned. 2-21.00 
„1990", over verkeersonveiligheid 
• Ned. 2-21.45 
Soldaat van Oranje, film 
• RTB 1 - 12.00 
Faire Ie point, debat 
• RTB 1 - 20.15 
Zygomaticorama, om te lachen 

Maandag 7 mei 
• BRT 1 - 19.05 
Dorpjes van de Engadin, dok. 
• BRT 1 - 2020 
De parel aan de kroon, serie 
• BRT 1 - 21.10 
Benny Hili, om te lachen 
• BRT 2 - 2015 
Extra-time 
• Ned. 1 - 19.00 
Beestenboel, nieuwe serie 
• Ned. 1 - 2028 
Schoppentroef, serie 
• Ned. 1 - 20.50 
Skorpion, nieuwe trillerreeks 
• Ned. 1 - 22.45 
Hill street blues, serie 
• Ned. 2-20.57 
Voetbal '80 

aken 

<>#" 
Jane Fonda als de mondaine Hannah Wan-en in „California Hotel" van 

Herbert Ross (1978). (Vrijdag 11 mei om 20 u. 15 op BRT2J 

U Ned. 2-22.45 
Den Haag vandaag 
• RTB 1 - 20.00 
Norma Rae, film en debat over sindi-
katen 

Dinsdag 8 mei 
• BRT 1 - 18.55 
Europa In vogelvlucht info 
• BRT 1 - 20.15 
I.Q^ kwis 
• BRT 1 - 20.45 
Zal ik es wat vragen, dokter; over 
angst bij kinderen 
• BRT 2 - 19.00 
Webster, serie 
• BRT 2 - 21.00 
In wankel evenwicht, film 
• Ned. 1 - 2028 
De parel in de kroon, serie 
• Ned. 1 - 2120 
Achter het nieuws 
• Ned. 1 - 22.00 
Sonja op dinsdag, praatshow 
• ZDF - 22.05 
De Berlijnse Muur, wat denken de 
Duitsers daarvan. 

Woensdag 9 mei 
• BRT 1 - 20.10 
Namen noemen, kwis 
• BRT 1 - 20.50 
Botulisme, natuurdok. 
• BRT 1 - 2120 
Pluk de dag, serie 
• BRT 1 - 21.45 
IJsbreker, over lichaamskultuur 
• BRT 2 - 19.00 
Beach '84, modemagazine 
• BRT 2-20.10 
Voetbal, finale Anderiecht en Totten-
ham 
• Ned. 1 -15.30 
De dieren van het groene woud, 
nieuwe kinderserie 
• Ned. 1 - 15.55 
Artis-Amsterdam, natuurdok. 
• Ned. 1 - 20.33 
Lighea, film 
• Ned. 1 - 21.38 
Hier is. Adriaan Van Dis 
• Ned. 1 - 2228 
De ontkenning, serie 
• Ned. 2 - 1922 
Van gewest tot gewest 
• Ned. 2 - 20.10 
Vertrouwen, film 
• Ned. 2-21.56 
Sinfonietta, ballet 
• Ned. 2-22.45 
Den Haag vandaag 
• RTB 1 - 21.55 
Dien-Bien-Phu, dok. 

Donderdag 
10 mei 
• BRT 1 - 18.05 
Een olifantenjongen uit Sri Lanka, 
dok. 
• BRT 1 - 19.05 
Kiwiroom, kookbp 
• BRT 1 - 20.15 
Hoger-Lager, kaartspel 
• BRT 1 - 20.55 
Panorama 
• BRT 1 - 21.45 
Dallas, serie 
• BRT 2 - 19.45 
Figaro's bruiloft, opera 
• Ned. 1 - 2028 
Blokletters, kwis 
• Ned. 1 - 21.00 
Dallas, serie 
• Ned. 1 - 21.50 
Televizier magazine 
• Ned. 1 - 22.35 
Wie betaalt de veerman? serie 
• Ned. 1 - 2325 
Zierikzee, dok. 
• Ned. 2 - 19.12 
Op volle toeren, show 
• Ned. 2-20.00 
The great escape, film 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 

Vrijdag 11 mei 
• BRT 1 - 2020 
Het verzet, laatste afl. 
• BRT 1 - 21.15 
Carribean festival, show 
• BRT 2 - 19.00 
Elektron, jeugdmagazine 
• BRT 2 - 20.15 
California Hotel, film 
• BRT 2 - 21.55 
Première 
• Ned. 1 - 2028 
De wrekers, serie 
• Ned. 1 - 21.20 
Brandpunt 
• Ned. 1 - 22.05 
Hallo Larry, serie 
• Ned. 1 - 22.30 
Singapore, een ver van mijn bed 
special 
• Ned. 1 - 23.30 
Woelige baren, film 
• Ned. 2 - 19.12 
Everty Brothers' reunion concert 
show 
• Ned. 2 - 19.40 
De dukes uit Hazzard, serie 
• Ned. 2 - 20.30 
Avro's sportpanorama 
• Ned. 2 - 2125 
Coupe ter Weijden, praatshow 

Een film 
per dag 

Zaterdag 5 mei 
De overval 

Nederlandse verzetsfilm uit 
1962 naar een scenario van dr. L 
de Jong van het Instituut voor 
Oorlogsdokumentatie en geba
seerd op de door het Nederland
se verzet uitgevoerde bevrijding 
van ruim vijftig politieke gevan
genen uit de gevangenis van 
Leeuvt/arden tijdens de laatste 
winter van W.0. II. (Ned. 2 om 
20 u. 40) 

Zondag 6 mei 
Soldaat van Oranje 

Nederlandse verzetsfilm uit 
1977. Duurste Nederlandse film 
tot nu toe gemaakt Het w^erd 
een suksesprent w^aardoor de 
Nederlandse filmwereld bekend 
raakte tot in Amerika. 

Tijdens de oorlog vinden en
kele studenten aan de universi
teit hun weg in verschillende 
richtingen. Enkelen komen in het 
verzet terecht een wijkt uit naar 
Engeland en krijgt daar van ko
ningin Wilhelmina een politieke 
opdracht. (Ned. 2 om 21 u. 45) 

Maandag 7 mei 
Norma Rae 

Amerikaanse film uit 1978. 
Norma Rae is een weduwe 

van 32. Zij woont met haar twee 
kinderen bij haar ouders en 
werkt in een tekstielfabriek. Haar 
vriend heeft haar in de steek 
gelaten. Zij vat simpatie op voor 
een vakbondsafgevaardigde uit 
New York, die naar hier werd ge
stuurd om de vakbond uit te 
bouwen... 

Gevolgd door een debat o^*r 
vakbonden. (RTBF 1 om 20 u.) 

Dinsdag 8 mei 
In wankel evenwicht 

Amerikaanse film uit 1973. 
Het onaangekondigd bezoek 

van een stel vrienden en hun 
eigen verwaande dochter, dreigt 
het wankel evenwicht dat be
staat tussen het echtpaar Agnes 
en Tobias te verstoren... (BRT 2 
om 21 u. 05) 

Woensdag 9 mei 
Lighea 

Italiaans drama naar Tomasi di 
Lampedusa, waarin een profes
sor vertelt aan een jongere joer-
nalist dat hij als jonge man bij Si
cilië een ontmoeting heeft gehad 
met een sirene. Nu de man zijn 
einde voelt naderen, wil hij terug 
naar de plaats waar hij haar 
heeft ontmoet.. (Ned. 1 om 
20 u. 33) 

Donderdag 
10 mei 
The great escape 

Amerikaanse/Duitse ontsnap-
pingsfilm uit 1963, gebaseerd op 

het waar verhaal van een groep 
geallieerde krijgsgevangenen 
die uit een koncentratiekamp in 
Duitsland proberen te ontsnap
pen... 

Met Steve McQueen, James 
Garner, Richard Attenborough, 
Charies Bronson, Donald Rea-
sance e.a. (Ned. 2 om 20 uJ 

Vrijdag 11 mei 
California Hotel 

Amerikaanse film uit 1978. 
In een sjiek hotel in Beverly 

Hills logeren een aantal gasten 
die daar om zeer uiteenlopende 
redenen zijn. Wanneer zij hun 
koffers pakken om te vertrekken 
zullen de omstandigheden hun 
stempel hebben gedrukt op hun 
leven» (BRT 2 om 20 u. 15). 

Woelige baren 

Amerikaanse avonturenfilm 
van (Decil 8. De Mille uit 1942. 

Paulette Goddard, een star 
ten tijde van de produktie, speelt 
in deze film een vurige schoon
heid. John Wayne en Ray Mil-
land vechten om haar hand... 
(Ned. 1 om 23 u. 30). 

Nieuw op 
het scherm 

Beestenboel 
Deze nieuwe Britse reeks die 

maandag 7 mei op Ned. 1 van 
start gaat heeft enigszins gelij-
kenispunten met de reeks „All 
creatures great and small" die 
door dezelfde regisseur werd 
geregisseerd. De reeks draait 
rond het werk van een veearts 
(Rob Heyland) die de exotische 
dieren van een dierentuin als 
klant heeft... (Maandag 7 mei op 
Ned. 1 om 19 u.) 

Skorpion 
Nieuwe 3-delige Britse spiona-

getriller, gemaakt door BBC-re-
gisseur Gerard Glaister van 
wiens hand eveneens „Colditz", 
„Geheim Kommando" en „Kess-
ler" kwamen. Het is een loepzui
vere thriller met alles wat daar bij 
hoort gemaakt volgens het al 
vaak beproefde BBC-recept 
(Maandag 7 mei op Ned. 1 om 
20 u. 50) 

Kinderangsten 
Het medisch-informatief ma

gazine „Zal ik es wat vragen, 
dokter?" is gewijd aan kinder
angsten. M.m.v. ouders in de 
studio, dokters, deskundigen, 
enz. (Dinsdag 8 mei op BRT 1 
om 20U.45) 

IJsbreker 
Body-building, fisieke li

chaamskultuur, mannequins enz. 
zijn de gegevens van een debat 
tussen „deskundigen" en betrok
kenen. (Woensdag 9 mei op 
BRT 1 om 21U.45) 
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C^^fea 
Nu weten we allemaal dat schijnbaar oer-Franse 

woorden van Vlaamse of Hollandse komaf zijn. Zo 
komt „mannequin" gewoon van „mannekijn" of „man
neken", inderdaad een uitstalpop waarop het oor-
Ipgswaardige, oud-Vlaamse textiel op gedrapeerd 
werd. En „boulevard" is wat minder simpelweg een 
verbastering van „bolwerk". In „babord"is „bakboord" 
nog duidelijk aanwijsbaar Enz., etc. 

Nu is er een wat vreemde, 
maar beslist charmante 
Nederlander, of zal het 

een Limburger wezen, die be
weert dat (uit een interview in de 
Haagse Post): „Het Nederlands, 
Nederdiets, Nederduits, de oud
ste nog levend gekonserveerde 
taal is. Met name het dialekt van 
Zuid-Llmburg. De primitiefste 
oertaal, waaruit alle andere talen 
voortgekomen zijn. Ook het 
Frans en Hebreeuws". 

De profeet van deze op zijn 
minst originele stelling heet Wil
lem Berend H. De voluit-naam 
houdt Hp maar liefst achterwe
ge, want er is nogal wat onfrisse 
belangstelling (met lichtelijk kri-
mlnele nageurtjes) voor die 
naam. 

Maar daar gaat het nu niet om. 
WBH kreeg de eerste van zijn 
merkwaardige etymologische in
gevingen tijdens een wandeling 

In het Bols (bos) de Boulogne 
toen hij oog In oog kwam met 
een eikelknabbelend eekhoorn
tje (de eikel voor „eek" de recht
opstaande oortjes voor „ho
rens"). Vla wat wazige, maar 
blijkbaar hem overtuigende Lim
burgse omwegen (Iquemtje) 
kwam hij zo tot het Franse „écu-
reuil". 

En wilt u nog meer: „voet feet 
(Engels), fiets" en onze sigaret 
komt gewoon van „suug er uut-
te". Zo legt WBH het allemaal 
rostvast uit en vast 

Want hij heeft er een turf van 
een boek over geschreven, een 
aanbevelen, amusement of wie 
weet Het wordt eindelijk eens 
tijd dat de jonge Athenertjes wat 
oud-dlets gaan blokken. Het oud-
grleks hebben we jammer ge
noeg toch al afgeschreven. 
Maar, alweer jammer, voor het 
boek staat nog geen uitgever 
paraat 

^nikoaclen 
De jongste jaren is er op vooruitstrevend dansge

bied in Vlaanderen wel een en ander gebeurt. Niet te 
veel, maar toch. Zo zagen we hier Twyia Tharp, Dana 
Reitz, Ariadona, Pina Bausch, Carlotta Ikeda, Susan-
ne Linke, Merce Cunningha, e.a. De vraag is nu, heeft 
deze kennismaking kreatief ergens toe geleid? Ja, 
Anna Teresa De Keersmaeker zorgde met „Rosas 
danst Rosas" voor wel geen grensverleggende, maar 
toch aangename, bezinnenswaardige verrassing. 

DE Antwerpse vzw „De Be-
we(e)ging" wil nu in sa
menwerking met het 

kultureel (Antrum van Berchem 
(en aldaar. Drie Koningenstraat 
126) een opstelsom maken on
der de vorm van een heus festi
val: „Zeven jonge Belgische 
danskreatles", dat loopt van 6 tot 
10 mei. De titel zegt genoeg, de 
vrij ongekende namen minder, 
maar het gaat om entoesiaste 
mensen uit Antwerpen, Gent, 
Brussel en Luik (voor het over
grote merendeel Vlamingen), en
sembles en solo's bewegend 
tussen zuivere postmoderne 
dans en extreem bewegingstea-
ter. 

Om de festivalsfeer echt te 
maken zijn er natuurlijk een in-
spirererende festivalbar, aller
hande randanimatie (muziek
groepen, performances, special 
events), dagelijks wisselende vi
deobanden (Cunningham, 

Bausch, Ikeda, e.aJ, twee works
hops (moderne dans en bewe-
gingsteater) en de onvermijdelij
ke fototentoonstelling. 

Om de wezenlijke waarde van 
dit tematlsch alleen al vernieu
wende festival koestert WIJ be
slist enige twijfels. De geavan
ceerde dansende avant-garde 
heeft absoluut geen traditie hier, 
amper een aanzet 

Deze ontmoeting en happe
ning kunnen een motorisch keer
punt betekenen, een bevrijden
de opening uit de verstardheid 
van de hier heersende dansbe
doening (en dit is helemaal niet 
bedoeld als natrappen naar het 
Ballet van Vlaanderen, een re
pertoiregezelschap waarvan de 
funktie gans anders ligt). 

Het festival gaat tegen vrij 
logische ti.:;ketprijzen (200 fr. per 
avond, 51C fr. voor drie avonden, 
750 fr. voer vijf' avonden). 
Reservatie: 03-239.59.08. 

Er bestaan tientallen boeken en brochures en fol
ders over één van de schoonste steden van Vlaan
deren. Indien u alles wat in 1983 verscheen over en 
met betrekking tot Brugge had gekocht, dan zou U 
hiervoor ruim 30.000 fr moeten neergelegd hebben. 
Stuk voor stuk prachtige publikaties. Enkele weken 
geleden verscheen echter een zeer goedkope en 
toch handige wandelgids. 

DE „Vereniging van Vlaam
se Leerkrachten" publi
ceert vaak Interessante 

lesteksten en dokumentatiebro-
chures. Dat is bekend. Maar het 
blijft een hele krachttoer om op 
slechts 12Ï bladzijden een heuse 
wandelgids over Brugge kreatief 
ineen te steken, met historische 
kaartjes erbij. 

De Brugse gids (tevens VU-
voorzltter van Sint-Michiels) 
Herman Gevaert schreef inder
daad een knap gidsje bijeen, dat 
zich uitstekend leent zowel voor 
individuele als voor groep>sbe-
zoeken. Alhoewel bestemd voor 
leerlingen tussen 11 en 14 jaar 
lijkt deze map ons voor Iedereen 
best leesbaar, ja zelfs voor de 
doorgewinterde Bruggeling. Een 
brokje geschiedenis, enkele In-
vulteksten, een fijne wandeling, 
een woordenlijst met verklarin
gen en enkele foto's : slechts 
30 fr. 

Wist U waarom er nog steeds 
zwanen In Brugge zijn? In Brug
ge was Maria van Bourgondië 
een geliefde dame. Zij overleed 
echter heel jong aan de gevol-

D e were ld begon zon 
der mensen en zal o o k 
zo e ind igen. 

Claude Levi-Strauss 

gen van een jachtongeval, met 
als gevolg dat haaj; echtgenoot 
Maximiliaan van Oostenrijk, het 
bewind overnam. Hij inde steeds 
meer belastingen en met de al
oude (voor-)rechten werd geen 
rekening gehouden. De Brugse 

bevolking nam dit niet en in 1488 
kwam het tot een opstand. Maxi
miliaan werd eenvoudigweg ge
vangen genomen en of>gesloten 
in „Cranenburg", op de Grote 
Markt 

De woedende menigte had 
zich ook meester gemaakt van 
zijn raadsman en penningmees
ter Pieter Lanchals die, met nog 
anderen, op die Markt werd ge
folterd en onthoofd, terwijl Maxi
miliaan er op moest toekijken! 

Drie weken later werd door 
de Vlaamse steden beslist de 
hertog weer vrij te laten. Deze 
vorst wou zich uiteraard wreken 
op de Bruggelingen en daartoe 
werd de stad veroordeeld om als 
blijvende herinnering voor het 
nageslacht „ten eeuwigen dage 
lanchalzen of zwaenen op de 
reien te onderhouden"-

Legenden zijn een onver
vreemdbaar erfdeel van ons 
volk. Bovenstaand verhaaltje is 
er één van. 

U kunt zich deze wandelgids 
over Brugge aanschaffen bij het 
VVL-sekretariaat Zwijgerstraat 
37 te 2000 Antwerpen. 

Meruia 

Declercq, ghelyck den meereïaen, 
can cierlyck in uw bofken staen, 
dog fluks beeft bij, so is gbeweeten, 
de laetste kersen opgevreeten. 

^eeifielen 
De opgave van „Meespelen (29r 

leek Iets moeilijker, vermits slechts 
weinigen de opzettelijke fouten 
ontdekten en korrigeerden. In het 
proces „Coucke-Goethals' werd de 
uitspraak geveld door het assisen-
hof van Henegouwen (niet van 
Luik); de vermoorde weduwe heet
te Dubois (niet Dumortler) en het 
was niet Constant Permeke, maar 
James Ensor die over deze tragi
sche affaire een schilderij maakte. 

Uit de juiste Inzendingen lootte 
de bekende onschuldige hand één 
gelukkige: Jan Lenaerts, Steerveld-
straat 27 te26W WilMik-Antwerpen. 

In onderstaand stukje verhalen 
wij één en ander over het leven van 
een merkwaardige Vlaming. Aan u 
om uit te zoeken over wie we het 
hebben. Indien u meent de juiste 
oplossing te kennen, stuur uw ant
woord dan naar „WIJ, Meespelen 

(31), Barrikadenplein 12, 1000 Brus-
ser. Vóór maandag 14 mei. Sukses! 

DE man die wij zoeken was 
zowel schrijver, schilder 
als tekenaar. Een heuse 

autodidakt Toen hij met een 
bundeltje beschrijvende gedich
ten debuteerde, maakte hij een 
religieuze en morele krisis door. 
Uit deze krisis, waarop een zwa
re ziekte volgde, trad hij naar 
voor met een boek dat zijn 
meesterwerk zou worden; een 
lofzang op het leven. Zijn mooie 
geboortestad, gelegen langs-
heen de Nete, speelde steeds 
een belangrijke rol in zijn oeuvre. 
Dit magistrale boek maakte deze 
Vlaming op slag beroemd. Sinds 
die tijd (1916) leefde hij trou
wens van zijn literair en grafisch 
werk. Daarna volgden talrijke 
verhalen en romans, zeer ver

schelden van aard en ongelijk 
van waarde, meestal met popu
lair-folkloristische en gevoelig-re-
llgieuze inslag. 

Met zijn geromantlzeerde blo
grafieën over Breugel en Fran-
ciscus van Assisi oogstte hij ook 
in het buitenland grote bijval. 
Later schreef hij nog een twee
de meesterwerk, een nieuwe lof
zang, ditmaal minder op de na
tuur dan wel op de mens, hierin 
gesymbolizeerd door „boer 
Wortel" die leeft In het clalr-
obscur van vreugde, geluk, ar
beid, beproeving, leed en dood 
en wiens bestaan wordt ver
edeld door zijn sterk geloof in 
God. 

Kort vóór zijn dood schreef hij 
nog een kleine reeks diepbewo-
gen gedichten. Na de ooriog 
kreeg ook hij, volkomen ten on
rechte, last van de Belgische 
repressie. 

Hij stierf in 1947. 

Zijn werk werd in liefst 25 ta
len vertaald en we vertellen u er 
nog graag bij dat hij ooit een bie-
zondere liefde moet gekoesterd 
hebbenvoor een zekere (Decilia. 
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Gewestelijke Meiboomplanting te Lint 

In de mei plezant 
De terugkeer van het schone jaargetijde moet luisterrijk worden gevierd. En 

zoals men de winter had verbrand of... verdronken in de gedaante van een 
stropop of een kalf, zo moest de zomer feestelijk worden ingehaald. Hoe kon 
men dat beter dan door een symbolische stoet: uit het zo pas nog dorre woud 
haalde men een jonge boom met frisse groene kruin — liefst een berk — die 
men had opgesmukt met vaantjes en linten van alle kleur en die dan op een 
versierde wagen, omgeven van een jubelende, zingende menigte in het dorp 
werd gebracht om te midden van het dorpsplein met grote plechtigheid te 
worden geplant 

MEILIEDJES werden 
hierbij gezongen, mei
bier gedronken en 

jong en oud danste lustig rond 
de boom, de meiboom, zinne
beeld van het schone jaargetijde, 
van zon en vreugde, van liefde 
en geluk. Daarom ook plantte de 
vrijer een meiboom vóór of op 
het huis zijner welbeminde... 

Zo beschrijft prof. K.C. Pee
lers het feestelijk planten van de 
meiboom in de Lage Landen. 

Heden ten dage is dit gebruik 
op tal van plaatsen in het Vlaam
se land aan een heropleving toe. 
Dank zij de volgehouden inspan
ning van minnaars van volksle
ven en heemkunde kon dit 
gebruik van totaal vergeten ge
spaard blijven. Deze maand 
gaan deze feestelijkheden door, 
men hoeft er de kulturele agen
da maar op na te lezen: Tonge
ren, Brugge, Ninove, Aarschot 
Strijtem, om deze maar te noe
men. 

Te Lint in de Antwerpse Kem
pen gaat zondag 13 mei a.s. de 
grote gewestelijke meiboom
planting door. 

Zo'n vieringen kennen allen 
zowat hetzelfde verloop. Door 
omstandigheden werd de leven
de meiboom vaak van het pro
gramma geschrapt en vervan
gen door een hoge mast met 
vlaggetjes, linten en bellen ver
sierd. 

De kerk gaf de heidense na-
tuurgeplogenheden een rooms 
tintje. De meimaand werd Maria
maand en het planten van de 
meiboom en het versieren met 
bloemen omgebogen tot reli
gieuze bezigheden. De vele veld-
kapelletjes in Vlaanderen wor
den nog steeds met bloemen 
getooid en her en der gaan nog 
grote Mariaprocessies uit (Halle, 
ScherpenheuveLJ. 

Op de duur raakte de mei
boom helemaal in onbruik en ook 
het schenken van de meitak to
taal vergeten. 

De mei schenken was een 
soort appreciatie aan het adres 
van de huwbare meisjes van het 
dorp. Een onbesproken wicht 
vond op de meimorgen een fris
se berketak was zoveel wou 
zeggen als „goed en schoon", 
een hoge score dus. Een kerse-
larentak betekende „onbetrouw
baar", een bremtakje werd ge
schonken aan een „piskous" 
(brem is een middel tegen bed-
wateren...), een hagedoorn paste 
bij een „pinnig ding" en een dorre 
tak viel de oude vrijsters te 
beurt! 

In de mei werd ook een mei
bruid verkozen, maar ook dat 

raakte in onbruik, de moeder 
Gods werd Meikoningin. 

IJsherligen... 
Tot de jaren vijftig werd hier 

en daar nog aan meizingen ge
daan. Kinderen liepen van deur 
tot deur met meitakken en zon
gen meiliederen en kregen in ruil 
eieren of geld. 

Ook heelwat heiligen in de 
meimaand hebben wat met de 
natuur te maken. Op 10 mei 
worden Isidoor-met-de-ploeg en 
de heilige man Job aanbeden, de 
eerste is de patroon van de 
landbouwers, de tweede wordt 
aanbeden tegen de zweren en 

de huidziekten. Vóór O.-L-H.-He-
meivaart trekt drie dagen na 
mekaar de kruisprocessie door 
de velden en worden gebeden 
gelezen tegen de nachtkoude en 
de hagel die de jong ontluikende 
vruchten erg kunnen schaden. 
En dan zijn er de heilheiligen: 
Mamertus, Pancratius en Serva-
tius (11,12 en 13 mei) en die aan
roepen worden tegen de nacht
vorst Tal van spreuken wijzen 
op het belang van die heiligen: 
„Vóór Sint-Servaas geen zomer, 
na Sint-Servaas geen winter". 

Ook Bonifacius, die de dag 
daarop wordt gevierd, heeft wat 
met het weer te maken: „Geen 
rijm na Sint-Servaas, geen vlok 
na Bonifaas". 

Hartehand... 
De gewestelijke meiboom

planting te Lint is er een van 
goede traditie. Het feest begint 

Klauwen als de leeuw op de fietswimpel en die 
van graniet aan het kasteel Wheineshof te Rijme-
nam. De zomer van 1954, we speelden er jeugdlei
der voor een groep verwaarloosde kinderen, zoals 
dat in die tijd heette. Ja, dat fietswimpeltje heeft wat 
meegemaakt 

Mijn familie was kleurloos en vader gaf mij, mijn 
broer en zus de raad ons nergens mee te moeien, 
zeker niet met politiek. Vader was garagist en in een 
gemeente waar de dorpspolitieke tegenstellingen 
zelfs het koopgedrag bepaalden was het best om 
neutraal te zijn. Vader zag die fietswimpel niet zo 
graag en om daaraan te ontsnappen vond ik het 
reksysteem uit waardoor de wimpel gemakkelijk kon 
uitgehangen en binnengehaald al naargelang ik van 
het ouderlijke huis wegreed of het naderde. Die 
voorzichtigheid van vader was zeer begrijpelijk, er 
waren tijdens en na de oorlog ook zo'n nare zaken 
gebeurd. 

Het is mij scherp bijgebleven hoe in september '44 
de aftrekkende Duitsers de garage van vader 
leegplunderden. Toen moeder weigerde de laatste 
bus benzine die we nog in huis hadden naar de 
Duitse kamion te dragen werd ze door een Vlaamse 

SS-man met een revolver gedwongen terwijl wij we
nend toezagen. Twee dagen later liepen wij, zoals 
het hele dorp, met driekleurige lintjes op de jas. Wat 
daarna kwam liet mij een stukje van de hel zien. Vijf 
huizen voorbij ons was het Vlaams Huis gelegen. De 
uitbater zat in de gevangenis. Op een nacht werd ik 
door mijn zus gewekt Een bende dronken mannen 
takelde de oude grootvader van het Vlaams Huis 
lelijk toe. Het was nochtans de liefste man uit mijn 
kinderherinnering. Hij had tijd en aandacht voor ons, 
bracht ons een schat Kempense vertelsels bij en 
had altijd wel een snoepje achter de hand. Met die 
toegetakelde oude man en het stukgeslagen Vlaams 
Huis was die trikolore vaderlandsliefde voorgoed uit 
ons hart verbannen. Vader trok de driekleurige 
strikjes van onze jas... 

Dit hele gebeuren maakte natuurlijk diepe indruk 
op de mensen. Vrees en voorzichtigheid alom, zo 
werd een volk gekweekt van hazeharten en struis
vogels. 

Ouder geworden zorgde de pastoor van ons dorp 
ervoor dat ik naar het kollege in Lier ging om Latijn te 
leren. Daar was het een en al koningskwestie, er hing 
zelfs een foto van Leopold in de klas. 

Echt Vlaamsvoelend ben ik geworden toen ik in 
aanraking kwam met tijdschriften De Vlaamse Linie 
en Rommelpot en de boeken las over Borms, 
Vindevogel, Romsee en de anderen. Toen ik in 1953 
na een wiskundebuis de poëzies moest overdoen 
ging ik naar het Klein Seminarie te Mechelen. Er 
veranderde in die jaren veel ten goede. Daar was de 
incidentrijke IJzerbedevaart en de herstelbetoging 
van de Fostielen. Het Rodenbachjaar in 1956, de uit
spraak van de bisschop van Brugge en de expo van 
1958. En een jaar later de agitatie rondde talentelling. 

Na de humaniora trok ik naar Leuven waar ik bij 
het KVHV terechtkwam. Het waren jaren van grote 
Vlaamse aktiviteit Ik leerde o.a. Wilfried Martens 
kennen en Mik Babyion en zovele anderen die 
vooraan stonden. Daarna ging elk zijn eigen weg. 
Een van hen bracht het ver in de politiek, zeer ver 
zelfs. Ik ontmoet hem regelmatig in de Wetstraat Je 
weet beslist wie ik bedoel... 

De klauwende jeugdleider op de foto is-Walter 
Luyten (Berlaar °1934), historikus en VU-senator 
voor de provincie Antwerpen. 

om 14 u. in het gemeentepark en 
wij citeren uit het programma: na 
de feestelijke muziek, trompt de 
koehoorn en kan de kamp om 
het meigraafschap beginnen. 
Deze klus geklaard, worden de 
meigraaf en zijn gravin uitgeroe
pen. Vervolgens wordt de mei
boom afgehaald en opgericht 
waarna het meipaar de erewijn 
drinkt 

Het feest wordt besloten met 
allerlei dansen rond de boom, 
een lenteboodschap en een slot-
lied. 

Als embleem voor deze ge-

Wie op be
zoek gaat te 

^ Lint raden wij 
^ aan een van 

de wandelin
gen te lopen. 
Vlakbij de 
kerk kan men 

er langs het gemeentelijk park de 
wagen kwijt Vandaar kan men het 
bewegwijzerde Eugeen 
Goeyvaertspad (17 km) aandoen. 
Verder is er de dorpswandeling 
(4,5 km), de kapellewandeling 
(5,5 km), de Beekhoekwandeling 
(5 km) en een landschapswande
ling (6 of 8 km). Al deze wandelin
gen staan vrij uitvoerig beschreven 
en uitgestippeld in de brochure 
„Heemkundig wandelen door Lint", 
uitgegeven door de heemkundige 
kring E. Goeyvaerts. De brochure 
kost 100 fr en is te koop in het ge
meentehuis van Lint tel. 
03-455.20.01. 

westelijke meiboomplanting te 
Lint werd een hartehand geko
zen. Het ongineel berust in het 
museum voor heem- en oudheid
kunde te Kontich naast Lint en 
dateert uit 1800. Het is een uitge
knipte papieren hand aan beide 
zijden geborduurd en voorzien 
van vrome teksten. De inrichters 
kozen dit embleem — ook Sint-
Bernardushandschoen ge
noemd — omdat het verwijst 
naar de hand in het Antwerpse 
provinciewapen en zij mekaar in 
vreugde de hand willen reiken. 
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De ontknoping van het voetbalkampioenschap 

De kampioenen uit het 
Land van Waas 

Er wordt in dit land niet enkel vergaderd door 
onderzoekskommissies en beroepskomitees, er 
wordt tussendoor zowaar ook nog gevoetbald. Na 
het jongste voetbalweekend zijn zelfs zes van de 
acht kampioenen uit de hogere klassen gekend. 
Twee van die zes komen uit het Waasland: SK Beve-
ren en SK Sint-Niklaas. 

DE ploeg van Urbain 
Braems werd vorige 
zondag virtueel lands

kampioen. Door de zoveelste 
nederlaag in de slotminuten van 
Sporting Anderlecht werd de 
kloof tussen „de leeuwen" en 
hun achtervolgers beslissend 
verbreed. Beveren moet nog 
één punt op vier halen om wis
kundige zekerheid te verwerven. 
Niemand die daaraan twijfelt 

Het IS overigens maar goed 
dat de titel naar de Freethiel gaat 
Vijf maanden lang werd daar 
onbetwistbaar het beste en sne-
digste voetbal geproduceerd. 
Met een geijkte en de ploeg als 
het ware op het lijf geschreven 
spelopvatting werden van sep
tember tot februari de sukses-
sen opgestapeld. 

Terechte bedenking evenwel 
bij de opgang van Sint-Niklaas. 
Volgend seizoen zullen drie eer-
steklasseklubs uit het Waasland 
(Beveren, Sint-Niklaas en Loke-
ren) een wanhopig gevecht leve
ren voor „voldoende" toeschou
wers. De vraag mag worden 
gesteld of de nieuwe situatie 
lang houdbaar zal zijn. Want ook 
Gent, Beerschot en Antwerp 
voetballen binnen hetzelfde ge-

geweten dat het een halve eeuw 
lang de top van ons voetbal 
heeft ondersteund. Patro Eisden 
daarentegen debuteerde pas in 
1942 in de Belgische Voetbal
bond. De patronaatsklub — aan
vankelijk stond zelfs het PX-
embleem op de shirts — promo
veerde achttien jaar later tot 
eenieders en eigen verbazing 
naar de hoogste afdeling. De 
toenmalige ploeg telde twee Po-

Terugval... 
Nadien kwam er een begrijpe

lijke terugval waarvan Ander
lecht niet voldoende kon profite
ren. De Brusselse miljoenen
ploeg ging in gemakkelijke 
omstandigheden te vaak in de 
fout Zelfs in hun zogeheten 
„beste periode" bleef standvas
tigheid in de prestatie achter
wege. 

Het Anderlecht van dit sei
zoen verdient de titel niet De 
heren winden zich nog enkel op 
wanneer groot geldgewin, in de 
Europacup bij voorbeeld, wordt 
gewaarborgd. Daarin kan Ander
lecht, al of niet met de hulp van 
de scheidsrechter, blijkbaar 
meer. De kans zit er trouwens 
dik in dat de Brusselse klub voor 
de vierde keer in zijn bestaan 
met een Europese pot de ere-
ronde zal mogen lopen. Want 
ook Tottenham, met of zonder 
de begaafde Glenn Hoddie, is 
geen onweerstaanbare tegen
stander. 

In dat verband horen we trou
wens almaar vaker opmerken 
dat 's lands meest gekroonde 
klub niet zo gebrand ligt op 
kwalifikatie voor de Europabeker 
voor landskampioenen. In de 
Uefacup wegen de tegenstan
ders veel lichter — hoeveel 
„moeilijke" tegenstanders ont
moette Anderlecht eigenlijk in de 
voorbije twee jaar? — en is het 
geldgewin voor klub en spelers 

Bnde van de kompetitie wil ook zeggen: winnaars en verliezers. Hier bloemen voor Patro Eisden. 

al bij voorbaat voor een flink étuk 
gegarandeerd. 

Deze bedenkingen minimali-
zeren echter geenszins de ver
diensten van Beveren. Voor de 
tweede keer in zijn bestaan pakt 
deze met wijsheid en genegen
heid geleide klub de hoogste 
onderscheiding. Al tien jaar is 
Beveren een sieraad van de 
Vlaamse sportwereld. Het blijft 
een klub „om fier op te zijn". 

Is de spanning in de top van 
de rangschikking weggenomen, 
onderin is men nog niet helemaal 
klaar. Voor Beerschot, Beringen 
en RWDM luiden de noodklok
ken. Slechts één van de drie kan 
de fatale tuimeling nog voor
komen. 

Ook in de tweede klasse 
woont de kampioen in het Waas
land. Na jarenlang vruchteloos 
proberen klimt SK Sint-Niklaas 
uit de schaduw van zijn machtige 
buren. In '43-44 was de bedoel
de klub de eerste vereniging uit 
het Waasland die naar de top
klasse doorstootte. Twee sei
zoenen lang konden de legenda
rische Gust Van Steelant en 
Frans De Bruyne hun elftal in de 
elitereeks handhaven. 

zichtsveld. Een dergelijke kon-
centratie van eersteklasseklubs 
bleek nog nooit waarborgen in te 
houden op de half lange termijn... 

PX... 
In de derde klasse werden 

Union en Patro Eisden kam
pioen. Twee klubs met een verle
den. Van Union is genoegzaam 

len, een Sloveen, twee Italianen 
en een Hongaar Naar het t)eeld 
en de gelijkenis van de bevolking 
in het mijngebied. Patro, dat het 
altijd al van de eigen jeugd 
moest hebben, werd in 1963 ook 
nog toegevoegd aan de lijst 
„Vlaamse slachtoffers" van de 
beruchte scheidsrechter Blavier. 

De Waal-zonder-skrupules 

floot toen twee ingebeelde straf
schoppen ten voordele van„. 
Union Sint-Gillis. Er kwam in de 
toen heersende sfeer (Blavier 
had eerder al Vlaanderen over
hoop gezet door Eendracht 
Aalst in de wedstrijd tegen Stan
dard letterlijk en figuurlijk te vie
rendelen) begrijpelijkerwijze hei
bel van. Publiek het veld op, 
duwen en trekken, opstandige 
gezangen (Blavier zou het „hand 
in hand kameraden" verward 
hebben met „den Vlaamschen 
Leeuw") en naar het beeld van 
de Belgische gezagsverhoudin
gen mocht Patro opdraaien voor 
de blunders van „den Waal". 

Schreurs, de om zijn sportivi-
teit geroemde aanvoerder van 
Patro, hield er zelfs twintig zon
dagen schorsing aan over. Maar 
dit IS intussen allemaal geschie
denis. Alhoewel bondsvoorzitter 
Wauters het op de jongste vie
ring van de natonale liga — 
vieren en eten is een geliefkoos
de bedrijvigheid voor de 
bestuurders van de grootste 
sportbond — nog bestond een 
taalincident uit te lokken toen hij 
in zijn speech niet boven maar 
onder de taalgrens scheen ge
boren te zijn„. Maar goed, Patro 
terug naar tweede waarvan vol
gend seizoen twaalf van de zes
tien klubs zullen mogen zeggen 
dat ze ooit al eens in de topreeks 
voetbalden... 

Moeilijke pil... 
In de vierde klasse A werd 

Germinal Ekeren kampioen. 41 
punten op 60 volstonden ruim
schoots om naar derde te kun
nen promoveren. Een toch wel 
bittere vaststelling voor giantkii-
ler Zwarte Leeuw Rijkevorsel 
dat in de B-reeks 50 punten 
verzamelde maar desondanks 
geen kampioen werd. VK Tie
nen, de fusieklub, schraapte nog 
één puntje méér bij elkaar. 

Ongelooflijk maar waar Met 
vijftig punten niet promoveren. 
Eisden totalizeerde in derde B 
42 punten, Union in derde A 
44 punten en Sint-Niklaas in 
tweede 45 punten. In vierde C is 
de kampioen nog met gekend 
maar hij geraakt hooguit aan 43 
punten en in de Waalse reeks 
(vierde D) kan Binche maximaal 
48 punten verzamelen. 

Het IS niet onbegnjpelijk dat 
de revelatie van de beker van 
België de pil maar moeilijk kan 
verteren. 

Rode Duivels naast (korfbal-)net... 

Net geen 
wereldkampioen 

/. Nederland, 2. België, 3. West-Duitsland, 4. Enge
land, 5. Spanje, 6. Verenigde Staten, 7. Australië en 8. 
Frankrijk. Zo luidt de eindstand van het wereldkam
pioenschap korfbal dat vorige week in ons land werd 
georganizeerd. 

BEGRIJPELUKE ontgoo
cheling omdat onze ver
tegenwoordigers in ex

tremis een titel misten waarop zij 
vast hadden gerekend. 

In de eindstrijd kontroleerden 
zij het wedstrijdverloop tot in de 
slotminuten (2—0, 3—3, 6—4, 
7—5 en 9—7) maar toen ging 

het plots mis: de Rode Duivels 
verloren zowaar het zenuwen
gevecht met 9—11... 

In opgang 
Desondanks mag met grote 

tevredenheid op het eerste we
reldkampioenschap worden te
ruggeblikt Het werkingsgebied. 

zo bleek onmiskenbaar, van de 
korfbalsport is in volle uitbrei
ding. 

De zogezegde korfbal-ontwik
kelingslanden zijn in opgang. Ze 
komen nog ervaring te kort maar 
het talent en de geestdrift zijn in 
voldoende mate aanwezig. 

Gehoopt wordt ook dat het 
korfbal zich in eigen land door de 
propaganda die soortgelijke 
organizaties onvermijdelijk uit
stralen verder in de beste om
standigheden zal kunnen ontwik
kelen. 

Zonder dat daarom de mense
lijke eigenheid van deze sport 
hoeft verloren te gaan. 

3 MEI 1984 
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II Eco's bestseller „De naam van de roos 

Voer voor een 
literaire elite? 

De naam van de roos is de eerste roman van de thans 52-jarige Umberto Eco 
(Alexandrië °32), maar hij kan reeds terugzien op 24 andere boeken, met de 
meest verscheiden onderwerpen. Van het leven van Thomas van Aquino, over 
de home-computer, semiotiek, een studie over tekens en symbolen, tot bij de 
Peanuts, een stopcomic. 

IN 1966 verscheen het reeds 
vertaalde boek van Umber
to Eco, het uitstekend vul-

garizatiewerk „Geschiedenis der 
uitvindingen in woord en beeld. 
Van ploeg tot polaris". 

Cult figuur 
Met zijn vrouw Renate, zijn 

zoon Stefano (20) en zijn doch
ter Carlotta (19) huist Eco op 
een flat in Milaan. In de weekein
den bevolkt hij een „kasteel", 
voor zover dit mogelijk is in de 
50-kamer villa gelegen nabij 
Montecerignone, dat is zowat 
350 km buiten Milaan en onge
veer 15 kilometer van het post-
zegelrijk San Marino. 

Daar brengt hij een groot deel 
van zijn vrije tijd door in de 
badkamer, fluitspelend „omdat 
de akoestiek zo goed is". 

Reeds in 1977 begon Eco met 
het schrijven van De naam van 
de roos, waaraan hij zowat 
2 1/2 jaar werkte. „Maar meer 
dan dertig jaar ben Ik bezig met 
het absorberen van het mate
riaal" voegt hij daaraan toe. Blijk
baar Is Eco één grote videoca
mera die voortdurend regis
treert, waarvan hij later die ge
dachten en beelden afspeelt die 
hem op dat ogenblik van pas 
komen. 

Maar dat maakte zijn Italiaan
se uitgever toch niet overmoe
dig, deze zag ietwat sceptisch 
tegen de lengte en het beleren
de van dit nieuwe manuscript 
aan, want wie Is er nu geïnteres
seerd In een roman over een 
middeleeuwse kloostersamenle
ving waann een moord gebeurt. 

Suksesmaker 
Toen hij In 1980 i)e\. boek op 

50.000 exemplaren Het verschij
nen wist hij niet dat hij drie jaar 
later reeds over het halfmiljoen 
exemplaren zou zitten. Terwijl in 
Frankrijk en Spanje de 100.000 
reeds achter de rug zijn en er in 
West-Duitsland en Amerika (in 
gebonden uitgave 23 weken op 
de bestsellerlijst) reeds meer 
dan 200.000 boeken van eige
naar verwisselden. De auteurs
rechten voor de paperbackeditie 
werden in Amerika voor 30 mil
joen Bfr. verkocht aan Warner 
Books, terwijl de Franse cineast 
Jean-Jacques Annaud het boek 
wil verfilmen. Umberto Eco Is 
plots een cultfiguur geworden. 

Sinds jaren slaagt Eco erin 
alles wat hij aanpakt tot een 
sukses te maken. De naam van 
de roos is dus geen toevalstref
fer. Als professor In de Semio
tiek gaf hij gastkolleges op vier 
van de vijf kontlnenten. (Semio
tiek is de wetenschap die zich 
bezighoudt met de bestudering 
van de tekensystemen en omvat 
de studie van kommunikatie bij 

dieren, van de relatie sympto
men/ziekte, semiotiek van het 
gebaar enz. Daarin is de seman
tiek een onderdeel en In de 
taalwetenschap Is dat de studie 
van de betekenis van de woor
den. Allemaal erg moeilijk dus. 

Studenten aan 33 Amerikaan
se universiteiten luisterden met 
open mond naar Eco en ook 
achter het IJzeren Gordijn stond 
hij voor leergierige studenten. 
Eco spreekt naast zijn moeder
taal vloeiend Engels en Frans, 
heeft goede noties van Duits, 
Spaans en Portugees en leest 
Latijn en Grieks. 

Duizendpoot 
In het Engels verscheen van 

hem een bundeling essays over 
de studentenrevolte van 1968 
samengevoegd met opstellen 
over het terrorisme van de Rode 
Brigades anno 1977 en In dit jaar 
verschijnt eveneens In het En
gels — naast het Frans bijna de 
enige taal waarin al zijn werken 
worden vertaald — een boek 

over Semiotiek en de filosofie 
van de taal. 

Vergelijkend 
De duizendpoot Umberto Eco 

is ook kolumnist voor het week
blad L'Espresso en regelmatig 
medewerker aan het dagblad La 
Republica. Zijn dissertaties heb
ben de gekste onderwerpen, 
waaronder de reeds genoemde 
Peanuts, waarbij hij de zoge
naamde B-literatuur niet uit de 
weg gaat want wat anders ge
zegd over „De verhaalstrukturen 
van dan) Fleming"? 

De naam van de roos speelt 
zich af in de beruchte en be
roemde middeleeuwen, waarvan 
Umberto Eco alles lijkt te weten. 

Eco die steeds bezig is oude 
geschiedenis en nieuwe gebeur
tenissen te vergelijken, verklaart 
dat hij getracht heeft een roman 
over de middeleeuwen te schrij
ven, maar dat het een verhaal 
over deze tijd Is geworden, want 
In die tijd keken ze blijkbaar 

MWÖ^WfcW' iflfim 

tegen gelijkaardige problemen 
aan.̂ De monniken zijn bezig met 
de ultieme holocaust, het einde 
van de wereld is een altijd aan
wezig gevoel. „De eerste kriste-
nen maakten de val van het 
Romeinse Rijk mee en aan het 
einde van het eerste millennium 
verwachtten ze het einde van de 
bestaande smerige wereld door 
de terugkeer op aarde van Kris-
tus, die hen opnieuw zou verlos
sen." 

Vandaag de dag leven we In 
angst voor de Bom, wat in de 
punkkultuur zéér sterk aan bod 
komt No Future. Er zijn andere 

Westerlinck 
overleden 

Maandag is te Kasterlee de letterkundige Albert 
Westerlinck overleden. Hij was rustend hoogleraar 
van de katolieke universiteit van Leuven. Wester
linck, eigenlijk José Aerts, werd op 17 februari 1914 
te Geel geboren. Met hem verliest Vlaanderen een 
vooraanstaand letterkundige, een eminent essayist 
en een kristelijk-humanist 

NA zijn priesterwijding In 
1937 studeerde José 
Aerts wijsbegeerte en 

letteren te Leuven en werd tij
dens de oorlogsjaren leraar aan 
het St-Romboutskollege te Me-
chelen, assistent en lector aan 
de KUL om er In 1954 hoogle
raar te worden. In 1978 ging hij 
met rust 

Om de mens... 
Westerlinck was blezonder 

thuis In de Nederlandse letteren 
en zag zijn artistieke werk en zijn 
wetenschappelijk werk onver
breekbaar een met een totale 
levensverbondenheld. Onvermij
delijk leidde deze Ingesteldheid 
tot uitspraken en standpunten 
die niet altijd in dank aanvaard 
werden door de traditionele hië
rarchie. In 1969 werd Wester

linck hoofdredakteur van het tijd
schrift voor letterkunde en gees
tesleven Dietsche Warande & 
Belfort na er sinds 1945 redak-
tiesekretaris te zijn van geweest 

Na een opmerkelijk debuut 
met o.a. religieuze verzen maak
te Westerlinck zich met kritisch, 
essayistisch en literatuurweten
schappelijk werk verdienstelijk. 
Daardoor kon hij in de wereld 
van het geestesleven naam en 
faam verwerven. Vooral door 
zijn studies over Karel Van de 
Woestijne en over GukJo Gezel-
le, waarvoor hij een staatsprijs 
ontving. 

Afschuwelijk 
Zijn hoogstaande weten

schappelijke arbeid samen met 
de generaties studenten die hem 
in het hart droegen gaven Wes
terlinck de kracht om met groot 
gezag te spreken. Zijn onver
dachte strijd voor openheid, 
geestelijke vrijhek) en menselijke 
solidariteit lieten toe dat hij vaak 
krasse maar moedige uitspraken 
ten beste gaf. Zo noemde hij de 
repressie „een anti-Vlaamse pro-
grom". 

Over de schoolstrijd en het 
bisschoppelijk verbod van 1958 
dat kommandeerde „dat in de 
huidige omstandigheden voor de 
VU stemmen zwaar zondig is" 
had Westerlinck weinig goede 
woorden. 

In een vraaggesprek met Ma
ria Rosseels zei hij daarover: 
„._deze gewetensdrang, die 
soms voor geen enkel middel 
terugschrikte. Is een haast on
metelijke en afschuwelijke ramp 
voor gans Vlaanderen geweest 
en zeker ook voor het kristen-
dom in onze gewesten. Tiendui
zenden en nog eens tienduizen
den zielen zijn daaraan kapot 
gegaan. 

(De Standaard 11/4/1967). 

overeenkomsten, zegt Eco. „De 
huidige maatschappij Is opge
splitst In twee blokken en nie
mand kan er zich aan onttrek
ken, men moet stelling nemen, 
partij kiezen, want er wordt een 
stevige druk uitgeoefend. In De 
naam van de roos zijn de twee 
supermachten de paus in Avi
gnon en de keizer In Milaan, die 
vechten om de heerschappij van 
het Heilige Roomse Rijk. 

Italië leefde onder de terreur 
van de Rode Brigade's in de 
periode dat Umberto Eco zijn 
boek schreef, dus vindt men 
daarvan ook de neerslag: fana
tisme. Dit is verpersoonlijkt in de 
blinde Spaanse monnik Jorge, 
die een manuscript dat volgens 
hem niet aan de wereld mag 
worden geopenbaard letterlijk 
verslindt Dan is er zijn tegen
pool, een in Oxford opgeleide 
pater franciskaan, die het zinne
beeld is van verdraagzaamheid 
en het onderzoek, een discipel 
van Roger Bacon, bijgenaamd 
Doctor Mirabilis, een middel
eeuws filosoof en franciskaan, 
die wegens zijn grote geestelijke 
onafhankelijkheid en scherpe 
pen, voortdurend in onmin met 
de kerkelijke overheid leefde. Hij 
beschouwde het als een taak 
van zijn tijd de gehele filosofie 
(m.n. die van Aristoteles) weer te 
doen kennen. 

Zoals u reeds opmerkte is dit 
geen boek voor iemand die niet 
een groot interesseveld heeft 
zoals de erudiete auteur Umber
to Eco zelf, maar voor wie dit wel 
heeft of zich de moeite wil ge
troosten een kleine inspanning 
te doen voor het lezen van dit 
boek, zal helemaal niet bedrogen 
uitkomen. 

Er moet ook nog bij worden 
vermeld dat het boek helemaal 
niet zo duur is, dat zijn we de 
jongste tijd helemaal niet meer 
gewoon, het Is met dit boek dus 
niet zoals In het Engelse gezeg
de: „In matters of commerce the 
fault of the Dutch Is offering too 
little and asking too much". (De 
Nederlanders maken In handels-
aangelegenheden de fout dat 
datgene wat ze aapbleden te 
gering is en te veel kost)... 

L^agvlieger 
Umberto Eco: De haam van 

de roos, 535 bladzijden, 745fr. 
Uitgeverij Bert Békker/Kluwer 
Algehiene Boeken 
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Het VU-partijbestuur deelt mee 
Na afloop van het VU-partijbestuur van maandag 30 april heeft algemeen 

voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen aan de pers gedaan. 

Grof 
plichtsverzuim 

In de loop van vorige week bleek 
nogmaals duidelijk welke gevaarlijke 
mentaliteit de meerderheidspartijen 
reeds geruime tijd bezielt Het absen
teïsme van deze partijen in de Kamer 
is een grove uiting van plichtsver
zuim. 

Indien de oppositie de jongste 
twee jaar niet bestendig zou ge
zorgd hebben voor het vereiste kwo-
rum, dan zou het parlement al lang 
niet meer gefunktioneerd hebben. 

Door deze onaanvaardbare afwezig
heid ondergraven de regeringspartij
en volop de parlementaire demokra-
tie. Zij dragen de wetgeving over aan 
de volmachtenregering en verwaar
lozen de kontrolefunktie van het par
lement 

1 mei 
In een periode waarin het land 

geteisterd wordt met meer dan een 
half miljoen werklozen, kan de Volks
unie 1 mei lastig het „feest" van de 
arbeid noemen. De VU benadrukt 
nogmaals dat het probleem van de 
tewerkstelling primordiaal moet be
handeld worden. Wij stellen immers 
vast dat de centrale regering van dit 
schrijnend probleem bitter weinig 
werk maakt 

De VU betreurt bovendien dat de 
projekten inzake werkloosheidsbe-
geleiding die uitgestippeld werden 
door de Vlaamse regering niet van 
de grond komen. 

Bovenal wenst de VU de schanda
lige diskriminatie aan te klagen van 
de Vlaamse arbeider to.v. zijn Waal
se kollega Dit blijkt duidelijk uit de af
handeling van het dossier Cockerill-
Sambre. Terwijl van duizenden 
Vlaamse arbeiders uit bedrijven in 
moeilijkheden 10 % inlevering ge
vergd wordt (en zelfs meer!), wordt 
van de Waalse staalarbeiders maar 
4 % inlevering gevraagd ten voorde-
ie van CS. De centrale Belgische 
regenng houdt in Wallonië een ver
ouderde industrie overeind op kos
ten van de Belgische staat, d .w i 
voor 60 % op kosten van de Vlaam
se gemeenschap. Intussen wordt bo
vendien een nieuwe Waalse spitsin-
dustrie uitgebouwd. 

De VU stelt vast dat de industriële 
politiek van de centrale Belgische 
regering Vlaanderen benadeelt op 
tweeëriei wijze. Het Waalse staalplan 
kost overigens evenveel als een heel 
jaar inleveren van de Vlaamse arbei
ders. 

De VU drukt dan ook de wens uit 
dat de Vlaamse vakbonden op 1 mei 
zouden opkomen voor een gelijk
waardige behandeling van de Vlaam
se werieiemers. 

Opnieuw St.-Niklaas! 
Een paar weken geleden konden wij melden dat het arr. SL-Niklaas als eer

ste de streef norm 1984, wat de ledenwerving betreft, behaalde. Wij wensten 
de arr. ploeg daarvoor proficiat Dank zij doorgevoerde inspanningen 
behaalde hetzelfde arrondissement nu de streefnorm 1985! Nogmaals onze 
gelukwensen! 

Wie neemt de uitdaging aan om 1. het arr. St-Niklaas de loef af te steken 
en 2. om de streefnorm voor de abonnementen op het weekblad WIJ te 
behalen? 

Rekords zijn er om gebroken te worden 

VU-diaioogdag, nu zaterdag te Berchem-Antwerpen 

„Kaderleden In bedrijf en maatschappij, 
een toekomstvisie" 

Nu zaterdag organizeert de VU in zaal Alpheusdal te Berchem-
Antwerpen een studie- en dialoogdag rond de problematiek van het 
kaderpersoneel. Het wordt een open dialoogdag met deelneming 
van kaderorganizaties en kaderleden van diverse strekkingen. Het 
is de bedoeling aan de hand van referaten en diskussie het parti j
standpunt i.v.m. de kaderproblematiek uit te werken. 

Vandaar dat wij deze dag ten 
zeerste aantievelen aan onze leden 
en alle geïnteresseerden. 

uit 
Het programma ziet er als volgt 

t : 

— 9 u. 30-10 u.: ontvangst; 
— 10 U.-10 u. 15: verwelkoming 

door Frans Kuijfjers, voorzitter van 
de dialoogdag; 

— 10 u. 20-12 u.: standpunten 
van diverse organizatiés i.v.m. de 
problematiek van het kaderperso
neel met medewerking van- de heer 
De Keyzer, nationaal ondervoorzitter 
NCK; de heer Van Heddegem, natio-

(ak^w 8@ ooDoai? (idffi WsmS 
t HOCXmSTUirtMOS viw kuUmW (UcMing Sï f l t 'N 

pluttlMaprMiIng ANZ wknKriM) 

naai sekretans NVK; de heer Beir-
naert direkteur-generaal VBO; de 
heer Mark Lahaut provinciaal sekre
tans VKW, Oost-Vlaanderen; me
vrouw Michèle Coerten, medewerk
ster VK; 

— 12 U.-13 u. 45: middagonder
breking, lunch, 

— 14 u-14 u 30. algemene situa
tieschets door gemeenschapsminis
ter Hugo Schiltz, 

— 14 u. 30-15 u. 30; gespreks
groepen- kleine en middelgrote on
dernemingen, grote ondernemingen, 

— 15u. 45-16u45 verslag door 
de voorzitters van de gespreksgroe
pen en panelgesprek, 

— 16 u 45. [«onklusie door de 
voorzitter en toespraak door VU-
voorzitter Vic Anciaux 

Iedereen is welkom Wel vragen 
wij zo spoedig mogelijk in te schnj-
ven ta v Gilbert Vanoverschelde, dir 
VNS.. Barnkadenplein 12 te 1000 
Brussel (tel 02-21949.30) 

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

WIJ rekenen stellig op een grote 
deelneming van VU-mensen en 
vooral van hen die op een of andere 
manier met de problematiek lietrok-
ken zijn 

Gilbert Vanoverschelde 

Leuven 3 juni 1984 - Universitair Sportcentrum 

Sport, denken en doen 
Stilaan krijgt de sportdag vaste vorm. Voor het teoretisch 

gedeelte werden een aantal deskundige personen, aangetrokken. Zi j 
zijn nauw betrokken bij het sportgebeuren in Vlaanderen. Op 3 juni 
trachten wij samen met deze mensen en u een hoopvol sportbeleid 
in Vlaanderen te creëren. 

Dit symposium bevelen wij ten 
stelligste aan, aan al onze mandata
rissen, zowel de nationale, provincia
le als de gemeentelijke Het is met en
kel de schepen van Sport die met 
het sportfenomeen te maken krijgt 
Maar ook de schepen van Onderwijs 
wordt ermee via de schoolsport ge-
konfronteerd De schepen van Fi
nancien IS begaan met aanbesteding, 
uitbating en onderhoud van de infra-
struktuur Deze problemen herhalen 
zich op provinciaal en nationaal ni
veau 

De verschillende onderwerpen en 
de daarbijhorende deskundigen zijn 

— schoolsport CW Piryns, Inspek-
teur LO O-Vlaanderen), 

— medische begeleiding, sport 
voor de 3de leeftijd (dr F Van den 
Bossche, ere-medisch advizeur 
BLOSO), 

— sport voor Vlamingen in Brus
sel (J Vanderborgt, lid VU-sport-
kommissie); 

— sportwetenschapf>elijk onder
zoek + sportopleiding in Vlaande
ren (dr D Van Gerven - KUL), 

— sportinfrastruktuur en sportbe-
heer (J. van den Bossche eredirek-
teur BZRS), 

— sportpromotie en sportpropa-
ganda (J Berebrouckx journalist en 
ex-konsulent en gangmaker BLO
SO); 

— kadervorming, opleidingskur-
sussen ten behoeve van de sport
bonden (dr F Van den Bossche), 

— gehandicaptensport (J Van 
Lertjerghe, voorzitter kommissie ge
handicaptensport - lid Hoge Raad 
voor sporO 

Ook sportief gedeelte valt 
stilaan aar definibeve plooi. In

schrijvingen voor de kompetities 
(voetbal, volley- en basketbal) kan 
nog tot mei Wij vragen dan ook aan 
de afdelingen die nog wensen in te 
schnjven dit zo snel mogelijk te 
doen Zodoende kunnen wij hun 
nadien nog enkele praktische inlich
tingen meedelen. 

Het sporteve gedeelte ziet er als 
volgt uit 

Voormiddag 9 u. 30, voetl^al- en 
volleybalkompetitie, stadwandeling 
olv. kameriid en eurokandidaat W 
Kuijpers, 

Namiddag 13 u 30, voetbal- en 
volleybalkompetitie basketkialkom-
petitie, judoinibatie, volkssporten, at
letiek, rekreatiesporten wandelen, 
fietsen, bridge, tafeltennis, jogging en 
aerobic-dance 

Zoals u kan merken voor elk wat 
wils WIJ hopen dan ook alle aanwezi
gen van vonge jaar samen met een 
massa anderen te mogen begroeten 

De VU-sportkommissie 

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

VU-kommissie Sport, p a Gilbert Vanoverschelde, Vlaams Na
tionaal Studiecentrum, Barnkadenplein 12 te 1000 Brussel. 

Ondergetekende 

Afdeling: . . . 

schrijft in voor de nationale sportdag te Leuven op 3 juni 1984. 
— Teoretisch gedeelte (50 f rJ: personen 

— Ploegsporten: 
voetbal (500 frJ: ploeg(en) 

volleybal (250 fr.): ploeg(en) 

basketbal (250 fr.) ploeg(en) 

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

Naam en handtekening en adres van de verantwoordelijke. 

- ^ « § -

3 MEI 1984 



mssB^ Ü l>»-'!*-T»-c-s»^ " - r 

16 

LIMBURG 
„Noodgebied Zuid-Limburg" 

Geslaagde info- en 
aktieavond te Hoeselt 

Voor een volle zaal in het Kultureel Centrum te Hoeselt werd deze 
meeting een geslaagde avond. 

De verwelkoming werd uitgesproken door de gastafdelingsvoör-
zitter. Luk Van de Coetsbeek. Daarna werd de videofilm van de 
VNOS over Limburg en zijn problemen getoond. 

Moderator Luk Robijns nep dan 
het panel op en leidde de inforamtie-
ronde in de schnjnende problema-
tak in Zuid-ümburg rond werkloos
heid (vooral vrouwen en jongeren), 
Vlaamse achteruitstelling en het uit
blijven van konkrete maatregelen in 
Limburg waren de redenen om Zuid-
bmburg tot noodgebied uit te roe
pen door de VU-mandatarissen en 
bestuursleden Niet om eng provin
cialistisch te gaan doen maar om op 
de Zuidlimburgse problemen om 
welk niveau dan ook te stellen in het 
brede kader van de groeiende zelf
standigheid van Vlaanderen 

De mijnen 
Als eerste spreker bleef volksver

tegenwoordiger Jaak Gabriels de 
noodzaak van steenkool als energie
vorm verdedigen, hij eiste een uit
bouw van de steenkoolindustrie in 
alle facetten en verzette zich scherp 
tegen Chooz en Doel V Vervolgens 
sprak schepen Jan Peremans over 
de bouwproblemen de grote werk
loosheid onder de bouwvakkers 
(10 % van de beroepsbevolking in 
Zuid-Limburg) kan slechts opgevan
gen worden door een punt te plaat
sen achter de inlevenngsrage die 
vooral Vlaanderen benadeelt Hij 
vroeg om een Vlaams grondfonds 
op te nchten, stimulerende maatre
gelen verder te zetten na 1986 pno-
ntaire behandeling van de sociale 
woningbouw, het aanspreken van 
pensioenfondsen om de sociale 
bouw te stimuleren Betreffende het 
openbare wegennet verzette Jan 
Peumans zich hard tegen plannen 
zoals de Collaweg en de expresweg 
Tongeren-St-Truiden en eiste maat
regelen en werken rond fietspaden, 
voetpaden en veiliger autoverkeer 

Provincieraadslid Jos Menckens 
vroeg daarna aandacht voor de fruit
teelt en landbouw Allerlei maatrege
len moeten ook hier een nieuwe 
toekomst bieden aan de jeugd In-
vesteringspremies, rentetoelagen 
zowel provinciaal als nationaal aan 
beginnende telers zouden een stimu
lans vormen, het valorizeren van 

seizoenarbeid, het openhouden van 
fruitverwerkende bednjven in Zuid-
ümburg zelf, het steunen van aan
verwante bednjven, het uitbouwen 
van de onderwijsinfrastruktuur rond 
de landbouw en fruitteelt zijn toe
komstgerichte eisen 

Burgemeester Johan Sauwens 
ging daarna over tot een bloemen
hulde van de vertegenwoordigers 
van de Voerstreek Gemeenteraads
lid Mia Vandeperre werd gehuldigd 
voor haar inzet en strijd tegen de cir
cusburgemeester Happart, die door 
de ganse zaal figuurlijk weggehoond 
werd 

„Werk in eigen streek" 
Daarna kwam een der grondleg

gers van de VU in Zuid-ümburg 
dr Duchateau, aan het woord in een 
bewogen-entoesiaste stijl gaf hij een 
overzicht van de Vlaamse Beweging 
en richtte hij een emotionele oproep 
tot de jeugd om de Vlaamêe stnjd 
verder te zetten 

Burgemeester Johan Sauwens 
rondde dan de informatieronde af 
door de Zuidlimburgse eisen in het 
brede Limurgse Vlaamse kader te 
plaatsen Hij vroeg belangrijke indus-
tnele vestigingen onder het motto 
„werk in eigen streek", betere infra-
struktuur bv telefoonzOne 012 af
schaffen, herziening van gewestplan
nen om de woningbouw te stimule
ren, uitbouw van landbouw en fruit
teelt op een professionele, kwalitatie
ve manier, uitbouw van toensme en 
rekreatie Natuurlijke noemde hij 
Voeren een onvervreemdbaar deel 
van Zuid-Limburg en Vlaanderen en 
werd nogmaals het ontslag van Ha|> 
part geëist 

Vervolgens beantwoordde een-
panel bestaande uit senator M. Lo-
wis, de schepenen F. Brepoels en 
J Roeben van Bilzen, de schepenen 
E Jans en W Ramaekers van Hoe
selt verschillende vragen Het opnch-
ten van de aktiegroep Zuid-Limburg 
zal de problematiek in de toekomst 
hard maken Met het zingen van de 
Vlaamse Leeuw werd deze sukses-
njke meeting dan afgesloten 

L Robijns 

ALLE ROUWKLEDING 
VOOR DAMES EN HEREN 
RETOUCHE TERWIJL U WACHT 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR 

VU-voorzitter in Overpelt 
Limburg is de provincie die het 

meest getroffen wordt door de eko-
nomische knsis De werkloosheids
cijfers worden iedere dag dramati
scher De regering doet intussen wel 
allerlei beloften maar niemand ziet 
enig resultaat Waar blijven de over
heidsbestellingen vo«r de Limburgse 
bedrijven' Welke extra-inspanning 
doet de minister van Arbeid en Te
werkstelling voor de massale jonge-
renwerkloosheid in Limburg' 

Voor de VU kan het zo met ver
der ZIJ IS de enige partij die de 
Vlaamse en Limburgse belangen 
prioritair stelt en die een uitweg uit 
de krisis kent 

Het VU-afdelingsbestuur van 
Overpelt nodigt iedereen uit op een 
samenkomst met VU-voorzitter Vic 
Anciaux en kamerlid Jaak Gabnels 
Deze samenkomst gaat door op vnj-
dag 4 mei as om 20 u in Palethe (na
bij de kerk van Overpelt-centrum) 
Jaak Gabnels zal de Limburgse pro
blematiek bespreken en voorzitter 
Anciaux zal het antiknsisplan van de 
VU voorstellen Na de vergadenng 
zal voorzitter Anciaux een bezoek 
brengen aan het Rodenbachhuis 
Het VU-bestuur biedt dan een recep
tie aan, waarop ook iedereen wel
kom IS 

Afspraak dus op vnjdag 4 mei om 
20 u in Palethe 

VU 
SPORTDAG 

UNIVERSITAIR 
SPORTCENTRUM 

LEUVEN 
zondag 3 juni '84 

Limburg vraagt 
eerlijke 
Voerprocessen 

Volksunie Limburg heeft ander
maal moeten vaststellen dat de Belgi
sche rechtspraak nog steeds blijk 
geeft van een 19de eeuwse anb-
Vlaamse mentaliteit De VU wenst 
helemaal niet in te gaan op de 
schuldvraag of op de acherrgrond 
van de feiten gepleegd door de 
zogenaamde „Voerschutters" Toch 
stelt de VU de pestenjen aan de 
kaak die tijdens de behandeling van 
fiet beroep aan bod kwamen 

— De zittingen werden voorgeze
ten door een rechter die zeer ge
brekkig Nederlands gebruikte 

— De eerste zitting werd achter 
gesloten deuren gehouden als ge
volg van de heibel hieromtrent ook 
de familie werd gewoon buitengezet 

— Voor de derde zitting werden 
de familieleden aan een bijna mens
onterend onderzoek onderworpen 
op zoek naar wapens 

Zulke flagrante plagerijen van Vla
mingen moeten definitief tot het ver
leden behoren Daarenboven wordt 
het menselijk leed van bebchten en 
familie opzettelijk doch onnodig ver
hevigd 

De Volksunie eist dat kommunau-
tair geladen processen in alle sereni
teit kunnen gevoerd worden, ieder
een heeft recht op een eerlijk pro
ces 

Wie vanuit menselijke overwegin
gen een steentje wil bijdragen om de 
gevolgen van deze zware veroorde
ling voor betrokkenen en familie te 
helpen dragen kan steunen via bank
rekening nr 457-8007651 -16 van VU-
Borgloon met vermelding „Steun-
fonds Voeren" De rekeningen zullen 
gekontroleerd worden door arron-
dissementele bestuursleden 

VUJO-Bree: 
nieuwe start 

Op vrijdag 20 januan hielden de 
VU-jongeren van Bree bestuursver-
kiezingen Voorzitter werd Maarten 
de Ceulaer sekretans-penningmees-
ter Jan Voortmans De andere be
stuursleden zijn Dirk Hoedemae-
kers, Jo Palmers Inge Meysen, Rudy 
Lemkens Moniek Bosch en Luk 
Lemkens die ontslag nam als voorzit
ter 

VUJO-Bree komt maandelijks sa
men om te discussieren rond een 
bepaald tema Aan het eind van de 
vergadering wordt de aktuele politie
ke toestand besproken en overwo
gen om eventueel aktie te voeren 

Ook heeft VUJO-Bree vooropge
steld jaarlijks minstens een publieke 
aktiviteit te organizeren 

Voor dit jaar plannen we een 
Europa-debat op 11 mei met Jaak 
Gabnels (VU-EVA), Jef Ulburghs 
(SP) Jeanine Leduc (PVV-ELD) en 
Karel Pinxten (CVP-EVP) 

Moderator is Dirk Sterckx van de 
BRT-nieuwsdienst Plaats van het ge
beuren IS de gemeentelijke biblio-
teek van Bree, aanvang 20 u 30 

Meer informatie over VUJO-Bree 
bij J Voortmans, Hansweg 10 te 
Bree of M De Ceulaer, Kipdor|> 
straat 29 te Bree 

Hasselt, de burgemeester 
en zijn Belang... 

Eens te meer zijn de Hasselaren getuige geweest van een puur 
staaltje CVP-volksmisleiding. En dit alles om de eigen tekorten en 
beleidsfouten toe te dekken met de mantel van het Belang van 
Limburg-

De agenda van die gemeente
raadszitting was explosief I 

Even ter hennnenng Het bouwbe-
dnjf Reynders kreeg in 1978 op
dracht van de stad om Hasselt van 
een nieuwe Kunstakademie te voor
zien, en dit tegen de som van 
153 440 357 fr excl BTW Dnearchi-
tekten (Loosen, Govaerts en Ritzen) 
door de stad aangeduid, stonden 
borg voor de plannen en realizate 
Maar hoe" 

De plannen waren onjuist en on
volledig Te laat werd de brandweer 
erbij betrokken, zodat de veiligheid 
van het gebouw met konform was de 
stnngente normen hieromtrent Te 
laat werd het lerarenkorps ingelicht 
over de innchting van het gebouw, 
laat staan dat ze inspraak kregen, 
m a w het gebouw voldeed met aan 
de pedagogische normen 

Te laat werd de provinciale over
heid ingelicht over deze gebreken en 
verandenngen 

Dit alles maakte dat er voor meer 
dan 30 miljoen meerwerken dienden 
uitgevoerd te worden 

Duur ei-
Om alles wat sneller te laten verlo

pen, werd de goedkeunng voor deze 
meerwerken gegeven nog voor dat 
de provinciale overheid eén enkele 
aanvraag tot subsidie had gekregen 

Het scholenfonds weigerde subsH 
die te geven voor enkele reeds 
uitgevoerde en fel omstreden wer
ken 

Het schepenkollege zat met een 
duur ei, maar probeerde dit te ver
bergen en betaalde in eerste instan
tie de rekening van de aannemer (na 
goedkeunng van de architekten) En
kel door voortdurende druk van de 
oppositie kwam het schepenkollege 1 
(CVP-PVV) terug op haar eerste | 

beslissing en eiste van de aannemer 
om en bij 5 miljoen terug 

Dit bedrag vertegenwoordigde 
werken die ofwel met werden uitge
voerd en toch werden aangerekend, 
ofwel werken waarvoor de een
heidsprijs te hoog lag, ofwel miskleu-
men van de opdrachtgever (Stad) 
zelf 

Dat zal de rechtbank moeten uit
maken, want zo ver staan de zaken 
nu wel De burgemeester kreeg van 
de gemeenteraad opdracht om de 
bewuste firma te dagvaarden, even
als de architekten 

Plakwerk 
Voorwaar een blaam zelf voor 

deze CVP-PVV-meerderheid Of 
hoort het met zo te zijn dat de 
technische dienst de werken en re
keningen op de voet volgt' In Has
selt schijnt het van met' 

Groot was dan ook de verbazing 
over het verslag van de gemeente
raad in Het Belang van Limburg 

Onder de titel „Sluikplakkers knj-
gen te Hasselt de rekening aangebo
den" werd in een lang artikel de VU 
aangevallen, omdat ze tgv dertig 
jaar VU met het gekende projsagan-
damatenaal publiciteitsborden en 
hier en daar wat palen versierd had
den 

Maar de zaak van de Kunstakade
mie vermeldde men in een paar 
zinnen Nochtans stond het „sluik-
plakken" met op de agenda, en werd 
de VU alleen aangevallen, andere 
partijen en orgamzaties werden nnet 
rust gelaten 

Zo zie je maar deze CVP-burge-
meester heeft met behulp van Het 
Belang van Limburg, geprobeerd om 
de VU in de hoek te dnjven 

Dat IS rekenen buiten de waard' 

Niko Hindnks 

ANTWERPEN 
MEI 

10 

11 

13 

13 

13 

14 

17 
17 

17 

18 

18 

22 

MORTSEL: Kaas- en wijnavond in Mark üebrechtcentrum, pnjs 
280 fr Inl tel 4498954 
HOBOKEN: De Vlaamse kulturele knng Jan Peeters nodigt uit op 
een rondrit per bus door het havencomplex gedurende 3 è 4 uur 
Uitleg door een gids Vertrek om 14 u aan het Vlaams Nationaal 
Centrum, Steynstraat 85 te Hoboken Pnjs 200 fr 
HULSHOUT: feestje helpers van alle aktiviteiten 
EKEREN: soaaal dienséietoon door Bart Vandermoere van 
13u 30 tot 14u 30 in zaal „De Boterham", Veltwijcklaan 23 
MEERHOUT: tweede jaoster- en wenskaartenbeurs in het 
Vlaams Onthaateentrum ter gelegenheid van Meerhout-kermis 
Org VU 
SCHILDE-'S-GRAVENWEZEL: spreekbeurt over de Europese 
verkiezingen, door gemeenschapsminister Hugo Schiltz, om 20 u 
in het „Dorpshuis". Kerkstraat 24 
EKEREN: spreekbeurt door Willy Kuijpers over de rol die een 
zelfstandig Vlaanderen aankan in het „Éurojsa der Volkeren", om 
20 u 30 in zaal „De Boterham", Veltwijcklaan 23 Inkom grabs 
WOMMELGEM. fietstocht voor jong en oud naar Lint Vertrek 
om 13 u aan Den Klauwaert Deelneming aan de Meiboomplan-
bng te ünt 
MORTSEL- Lentewandeling naar Averbode-Zichem-Scherpen-
heuvel Grabs busreis Vertrek om 9 u Inschr tel 4498954 
ZWIJNDRECHT-BURCHT: Fietsenrally (bij slecht weer 20 mei) 
om 11 u aan het Vlaams Huis, Polderstraat Afstand ± 30 km 
Lunch voorzien Inschrijving 70 fr Prijsuitreiking om 20 u aan het 
Vlaams Huis Org Vlaamse Knng Scheldemeeuw 
LINT- VUJO-arrondisserrtentsraad in het Kultureel Centrum om 
20 u 15 „Tips voor inspraak en open beleid in de gemeente-
polibek" 
BERCHEM: Dagreis naar Rijsel met het F W Inl tel 4496060 
MERKSEM: Voordracht „Zorgen om Antwerpen" door Hugo 
Schiltz in zaal Tijl, Bredabaan 298, om 20 u 30 Inkom grabs Org 
Vlaamse Knng Groemnghe 
MECHELEN Europese verkiezingsavond met als sprekers Jaak 
Vandemeulebroucke en Walter Luyten, om 20 u in de kleine zaal 
van het MMT, Oude Brusselstraat 
MORTSEL: Filmavond met daarna een toespraak door Paul 
Daels, voorzitter Uzertjedevaartkomitee om 20 u 30 in het Mark 
üebrechtcentrum, H Kruisstraat Films JVan de kteine nvier" en 
„IJzerbedevaart 1983" Kosten 50 fr 
ANTWERPEN: Vlaamse Akbe- en Kultuurgemeenschap i«.m 
VU-Antwerp)en stad, etentje met kwis op Linkeroever Inl en 
inschr 2368465, alle dagen hjssen 16 en 18 u 
WOMMELGEM: Spreekbeurt door Walter Luyten over „Het 
Europa der Volkeren", om 20 u in lokaal Den Klauwaert 
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OOST-VLAANDEREN 
MEI 
4 OUDENAARDE: spreekbeurt door pater De Brabander over te-

lepatie en handoplegging, om 20 u. in café Tacambaro, Gevaert-
dreef Organizabe. FVV. 

5 ZELE-HEIKANT: knal-TD van de Zeelse jeugd om 20 u. in zaal De 
Kring. 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-
vaartvi^erkgroep en VOS. 

12 NINOVEilnvullenbelastingaangiften vanSu. 30tot 12aen van 
13 tot 17 u. in he sekretariaat van Ziekenfonds Pr. Daens, 
Onderwijslaan 5 te NirK>ve. Org.: NAJ-Groot-Ninove. 

12 ST.-NIKLAAS: Kaas- en wrijnavond om 20 u. in Wijncentrale, Re-
gentiestraat 67. Bij deze gelegenheid wordt Maurits Coppieters in 
de bk>emen gezet Prijs 200 fr. 

16 SCHOONAARDE: Gespreksavond naar aanleiding van de ko
mende Euro-verkiezingen met Jaak Vandemeulebroucke, VU-
lijsttrekker om 20 u. in het vroegere gemeentehuis. 

18 DESTELBERGEN: .Het Europa der Volkeren' met Willy Kuijpers 
in de ex-gemeenteraadszaal, Dendemvsndsesteenweg 460 
©orp). Om 20 u. 

20 WEITEREN: Wandeling met Euro-verkiezingskandidaten van de 
VLMijst, nadien broodmaaltijd en toespraak door WiHy Kuijpers in 
café De Knoesel. Aanvang om 14 u. 30 op het Felix Beernaerts-
plein. 

Fietseling naar Zangfeest 
doorheen het Waasland 

Net als vorige jaren leggen de 
Wase Jonge Leeuwen ook deze 
keer een fietstocht in naar Antwer
pen. 

Langsheen rijksweg 14 voorzien 
de Wase Jonge Leeuwen enkele 
stopplaatsen waar Vlaamsvoelende 
fietselingen kunnen inpikken bij de 
zwart-gele fietskaravaan: lOu. aan 
café Francorchamps (Tweebruggen-
straaü te Lokeren; om 10 u. 30 aan 

de verkeerslichten aan de Populie
ren wijk te Belsele; om 11 u. aan het 
stedelijk zwembad te Sint-Niklaas en 
om 11 u. 20 op de Grote Markt te 
Beveren. Kaarten aan de rang van 
275 fr. kunnen de dag zelf tegen 
200 fr, bekomen worden bij de 
W.J.L-verantwoordelijken Bij aan
komst te Antwerpen krijgen de hon
gerige fietsers ruim de kans om hun 
meegebrachte boterhammen of Ant
werpse frieten te verorberen. 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
ubelen - Lusters - Geschenkarl ikele 

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

^^^,-^fI,?Jif^ (speciale voorwaarden voor trouwers) 

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

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERN AT - 02-582.22.22 
(op slechts 15 km van Brussel-centrum) 

Zaakvoerder 
Staf Kicsekoms 

Euromeeting te Gent 
Op 11 mei 1984 wordt een groot

se Euromeeting georganizeerd ter 
propaganda van de Volksunie-kandi
daten voor het Europees Parlement 

Als sprekers werden uitgenodigd: 
Jaak Vandemeulebroucke, 1ste 
kandidaat op de VU-EVA-lijst; Nelly 
Maes, 3de kandidate op de VU-EVA-
lijst; Paul Van Grembergen, 5de kan
didaat op de VU-EV A-lijst; Oswald 
Van Ooteghem, 11de plaatsvervan
ger op de VU-EVA-lijst 

Deze meeting zal doorgaan in het 
Europa-Hotel, Gordunakaai 59, 9000 
Gent en zal aanvangen om 20 u. stipt 

Toegang gratis. 

Deze avond kon tot stand komen 
door samenwerking tussen de Dr. J. 
Goossenaertskringen van Gent St-
Amandsberg, Oostakker en Gent
brugge en het Vlaams Kultuurcen-
trum Manakerke. 

VUJO-Affligem 
In de maand augustus van vong 

jaar werd een nieuwe VUJO-kem in 
het Affligemse geboren. Op 20 apnl 
1984 hebben we een Euro-avond 
ingericht met als gastspreker Willy 
Kuijfjers, onder het motto: „Volkeren 
in Europa" In een goed gevulde zaal 
mochten we ook VU-volksvertegen-
woordiger Daan Vervaet verwelko
men De VUJO-verantwoordelijken 
van Affligem waren zeer tevreden 
over deze avond en de publieke 
belangstelling. 

We willen dan ook van deze gele
genheid gebruik maken om de voor
zitters van VU-Hekelgem, Essene en 
Teralfene te danken voor hun posi
tieve steun tijdens de voorbije 
weken 

Al vlug bleek (wat we eigenlijk op 
voorhand al wisten) dat we dringend 
geld nodig hadden om te werken. 
Daarom hebben we een prachtige 
zelfklever zelf ontworpen, die we nu 
verkopen aan 20 fr. We zijn echter 
van plan het daarbij met te laten en 
plannen én werken verder 

Stickers kan men bekomen op het 
VUJO-sekretanaat Affligem, Noen-
weideweg 3, 1790 Affligem. 

BRABANT 
MEI 

12 

15 

19 

19 

20 

TIELT-WINGE: Open bestuursvergadenng om 20 u. in 't Wit Huis, 
Bergstraat leder lid van harte welkom. 
MERCHTEM: Kaas- en wijnavond in zaal Harmonie, Stoofstraat 
MERCHTEM: Spreekbeurt door Willy Kuijpers over het .Europa 
van morgen", om 20 u in de sporthal te Merchtem. 
LENNIK: Jubileumprogramma „Incar 25" om 20 u. in de grote 
sporthal van het Sport- en Ontmoetingscentrum, A. Algoetstraat 
VOSSEM: 13de VU-bal „30 jaar Volksunie" om 20 u 30 in zaal 
Edelweiss, Vossemberg, te Vossem. Met Studio Mach I DJ 
Eddy. 
MEISE: Euro-folk-festival in de sporthal van Meise. Om 14 u. 30 
m.m.v artiesten uit Fnesland, Occitanié, Baskenland, Eupen, 
Vlaanderen en Jef Eibers. 

Sparen - Leningen - Verzekeringen 

GROEP ARGENTA 

FONS PRINSEN 

inerbeeksebaan 242 
1711 ITTERBEEK - OILBEEK 

Ik hou van AFFLIGEM 

Z o e k e n be t r ekk i ng : 
• Vrouwelijke bediende, 26 jaar, 
A6/A2-diploma, 7 jaar ervanng in de 
sociale sektor Graag werk in de 
omgeving van Gent of eventueel te 
Brussel Schrijven naar volksverte
genwoordiger Frans Baert Koningin 
Astridlaan 159, Gent 
• Afgestudeerde bediende A6/A2, 
één jaar specialisatie Public-Rela-
bons, liefst in de omgeving van Gent 
ook elders geen bezwaar Schrijven 
aan Volksvertegenwoordiger Frans 
Baert Koningin Astndlaan 159. Gent 
• Jonge vrouw, staat op trouwen, 
A6/A2-handel, heeft twee en een 
half jaar praktische ervanng, afge
dankt wegens aanschaf computer 
Omgeving Gent of elders Schrijven 
volksvertegenwoordiger Frans 
Baert Koningin Astridlaan 159, Gent 

Werkaanb ied ing 

Vlaams Ziekenfonds te Ovenjse 
werft aan dynamisch bediende, sbpt 
en zelfstandig werken vereist 
Afgest juni '84 komen in aanmerking 
Tel 02-6879542, na 18u 

In een vernieuwd kleedje 

Vlaanderen in de wereld 
Het is een tijdje windstil geweest rond de periodieke uitgave 

„Vlaanderen in de Wereld", een Initiatief van het „Vlaams Internatio
naal Centrum" vzw. Eind vorige week verscheen het eerste nummer 
van dit trimesterieel t i jdschrift in een vernieuwde uiterst verzorgde 
vorm en met Inhoudelijk sterke bijdragen. 

De ontwikkelingssamenwer
king maakt mee de krisis door, 
maar het Vlaams Internationaal 
Centrum hoopt dat ook hier de 
bezinning over doel, mkJdelen en 
strukturen tot een metamorfose 
lekit Steeds groter wordt im
mers de druk vanuit Vlaanderen 
om tot een ander ontwikkelings
beleid te komen. En, gelukkig, 
komen ook steeds meer Vlaam
se politieke partijen tot de over
tuiging dat daarvoor een eigen 
instrument nodig is. „Het unitaire 
door neokolonialisme verziekte 
ABOS deugt niet voor deze 
opdracht De lobby's van be
paalde bedrijven, studiebu
reaus en universiteiten hebben 
er hun instrument van ge
maakt", schrijft voorzitter en se
nator Nelly Maes terecht in haar 
editoriaal. 

Ontwikkeling is inderdaad 
meer dan een soclaal-ekono-
misch proces. Elk volk moet zijn 
identiteit kunnen bewaren en be
leven. Dat Is ook een kultureel 
probleem, een kwestie van leven 
in waardigheid. Ontwikkelingssa
menwerking kan slechts lukken 
Indien wij bereid zijn de kulturele 
eigenheid en de menselijke 
waardigheid te respekteren. In 
de toekomst willen de medewer
kers aan dit kahier dit verder 
toelichten „in de hoop dat de 
Vlaamsbewisten daadwerkelijk 

aan die projekten steun zullen 
verlenen waar het behoud van 
de volkse eigenheid op het spel 
staat". Dit tijdschrift zal voor 
deze standpunten als spreek
buis dienen. Naast de eigenlijke 
ontwikkelingssamenwerking wil 
men ook problemen inzake vol
keren- en mensenrechten onder 
de aandacht brengen en de na
druk leggen op de band tussen 
ontwapening en ontwikkeling. 

Belgische O.S.: 
een mislukking 

In dit eerste nummer zijn dan 
ook een aantal kritische bijdra
gen te lezen. VU-senator Nelly 
Maes laat in haar studie over de 
Belgische ontwikkelingsprojek-
ten in Indonesië geen spaander 
heel van de rol die ons land daar 
speelt Mark Van Dommele van 
het Nationaal Centrum voor Ont
wikkelingssamenwerking han
delt over de noodzakelijke eigen 
stem die de Derde Wereld wil la
ten horen, via het „IPS". Kabi
netsmedewerker Christian Du-
foit schreef twee stukken : één 
kover Soedan (biezonder ak-
tueel n.a.v. de recente gebeurte
nissen en konflikten tussen Is-
lambelijders en kristenen), en 
één over het misbruik van de 
Europese voedselhulp in Eritrea. 

Verder leest men een vraag
gesprek met Derwish M. Ferho, 
een woordvoerder van „Terko-
ser", d.i. de organizatie van Koer
dische migranten in ons land. 
,Als we onze koerdische identi
teit verliezen, dan zijn we niets 
meer", verklaart deze nationalist 

VU-kamerlid Jan Caudron 
heeft het over het zg. „Overle-
vingsfonds derde wereld", waar
in hij gewaagt van een gemiste 
kans. Ook is er nog een over
zichtelijk stuk over „Volkeren in 
beweging", van Lieven Dehand-
schutter, waarbij aan de hand 
van trefwoorden uitieg en dui
ding rond de Europese volkeren 
woidt gegeven. Tot slot nog 
twea boekbesprekingen en het 
voorstel van resolutie betreffen
de het ontwikkelingsbeleid van 
de Vlaamse Gemeenschap, in
gediend door volksvertegen
woordiger Paul Van Grember
gen. 

Volksnationaal 
Wij bevelen dit tijdschrift heel 
graag aan, vooral aan mensen 
die vanuit volksnationale verbon
denheid geboeid zijn door de 
ontzaglijke problemen en noden 
van de Derde Wereld. Een los 
nummer kOst 80 fr., een jaar
abonnement kost 300 fr. 

U stort dit bedrag op reke
ningnummer „435-0358561-39" 
van het Vlaams Internationaal 
Centrum, met vermelding „abon
nement Vlaanderen in de We
reld" 
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Sierpleister op gevels? 
Këlderdicht ingen 

Al le vocht lsolat les 

A.B.D. 

(Antwerpse Bouw- en Dichtingswerken) 

Eikenstraat 212, Reet - Tel. 03-888.64.68 

Ook ruwbouw & sleutel op de-deur 

• 23 j . gehuwde dame, bediende 
met diploma dactylografie, zoekt een 
betrekking in het Brusselse of op de 
as Brussel-Aalst. Voor inl. zich wen
den tot volksvertegenwoordiger dr. 
J. Valkeniers,-tel. 02-569.16.04. 

• 19j. 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, 02-569.16.04. 

MAGAZINE 

Het verdriet 
van de jeugd 

Twee jaar geleden stapte de eerste massale en 
bijwijlen rumoerige Jongerenmars voor Werk 

door Brussel. Straks begint een nieuwe aktieweek, 
die op 13 mei met een tweede mars eindigt. 

Knack peilt naar het verdriet 
van deze jeugd zonder toekomst. 

Bovendien 
De Zoo: Bedrijf in moeilijkheden 

Interview: Helmut Schmidt tegen Amerika 
Reportage: Op reis in de Amazone 

Ruimte: Waar woont ET ? 
Vatikaan: Zo wordt de kerk bestuurd. 

knack 

t,? 
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TORHOUT: „Vlaanderen in het Europa der Volkeren", om 20 u. in 
zaal 't Centrum, Beerstraat Gastsprekers: Euro-pariementslid 
Jaak Vandemeulebroucke en senator Guido Van In Oljstduwer). 
Org.: VU en VUJO. 
BRUGGE-NOORD: vlaamse kippenkaarting in de „Frisse 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 Uylensplegel, Sta
tionsstraat 85. Inkom gratis. 
I2EGEM; uitvoering van het oratorium „Israël in Egypt" van G.F. 
Handel, door de schola cantorum Cantate Domino uit Aalst o.l.v. 
M. Ghijs en het uitgebreid kamerorkest Musici Academici uit Ant
werpen, O.I.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 12 u. aan de Grote Markt Prijs 200 frank Org.: 
Vlaamse Kulturele Vriendenkring. 
WIELSBEKE: zevende familie-autozoektocht Ingericht door de 
Vlaamse Vriendenkring. Start café De Ktokke, Marktplein. Ooi-
gem, tussen 12 en 14 uur. Hier eveneens inschrijvingea 
IZEGEM: wandelweekend in Herentals. Vooraf inschrijven bij V. 
Steelant, Roeselaarsestraat 453, of J. Verbeke, Kr«kelstraat 33, of 
W. Lagae, E. Dierickstraat 1, of In het Vlaams Huis. Organizatie: 
Wandelklub Vlaams Huis en FW. 
WAREGEM: VUJO-leeuwenfuif om 20 u. in 't KeWeri<e, Markt 
IZEGEM: Busreis naar Averbode. Bezoek aan de drukkerij en 
aan het Emest Claesmuseum, terugkeer via Scherpenheuvel. In
schrijven bij voorzitter Jozef Seynaeve, Vanden Bogaerdelaan 
93 (tel. 30.3328). Org.: V W G 

Feestelijk avondmaal bij VU-Waregem 
Öe VU-afdeling Waregem nodigt 

alle leden en sympatizanten uit naar 
haar „2de Feestelijk Avondmaal" op 
4 mei 1984 om 20 u. in het Parkhotel 
Groenhove, H. Lebbestraat 1, 8790 
Waregem. 

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

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

VU-Diksmuide 
naar Zangfeest 

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

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

Als gastspreker verwelkomen we 
volksvertegenwoordiger Paul Van 
Grembergen waarvan iedereen 
weet dat hij zijn toehoorders weet te 
boeien. In elk geval een avond om 
niet te missen. Inschrijven kan tot 
1 mei bij P. Wielfaert, Nokerseweg 7 
8790 Waregem, tel. 60.36.86 -
60,24.93 en bij de andere bestuursle
den. De deelnemingsprijs is 650 fr. 

vu-Gistel 
naar Z a n g f e e s t 

VU-afdeling Gistel legt een bus 
voor het Zangfeest te Antwerpen op 
6 mei a.s. Inschrijvingen aan 400 fr. 
kunnen vanaf heden gebeuren bij de 
mandatarissen, voorzitter, sekretaris, 
penningmeester. Het vertrek van de 
bus zou worden voorzien om 8 u. 30 
op de markt te Gistel met een be
zoek in de voormiddag aan Antwer
pen (eventueel Rubenshuis, Het 
Steen, enz...). Omliggende afdelingen 
van Gistel kunnen eveneens deelne
men aan de verplaatsing mits bijtijds 
lin te schrijven en hun juiste aantal 
deelnemers op te geven aan de 
voorzitter van de afdeling Ronny 
Anseeuw, Westbilklaan 4, Grstel, tel. 
059-27.78.70 of bij de sekretaris G. 
Ortmann, Zonnelaan 8, Gistel, tel. 
059-27.86.83. In de 400 fr. is de bus
reis alsmede de toegang tot het 
zangfeest inbegrepen. 

lustrerie^ ^ 
devriese ' 
lichtstudleburo 
voor 'n klare kijk op verlichting 
van winkels, kantoren, horeca, 
tentoonstellingsmimtes, feestzalen... 
unieke mogelijkheden met het buizensysteem 
multtrohr, voor spotarmaturen en fluo-verlichting 

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

lichtstudio 
mare de vriese 
baron ruzettelaan 78 brugge 
050/35.74.04 
baan van brugge naar kortrijk 
geen parkeerproblemen 
verlichting 
tegen betaalbare prijzen! . 
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Geslaagde Euro-avond 
te leper 

In het arrondissement leper wer
den de Europese verkiezingen inge
zet met een geslaagde Euro-meeting. 
Voor een volle (conferentiezaal van 
het stadhuis werd een boeiende en 
ontspannende avond gebracht 

De organizerende Vlaamse Vrou
wen leper had samen met VUJO en 
VU de handen in elkaar geslagen om 
deze avond te verzorgen. 

Als gasten hadden we zeker de 
bal niet misgeslagen door de Frans-
vlaamse troubadours Joel & Klerks-
je" (medewerkers van de gekende 
vrije radio „Uylenspieghel'' varK>p de 
Catsberg) uit te nodigen. Ze bracht-
ten ons „VIèmsche" liedjes uit de 
Westhoek. Het doet deugd dat de 
volksnationale gedachte daar ook 
sterker en sterker leeft 

De dia-voorstelling en toespraak 
door Europarlementslid Jaak Van de 
Meulebroucke was af tot en met In 
een vloeiend betoog bracht hij de 
werking van het Europees parlement 

naar voor en de rol van de EVA. 
Het slotwoord van mevr. Roos 

Lernout-Martens (kandidate voor de 
Euro-verkiezingen uit de Westhoek) 
blijft ons ook nog in het geheugen. 
Een eerlijke oproep tot elke militant 
zowel jongere, vrouwen, als „oude 
getrouwe" om verder, telkens weer, 
te strijden voor een zelfstandig en 
vrij Vlaanderen. 

Snedige en aktuele bindteksten 
werden voorgedragen door Veerie 
Bonte. Verder vermelden we de aan
wezigheid van de heer Romain Vin-
ckier, voorzitter van de leperse kul-
tuurraad, schepen voor de Jeugd Rik 
Sohier (Poperinge), Ward Maddens 
(gemeenteraadslid Geluwe-Wervik). 

Voor alle Vlaamsnationalisten uit 
de regio een avond om nooit meer te 
vergeten. Proficiat aan alle medewer
kers en een goede inzet om opnieuw 
een goed resultaat te halen op de af
spraak van 17 juni ek. 

Joël & Klerkaje achter de mikro. 

VU-Veldegem 
wil 
andere afrit 
voor A17 

Naar aanleiding van de opmetin
gen langs de Ruddervoordestraat ter 
hoogte van de A-17 wenst de Volks
unie van Veldegem, hun standpunt 
over de afrit te Zedelgem bekend te 
maken 

„WIJ protesteren met klem tegen 
de keuze van het tracé waarbij de af
rit samenvalt met de huidige Rudder
voordestraat en dit om verschillende 
redenen: 1. Dit tracé maakt verdere 
ontsluiting van het domein Hoogveld 
nagenoeg onmogelijk, 2. Dit tracé is 
zeer onveilig voor de honderden 
kinderen die jaarlijks hun vakantie 
doorbrengen in Hoogveld. Zal men 
het laar van de verkeersveiligheid 
bekronen met een autosnelwegafrit 
palend aan een rekreatieterrein voor 
kinderen?; 3. Door de aanleg van dit 
tracé moeten tientallen van de mooi
ste en oudste bomen van onze ge
meente sneuvelen; 4. De huizen 
langs de Ruddervoordestraat belem
meren de aanleg van een afrit op 
deze plaats. 

Er is een alternatief mogelijk waar
bij al deze voorgaande argumenten 
niet meer gelden." 

Volksunie-Veldegem, dringt er 
verder op aan dat het ministerie van 
Openbare Werken dit alternatief, zo
als door de gemeente Zedelgem 
wordt voorgesteld, zou volgen en 
dat men van de gelegenheid zou 
gebruik maken om de rijksweg te 
voorzien van fietspaden, minstens 
over de afstand van de afnt tot het 
centrum van Zedegem-Zuidwege. 

Soc. dienstbetoon 
senator Van In 

VU-senator Guido Van In houdt 
een maandelijkse zitdag voor sociaal 
dienstbetoon, elke vierde zaterdag 
van de maand van 10 tot 12 u. in de 
Kapellestraat 112, te Oostkamp. (Tel. 
82,24.59). 

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. 
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7de familie-autozoekrit te Üoigem 
Op zondag 6 mei a.s gaat de 

7de familie-autozoeknt van de 
Vlaamse Vnendenkring terug door. 

Nu ook zijn terug ruim 100.000 fr 
aan pnjzen 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 om tv-
toestel, tapijten, schildenjen, elektri
sche huishoudtoestellen enz... 

De inschrijvingen en start gebeu
ren in café De Klokke, St-Brixius-
plein te Ooigem tussen 12 u. en 
14 uur. 

Inschrijving 200 fr 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 prijsuitdeling gaat door in het 
kultureel centrum te Ooigem om
streeks 20 uur. De algemene organi-

zatie IS terug in handen van Didier 
Vandemeulebroucke. 

Invullen 
belastingaangifte 

In café „Concorde" (Bascuul) sta
tion te Lauwe op: vnjdag 4 mei van 
14 u. 30 tot 17 u. en op zondag 6 mei, 
zaterdag 12 mei, zondag 13 mei, 
telkens van 9 tot 11 u. 30. Door een 
belastingsspecialist en schepen Lie
ve Favoreel-Craeynest (tel.: 
056-41.54.81). 

Let wel. de gewone zitdagen van 
schepen Leve Favoreel-Craeynest 
gaan telkens door de dinsdag van 
10 u 30 tot 11 u 30 op het gemeen
tehuis van Rekkem; de donderdag 
van 10 u. 30 tot 11 u. 30 op het ge
meentehuis van Lauwe; de eerste 
vrijdag van de maand van 18u. tot 
19 u in café Concorde (BascuuD te 
Lauwe. 

Aanbevolen huizen 

in maatwerk ITig 
ZO'VEEL BETER 

meesterkleermakei 

VèrmeesS 
STEENHOUWERSVEST 62 C ^ S ! 
ANTWERPEN T. 231 35.83 u i S i -

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Temat 

Tel. 582.29.15 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

GELD 

Onmiddellijk te t}ekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vljfhulzen 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-23565.75 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

TeL 054-412&89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur. 

Tel. 014-21.1Z07 
Fraikinstraat 20, 

Herenlal* 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

De goedkoopste kaskredieten, 
financieringen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-4236.36 

(Adv. 54) 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.ia76 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-58Z13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTOUINKERKE 

troii 
Littoral 

• ^ uitgebreide keus bemeubelde villa's - appart - en studio's LEOPOIO ll-LAAN i 205 
in alle prijsklassen alles inbegrepen • • " OOSTOUINKtRKE 
«raag gratis katalogus met foto's ^̂ ^̂  051/11.26 29 

WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 

STUDIO 
DANN 

02-42&69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

van het goede meubel 

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

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

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

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-213636 
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Verontwaardigd over half miljard voor Tubes de la Meuse 
Jef Duyvejonck: 

„Wie houdt uitverkoop 
Vlaams bedrijfsleven tegen?" 

KOKSIJDE— Op bezoek bij een gewezen werknemer van een weleer 
bijzonder bloeiend Vlaams bedrijf in deze Westvlaamse streek. Tot vier jaar 
geleden er nog tewerkgesteld. Als één van de laatste bedienden de deur uitge
gaan. „De komplete ontmanteling meegemaakt meneer!" Nog niet zolang gele
den werkten in dit bedrijf een duizendtal mensen. In kontinu-dienst Dag en 
nacht En, als het moest, ook bijwijlen tijdens weekends of feestdagen. De grote' 
liefde van de werknemer voor zijn bedrijf Er leefde toen nog een bijzondere 
bedrijfsetiek. Zonder eenrichtingsverkeer 

Maan duizend mensen zijn inmiddels ,afgevloeid'. De fabriek van stalen buizen 
„Remi Claeys'in Lichtervelde is niet meer... De konkurrent van weleer „Tubes de 
la Meuse"in Jemappes draait inmiddels nog op volle toeren. Dank zij onder meer 
zopas nog een injektie van gemeenschapsgeld ten bedrage van liefst 572 mil
joen frank..! Bij het nieuws van die zoveelste eenzijdige kapitaalinjektie is Jef 
Duyvejonck gaan steigeren. 

Het resultaat van dit alles is 
dat de buizenfabriek kompleet is 
opgedoekt, en dat er nog slechts 
een mini-bedrijf met aluminium-
produktie overblijft" 

Maar wat heeft dit nu com
mercieel uiteindelijk effektief 
met Tubes de la Meuse' te 
maken? 

Jef Duyvejonck: „Ons bedrijf 
v^erd aan deze Waalse konkur
rent met medewerking van de 
NIM uitgespeeld. Behalve de on-
derduimse commerciële praktij
ken hebben we het meegemaakt 
hoe machines vanuit Lichtervel
de iverden verhuisd naar precies 
Jemappes. Hoe ze daar als 
schroot werden verhandeld.! 

Inmiddels waren er bij ons 
veel sussende beloftes. Het 

U kan het niet verkrop
pen dat een Waalse 
stalen buizenfabriek 

nog blijft verder werken terwijl 
de Vlaamse tegenpool ziender
ogen werd afgebouwd om uit
eindelijk de ntoederfabriek van 
Claeys kompleet dicht te zien 
gaan? 

Jef Duyvejonck: „In dit bedrijf 
heb ik als bediende (verantwoor
delijk voor de transporten) de 
laatste jaren van de produktie 
enorm veel op zijn minst merk
waardige dingen zien gebeuren. 
Op gebied van beheer en af
bouw van een bedrijf dat in een 
ander land nog lang de goede 
toekomst vóór zich zou heb
ben..." 

Er was sprake destijds van 
wanbeleid aks oorzaak van de 
groeiende commerciële mise
rie.? 

Jef Duyvejonck: „Er kunnen 
dan al allicht meer dan eens 
verkeerde commerciële beslis
singen genomen zijn. Ook elders 
zijn zeker eertijdse familiebedrij
ven voor de hakbijl gegaan om
dat het beheer mettertijd strand
de in het op-de-lauweren gaan 
rusten. 

Maar, bij Claeys in Zedelgem 
speelden nog veel andere din
gen zware parten mee. 

Zoals ik meen nu ook te ont
waren bij zoveel andere fa-
briekssluitingen in Vlaanderen. Ik 
denk aan de koperfabriek in Me-
chelen. VTR in Machelen. De 
Antwerpse Staalwalserijen. Aan 
de NV Bodart in Sint-Pieters-
Leeuw. Och, de rij wordt on
noembaar lang... Allemaal Vlaam
se industriële vestigingen die 
achteraf bekeken persé ,dicht 
moesten'. 

Onder-tafel-
politiek 

Wat is er nu precies met de 
buizenfabriek in Lichtervelde 
gebeurd? En dan vooral in rela
tie tot Tubes de la Meuse dat u 
klaarblijkelijk als onverminder
de subsidieslokop ergert? 

Jef Duyvejonck: „De fabrie
ken Claeys in Lichtervelde heb
ben jarenlang op gezonde com
merciële basis stalen buizen ver
vaardigd, onder meer dienstig 
voor waterleiding, meubels, en-
zomeer... Er werd door direktie 
en werknemers goed samenge
werkt Er zat ook nog na de 
eerste krisisgolf in de jaren '70 
goede toekomst in dit bedrijf 
Misschien werden er af en toe 
verkeerde beleidsbeslissingen 
genomen. Maar, alleen in dit be
drijf? Niet in de Waalse vestigin
gen in dezelfde sektor..? 

Er was nimmer sprake van te 
hoge lonen voor te weinig pres
taties. Toen de commerciële 
moeilijkheden hard begonnen te 
nijpen gingen evenwel de politie
ke poppen aan het dansen. We 
beseften aanvankelijk niet de uit
eindelijke tjedoeling van sommi
ge overheidstussenkomsten. Nu 
weet ik beter Jammer genoeg 
veel te laat Ik heb alles tot het 
bittere einde meegemaakt Voor 
de Westvlaamse buizenfabriek 
Claeys was Tubes de la Meuse' 
dus een konkurrent 

Om mekaar niet dood-te-ste-
ken werd afgesproken de klan
ten met dezelfde verkoopsvoor-
waarden te benaderen. Van 
Vlaamse kant heeft men zich 
aan die afspraak gehouden. 
Maar de Waalse beheerders 
speelden het commercieel spel 
geniepig en hard. Ik weet dat er 
'onder tafel' aan kopers ginds 
geld is teruggegeven. 

Mettertijd is het beginnen ge
lijken op ekonomische chantage. 
Nu, hoe dan ook bleek de 
Claeysfabriek niet meer leef
baar Er werd dus naar over
heidssteun gezocht Temeer om
dat hier tewerkstelling van hon
derden mensen op het spel 
stond. 

De Nationale Investerings
maatschappij (NIM) werd inge
schakeld. Het was de periode 
dat de socialisten enig heil zagen 
in overheidsinmenging bij bedrij
ven in moeilijkheden. Men bleek 
in die politieke kring nog geen 
goede lessen getrokken te heb-

Jef Duyvejonck: Wie neemt initiatief om de ontmanteling van 
het Vlaams bedrijfsleven tegen te gaan? 

ben uit bijvoorbeeld de fameuze 
Distrigaz-flaters... die de ge
meenschap enorm veel geld 
voor niets gekost hebben." 

Usinor-
staaitreinen 

Met de intrede van de NIM in 
Claeys-Lichtervelde is dan de 
komplete ontmanteling begon
nen. De vakbonden keken lijd
zaam toe. Het socialistische 
ABW gaf geen kik Het ACV 
reageerde voorzichtig maar 
deed uiteindelijk ook bitter wei
nig om de afgang tegen te hou
den. 

werk verminderde, en aan veel 
werknemers werd een rustige 
„oude dag" (op 55 jaar!) aange
boden door bijvoorbeeld met 
brugpensioen te gaan. 

Al onze fabrieksuitrusting 
werd verkocht voor oud ijzer. 
Een Vlaamse goudmijn in de 
streek van Lichtervelde, Torhout, 
Brugge werd zonder meer leeg
geroofd. Honderden mensen in 
ons gewest zonder pardon op 
straat Om louter commerciële 
redenen"^ 

Och, ik zie hier nog de staal-
treinen voorbijrijden, komend 
vanuit Duinkerken. Met staalla-
dingen van het Franse Usinor 
Onze mensen verdienen niet be

ter dan ginds. Die staalladingen 
zijn niet goedkoper dan wij zou
den blijven afleveren. Wij laten 
ons kompleet doodkonkurreren. 

Maar wat dus de Waalse kon
kurrent in de buizenfabrikatie be
treft: Tubes de la Meuse kreeg 
zopas (en andermaal) méér dan 
een half miljard overheidssteun 
bedeeld. Om wat mee te doen? 
Ik weet dat dit bedrijf uit Jemap
pes hiermee in de mogelijkheid 
wordt gesteld om tegen bijzon
der goedkope prijzen stalen 
buizen te gaan leveren in Rus
land. 

Ik gun het de werknemers van 
Tubes de la Meuse. Aan het 
recht op werk mag niet geraakt 
worden. 

Maar dan, wat mij betreft, ze
ker toch niet ten nadele van de 
Vlaamse arbeiders en bedien
den. Die nu wél in maSsa aan de 
deur worden gezet 

Er zijn in de voorbije jaren 
tientallen Vlaamse bedrijven 
dichtgegaan die met een pas
send begeleidend industrieel be
leid hoegenaamd de poorten niet 
hadden moeten sluiten. 

Ik denk dan nog zelfs niet aan 
Nobels-Peelman waar men ook 
weer wankel beheer van de fa
milie als grote dooddoener aan
haalt 

Het kan dan al waar zijn in 
sommige bedrijven, maar in het 
Waalse gewest zijn er nogal wat 
andere staaltjes van slecht be
heer op te rakelen. Bedrijven die 
hoegenaamd niet meer leven 
dank zij goed commercieel be
heer, maar simpelweg door de 
gratie van miljoenen- en miljar-
den-injekties die worden gepres-, 
teerd voor rekening van alle be
lastingbetalers. 

Bedrijven die nog toekomst
kansen zouden kunnen herwin
nen in Vlaanderen worden zon
der pardon gesloten. De machi
nes worden eruit gesleurd en 
naar Wallonië vervoerd! En be
zuiden de taalgrens blijft de staat 
met geld gooien; telkens onder 
het mom van herstrukturering 
van de betrokken fabrieken." 

Machteloos 
Het relaas van Jef Duyve

jonck is geen alleenstaand ge
val. Hij voelt zich als ontslagen 
werknemer bekocht Niet met
een door zijn vroegere bazen, 
maar door de politiek van de 
Belgische staat Ook door de 
syndikaten die geen voet ver
zetten om de aangroei van de 
schroothoop in Vlaanderen te
gen te houden terwijl de aan
was van overheidssubsidies in 
Waalse industriële vestigingen 
inmiddels blijft toenemen. 

Jef Duyvejonck vraagt zich 
enigszins machteloos af: wan
neer gaat het Vlaams politiek 
personeel wakker schudden 
om de uitverkoop van de 
Vlaamse werkende gemeen
schap een halt toe te roepen.? 

(hds) 
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