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M/eekblad 

„ M e t de dwaze kompensaties tussen Vlaanderen 
en Wallonië krijgt men in de unitaire staat een 

regime van volkomen onregeerbaarheid". 
(ANZ-voorzitter Valeer Portier tijdens het 47ste Vlaams Nationaal Zangfeest, 6 mei 1984). 

Onze permanente 
bijdrage 

Vorige week heeft de Volksunie haar saneringsplan, meteen 
een duidelijk alternatief voor het regeringsgeknoei, aan de 
pers en de publieke opinie voorgesteld. Het kreeg een vrij be
hoorlijke aandacht en, ook uit onverwachte en dus onverdach
te hoek, heel wat opbouwend-kritisch komipentaar. Zelfs kom-
mentatoren die doorgaans niet overlopen van vriendelijkheid 
voor de Vlaams-nationalisten, noemden het VU-plan „een 
positieve bijdrage tot het algemeen debat". 

Dagbladkommentaren van de kleurpers kunnen al eens een 
enkele keer vriendelijk doen over een VU-initiatief. Zij missen 
echter doorgaans — onbewust maar even vaak ook bewust — 
het overzicht en de afstand om de permanente bijdrage van de 
Volksunie in het debat over de krisis en over sociaal-ekonomi-
sche problemen op haar juiste waarde te schatten. Bij al hun 
welwillende belangstelling voor het VU-saneringsplan sugge
reren zij, dat een dergelijk dokument een eendagsvlieg is 
binnen de aktiviteiten van een partij die zij gemakshalve nog 
altijd als „taaipartij" zouden willen vastprikken. 

Dat is reeds een oude taktiek. Ook nadat de Volksunie in de 
zestiger en zeventiger jaren haar ideeëngoed en programma 
verruimd en vastgelegd had in een reeks stoutmoedige en 
baanbrekende kongressen, bleef men haar hardnekkig bekle-
ven met het etiket „taaipartij". 

Alleen reeds een beperkte greep uit de publikaties en de 
initiatieven van de Volksunie gedurende de jongste maanden 
toont aan dat de bijdrage van de Volksunie tot het algemeen-
maatschappelijk en meer specifiek tot het sociaal-ekonomisch 
debat permanent is. 

Einde vorig jaar tekende de Volksunie haar sociaal-ekono
misch profiel in de belangrijke publikatie ,J)e Uitweg". Deze 
vrij massaal verspreide, uitvoerige tekst was een bundeling en 
herdenking van de VU-beginselen op sociaal en ekonomisch 
vlak in een globale visie. Het thans gepubliceerde VU-sane
ringsplan is een konkretizertng van dit ideeëngoed rond een 
specifiek tema, nl. het tema van de sanering der staatsfinan-
cies. 

Verleden weekend organizeerde de Volksunie, met ruime be
langstelling en deelneming vanuit de betrokken kringen en 
vakorganizaties, een dialoogdag over de rol en de taak van de 
kaderleden in bedrijf en maatschappij. Anderhalve maand ge
leden werd, eveneens met verheugende belangstelling uit de 
betrokken vak- en patroonsorganizaties, een dialoogdag ge
houden over medebeheer en participatie in de bedrijven. 

Inmiddels kwam een interne partij-nota tot stand over 
werkloosheid, werkloosheidsbestrijding en begeleiding van 
werklozen. Zij word thans overgemaakt, met aanbevelingen en 
suggesties voor praktische toepassing, aan de gemeentelijke 
VU-mandatarissen ook en vooral in die gemeenten waar de 
Volksunie mede bestuursverantwoordelijkheid draagt. Dit ini
tiatief sluit harmonisch aan bij het voorstel dat minister 
Schiltz deze week in de Vlaamse regering doet inzake de op
richting van een Vlaams Centrum voor Werkloosheidsvraag
stukken. 

Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan een VU-
plan tot hervorming en sanering van de maatschappelijke ze
kerheid. Het zal zeer binnenkort worden gepubliceerd. Tevens 
wordt reeds druk gewerkt aan het najaarskongres — het 
kongres van 30 jaar VU — waarbij de sociaal-ekonomische 
problematiek weer ruime aandacht zal krijgen. 

Al deze publikaties en initiatieven overstijgen ruimschoots 
het studie-aspekt. Het zijn ook niet louter vrijblijvende bijdra
gen tot een algemeen publiek debat. Het zijn beleidslijnen, op
ties van een partij die mede bestuursverantwoordelijkheid 
draagt in de Vlaamse regering en in één Vlaamse gemeente op 
drie. Het zijn, vanuit de VU-oppositie ten overstaan van de cen
trale regering, alternatieven voor het staatsbeleid. 

Krachtens haar specifieke opdracht beijvert de Volksunie 
zich permanent, haar opvattingen en ideeën te formuleren in 
beleidsklare oplossingen. Haar opdracht is niet alleen immers 
de hervorming van de staat, maar daarboven en daarna 
gestalte te geven aan de Vlaamse natie, aan gans de Vlaamse 
maatschappij, (tvo) 

Foto van de week 

Zondag was het Antwerpse Sportpaleis tot de nok gevuld voor het 47ste Vlaams Nationaal Zangfeest, 
onder het motto: „Daar is maar één land dat mijn land kan zijn!". Voorzitter Portier hield een krachtig 

pleidooi voor een eigen Vlaamse staat (Lees meer hierover biz. 19) 

Schiltz:dringend werklozen 
betere steun geven 

Het probleem nummer één van de Vlaamse 
gemeenschap is ontegensprekelijk de enorme werk
loosheid, en dan vooral de miserie van de jongeren 
die van werk verstoken blijven. Een komplete Vlaam
se generatie dreigt jarenlang de diepe sporen van de 
krisis mee te dragen. Voor onze gemeenschap wordt 
hierbij een enorm kreatief potentieel onbenut gela
ten. De Vlaamse regering besliste reeds meer dan 
een jaar geleden, op voorstel van Schiltz, het pro
bleem van de werkzoekenden uit te pluizen én ver
volgens efficiënte initiatieven te nemen. 

TWEE maand geleden wer
den de studiebevindin
gen aan voorzitter Geens 

bekendgemaakt. 

Minister Hugo Schiltz heeft nu 
woensdag op de bijeenkomst 
van de Vlaamse regering voor
gesteld niet langer bij de pakken 
te blijven zitten en een Vlaams 
Centrum voor Werkloosheids-
begeleiding op te richten 

Heeft de Vlaamse regering 
immers nog schrijnend beperkte 
middelen om de werkloosheid 
zelf aanzienlijk te verminderen, 
dan IS er toch geen enkele reden 
om met eindelijk de handen uit 

de mouwen te steken voor be
geleiding van de werkzoeken
den. Zulks IS dringend nodig wil 
vermeden worden dat langdurig 
werklozen kompleet hun kansen 
verspelen om ooit passend vast 
werk te vinden en zich verdien
stelijk te maken voor de ge
meenschap 

Geens: 
geduld oefenen 
In Nederland is er reeds jaren 

een centrum aan het werk, zoals 
Schiltz er nu een voorstelt voor 
de Vlaamse werkzoekenden. Dit 
centrum zorgt voor een gekoör-

dineerde aanpak van het werk
loosheidsprobleem en voert ex-
penmenten uit; voornamelijk op 
het vlak van de plaatselijke werk-
lozenwerking. 

In Vlaanderen blijven de initia
tieven machteloos versnipperd. 

Minister Schiltz stelde nu voor 
dat het Vlaamse centrum (een 
vzw) prompt zou starten met 
koördinatie van het onderzoek 
van werkloosheid en tewerkstel
ling, zou zorgen voor een des
kundige en financiële praktijkon
dersteuning van de werklozen-
werkingen, samenwerking tus
sen de verschillende initiatieven 
zou stimuleren, en beleidsadvize-
rend zou optreden. 

BIJ het ter perse gaan moest 
de Vlaamse regering zich over 
dit hoogdnngend initiatief nog 
uitspreken. Maar, voorzitter 
Gaston Geens zou voorstellen... 
om de opnchting van het Vlaams 
Centrum op de lange baan te 
schuiven door verwijzing naar 
een werkgroep ad hoc en een 
„eerlange" diskussie in het 
VESOC-overleg. De jonge en 
langdung werklozen moeten nog 
maar wat geduld oefenen, zo 
blijkt CVP-minister Geens te me
nen, (hds) 
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SCHILDE, 
FRANSKIUONS 
PARADIJS! 

Als abonnent op „Wij" verbaast 
het mij zeer dat uw blad blijkbaar nog 
geen echo heeft opgevangen van de 
schabouwelijke voorvallen die zich in 
het hart van Vlaanderen, in onze 
eigen Voorkempen voordoen. 

Het moet u nochtans niet ontgaan 
zijn dat de plaatselijke meerderheid 
in Schilde, met de burgemeester aan 
het hoofd, noch min noch meer, 
Brusselse faciliteiten voor de frans
kiljons heeft ingevoerd. 

Dit gebeurt natuurlijk onder eko-
nomische druk van almachtige verte
genwoordigers van de Antwerpse 
en franskiljonse „O'Commerce" die 
de riante kastelen en buitenverblij
ven in onze Voorkempen bewonen 
en waarvan honderden Vlamingen 
voor hun broodwinning afhankelijk 
zijn. De waarheid eist eraan toe te 
voegen dat verschillenden in hun 
bedrijven een voorbeeldige sociale 
politiek voeren. 

Een en ander mag geen reden zijn 
de in Schilde geschapen toestand te 
gedogen. Verantwoordelijk zijn de 

gemeentevaderen der meerderheid 
die deze almachtigen om gelijk welke 
reden naar de ogen zien. (Herinne- -
ren wij terloops aan het promoveren 
van een enig natuurgebied tot golf
terrein voor de „high life", met als 
klap op de vuurpijl het erelidmaat
schap van dit selekt gezelschap van 
onze „minister van natuurrampen" 
Akkermans en burgemeester van 
Schilde). 

Het ongenoegen der bevolking 
lapt het gemeentebestuur aan zijn 
laars en bestond het zelfs, val niet 
omver, voor het hart van Vlaanderen 
„het advies te vragen van de Kom
missie van Taaltoezicht"! 

Nogmaals: „Wij" en de Volksunie 
dienen ervoor te zorgen dat dergelij
ke toestanden met alle middelen aan 
de kaak worden gesteld, zodanig dat 
bij een volgende verkiezing in Schil
de deze machthebbers letteriijk van 
de kaart worden geveegd. 

E.S.D„ Borgerhout 

WAARSCHUWING ~ 
Eet nooit kersen met een haan, 
neem dat gerust als Vlaming aan. 
Hij gunt u niet de minste keus 
en pikt steeds alles voor uw neus. 

G.V.. Melle 

WAARHEEN MET 
VLAANDEREN? 

Dat onze huidige maatschappij in 
deze vermolmde staat langzaam 
maar zeker aan het afbrokkelen is, 
zullen intussen zelfs de grootste opti
misten onder ons al wel bemerkt 
hebben. Want hoe zou het anders te 
verklaren zijn, dat in een tijd waar we 
zoveel werklozen hebben, onze ste
den nog nooit zo vuil hebben gele
gen. Dat in een tijd van zoveel „socia
le ingesteldheid", zoveel sociale on
rechtvaardigheid blijft heersen. Dat 

. in een tijd waar zoveel over kuituur 
gepraat en geschreven word t er zo 
weinig gedaan wordt om deze kui
tuur op praktisch gebied naar de 
mensen te brengen. 

En waarom is dat zo? Omdat de 
meeste van de zogenaamde Vlaam
se (?) politici dis zulken niets waard 
zijn, omdat ze te laf en te materialis
tisch geworden zijn, omdat ze tegen 
hun Waalse kollega's eenvoudig niet 
opgewassen zijn, zodat die in Qbijna) 
alles hun zin kri jgen- En omdat de 
meeste politieke partijen in dit nare 
land nog altijd teveel afhangen van 
de vakbonden die veel te veel macht 
bezittea 

Hoelang zal Vlaanderen nog goed
schiks blijven toezien hoe de Walen 
met onze Vlaamse miljarden blijven 
potverteren? Die hebben wij toch 
zelf broodnodig I Gaan we werkelijk 
wachten tot wij — door eenzijdige 
en verkeerd begrepen solidariteit — 
samen met de Walen verzuipen? 

Bij dit alles gaat het immers niet al
leen om onze centen, mflar ook om 
onze taal, om Vlaamse grond en 
bodem, om onze zeden, om zelfstan-
dighekl en leefbaarhekl-

Vlaanderen, ontwaak eer het te 
laat isl 

G.V„ Melle 

ONTVOOGDING 

Vlaanderen! 
Als je in al je steden reeds hebt 

betoogd 
als je telkens weer tegen de lamp 

aan vloogt 
als je alleen op je Guldensporen 

boogt 
maar de inkt van Belgische dekreten 

nooit opdroogt 

dan ben je nog steeds met ontvoogd. 
Vlaanderen! 
Als jouw bijdrage miljardenvoud 

wordt verhoogd; 
als jij de plundering van Vlaams geld 

gedoogt; 
als JIJ, je band te breken, vergeefs 

hebt gepoogd; 
maar je eigen huis nog niet bouwen 

moogt; 
dan ben je nog lang niet ontvoogd. 
Vlaanderen! 
Wat jij al 150 jaar hebt beoogd, 
staat nu gnjpklaar voor je deur en., 

knipoogt 
J.G„ Maasmechelen 

Wi| ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zi|n 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheid- en smaad-
bneven De andere publiceren wii, 
naargelang er plaats beschikbaar is 
W I J behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opmie. vertolkt in een lezersbrief. 
IS met noodzakelijk de onze 

De redaktie 

Zoeken betrekking: 
• Vrouwelijke bediende, 26 jaar, 
A6/A2-diploma, 7 jaar ervaring 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
tions, liefst in de omgeving van Gent 
ook elders geen bezwaar. Schrijven 
aan Volksvertegenwoordiger Frans 
Baert Koningin Astridlaan 159, Gent 

• Jonge vrouw, staat op trouwen, 
A6/A2-handel, heeft twee en een 
half jaar praktische ervaring, afge
dankt wegens aanschaf computer 
Omgeving Gent of elders. Schrijven 
volksvertegenwoordiger Frans 
Baert Koningin Astridlaan 159, Gent 

Aanbevolen huizen 

KEUKENS - SANJTAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteanwag 65, Tami i t . 

Ta l . 682.29.15 .; -

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Harentalsabaan 340, Deurne-Z. 
Tal. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpan 
Tel. 03-235.6&7S 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbargan 

Tal. 054-41.25.8d 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur. 

Tal. 014-21.1Z07 
Fraikinstraat 20, 

Harentals 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wammel 

Tel. 02-47ai9.93 
Import - Export 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollagastraat 33, 2400 Mo l 
014-31.13.76 

f';̂ '̂.?-*5'"t̂ ï'F 
r e lf»VBA'BEttT-

",cna*V- • • , .- . 
•f<ir' Asa^sUanwag t O t r t a m a t 

Tal. 0Z-58Z13:t2 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

STUDIO 
DANN 

02-42&69.84 

De goedkoopste kaskredieten, 
financieringea hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-4Z36.36 

(Adv. 54) 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Thaodorstraat 36, 
1090 Brussel 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommalgam 
Tel. 03-353.7039 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTOUINKERKE 

Cilll]! 
Littoral 

v ^ uitgebreide keus betneubolde villa's - appart. - en studio's 
in alle prijskiassen ailes inbegrepen 
vraag gratis Itatalogus met toto's 

uapoLaii- iJuuii205 
ItSIOOSTOUINKERM 
TEl.OM/ll.21.2* 
WOENSDAG GESLOTEH 

DE PRIJSBREKER 
-vin het góéd» meubel -

Groanstraat 84. 2000 Antwarpan 
TaL 03-236.4531 

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 BrussaI 
Tal. 426.1939 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lade 

Tal. 053-213636 
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Yannick 
De Clercq 

Partij
politieke 

benoemingen 
Onlangs schreef Herman Van 

Rompuy, direkteur van de CVP-
studiedienst „CEPESS" en broer 
van het „wonderkind" Eric, dat dit 
land kapotgaat aan de kanker 
van de partijpolitieke benoemin
gen. Overschot van gelijk. Al-

Splitsing Biza 

Vorige zaterdag hield het Da-
vidsfonds een druk bijgewoond 
bezinningskongres rond het 
tema; „Kristenen van vandaag, 
verantwoordelijk voor morgen". 

Politiek bekeken blijft vooral 
de oproep van DF-voorzitter 
Clem De Ridder belangrijk. De 
Ridder eiste terecht de dringen
de opsplitsing van het unitaire 
miisterie van Binnenlandse Za
ken. De affaire-Happart werd 
door de voorzitter de „immoreel
ste zaak uit de jongste Belgische 
politiek" genoemd. 

Het kongres stond echter 
vooral in het teken van de kriste-
lijke waarden en de rol van gelo
vigen in de eigentijdse samenle
ving. 

DEZE 
>MEEK D J T l : 

Deze week wil ik een oproep 
doen naar al onze militanten. 
Vanaf half mei moet de 
verkiezingsstrijd volop los 
komen. Meer zelfs: losbarsten. 
Alle voorbereidingen zijn 
getroffen. De afdelingen 
hebben hun plannen gesmeed. 
Op arrondissementeel vlak 
werd de organizatie uitgewerkt. 
De propagandisten zijn warm 
gelopen. We hebben hun 
ongeduld moeten intomen. Dat 
was niet altijd gemakkelijk. 
Maar het was best zo. Langer 
dan een maand campagne 
voeren, is moeilijk vol te 
houden. Niet in het minst om 
financiële redenen. 

We hebben even uitgerekend 
wat er zoal door de 
verschillende partijen zal 
worden uitgegeven aan deze 
Europese verkiezingen. 

Niet zo'n lastige karwei. We 
zien en horen immers wat de 
anderen op stapel hebben 
staan. En we kennen onze 
plannen en ons budget Wet 
weten wat het allemaal kost 
Welnu, het loopt letterlijk en 
figuurlijk de spuigaten uit 
Sommige prtijen besteden 
twintig maal meer dan de 
Volksunie. Alles samen zal er 
een slordige miljard franken ^ 

worden betaald. Gewoonweg 
een schande! Zeker in een tijd 
waarin iedereen de mond vol 
heeft over inleveren en 
versoberen. Een tijd waarin 
duizenden mensen elk 
frankske in twee bijten. De 
manier waarop een 
verkiezingsstnjd wordt 
opgevat, is eens te meer een 
schoolvoorbeeld van gebrek 
aan politieke etiek en moraal. 
Temeer omdat deze 
ongehoorde verspillingen nog 
weinig te maken hebben met 
de ware bedoeling van een 
verkiezingscampagne. Het is er 
niet zozeer om te doen de 
kiezer alle nodige informatie te 
verstrekken. Het gaat 
doodgewoon om een 
ongebreideld machtsvertoon. 
Wie als sterkste het 
straatbeeld beheerst schijnt de 
grootste invloed te hebben op 
het kiesgedrag. Dit leidt tot 
een opbod zonder financiële 
grenzen. Het wordt de hoogste 
tijd dat het reeds vier jaar 
hangende voorstel van de 
Volksunie over de beperking 
van en de kontrole op de 
verkiezingsuitgaven, eindelijk 
wet wordt 

De Volksunie moet haar kracht 
vooral putten uit de 
onbaatzuchtige inzet van de 

militanten. Wij hebben geen 
tientallen of honderden 
miljoenen ter beschikking. Wij 
kunnen noch willen gebruik 
maken van de gelden van de 
kerk, scholen of universiteiten. 
Maar wij beschikken, meer dan 
wie ook, over een ontzaglijk 
kapitaal aan mensen! 
Europa lijkt ver weg te liggen. 
Nochtans zitten we er midden 
in. Heel ons volk is er volledig 
bij betrokken. Maar er is meer! 
Deze verkiezingen bieden de 
Vlamingen een kans om de 
regeringspartijen een signaal te 
geven. De groeiende 
misnoegdheid moet uit de bus 
komen. Over het gevoerde 
beleid, zowel op sociaal-
ekonomisch vlak als op Vlaams 
gebied. Dit dubbel ongenoegen 
kan maar blijken door de 
Volksunie-lijst te steunen. Een 
klinkende Vlaams-nationale 
overwinning zet ons volk 
ongetwijfeld een stap dichter 
bij de verwezenlijking van onze 
droom: een Vlaamse staat in 
een federaal Europa der 
Volkeren! 

Vic ANCIAUX 

leen, de CVP ontpopte zich de 
voorbije 30 jaar als dé onover
troffen kampioen van deze ver
foeilijke vorm van benoemingen. 

Hoeveel bloeiende bedrijven gin
gen niet ten onder precies ten
gevolge van de afgrijselijke on
kunde van beheerders aange
steld door partijbesturen? 

Ook het Gentse staalbedrijf 
Sidmar werd vorige week „ge
trakteerd" op twee nieuwe be-
heerderrs namens de Staat 

Daar waar men toch zou mogen 
verwachten dat deze twee be
heerders deskundigen zouden 
zijn, hebben de CVP-en PVV-
excellenties het op een wansma
kelijk akkoordje gegooid en 
duidden zij twee lieve vriendjes 
aan. Dit zou nog aanvaardbaar 
kunnen zijn indien deze twee 
partijvolgelingen onderlegd -zou
den zijn in de problematiek van 
de leiding van dergelijk groot 
bedrijf. 

Maar neen, de CVP bombar
deerde de gewezen CVP-arron-
dissementsvoorzitter tot beheer
der en de PVV schrok er nie* 
voor terug de z,oon van financie-
minister De Clercq te benoe
men. Niet hij die verdacht wordt 
van fraude met AA Gent-poen, 
maar een andere telg, Yannick 
De Clercq, tevens schepen van 
Gent. Twee totale onbenullen op 
het vlak van het beheren van 
zo'n gigantische staalreus. Voor
al van YDC is geweten dat hij, 
zacht uitgedrukt, niet van de 
snuggerste is. 

Men moet zich toch bedenkin
gen maken over de manier waar
op deze grote partijen omsprin
gen met de toekomstkansen van 
een groot bedrijf. Schandalig! 

land van „De Standaard". 
Wij wensen mevrouw Door-

naert veel sukses toe en hopen 
dat zij, als één van haar vele 
taken, een waarachtige federali-
zering van de Belgische be
roepsvereniging helpt verwe
zenlijken. 

Steyaert: 
duidelijkheid 

Dringend naar 
gemeen
schappen 

CVP-gemeenschapsminister 
Rika Steyaert (verantwoordelijk 
voor gezin en welzijnszorg) 
heeft een brief geschreven aan 
partijgenoot en eerste-minister 
Wilfried Martens. In dit schrijven 
klaagt zij haar nood over de 
rampzalige financiële toestand 
van het nationale rijksfonds voor 
sociale reklassering van minder
validen. 

Zij geraakt immers niet meer 
WIJS over wat nu nog nationaal 
en wat reeds geregionaliseerd is. 
Alhoewel de persoonsgebonden 
zaken aan de gemeenschappen 
toebehoren, blijft dit rijksfonds 
nog unitair. Zodat verwarring 
ontstaat Steyaert dringt aan op 
meer middelen uit de nationale 
pot. 

Het hele gehandikaptenbeleid 
is overigens aan een grondige 
herstrukturering en een betere 
koördinatie toe. Dit is onmogelijk 
zolang er geen duidelijkheid over 
de bevoegdheden en de centen 
bestaat 

Het .zoveelste bewijs van de 
ronduit slechte staatshervor
ming van 1980 waarbij overhaas-
tig een schijnfederalizering werd 
doorgevoerd en waeirdoor btjna 
wekelijks bevoegdheidskonflik-
ten losbarsten. Steyaert moet 
echter ook de moed hebben om, 
nu zij „a" heeft gezegd, daar ook 
„b" aan toe te voegen: zij moet 
een dringende en radikale regio-
nalizering bepleiten. En niet blij
ven flirten met fiet halfslachtige, 
unitaristische „federalisme". 

Geen ernstige 
alternatieven? 
Op een KMO-dag van de 

CVP heeft premier Martens ge
steld dat zijn inleveringsbeleid 
geen verarming brengt niet op 
lange, halflange of korte termijn... 
„Door het feit dat men tijd&^k 
moet sparen om zijn kapitaal te 
herstellen wordt men zeker niet 
armer."\Nat de staat betreft!èal 
Martens dit eerst nog m o ^ e n 
bewijzen. 

Martens 
kent 
KMO's 
niet 

Maar wat de gezinnen betreft, 
en vooral de minst-fortuinlijken, 
moet hij zich eens degelijk laten 
advizeren over de mogelijkhe
den van het sparen die er van
daag nog bijzijn... 

Martens beweerde ook dat er 
geen ernstige alternatieven be
staan voor zijn regeringsbeleid. 
Het wordt dan wel de hoogste 
tijd dat hij kennis neemt van het 
VU-anti-krisisplan. En overigens 
repte Martens op die CVP-dag 
met geen woord over een drin
gend noodzakelijk dynamisch 
KMO-beleid. Wat precies '"', re
den was van die politieke Dijeen
komst... 

Een vrouw 
Voor het eerst in de geschie

denis van de Belgische Pers
bond is „onze" voorzitter een 
vrouw. Zaterdag werd Mia 
Doornaert verkozen tot voorzit
ter van de „Algemene Vereni
ging van Belgische Beroepsjour
nalisten". Zij IS redaktrice buiten-

Exit Rika 
Ooit was zij ons Vlaams kultu-

reel uithangbord. Thans is haar 
ster zeer laag gedaald en wordt 
zij met een onvoorstelbare slo
gan naar Straatsburg doorge
stuurd. Inderdaad, gewezen mi
nister Rika De Backer (nog 
steeds senator) neemt deel aan 
de Europese verkiezingsslag 
van 17 juni a.s. 

Eén van de vele CVP-publici-
teitsburo's bedacht de kurieuze 
slogan „EuRika", waarmee waar-
chijnlijk gezinspeeld wordt op 
Europa en Rika, die het nu eens 
gaan doen. Zij is immers, samen 
met nog enkele groten van de 
CVP, één van het groepje CVP-
exellenties dat in onmin viel na 
de jongste parlementsverkiezin
gen. Net zoals o.a. Jos Chabert 
en Luc D'hoore mocht zij haar A-
nummerplaat verwisselen en 
vervangen door een iets be
scheidener P-merkteken. Om 
plaats te ruimen voor jonge bull
dozers a la Dehaene. 

Tijdens een perskonferentie 
verklaarde Rika dat zij nu defini
tief gekozen heeft voor een Eu
ropese fin-de-carrière De kie
zers zijn dus gewaarschuwd. 
Mevrouw De Backer gaat een 
rustige vijfjarentijd tegemoet in 
Straatsburg Een soort brugpen
sioen, met een weliswaar aardi
ge wedde... 
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Sportgeweld 
Het gaat slecht met de sport 

Wat eigenlijk een edele vorm 
van vrijetijdsbesteding zou moe
ten zijn is vervallen tot een on
welriekend kluwen van keiharde 
business, zeer veel poen, politiek 
opbod en vulgair geweld. 

Bij het ter perse gaan van dit 
nummer was de totale en waar
schijnlijk trieste balans van het 
geweld rond het voetbaltreffen 
Anderlecht—Tottenham nog 
niet bekend, maar toch viel er 
reeds één dode te betreuren. 
Waarbij men zich toch moet af
vragen wat dit allemaal nog met 
sport te maken heeft! 

Dient er niet dringend gezocht 
naar middelen om al deze „rand-
fenomenen" te bannen? O.m. tij
dens de aanstaande VU-sport-
dag wordt deze tematiek aange
raakt en de VU-parlementsleden 
Jan Caudron en Walter Peeters 
kondigden aan nauwlettend te 
zullen toezien op de ontwikkelin
gen in de sportwereld, In de 
ruimste zin van dit woord. 

Geld voor 
partijen 

Elke partij ontvangt geld van 
privé-schenkers en/of bedrijven. 
Dit is genoegzaam bekend. En 
zolang hieromtrent geen duidelij
ke wettelijke bepalingen bestaan 
zal dit zo wel blijven. 

Ergerlijk en totaal onduldbaar 
wordt het wanneer deze „giften" 
voorwaardelijk gebeuren; wan
neer men geld aan een partij 
geeft op voorwaarde dat men 

één of andere beslissing neemt, 
in het voordeel van de schenker. 
Dit is korruptie. 

In het ophefmakende boek 
dat vorige week verscheen over 
het geld van de CVP worden 
hiervan enkele voorbeelden ge
geven. Eigenaardig genoeg werd 
deze publikatie in de katolieke 
persorganen opvallend stilge
houden of in een hoekje ge
drumd. 

Eveneens vorige week ver
klaarde gewezen ABVV-sekre-
taris-generaal Major, in een 
vraaggesprek met het weekblad 
„Humo", dat de grote staking 
tijdens de winter '60-'61 meegefi-
nancierd werd door de Sovjet
unie. Een bericht waaraan de 
katolieke pers wel en uitgebreid 
aandacht schonk. Terecht overi
gens. 

Eén van de meest ergerlijke 
feiten blijft hoedanook de recht
streekse hulp van de katolieke 
kerk, het katoliek onderwijs en 
de katolieke universiteit aan één 
partij. Heel wat gelovigen berich
ten ons dat zij hierdoor ernstig 
geschokt zijn in hun vertrouwen. 
Het is inderdaad zo dat er onder 
de kiezers van andere partijen 
(en zeker orKler VU-kiezers) 
veel gek>vigen zijn. Tot nader 
order ontvangen deze politieke 
formaties echter geen franken 
van ene monseigneur.. 

Weer niks 
Vorige week vrijdag startte 

het groots aangekondigde so
ciaal overleg tussen regering, 
werknemers en vakbonden. 
Veel leverde deze eerste ronde 

Een bemoedigend initiatief ging vorige tveefc van start op de treinverbinding Bergen-Brussel. De dagelijkse 
pendelaars kunnen tijdens deze rit hun kennis van de tweede of een andere taal bijscholen Alhoewel wij 
ons best kunnen voorstaten dat de meeste forenzen tijdens hun dagelijkse verplaatsing, vooral wanneer 
deze op een vaak onmonaoSjk vroeg ochtenduur moet gebeuren, zich liever met andere, rustiger 

aangelegenheden inktten. Afwachten dus hoe lang men dit volhoudt (foto POI BOISÏUS) 

niet op. Er werd wat over en 
weer gebabbeld, na een inleiding 
van eerste minister Martens die 
zei dat de bedoeling van deze 
overiegdagen het bereiken van 
een interprofessioneel akkoord 
blijft Alhoewel eigenlijk niemarnd 
gelooft dat dit haalbaar zal zijn. 
Daarvoor liggen de standpunten 
té ver uiteen. 

De burger 
en de millirem 

DE elektriciteitsbazen 
van Ititercom hebben 
verleden maandag de 

groene jongens van Tihange en 
ommelanden een fikse bolwas-
sing gegeven. Zo lijkt het op 
het eerste zicht Bij nader toe
kijken hebben ze zichzelf fa
meus ingezeept 

In de voormiddag van vrijdag 
27 april — dat is nu alweer een 
paar weken geleden — waren 
in de kerncentrale van Tihange 
twee arbeiders aan verpozing 
toe. Ze gingen op een bank 
zitten. Het verhaal vermeldt 
verder niet of ze een sigaretje 
rookten, wat ze vertelden en 
hoe lang ze er zaten. Wel wer
den ze opgeschrikt door het 
feit, dat hun stralingmeter alarm 
sloeg toen hij een abnormale 
dosis radioaktiviteit snuffelde. 

Vanaf dat ogenblik bestaan 
er twee verhalen: het (oude) 
van de groene jongens van Ti
hange en het (nieuwe) van de 
bazen van Intercom. 

Het verhaal van de groene 
jongens deed begin vorige 
week de ronde via de kranten, 
de radio en de tv. Het vertelde 
dat twee arbeiders ernstig aan
getast waren, dat ze blootge
steld werden aan een overdo
sis en dat de veiligheidsdien
sten niet konden of mochten 
optreden. 

Merkwaardig genoeg volgde 

op dit verhaal dagenlang stilte. 
De kerncentrale van Tihange 
zweeg als een graf. Intercom 
was aan een volledige black
out inzake informatie toe, de 
elektriciteitsbazen hielden de 
tanden fors opeen. 

Verleden maandag werd 
deze muur van stilte dan toch 
doorbroken. Intercom liet in 
een lange mededeling weten 
dat het niet zo'n vaart had gelo
pen, dat de arbeiders slechts 
500 tot 600 millirem kregen, dat 
dit veel lager ligt dan het toege
laten maximum van jaarlijks 
5.000 millirem, dat iedereen in 
gods vrije natuur al vanzelf zo'n 
500 millirem per jaar verwerkt 
en dat, wie aan radiografie toe 
is, vaak méér krijgt ingespiest 
De Intercombazen zegden dat 
de groene jongens valse gege
vens uit hun ongewassen duim 
gezogen en overtrokken cijfers 

uit hun geitenharenwollan 
mouw geschud haddan. 

Incident gesloten. Incident 
gesloten? 

In het allerbeste geval — en 
voor het gemak van de redene
ring kan je dit allerbeste geval 
als werkhypoteze aanhouden 
— hebben de Intercombazen 
gelijk. Maar dan nog blijkt op 27 
april 's morgens, toen de arbei
ders gingen verpozen, een ra-
dioaktief stuk afval, rondgeslin
gerd te hebben op een plaats 
waar dat niet mocht Zonder 
verdere ernstige gevolgen, zeg
gen de Intercombazen. Best zo. 

Maar waarom dan tien dagen 
nieuwsblack-out? Het kan de 
Intercombazen niet onbekend 
zijn dat er — terecht of ten 
onrechte, dat laat je maar even 
weer in het midden — bij Jan 
met de pet heel wat onrust over 
atoomcentrales en kernstraling 
leeft Alleen reeds deze onrust 
geeft de publieke opinie recht 
op en de elektriciteitsbazen 
plicht tot informatie, snel en 
volledig. 

De late geruststelling van In
tercom is op zichzelf onrust
wekkend. Ze bewijst immers 
dat niet alleen 600 millirem, 
maar vooral de publieke opinie 
in de ogen van de elektriciteits
bazen „quantité négligeable" 
zijn. 

Bovendien is er geen enkele 
vertegenwoordiger in dit overieg 
aanwezig die radikaat de Vlaam
se kaart zal spelen. Noch de 
unitaire vakbonden, noch de pa
troons (met uitzondering mis
schien van het VEV) en zeker 
niet de regeringsleden zullen de 
moed hebben het kommunutaire 
aspekt aan de orde te brengen. 
Alkhoewel nu iedereen toch 
moet toegeven dat er in Vlaan
deren een volkomen ander so-
ci£»l-ekonomisch klimaat bestaat 
in vergelijking met Wallonië, 
maar toch met meer in het „ene" 
België. 

Rttig detail: AC V-voorzitter 
Jef Houthuys was op die eerste 
bijeenkomst afwezig. Hij ver
bleef, samen met de franstalige, 
liberale staatssekretaris voor 
ontwikkelingssamenwerking in 
Togo. Naar veriuidt schijnen daar 
moeilijkheden te bestaan tussen 
de plaatselijke ACV-leiding en 
de ACV-basis. En vermits Hout
huys zowat de specialist-verzoe
ner is... 

Geen nood. Op 14 mei praat 
men verder, in Brussel. 

Florennes 
en de KWB 

Zoals uit het antwoord op een 
vraag van VU-kameriid Kuypers 
blijkt zijn de eerste Amerikaanse 
militairen aangeland in Floren
nes. Deze luchtmachtbasis in 
Wallonië werd „uitgekozen" als 
plaats waar de 48 voor België 
bestemde kernraketten zullen 
gestationeerd worden. Het kabi
net Martens blijft echter bewe
ren dat nog niets definitief werd 
beslist maar dit belet schijnbaar 
niet dat de voorbereidingswer-
ken worden verdergezet en op
gedreven. 

Over wie de huisjes mag bou
wen waarin deze vreemde arbei
ders en „adviseurs" zullen ge
huisvest worden is overigens 
nog een hele kommunautaire rel 
aan de gang. 

Zowel het Algemeen Christe
lijk Werkgeversverbond (ACW), 
evenals Pax Christ! en de KWB 

stellen kritische vragen rond de 
voortzetting van deze zg. „voor-
bereidingswerken". Tijdens een 
studieweekeinde van de KWB 
eiste de nationale voorzitter, Jef 
Foubert, de onmiddellijke stop
zetting ervan. Ook de overdre
ven en a-sociale inleveringen van 
de regering Martens genieten 
weinig genade in de ogen van de 
KWB. 

Wij raden de KWB-verant-
woordelijken aan de eigen 
ACW-pariementsleden te kon-
fronteren met hun eerlijke ver
zuchtingen. Indien hierop niet 
wordt ingegaan, hopen wij dat 
de KWB de moed zal opbrengen 
hieruit de politieke konklusies te 
trekken. 

14 mei: 
stalling? 

De kans is groot dat een 
belangrijk deel van de onderwijs-
aktiviteit in Vlaanderen maandag 
a.s. „plat" ligt De kristelijke en li
berale onderwijsvakbond zijn 
het immers niet eens geraakt 
met de regering over hun alter
natieve bezuinigingsmaatregelen 
voor het onderwijs. 

Zoals bekend wil de regering 
zeer drastisch besparen in de 
onderwijssektor. Hiertegen pro
testeren deze twee vakbonden 
en, indien de regering in extremis 
toch niet aan hun eisen tege
moet komt gaan zij over tot een 
staking op 14 mei. 

Wanneer het zo'n vaart zou 
lopen, dan zal men tot een (voor 
Vlaanderen) ongewoon sta
kingsbeeld komen: werkwillige 
socialistisch gesyndikeerde on
derwijsmensen die zich door de 
stakingspiketten van liberale en 
kristelijke vakbondsmilitanten 
wringen. De socialistische on
derwijsvakbond doet immers 
niet mee aan deze staking, ver
mits het ABVV tegen het hele 
„besparingsplan" ten strijde wil 
trekken en niet tegen enkele 
punten die één beroepsgroep 
treffen. 
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Unitair bestel l<ost Vlamingen in '85 201 miljard 

VU-alternatief: 
300 miljard saneren 
kan prompt gebeuren 

„Ik ben bang dat de pijnlijke en soms wrede maatregelen die de bevolkingnu 
worden opgelegd een maat voor niets zullen blijken". Van verscheidene kanten 
is nu onderhand zware kritiek geuit op de zogenaamde saneringsmaatregelen 
van de regering-Martens V. 

De scherpste en meest pijnlijke voor Wilfried Martens en Co. kwam een poos 
terug van Fabrimetal-voorzitter Jacques De Staercke; degene die precies reeds 
in maart de maat-voor-niets van de volmachten-saneringen van de huidige 
Belgische regering voorspelde. 

„Het is allemaal zo inkoherent; zo onsamenhangend. De kapitaalvlucht dreigt 
in de hand gewerkt te worden... Echte sanering, echte besparingen: vergeet het 
maar". Aldus De Staercke. 

DE Volksunie heeft nu, vori
ge week donderdag, 
een (lijvig) saneringsdo-

kument aan de pers voorgesteld 
waarbij kompleet wordt afge
stapt van het lap- en prutswerk 
dat Martens V momenteel pres
teert. 

Allereerst dit: een waarachti
ge sanering is slechts mogelijk 
als de hervorming van de Belgi
sche staat in konfederale zin 
verwezenlijkt wordt 

Miljarden 
aderlatingen 

Geen illuzies maken: gezien 
het elan van de Vlaamse bewe
ging lijkt zulks hoegenaamd niet 
voor morgen te zijn 

Op vrijwel alle kommunautaire 
staatswijzigende fronten is het 
windstil. Zoals Wilfried Martens 
het wenste... 

Inmiddels kost, zo heeft de V U 
berekend, de voortzetting van 
het unitair staatsbestel alvast 
volgend jaar weer niet minder 
dan 201 miljard Hetzij nagenoeg 
evenveel als de Belgische rege
ring vooropstelt om binnen te 
rijven met het saneringsplan. 

De v u erkent dat de oor
sprong van de huidige ekonomi-
sche moeilijkheden internationa
le oorzaken heeft Maar in dit 
land werd de voorbije jaren. On
danks zekere internationale ken
tering, vooral een toename van 
de staatsuitgaven gepresteerd 
én een ongehoorde geldkreatie. 

Mét de liberalen in de regenng 
zijn de verschillende belastingre-

. keningen enorm gestegen. Even
als de werkloosheid. De ekono-
mische wetmatigheden werden 
opzij gezet; onder meer maar 
vooral bij middel van de fameuze 

' kommunautaire kompensatiepo-
litiek die telkenjare een miljar
den-aderlating als gevolg heeft. 

De Volksunie laakt konkreet 

ook nog de jaarlijkse verspillin
gen door telkens de overheids
tekorten te onderschatten; nu 
trouwens ook weer met de over
schatting van het besparingsre
sultaat ondanks de zware inleve
ringen. 

Er IS het enorme koopkracht
verlies. Terwijl de overheids
schuld blijft stijgen waardoor de 
intresten ondraaglijk hoog blij
ven en de investeringen alles 
behalve aangemoedigd worden. 

Inmiddels is de indexinlevering 
(elk jaar 2 procent) een verkapte 
belastingverhoging. Terwijl voor
al de zwaksten in onze samenle
ving worden getroffen. En toch, 
als klap op de vuurpijl, gaf Mar
tens prompt toe dat er middels 
diens saneringsplan andermaal 
40.000 arbeidsplaatsen zullen 
verloren gaan!... 

Vlaamse 

konsensus 

overheid presteert in het voor
deel van haar leden. 

Tweedens mag het inkomens
beleid vooral geen negatieve ge
volgen hebben op de werkgele
genheid. Verbetering van het | 

De „overheldsgoederen" die
nen opnieuw, mits duidelijke af
spraken meer voor rekening van 
de „gebruikers" gebracht te wor
den. Het gaat niet op elk jaar te 
budgetteren op basis van vorige 
jaarrekeningen, waarbij men vre
de blijft nemen met bijkredieten 
enzomeer. (Opteren voor zero-
basisbudgettering heet deze 
koerswending in budgettair vak
jargon). Maar de regering blijkt 
daarentegen haar „heilige pot-
verterende koeien" besparen. 

Het inkomensbeleid moet ge
baseerd worden op het princlep 
van recht op arbeid en recht op 
inkomen voor iedereen; waarbij 
rechtvaardige herverdeling ge
beurt via een doorzichtige fiskali-
teit 

Dringend hebben we in deze 
krisistijd overigens ook behoefte 
aan een brede maatschappelijke 
konsensus; in het Belgisch uni
tair verband zal zulks grote uto
pie blijven. 

Méér werk zal er in aanzienlij
ke mate slechts komen door 
vergroting van de aantrekkings
kracht op binnen- en buitenland
se investeerders. (Onder meer 
door veriaging van de vennoot-
schapsbelastingenJ 

En dan de industriële vernieu
wing... Wanneer wordt een einde 
gemaakt aan steunverlening 
voor bedrijven die geen enkele 
toekomst meer bieden? Spits
technologie. Een aktief KMO-
beleid: totnogtoe een politiek 
van grote beloften! 

I Het toegepast wetenschappe-

Het uitgewerkt VU-altematief 
(26blzJ, dat werd voorgesteld 
door algemeen VU-voorzitter 
Anciaux, kameriid W. Desaeye-
re, professor Jef Maton, en Ir. 
André Geens (lid partijbestuur), 
duldt de uitweg aan waariangs 
prompt meteen liefst 300 miljard 
kan worden bespaard. Zonder 
indringende staatshervorming 
zelfs reeds 200 miljard volgend 
jaar. 

Vanaf de nullijn 
Uit een omstandige bijgevoeg

de nota blijkt overduidelijk dat de 
kost van het unitarisme voor de 
Vlaame gemeenschap In '85 niet 
minder dan 201 miljard zal bedra
gen. Of, een kleine vergelijking: 
de huidige manke saneringsre
kening van gewezen federalist 
Martens zou reeds kunnen alter
natief geboekt worden door een 
verregaande konfederalizering. 

In een eerste faze de gemeen
schappen eigen financiële ver
antwoordelijkheid toewijzen 
voor de overheidsuitgaven in ei
gen streek zou prompt 100 mil
jard besparingen opleveren. Als 
dus komaf wordt gemaakt met 
de kompensatie- en chantagepo-
litiek. Dergelijke dossiers wer
den immers nog de voorbije 
maanden bij trossen door de 
Belgische kabinetsraads welwil
lend behandeld. Besparen op de 
overheidsuitgaven kan ook door 
alle ministeriële budgetten vanaf 
de nullijn onder de loupe te 
nemen. 

In het VU-alternatief wordt 
omstandig beschreven hoe deze 
techniek moet uitgewerkt en 
toegepast worden. Terwijl bo
venop de techniek van betaling 
door de gebruikers van over
heldsgoederen, fiskale onrecht
vaardigheden wegwerkt en de 
sociale kost van publieke over-
heidskonsumptie doet dalen. 

Over sanering van de sociale 
zekerheid is er de voorbije jaren 
reeds zo enorm veel te doen 
geweest. 

De VU pleit onder meer voor 
een herdenking van de financie
ring van het systeem op basis 
van de toegevoegde waarde van 
de bedrijven, in de plaats van het 
bestaande systeem van bijdra
gen op basis van het loon Hier
door zou precies de gemiddelde 
loonkost in arbeidsintensieve on
dernemingen verminderd wor
den en de neiging om mensen te 
vervangen door robots kunnen 
afnemen. 

Bijkomend is de VU voorstan
der van de fiskalizering van de fi-
vnanciering van de gezondheids
zorgen en de kinderbijslagen. De 
VU heeft ten slotte een aantal 
konkrete technische voorstellen 
om de tewerkstelling herop te 
krikken en het totaal volume van 
de werkloosheidsuitkeringen 
(door verbeterde tewerkstelling) 
te beperken. 

Alhoewel de VU in haar alter
natief spaarplan de nadruk legt 
op het belang van de konfedera
lizering, IS het zonder meer dui
delijk dat belangrijke onderdelen 
van het VU-saneringsplan een 
positieve bijdrage leveren (goed 
voor prompt 300 miljard bespa
ringen) tot de algemene diskus-
sie over de evolutie van onze 
maatschapfjelijke strukturen. 

Het Volksunie krisis-alterna-
tief omvat tien punten. Waarbij, 
aan de hand van wetenschappe
lijke berekeningen, wordt aange
toond dat 300 miljard kan wor
den bespaard door precies een 
dringend einde te maken aan het 
huidig „konsumptiefederallsme", 
ernstige sanering in de sociale 
zekerheid en indringende bespa
ring op de overheidsuitgaven. 

Kortom: eindelijk eens werk ma
ken van sanenng in de zoge
naamde niet-samendrukbare 
staatsuitgaven. 

Voorop staat de stelling dat in 
dit land nooit een zuinig en so
ciaal-eerlijk beleid zal kunnen 
worden gevoerd tenzij de funda
mentele staatshervorming in 
konfederale zin verwezenlijkt 
wordt. Elke gemeenschap dient 
haar verantwoordelijkheid op te 
nemen voor de uitgaven die de 

Huis van de Arbeid... Slechts dour verregaande federalizering kan 
de vlag de lading van het ministerie van arbeid weer dekken. 

Ji (foto Zafar) 

konkurrentievermogen van onze 
ondernemingen (zeker in Vlaan
deren) is nog mogelijk. De funda
mentele hervorming van de so
ciale zekerheid blijft ui t .iiyjs^ 

lijk onderzoek blijft onvermin
derd een industrieel stiefkind. En 
de overheidspolitiek mist even
zeer de trein van de technologie
evolutie. 

1 

I 
t 
f 

3 

Huis van de Arbeid... Slechts dour verregaande federalizering kan 
de vlag de lading van het ministerie van arbeid weer dekken. 

Ji (foto Zafar) 

konkurrentievermogen van onze 
ondernemingen (zeker in Vlaan
deren) is nog mogelijk. De funda
mentele hervorming van de so
ciale zekerheid blijft ui t .iiyjs^ 

lijk onderzoek blijft onvermin
derd een industrieel stiefkind. En 
de overheidspolitiek mist even
zeer de trein van de technologie
evolutie. 

10 MEI 1984 



Oktaaf Meyntjens: 

„Is dan toch alle zelf respekt 
in deze staat verdwenen?" 

Slechts één agendapunt vorige week: het wetsontwerp tot harmonizering van 
het pensioenstelsel. Een stelsel dat omwille van de demografische evolutie 
steeds aan belang wint binnen het geheel van de sociale zekerheid. Maar dat 
bleek helemaal niet uit het parlementair debat 

Bij de opstelling van het ontwerp werden wel de vakbonden en de sociale 
organizaties geraadpleegd. Terecht, ware het niet dat de regering daarmede de 
demokratische besluitvorming als beëindigd beschouwde. 

DE behandeling in kamer 
en senaat was slechts 
een noodgedwongen 

formaliteit. Geen letter mocht ge
wijzigd worden. Een gemiste 
kans dus voor een ware harmo
nizering. 

Want de omschrijving van het 
ontwerp van minister Maisnil is 
erg misleidend. Van een harmo-
nizatie valt nauwelijks te spre
ken. Volgens Wily Desaeyere 
komt het er grotendeels op neer 
„dat de woekerende ongelijkhe
den nog steviger bestendigd 
worden". 

Samen met zijn kollega Oktaaf 
Meyntjens diende hij een reeks 
amendementen in, om ultiem het 
wetsontwerp om te buigen tot 
een echte en gedurfde harmoni
zering. Het VU-initiatief botste 
evenwel op het schrijnend ge
brek aan zelfkritiek bij de be
leidsverantwoordelijken. 

Vijf stappen 
Het getuigt alleszins van 

moed, dat belde kamerleden ge
poogd hebben een diskussie ten 
gronde over de pensioenproble-
matiek op gang te brengen. Het 
volstaat immers niet langer her 
en der wat te snijden, af te 
schaffen, te verminderen of zelfs 
te verhogen. „Het is hoog tijd", al
dus Meyntjens, „om deze proble
matiek in al zijn aspekten gron
dig te besturen en aan te pak
ken. In een maatschappij waarin 
het aantal gepensioneerden ten 
gevolge van de bevolkingskurve 
en van artificiële ingrepen stijgt, 
IS het noodzakelijk ook voor dit 
deel van de bevolking aanneme
lijke levensvoorwaarden te 
scheppen" 

Inspelend op het ontwerp van 
Maisnil stelden beide VU-verko-
zenen vijf „stappen" voor om 
geleidelijk te komen tot een 
rechtvaardige harmonizering. In 
de eerste plaats moet de refe
rentieperiode gelijkgeschakeld 

worden. Vervolgens moet ge
sleuteld worden aan de propor
tionaliteit tussen de bijdragen en 
de pensioenen. Deze bestaat 
wel in de privé-sektor, niet in de 
overheidssektor. De twee vol
gende stappen slaan vooral op 
een aftopping van al te hoge 
pensioenen. Het huidige verschil 
tussen het maximum- en het 
minimum-pensioen is wraakroe-
pend voor de overgrote meer
derheid van de bevolking. 

Een laatste stap betreft de 

mensonterende toestand, dat 
het pensioenbedrag van de 
zelfstandigen steeds onder het 
bestaansminimum blijft liggen. 
Daarover dadelijk meer. 

Het is in het kader van deze 
vijf stappen dat Desaeyere en 
Meyntjens hun amendementen 
opstelden. Uiteraard met de no
dige omzichtigheid en over
gangsperioden, om de tewerk-
gestelden van vandaag niet te 
benadelen. Het zou voor bepaal
de groepen al te onrechtvaardig 

zijn om van vandaag op morgen 
een harmonizering door te voe
ren. 

Slechts 
het OCMW! 

Vooral voor de zelfstandigen 
Is het ontwerp erg ontgooche
lend. Van hun jarenlange strijd 
voor een harmonizering _komt 
niets in huis. Oktaaf Meyntjens 
maakte twee fundamentele vast
stellingen. 

Ten eerste wordt het basis
pensioen voor gepensioneerde 
zelfstandigen niet opgetrokken 
tot op het niveau van het ge
waarborgd inkomen voor bejaar
den. Aan index 177,85 ontvan
gen de zelfstandigen vandaag 
maksimaal 14.938 fr. voor gezin
nen en 11.950 fr. voor alleen
staanden. Het gewaarborgd in
komen voor bejaarden bedraagt 

Erg lezenswaard is het antwoord dat Joos Somers ontving op z'n vraag over het aandeel van de gewesten 
in het Airbus-programma. Auteur ervan is begrotingsminister en PSC'er Maystadt. Het onderzoek en de 
ontwikkeling van het Airbus-programma hebben de Belgische staat 1,15 miljard frank gekost Drie 
bedrijven hebben daarvan geprofiteerd: het Waalse Sonaca voor 90,5 t.h, het Brusselse Sabca voor 5,5 t.h. 
en het Vlaamse Asco voor 4 t.h. Momenteel worden 23 vliegtuigen per jaar geproduceerd, wat goed is voor 
350.000 uren jaarlijkse produktie. Ook hiervan gaat Sonaca met het grootste aandeel lopen, namelijk 79 th. 
Rest dan het zakencijfer, dat voor Sonaca jaarlijks ongeveer 750 miljoen fr zou bedragen. Asco bereikt 

nauwelijks 120 miljoen fr 

O. Meyntjens: „... schrijnend!... 

resp. 17.142 fr. en 12.342 fr. per 
maand. 

De jaarlijkse bijslag van 
1.500 fr., die de l O t h . van het 
pensioen van de maandwedde 
niet mag overschrijden, is 
slechts een aalmoes. Zelfs de 
achterstand op het gewaar
borgd minimum-inkomen wordt 
daarmede niet opgehaald. 

Pure schande noemt Meyn
tjens het, dat deze regering niet 
eens de politieke moed had om 
het pensioen van zelfstandigen 
op te trekken tot het bestaansmi
nimum, „te het niet schrijnend dat 
een zelfstandige die gans zijn 
loopbaan bijdragen betaalt, risi
co's neemt op eigen verantwoor
delijkheid en bovendien noch 
van enige werkloosheidsvergoe
ding of ziekteverzekering kan 
genieten... dat die zelfstandige op 
z'n oude dag moet leven van een 
pensioen dat te veel is om van te 
sterven en te weinig om van te 
leven? Kan het nog door de 
beugel dat de minstbedeelden 
onder de gepensioneerde zelf
standigen, verplicht worden zich 
te wenden tot het OCMW? Is 
dan toch alle zelfsrespekt in 
deze staat verdwenen?" 

Een tweede bemerking van 
Meyntjens betreft het proportio
nele pensioen, dat voor de zelf
standigen pas in het futuristische 
jaar 2030 tot zijn volledig recht 
zal komen. Met dat jaar voor 
ogen moet ondubbelzinnig ge
steld worden: de grens van de fi
nanciële draagbaarheid van de 
KMO's is bereikt. De huidige 
bijdragen belopen reeds 
14,35t.h., zonder rekening te 
houden met de bijkomende ver
hoging alsook met de optrekking 
van het tussenplafond. Een stij
ging van de bijdrage kan de 
leefbaarheid van onze KMO's 
slechts verder aantasten. Mocht 
dus het stelsel van het proportio
neel pensioen op lange termijn 
niet haalbaar lijken, dan moet dit 
stelsel aangepast worden... Ui
teraard zonder weg te vluchten 
in nieuwe bijdrageverhogingen! 
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KIMER 
Lokale 
besturen 
platgedrukt! 

De kamer startte dinsdag haar -
werkzaamheden met de begro
ting van Binnenlandse Zaken. 
Niet minder dan drie VU-woord-
voerders werden aangeduid om 
Nothomb het vuur aan de sche
nen te leggen. En zo lastig is dat 
niet.. 

Zijn houding inzake Happart, 
Wezembeek-Oppem, de Raad 
van State... Meer dan voldoende 
voer voor André De Beul, Jef 
Valkeniers en Julian Desseyn 
om de minister huiswaarts te 
debatteren en zijn departement 
definitief te splitsen. 

In afspraak met zijn kollega's 
handelde De Beul als eerste 
over de financiële problemen 
van de gemeenten. Deze rege
ring verstaat immers perfekt de 
kunst om haar wanbeleid af te 
wentelen op de lokale besturen. 

Beetje bij beetje worden deze 
platgedrukt in een budgettair 
keurslijf. In 1976 werd de dotatie 
van het Gemeentefonds defini
tief vastgesteld op 7,65 th . van 
alle fiskale ontvangsten van het 
rijk. Maar sedert 1979 wordt die 
dotatie stelselmatig verminderd. 
En die trend gaat vandaag on
verpoosd verder. 

Eerst was er een koninklijk 
besluit dat bepaalde dat vanaf 
1985 de dotatie gelijk zou blijven 
aan die van het vorige jaar, 
slechts vermeerderd met een 
stijgingskoëfficiënt die gelijke 

A. De Beul: „Vlaamse gemeen
ten betalen staatsgelag". 

tred houdt met de stijging van de 
lopende staatsuitgaven. Kwam 
dan artikel 25 van het hangende 
ontwerp van herstelwet. Dat be

paalt dat in 1984, 1985 en 1986 
de invloed van de loonmatiging 
op de rijksbegroting niet meege
rekend wordt voor het bepalen 
van de dotatie. In vergelijking 
met wat op deze wijze aan de 
gemeenten onthouden wordt, is 
de 21 miljard die onlangs kadeau 
werd gedaan slechts een peul
schil. 

In feite dus worden de ge
meenten opgezadeld met de ge
volgen van het wanbeleid en de 
nalatigheden van de centrale 
overheid. En de Vlaamse ge
meenten des te meer. In dat 
verband spreekt de verdeelsleu
tel van het Gemeentefonds 
boekdelen. Jaarlijks ontvangt 
Vlaanderen per inwoner welge
teld 1.366 fr. minder dan Wallo
nië! 

SENAAT 
Bergaf met 
PTT en RTT 

De senatoren buigen zich mo
menteel over de begroting van 
posterijen, telegrafie en telefo
nie. Traditiegetrouw treden Bob 
Maes en Oswald Van Oote-
ghem daarbij op als vertolkers 
van de inzichten van hun fraktie. 

Maar de eerste vaststelling 
van Bob Maes zal wel gemeen
goed zijn: „Met de post en het 

PARLEMEWAIRE 

SROKKEIS 
MET was een rustige parle

mentaire week. De senaat 
bleef thuis en de kamer verga
derde slechts één dag. Eindelijk 
slaagde de meerderheid er die 
dag in, om in een zesde stemron
de het vereiste quorum te halen. 
Heel nippertjes slechts, want de 
steun van Karel Dillen en Roger 
Nols had ze hardstikke nodig. 
Meteen zetten deze twee volks
vertegenwoordigers mede het 
licht op groen voor de begroting 
van de dotaties voor de gemeen
schappen en gewesten. 

OOK stemde de kamer — 
Nederlandstaligen tegen 

Franstaligen — in met de inover-
wegingneming van een wets
voorstel van Karel Dillen tot 
splitsing van het arrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde en tot 
afschaffing van de taalfaciliteiten 
in de zes Brusselse randge
meenten. Slechts kamervoorzit
ter Defraigne en de Waalse libe
ralen Henrion en Poswick 
schaarden zich aan Vlaamse zij
de. 

VOOR het overige werd gans 
de dag gehandeld over het 

wetsontwerp tot harmonizering 
van het pensioenstelsel. De 
woordvoerders van de VU-frak-
tie waren Wil ly Desaeyere en 
Oktaaf Meyntjens. 

TE Florennes is de reorganiza-
tie van de basis trouwens 

volop bezig. Via een vraag van 
Willy Kuljpers vernamen we dat 
de eerse Amerikaanse militairen 
reeds ter plekke zijn. Eind van dit 
jaar zullen er een 400-tal verblij
ven, waarvoor buiten het domein 
woningen worden gebouwd. 

UIT de cijfers van de Belgi
sche dienst voor Land

bouw en Nijverheid blijkt dat 
Vlaanderen tijdens de periode 
1977-1981 slechts 31 th . van de 
kompensaties ontving, Wallonië 
55 t.h. en Brussel 13 th . Onder
vraagd door Jef Valkeniers, ver
klaarde minister Eyskens dit grof 
onevenwicht door te verwijzen 
naar de vliegtuigbouwsektor, 
meer bepaald het F-16-program-
ma. 

VOOR de huisvesting van de 
diensten van de Vlaamse 

Gemeenschap werden er te 
Brussel een 11-tal panden ge
huurd Samen zo'n 40.500 m2 
bureaus, 12.200 m2 archief en 
138 parkeerplaatsen. Huurprijs 
per jaar: 145560.051 fr. Tot zijn 
verbazing vernam Jaak Ga
briels dat door deze overheve
ling van personeel de centrale 
administratie toch niet zal kun
nen besparen op haar huurruim-
te 

postcheckambt gaat het sedert 
jaren bergaf." Ten bewijze daar
van verwees hij onder meer naar 
de minder snelle bedeling van 
brieven en naar de trage en 
manke werking van het post
checkambt Voor de oorzaken 
moet al evenmin ver gezocht 
worden: het jarenlang geknoei 
met het komputerpark en de 
diverse boekhoudingssystemen, 
de politizering en de veranderen
de mentaliteit bij een aantal per
soneelsleden. Voeg daarbij de 
jongste stakingen en het kan 
niemand verbazen dat post en 
postcheckambt heel wat kliën-
ten kwijtspeelden. 

Met de invoering van het 
Postomat-net zal dat geenszins 
rechtgetrokken worden. Een sa
menwerking met privé-systemen 
dringt zich hier op. Bovendien 
vroeg de VU-senator zich af of 
niet gedacht moet worden aan 
de samensmelting van de post-
checks met de ASLK. 

Wat de RTT betreft is vooral 
de financiële toekomst erg som
ber. Dat is spijtig omdat deze 
regie een fjerfekt hulpmiddel is 
om dé industrie te richten naar 
spitstechnologie en aldus een 
flink deel van de tewerkstelling 
veilig te stellen. 

Tot slot richtte Bob Maes zich 
tot de heren Maystadt en De-
housse: „Elk monopolie inzake 
staatsbestellingen moet afgewe
zen worden. Toch zip er gespe-
cializeerde firma's die belangrij
ke investeringen doen, duizen
den mensen tewerkstellen en 
vrij behoorlijke resultaten boe
ken. Konkurrentie op dit vlak 
mag noch door staatssteun, 
noch door gewestelijke steun in 
de hand worden gewerkt om 
een deel van de sektor kunstma
tig van het ene gewest naar het 
andere gewest over te hevelen." 

Duidelijke taal aan het adres 
van de Walen, vooral dan met 
het oog op de komende rege-
nngsbeslissing over de digitalize-
ring van de telefooncentrales. 
De Waalse senatoren schenen 
dat evenwel met begrepen te 
hebben, waarop Oswald Van 
Ooteghem resoluut pleitte voor 
een regionalizering van PTT en 
RTT. 

Tussen 
droom 
en daad 

Op 2 mei heeft de Vlaamse regering 26 ontwerp
resoluties goedgekeurd in verband met een ver
nieuwd industrieel beleid in Vlaanderen. Deze resolu
ties verwoorden wat de Volksunie sedert jaren 
herhaalt: een korrekte uitvoering en maximale inter
pretatie van de staatshervorming van augustus 1980. 

r wordt gepleit voor een 
overheveling van alle hef
bomen van het mdustneel 

beleid en het wetenschappelijk 
onderzoek naar de gewesten. 
Ook voor de regionalizering van 
de nationale sektoren, de federa-
lizering van het onderwijs, enkel 
het kader voor de ekonomische 
en monetaire unie wordt behou
den. 

Niets dan positieve elemen
ten, zou men zeggen. Eindelijk 
opnieuw een kordate houding 
van de Vlaamse regering. En 
inderdaad kunnen wij niet an
ders dan de vooropgestelde re
soluties goedkeuren en toejui
chen. Tegelijkertijd echter wordt 
in de Kamerkommissie van Fi
nanciën de eerste herstelwet be
sproken in uitvoering van het 
zogenaamde saneringsplan van 
de regering. 

Daarin komt een hoofdstuk 
voor dat handelt over het rekon-
versiebeleid en waarvan zelfs de 
Raad van State zegt dat het 
uitsluitend tot de bevoegdheid 
van de gewesten behoort Even
eens merkt de Raad op dat de 
herstelwet de wetgeving op de 
ekonomische expansie aanvult 
wat onmogelijk is zonder vooraf
gaand akkoord van de gewes
ten. Tot slot maakt de centrale 
regering de afbakening van de 
rekonversiezones afhankelijk 
van het eensluidend advies van 
de Gewesten. Volgens de Raad 
van State kan dergelijk veto
recht slechts ingevoerd worden 
door een w e t goedgekeurd met 
een bijzondere meerderheid. 

Kortom, het is zonder meer 
duidelijk dat deze maatregelen 
van de herselwet flagrant in te
genspraak zijn met de mooie 
resoluties van de Vlaamse rege
ring. 

Het feit dat de centrale rege
ring de argumentatie van de 
Raad van State aanvecht voor
spelt weinig goeds. De Vlaamse 
parlementsleden die de resolu
ties van de Vlaamse regering 
steunen, kunnen onmogelijk 
deze herstelwet goedkeuren 
zonder zichzelf tegen te spM-e-
ken. Het zou echter niet de eer

ste maal zijn dat CVP en PVV in 
Kamer en Senaat hun eerder 
ingenomen standpunten in de 
Vlaamse Raad verloochenen. 

De meerderheidsleden in de 
kommissie voeren aan dat de 
behandelde materie een konkur-
rerende of gedeelde bevoegd
heid betreft tussen de Gewes-

André Geens 

ten en de centrale regering. 
Deze houding getuigt van een 
onkonsekwente gedachten-
gang: tot op heden werd steeds 
aangenomen dat de staatsher
vorming geen konkurrerende 
bevoegdheden kent 

Het verloop van de besprekin
gen in het overlegkomitee en in 
het parlement zullen ons leren in 
hoeverre de Vlaamse leden van 
de meerderheid bereid zijn, om 
hun mooie en verregaande eisen 
tot verdere regionalizering ook 
te verdedigen en zichzelf weer 
niet zullen verloochenen zoals in 
het geval Happart, Cockenll-
Sambre, Chooz en zoveel ande
re vernederingen Het aanvaar
den van de herstelwet in haar 
huidige vorm zou deze regering 
Martens V en de CVP-PW-
meerderheid tot absolute kam
pioen maken van het aantal 
Vlaamse kapitulaties in de Belgi
sche geschiedenis. 

André Geens, 
lid van het Partijbestuur 
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Geslaagde VU-dialoogdag te Berchem 

Kaderleden in 
bedrijf en 
maatschappij -
Een toekomstvisie 

„Dit is de eerste keer dat een politieke partij zoveel aandacht besteedt aan de 
specifieke problematiek van het kaderpersoneel", verklaarde een panellid bij het 
begin van zijn referaat Zaterdag debatteerden ruim 70 VU-bestuursleden en 
-mandatarissen over het tema: „Kaderleden in bedrijf en maatschappij - Een 
toekomstvisie". Deze VU-dialoogdag voorgezeten door een panel van deskundi
gen, mag biezonder geslaagd worden genoemd. 

NA de dialoogdag over 
„Medebeheer en parti
cipatie", die enkele we

ken geleden plaatsvond in Dron
gen en in het vooruitzicht van 
nog enkele dialoogdagen (o.a. 
over de sociale zekerheid en de 
werkloosheidsbegeleiding) werd 
nu het hoofdstuk kaderperso
neel ten gronde voorbereid. 

Deze dialoogdagen zijn immers 
de hoekstenen van het alge
meen VU-kongres op 18 novem
ber over „Werk in een zelfstan
dig Vlaanderen". 

De uitweg 
Dagvoorzitter Frans Kuijpers 

verwelkomde de vergadering en 
situeerde de problematiek van 
het kaderpersoneel in een rui
mer kader. „Deze dialoogdag is 
kwasi volledig gewijd aan de 
eigen problematiek van de ka
derleden. Bij de voorbereiding 
van dit colloquium hadden wij 
intense kontakten met diverse 
organizaties die zich t>ezighou-
den met deze problematiek en 
hadden wij kontakt met kaderle
den zelf. Twee zaken schijnen te 
primeren: de eigen status van 
het kaderlid (vooral in het eigen 
bedrijO en zijn materiele en 

financiële levensvoorwaarden." 
Dat de Volksunie deze proble
matiek zeer ten harte neemt 
blijkt ondermeer uit de organiza-
tie van deze dag door haar stu
diecentrum (het VNS). En dit op 

het gepaste ogenblik, vermits nu 
ook politiek de problematiek van 
de kaders geaktuallzeerd in het 
centrum van de belangstelling 
staat door het wetsontwerp 
Hansenne en het wetsvoorstel 

Het panel, met in het midden gemeenschapsminister Schiltz, 
dagvoorzitter Frans Kuijpers en VNS- direkteur Vanoverschelde. 

ter bespreking, In de senaats
kommissie. 

Ook in „De Uitweg", haar re
cent gepubliceerd „Sociaal Eko-
nomisch profiel", benadrukt de 
V U de grote rol van de kaders. 
„Omdat kaderleden, ruggegraat 
van de onderneming, in de eigen
tijdse, toekomstgerichte visie op 
de evolutie van de maatschappe
lijke betekenis van de onderne
ming in Vlaanderen een belang

rijke rol kunnen en moeten 
spelen." 

Meer inspraak 
Daarna werden de standpun

ten van diverse organizaties ver
tolkt door top-verantwoordelij-
ken. De h. De Keyzer, nationaal 
ondervoorzitter van het NCK, de 
h. Van Heddegem, nationaal se-
kretaris van het NVK, de h. Beir-

(Zie verder blz 9) 

Vic Anciaux op dialoogdag 

Onaanvaardbare plagerijen ir 

tegenover kaderpersoneelI i i 

Op het einde van deze leerrijke dialoog- en 
studiedag richtte VU-voorzitter Vic Anciaux zich tot 
de aanwezigen. 

ANCIAUX onderstreepte 
dat de kaders in de be
drijven hun aparte posi

tie niet slechts ontlenen aan hun 
bijzondere plaats op de draai
schijf tussen de ondernemers en 
de werknemers, maar ook en 

vooral aan de grote verantwoor
delijkheid die zij dragen, zowel 
inzake het goede verloop van 
het ekonomisch proces als op 
het vlak van de humane relaties 
in heel de bedrijfsgemeenschap. 

Hij wees de kaderleden erop 

Veel geïnteresseerden tijdens de VU-dialoogdag over de specifieke problematiek van het 
kaderpersoneel 

dat deze grote verantwoordelijk
heid dient gepaard te gaan met 
andere waarden. Het dragen van 
verantwoordelijkheid wordt niet 
alleen gediend door een voort
durend aangescherpte profes
sionele bekwaamheid maar te
vens door een hoogstaande per
soonlijkheid en een diep moreel 
besef van de te vervullen op
dracht. 

Anciaux kloeg in dit verband 
de scheefgegroeide toestand 
aan waarin het kaderlid zich op 
financieel gebied bevindt en die 
nog verergerd wordt door de 
maatregelen in het zgn. spaar-
plan van de regering. De fiskale 
en parafiskale druk zijn bijzonder 
hoog en bereiken bij het hoger 
kader de 70 %. Het is dan ook 
onaanvaardbaar dat de regering 
nog bijkomende lasten wil leg
gen op sommige voordelen 
waarvan de kaderleden kunnen 
genieten Deze plagerijen zijn 
bovendien totaal onnodig en ver
minderen alleen maar de motiva
tie van de kaderleden. 

De Volksunie-voorzitter bena
drukte dat een volledig engage
ment van het kaderpersoneel nu 
en in de toekomst meer dan 
noodzakelijk is. Door de ekono-
mische verschuiving in de we
reld en de daarmee samenlopen
de relatieve vermindering van de 
familiale bedrijven, dient de ver
houding tussen kapitaal en ar
beid volledig herdacht. Het kapi
taal wordt steeds meer anonie
mer. Hierdoor wordt de plaats 
van het kader steeds meer de
terminerend voor het bedrijf. 

Mentaliteit 
wijzigen 

Niettegenstaande deze evolu
tie herinnerde de VU-voorzitter 
de kaderleden eraan dat hun 
plaats hoe dan ook blijft behoren 
tot de wereld van de arbeid. Zij 
dienen dan ook deze plaats te 
bekleden in de voile zin van het 
woord. 

De maatschappij van morgen 
zal volgens Anciaux andere ei
sen stellen aan het sociaal-eko-
nomisch leven dan gisteren. Het 
overleg tussen patronaat en vak
bonden zal zich moeten verleg
gen naar de solidaire belangen
gemeenschap van het bedrijf. 
Daar dient het zwaartepunt van 
de overlegdemokratie gezien te 
worden. Per onderneming moe
ten inspraak, participatie en me
dezeggenschap gewaarborgd 
worden aan allen die erbij be
trokken zijn. Uiteraard is hier een 
bijzondere rol weggelegd voor 
het kader. 

Deze vernieuwde overleg-
ekonomie vergt een grondige 
mentaliteitswijziging, niet in het 
minst bij patronaat en vakbon
den. Vic Anciaux nep deze orga
nizaties op hun rol en werking in 
die zin te heroriënteren. Zij moe
ten zich neerleggen bij de be
langrijke funktie van de onderne
ming zelf, zowel in het ekono
misch als in het maatschappelijk 
gebeuren van morgen. Een poli
tiek pluralistische houding van 
de georganizeerde sociale part
ners zou daarbij een stap in de 
goede nchting zijn. 
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naert, direkteur-generaal van het 
VBO en de h. Mark Lahaut, 
provinciaal sekretaris van het 
VKW-Oost-Vlaanderen verdui
delijkten hun visie, waarbij het 
vaak tot pittige diskussies kwam. 

De kongresgangers werden 
hierbij uitstekend geholpen door 
de keurige en uitgebreide doku-
mentatiemap van het VNS, sa
mengesteld door direkteur Gil
bert Vanoverschelde. 

De meeste sprekers waren 
het roerend eens over het feit 
dat het kaderpersoneel meer in
spraak in het bedrijf moet krij
gen, alleen over de vraag hoe 
deze vorm van inspraak dient 
georganizeerd, bleken de menin
gen verdeeld. Indien deze uit
spraak via de ondernemingsraad 
zou gebeuren, dan dient de vrij
heid van kandidaturen evenwel 
verzekerd. Het verengende mo
nopolie van de vakbonden moet 
doorbreken. 

Ook was iedereen van mening 
dat de fiskale druk op kaderle
den een maximum heeft bereikt 
Verder vroegen enkele interve-
niënten dat het kaderpersoneel 
aktief betrokken zou worden bij 
het sociaal overleg op nationaal 
vlak. 

Motiverende rol 
Na de middagonderbreking 

schetste gemeenschapsminister 
Hugo Schiltz enkele wezenlijke 
opdrachten van en voor het ka
derpersoneel in het Vlaanderen 
van vandaag en morgen. 

H. Schiltz had het vooral over 
de rol van het kader in de Vlaam
se samenleving. Hij wees hierbij 
op de ontzettelijk grote invloed 
van het kaderpersoneel bij de 
vernederlandsing van het be
drijfsleven. Deze opdracht is nog 
niet volbracht, vermits er nog 
resten van het semi-koloniaat 
frankofoon regime voortbestaan 
in de hoogste Vlaamse bedrijfs-
regionen, vooral dan in bepaalde 
financiële ondernemingen. 

Verder benadrukte de ge
meenschapsminister de sleutel
rol van het kader in de onaf-

. wendbare en noodzakelijke toe
name van de betrokkenheid van 
werknemers bij het beleid van 
de onderneming. Het is ongetwij
feld zo dat de weerstand van het 
patronaat een grotere medezeg-
gingschap van de werknemers 
kleiner zal zijn t.o.v. kaderleden, 
dan van arbeiders en bedienden. 

In een eerste faze van medebe
heer zullen inderdaad vooral 
deze kaderleden een taak te 
vervullen hebben. Bovendien 
zijn zij de aangewezenen om het 
bedrijfsbeleid te vertalen naar de 
overige werknemers. Waarbij 
Schiltz wel waarschuwde dat 
het kader geen nieuwsoortig pa
tronaat mag worden. 

Tot slot stelde Schiltz dat de 
kaderleden een grote uitdaging 
moeten beantwoorden. Het is 
vaak dit bedrijfskader dat — 
dankzij een steeds hernieuwde 
kreativiteit en mits een hardnek
kige verbetenheid — de vernieu
wende motivering zal moeten 
overbrengen. Zowel naar de be-
drijfstop als naar de basis toe. 
Dat het kaderpersoneel evenwel 
recht heeft op een ernstig eko-
nomisch, financieel en juridisch 
statuut staat als een paal boven 
water. Zoniet dreigen voornoem
de taken voor kaderleden 
volstrekt onrealizeerbaar te 

worden. 
(pvddl 

VNOS op de televisie, dinsdag 15 mei 

Europese Vrije Alliantie 
op TV 

De Vlaams Nationale Omroepstichting brengt op 
dinsdag 15 mei aanstaande omstreeks 21 u.30 op 
het eerste BRT-net een televisiereportage over de 
Europeèe Vrije Alliantie (EVA). Op 6 april jongstleden 
kwamen, op initiatief van de Volksunie, de vertegen
woordigers van de EVA te Brussel bijeen, om een 
gemeenschappelijk kiesplatform op te stellen voor 
de Europese verkiezingen van 17 juni aanstaande. 

DE volkeren en hun speci
fieke problemen waren 
daarbij het uitgangs

punt Ze raakten het eens over 
een zespuntenprogramma, dat 
verder reikt dan het bekende 
staatsegoïsme. Eenheid en ver
scheidenheid is het streefdoel 
van een Europa, waarvan de 
kaart een heel ander uitzicht 
heeft. 

De leden van de EVA maak
ten ook kennis met de stad Gent 
haar talrijke monumenten en 
boeiende geschiedenis. Vriend
schapsbanden werden gesmeed 
en vertegenwoordigers van min
derheden lieten ongesmoord 
hun stem horen. 

vu-rol in EVA 
Een aantal verdrukte groepen, 

die de volkerenuniegedachte 
van de Volksunie daadwerkelijk 
steunen, werken mee aan het 
TV-programma: Geeske Krol en 
Roelof Fakema uit Friesland, 
Gustave Alirol uit Occitanië, Al
lan Macartny uit Schotland, Clau
de Magnabosco uit Aosta, Ferdi
nand Moschenross uit Elzas en 
Phil Williams uit Wales. Verder 
ook VU-Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke en de VU-
volksvertegenwoordlgers Jan 
Caudron en Willy Kuijpers. 

De meeste EV A-vertegen
woordigers waren ook aanwezig 
in het sportpaleis te Gent op 8 

april jongstleden voor de viering 
van dertig jaar Volksunie. 

Enkele merkwaardige uitspra
ken, die tot nadenken stemmen: 

Ferdinand Moschenross: 
„We zijn kultureel nog gekoloni-
zeerd". 

Roelof Falkena: „De Volks

unie heeft voor ons zeer veel 
betekend". 

Claude Magnabosco: „Het 
Europa der volkeren zal er heel 
anders uitzien dan het Europa 
dat we nu spijtig genoeg heb
ben". 

Allan Macartny: „De huidige 
professionele aanpak van de Eu
ropese Vrije Alliantie is een 
waarborg voor haar toekomst". 

Gustave Al i ro l : „De centralis
tische landbouwpolitiek en de 
werkloosheid treffen vooral ver
waarloosde streken". ' 

Phil Wil l iams: „De welvaart 
terug naar de regio's brengen". 

Het VNOS-programma han
delt verder ook over het interci-

typlan van de NMBS, dat op 3 
juni ingaat m.m.v. Herman Wei-
ter, joernalist; Jaak Gabriels, VU-
volksvertegenwoordiger; Guido 
Van In en Oswald Van Oote-
ghem, VU-senatoren. 

Hoe (on)bekend? 

„Vlaanderen?, nooit van ge
hoord, mijnheer!", of hoe (on)be-
kend is Vlaanderen tegenwoor
dig in de wereld. Hugo Schiltz, 
gemeenschapsminister van Fi
nanciën en Begroting en Vic 
Anciaux, algemeen VU-voorzit-
ter reageren vanuit de studio op 
een aantal uitspraken over 
Vlaanderen in Europa. 

Vertegenwoordigers van de Europese volkeren rond de VU-vertegen-
woordigers: één familie. 

ADVERTENTIE 

Eén jfrank van 1970 is vandasg slechts 39 centiemen 
waard.* Weet u hoeveel de Krugeniand van 1970 
nu waard is? 

In 1970 betaalde u amper 
2.100 frank voor een Krugerrand. 
Nu is hy meer dan 22.000 ftank 
waard. 

De nieuwe Krugerrand-bro-
chure staat vol met harde feiten 
over goud en de Krugerrand. 

Naam: 

Wilt u ze gratis ontvangen, 
vraag ze dan schriftelijk aan by de 
International Gold Corporation, 
Egmontstraat 15,1050 Brussel. 

* Nationaal Instituut voor de Statistiek. 

Adres: 

KRUGERRAND 
Goud dat u best bijhoudt. 
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Vaudevillesk beleid is hoofdschuldige 

De bouw blijft 
in diepe liHsisput 
zitten 

„Het land heeft behoefte aan produktieve investe
ringen; geldinjekties die zichzelf terugbetalen in 
plaats van aan de gemeenschap twee keer geld te 
kosten..." 

Het is de Nationale Kon federatie van het Bouwbe
drijf die de jongste tijd (nu reeds enkele jaren) aan de 
klaagmuur staat En terecht Onlangs nog werd de 
geldversmossende politiek van Openbare Werken 
aangeklaagd, waarbij de kommunautaire voetangels 
het hevigst prikkelden. 

VANDAAG is er (ander
maal) de opbouwende 
kritiek van de Konfede

ratie. De tesis wordt namelijk 
verdedigd dat aanzwengelen 
van de bouwaktiviteit (andersge-
richt dan met projekten in het 
verleden die diepe miljardenga-
ten sloegen in de staatskas, en 
waarvan nog in lengte van jaren 
de intrest-averij dient betaald te 
worden), dat met een adekwate 
bouwpolitiek de tewerkstelling in 
een zeer belangrijke industriële 
sektor kan heropgekrikt worden. 

Het is zeer ergelijk te moeten 
vaststellen dat onder andere de 
minister van Ekonomische Za
ken de jongste tijd uitpakt met 
statistieken over industriële pro-
duktie en toegevoegde waarde, 
waarbij opgeschroefd optimisti
sche cijfers worden vermeld... 
precies door weglaten van de 
mizeriecijfers die de bouwsektor 
boekt 

De bouw Is „Immers" overwe
gend een Vlaamse bedrijvigheid 
en dus verre van het politieke ka
liber van de Waalse Cockerlll 
staalbedrijvigheld.-

Geharrewar 
Er is in de bouwwereld nog im

mer veel te doen over het grote 
kommunautaire geharrewar. 

De verdeling van bevoegdhe
den tussen nationale en gewest
regeringen doet de bouwsektor 
Inderdaad geen deugd. Vooral 
niet het gehakketak tussen de 
ene en de andere minister van 
gewestelijk en nationaal niveau. 

Een en ander maakt dat de 
overheidspolitiek ten aanzien 
van de bouwwereld allesbehalve 
getuigt van een goed manage

ment. Onder meer het feit dat in 
Vlaanderen in de voorbije jaren 
om diverse (vooral natale) rede
nen opmerkelijk meer nieuw
bouw nodig blijft dan in Wallonië 
is ergerlijk lang aan het beleidsln-
zicht van de zich In mekaar op 
versneld tempo opvolgende be
windslieden ontsnapt Niet alleen 
in de relatie tussen de kommu-
nautalr bekvechtende ministers. 

Ook zelfs bij Vlaamse beleids-
instanties konden we ooggetui
ge zijn van een bouwpolitiek met 
vaudevilleske allures. 

Wat de stimulering van de 
woningbouw betreft zijn er op 
nauwelijks enkele jaren tijd en
kele dozijnen maatregelen geno
men die yerre van aard waren 
om de bouwaktiviteit op te krik
ken of de bouw- en koopgega
digden te stimuleren In hun 
drang om zelf een eigen woonst 
te verwerven. 

BTW-honger 
Er werd gegoocheld met 

bouwpremies, BTW-teruggave, 
BTW-verlaging, rentetoelagen 
en dies meer Systemen werden 
afgeschaft, prompt terug in het 
leven geroepen, opnieuw tot nul 
teruggeschroefd... De kandidaat
bouwer of -kofjer kreeg, alle mi
nisteriële mooie woorden en pu
blicitaire campagnes ten spijt, 
geen gedegen houvast om zijn 
grote avontuur aan te vatten. Het 
nieuwste systeem betreft de 
verzekering bij inkomensverlies. 

De overheid waarborgt bij te 
springen om in zo'n geval de 
hypotekaire last te kunnen blij
ven afbetalen. Evenwel, slechts 
gedurende een beperkt aantal 
jaren. 

Zulks betekent evenwel dat 
slechts een waarborghulp wordt 
geboden aan precies diegenen 
die voldoende kapitaal hebben 
om een woonst te verwerven. 

Want deze verzekering houdt 
niet meteen financiële steun in, 
tenzij precies in het geval het 
gezin getroffen wordt door 
werkloosheid. Het komt dus 
neer op steun aan eerder vermo
gende gezinnen. De rest wordt 
danig in de kou gelaten. 

Vandaar dat de bouwaktiviteit 
in uitzichtloze krisis blijft sukke
len. Temeer, omdat de rentelas
ten, als gevolg van de grote 
geWhonger van de staat voor 
hypotekaire leningen fabuleus 
hoog blijven. 

En, men zou het haast verge
ten: in het kader van het zoge
naamde herstelplan heeft de 
centrale regering besZ/sf om van
af eind volgend jaar de BTW in 
de bouwbedrijvigheid opnieuw 
op te trekken tot 17 (of 16?) pro
cent.. 

Discriminatie 
Men zal dan weer kunnen 

janken over de krisis in de sektor 
van de woningtxjuw, want van 
vandaag op morgen zal dan de 
bouwrekening in één klap met 

Krap zitten 
hoeft niet meer 

KB- Komfortlening 
Met een KB-Komfortlening kunt u iets 

kopen voor uw huis of er werken laten in uitvoeren. 
Zet op uw aanvraag hoeveel geld u denkt nodig te 
hebben en binnen 24 uur krijgt u antwoord. 

Zo vlot verloopt het toekennen van een 
KB-Komfortlening. 
Lager dan het wettelijk tarief. 

Ook niet-cliënten kunnen dank zij dat extra lage 
tarief enige duizenden besparen. 

Maar bent u al 6 maanden KB-cliënt, _ _ ^-_ 
dan leent u zelfs nóg goedkoper. m Rfl J J 
Kom er eens over praten. • W - K i W J 

_ U bent altijd welkom. 

ken op rekening van de staat 
Maar gewoon om te overleven. 

Daarbij komt weer de discrimi
natie tussen Vlaamse en Waalse 
of Brusselse ondernemers op
duiken. Waarbij de staat miljoe
nen versmost door de beste 

Sierpleister op gevels? 
Kelderdichtingen 

Alle vochtisolaties 

A.B.D. 

(Antwerpse Bouw- en Dichtingswerken) 

Eikenstraat 212, Reet - Tel. 03-888.64.68 

Ook ruwbouw & sleutel op de deur 

liefst tien procent verhoogd wor
den. 

Het is duidelijk dat aan de 
bouwondernemers slechts lip
pendienst wordt bewezen. Er 
zijn gouden jaren geweest voor 
diegenen die grote opdrachten 
wegkaapten bij openbare wer
ken. Ook deze branche kent nu 
ellebogenwerk; niet meteen om 
enorme winsten te kunnen boe-

(Vlaamse) offerte te klasseren 
en scheep te gaan met een 
Waalse onderneming die voor 
een duurdere rekening minder 
kwaliteit aanbiedt.. Zoals bijvoor
beeld pas nog is gebleken bij de 
keuze van aanbesteding voor de 
bouw van logement voor de VS-
soldaten die de rakettenbasis 
van Florennes spoedig willen 
gaan bemannen... 

•^SKU, BOUWBEDRIIF L U C I L E G E M S NAAMU3ZE 
VENNOOTSCHAP 

VAARTSTRAAT 9 - MASSENHOVEN (ANTWERPEN) - TEL. 03/484.40.01 

Rentemizerie 
Het is nu wel duidelijk. De 

krisis in de woningbouw is voor 
het belangrijkste gedeelte te wij
ten aan de enorm hoge rentelas
ten. 

Wat de klaagzang van de aan
nemers voor openbare werken 
betreft kan vastgesteld worden 
dat de overheid jarenlang met 
beton gesmost heeft dat het een 
lust was, en niet tijdig voorzien 
heeft dat deze betonmolens zou
den stilvallen. Dat niet tijdig een 
alternatief plan werd uitgewerkt, 
zoals wat betreft de aanleg van 
fietspaden. 

De oplossing om uit de krisis 
te geraken is, wat deze sektor 
betreft, ook alleen te vinden bij 
een drastische federalizering. 
Pas als het Vlaamse gewest 
kompleet de bevoegdheid en 
middelen in handen krijgt om te 
voorzien in de eigen bouwt>e-
hoeften kan er een eind komen 
aan de bouwkrisis. Het geld dat 
nu onvruchtbaar wordt uitge
keerd aan de werkloosheidsver
goeding door tienduizenden 
bouwvakkers (merendeels Vla
mingen) zou dan produktief kun
nen besteed worden voor ver
hoogde tewerkstelling in de 
bouw. (hds) 
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Zóhooiïliel 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. * 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
WIJ sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

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

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

Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186 B - 2520 Edegem 
Tel. 03-455.75.51 (10 I.) - Telex 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag). 

ip-

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

uw specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 
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Boze reakties op „New Ireland Forum" 

lerlands hereniging 
niet voor morgen... 

Het Iers herenigingsplan was nog ma$r 
Brits", maar 

Noord-lerland. Sinds jaren en jaren synoniem van geweld, van onverzoenlijke 
tegenstellingen, van een schrijnend probleem waarvoor een vreedzame oplos
sing gewoon onmogelijk lijkt De katolieke minderheid wil aansluiting bij de Ierse 
republiek, de protestantse „unionisten" willen daar niet van weten en de Britse 
regeerders hebben de protestantse meerderheid beloofd dat er geen enkele 
wijziging van het statuut van Noord-lerland zal komen zonder hun toestemming. 
Een volledige impasse dus. 

DE afgelopen maanden 
heerste aanzienlijke 
hoop dat het „New Ire

land Forum" praktische stappen 
voor een vreedzame oplossing 
zou voorstellen. 

Boze reakties 
In dat forum zetelen de drie 

grotere Ierse partijen plus de 
voornaamste Noordierse repu
blikeinse partij, de Sociaal-
Demokratische Labour-partij 
(SDLP). 

Maar het rapport dat dit forum 
onlangs publiceerde werd — en 
hoe kon het anders — zowel 
door protestanten als katolieken 
in Noord-lerland op de korrel 
genomen, terwijl de Britse rege
ring er heel skeptisch over deed. 

De Noordierse katolieken wa
ren boos omdat het rapport stelt 
dat er op het Ierse grondgebied 
twee verschillende politieke enti
teiten bestaan en dat hun hereni
ging er maar kan komen via een 
demokratisch besluit van beide 
zijden. Iets wat de Noordierse 
protestanten in elk geval in de af
zienbare toekomst met zullen 
willen. 

De protestanten waren boos 
omdat het rapport blijft stellen — 
uiteraard — dat hereniging uit
eindelijk het doel blijft. Daarvoor 
beschrijft het drie formules. Een 
unitaire republiek, die weinig 
haalbaar wordt geacht. Een fede-
rale/konfederale staatsvorm die 
de Noordierse protestanten eni
ge autonomie zou kunnen 
geven. 

En een ingewikkelde formule 
van gezamenlijk bewind van de 
Ierse en Britse regeringen over 
Noord-lerland die moeilijk te rea-
lizeren lijkt 

Geen tovermiddel 
Londen stelde als groot plus

punt vast dat alle vier de Ierse 
partijen de hereniging van Ier
land niet met dwang willen reali-
zeren maar die afhankelijk ma
ken van een demokratische be
sluitvorming. De grote kritiek in 
de Britse pers was dat het rap
port geen praktische stappen 
aangeeft om tot een situatie te 
komen waarin een dergelijke 
vreedzame hereniging mogelijk 
zou zijn. 

Die kritiek is evenwel niet he
lemaal billijk want alle praktische 
stappen die de Britten zelf ge
probeerd hebben, zoals een 
vorm van machtsdeling tussen 
protestanten en katolieken in 
Noord-lerland, zijn afgeketst op 
de onverzoenlijkheid van de 

Noordierse protestanten die 
maar één ding willen: onder de 
Bntse kroon blijven. Met het 
gevolg dat de Noordierse jonge 
katolieken zich steeds meer af
wenden van de SDLP ten gun
ste van de radikale Sinn Fein wat 
tot steeds sterkere polarizatie 
ook op het partijpolitieke vlak 
leidt Het viel niet te verwachten 
dat het forum ineens wel een 
tovermiddel zou vinden om een 

bekend of dêar verscheen lan Paisley en aanhangers. „Ulster is 
iat wisten we van hem reeds!... (foto UPI) 

vreedzame, geleidelijke evolutie 
naar hereniging mogelijk te 
maken. 

Een groot probleem is trou
wens dat hereniging van het 
„groene eiland" bij de leren emo
tioneel een diepe betrachting 
blijft, maar dat evengoed vele 
leren terugschrikken voor de 
praktische problemen die zo'n 
hereniging zou meebrengen als 
ze morgen al plaatsvond. De 
mentaliteit* van de Noordierse 
katolieken is anders dan die van 
de republiek. 

De ekonomische problemen 
van Noord-lerland anderzijds 
zouden een enorme belasting 
voor Dublin vormen, als Londen 
zijn subsidies, die nu zowat 120 
miljard B.fr. jaarlijks belopen (en 
daaronder vallen niet de kosten 
voor de Britse troepen in de 
provincie) beduidend zou ver
minderen of helemaal intrekken. 

Droom en daad 
De Noordierse katolieken zijn 

dan ook weer niet gehaast de 
voordelen van de Britse verzor
gingsstaat in te ruilen voor het 
veel minder ontwikkelde Ierse 
stelsel van sociale zekerheid. 

Ook in de passioneel geladen 
kwestie van de Ierse hereniging 
staan tussen droom en daad 
veel wetten en praktische be
zwaren in de weg. 

Het feit dat de vier partijen in 
het forum aangeven dat ze de 
hereniging van Ierland niet met 
dwang willen bewerkstelligen 
geeft in feite de indruk dat ze ab
soluut niet gehaast zijn met die 
hereniging. Wat dan weer verve
lend is voor Londen dat met 
eindeloos met de dure last van 
ordehandhaving in de ver
scheurde provincie wil opgeza
deld blijven. 

Alleen al om die reden heeft 
de Britse regering er alle belang 
bij zo konstruktief mogelijk op 
het rapport van het New Ireland 
Forum te reageren. 

H. Oosterhuys 

De lekkende pisyĝ o van de ambassadeur... 

Hoe onschendbaar zijn 
diplomaten en hun bagage? 

Na het vertrek van de Libiërs uit Londen en de te
rugkeer van de Britse diplomaten uit Tripoli is er heel 
wat kritiek losgekomen op de wijze waarop de rege
ring van Margaret Thatcher de Libische ambassade
affaire heeft aangepakt Maar het is moeilijk te zien 
wat de regering had kunnen doen. 

DE Weense konventie van 
1961 regelt het diploma
tiek verkeer en die kon

ventie legt de onschendbaarheid 
van ambassades, diplomatiek 
personeel en de diplomatieke 
bagage vast 

Geen reden 
De Britse regering oordeelde 

dat het misbruik dat Libie van 
zijn diplomatieke vertegenwoor
digingen maakt — om. om dissi
denten in het buitenland op te 

sporen en uit de weg te ruimen 
— geen reden was om zelf de 
Weense konventie te schenden 
en zich aldus op hetzelfde ni
veau te plaatsen. Een bestor
ming van de ambassade of de 
aanhouding van Libische diplo
maten was dus niet mogelijk. 

Dat Groot-Brittannie en de 
overgrote meerderheid van de 
landen vasthouden aan de 
Weense konventie — ook als ze 
met misbruiken door anderen 
gekonfronteerd worden — is 
een goede zaak. 

De diplomatieke immuniteit 
dient immers niet alleen om di
plomaten te beschermen tegen 
boetes wegens fout parkeren. 

Ze maakt beschaafd verkeer 
tussen landen die voor de rest 
gespannen betrekkingen heb
ben mogelijk. De immuniteit van 
ambassades heeft ook al vele 
levens gered van mensen die 
een repressief regime ontvluch
ten en daarom hebben zeker de 
demokratische landen er belang 
bij ze te verdedigen. 

Lekkende piano... 
Wel gaan er nu stemmen op 

om te proberen de Weense kon
ventie zo te wijzigen dat men de 
ergste misbruiken die van de 
diplomatieke immuniteit gemaakt 
worden zou kunnen tegengaan 
Eén van de misbruiken geldt het 
gebruik van de diplomatieke ba
gage. 

Dat die soms wordt gebruikt 
om b.v pornografie binnen te 
smokkelen in punteinse landen, 
of alkohol in landen met een 
drankverbod (een Britse ambas
sadeur in Saoedi-Arabié kreeg 
naar verluidt van de doeanedien-
sten ooit de lakonieke waarschu
wing: „Mijnheer de ambassa
deur, uw piano IS aan het lek
ken") is nog maar een pekelzon-
de. Veel erger is het als de 
diplomatieke bagage wordt mis
bruikt om drugs of wapens bin
nen te brengen Maar een wijzi
ging van de regels zal erg moei
lijk zijn. 

Geen enkel land zal erop ge
steld zijn om de onschendbaar
heid van de diplomatieke bagage 
— nog altijd het veiligste middel 
om vertrouwelijke informatie 
over te brengen — of van de di
plomatieke vestigingen te laten 
aantasten, uit vrees dat dan het 
hek van de dam gaat H.O. 

10 MEI 1984 



j^ '^?r! '~*!*r" 

d^té..we^ 
13 

Je vrije zaterdag kan 
je deze week best ge
bruiken voor een be
zoekje bij Achiel, die je 
meteen een prettig 
naamfeest kan wensen. 
Misscli ien schrijft hij zijn 
voornaam wel Achille of 
Achilles, maar dat is alle
maal één potje nat: de 
oorsprong is de Griekse 
naam Achilleus, die „de 
behendige" betekent. 

De heilige Achiel, sol
daat van de keizerlijke wacht in 
het Rome van de derde eeuw 
n.C, deelt op de heiligenkalen
der de twaalfde mei met zijn 
metgezel-martelaar Nereus. 

Achiel 
De bekendste Vlamingen 

met voornaam Achiel zijn nog 
alti jd Achilles Mussche en 
Achille Van Acker. Dat vooral 
Van Acker die voornaam eer 
aan deed door uit te munten in 
behendigheid, zal wel niemand 
ontkennen. 

Er zijn in de Vlaamse bewe
ging echter vooral ook „onbe-
hendige" Achillessen geweest. 
Zo bij voorbeeld de West-
vlaamse Achiel Dewulf (Kools-
kamp 1878-1962). Hij was een 
der talrijke „petits vicaires" die 
de Vlaamse beweging hielpen 
groot maken en er meteen ook 
hun tol aan betaalden. Heel wat 
hooggeleerde priesters, leraars 
met naam en faam, intellektue-
len van formaat kwamen door 
hun Vlaamsgezindheid in bot
sing met de hogere geestelijk
heid en sleten een groot deel 
van hun leven dan maar „straf-
verplaatst" naar de zielzorg in 
ergens een vergeten pastorie 
van een klein stadje of een 
boerenparochie. 

Achiel Dewulf was een 
jeugdvriend van Cyriel Ver-
schaeve, die hij opvolgde als 
hoofdman van de studenten-
bond te Ardooie. Hij werd kolle
geleraar te Tielt. Hij geraakte in 
opspraak bij het episkopaaL 
Zijn „vergri jp" en de bestraffing 
die daarop volgde, waren teke
nend voor de t i jd: in het begin 
van deze eeuw werkte hij mee 
aan het boek „Tot verbetering 
van ons taalgevoel". Dat vol
stond voor een verbanning 
naar de zielzorg in achtereen
volgens Nieuwpoort, Izegem, 
Stalhille en Ichtegem. 

Hij bleef, op zijn bescheiden 
wijze, tot aan zijn einde aktief in 
de Vlaamse beweging. 

VUUINIEIIEN 
SCH,IEDtR DOPT VOOHTMH WIL 2Ut/ BI6eN ÜOkJeh/, 
mf mrs B£l£7 PATJüU/e mX MUVBU WOAysu. 
TeM&LDJTe BLUFT BH 20 A/06 £EAJ 2eX£X£ BAND, 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 12 mei 
• BRT 1 - 16.00 
Koning van een dag, film 
• BRT 1 - 18.05 
Merlina, serie 
• BRT 1 - 18.30 
De verborgen vallei, serie 
• BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 20.15 
Hotel Améncain, show 
• BRT 1 - 21.00 
Terloops 
• BRT 1 - 21 50 
Politiechefs, thiriller 
• BRT 1 - 23.20 
Sport op zaterdag 
• Ned. 1 - 16.00 
De beste muppetshows 
• Ned. 1 • 20.28 
De Bananasplitshovi/ 
• Ned. 1 - 2115 
Falcon crest, serie 
• Ned. 1 - 22.05 
Tros aktua/Tros sport 
• Ned. 1 - 23.05 
The war lover, film 
• Ned. 2 - 20.10 
De Frank Kramer show 
• Ned. 2-21.25 
Oud worden ver van huis, dok. over 
Ned. emigranten 
• RTB 1 - 17.00 
Brueghel, parochiaan van de Kapel-
lekerk, 1ste deel van een reeks 

Zondag 13 mei 
• BRT 1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 15.25 
Dot en de Kangoeroe, strip 
• BRT 1 - 16.35 
Het onmogelijke verfilmd, dok. 
• BRT 1 - 18.05 
Liegebeest 
• BRT 1 - 1820 
Leven, en laten leven, natuurkwis 
• BRT 1 - 20.35 
De buitenstaander, serie 
• BRT 1 - 21.25 
Rigoletto, om te lachen 
• BRT 1 - 21.55 
Pina Bausch, dok. over het Wup-
perthaler Tanzteater 
• Ned. 1 -20.10 
Panoramiek 
• Ned. 1 - 20.45 
Ja, natuurlijk; natuurdok. 
• Ned. 2-20.10 
Dynasty, serie 
• Ned. 2 - 21.25 
Samen uit, samen thuis; film 
• RTB 1 - 12.00 
Faire Ie point, debat 

IVIaandag 14 mei 
• BRT 1 - 20.20 
De parel aan de kroon, serie 
• BRT 1 - 21.10 
Benny Hill, om te lachen 
• BRT 1 -21.40 
Horizon, wetenschappelijk magazine 
• BRT 2 - 20.15 
Extra-time 
• Ned. 1 - 20.28 
Schoppentroef, serie 
• Ned. 1 - 20.50 
Skorpion, serie 
• Ned. 1 - 21.45 

Barbara Hale en James Stewart in de komische Amerikaanse film 
„Jackpot" van Walter Lang die onder de titel „De koning van een dag" 

op het BRT-scherm komt (Zaterdag om 16 u. op BRT 1) 

Hier en nu 
• Ned. 1 - 22.30 
Hill street blues, serie 
• Ned. 2 - 20.45 
Lou Grant, serie 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 
• RTB 1 - 20.00 
Mary Jane, film en debat over 
mishandelde kinderen 

Dinsdag 15 mei 
• BRT 1 - 20.15 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 20.45 
Verover de aarde, wetenschappelijk 
magazine 
• BRT 1 - 21.35 
Programma van de Vlaams-Natio-
nale Omroepstichting 
• BRT 2 - 19.00 
Webster, serie 
• BRT 2 - 20.15 
De steek-er-wat-van-op-show 
• BRT 2 - 2115 
Gekruiste sabels, film 
• Ned. 1 - 19.20 
Vijf tegen vijf, kwis 
• Ned. 1 - 20.28 
De parel aan de kroon, serie 
• Ned. 1 - 22.00 
Sonja op dinsdag 
• Ned. 1 - 23.00 
De mensenrechten in El Salvador, 
gesprek 
• Ned. 2 - 19.30 
Het kleine huis, serie 
• Ned. 2 - 20.20 
Zicht op Israël, serie 

Woensdag 
16 mei 
• BRT 1 - 17.00 
Grizlly Adams, serie 
• BRT 1 - 20.20 
Namen noemen, kwis 
• BRT 1 - 21.00 
Pluk de dag, serie 
• BRT 1 - 21.25 
Wie schrijft die blijft 
• BRT 2 - 19.00 
Franklin en Eleanor Roosevelt, dok. 
• BRT 2 -20.10 
Juventus Turijn —FC Porto, voetbal 
• Ned. 1 - 15.55 
Tom Duim, sprookjesfllm 
• Ned. 1 - 20.33 
Saturday night live, show 
• Ned. 1 - 21.17 
Comédienne, dok. over de show-
wereld 

• Ned. 2-22.00 
Charles Amirkhanian, portret van 
een komponist 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 

Donderdag 
17 mei 
• BRT 1 - 18.05 
De fiets van Eddy Merckx, over 
fietsen maken 
• BRT 1 - 19.05 
Vruchtensoep, kooktip 
• BRT 1 - 20.15 
Hoger-lager, kaartspel 
• BRT 1 - 21.00 
Panorama 
• BRT 1 -21.50 
Dallas, serie 
• BRT 2 - 20.15 
De slag om Montecassino, dok. 
• BRT 2-21.05 
Kidnapping in Shady Hill, TV-spel 
• Ned. 1 - 20.28 
Wie waagt die wint, over snelheid 
• Ned. 1 - 21.50 
Televizier magazine 
• Ned. 1 - 22.35 
Wie betaalt de veerman, serie 
• Ned. 1 - 22.53 
Ontdek je plekje, Amerongen 
• Ned. 2 - 19.35 
P i ^ t ^ e , praat-show 
« É ^ - 2 - 20.35 
N^^and—Ital ië, zaalvoetbal 
• % d . 2 - 21.30 
De erfgenamen, over de nazaten 
van Abraham 

Vrijdag 18 mei 
• BRT 1 - 20.20 
Kruis of munt, film 
• BRT 1 - 22.00 
Première 
• BRT 2 - 20.15 
Mens op de drempel, diepzinnig 
gesprek 
• BRT 2-21.00 
Int muziekwedstrijd Maria Callas 
• Ned. 1 - 20.18 
De wrekers, serie 
• Ned 1 - 21.20 
Brandpunt in de markt 
• Ned. 1 - 22.20 
Hallo Larry, serie 
• Ned. 1 - 22.45 
Een krottenwijk in Bangkok, repor
tage 
• Ned. 2-21.30 
Haagse bluf 
• Ned. 2 - 22.45 
Zwarte joden, dok 
• Ned. 2 - 23.15 
Straatmuziek, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 12 mei 
The war lover 

Britse oorlogsfilm uit 1962 met 
ca. Steve McQueen, Robert 
Wagner en Shirley Ann Field. 
Twee vrienden, bemanningsle
den van de Amerikaanse B-17 
bommenwerpers tijdens W.0 . II, 
die vanop Britse bases opere
ren, ontmoeten na een bombar-
dementsvlucht een meisje op 
wie zij beiden verliefd worden. 
(Nederland 1 om 23u. 05). 

Zondag 13 mei 
La femme en bleu 

Franse dramatische film uit 
1972 met ca . Michel Piccoli, Léa 
Massari en Michel Aumont Op 
een avond ziet de musicus Pier
re een fascinerende jonge 
vrouw, gekleed in blauw. Van 
dan af leeft hij geobsedeerd 
door deze persoon en heeft hij 
nog slechts één doel: haar op
nieuw ontmoeten... (RTL, om 
20 uJ 

IVIaandag 14 mei 
Mary Jane harper cried last 
night 

Amerikaanse tv-film. Een jon
ge gescheiden moeder, brengt 
haar dochtertje met een gebro
ken arm naar het ziekenhuis. De 
dokter ontdekt wonden van in
gedrukte sigarettepeukjes op de 
dijen van het meisje... Gevolgd 
door een debat over kindermis
handeling. (RTBF 1, om 20 u.) 

Dinsdag 15 mei 
Gekruiste sabels 

Britse film uit 1977, 
1900. De evenwichtige, nuch

tere huzaar D'Hubert is officier in 
het leger van Napoleon. Feraud, 
een andere officier kan D'Hubert 
niet vergeven dat hij hem ooit in 
het bijzijn van zijn vrouw bla
meerde. Daarom daagt hij D'Hu
bert om de haverklap uit voor 
een duel. (BRT 2, om 21 u. 15). 

Woensdag 16 mei 
Tom Duim 

Amerikaanse film naar het 
sprookje van de gebroeders 
Grimm. 

Als dank voor het sparen van 
een magische boom, schenkt de 
woudprinses een houthakker en 
zijn vrouw een zoon. Het ventje 
is niet groter dan een duim. Maar 
dat mag de vreugde van de 
ouders niet drukken... (Ned. 1, 
om 15 u. 55). 

Donderdag 
17 mei 
Kidnapping in Shady Hill 

Satirische tv-film waarin een 
jongetje in een typische Ameri
kaanse voorstad op geheimzinni
ge wijze verdwijnt. (BRT 2, om 
21 u.05). 

Monsieur Papa 

Franse komedie uit 1977. De 
10-jarige Laurent, zoon van een 
mislukt huwelijk, doet het huis
houden terwijl zijn vader uit wer
ken gaat. Laurent is op zijn jeug
dige leeftijd al een volwaardige 
„huisman". Tot papalief een jon
ge vrouw meebrengt naar huis... 
(RTBF 1, om 20 u. 25). 

Vrijdag 18 mei 
Kruis of munt 

Franse thriller uit 1980. Het 
duo Noiret-Michel Serrault haalt 
een uitzonderlijk akteer-toppunt 
en maakt, gesteund door de dia
logen van Michel Audiard van 
deze film over een dagdagelijks 
„ongeval" een spannende en 
aangrijpende prent (BRT 1, om 
20 u. 20). 

Nieuw op 
het scherm 

Grote namen 
In de Amerikaanse 3-delige 

politiereeks „Chiefs" die BRT 1 
zaterdag 12 mei (21 u. 50) start 
onder de titel „Politiechefs" dra
ven artiesten op die hun naam 
niet aan zomaar het eerste het 
beste projekt lenen: de nu 60-ja-
rige Charlton Heston, Keith Car-
radine, Wayne Rogers e.a. De 
mini-reeks gaat over een mis
daad die in 1924 in het fiktieve 
stadje Delano werd gepleegd. 

Vrouwen 
in de kerk 

„Ander Nieuws" de NCRV-
rubriek over kerk en samenle
ving besteedt uitgebreid aan
dacht aan het vrouwelijk aandeel 
in de kerk, een instituut waar 
over het algemeen de mannen 
het nog voor 't zeggen hebben. 
Als leden en kerkgangers zijn de 
vrouwen sterk in de meerder
heid, terwijl het de mannen blij
ven die de kerkklokken luiden. 
Zondag 13 mei om 22 u. 15 op 
Ned. 1. 

Verslaving 
„De grote zucht" heet de afle

vering van deze week van het 
populair-wetenschappelijk ma
gazine „ Verover de aarde" van 
Piet De Valkeneer en gaat over 
verslaving aan tabak, alkohol en 
drugs. Dinsdag 15 mei, 20u. 45 
op BRT 1. 

Monte Cassino 
Tragisch was de slag tijdens 

W.0. II om de strategische heu
vel „Monte Cassino" met het 
Norbertijnerklooster op de top. 
Soldaten uit vijftien landen stre
den er en verloren er hun leven. 
Peter Batty maakte een doku-
mentaire over de gebeurtenis
sen met uniek archiefmateriaal 
en getuigenissen van overleven
den. Donderdag 17 mei om 
20u. 15 op BRT 2. 
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Erps-Kwerps, het Midden-Brabantse dorp met 
twee woonkernen, ligt midden in de driehoek Brus-
sel-Mechelen-Leuven. Henri Vanoppem, die reeds 
een omvangrijke dorpsgeschiedenis van Erps-
Kwerps schreef, heeft zijn dorp thans voorgesteld in 
een handige brochure in de Vlaamse Toeristische 
Biblioteek. 

NA een beknopte toelich
ting over de dorpsnaam 
en de vroegste neder

zetting, verschaft de auteur een 
historisch overzicht van de twee 
kerkdorpen. In de volgende 
hoofdstukken vraagt hij de aan
dacht voor de landbouw en de 
nijverheid door de eeuwen heen. 

Tenslotte nodigt hij de lezer uit 
voor enkele wandelingen door 
de dorpscentra van Erps en 
Kwerps en de belangrijkste ge
huchten, zoals Schoonaarde. 
Dat Is een uitstekende gelegen
heid om het bouwkundig erf
goed, meestal in zandsteen van 
de streek en de landschappelijke 
rijkdom te doen kennen. 

Tenslotte weidt de auteur uit 
over het Erps-Kwerpse volksle
ven, waarin heel wat gegevens 
worden verschaft over het 
schutterswezen, het muziekle
ven, de klederdracht en het 
volksgeloof. 

Een handige gids, boordevol 
informatie. 

Deze brochure, nr. 302, kost 
40 fr. en is verkrijgbaar in alle 
VTB-boekhandels. 

Iemand die ik ken 
zocht tijdens zijn laat
ste bezoek aan Mos
kou de hele hotelka
mer af naar een ver
bergen microfoon. Hij 
vond een ve^'dacht uit
ziend kopen n nlaatje 
onder een vloerkleed 
en schroefde het los. 
Toen hoorde h i j in de 
kamer eronder de lus
ter te pletter vallen. 

J. Glenn 

^nihouxien 
Op zaterdag 17 maart 1984 had te Damme de 

oprichting plaats van de vzw Jacob van Maerlant die 
wil instaan voor een tweejaarlijkse debutantenprijs. 

KAREL Verleyen, de voor
zitter van de nieuwe 
vereniging, lichtte In zijn 

toespraak de doelstellingen van 
„Jacob van Maerlant" toe. Doel is 
het bevorderen van de Neder
landstalige literatuur in het alge
meen en de jeugdliteratuur in het 
biezonder. Een eerste initiatief 
wordt het uitschrijven van een 
tweejaarlijkse prijs voor manu-

In de nucleai re pu inho
pen zi jn kap i ta l i sme en 
kommun isme niet van 
elkaar te ondersche i 
den. En de onge lukk i -
gen die het over leven 
zul len z ich in hun u i 
ters t p r im i t ieve s t r i jd 
om het bestaan niet 
om zulke d ingen be
kommeren . 

John Kenneth Galbraith 

skripten van debuterende jeugd
auteurs. Daaraan is een prijs van 
25.000 frank verbonden (door de 
ASLK geschonken). 

Naast deze tweejaarlijkse te
rugkerende prijs komt er ook de 
bekroning van een reeds ver
schenen jeugdboek met een 
bronzen beeldje van Jef Claer-
hout, het „Van Maerlantje". 

Om voor bekroning in aan
merking te komen moet het gaan 
om manuskripten van auteurs 
van wie nog niets in boekvorm 
verscheen en om een jeugdver-
haal van ten minste 50 uitgetikte 
bladzijden van 30 regels per 
bladzijde. 

De manuskripten moeten ge
schreven zijn voor de leeftijds-
kategone 9 tot 16 jaar en moeten 
in drievoud worden opgestuurd 
naar onderstaand adres. 

Het reglement voor de twee
jaarlijkse debutantenprijs is ver
krijgbaar bij Jos Verniers, Lieve-
berm 5, 8350 Moerkerke (tele
foon 050-50.07.12). 

In een vorige „Proeven" liet „Wij" het wijze woord 
aan gastronoom en filosoof Brillat-Savarin. De lekke
re eerlijkheid dwingt ons dan ook enige plaats in te 
ruimen aan de man die in het mondaine Parijs van de 
twintiger jaren veremerkt werd met de titel „Prins der 
Gastronomen". 

EDMOND Maurice Saillant 
wilde eigenlijk schrijver 
worden, maar zijn pa, een 

hoge ambtenaar uit Anjou, zag 
daar geen „brood" in, temeer 
daar de kulinaire interesses van 
zoonlief Ijeslist verreikender wa
ren. De zoon eigende zich dan 
een pseudoniem uit het Latijn 
toe „Cur non?" (waarom niet?). 

En omdat de tsaar aller Russen 
bij een bezoek aan Parijs alle 
harten in vervoering had ge
bracht (een roes die er na de ok
toberrevolutie niet minder om 

werd, met al die Russische prin
sen die in Parijs taxichauffeur 
werden), voegde hij er het wat 
Slavisch aandoende staartje 
„sky" aan toe. 

In 1926 publiceerde Curnon-
sky — uiteindelijk toch een beet
je auteur, maar vooral fijnproe
ver geworden — zijn 32 delen 
tellende „France Gastronomi-
que", een ervaringsverslag over 
een jarenlange „Ronde van 
Frankrijk" langsheen de Ijeste 
restaurants en wijnkelders, met 
daarbij heel wat aandacht voor 

onderweg verzamelde lokale en 
privé-recepten. 

De boeken brachten hem zo
veel roem dat op zijn 80ste de 
Franse spoorwegen hem een 
gratis abonnement voor het le
ven aanboden. En de Parijse 
restaurants bleven niet achter. 

Elke avond werd een tafel voor
behouden voor „Monsieur E.M. 
Saillant, alias Curnonsky, Prince 
des Gastronomes". Jammer ge
noeg kon hij van dit voorrecht 
slechts korte tijd genieten. Op 
82-jarige leeftijd overleed hij bij 
een ongeval. 

Curnonsky leverde ons vaak 
merkwaardige tips. Bij een ge
braden snip enkel het linkerpoot
je kiezen... want die vogel staat 
zijn hele leven op de rechter-
poot waardoor de spieren aan 
die kant verhard zijn. En forellen 
uit het aquarium van een restau
rant hou die helemaal van uw 
bord weg. Deze kultuurvissen 
zijn inderdaad prachtig van kleur, 
maar de smaak is maar niks. En 
als u in het restaurant al eens on
geduldig wordt, weet dan: „Het 
zijn de gasten die op de gerech
ten dienen te wachten en niet 
omgekeerd". 

Utilis piscus 
'^g^^s-^^ 

So gby Mare Eyskens swemmen siet, 
betrouwt uw eigben oogben niet: 
bij swemt alleen in troebel waaier 
en 't sweert is scbyn op valse klaeter. 

De oplossing van „Meespelen 
(30)" werd door tientallen WlJ-le-
zers gevonden. Wij zochten inder
daad Lieven Bauwens, de Gentse 
textieldeskundige. 

Uit deze tientallen inzendingen 
haalden wij mevrouw Lucrèce Mat-
tens, Wenduinesteenweg 87, 8420 
De Haan. Eerstdaags ontvangt zij 
enkele boeken. 

Ook in volgend verhaaltje vertel
len wij u iets over het leven en het 
werk van een bekende Vlaming. 
Indien u denkt te weten wie wij 
bedoelen, schrijf dan uw oplossing 
naar „WIJ, Meespelen (32), Barrika-
denplein 12, 1000 Brussel". Vóór 
maandag 14 mei. Veel geluk. 

DEZE wiskundige en inge
nieur werd in Vlaande
ren geboren, maar over

leed in de eerste helft van de 
17de eeuw in Nederland. Aan
vankelijk was hij boekhouder, 
maar Waarschijnlijk tengevolge 

van Alva's schrikbewind week 
hij uit en ondernam hij een reis 
doorheen Europa. Nadien vestig
de hij zich in Leiden en Middel
burg. Hij werd leraar in de teore-
tische en praktische wiskunde 
en doceerde als eerste in het 
Nederlands! 

Hij leerde de prins Maurits van 
Nassau kennen en verliet de 
universiteit om de prins naar zijn 
legerkampen te vergezellen. In 
1582 verscheen zijn „Taferelen 
van interest midtsgaders de con
structie der selver", de oudst 
gepubliceerde rentetafels. Zijn 
studie „De Thiende, leerende 
door ongehoorde lichticheyt al
len rekeningen afveerdighen 
door heel ghetalen sonder ghe-
brokenen (1585)", dat tevens in 
het Frans en later ook in het 
Engels verscheen, heeft belang
rijk bijgedragen tot de meer alge
mene toepassing van het sys

teem van decimale breuken. Hij 
voorspelde o.m. de algemene 
invoering van het decimale sys
teem voor munten, maten en 
gewichten. Hij ontdekte de hy
drostatische paradox en was 
daarmee de voorloper van Pas
cal. Eerder dan Galilei'deed hij de 
Delftse toren, samen met Johan 
Hugo de Groot Als waterstaat
kundige heeft deze Vlaming o.a. 
de uitwatering van Delft verbe
terd door het bouwen van mo
lens. Hij bedacht ook een eigen 
systeem van vestingbouw en 
propageerde het gebruik van 
sluizen, voorzien van puntdeu-
ren en tolkleppen, ten behoeve 
van de waterbeheersing in en de 
doorspoeling van vestinggrach
ten. 

Voor de ontwikkeling van de 
Nederlandse taal was zi]n ge
schrift: „Uytspraeck van de 
weerdicheyt der Duytse tael" 
van belang. Talrijke termen zijn 
overigens van hem afkomstig: 
hoofdstuk, rechtsgeleerde, neu
traal, opschnft, evenredigheid... 

Zonder overdnjving kan ge
zegd worden dat de man die wij 
zoeken waarschijnlijk de groot
ste wetenschappelijke geest is 
die Vlaanderen ooit voortbracht 
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Bloemenkijken in Noordhollands Noorden 

In de onmetelijke 
Koegraspolder... 

Helemaal in de kop van Noord-Holland even ten 
zuiden van de marinehaven Den Helder ontstond in 
de uitgestrekte Koegraspolder in 1907 het gehucht 
Loopuytdorp. Twee jaar later werd het plaatsje 
omgedoopt tot Julianadorp naar het toen geboren 
dochtertje van koningin Wilhelmina. Dat is nu vijfen
zeventig jaar geleden. Gewezen koningin en jarig 
dorp worden er eind deze maand gevierd en her
dacht De onmetelijke tulpenvelden staan reeds in 
bloei. 

Op het water 

Van woensdag 23 mei tot zon
dag 27 mei hebben in Juliana
dorp grootse feestelijkheden 
plaats, Vlamingen zullen er hun 
gading vinden want men kan er 
op grote gezamenlijke eetmalen 
met de oud- en huidige bewo
ners verbroederen. Verder zijn 
er sportmanifestaties, bals, trak-

torrijden, kulturele manifestaties, 
enz... 

Naast de mogelijkheid tot het 
bezoek van de vele bloembollen-
bedrijven heeft de VVV van 
Noordhollandse Noorden voor 
kanovaarders een heel program
ma in de maak. De kop van 
Noord-Holland is een ideaal ge
bied voor de kanovaarder, er zijn 
naar alle kanten rustige vaarwa
ters en er is weinig storende 
scheepvaart. Van 22 tot 28 juli 

DE VVV van Noordhol
lands Noorden nodigt 
dan ook uit om deze 

maand de bloemenpracht van 
dichtbij te gaan bekijken Maar 
dit stuk van West-Friesland biedt 
ook voor de Vlaamse trekker en 
sportieveling tal van andere mo
gelijkheden 

Begin deze eeuw vatte een 
zekere Pieter Loopuyt het plan 
op om met familieleden een stuk 
land te kopen en een dorpje te 
stichten. Hij vond 11 mensen 
bereid om een maatschap aan te 
gaan en kocht 2,61 ha van de 
4.000 ha grote Koegraspolder. 

In het midden van het terrein 
werd een plein voorzien en de 
rest in 22 perceeltjes verdeeld. 
Er was ook een schooltje, er 
kwam een kruidenier en een 
café. Later een timmerman en in 
1910 werd een kerk van de 
Nederiandsche Hervormde Ge
meente Ingewijd. Van dan af 
kreeg het dorp de naam van het 
prinsesje Juliana mee. 

Jarenlang hebben de bewo
ners geïsoleerd geleefd van het 
nabijgelegen Den Helder. Admi
nistratief waren zij er nochtans 
op aangewezen maar dat was 
dan ook alles. Verscheidene po
gingen om Julianadorp tot een 
afzonderlijke gemeente te ver
heffen gingen niet door. 

Ondertussen was vanuit de 
klassieke Hollandse bloembol
lenstreken plots grote interesse 
ontstaan voor de polder van 
Koegras Men had ontdekt dat 
de zuurtegraad en het kalkgehal-
te van de grond samen met het 
klimaat biezonder geschikt wa
ren voor de bloembollenteelt van 
o.a tulpen en hiacinten. 

Oer-Hollands 

Tal van grote tuinders ver
plaatsten hun kwekerijen naar 
de kop van Noord-Holland. Ein
deloos kan men er nu dwalen 
door velden met tulpen die zoals 
geweten vanuit Amsterdam de 
wereld hebben veroverd 

Hoe echt Hollands Juliana
dorp wel IS mag blijken uit vol
gend verhaal. In 1907 kocht schil
der Piet Kuit een perceeltje in 
het nieuwe dorp Kuit schilderde 
woonhuizen en boerdenjen 
maar ook., melkkannen, karne-
tonnen, boterkisten, karren en 
natuurlijk ook klompen. De zon
dagse klompen — die ook in 
Vlaamse huiskamers te pronk 
hangen — werden door Kuit 
mooi geel gelakt en met bloeme
tjes versierd. Een kleinzoon van 
Kuit, ook 'n Piet, zet nu de zaak 
verder... 

Oneindig lijken de tulpenrijen wel in de Noordhollandse polders... 

Ik was 14 jaar Met de Christelijke Mutualiteiten op 
vakantie in Zwitserland. Ik verveelde mij er boven
matig en het was nog slecht weer ook. Thans ben ik 
voorzitter van het Vlaams Ziekenfonds van Ant
werpen. 

Mijn vader stamt uit een familie van steenbakkers 
uit de Rupelstreek en mijn moeder was onderwijze
res in de gemeenteschool Ik ben de jongste van vijf 

Mijn eerste ervaring met de politiek gebeurde 
zeer jeugdig en tegelijkertijd nogal pijnlijk Mijn vader 
was kandidaat geweest op een scheurlijst tegen de 
CVP-meerderheid te Schelle en na de verkiezingen 
ging deze groep in de boot met de voormalige oppo
sitie, waardoor de CVP in de minderheid belandde. 
Mede door dit feit en ook omdat de nonnen met mij 
niets meer konden aanvangen werd ik naar de 
broederschool van Niel gestuurd, terwijl al mijn 
vriendjes in Schelle bleven Vanaf het vierde studie
jaar ging ik dan naar het Sint-Lievenskollege, een uit
gesproken Vlaams en bovendien niet-bisschoppelij-
ke school 

Tijdens onze humaniorajaren gingen de marsen 
op Brussel door Ik herinner me nog hoe wij met de 
hele klas, 42 scholieren, de badge van die eerste 
mars op onze jas hadden gestoken. Zeer tot 
ergernis van een franskiljonse priester-leraar Dit 
resulteerde vaak in homerische diskussies, maar wij 
haalden uiteindelijk toch onze slag thuis. 

Neen, ik was heus niet de brave, keurige student 
In tegenstelling tot mijn iets oudere broer Thuis 
voerden wij heftige gesprekken over de vraag of je 
op de bus al dan niet naast een leerlinge van het 
meisjesinstituut mocht plaatsnemen. Ik was trou
wens reeds op zeer jonge leeftijd „verliefd". Ik zat 
amper in het eerste jaar van mijn humaniora. Een 
scoutsvriend had een briefje verstopt in mijn broek
zak. „Hugo en... (ik vergat de naam) zullen gelukkig 
zijn met een kindekijn". Uiteraard vonden mijn zeer 
katolieke ouders dit papiertje, met alle gevolgen 
vandien. 

Mijn Vlaamse refleks kreeg ik door enkele leraars 
uit het Sint-Lievenskollege en door de verioofden 
van mijn zusters, die zeer sterk geëngageerd waren 
in het Antwerpse en Vlaamse studentenleven. Ik 
was op mijn veertiende reeds lid van de VU en rond 
die tijd ging ik ook al mee kolporteren en plakken in 
de Rupelstreek. 

Ook de negatieve reakties van de kerk oefenden 
een merkwaardige invloed op mij uit In Schelle be
stond het, tijdens de jaren zestig, dat de pastoor ons 
vanop de preekstoel openlijk veroordeelde omwille 
van onze Vlaamsgezinde akties. 

Na de middelbare schooltijd trok ik naar Gent van 
waaruit ik mee de akties organizeerde voor Leuven 
Vlaams. Tijdens het eerste doktoraat kregen wij een 
kursus kriminologie, die ook gevolgd werd door een 
groep rijkswachters. In één of andere betoging 
herkende ik enkelen onder hen, weliswaar aan de 
overzijde van de barrikaden. Dit belette hen evenwel 
niet om ook mij in de doos te draaien... 

De aktieve jongeling op de foto, anno 1961, Is 
Hugo Covellers (° 1947 te Schelle), advokaat en Md 
van het VU-partljbestuur. Hij is eveneens gewezen 
VUJO-voorzitter. 

kan iedereen die het water-avon
tuur niet schuvyrt een kano-zes
daagse meemaken. Niet alleen 
de geoefende kanovaarder Is 
welkom maar ook de beginneling 
kan de boot In. Er zijn instruktle-
lessen voorzien en op de terrei
nen van de sportverenigingen 

Wie een reis 
naar de kop 
van Noord-
Holland wil 
voorbereiden 
raden wij aan 
kontakt op te 

nemen met de V W van Noordhol-
lands Noorden, Bernhardpleln 10, 
te Den Helder (tel. 02230-14888). 
Wie met de kano uit wil en er geen 
heeft kan er ter plekke een huren. 
Toch even informeren bij Martin 
Swart, Herenweg 12 te 1744 KD 
St-Maarten (02246-1172). 

kan men zijn tent rechtzetten. 
Kortom, een sportieve vakantie 
in de vrije natuur is meer dan 
verzekerd. 

Wie naar de stad wil kan zijn 
schreden richten naar de mari
nestad Den Helder waarbij al de 
kleine polderdorpen zijn aange
sloten. Den Helder heeft naast 
zijn haven ook een strand en een 
gemeentelijk natuurterrein, Don
kere Duinen, 40 ha bebost duin
gebied Bij minder goed weer is 
een bezoek aan het marinemu
seum en de forten uit de Napo
leontische tijd aangewezen. 
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Na 20 jaar opnieuw beker in Gent 

De onverwoestbare 
Buffalo's 

AA Gent heeft de beker van België gewonnen. 
Dat is maar goed ook want het zou onbehoorlijk 
geweest zijn indien Standard na al de verwikkelingen 
van de voorbije maanden ook nog een ereronde had 
mogen lopen. Al moet worden erkend dat de jonge 
Rouches vochten met de bewonderenswaardige 
overgave die hun klub eigenlijk altijd heeft gesierd. 

Net zoals in het verleden heeft AA Gent het ook dit keer van zijn 
supporters gehad... 

DE Buffalo's speelden op
nieuw hun klassiek 
geworden spelletje 

schaak afwachten, tempo druk
ken, toeslaan. Onwaarschijnlijk 
eigenlijk en gewoon ongeniet
baar wanneer men geen deel 
uitmaakt van dat hondstrouwe 
supporterslegioen van de Gen
tenaars. 

Door diepe dalen... 
Gent IS eigenlijk een gelukkige 

klub. Het kan in moeilijke om
standigheden terugvallen op een 
geestdriftige achterban die wei
nig of geen kwalitatieve eisen 
stelt. De klub won in haar ge-
sthiedenis twee nationale beker
finales. Tussen de eerste en 
tweede tnomf verstreken twintig 
jaren Daarin ging de klub een 

lange, moeilijke weg door diepe 
dalen. 

Gent, een traditionele waarde 
in ons voetbal, tuimelde in 70-71 
uit de hoogste klasse en kwam 
pas tien jaar later terug in de top-
reeks. Tussenin zakte de klub 
door tot in de derde afdeling en 
gedurende enkele jaren zag het 
er naar uit dat de vereniging 
geen bestaansbasis en geen be
staansredenen meer had. Voor 
een stad als Gent was dat onge
looflijk. Het herstel werd ingeluid 
met de komst van voorzitter De 
Meester. 

De betonbaron die meer 
spektakel verkocht rond dan zijn 
ploeg op het veld. Maar De 
Meester haalde resultaten met 
zijn onortodokse aanpak. Hij 
bracht de vereniging zowaar tot 

nieuwe bloei. Al was het duidelijk 
dat hij zijn schuit financieel nooit 
helemaal in rustige wateren kon 
ankeren. 

Het is een publiek geheim dat 
klubs poker spelen wanneer ze 
hun lot en hun toekomst binden 
aan de grillen van één man. In 
Gent heeft men daar de voorbije 
weken herhaaldelijk aan terug
gedacht Mijnheer Albert werd 
door een beroerte geveld en 
herstelt slechts langzaam. Bo
vendien zouden de aktiviteiten 
van onderzoeksrechter Belle-
mans en zijn brigade de financië

le horizonten van de klub nog 
verder hebben verduisterd Zo
dat men ook in het Ottenstadion 
niet weet op welk been men in 
de komende maanden zal kun
nen staan. Want de ploeg wordt 
grijs en de centrale pion, de 
bindende kracht van Koudijzer, 
moet hoe dan ook worden ver
vangen. 

En morgen? 
Gent, zo wordt gezegd, is op

nieuw een ploeg zonder toe
komst. Het IS mogelijk maar nog 

met bewezen We zijn er immers 
van overtuigd dat flink wat ande
re eersteklasseklubs er niet be
ter aan toe zijn Verenigingen die 
bovendien op een veel smallere 
basis moeten proberen te over
leven. 

Dat Albert De Meester al zijn 
geld zal terugvragen, geloven we 
met. Dat hij het wat voorzichtiger 
zal willen doen, schijnt vast te 
staan Maar dat hoeft nog geen 
rampzalige gevolgen te hebben. 
Belangrijker is dat men de hech
te banden tussen spelers en 
klub, tussen klub en supporters 
aanhaalt Want de knsis is nu 
voelbaar aanwezig binnen de 
voetballerij. Er moet door al de 
partijen worden ingebonden. Dat 
kan ze misschien ook dichter bij 
elkaar brengen. Want zelfs de 
spelers zullen moeten inzien, en 
onderzoeksrechter Bellemans 
heeft gewild of ongewild vele 
ogen geopend, dat het elders 
met noodzakelijk beter zal zijn. 

Wat meer redelijkheid en wet
telijkheid aan de onderhande
lingstafel kan heus geen kwaad. 

Luik was oefening voor Los Angeles 

De lange weg van 
Robert Van de Walle 

Robert Van de Walle heeft tijdens de Europese 
judokampioenschappen te Luik geen goud gewon
nen, wel zilver en brons. Op zichzelf is dat best aardig 
en we willen 's lands beste judoka graag geloven 
wanneer hij stelt dat Luik voor hem geen vormpiek 
was, dat hij integendeel rustig opbouwt naar Los 
Angeles toe waar hij een of twee Olympische titels 
hoopt te kunnen halen. 

TOCH had men in stilte op 
goud gerekend In de ei
gen omgeving zouden de 

toevalsfaktoren normaliter in het 
voordeel van de reus uit Oosten
de (al woont hij daar al lang met 
meer) spelen Het verliep anders 
en daarmee werd nog eens be
wezen hoe moeilijk het wel is 
naar de top terug te keren wan
neer men die éénmaal uit vrije wil 
heeft verlaten. 

Nieuwe judoka's 
Men herinnert het zich nog: na 

Moskou kapte Van de Walle met 
de topsport, met de kompetitie. 
Zijn Olympische titel had hem 
veel roem maar weinig geld ge
bracht 

Hij zou zijn reputatie gaan 
verzilveren in het zakenleven. Al 
spoedig ervoer hij het verschil 
tussen droom en daad. Hij werd 
misbruikt en leed bovendien 
zeer onder de terugkeer in de 
anonimiteit Dat hadden andere 
kampioenen al voor hem onder
vonden... Van de Walle, nog jong 
en sterk, besloot van vooraf aan 
opnieuw te beginnen. Hij kwam 
eigenlijk snel terug, nam binnen 
de kortste keren opnieuw zijn 
plaats in onder 's werelds bes
ten Maar de absolute top heeft 
hij sindsdien met meer gehaald 
Robert heeft geleerd dat de tijd 
en de evolutie niet stil staan 

Niets wordt aan het toeval over
gelaten Bovendien heeft hij het 
geluk dat er zich in zijn gewichts-
klasse geen echt nieuwe kam
pioenen hebben gemanifes
teerd Hij zal er tegenover kna
pen staan waartegen hij al wel 
eens verloren heeft maar die hij 
toch al even vaak heeft geklopt. 
Bovendien is Robert een „trai-
ningsmachine" Ambitie en wils
kracht te koop Zodat mets is 
uitgesloten Maar dat het moeilij
ker wordt dan ooit staat vast 

De ijzeren greep van Robert Van de Walle.. 

Nieuwe judoka's zijn gekomen 
Gesneden uit ander hout Snel, 
sterk, krachtig, groot en tech
nisch goed geschoold De Rus 
Verichev is er het prototype van 

Kan Van de Walle in Los 
Angeles nog eens goud verove
ren? Hoe ver reiken zijn moge
lijkheden nog"? Vast staat dat 
onze landgenoot zich op de idea
le manier zal kunnen voorberei
den. 

Hoogtestages te Font Romeu, 
technische stages in Japan. 

Een triomf zijn de kampioen
schappen in Luik anders met 
geworden Er kwamen te weinig 
toeschouwers opdagen en de 
meeste Belgen presteerden ma
tig. Inzender Filip Laats die na 
Van de Walle de hoogste ver
wachtingen koesterde Het viel 
de man zwaar tegen. Hij is noch
tans één van die sporters die 
voor hun aanvankelijke hobby al 
het ovenge hebben laten staan. 
Een nskante keuze, zoals al zo 
vaak werd bewezen... 
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Lofzang tot de heilige Lutgardis 

Valere de Pauw 
sluit trilogie af 

Met zijn historische roman „Bevrijd van alle nood" 
voltooit Valere de Pauw zijn trilogie rond de heilige 
Lutgardis. Drie vrouwen, uit de hoogglans van de 
Dietse mystiek uit de 13de eeuw, komen in deze 
trilogie naar voren. Het verhaal wordt aaneengebon
den door Sybille van Gaege uit Zuid-Brabant, van het 
kapittel van de kanunikessen van Bergen. Zij zou 
Lutgardis bijstaan tot aan haar dood. 

HOE kon deze Waalse non 
Lutgardis bijstaan, ter
wijl deze laatste geen 

Waals kende? Sybille leerde 
„Francois" in Bergen, maar het 
Diets was de taal van den huize. 
Ledeganck dichtte al, dat het 

Diets tot literaire hoogtepunten 
kwam „toen aan de boorden der 
Seine nog een eigen taal moest 
ontstaan". Inderdaad overheer
ste deJangue d'oc" en het aqui-
taans gèrciime tijd, en de „langue 
d'oil" uit het noorden kreeg pas 

overwicht toen in Parijs de poli
tieke macht gevestigd werd. 

„Bijwijlen lief..." 
Deze korte inleiding, om enigs

zins in het geestelijk klimaat van 
die tijd en de taalkundige en 
kulturele ontwikkeling wegwijs 
te worden. Valere de Pauw doet 
dat in zijn trilogie op uitvoerige' 
wijze, en het bronnenmateriaal 
dat hij vermeldt en de voorstudie 
die hij gedaan heeft, geven zijn 
werk een historische basis, hoe
wel natuurlijk de dichterlijke vrij
heid niet uitgesloten is. 

Keren wij even terug naar de 
twee eerste delen van de triolo-
gie omdat anders het laatsite 
„Bevrijd van alle nood" moeilijk 
verstaanbaar wordt. De vertel-

Uw briefwisseling 
snel 

de wereld 
rond 

Met de in-Telefaxtoestellen kombineert u de voordelen 
van de telefoon met die van de briefwisseling. 
Dokumentreproduktle op afstand is nu binnen 
ieders bereik. Even snel als de telefoon en even klaar 
als een brief of tekening. 
Want een telekopieertoestel is tegelijk optisch lezer 
en thermisch printer, waarbij de afstand geen rol speelt. 
Kopiëren en verzenden, snel en adekwaat. 
U stuurt uw berichten de wereld rond, én u ontvangt er 
van uw korrespondenten. 

Naamloze vennootschap 
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Valere De Pauw lof led aan Lutgardis voltooid. 

ster is Sybille van Gaege, stam
mend uit hoge Brabantse, Dietse 
adel, haar stamboom rijkt tot de 
graven van de Elzas en zelfs tot 
Karel de Grote. 

Het eerste deel „Bijwijlen lief, 
bijwijlen leed" is het verhaal van 
deze Sybille, door Thomas van 
Bellingen „de verstandigste 
vrouw van haar tijd" genoemd in 
zijn biografie van St.-Lutgardis. In 
het Bergense kapittel, een hoog
staande en verfijnde kloosterge
meenschap, wordt in het Diets 
onderwezen en Hadewych is er 
bekend. Deze dichteres, de 
„grootste mystieke dichteres uit 
de wereldliteratuur" genoemd, 
kent, volgens de auteur, Sybille, 
die een van haar „lievelingskin
deren" is. Hadewych komt trou
wens op haar zwerftochten her
haaldelijk op het kasteel van de 
Gaeges. 

„Ik ben zo wijd" 
Het tweede deel, „Ik ben zo 

wijd" sluit aan bij het eerste. 
Sybille is nu lerares Dietse poë
zie en speelt een voorname rol 
bij de opleiding van novicen en 
leerlingen. Zij komt daarbij tot 
verrassende ontdekkingen in 
verband bijvoorbeeld met het 
Dietse ontstaan van het Ro-
landslied — en telkens weer 
duikt Hadewych op, de in het 
leven even mysterieuze als in de 
literatuur. Sibylle, die samen met 
haar zuster naar Bergen kwam, 
is geen eigenlijke kloosterlinge 
en als Arnold van Oudenaerde 
haar ten huwelijk vraagt aarzelt 
ze. Ze wordt door Arnold even
zeer aangetrokken als door het 
kloosterleven, dat uiteindelijk 
overwint. 

In 1227 wordt Sibylle van Gae
ge naar de abdij van AWiria 
(Awirs) geroepen, om Lutgardis, 
die een tweede zevenjarige vas
ten begonnen is te verzorgen en 
bij te staan. Ook Hadewych 
keert naar Awiria terug, wordt er 
abdis en geeft de kloosterge
meenschap een nieuwe impuls. 
— „Bevrijd van alle nood" is het 
verhaal van de tocht, over het 
klooster van Nijvel, naar Awirs, 
en het overgaan van een haast 
nog wereldse omgeving naar de 
strenge boetedoening in het cis-
terciënzerklooster. 

Loflied 
Het verhaal eindigt met het 

grafschrift, dat Sibylle voor Lut
gardis zal schrijven, na haar 
dood. 

Dit laatste deel overtreft bijna 
nog in zijn raakheid en zijn gaaf

heid de vorige. De geestelijke 
evolutie van een hoogstaande 
gekultiveerde en vergeestelijkte 
vrouw, met de geestelijke Lut
gardis en de literaire Hadewych, 
wordt in dit werk een loflied op 
onze middeleeuwse kuituur, die 
door humanisme en renaissance 
in de vergeetboek geraakte, 
maar nu weer tot zijn volle recht 
komt De Pauws werk is een 
belangrijke bijdrage daartoe. 
Men kan opwerpen dat een ge
deelte ervan fiktie is. De draad 
die door het hele werk loopt én 
de dragende figuur van Sibylle, 
alsmede de twee andere vrou
wen zijn historisch, hoewel prof. 
N. De Paepe in de „Bloemlezing 
uit Hadewychs werk" zegt: „Van 
onze grootste middeleeuwse 
dichteres en prozaïste bleef ons 
geen snipper biografie be
waard." Stamde zij uit een adel
lijk Brabants (Antwerps) ge
slacht? En is de dichteres, de 
Hadewigis de Antwerpi, dezelf
de als de „Beata Hadiwigis de . 
Awiria", de abdis van Awirs, 
waar Lutgardis stierf? De Pauw 
gaat van deze thesis uit en dat is 
zijn goed recht als romancier, en 
zijn standpunt is even aanneem
baar als dat van Van Mierio e.a. 

Patroonheilige 
Ten slotte nog dit over Lutgar

dis, de heilige, die met haar leven 
en dood heel deze trilogie afsluit 
— als een orgelpunt Zij weiger
de in Awirs abdis te worden: ze 
kende geen Waals en bad om 
het nooit te kunnen... Op zeven
tienjarige leeftijd was ze bij de 
benediktinessen van St-Truiden 
tot die orde toegetreden, maar 
vijf jaar later koos ze voor de 
veel strengere orde der cister
ciënzerinnen te Awières. Pas in 
de 19de eeuw werd ze heront
dekt door prof. Bormans, die 
voorstelde haar uit te roepen tot 
Vlaamse patroonheilige. 

Door zijn trilogie, waarin het 
verhaal uitdeint tot een hymne 
aan deze heilige, en waarin de 
achtergrond van een turbulente 
tijd, drie hoogstaande vrouwen 
symbool worden van het Dietse 
geestesleven, heeft Valere de 
Pauw het meest-diepgrijpende 
én aangrijpende van zijn werken 
geschreven. 

Jos Vinks 

— „Bijwijlen lief, bijwijlen 
leed" (345 fr.); „Ik ben zo wijd" 
(345 fr.) en „Bevrijd van alle 
nood" (395 fr.) door Valere de 
Pauw. Uitg. door Davidsfonds 
te Leuven. 
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Massaal bijgewoond Zangfeest: 

„...Eén land: 
Vlaanderen!'' 

ANZ-voorzitter Valeer Portier kreeg gelijk. In ons vraaggesprek (WIJ, nr. 17) 
had hij voorspeld dat het Antwerpse Sportpaleis nokvol zou steken n.a.v. het 
47ste Vlaams Nationaal Zangfeest Ruim 18.000 Vlamingen, waaronder opmer
kelijk veel jongeren en gezinnen, narrlen aktief deel aan deze enig mooie 
gebeurtenis. Onder de zovele duizenden bemerkten wij vele VU-parlements-
leden, VU-gemeenschapsminister Hugo Schiltz en algemeen voorzitter Vic 
Anciaux. 

DE redevoering van mr. 
Portier was groots. Nog 
twee andere Zangfeest

ingrediënten bereikten een zeld
zaam hoog nivo: de hulde aan de 
vorig jaar overleden Willem De 
Meyer en het magistrale optre
den van de Nederlander Paul 
Van Vliet 

Veel te veel 
geduld 

Daarnaast waren er uiteraard 
ook de vele bloemen, het vlagge-
zwaaien, de feilloze koreografie, 
de unieke dia's en bovenal de 
prachtige muziek en samenzang. 
Een wonderlijk gebeuren eigen
lijk: op een lentedag komen dui
zenden en duizenden Vlamin
gen, volkomen vrijwillig, naar die 
immens grote sportzaal om er 
gedurende enkele uren samen 
te zingen en te luisteren. Ook het 
motto van deze 47ste editie trof 
raak: „Daar is maar één land dat 
mijn land kan zijn". Dit was ook 
de centrale gedachte in de toe
spraak van de voorzitter, Valeer 
Portier. Wij citeren er de belang
rijkste passages uit 

„Meer dan 150 jaar is Vlaan
deren in de unitaire Belgische 
staat belogen, bedrogen en ver
nederd geworden. De Vlamin
gen zijn in hun eigen land steeds 
tweederangsburgers geweest, 
politieke ja-knikkers en betalen
de sukkelaars. Wij hebben ge
duld gehad, veel te veel geduld." 

„In het naar de totale afgrond 
glijden van dit unitaire land zijn 
het nog steeds in hoofdzaak de 
opportunisten, de zwijgers, de 
verontwaardigde farizeeërs en 
de carrièremakers die Vlaande
ren helpen bedriegen en beste
len. C.J Wanneer de Uzertoren 
werd opgeblazen, bleef de Con
greskolom staan. Ons noodlot is 
dat de Vlaamse ministers in de 
unitaire regering nooit „neen" 
durven zeggen. Zij hebben altijd 
bespreekbaar gesteld wat nooit 
meer mocht besproken worden. 
(...) Vlaanderen moet onafhanke
lijk en zelfstandig over al zijn 
problemen kunnen beslissen en 
als dusdanig is een Europa der 
volkeren en der regio's verte
genwoordigd zijn." 

Belasting
verhoging 

Vervolgens handelde Portier 
over de ekonomische toestand. 
„Het is duidelijk dat de Belgische 
ekonomische éénheid meer 
voordeel biedt aan Wallonië dan 
aan Vlaanderen. Met het stelsel 
van de dwaze ekonomische 
kompensaties op ekonomisch 
gebied tussen Vlaanderen en 
Wallonië krijgt men in de unitaire 
staat een regime van volkomen 

onregeerbaarheid. Omdat Vlaan
deren opgesloten en geprangd 
zit in de huidige nog steeds 

Paul Van Vliet: „...en als ik vrij wil 
zijn, ga ik naar Vlaanderen..." 

Belgische unitaire strukturen, 
wordt het door de Walen hope
loos leeggehaald. Ook daarom 

en wellicht vooral daarom, moet 
Vlaanderen struktureel volledig 
losgemaakt worden van Wallo
nië. " 

Eenheid in 
verscheidenheid 

Voorzitter Portier veroordeel
de in felle bewoordingen de 
inleveringen opgelegd door de 
regering: „Dit is het grootste 
boerenbedrog dat ooit door een 
regering ten overstaan van haar 
bevolking werd aangelegd. Het 
geld dat onder de benaming „in
levering" wordt betaald, is niets 
anders dan een verkapte ver
hoogde belasting." Bovendien 
gaat het grootste deel van deze 
operatie naar de financiering van 
het „toch niet meer te redden 
Cockerill-Sambre". Het volksna-
tionalisme is ook voor het ANZ 
de basis van de rechtvaardige 

ANZ-voorzitter Portier: „Een land dat mensen zoals Borms en 
zoveel anderen heeft vermoord en amnestie blijft weigeren moet 

zwijgen over om het even welk regime in het buitenland". 

Vlaamse strijd voor een eigen 
Vlaamse staat 

De boodschap tot de jeugd 
werd uitgesproken door Wim 
Verreycken: „Onverdachte stu
dies bewijzen, wit op zwart, dat 
zonder Waalse ballast, duizen
den Vlaamse jongeren niet meer 
moeten aanschuiven aan stem
pellokalen. f..J Ons huis is de 
Vlaamse Beweging, en dat huis 
heeft vele kamers. Onze vereni
gingsvaandels zijn ontelbaar En 

deze verscheidenheid, dit schijn
baar gebrek aan eenheid, kan, 
nee moet onze kracht zijn. Maar 
dit kan slechts, indien wij elk 
vanuit onze eigen overtuiging, 
één zijn in ons streven. Zelfbe
stuur!" 

Hét was een Zangfeest om 
met een gouden griffel te schrij
ven in het rijkgevulde boek van 
de Vlaamse Beweging. De in
richters mogen een tevreden 
zucht slaken, 't Was goed, zeer 
goed. 

In het spoor van Hendric van Veldeke... 

Literaire avond 
in de Voerstreek 

In het aprilnummer van het letterkundig maandblad 
Diogenes staat van Jacques van Baelen het artikel te 
lezen „Voerense dichters en Veltmans of herinnerin
gen rond een onteerd graf". Een nogal onverwachte 
titel in een dergelijk tijdschrift Het lezen waard ech
ter want een aardige mengeling van poëzie, en petit-
vicaires-verzet tegen de verfransing. 

W IJ dachten aan de strij
dende en schrijven
de Voerense pas

toors toen wij zaterdag II. in het 
Vekmanshuis een literaire avond 
bijwoonden. 

Van Veldeke 
Guido Sweron van het Velt-

manshuis en dr. Nyssen van de 
kulturele raad verwelkomden 
het publiek en de Vereniging van 
Vlaams-nationale Auteurs 
(VVNA) die de avond op poten 
had gezet. 

In zijn openingstoespraak 
wees VVNA-voorzitter Lambert 
Jagenau op de onverbreekbare 
band tussen Vlaanderen en Voe
ren in wiens nabijheid met Hen
dric van Veldeke de wieg van de 
Dietse letteren stond. Voor de 
zowat honderd opgekomen 
Voerenaars was het dan uitkij

ken wat voor fraais de dames en 
heren uit het diepe Vlaanderen 
voor hen hadden meegebracht 
Door Lutgart van Ballaer, Marie
ke Van Damme, Hadewych Ver-
straete en Lambert Jagenau 
werd voortreffelijk voorgedra
gen, terwijl Jef Eibers en de 
Vaganten muzikaal tussen beide 
kwamen. 

Lazen dan voor uit eigen 
werk: Jet Jorssen, Frans Meer-
tens, Karel De Cat Maurits Van 
Liedekerke en Erik Verstraete. 

Dries Janssen bracht door 
hem vertaalde buitenlandse poë
zie. Schelde-dia's van Renaat 
Meert illustreerde^^de fonoplaat-
stem van Wies Moens. Het pro
gramma werd stielvaardig en 
geestig aan mekaar gelijmd door 
Jef Burm. Deze eerste literaire 
avond in Voeren dient als een 
hoogst geslaagd experiment te 

worden beschouwd en kan mits 
de inbouw van de nodige afwis
seling („ernst en luim") als een 
avondvullend programma in het 
hele Vlaamse land vertoond 
worden. De avond werd even
eens bijgewoond door kamerlid 
en mevrouw Willy Kuijpers. En 
de Voerense pastoors-dichters? 

Militante pastoors 
Theodoor Janssen, pastoor te 

Remersdaal tot 1937 liet zijn ach
terneef, Jacques Van Baelen, 
een paar schriften vol kalligra-

Pastoor Veltmans. 

fisch uitgeschreven dichtoefe
ningen na. Verzen die op zacht
moedige en godvruchtige wijze 
de natuur, de seizoenen en het 
leven beschreven. 

Van Baelen die meer wou 
weten over zijn heeroom ging te 
rade bij Hendrik Veltmans, pas
toor van St-Maartens-Voeren. 
Zo kwam Van Baelen niet alleen 
meer te weten van de Voerense 
dichters maar vooral over de 
reaktie van de Vlaamse pastoors 
tegen de talentelling van 1930. 
Unaniem namen zij deze zet niet 
en kwamen regelmatig met Flor 
Grammens samen om hun 
Vlaamse strategie te bepalen. 

In de bijdrage duikt nog een 
andere pastoor-dichter op, nl. 
Oswald Ritzen, pastoor te Teu-
ven, die in 1912 en in 1913 
poëzie publiceerde. Hoe militant 
de Voerense pastoors wel wa
ren staat in een brief van Velt
mans uit 1953: door toedoen 
van mr. Grarnmens hebben wij, 
al de pastoors van de Voer
streek, het bladje „De Taalgrens" 
gratis laten dragen in al de gezin
nen van onze respektieve paro^ 
chies, hetgeen de franskiljons 
razend maakte. Zij wisten dat 
het van Grammens kwam en 
van... ons." 
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Het partijbestuur deelt mee... 
Op maandag 7 mei deelde voorzitter Vic Anciaux aan de pers volgende 

mededeling mee: 

Het industrieel 
beleid 

De Volksunie schaart zich achter 
de opties, die de Vlaamse regering 
heeft goedgekeurd, inzake het nood
zakelijk vernieuwd industrieel beleid 
in Vlaanderen. Zij zal deze DIRV-
nota in de Vlaamse raad positief 
Ijespreken. 

Met ergernis stellen zij echter vast 
dat dezelfde meerderheid van CVP 
en PVV in de centrale Belgische 
regering een wetsontwerp heeft 
goedgekeurd en in het parlement 
heeft ingediend, dat een ongehoorde 
centralizering inhoudt van het indus
trieel beleid. Dit wetsontwerp holt de 
bevoegdheden van de gewesten in
zake ekonomische expansie volledig 
uit en dreigt de goede inzichten van 
de Vlaamse regering te dwars
bomen. 

De Volksunie wil dat CVP en PVV 
klare wijn schenken: wie in de 
Vlaamse Raad de Dl RV-nota goed
keurt, moet in het Belgisch Parle
ment de herstelwet verwerpen. Er 
mag hieromtrent geen enkele dub
belzinnigheid bestaan Het gaat hier 
om de toekomst van de Vlaamse 
ekonomische draagkracht. 

Temeer omdat aan de zgn. rekon-
versieplannen van de Belgische re
gering ook het wetenschappelijk on
derzoek is gekoppeld. Jarenlang 
heeft men langs Vlaamse zijde ge
poogd om Vlaanderen zijn rechtma

tig deel te bezorgen van de financiële 
middelen die dienen om het weten
schappelijk onderzoek te bevorde
ren. Afgezien van de universitaire 
wetgeving en de ontwikkelingssa
menwerking, was er een gunstige 
evolutie ontstaan. 

Tijdens de huidige regering Mar
tens V worden de onevenwichten 
opnieuw ingesteld ten voordele van 
Wallonië. Minister Maystadt is erin 
gelukt een aanzienlijk deel kredieten 
van het wetenschappelijk onderzoek 
binnen te rijven onder zijn uitsluiten
de bevoegdheid. Vooral de items die 
belangrijk zijn voor de Waalse indus
trie worden sterk doorgeduwd. 

Achter de miserabilis-fagade van 
de teloorgang van Wallonië, lukken 
de Waalse ministers er niet alleen in 
miljarden te besteden uit de nationa
le pot voor hun oude industrie zoals 
Cockerill-Sambre, Maystadt slaagt er 
bovendien geruisloos in een uitge
breid programma uit te voeren met 
nationale en Europese gelden tot 
vernieuwing van het industrieel pro
ces in Wallonië. Intussen kan Vlaan
deren zelf haar vernieuwing betalen. 

Het VU-partijbestuur waarschuwt 
voor de hypokrisie van CVP en PVV 
die enerzijds via de zgn. herstelwet 
in het Belgische parlement deze mis
dadige evolutie zouden goedkeuren 
en anderzijds in de Vlaamse Raad 
pleiten voor een industrieel beleid 
voor Vlaanderen, dat dode letter zou 
blijven. 

Voorzitter Anciaux benadrukt 
deze feiten omdat zij een school
voorbeeld zijn van de slechte onein
digheid van de onzalige unitaire Bel
gische staat, die de traditionele par
tijen in stand houden. 

Werkloosheids-
begeleiding 

Onder impuls van de Volksunie 
werd voor de Vlaamse regering een 
uitgebreide nota opgesteld inzake 
werkloosheidsbegelelding. 

Het is immers te voorzien dat zelfs 
met een aktieve werkgelegenheids-
politiek, Vlaanderen nog enkele jaren 
geplaagd zal worden met de gesel 
van de werkloosheid. 

Deze nota is klaar sedert decem
ber 1983. Van privé-zijde werd de. 
bereidheid verkregen om middelen 
ter beschikking te stellen van de 
uitvoering van deze nota. 

Er dient een „Vlaams Centrum 
voor Werkloosheidsbegelelding" op
gericht, waaraan de Vlaamse rege
ring en het privé-kapitaal participe
ren. 

Onder het motto „Werkloos, maar 
daarom niet nutteloos!" moeten soe
pele projekten uitgewerkt worden, 
vooral op het lokale vlak, voor al 
degenen die vallen buiten het 
arbeidsproces. 

De Volksunie vraagt de Vlaamse 
regering zo spoedig mogelijk positief 
in te gaan op deze belangrijke nota. 

Eindstand Top 30 
1. Jan Caudron, Aalst 1.728 p. 
2. Hugo Roggeman, Gentbrugge 744 p. 
3. Anny Lenaerts, Wilrijk 540 p. 
4. Erik Vandewalle, Izegem 528 p. 
5. Jan Van Doeren, St-Martens-Latenn 456 p. 
6. Paul Cresens, Diest 432 p. 

Jozef De Ridder, Dilbeek 432 p. 
8. Willy Kuijpers, Herent 372 p. 
9. VU-Assebroek 252 p. 

10. Frans Kuijpers, Zoersel 240 p. 
11. VU-Antwerpen-Stad 228 p. 
12. Wim Baetens, Hombeek-Mechelen 216 p 

VU-St-Ulriks-Kapelle 216 p. 
14. Maurice Passchyn, Meise 204 p. 

Georges Raes, Ledegem 204 p. 
16. VU-Zedelgem 183 p. 
17. Rik Haelterman, Denderwindeke 174 p. 
18. Guido Sijs, Herent 168 p. 
19. Jan Maertens, Izegem 156 p. 

Johann Vancoppenolle, St-Truiden 156 p. 
Agnes Vandenhout, Knokke-Heist 156 p 
VU-Genk 156 p. 
VU-Wommelgem 156 p. 

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

Roos Lemout, Geluwe 132 p. 
VU-Brussel 132 p. 
Louis Vrijders, Merchtem 132 p. 
Walter Van den Brande, Desselgem 132 p. 

30. Stephane Rummens, Grimbergen 120 p. 

Groots sportfestijn voor het ganse gezin 

Uitbouw sportdag 
in Leuven is klaar 

Het sportgebeuren is een sociaal 
verschijnsel, dat geïntegreerd is in de 
maatschappij. 

Door het toenemend komfort be
weegt de moderne mens bijna met 
meer. Vanuit deze twee vaststellin
gen heeft de VU-sportkommIssie de 
sportdag van zondag 3 juni te Leu
ven ingericht. 

Door denken (symposium) en 
doen (diverse sporten) trachten we 
er samen een feest van te maken. 

In de voormiddag gaat de aan
dacht naar het symposium en de 
historisch-toeristlsche wandeling 
door Leuven. Ondertussen starten 
evenwel dé kompetitieploegen voet
bal en volleybal aan hun schiftings
wedstrijden. Na de middag zal het 
enorme sportcomplex van de KUL 
gonzen van allerlei sportaktiviteiten 
met o.m. talrijke volks- en rekreatie-
spelen. 

V ie r kamp 

Het sportevenement van de na
middag wordt zeker de aanduiding 

van de VU-totaalsporter na de vier
kampwedstrijden 1 

Wil je meer weten, vragen stellen 
of zoek je oplossingen voor diverse 
sportproblemen dan is je aanwezig
heid gewenst op het symposium. 
Want daar worden verscheidene te-
ma's aangepakt die op zijn minst 
merkwaardig kunnen genoemd wor
den. 

Onze mandatarissen en geïnteres
seerden krijgen op die voormidaag 
de gelegenheid tal van praktische 
vragen voor te leggen aan deskundi
gen die nauw betrokken zijn bij het 
sportgebeuren in Vlaanderen. Uit de 
diskussie deskundigen—aanwezi
gen wordt een beleidsvisie gedistil
leerd. 

Programma 
symposium 

9 u. 30- verwelkoming en inleiding 
door volksvertegenwoordiger Jan 
Caudron. 

9 u. 45- voorstelling referaathou
ders door Geert Goubert 

10 u.: synthese door elke referaat
houder. 

10 u 45- koffiepauze. 
11 u. groepsdiskussie. 
12u. 30: slottoespraak door de 

alg. vz. Vic Anciaux. 
De onderwerpen die aan bod ko

men zijn-1. Een visie op een Vlaams 
sportbeleid en de medische begelei
ding in de sport d»or dr. Frans 
Vanden Bossche; 2. Een periscolaire 
bewegingsopvoeding door Wim Pi-
ryns; 3. Sport in de Brusselse agglo
meratie door Jan Vrancken en Joris 
Van der Borgt; 4. Sportinfrastruktuur 
en sportbeheer in Vlaanderen door 
John Van den Bossche; 5. Sportpro-

centrum, historische-stadswandeling 
door Leuven o.l.v. volksvertegen
woordiger Willy Kuijpers; 10 u. start 
schiftingswedstrijden voetbal en vol
leybal; 10 u. 30 staat bridgetornool in 
Campus Irena; 12 u. 30-13 u. 30 mid
dagpauze (eetmaal mogelijk in het 
studentenrestaurant Alma); 13u. 
start van de basketbalkompetitie. 

Namiddag: i 3 u. 30 vervolg finale
wedstrijden voetbal en volleybal, ta-
f^ennis, judo-initiatie, aerobic en 
volkssporten; 14u. 30 jogging 
(7-14 km), wandelen, fietsen en vier
kamp (60 m sprint, 1 500 m, kogelsto
ten, verspringen); ±16u. 30 finales 
voetbal, volleybal en basketbal, aan
komst fietsers, joggers, wandelaars; 
18 u. prijsuitreiking. 

'A' Laats te i nsch r i j v i ngsda
tum 15 m e i ! 

motie, evolutie en toekomstperspek-
tieven door Johny Berebrouckx; 6. 
Het sportwetenschappelijk onder
zoek in Vlaanderen door dr. Dirk van 
Gerven (KUL), 7. Sport voor anders
validen door J. van Lerberghe. 

Deze onderwerpen worden in drie 
groepsdiskussies verder uitgediept: 
— Sport in Brussel - Sportpromotie -
Sportinfrastruktuur; — Schoolsport -
Gehandicaptensport; — Sportbeleid 
en wetenschappelijk onderzoek 

Algemeen programma 
sportdag 

Voormiddag: van 9u. 30-12 u. 30 
symposium in het Universitair Sport-

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, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 

Ondergetekende: 

Afdeling: 

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

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

volleybal (250 frJ: ploeg(en) 

basketbal (250 f rJ: ploeg(en) 

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

van fr. 

Naam en handtekening en adres van de verantwoordelijke. 

- ^ ^ -
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Wijnegemse raad protesteert 
tegen de taalfaciliteiten in Schilde 

Zoals geweten zetelen er ook 
enkele franstalige groepenngen in de 
jeugdraad van Schilde Twee vereni
gingen (een dansgroep en een 
scoutsgroep) weten hun wil op te 
dnngen aan al de andere Het bewijs 
hiervoor werd ten volle geleverd 
door de CVP-meerderheid van Schil
de toen ze de nieuwe statuten en het 

huishoudelijk reglement van de 
jeugdraad heeft goedgekeurd Daar
in werd immers gesteld dat het Ne
derlands niet meer verplicht zou zijn 
tijdens de aktiviteiten en de externe 
kontakten van de verenigingen 
Vooral dit laatste is gewoon onaan
vaardbaar 

Vandaag 10 mei komt dit punt 

20 jaar Volksunie te 
Sint-Katelijne en Waver 

M e n kan er n ie t meer o m h e e n . 1984 i s een heel b i j z o n d e r jaar v o o r 
de V o l k s u n i e . N a a s t het fe i t da t de pa r t i j in V l a a n d e r e n 30 jaa r 
bes taa t , wa t h e r d a c h t w e r d o p 8 ap r i l in he t G e n t s e S p o r t p a l e i s , w a s 
he t za te rdag 19 apr i l j l . de beur t aan de V U - a f d e l i n g Ka te l i j ne en 
W a v e r o m te j ub i l e ren . T i j dens het 19de V l a a m s D a n s f e e s t w e r d in 
de v o o r de g e l e g e n h e i d p r c h t i g v e r s i e r d e zaal Graa f d 'E l i ssem te 
O . - L - V r o u w - W a v e r o p p a s s e n d e w i j ze het 20- ja r ig bes taan van d e 
a fde l i ng g e v i e r d . 

Onder de tainjke aanwezigen wer
den volksvertegenwoordiger Joos 
Somers en zijn dame opgemerkt 
alsook senator en VU-kandidaat 
voor de Europese verkiezingen Wal
ter Luyten en VU-jongerenvoorzitter 
Bart De Nijn Delegataes uit de omlig
gende gemeenten, vooral de VU-
gemeenteraads- en bestuursleden 
van Koningshooikt waren eveneens 
van de parbj Uiterst positief was de 
uitgebreide vertegenwoordiging op 
het bal van de socialistische opp>osi-
tiepartners 

Ere-volksvertegenwoordiger Ludo 
Sels loofde in z'n gelegenheidstoe
spraak de afdeling om haar dynami
sche inzet die in het verleden steeds 
tot uiting kwam Tevens hief hij een 
waarschuwende vinger in de nchting 
van de Europese verkiezingen die, 
hoe dan ook, een weerslag zullen 
hebben op de nationale politiek 

De jubilerende afdeling huldigde 
dan, bij monde van de voorzitter 

Marnix Vandevoorde de verdienste
lijke bestuursleden „van het éérste 
uur", ZIJ die er 20 jaar geleden oók 
reeds bijwaren, nl Frans Volkaerts, 
Frans Maes, Constant Ceuppens, 
Iwein Vandevoorde, Eddy Andnes, 
Willy Van den Wijngaert René 
Schreurs en Jos Van Rompuy die 
echter wegens ziekte afwezig was. 
Z IJ kregen een aangepast geschenk 
en hun dames werden eveneens in 
de bloemetjes gezet 

Daarna nam frakbevoorzitter 
Ward Hellemans het woord Hij hul
digde de voorzitter om z'n vastbera
denheid en schonk hem en z'n dame 
eveneens een geschenk als hennne-
nng dat het onder de h Vandevoor
de zijn leiding was dat de VU-afde-
ling haar 20-jang bestaan vierde 

Met een gezellige babt>el en een 
eveneens gezellige bodega liep het 
uiterst geslaagde Vlaams Dansfeest 
langzaam uit tot in de late uurtjes, on
der het waakzaam oog van de tainjk 
aanwezige leeuwenvlaggen 

voor de vierde maal op de agenda 
van de gemeenteraad van Schilde en 
net zoals de vorige keren zal er ook 
nu krachtig geprotesteerd worden 
door een aantal Vlaamsbewuste ver
enigingen waaronder VU en VUJO 
Afspraak om 20 u aan het gemeen
tehuis van Schilde 

Om dit protest een beetje kracht 
bij te zetten heeft de VU-afdeling van 
Wijnegem een brief, ondertekend 
door 18 gemeneteraadsleden van 
Wijnegem, naar het gemeentebe
stuur van Schilde opgestuurd Uit de 
bnef citeren wij de vier belangnjkste 
eisen 

1 Het IS vanzelfsprekend dat in 
jeugdraad en kultuurraad uitsluitend 
Nederlands wordt gesproken en ge
schreven 

2 Het gebruik van het Nederlands 
door de verenigingen tijdens hun 
aktiviteiten naar buiten uit moet een 
verplichting zijn 

3 De verenigingen die zich daar
aan met zouden houden, zouden 
automatisch uit de jeugd- en/of kul
tuurraad worden gezet én met meer 
voor gelijk welke vorm van subsidie 
in aanmerking kunnen komen 

4 Het wel ondenkbaar is dat onze 
Waalse landgenoten zo iets in hun 
raden zouden toelaten 

P Vigoureux protesteerde tijdens 
een volgende interpellatie tegen de 
sluitng van het zwembad bij gebrek 
aan redders Op een gewone maan
dagmorgen was er geen enkele bad
meester beschikbaar om de scholen 
die hun vaste zwembeurt hebben die 
dag te ontvangen Iemand die zich 
kwam aanbieden om kosteloos bij te 
spnngen (gediplomeerde badmees
teres) werd afgewezen P Vigou
reux stelde dat dit in een pnve-bedrijf 
ondenkbaar zou zijn en maakte zich 
zorgen over het beleid dat in ons ver
lieslatend zwembad (lOOOOOOOfr/ 
jaar) gevoerd word t 

Piet Bellens 
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22 

26 
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31 

SCHILDE—'S-GRAVENWEZEL spreekbeurt over de Europese 
verkiezingen door gemeenschapsminister Hugo Schiltz, om 20 u 
in het .Dorpshuis", Kerkstraat 24 
MOL Voordracht „Geschiedenis van de Vlaamse Beweging" 
deel 2, door senator Walter Luyten, om 20 u in zaal Malpertuus, 
Turnhoutsebaan 15 Inkom gratis Orgamzatie VUJO-Mol 
EKEREN spreekbeurt door Willy Kuijpers over de rol die een 
zelfstandig Vlaanderen aankan in het „Europa der Volkeren", om 
20 u 30 in zaal „De Boterham" Veltwijcklaan 23 Inkom gratis 
WOMMELGEM fietstocht voor jong en oud naar Lint Vertrek 
om 13 u aan Den Klauwaert Deelneming aan de Meiboomplan-
ting te Lint 
MORTSEL: Lente wandeling naar Averbode-Zichem-Scherpen-
heuvel Gratis busreis Vertrek om 9 u Inschr tel 449 89 54 
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-arrondissementsraad in het Kultureel Centrum om 
20 u 15 „Tips voor inspraak en open beleid in de gemeente
politiek" 
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 gratis Org 
Vlaamse Kring Groeninghe 
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 IJzerbedevaartkomitee om 20 u 30 in het Mark 
Liebrechtcentrum H Kruisstraat Films „Aan de kleine nvier" en 
„IJzerbedevaart 1983" Kosten 50 fr 
ANTWERPEN. Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeenschap i s m 
VU-Antwerpen stad, etentje met kwis op Linkeroever Inl en 
inschr 2368465, alle dagen tussen 16 en 18 u 
AARTSELAAR: Boeken- en platenbeurs „Geschiedenis van 
Vlaanderen" van oorsprong tot heden A V K . i s m Vlaams 
Nationaal Boekenfonds In lokaal Rodenbach van 14 tot 18 u Ook 
op zondag 20/5 van 10 tot 18 u 
HOVE Jaarlijkse uitstap van VU-Hove, in het spoor van Willem 
van Oranje Kosten 350 fr, 1 000 fr per gezin 
WOMMELGEM Spreekbeurt door Walter Luyten over „Het 
Europa der Volkeren", om 20 u in lokaal Den Klauwaert 
BRECHT - EKEREN - ESSEN - KALMTHOUT - KAPELLEN -
STABROEK Eerste groot bal van de afdelingsbesturen van Pol
der en Noorderkempen om 20 u 30 in het Ontmoetingscentrum 
„Zonnedauw", Kapellensteenweg 170 te Kalmthout (centrum) In
kom gratis 
SCHILDE-'s GRAVENWEZEL Dienstverlening door Bart Van-
dermoere in cafe „De Schilde", Turnhoutsebaan van 11 tot 12 u 
WOMMELGEM In het spoor van Oranje vanuit ons Zuidneder-
lands verleden naar de toekomst van het Europa der volkeren 
Autocartocht langs Bergen-op-Zoom, Delft De Bnel Zienkzee 
Begeleiding Walter Luyten Vertrek op de kerkplaats om 8 u stipt 
Pnjs 250 fr Inschnjven bij Ward Herbosch, Kastanjelaan 4, tel 
3536894 

11 de Kaderdag van 
de Vereniging van Vlaamse Ziekenfondsen 

O n d e r ru ime be langs te l l i ng h ie ld de Ve ren ig i ng V l a a m s e Z i e k e n f o n d s e n o p za te rdag 5 me i haar 11de 
nat iona le kade rdag . In de g r o t e zaal van het s t a d h u i s te D e n d e r m o n d e s p r a k k a d e r d a g v o o r z i t t e r dr. J . 
Van Boxe lae r een ko r t w e l k o m s t w o o r d u i t „ W i j z i jn h ier g e k o m e n o m te pra ten , " zo zei Van Boxe laer , 
„maar v o o r a l o m o n s te b e k w a m e n , daarna v o l g t o p n i e u w de ak t ie . O o k al k o m e n w i j van ve r en al is b i j 
de po l i t i eke le id ing „de f rank n o g niet a l t i j d geva l l en " — t o c h is er al een hee l s t u k t o e n a d e r i n g — w i j 
gaan g e s t a d i g vooru i t . " 

V e r v o l g e n s w e r d e n in d r ie a f zonde r l i j ke w e r k g r o e p e n v ie r tema 's b e h a n d e l d . 

Voorgezeten door H Vandenbul-
cke werd de werking van het cen
traal sekretariaat van een primaire 
kas en de optie tot de invoenng van 
de automatizering van de gegevens
verwerking grondig doorgelicht Aan 
de hand van een ter plaatse opge
stelde computer verduidelijkte de 
spreker zijn toekomstvisie 

In een andere zaal leidde referaat
houder J De Schaepmeester het 
onderzoek naar de optimale werking 
van het beheer van een ziekenfonds 
Een duidelijke taakomschrijving van 
elk van de beheerders leek een 
middel om de goede werking van 
een raad van beheer te bevorderen 
en elk van de beheerders bestendig 
voor zijn vnjwillig opgenomen ver
antwoordelijkheid te stellen 

VVZ-voorzitter dr Frans Devos 
stelde daarnaast de werking van de 
Vereniging voor Vlaamse Zieken
fondsen aan de orde / 

Volwaardig 
sociaal centrum 

In een derde zaal liep ondertussen 
het onderzoek naar de mogelijkhe
den om rond een ziekenfonds een 
volwaardig Sociaal Centrum uit te 

bouwen Hier was W Leemans de 
referaathouder die er o m op wees 
dat de Vlaamse ziekenfondsen en 
het Vlaams-nationalisme in het alge
meen, ook in deze sektor de boot 
met mogen missen De verschillende 
noodwendigheden en mogelijkhe
den werden voorgesteld terwijl de 
oprichtingsmodaliteiten deskundig 
werden toegelicht Terug in plenaire 
vergadering werden de verslagen 
van de werkgroepen voorgedragen 
door respektievelijk A Ysebaert Cdie 
een tesis voorbereidt over het VVZ) 
Emiel Van Langendonck en Etienne 
Van Vaerenbergh 

In zijn slottoespraak gaf VVZ-
voorzitter Frans Devos een over
zicht van de belangnjkste VVZ-
aktiviteiten van het afgelopen jaar 
Voorzitter Devos stelde o m dat de 
VVZ-standpunten en doelstellingen 
stilaan meer en meer bij het grote pu
bliek bekend geraken Verder prees 
hij de stichters van de V Z W VVZ-ln-
formatika, die toekomstgericht de in
voering van de computer in de 
PK-administraties deskundig onder
zoeken en voorbereiden Hij verdui
delijkte nogmaals de belangrijkste 
doelstellingen en de strategie van 
het V V Z en verheugde zich in de 
aansluiting van het Vlaams zieken

fonds Ic-dien-Turnhout (In het kader 
van de VVZ-strategie splitste Ic-
dien-Turnhout zich af van VVZ-lid 
Vlamat-Antwerpen) 

Besluiten trekken 

Vervolgens deed de VVZ-voorzit-
ter een vrij scherpe uitval tegen die 
Vlaams-nationalisten die spijts het 
geboden alternatief nog steeds geen 
lid zijn van een Vlaams-nationaal 
geïnspireerd ziekenfonds Aan hen 
durf ik het hier openlijk zeggen dat 
onze beheerders medewerkers en 
leden heel wat meer Vlaams-natio
naal konsekwent zijn en geen lessen 
te ontvangen hebben vanwege hen 
die het zich nog altijd durven permit
teren als loopjongen misbruikt te 
worden door o m de CVP-mantelor-
ganizaties 'n Vlaams nationalist in 
een kleur-ziekenfonds is als een 
hond in een kegelspel hij is er ook 
met op zijn plaats, aldus een door be
paalde reakties ietwat ontstemde 
VVZ-voorzitter Tot slot drukte Frans 
Devos de wens uit dat de aanwezi
gen de nodige lessen zouden trek
ken uit de besluiten van deze ge
slaagde kaderdag en in de toekomst 
door nog betere dienstverlening het 
ledenaantal op te drijven en aldus de 

Vlaamse ziekenfondsen uit te bou
wen tot bloeiende Vlaamse Sociale 
Centra 

Met een gezellig samenzijn werd 
deze 11 de VVZ-kaderdag prettig be
sloten 

De kaderdagteksten kunnen gra
tis bekomen worden op eenvoudige 
aanvraag Adres VVZ-sekretanaat 
Gr Gewijde van Namenstraat 7 te 
8500 Kortrijk Tel 056-225698 

Paul Thiers 

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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Geslaagde Euro-avond te Rijkevorsel 
Op donderdag 26 april zorgde de Volksunie voor een primeur in Sint-Jozef 

Rijkevorsel. Het gebeurt inderdaad niet elke dag dat er op de Meir drie auto's 
met een P-plaat geparkeerd staan Jaak Baelemans trad op als gastheer voor 
europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke en senator Walter Luyten, 
&enator Draulans was aanwezig als toehoorder. 

Aan de hand van een kleurnjke en 
soms humonstische diavoorstelling 
schetste Jaak Vandemeulebroucke 
de geschiedenis van de Europese 
gedachte en het ontstaan van de 
belangrijkste Europese instellingen 
Onbevangen plaatste de spreker de 
nodige kntische kanttekeningen en 
aarzelde hij met om mistoestanden 
en verspillingen aan de kaak te stel
len Algemene hilariteit was er bij de 
dia's over de „verhuis" van Brussel 
naar Straatsburg die maandelijks 
overgedaan wordt en de tikmachine 
die nog snel even moet opgehaald 
worden op het sekretanaat in Lu
xemburg 

Technische fraktie 
Jaak Vandemeulebroucke be

steedde daarnaast uitgebreid aan
dacht aan de wordingsgeschiedenis 
van de zogenaamde „technische 
koordinatiegroep" Dit is een fraktie 
van twaalf leden in het Europarle
ment waartoe de Volksunie behoort 
leder lid van de fraktie behoudt er 
zijn eigen politieke identiteit maar 
kollektief kan de groep van de voor
delen genieten die aan een fraktie 
worden toegekend zoals tolken, per
soneel, vergaderruimten enz Door 
deze technische faciliteiten is het 
mogelijk de dialoog aan te knopen 
met de diverse regionaistische partij
en in Europa, met hen studiedagen te 
beleggen en de krachten te bunde
len in de Europese Vnje Alliantie 
(EVA) De technische koordinatie
groep komt de eer toe problemen op 
tafel te hebben gegooid die vroeger 
door de „respektabele" heren van de 
„grote' frakties met bespreekbaar 

Kerst '84: 
met TAK 
naar Rome 

Nu de Heilige Vader in mei 1985 
naar Vlaanderen komt dient hij te 
weten welk triestig rekord België 
inzake vrede, verzoening en verge
ving breekt Daarom trekt het TAK 
tijdens de aanstaande kerstvakantie 
naar Rome, om de Vlaamse aanwe
zigheid tijdens de pauselijke zegen 
„Urbi et Orbi" duidelijk te onderstre
pen De eis „Amnestie = vrede" zal 
centraal staan 

Het spreekt vanzelf dat deze reis, 
alleen al om de sfeerschepping, 
uniek en eenmalig zal zijn TAK zal 
trouwens het nuttige aan het aange
name koppelen door iedereen de 
gelegenheid te geven het njke histo-
nsche verleden van Rome te bewon
deren 

Een aantal geestelijken en manda-
tanssen zullen deze reis meemaken 

De algemene leiding van de reis 
rust bij Erwin Brentjens, Edegemse-
steenweg 2, bus 5, te 2550 Kontich 
C03-4577240) 

Van zaterdag 22 december tot en 
met vrijdag 28 december Op het 
programma Kerstdag bijwonen 
pauselijke zegen op het St-Pieters-
plein, kerstnacht middernachtmis in 
het teken van amnestie, opgedragen 
door een vooraanstaand Vlaams 
geestelijke in een Romeinse kapel 
Fakkeltocht naar het Vatikaani 

Stadsrondrit bezoeken aan Col-
losseum, Forum Romanum, Via Ap-
pia. Pantheon, Vatikaans Museum, 
Sixtijnse kapel, St-Pietersbasiliek 

Onkosten ± ISOOOfr Inbegre
pen de reis heen en terug met 
slaaptrein, verblijf ter plaatse in een 
middenklashotel op basis van kamer 
-I- ontbijt vier uitgebreide avondma
len, alle verplaatsingen, alle diensten, 
taksen en bezoeken 

Uiterste datum van inschrijving 
vóór 31 mei op bovenstaand adres 

werden geacht Voorbeelden hier
van zijn het Noordierse vraagstuk, 
de honger in de wereld, de mensen
rechten in Europese Gemeenschap 
en de verkwistingen waaraan het 
Europarlement zich bezondigt en 
waarbij ongegeneerd het geld van 
de Europese Jan met de Pet over de 
balk gezwierd wordt tot meerdere 
eer en glone van de zogenaamde 

„grrrrote" politici en andere Mr Euro
pe's 

Na deze boeiende uiteenzetting 
werd door een talrijk opgekomen 
plubiek diverse vragen gesteld die in 
hoofdzaak betrekking hadden op het 
Europees landbouwbeleid en de toe
komst van Europa, vragen die door 
Jaak Vandemeulebroucke eerlijk en 
met grote dossierkennis werden be
antwoord 

Volkenforum 
Na een korte pauze was het de 

beurt aan Walter Luyten In zijn ge

kende stijl, een mengeling van histori
sche anekdoten, grappen en grollen, 
schetste hij de rol van de Volksunie 
in Europa als bezielende kracht van 
de EVA Zijn betoog vatte hij aan 
met de krasse uitspraak dat de 
Volksunie en met haar alle federalis
ten in Europa gelijk gekregen had
den en dat het Europa van de Staat
kundige grenzen tot de ondergang 
gedoemd is Vier jaren Europarle
ment en Europese politiek hebben 
aangetoond dat het Europa der sta
ten failliet IS en dat de enige oplos
sing voor de huidige malaise het 

Europa der volkeren is, zoals het in 
het verkiezingsprogramma van de 
EVA opgenomen is 

Walter Luyten ging ten slotte gras
duinen in de problemen van het 
Baskenland Ook hier toonde hij aan 
dat het de taak van de Volksunie én 
van de EVA is om getuigenis af te 
leggen van de schending van de 
elementaire volkenrechten door de 
centrale regenngen in Frankrijk, En
geland, Spanje, enz en deze ver
drukte volkeren een forum te bieden 
waarop ze hun grieven en verzuch
tingen wereldkundig kunnen maken 
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Reukhinder van de baan te Sinaai 
Sinaai heeft sinds de samenvoe 

ging met Sint Niklaas nog heel wat te 
goed Het Sinaaise Volksunie-afde
lingsbestuur heeft alle belangnjke 
verwaarloosde plaatsen op een rij 
gezet en konkrete voorstellen uitge
werkt 

Ons bestuurslid Rene Verlee sig
naleerde dat er in de Tinelstraat felle 
reukhinder was waar de afvalwaters 
van Klokke Roelandlaan en omlig
gende aan de oppervlakte kwamen 
en dit vooral in de zomer 

BIJ nader onderzoek bleek dit ge
makkelijk op te lossen door dit stuk 
open riool te overbouwen Het 
Volksunie-afdelingsbestuur gaf ge
meenteraadslid Arthur Baeckelandt 
en schepen Mark Huys dan ook de 
opdracht de nodige stappen te zet
ten om dit probleem op te lossen 
Wat ondertussen ook gebeurd is 

VU-Gent-Muide 
slaat 
de handen 
aan de spade 

Op zaterdag 28 apnl was het 
verzamelen geblazen voor het be
stuur van VU-Gent-Muid W e trok
ken naar de groene zone achter de 
ümb8«traat (Gentse havenbuurt) 
om daar 12 ton aarde met spade en 
kruiwagen te verslepen De bedoe
ling was een dam op te werpen 
tussen de sterk-vervuilde üeve (een 
oude waterloop t jdens de middel
eeuwen gegraven om de verbinding 
van Gent met het Zwin te verzeke
ren) en een mooie visvijver in de on
middellijke buurt Gelukkig kwam ge
noeg zon opdagen om ons zwoegen 
een wat feestelijk karakter te geven 
De aarde was door de stad Gent ge 
leverd maar verder moest de buurt 
van Limbastraat zelf de mankracht 
leveren Ons bestuur deed het dan 
maar in samenwerking met een aan
tal buurtbewoners Het geheel trok 
nog maar eens de aandacht van de 
plaatselijke pers maar toonde te
vens hoe schromelijk verwaarloosd 
deze afgelegen en volkse buurt is 
We beleefden zelf veel genoegen 
aan onze milieu aktie en bewezen 
dat de VU ook een partij van daden 
kan zijni 

Euro-avond 
te Schoonaarde 

Door de VU afdelingen Schoon
aarde Oudegem en Mespelare 
wordt een grote Euro-avond inge 
richt 

Op het programma voordracht, 
diamontage en debat met Jaak Van 
demeulebroucke VU lijsttrekker Eu 
ropese verkiezingen en de streek 
kandidaten Walter Peeters Nelly 
Maes en Jan Caudron 

Op woensdag 16 mei om 20 uur in 
zaal Mikeno Dorp te Schoonaarde 

leder VU-lid en sympatizant uit de 
streek is van harte uitgenodigd en 
welkom Een grote belangstelling 
voor dit initiatief is voor een kleine af 
deling een nem onder het hart 

Tinelstraat de oplossing van het reukhinderprobleem 

VU-St.-Niklaas met 
vernieuwde Pro & Contra 

De VU-afdeling St-Niklaas pakt 
deze maand uit met een vernieuwde 
uitgave van haar blad Pro & Ck)ntra 

Uit de mededeling van de redaktie 
pikken we waarom het zon vaart 
loopt 

Dat Pro & Ckjntra' uit het wat 
benepen kader van een uitsluitend 
politiek genchte publikabe wil stap
pen IS aan de inhoud te merken U 
vindt als hoofdschotel een kennis
making met Andre Stoop biblioteka-
ns-archivaris van de stad Sint Ni
klaas en prominente figuur in heel 
het Vlaamse biblioteekwezen Wij 
nemen ons trouwens voor u ook in 
de volgende nummers mee te ne
men voor een kijkje achter de scher 
men van belangwekkende bednjven 
en instellingen Het artikeltje Men
sen in de kou vraagt de aandacht 
voor hen die door een ongelukkige 
samenloop van omstandigheden in 
de marge van onze samenleving 
terechtkomen 

Senator Nelly Maes schreef iets 
over de rampzalige Belgische toe
stand en u leest iets van schepen 
Mark Huys over het politieke reilen 
en zeilen van onze stad Bovendien 
vindt u de samenstelling van het 

Euromeeting 
te Rupelmonde 

Het Politiek Kollege van de afde 
ling Groot Kruibeke richt een mee 
ting in naar aanleiding van de komen 
de Europese verkiezingen 

Nelly Maes en Walter Peeters 
zullen daarom te Rupelmonde spre 
ken over de Europese Verkiezingen 
en hun belang voor Vlaanderen De 
avond gaat door op 30 mei in cafe-
restaurant Scheldeland te Rupel
monde 

OOST-VUUNDEREN 

nieuw VU-afdelingsbestuur in deze 
Pro & Contra 

Dit alles gekruid met praktische 
tips een paar moppen en illustraties 

Proficiat aan de afdeling St-Ni-
klaas voor deze vernieuwde aanpak 

Verantwoordelijk uitgever W 
Tote Ctolmanstraat 6 te 2700 St -
Niklaas 

Kruibeke: een 
met Paul Van 
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NINOVE Invullen belastingaangiften van 8 u 30 tot 12 u en van 
13 tot 17 u in he sekretariaat van Ziekenfonds Pr Daens 
Onderwijslaan 5 te Ninove Org VU Groot-Ninove 
ST-NIKLAAS Kaas en wijnavond om 20 u in Wijncentrale 
Regentiestraat 67 Bij deze gelegenheid wordt Maunts Coppie-
ters in de bloemen gezet Pnjs 200 fr 
ZELE Voordracht over Emancipatie in het onderwijs door 
Huguette De Bleecker nat voorzitter van de Fed van Vlaamse 
Vrouwen Om 20 u in de trouv\/zaal van het gemeentehuis 
SCHOONAARDE Gespreksavond naar aanleiding van de ko
mende Euro-verkiezingen met Jaak Vandemeulebroucke VU-
lijsttrekker om 20 u in het vroegere gemeentehuis 
DESTELBERGEN Het Europa der Volkeren met Willy Kuijpers 
in de ex-gemeenteraadszaal Dendermondsesteenweg 460 
(Dorp) Om 20 u 
GENT-MUIDE Jongeren T D in zaal Nova St-Bernadettestraat 
Met Studio Magie Om 20 u Op de bovenverdieping gezellige bar 
waar drank en hapjes ter beschikking zijn 
WEITEREN Wandeling met Euro-verkiezingskandidaten van de 
VU-lijst nadien broodmaaltijd en toespraak door Willy Kuijpers in 
cafe De Knoesel Aanvang om 14 u 30 op het Felix Beernaerts-
plein 
ST-AMANDSBERG Inhuldiging van Berkenkruisje op het graf 
van Michel Van der Donck om 11 u op het Campo Santo-kerk 
hof 
WEITEREN Wandeling met Euro-verkiezingskandidaten van de 
VU-lijst met nadien een broodmaaltijd en toespraak door Willy 
Kuypers in cafe De Knoesel Prijs 60 fr Aanvang om 14 u 30 op 
het Felix Beernartsplein 
RONSE Kaas- en wijnavond in Den Armen Duivel S t 
Martensstraat 14 om 20 u Pnjs 200 fr Gastspreker Johan De 
Mol 
GENT-BRUGSEPOORT Kabaret-show met spreekbeurt door 
Paul Van Grembergen over de Euro-verkiezingen Om 20 u in 
Centrum Reinaert Reinaertstraat 26 Inkom vnj 
SINAAI Grote familiefietstocht om 14 u op de Dnes te Sinaai 
Daarna Breugelmaaltijd in zaal van de Paters te Duizend Appels 
Deelname is kosteloos Org Amedee Verbruggenkring Bij slecht 
weer vervangend dia-programma vanaf 15 u 
GENT-ZUID Tweede varkensfestijn in lentestijl om 12 u te 
Vurste (bij Gavere) Akkerlos 3 Inschr bij Jan DHaeze Spijk-
straat 159 9110 Gent (SAB) 091 280880 
KRÜIBEKE-BAZEL-RUPELMONDE Grote Euromeeting met 
Nelly Maes en Walter Peeters om 20 u in cafe-restaurant 
Scheldeland te Rupelmonde 

praatavond 
Grembergen 

Donderdagavond 3 mei II bracht 
de V U van Groot Kruibeke door in 
gezelschap van Paul Van Grember
gen 

Na een inleidend woord van 
onze burgemeester Andre Denert 

waann deze benadrukte dat het be 
langrijk is dat parlementsleden van 
andere arrondissementen zich op 
deze wijze beter laten kennen in 
verband met de Europese verkiezin
gen sprak Paul Van Grembergen 
gedurende bijna 2 uur in een boeien 
de en eenvoudige stijl 

De onderwerpen die spreker be 
handelde stonden in rechtstreeks 
verband met 30 jaar VU 

Vooreerst is daar de geschiedenis 
zei PVG waarbij de beginners van 
over 30 jaar ons de schatkistbons 
bezorgden waarmee de partij nu kan 
werken Een eerlijke en objektieve 
geschiedschrijving zal met anders 
kunnen dan vermelden dat het einde 
van de Belgische eenheidsstaat be 
reikt is onder VU druk De koersver-
andenngen in andere partijen grepen 
plaats onder druk van verkiezings 

uitslagen die voor de VU steeds in 
stijgende lijn gingen 

Op het vlak van de onverdraag 
zaamheid heeft de VU een zeer 
positieve bijdrage geleverd Men is in 
Vlaanderen onder onze invloed ge
komen van het meelopen met de 
sterkste en geen eigen mening heb
ben tot het filozofisch vrij zijn en dat 
laatste bepaalt uiteindelijk toch de 
njkdom van een samenleving Daar 
om IS het ook zo belangnjk dat waar 
de VU sedert de laatste gemeente
raadsverkiezingen aan de macht is 
deze macht met misbruikt wordt 
(zoals anderen dat wel deden) maar 
dat WIJ er integendeel zorg voor 
dragen dat de andere meningen ge-
respekteerd worden 

Zo kwam PVG tot het doel van de 
VU Dat IS het bereiken van zelfbe
stuur voor Vlaanderen Het voor 
beeld van Cockenll Sambre bewijst 
dat Vlaams Natiorialisme zeer sterk 
verbonden is met de dagelijkse pro 
blemen De verloren gegooide miljar 
den zouden in onze handen beter 
besteed worden Zo onder meer zou 

de 20 % inlevenng = koopkracht 
daling gebruikt kunnen worden voor 
een stevige aanpak van de werkloos
heid dewelke in Vlaanderen 5 % 
bedraagt Als gemeenschap met 6 5 
miljoen inwoners en de grootste 
produktiviteit kunnen we gerust op 
eigen benen staan 

Even het Europese vraagstuk be
naderend zei Paul dat we verplicht 
zijn een te worden in Europa willen 
we op ekonomisch vlak meetellen 
met de andere grootmachten Wan 
neer de vredeswil vervuld wil wor 
den moeten we eveneens de han 
den in elkaar slaan Daarom moet 
van de staten een deel van de macht 
naar boven Europa gaan en een 
ander deel naar beneden autono
mie voor de volkeren wij willen een 
federaal Europa 

Burgemeester Denert dankte 
PVG voor zijn spreekbeurt, nadat hij 
enkele vragen van het publiek beant 
woordde werd de avond besloten 

dSa 
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Vlaamse 
vrouwengroep 
Zele achter 
de schennen 

Op 9 apnl II bezochten wij met een 
groep van 18 het Nederlands Toneel 
Gent WIJ werden er om 18 u opge
wacht door iemand van het gezel
schap die ons rondleidde achter de 
schermen Een fascinerende wereld 
waar men als gewone toeschouwer 
weinig benul van heeft De twee uren 
vóór de voorstelling vlogen om Om 
20 u volgde dan het stuk ^omer" 
van E Bond, dat ons wellicht minder 
imponeerde dan de rondleiding 

Al met al een gezellige avond die 
WIJ gezamenlijk, tussen pot en pint 
besloten hebben 

Invullen 
belasting
aangiften 
te Lede 

De VU-mandatanssen, provincie
raadslid en schepen P Jules Hende-
nckx, schepen Antoon Mertens en 
gemeenteraadsleden Hadewijch 
Uyttersprot en Luk De Poorter, bij
gestaan door belastingdeskundigen, 
houden zich ter beschikking voor het 
invullen van belastingaangiften 

Zaterdag 12 mei om 11 u te Lede 
t Roosken (Wichelsesteenweg) 
15 u te Lede Ronkenburg (ex Kafee 
PuydÜ 10 u te Wanzele Welcome 
Inn (Dorp) 

Gemeentehuis Lede elke woens
dag van 14 tot 15 u en elke vnjdag-
avond vanaf 19 u in het Ontmoe
tingscentrum Kasteelstraat 4 Lede 
Elke maandag van 12 tot 14 u Gul
den Vlies Esplanadeplein Aalst 

Goede initiatieven te Lede 

Onthaalbrochure is er, 

struktuurplan komt er 
Een mensgencht beleid en een 

planning voor de toekomst via een 
struktuurplan zaten verwerkt in het 
verkiezingsprogramma van de VU 
bij de jongste gemeenteraadsverkie
zingen Onder mensgencht beleid 
ressorteert zeker de opvang van 
nieuwe inwoners en het wegwijs 
maken van o a jonggehuwden in het 
gemeentelijk bestel Onder impuls 
van de twee VU-schepenen Jules 
Henderickx en Antoon Mertens 
werd een aantrekkelijke, handige en 
goed gedokumenteerde „Onthaal
brochure" gerealizeerd, die bestaat 
uit acht losse afzonderlijke katems 
waann worden behandeld de alge
mene gemeentelijke voorzieningen, 
interessante gegevens en informatie 
over de deelgemeenten en ten slotte 
een alfabetische lijst van interessan
te adressen en informatie die gaan 
van AA-verenigingen tot waterbede
ling De onthaalbrochure wordt gratis 
bezorgd aan inwijkelingen en aan 
trouwers Voor andere personen is 
de brochure ter beschikking tegen 
60 frank 

Op de jongste gemeenteraad 
werd ook het licht op groen gezet 
voor het opmaken van een struk-
tuurplanning Daarvoor werd voor 
een BTK-projekt geopteerd onder 
begeleiding van een gespecializeerd 
bureau De eerste faze komt neer op 
een globale inventanzatie van alles 
wat reilt en zeilt in de gemeente en 
alles wat het leven in een gemeente 
medebepaalt Een struktuurplan 
stond eveneens in het verkiezings
programma van de CVP-lijst Maar 
bij de stemming stemde de CVP 

Vujo naar Jongerenmars 
Dat de jeugdwerkloosheid als een 

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

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

Vanaf 28 apnl kunnen geïnteres
seerden het Vujo-dossier , Jeugd
werkloosheid' aanvragen op het na
tionaal Vujo-sekretanaat Barnka-
denplein 12 te 1000 Brussel 

• 22-jarige jongeman zoekt werk 
als handarbeider-chauffeur 

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

verdeeld Fraktieleider Ruyssinck 
verwierp het zelfs en CVP-raadslid 
De Lathouwer liet haar zelfs ontval
len „er wordt zoveel gezet in een ver
kiezingsprogramma " Hoeft er uitleg 
b i j ' 

Aloïs De Backer-
herdenking 
te Denderhoutem 

80 jaar is het geleden dat deze, 
voor ons Vlamingen veel betekenen
de man, overleed De herdenking op 
zaterdag 12 mei begint om 18 uur 
met de h mis in de kerk van Dender
houtem, daarna optocht naar het 
kerkhof samen met de fanfare „De 
Terjodenaren" uit Erembodegem 
Toespraak voorzitter Pnester 
Daensvnenden, Aalst Joachim Van 
der Meersch Dnnk in „herberg Nino-

ve" Organizatie Volksunie Dender
houtem, Vlaamse vrouwenbond, 
Denderhoutem, Pnester Daensvnen
den, Aalst 

VU 
SPORTDAG 
UNIVERSITAIR 

SPORTCENTRUM 
LEUVEN 

zond^ 3 juni '84 

Tijdens de openstelling van de tunnel onder de spoorweg in Aalter, 
hielden de Volksuniejongeren een korte demonstratie Tot ontsteltenis 
van minister De Croo en de plaatselijke excellenties ontrolde de VUJO 
een spandoek die duidelijke taal sprak Hiermee werd de minister er 
nog maar eens aan herinnerd dat de tewerkstellings- en investerings
politiek bij de NMBS volkomen nadelig en dus onaarvaardbaar zijn 
voorde Vlamingen Dat de VUJO niet alleen stond met deze aanklacht, 

bewees het applaus van de omstaanders 

MAGAZINE 

Super-baas 

André Leysen is stilaan een begrip in de Vlaamse 
patroonswereld. Nu hij ook voorzitter van het VBO 
is geworden, drong een uitgebreid gesprek zich op. 
André Leysen heeft namelijk uitgesproken ideeën 
over de manier waarop arbeid, geld en overheid 

zouden kunnen samenwerken. 

Bovendien 
Reportage: Baghwan in België 

Industrie: De vlucht van de Amerikanen 
Serie: Het leven van Gust Cool 

Avontuur: Een dolle rit door de Amazone 
Kunstbezit: Van wie is de Griekse oudheid ? 

knack 
*^Vnui een S^«^ma^vn&r„etistP^«^ 
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Weldra rijdt Euro
verkiezingsbus door Limburg 

Voor de Europese verkiezings-
kampagne in Limburg, wordt een 
verkiezingsbus ter beschikking ge
steld van de plaatselijke afdelingen. 
De bus Is ter beschikking van 31 mei 
tot en met 8 juni en van 12 juni tot en 
met 16 juni. Het is een reklamebus, 
met geluidsinstallatie, lichtinstallatie, 
een 20-tal zitplaatsen, een bar en een 
podium (minstens 2 op 2, maksimum 
4 op 8). 

De bedoeling is dat deze verkie
zingsbus in de verschillende afdelin
gen wordt ingezet bij gelegenheid 
van allerhande manifestaties: mark
ten, sportmanifestaties, e.d. meer. 
Kortom, gelegenheden waarbij een 
volkstoeloop mag verwacht worden. 

Rond en met de bus dient de 
plaatselijke afdeling wel degelijk voor 
enige animatie te zorgen: een disk-
jockey in de bus (platen meebren
gen), een straattoneel, een liedjes
zanger, een poppenkast, een tombo
la,., alles wat u maar kunt bedenken 
om animatie rond de verkiezingsbus 
en rond de Europese verkiezingen te 
bedenken. 

Wat verwachten we nu van de 
afdelingen rond deze verkiezings
bus? 

1. Dat zij zo gauw mogelijk de 
manifestaties en andere gebeurte
nissen in hun afdeling mekjen waar
voor zij denken dat de verkiezings
bus een nuttige aanwezighekj zou 
betekenen. 

2. Dat de afdeling ervoor zorgt dat 
de plaatselijke mandatarissen, be
stuursleden e.d. aanwezig zijn als de 
bus komt: pamfletten uitdelen, de 
mensen ontvangen, informeren,.. 

3. Dat plaatselijk propaganda-ma-
terlaal (strooibiljetten, affiches, vlag
gen) voor handen Is. 

4. Dat er enige animatie rond de 
bus Is. 

5. Dat er een standplaats voor de 
bus, met een stroomaanslulting van 
220 volt Is. 

Euro-propaganda 
Ter attentie van de afdelingen, 

geven we nog even de belangrijkste 

verwachtingen voor deze Euro-kam-
pagne: 

1. De eigen borden plaatsen: einde 
van de week is de uiterste datum. Af
fiches zi jn/worden ter beschikking 
gesteld. 

2. Een eigen pamflet uitgeven, al of 
niet in kantonnaal verband. Een volle
dige lay-out wordt eerstdaags ter 
beschikking gesteld. De bedoeling is 
dit in de afdelingen/kantons te laten 
verschijnen in de eerste week van 
juni. 

3. Een aninnatie<lag opbouwen 
rond de showbus. 

4. Een plaatselijk steunkomitee op
richten, waaraai minstens de plaat
selijke mandatarissen deelnemen. Zij 
ondertekenen bijvooHoeeld het huis-
aan-huis pamflet, eigen te plaatsen 
advertenties, brieven aan leden en 
simpatizanten.. Zie ook het speciale 
verkiezingskaderblad van einde 
maart II. 

Materiaal-centrales 
voor Limburg 

Arr. Hasselt: Willy Desaeyere, 
Zandstraat 48, Hasselt tel. 
011-2236.88. 

Arr. Tongeren-Maaseik: Jaak Inde
keu, Peerderbaan 39, Wtjchmaal-
Peer, tel. 73.31.49. (Voor Tongeren-
Maaseik wordt verdeeM als volgt: 
kantons Tongeren-Borgkxm via Luk 
Robijns In Elorgloon; kanton Bilzen 
via Johan Sauwens; kanton Dilsen 
en Maaseik: via Mathieu Lowis; ove
rige: via Peer. 

Groot Limburgs en 
Vlaams familiefeest 

In het kader van de Europese 
verkiezingen, organizeert de VU-
Limburg een grootse familiedag voor 
alle Limburgse (en andere) VU-ge-
zinnen. 

Het feest zal plaatshebben op 10 
juni a s , Rnksterzondag, vanaf de 
middag, op het domein Bovy te Zol
der. 

Er wordt o.a gezorgd voor: aller
hande volksspelen en Vlaamse ker
mis; baby-sitdiensten en kinder
animatie, muzikale omlijsting, een 
blaaskapel, een barbecue (in de 
vooravond) en vele andere dingen. 

Afdelingen die de mogelijkheid 
hebben en bereid zijn een of andere 
stand uit te baten (een spel, hot-dog, 
friet, dranktenten..J kunnen kontakt 
nemen met: Nico Hindriks, Rapertin-
genstraat 58, Hasselt tel. 
011-27.09.84 of Jaak Indekeu, Peer
derbaan 39, Wijchmaal-Peer, tel. 
011-73.31.49. 

LIMBURG 
MEI 
11 

18 

19 

BREE: EuroKiebat met Jaak Gabriels (VU-EVA), Jef Ulburghs 
(SP), Jeanine Leduc (PVV) en Sylvaln Leysen (Agaiev), om 
20 u. 30 in de gemeentelijke biblloteek. Moderator Is Martin 
Coenen (Humo-Nieuwsblad). 
GENK: Info-avond over de Europese verkiezingen m.m.v. Jaak 
Vandemeulebroucke, Jaak Gabriels, Johan Sauwens, om 20 u. 30 
in café Boxberg, Landwaartslaan. 
OPOETEREN-NEEROETEREN: Vlaamse Meinacht - Lentebal in 
het Ontmoetingshuls van Voorshoven. 

Euro-aanhangers 
Met onmiddellijke ingang zijn twee 

aanhangers ter beschikking, waarop 
twee 20 m2 panelen met affiches. 

Afdelingen die hierover (telkens 
voor 1 dag) wensen te beschikken, 
nemen kontakt op met Jaak Indekeu 
In Peer. 

We vragen wel in de afdeling 
iemand die er hoofdelijk verantwoor
delijk is dat de aanhanger wordt 
opgehaald en weer terugbezorgd in 
goede staat 

Dringend aanmelden bij organiza-
tie-verantwoordelijke: Jaak Indekeu, 
Peerderbaan 39, Peer-Wijchmaal, 
telefoon 011-7331.49. 

Gemeentelijke diensten van 
Maaseik worden gereorganizeerd 

Burgemeester Ghislain Vermas-
sen, opvolger van wijlen Hubert Ru
ber», opende de vergadering met 
een 35 punten tellencle dagorde. 

De raad besliste unaniem om een 
extra dipkxnavergoeding toe te ken
nen niettegenstaande een schor
singsbesluit van de goevemeur. Bij 
de vergoeding van dienstreizen van 
burgemeester en schepenen stelt 
nrten een maximum bedrag van 
6,90 fr. per km voor met een maxi
mum van 10.000 km. De CVP-oppo-
sitie stemde tegen. Men besloot spe
ciale verkeerssignalizatleborden te 
plaatsen in de bossen om het ver
keer per auto te verbieden en alzo 
het storten, hout halen, enz. te voor
komen. Men doet een proef in een 
^leperkt gebied en evalueert de 
situatie. Men stelt ook overieg voor 
met grensgemeenten om te komen 
tot gemeenschappelijke standpun
ten. 
APO-dienst 

De organizatie van de gemeentelij
ke diensten zal door de APO-dienst 
(Advies, Ranning en Organizatie) 

geïnventarizeerd en begeleid wor
den. Deze dienst zal het kollege 
eveneens begelekjen bij de keuze, 
aankoop en bediening van de com
puter. Men streeft ernaar om vanaf 
januari '86 na proefdraaien de com
puter te gebruiken. De inschakeling 
van de computer zal geen afstoot 
van personeel meebrengen, maar wil 
ruimte maken voor nieuwe taken. 

De historische namen „Bospoort" 
en „Eikerpoort" worden na advies 
van de provinciale kommissie en na 
onderzoek van de klachten aange
nomen. 

In het sportcentrum „De Borg" zal 
een cafetaria ingericht worden en 
NFC zal In samenwerking met het 
stadsbestuur een uitbater aandui
den. 

De riolerings- en wegeniswerken 
in Voorshoven zullen hopelijk nog dit 
jaar aanbesteed worden om na de 
winter tot de uitvoering te kunnen 
overgaan. 

In het kader van dorpsker'nher-
waardering zal het kerkplein van 

Opoeteren gerenoveerd worden. De 
gemeente kan werken uitvoeren na
dat het recht van opstal aanvaard is. 

Voor de visvijver in het sportcen
trum „De Borg" werd een kontrakt 
afgesloten met de visklub „Vermaak 
na arbeid". Vermits de klub even
eens een investering deed wordt ze 
tijdelijk vrijgesteld van huur. 

De raad keurde enkele regulariza-
ties van aankopen van materialen 
voor de SSD-kleedkamers goed. De 
CVP-oppositie stemde tegen omdat 
ze meende dat ze alzo voor voldon
gen feiten geplaatst worden. De 
meerderheid antwoordde dat ze vlug 
en efficiënt werkte en daarom zo 
handelde. 

De renovatie van de St-Lamber-
tuskerkstraat en het Raadshof kan 
opgesplitst worden in 2 dossiers 
zodat men vla de spoedprocedure 
de toelagen kan aanvragen. Het 
vooriopig roolings- en onteigenlngs-
plan werd aanvaard. De CVP stem
de voor (de heer Indemans onthield 
zich) en mr. Nijs stemde tegen. 

(R.KJ 

'V̂  lepel & vork... 
BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerlo 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten. 
Rustieke sfeer. 

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

V o o r ledere ge legenhe id 
2 pracht ige fees tza len t o t 
250 pers . 

Eigen k e u k e n 
O o k zondag res taurant 

M o o i e tu in ter besch ikk ing 

D o r p s t r a a t 4 2590 Berlaar 

Tel. 03-48Z16.05. 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

Tel. 056-41.29.22 
056-41.81.68 

Invoer Bourgondië-
en Bourdeauxwijnen. 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen. 

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

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

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel. 091-67.57.12 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteltskoffie bij u thuis! 

D o r t i n u n d e r T h i e r B r a ü - h o v e n 

Tervuursevest 60, LEUVEN 
Tel.: 016-22.86.72. 

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

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

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

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

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

Tower Bridge 
Op 5 min 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 

Voor een lekker etentje 

In een gezellige sfeer: 

EETHUIS T VOSKE 

Verbertstraat 145-147 
2110 Schoten. 03-658.41.76 

Wij verzorgen al uw feesten. 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-4Z3Z46 

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

De familiezaak met traditie. 

B a n k e t b a k k e r i j 

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

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

(adv. 23) 

10 MEI 1984 
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VU-Kortrijk (arr.) verwerpt besparingen 
op de rug van grote gezinnen! 

Het Volksuniebestuur van het ar
rondissement Kortrijk heeft in zijn 
vergadering van 21 apnl 11 de recen
te besparingsmaatregelen in de sek-
tor van de kinderbijslagen onder
zocht en volgende verklaring aan de 
pers meegedeeld 

„Uit het onderzoek aan de pers 
meegedeeld is gebleken dat deze 
regenng op een hardvochtige en 
onrechtvaardige manier vooral de 
kindernjke gezinnen tref t 

Met weet dat de regering de eer
ste indexaanpassing van de gewone 
kinderbijslagen voor het eerste en 
tweede kind gedurende de jaren '84, 
'85 en '86 wil overslaan Dit betekent 
voor gezinnen met meerdere kinde
ren een inlevering van 7100 fr 

Verder wil de regenng de leeftijds
grenzen voor het toekennen van 
leeftijdsbijslagen verschuiven van 10 
en 14 jaar naar 12 en 16 jaar Dit be
tekent een globale inlevering van 

19920 fr per kind' Opnieuw worden 
kindernjke gezinnen het meest ge
troffen 

Een derde in het oog spnngende 
maatregel is het uitstellen van de 
betaling van kinderbijslag tot de 
maand op de geboorte in plaats van 
de maand van de geboorte zelf 
Hierdoor keert de regenng aan alle 
toekomstig geboren kinderen tussen 
de 3329 en 6617 frank minder kin
derbijslag uit En dan spreken wij nog 
met van de beperking van de ver
hoogde kinderbijslagtrekkers 

In totaal leveren kinderrijke gezin
nen op die manier in de eerstvolgen
de 3 jaar zo eventjes minimum 
32906f r in, tegenover 27 300fr 
voor alleenstaanden en kinderloze 
gezinnen 

Hoeft het nog beklemtoond dat 
nog maar eens de Vlaamse gezinnen 
het meest gaan inleveren'' 

Nieuwe afdelingsvlag ingehuldigd 
op Europese avond in De Haan 

In aanwezigheid van een 90-tal 
sympatizanten vierde de Volksunie 
in De Haan zaterdag het 30-jang 
bestaan van de partij, wat gepaard 
ging met de inhuldiging van een 
nieuwe afdelingsvlag voor Groot-De 
Haan (Klemskerke, Vlissegem, De 
Haan-Centrum, Wenduine) 

De speciale gast was ons Europe
se parlementslid Jaak Vandemeule-
broucke, die werd verwelkomd door 
afdelingsvoorzitter Wilfned Vandae-
le Na het smakelijke etentje gaf 
Vandemeulebroucke een boeiende 
uiteenzetting Cmet dia's) over de 
werking van het Europese parlement 
en over de Europese Vrije Alliantie 

Na de pauze kwamen er vragen 
uit het publiek, o a over de geldver
kwistingen in de Europese instellin
gen en over de kosten van de verkie
zingscampagnes In dit verband 
klaagde Vandemeulebroucke aan 
dat de partijen 2 miljard knjgen van 
het Europese parlement om zo hun 
campagne te kunnen financieren op 
de kosten van de belastingbetaler 

De bedragen die aan de campag
nes worden gespendeerd, zijn trou
wens enorm voor de VU is dit 10 
miljoen, maar voor een partij als bv 
de CVP IS dit maar even 240 miljoen 

De aanwezigen waren duidelijk 
geschokt door deze fantastische be
dragen in een tijd van inleveren 

Vermelden we nog een leuke 
anekdote die de verdraagzaamheid 
anno 1984 illustreert Aan het ge
meenschapshuis waar onze Europe
se avond plaatsvond, hadden wij 
voor de gezelligheid een leeuwevlag 
gehesen Prompt verscheen aan de 
gevel van de buur — gemeente
raadslid Casier, behorend tot de de 
meerderheid — een Belgische drie-
kleuri In zijn inleiding interpreteerde 
voorzitter Vandaele dit als volgt „Er 
zijn mensen die hoe dan ook met ons 
willen meevieren, maar die blijkbaar 
niet over een leeuwevlag beschik-

ken Wel hebben ze op zolder altijd 
nog wel iets liggen uit lang vervlogen 
tijden, en dan hangen ze dat maar uit, 
bij gebrek aan beter 

Als we weten dat het kollege van 
burgemeester en schepenen ander
zijds een kunstmap ter beschikking 
had gesteld — het Officiële relatiege
schenk van de gemeente — om aan 
Jaak te overhandigen, dat is het met 
denkbeeldig dat er in de Haanse 
koalitie nog even zal worden nage
praat over onze avond met Vande
meulebroucke 

Freddy Baert 

Hugo Schiltz 
te Menen op 
JEK - uitnodiging 

Naar aanleiding van de eerste 
lustrumvienng van de aktieve kern 
van de Jong Ekonomische Kamer 
(JEK) wordt vnjdag 11 mei om 
19 u 30 in het ontmoetingscentrum 
te Menen een akademische zitting 
gehouden 

Als VU-afdeling zijn wij fier dat 
hiervoor als spreker onze gemeen
schapsminister Hugo Schiltz werd 
uitgenodigd om een voordracht te 
houden met als tema „Ekonomisch 
federalisme" 

Het IS het bewijs dat ook met VU-
organizaties de inbreng van de 
Vlaams-Nationale partij en van onze 
minister in het bijzonder naar waarde 
weten te schatten 

Het IS duidelijk dat een zo groot 
mogelijke opkomst ons als VU-afde-
ling enorm zou verheugen Daarom 
doen WIJ een oproep tot alle VU-
militanten van de regio om aanwezig 
te zijn in het OC te Menen 

VInr Freddy Baert, Rika Remaut, Jaak Vandemeulebroucke, Robert 
Vanhoucke, Wilfried Vandaele, Dominiek Severs, Maria Huysmans, 

Mick Van Opstal 

Kortom, deze regenng voert een 
kindvijandig beleid, net op het ogen
blik dat het geboortecijfer in 1983 
een historisch dieptepunt bereikte 
En dat met de medewerking van 
ACW-mimsters, die behoren tot een 
partij die „zegt" dat ze een kindvrien
delijk beleid wil voeren Of het be
kende verschil tussen woord en 
daadi" 

Aldus een mededeling van Volks
unie arr Kortrijk 

Middelkerke eenparig: 

Binnenlandse 
naar Vlaamse 

WEST-VUUNDEREN 
MEI 

12 

, 12 
21 

24 

IZEGEM: wandelweekend in Herentals Vooraf inschrijven bij V 
Steelant, Roeselaarsestraat 453, of J Verbeke, Krekelstraat 33, of 
W Lagae, E Dierickstraat 1, of in het Vlaams Huis Organizatie 
Wandelklub Vlaams Huis en FVV 
WAREGEM: VUJO-leeuwenfuif om 20 u in 't Kelderke, Markt 
IZEGEM: Busreis naar Averbode Bezoek aan de drukkerij en 
aan het Ernest Claesmuseum, terugkeer via Scherpenheuvel In-
schnjven bij voorzitter Jozef Seynaeve, Vanden Bogaerdelaan 
93 (tel 303328) Org W V C 
GROOT-OOSTKAMP: Informatie- en diskussieavond over „Het 
Europa der volkeren en de Europese verkiezingen", om 20 u in 
Hotel Restaurant 't Schaak", gemeenteplein te Oostkamp Spre
kers Jaak Vandemeulebroucke en senator Guido Van In 

bevoegdheden 
gemeenschap 

Velen hennneren zich ongetwij
feld hoe het hele (CVP-)schepenkol-
lege van Ovenjse alle Vlaamse ge
meentebesturen aanschreef om hen 
te vragen een mobe goed te keuren 
Dit als reaktie op het onduldbaar 
gedrag van PSC-minister van Bin
nenlandse Zaken, Charles-Ferdinand 
Nothomb, die verantwoordelijk was 
voor het oppakken door de rijks
wacht van het Ovenjse schepenkol-
lege, omdat zij het „aangedurfd" 
hadden te manifesteren tegen een 
FDF-meetng met „super guest star" 
Happart in hun gemeente. 

„Vermits het partijdig frankofoon 
optreden van minister Nothomb te 
Ovenjse geen alleenstaand feit is, 
denken we maar aan Voeren, We-
zembeek-Oppem, ünkebeek, enz,, 
menen wij dat ook uw gemeente alle 
belang heeft tuj een splitsing van het 
Ministene van Binnenlandse Zaken", 
schreef de burgemeester van Over-
ijse 

Heel wat VU-raadsleden en -sche
penen gingen op dit verzoek in eti 
voegden deze motie toe aan de 
dagorde van de gemeenteraad Her 
en der werd deze ook besproken en 
goedgekeurd. 

De gemeenteraad van Middelker
ke, waarvan VU-burgemeester Ju-
lien Desseyn voorzitter is, bracht dit 
punt ook op de agenda van de 
Middelkerkse raad Na bespreking 
sloten alle frakties zich aan en werd 
met eenpangheid volgende motie 
aangenomen „De gemeenteraad 
van Middelkerke is van oordeel 1) 
dat de uitoefening van het recht tot 
benoeming van de burgemeesters 
moet gebeuren door de gewestelijke 
deelregenng en met name door de 
, Vlaamse executieve wat de Vlaamse 

Tieltse raad wil 
gemeenten onder 
bevoegdheid 
Vlaamse overheid 

In de Tieltse gemeenteraadszitting 
van 5 april 1984 werden door de 13 
gemeenteraadsleden van de meer
derheid Groep 82, VU en SP een 
motie goedgekeurd betreffende de 
herverdeling van de centrale gezags
uitoefening met exclusieve bevoegd
heden voor de Gemeenschaps- en 
Gewestraden 

.De Tieltse raad vindt het daarom 
wenselijk dat de bevoegdheden op 
het stuk van de ondergeschikte be
sturen en met name van alle ge-
rheenten, volledig toe te vertrouwen 
aan de gewestelijke instellingen, zijn
de de Vlaamse Raad en de Vlaamse 
Executieve 

Dat het administratief toezicht op 
de gemeenten zonder beperking 
moet toevertrouwd worden aan de 
gewestelijke instellingen en dat dien
tengevolge ook de benoeming van 
de burgemeesters dient toever
trouwd aan de gewestelijke over
heid, evenals het tuchtrecht op de 
t^urgemeesters 

}'V-

burgemeesters betreft, 2) dat het 
gehele bevoegdheidspakket van het 
departement van binnenlandse za
ken met betrekking tot de provincies 
en gemeenten moet worden overge
dragen en toevertrouwd aan de 
gemeenschappen en de gewesten, 
inzonderheid wat de integrale uitoe
fening van het toezichtsrecht be
treft". 

Ook in Brugge werd een soortge

lijke motie besproken. Deze werd 
verdedigd door VU-senator Guido 
Van In en ondertekend door de VU, 
de Brugse Demokreten, AgaIev, de 
meeste leden van de S P - maar door 
niemand van de CVP! De Bruggelin
gen weten daardoor dat de Brugse 
CVP weigert de Vlaamse belangen 
in Vlaams-Brabant te verdedigen. De 
liefde voor Nothomb is hen dierbaar
der dan het verzoek van hun partij
genoten in Ovenjse-

HET LEVENDE 
WATER 

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

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

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

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

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

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

4. ziekteverschijnselen bij 
de stofwisseling. Urine-
zfur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

Wie meer wil weten over 
Tönissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt. 

(advertentie) 

.1P.M.EI.1M4 
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Pajottenlands Jongerencentrum 
doet wat aan jeugdwerkloosheid 

BRABANT 

Sinds januari^van dit jaar werkt in de gemeente Lennik het Pajot
tenlands Jongerencentrum dat voor jongelui in de streek een 
advies- en informatiecentrum wil zijn. 

Tot het einde van deze maand is 
het centrum nog gevestigd aan de 
Kroonstraat 1, de gekende Vlaams-
nationale thuis in Lennik. Rond de 
twintigste van mei worden de ruime 
gebouwen op de markt van Lennik, 
naast het gemeentehuis, betrokken. 
Zopas bracht het jongerencentrum 
een leerrijke en handige brochure in 
omloop die vooral afgestudeerden 
en werkzoekenden zal interesseren. 
Daarin wordt bondig uit de doeken 
gedaan wie recht heeft op werkloos
heidsvergoeding, wat verlaters moe
ten weten, hoe een job vinden, zaken 
als BTK, DAC, Tewerkgestelde 

Leeuwkestombola 
te Haacht 

Hier de uitslag van de tombola op 
de Vlaamse Smuldag van 29 april jl. 
3329 4610 3850 3205 3317 3314 
3218 3032 3842 4654 4631 3313 
4166 4107 3154 4529 3815 3056 
3053 3094 3112 4548 4549 3573 
3952 3282 3504 3123 3910 3379 
4019 3252 3912 4637 3438 3147 
4688 3272 4196 3326 4118 4143 
4722 4713 4142 4333 4715 3325 
4910 4144 4615 4614 3374 3560 
3364 3990 3225 

Prijzen af te halen' bij fam. Vermy-
len, Wespelaarsesteenweg 61 te 
Haacht, vóór 1 juni 1984. 

22 september 
1984! 

In het kader van 30 jaar Volksunie, 
grijpt er die dag in de Ancienne 
Belgique en in de straten van Brussel 
een groots Vlaams volksfeest plaats. 

Op ludieke wijze wil het arrondis
sement Brussel, daarin gesteund 
door het partijbestuur, het zo weinig 
bekende Brussel helpen ontdekken 
door mensen uit Vlaanderen. 

Hou die datum vrij! 

Werklozen, de beroepsopleiding 
door de RVA en tal van andere 
mogelijkheden. 

Het Pajottenlandse Jongerencen

trum verschaft echter ook informatie 
over legerdienst burgerdienst en ge
wetensbezwaarden, studie- en be
roepsoriënterende gegevens, alleen 
gaan wonen, rechten en plichten van 
de minderjarige, drugs, voorlje-
hoedsmlddelen en seksualiteit en an-

VU 
SPORTDAG 

UNIVERSITAIR 
SPORTCENTRUM 

LEUVEN 
zondag 3 juni '84 

^ 

KAARTEN 
VOORVERKOOP 
AAN DE ZAAI. 

dere problemen waar jongeren mee 
gekonfronteerd kunnen worden. 

Het centrum is open op maandag 
14 tot 18 u., op dinsdag van 14 tot 
19 u., woensdag van 10 tot 18 u., 
donderdag van 12 tot 18 u., vrijdag 
van 12 tot 18 u. en zaterdag van 9 tot 
12u. Telefoon 02-532.53.14 en 
02-532.09.59. 

Wie de gratis brochure wil aanvra
gen richt zich tot Pajottenlands Jon
gerencentrum (PJIAC), Markt 15 te 
1680 Lennik. 

Het spreekt van zelf dat wij de ini
tiatiefnemers te Lennik van harte 
gelukwensen met dit projekt ten 
bate van de jonge Pajottenlandse 
bevolking. 

MEI 
12 
15 

18 

19 

19 

20 

20 

27 

27 

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. 
GRIMBERGEN: Spreekbeurt door Walter Luyten over „Europa: 
de verkiezingen van 17 juni". Om 20 u. in de Charleroyhoeve. 
Iedereen welkom 
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 Friesland, Occitanië, Baskenland, Eupen, 
Vlaanderen en Jef Eibers. 
ROOSDAAL: Lentewandeling in en om Roosdaal. Vertrek om 
14 u. aan de kerk van Leberg (Kapelleweide). Terug rond 16 u. 30. 
HULDENBERG: Natuurwandeling in St-Agatha-Rode met gids. 
Vertrek om 14 u. 45 aan het oud gemeentehuis. Iedereen 
welkom. 
SCHAARBEEK: 7de jaarlijkse haantjeskermis van 12 tot 16 u. in 
het uitgebreide „'t Ezelsbrugske", Kon. S. Manastraat 66. 

100 FR 
150 FR 

Preventieprojekt 
„Handen af - gemerkte fiets" te Diest 

Op de agenda van de gemeenteraadszitting van 29 maart legde 
Frans Seurs, namens de VU, het preventieprojekt „Fietsdiefstallen" 
ter stemming. Zoals overal zijn ook in Diest de fietsdiefstallen een 
plaag die moeilijk in te dijken is. 

De nieuwe mogelijkheden die het 
projekt verschaft zullen alleszins 
een ernstige stap in de goede rich
ting zijn. Hoe zit het voorstel in 
mekaar? 

Reeds in 1981 stelde Willy Kuij
pers een pariementafre vraag om
trent het fenomeen fietsdiefstallen. 
Uit het hieropvolgende antwoord 
bleek: 

— dat het vraagstuk een enorme 
omvang heeft aangenomen. In 1980 
b.v. werden in België 14.477 aangif
ten gedaan, of ca 70 % van het 
aantal diefstallen; het aantal terugge
vonden fietsen ligt zeer laag, ong. 
32%; 

— dat de eigenaar zelden een 
juiste en volledige beschrijving van 
de gestolen fiets kon- geven; 

— dat de nalatigheid van de eige
naar een belangrijke faktor uitmaakt 
(b.v. niet-afsluiten, „slechte" fietsslo
ten) en dat de diefstal nogal eens ge
beurde door een vroeger slachtoffer. 
Vaststaand Is dat de kontrole op, en 
het opsporen van fietsdiefstallen 
zeer moeilijk Is. Zelfs onmogelijk 
haast Fietsdlefstal wordt ervaren als 
een plaag die de fietser nnet berus
ting dient te ondergaan omdat er 
toch niets tegen te beginnen valt 

, „Slotvast" 
Het doel van dit preventieprojekt 

„Handen af - gemerkte fiets" Is dan 
ook: 

— het publiek bewust maken dat 
de eigenaar-fietser in de eerste 
plaats zelf zijn fiets ,^ tvast" moet 
achterlaten; . ' 

— de fiets te laten merken en het 
invoeren van een fietspas. 

Dit laatste betekent dat elke eigé^ 
naar de kans krijgt om een uniek ko--
denummer te laten aanbrengen op 

Leuvense 
Dosfelkring 
de Witte achterna 

Op zondag 20 mei e.k. organizeert 
de Leuvense Dosfelkring een uitstap 
naar het „land van de Witte". Bijeen
komst om 14 u. aan de basiliek van 
Scherpenheuvel. O.l.v. Hugo Noë, 
gids van de W V , brengen we dan 
een geleid bezoek aan de basiliek en 
het heiligdom van Scherpenheuvel. 
In Zichem bezoeken we het Witte-
monument de dorpskom en „Huize 
Ernest Claes" en maken we een 
wandeling naar de Maagdentoren. In 
Averbode hebben we een pik-nik en 
bezoeken we de abdij. De deelne
mers worden verzocht zelf een 
lunchpakket mee te brengen. Het 
einde is voorzien omstreeks 20 uur. 

de fiets. Dat kodenummer wordt 
vervolgens op een fietspas geno
teerd, tezamen met een aantal ande
re kenmerken (b.v. type fiets, kleur, 
merk enz..J. 

Van drt alles zal dan een kleine 
steekkaart opgesteld worden en bij
gehouden door de politionele dien
sten. De investering voor dit alles is 
minimaal en het rendement zal maxi
maal zijn. Op dit ogenblik zijn in 
Vlaanderen reeds een aantal ge

meenten en/of steden gestart met 
zo een projekt De rijkswacht koördi-
neert de verschillende initiatieven. 
Via het computerizeren in geval van 
diefstal, verioopt het opsporen van 
de gestolen fiets op dezelfde manier 
als bij een autodiefstal. 

De gemeenteraad heeft dit voor
stel unaniem aanvaard. Dit is een 
bewijs dat de VU ook vanuit de 
oppositie deel kan nemen aan het 
beleid. 

Wie meer informatie wenst over 
dit projekt neemt kontakt op met 
VU-raadslid Frans Seurs, Begijnen
straat 22 te 3290 Diest 

P. Cresens 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R -
Salons - Kleinmeubelen - Lusters - Geschenkartikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

O p e n i n g s u r e n : Di . . woe., v r ü v«n n tm IQ •> in 
Do.. /At . VI 
ZondaK -v" 

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

Vakantie 
SALOU - Spanje 
Te huur: appartement met 3 kamers 
-I- stortbad -f- living -i- keuken en 
zeer groot terras. 
Vrij van 11/5 tot 30/9/'84. 
Tel. 02-523.ia03 (Adv. 83) 

SPANJE 
App. van partikulier aan de Costa 
Dorada, 50 m van mooi zandstrand, 
slapen voor 6 pers. Prijs p)er 15 
dagen 13.000 fr. Voor juni en sept 
halve prijs (053-2129.11) 

I \-^-,i \ • , .Tv :*' w^iW-p -f* 
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vu J O-voorzitter Bart de Nijn: 

„Waarom niet de 
bevrijdende politieke 
stap ineens zetten? 

BATTEL (Mechelen) — Eerstdaags wordt weer een pijnlijk facet van onze 
maatschappelijke krisis blootgelegd. De jeugdwerkloosheid. Jongeren moeten 
op straat massaal betogen om dan uiteindelijk ook nog vruchteloos werk te 
vragen aan de bewindslieden. Indrukwekkend was de eerste manifestatie, maar 
meer dan veel lippendienst hebben de jongeren inmiddels niet bewezen gekre
gen. 

Andermaal werd een „politiek platform" door ettelijke organizaties van jonge
ren onderschreven. De VUJO maakt deze week een uitdagend alternatief 
bekend voor bestrijding van de kankerende jeugdwerkloosheid. De nieuwe 
VUJO-voorzitter Bart De Nijn ondervroegen we over zijn voorgenomen 
engagement en dat van de VUJO; over de verhouding tot de Volksunie en de 
andere poitieke jongerenorganizaties. 

zerende politieke organizaties er 
enige aandacht en zelfs repliek 
zullen op vertonen". 

Hoe is de konfrontatie van 
de VUJO-voorzitter met de 
voortrekkers van andere poli
tieke jongerenorganizaties? 

Bart de Nijn: „In deze tijd van 
enorme jeugdwerkloosheid is 
het echt volkomen onbegrijpelijk 
dat de diverse politieke jonge
renbewegingen nauwelijks met 
mekaar voeling hebben. Ik 
spreek nog zelfs niet over over
leg. 

Ik wijt dit gewoonweg aan het 
feit dat de diverse traditionele 
CVP-, PVV- en noem maar op 
jongerenorganizaties ondanks 
hun manhaftige beweringen ver-
knecht zijn aan de traditionele 
partijen. 

Carnërisme, mettertijd een 
grote opgang maken, dat zit er 
bij die organizaties dik in. 

Niet bij de VUJO? 

Bart de Nijn: „Alleen al door 
het feit dat de Volksunie een 
niet-traditionele partij is behoedt 
de jongerenorganizatie om te
veel carrièristen aan te trekken. 
Die zullen er ook wel bijwijlen 
rondgelopen hebben, maar ik 

BART de Nijn is een jonge-
renmilitant met grote 
verdienste omwille van 

precies het veel en jarenlang 
volgehouden „stille werk". 

In het Mechelse was hij ge
ruime tijd in de VUJO aktief 
vooraleer hij de VU-partijran-
gen vervoegde., om dan op
nieuw recentelijk de jongeren
werking ter harte te nemen. 

Slogans 
U gaat deelnemen aan de 

tweede jongerenmars voor 
werk, uiteraard? 

Bart de Nijn: „Vanzelfspre
kend neemt de VUJO hieraan 
deel. Het is in feite een schande 
dat onze maatschappij met de 
energie en de zorg kan opbren
gen om haar jonge aktieve 
krachten aan het werk te zetten. 

Wij stellen evenwel enkele 
vragen ten aanzien van het „poli
tiek platform" dat de organizato-
ren van de jongerenmars afkon
digen Als Volksunie-jongeren 
geloven wij hoegenaamd niet in 
vruchtbare effekten van het 
doemdenken dat nu toch kwistig 
verspreid is. Over de problema
tiek van de jeugdwerkloosheid 
heeft de VUJO daarom zelf een 
dossier opgesteld met onmiddel
lijk haalbare resultaten 

Met slogantaai overleef je uit
eindelijk niet veel meer dan één 
manifestatiedag. 

De VUJO heeft inzake werk
loosheid ook enkele slogans. Bij
voorbeeld „de robotten moeten 
solidair zijn". 

Zulks betekent voor ons dat 
alle diskussies over werktijdver
korting en sanering van de socia
le zekerheid uiteindelijk slechts 
maatschappelijk relevant zijn als 
ook de bedrijven die robotica 
invoeren, die gebruik maken van 
verregaande automatizering van 
het arbeidscircuit (en zulks mag 
aangemoedigd, maar moet voor
al begeleid worden), als die be
drijven waar automatizering 
troef is volgens hun produktivi-
teit hun bijdragen blijven betalen 
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„Van praatgroepjes, opnieuw bewegingskernen maken." 
„Wij dagen de andere jongerenorganizaties uit om, bij gelegenheid 

van de tweede jongerenmars voor werk en tegen de schandelijke 
jeugdwerkloosheid, ons haalbaar VUJO-alternatief te onderzoeken en 
te onderschrijven." 

voor de financiering van de soci
ale zekerheid. 

En dit dan nog in afwachting 
van een ook door de VUJO 
geëiste volledige fiskalizering 
van de sociale zekerheid. 

Och, laat ons hier niet teveel in 
detail gaan Met ons haalbaar 
VUJO-alternatief nodigen we de 
andere jongerenorganizaties uit 
om samen na te denken, van 
gedachten te wisselen en hope
lijk tot een consensus te komen 
over fundamentele wijzigingen 
die precies onze generatie in de 
krisismaatschappij wil en kan 
doordrukken. 

Lastige jongelui 
Houden we het bij het pro

bleem van de jeugdwerkloos
heid Ik kan mij met indenken dat 
een jeugdorganizatie als de 
Vlaamse Scouts die veruit als 
eerste op federalistische leest 
werd geschoeid, niet akkoord 
zou gaan met een adekwater 

4]jpngerenbegeleiding door fede-
ralizering van de RVA-organiza-
tie, en van de hefbomen van het 
industrieel beleid... Ons VUJO-
alternatief is voor de verdediging 
van de belangen van de jonge
ren zeer konkreet en wij hopen 
dan ook dat tot en met de rivali-

verheug mij erin dat de VUJO 
zo'n rebellerende organizatie is 
gebleven die dergelijke anti-mili
tanten toch geregeld het deksel 
op de neus heeft kunnen laten 
vallen. 

Onze VUJO-relatie met de 
Volksunie is dermate goed dat 
WIJ erin blijven slagen om kleine 
lastige jongelui te zijn. En met 
zonder sukses. 

Tot en met blijvende resulta
ten in het partijprogramma. Men 
zou bijvoorbeeld even kunnen 
napluizen vanwaar de stuwende 
VÜ-krachten kwamen om het 
„integraal federalistisch staats-
koncept" in de Vlaamsnationale 

partij ingang te doen vinden... 
Hetzelfde wat betreft het door
prikken en trachten af te breken 
van de politieke verzuiling in de 
sociaal-syndikale sektor. Ook 
het tegenstroom oproeien tegen 
de gekke polarizatiekoorts 
(zwart-wit, links-rechts...) is een 
VUJO-prestatie. Niet van mijn 
generatie ; vooral van verre 
voorgangers". 

Vrijbuiters 
Wat heeft nu precies de nieu

we VU-voorzitter met zijn be
stuur in petto? 

Bart de Nijn: Van de zovele 
praatgroepjes gaan we opnieuw 
kernen maken waarvan een niet 
te miskennen politieke beweging 
uitgaat. 

Dit is ambitieus, zeer zeker. 
Het is immers ook een duidelijke 
VUJO-opdracht. Het ronddraai
en in eigen kringentjes... Zonen 
en dochters van VU-mandataris-
sen en andere voorvechters... 
Dat wordt mettertijd bloedar
moede. 

Het resultaat is op sommige 
momenten en op sommige plaat
sen duidelijk: zelfs VUJO-jonge-
ren die zich koesteren in oubollig 
flamingantisme. Zulks kan voor 
jonge mensen niet goed zijn. 

Onze taak is het toch om 
verstarde politiek holle lichamen 
hetzij opnieuw op gang te bren
gen of met andere middelen in 
voorwaartse beweging te bren
gen. 

Allicht zal ik de enige voorzit
ter van een partijpolitieke jonge
renorganizatie zijn die openlijk 
durft (durven"^ neen, wenst!) te 
bekennen dat de VUJO gere
geld fundamenteel overhoop ligt 
met de partijtop. 

Dat wij altijd vrijbuiters ge
weest zijn en nog blijven ergert 
sommige politici en benijden ons 
sommige politieke jongerenorga
nizaties. Ik meen, zonder over
moedig te zijn, dat de VUJO in 
de Vlaamsnationale beweging 
van de zeventiger jaren een sig-
naalfunktie heeft vervuld. 

De mekaar opvolgende partij-
cenakels hebben ideeën van jon
ge Vlaamsnationalisten aan
hoord en overgenomen. Ander
zijds blijft het ook precies de 
taak van de VUJO om de 
Vlaamsnationale ideeën aan de 
jongeren door de geven. Wij-
doen dit met aktieve kernenwer
king. 

Waar gaat de VUJO morgen 
naartoe, in de politieke jungle 
van de vrijheidsstrijders? 

Bart de Nijn: „Wij zijn radika-
len. Wij zijn en voelen ons alles
zins nergens met handen en 
voeten gebonden. Veel andere 
politieke jongerenorganizaties 
kunnen zulks niet beweren. 

De VUJO zal, hoop ik als 
huidig voorzitter, nog meer dan 
voorheen in en buiten de VU de 
krachtdadige duw in de rug ge
ven voor de bevrijdende stap 
om het Belgique-a-papa te be
graven en voor onze volksge
meenschap een fnsse toekomst
gerichte Vlaamse staat uit te 
bouwen. 

Of, mag zelfs een VUJO-voor
zitter in deze sombere tijden met 
meer optimistisch denken?" 

(hds) 
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