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„Waar hetgaat om het lot van Happart en de burgemeesters in
het Vlaamse randgebied schijnt er telkens weer een
frankofone kollaboratie open te bloeien over alle reglementen
en fatsoennormen heen. En de Vlaamse meerderheid heeft
daar nog steeds geen moeite m e e ' \
(Hoofdredakteur Hugo Camps in „Het Belang van Limburg, 11 mei '84)

Foto van de w e e k

Het blauwe
kollektivisme
Op de Brusselse Heizel en in een Leuvense biertent hebben
de liberalen van Zuid en Noord, communautair verbonden
bij middel van een gecharterde helikopter, verleden zondag
hun „Dag van de Vrijheid" gevierd. Een niet onaardig sukses
qua opkomst: het Leuvense PW-publiek was ongeveer zo talrijk als dat van de Volksunie een maand geleden in het Gentse Kuipke.
Deze bijval heeft PW-voorzitter Verhofstadt in een dergelijke euforistische stemming gebracht, dat hij retorisch een
heel eind boven de communautaire helikopter uitsteeg. Hij
verklaarde niet alleen dat hij via een wetsvoorstel de liberale
partijdag zal doen omvormen tot een elfde betaalde feestdag,
m a a r hij n a m tevens een optie van twintig-dertig jaar — tot
ver over 2.000 — op het staatsbeleid.
Hardop dromen is niet verboden. En waarom zou deze eerste ,J}ag der Vrijheid" geen dag van de dichterlijke vrijheid
mogen zijn?
De ernstige politieke dingen werden in de voorzitterlljke
toespraak met dezelfde vrije slag afgedaan. In het kielzog
van en als tegenhanger voor de socialistische progressieve
frontvorming heeft Verhofstadt een oproep gedaan tot konservatieve frontvorming. Hij richtte zich daarbij tot de CVPkiezers en de VU-kiezers. Deze oproep heeft in de CVP voor
heel wat onrust en onlust gezorgd; in de Volksunie hoogstens
voor hilariteit.
Het is inderdaad nogal potsierlijk, de P W e r Verhofstadt
en de PS'er Spitaels samen onderweg te zien als objektieve
bondgenoten op het pad van de bipolarizatie.
Op de keper beschouwd en in de Belgische kontekst is de
droom van de bipolarizatie een totalitaire droom. In de CVP
leeft nog altijd de herinnering a a n en het heimwee n a a r de
absolute meerderheid. Spitaels en Verhofstadt denken in
termen van louter machts-altematief, waarbij ieder van hen
voor zichzelf niet zozeer a a n het alternatief dan wel aan de
macht denkt. Om hun gedachte te verwezenlijken moet het
politiek leven verschraald worden tot de unidimensionele tegenstelling op de as konservatief-progressief. Op die as moet
iedereen in een rood of blauw kollektivistisch keurslijf
gestoken worden.
De politieke werkelijkheid in ons land is gelukkig anders.
Zonder een derde republiek te zijn ontsnappen wij aan de
bipolarizatie van Frankrijk, die vaak bijna-burgeroorlogallures aanneemt. Wij ontsnappen ook aan de Britse bipolarizatie, die veel meer het gevolg is van een verkiezingsstelsel
dan van een politieke traditie.
De aanwezigheid van grote politieke families in België en
uiteraard in Vlaanderen, is bestendig en berust op wezenlijker gronden dan die van een unidimensionele en pour les
besoins de Ia cause aangescherpte tegenstelling. Deze politieke werkelijkheid is het definitief obstakel voor de dagdromerij én van een Spitaels én van een Verhofstadt.
Dat de verklaringen van Verhofstadt in de CVP angst en
ontevredenheid verwekken, is volkomen logisch. In de decennia-lange omgang met de macht heeft de CVP h a a r profiel en
boodschap zozeer verloochend, dat zij per definitie aanvreetb a a r is geworden. Een koalitie echter tussen partners die het
mekaar-opvreten tot eerste axioma van hun politiek streven
verheffen kan voor het land geen nuttig en vruchtbaar werk
leveren.
Wat de Vlaamsgezinde kiezers betreft: zij hebben iedere
dag de gelegenheid om vast te stellen dat de P W , thans ietwat meer verdoken dan vroeger m a a r daarom niet minder,
de Pest voor Vlaanderen blijft. De huidige regering bewijst
het eens te meer. Hoe moeilijk ook, toch slagen de P W ' e r s er
in de CVP'ers nog te kloppen in tamheid en lamheid. De opportunistische gelegenheidsliberaal m a a r door de wol geverfde Luikenaar Gol kan zich geen trouwer uitvoerders
voor zijn Waalse verlangens en oekazen wensen dan de
PWers.
(tvo)

De voorbije „Jongerenmars voor Werk" werd geen sukses. De opkomst was mager en deze manifestatie
ontaardde in onnodig en brutaal geweld Een troepje anarchisten achtte het zelfs nodig uitgerekend de
deelnemende delegatie van Volksuniejongeren, die met een eigen eisenplatform opstapte, aan te vallen
Werkloosheid, en de jeugdwerkloosheid
in het biezonder, blijven evenwel probleem nummer één De
toegenomen frustraties zouden wel eens tot een grote uitbarsting kunnen leiden (foto Mark Cels)

Vlaanderen in Europa
Uitgerekend één maand scheiden ons nog van de
Europese verkiezingen. Op 17 juni moeten ook alle
18-plussers van dit land hun stem uitbrengen die
medebepalend zal zijn voor de Vlaamse vertegenwoordiging in Straatsburg.
Het entoesiasme voor deze verkiezingen is klein.
Nochtans is deze Euroslag van uitzonderlijk belang
voor Vlaanderen.

G

ISTEREN verduidelijkte de Volksunie haar
verkiezingsprogramma
Natuurlijk zullen wij hier tijdens
de komende weken nog uitvoeriger op terugkomen
Vlaanderen is ongetwijfeld
eén der belangrijkste regio's van
Europa Het heeft een unieke
ligging op de kruispunt tussen
grote Europese buurlanden, aan
de drukst bevaren zeeweg ter
wereld Inzake bevolking overtreft het andere EG-lid-staten zoals Ierland en Denemarken Het
bruto-nationaal
prodgkt
per
hoofd van de bevolking, evenals
de in- en uitvoerkwota, behoren
tot de hoogste binnen de Europese Gemeenschap
De ekonomische en industrie-

Ie toekomst en dus de welvaart,
van Vlaanderen worden in ruime
mate bepaald door de mogelijkheden om de produkten van
onze arbeid af te zetten op zo
veel rpogelijk markten, met zo
mm mogelijk hinderpalen en belemmeringen
De traditionele
openheid van de Vlamingen
voor de grenzeloze ruimte waarbinnen wij wensen t e , l e v e n ,
vond bij een vonge generatie
Vlaamsgezinden haar uitdrukking in de kernzin „ Vlaming zijn
om Europeer te worden" Met
evenveel recht en, in de kleiner
geworden wereld van vandaag
met nog méér kracht mag gesteld worden dat wij Europeers
moeten zijn om Vlaming te kunnen blijven
Waar de ekonomische een-

wording van Europa samenvalt
met de Vlaamse belangen, daar
heeft Vlaanderen een eigen onvervangbare rol en opdracht bij
de politieke eenwording van Europa Vlaanderen moet direkt
vertegenwoordigd zijn in het Europees parlement en in de overige Europese instellingen De wijze waarop en de mate waarin
Vlaanderen gestalte zal weten te
geven aan zijn autonomie en
bijgevolg aan zijn rechtstreekse
aanwezigheid in Europa, moeten
een wezenlijke bijdrage leveren
tot die zo noodzakelijke politieke
Europese eenwording De konfederale struktuur waarbinnen
de V U echte Vlaamse autonomie wil afdwingen, is een voorafbeelding van de Europese eenmaking en tegelijkertijd een teken van hoop voor alle Europese
volkeren en regio's De V U pleit
dan ook voor een uitbreiding van
het Europarlement met een senaat van de regio's
Harde cijfers bewijzen trouwens dat de Vlaamse Gemeenschap zwaar benadeeld wordt
bij de verdeling van de Europese
subsidies en leningen aan België
De rechtstreekse toegang van
Vlaanderen in Europa moet ook
hieraan een einde stellen

een splitsing van het TV- en radiobudget zodat de Vlamingen alleen
nog betalen voor hun eigen Nederlandstalige zenders, wat inhoudt dat
door de fikse verhoging van de TVtaks in 1984, de BRT daarmee 3
miljard méér zou krijgen. (En 't is haar
gegund, als zij dan wellicht ook
Vlaamsgezind en Nederlandsbewust
w o r d t BRT wordt dan misschien nog
VRT)
J.G., Maasmechelen
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HET GELD VAN DE CVP

BRT VLEUGELLAM?

Wat ik oorspronkelijk als volstrekt
ongeloofwaardig moest beschouw/en wordt thans voor mijn ogen
bewezen in het gedetailleerd dossier
„Het geld van de CVP". Mijn ontgoocheling en ergernis zijn zo groot
dat de grootste reaktie nog te weinig
zal zijn. Ik hoop dat de Volksunie opnieuw de nodige parlementaire initiatieven zal nemen om deze schandelijke praktijken in de toekomst verder
onmogelijk te maken.

Bij het „portret" dat in het weekblad De Bond van 4 mei 1984 geschetst wordt van Kurt van Eeghem,
stond ook de bedenking dat de BRT
een budget zou moeten hebben o m
talenten aan te trekken. Een klacht
die al meermaals geformuleerd werd
maar waar niemand blijkbaar een
pasklare oplossing voor heeft Als
w e dan de cijfers van de verdeling
der kijk- en luistergelden beschouwen!...

Dat ik thans moet meemaken dat
de Kerk, waarvan ik lid ben, miljoenen heeft toegeschoven aan een
politieke partij, die bij herhaling bewezen heeft geen achting meer te
verdienen, bestempel ik als een ongeziene belediging voor al de vrijwilligers in mijn omgeving die jaarlijks
geld schooien voor ontwikkelingsprojekten, katolieke scholen, broederlijk delen, enz...

In 1983 bedroeg de opbrengst van
die taksen 12,3 miljard. Daarvan gingen er 4,6 miljard naar de BRT, iets
méér namelijk 4,7 miljard naar de
RTBF en de r e s t 3 miljard dus, naar
de schatkist Als de BRT kreeg waar
ze recht op had, gebaseerd op het
aantal kijkers in Vlaanderen, dan zou
60 % van die 12,3 miljard naar de
BRT gaan, dat betekent 7,3 miljard
Cdus 2,7 miljard méér dan die 4,6). Wij
betalen dus niet zo veel taksen om
betere programma's te realizeren,
maar w e betalen wel mee om de
schatkist in staat te stellen het failliete Cockerill te onderhouden, dat er
toch niet beter van w o r d t

Wat in dit land toch allemaal ongestraft kan gebeuren I
Tenslotte moet ik vaststellen dat
enkel Agaiev om verantwoording
heeft verzocht. Waar blijft de reaktie
van de Volksunie?
J.O., Borgloon

Het is geweten dat aan de leiding
van de vroegere Liberale partij thans
P V V altijd kampioenen inzake demagogie en volksmisleiding hebben gestaan. Toch stel ik voor de huidige
voorzitter Guy Verhofstadt uit te
roepen tot kampioen aller tijden. Stel
u v^oor: Verhofstadt die op een bijeenkomst van liberalen een oproep
doet tot de Volksuniemensen om
liberaal te stemmen. Hij is toch nog
zo jong „de nationale Guy" en misschien komt het daardoor dat hij van
niet beter weet.. Maar voor iedere
normaal denkende Vlaming is en
blijft zijn partij de Pest Voor Vlaanderen.

Rechtvaardige verdeling eist dus

J.M., St-Truidep

BESPARINGEN
Dat de Vlamingen het in dit nare
land steeds moeten afleggen tegen
de Walen, blijkt weer eens te meer
wat betreft de bouw van een militair
kamp voor VS-soldaten in Florennes.
Daar wordt er maar weer eens een
Vlaamse ondernemer uit Lummen in
de hoek gedrumd (ondanks het feit
dat zijn bod 47,5 miljoen lager lag en
ook kwalitatief als eerste gerangschikt was) ten voordele van een
firma uit Charleroi, de streek van
minister Maystadt Van besparingen
gesproken!...
O p tal van domeinen blijkt bij
herhaling dat de Vlamingen harder
werken en spaarzamer leven. Maar
het zijn precies ook zij, die ondermeer als belastingplichtigen het
meest moeten blijven opdraaien
voor het Belgisch bankroet
En de syndikaten zult ge denken?... Welnu, die spelen het potverterend spelletje van onze nationale

politici rustig mee, want inmiddels
hebben zij bewezen dat ze evenmin
in staat zijn om een afdoend bezuinigingsprogramma op te stellen.
Waarop wachten wij eigenlijk
nog?!
G.V., Melle

KUMULARDS
ledereen kon de voorbije weken
langs pers, radio en TV vernemen
dat ACV-voorzitter Houthuys zich
niet alleen plat op de grond legt voor
de regering Martens V, maar ook
voor haar de mogelijkheid schept de
onderste helft van de bevolking 9 %
te doen inleveren, terwijl niet geraakt
wordt aan kumulards, die 5 miljoen
en meer per jaar of 400.000 fr. per
maand verdienen. Ongeveer 10 %
van de aktieve bevolking kumuleert
in het wit én in het z w a r t Aldus
worden o m en bij 100.000 werklozen
gebroodroofd. Volgens RVA-studies
zijn er 10.000 universitaire gediplomeerden, waarvan 4.000 ingenieurs,
werkloos. Aandragen met het argument: „Die kumulards zijn onvervangbaar!" gaat dus niet op.
Ik ken enkele medewerkers van
voorzitter Houthuys. Z e zijn vooral
gespecializeerd in het bijwonen van
kongressen in Stockholm, Warschau
en Rome, zelfs tot in Amerika, in het
proeven van vreemde gerechten en
vreemde wijnen. Wil ik -'ns vragen
aan eerste minister Martens of hij
hen vergeten is met zijn inleveringspletwals?
Tussen haakjes, door wie is Jef
Houthuys eigenlijk verkozen? Niet
door de leden van het ACV. Ik heb
nooit aan 'n verkiezing binnen het
A C V mogen deelnemen. Ik heb er
nochtans al dikwijls naar gevraagd
aan mijn plaatselijke vakbondssekreteris. Hij weet er niet van, zegt ie. Wie
vertegenwoordigt Houthuys eigenlijk?
R.d.N.. Nijlen

SPANJE
App. van partikulier aan de Costa
Dorada, 50 m van mooi zands'trand,
slapen voor 6 pers. Prijs per 15
dagen 13.000 fr. Voor juni en s e p t
halve prijs. (053-21.29.11)

Van 16 mei af

Knack wordt een perfekte tweeling
Elke journalist wil
een ideaal blad maken.
Elke lezer wil een volmaakt produkt op tafel
vinden. Pagina's vullen is
geen kunst, zelfs niet
voor een Knack van
300 bladzijden.
Schrappen is al moeilijker.
Weglaten vanwege plaatsgebrek is een pijn. En er
valt zo grandioos veel te
zeggen.
De wereld begint op een armlengte afstand.
Hij is boeiend en prikkelt uw en mijn wil om te
weten, te begrijpen, te beminngp of te vrezen.
Door het onafgebroken kijken naar wat de anderen
doen, vergeten we soms dat het om onze eigen
wereld gaat, waarvoor we echter niet alleen een
tribunekaart hebben, maar waarin we ook kunnen
meespelen.
Vrije tijd is leestijd, observatiedrift en kans om
mee te doen. Knack groeit mee met uw eigen tijd en
dus met uw vrijheid. Van 16 mei af verovert uw
vrije tijd een grotere plaats in Knack, in de gedaante
van een apart, maar gratis magazine: Knack Weekend.
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U krijgt het gewoon dubbel en dik bovenop.
Het zit bij uw postabonnement of wordt door de
krantenverkoper mee bezorgd. Het biedt u de stof
om de beleving van uw vrije dagen intenser te
maken.
Televisie- en radioprogramma's, uiteraard,
maar dan met de best denkbare kommentaren en
wegwijzers erbij.
We zullen uw agenda doen vollopen met
informatie over kulturele, toeristische,
gastronomische, sportieve en andere evenementen.
Alles wat de „media" op
stapel hebben, wordt u spoedig
doorgespeeld en door ons vooraf
even beoordeeld, ook via reportages en vraaggesprekken. Uw
eigen relatie met de omgeving
wordt naar best vermogen ontleed en toegelicht in echte
gebruiksrubrieken over huis en
tuin, mode, toerisme, gezondheid,
ontspanning, kortom over alles wat
met nuttige en prettige vrije tijd te
maken heeft.

Voortaan komt Knack bij u in tweeling-vorm.
Van 16 mei af wordt elke Knack een dubbelnummer,
alleen de prijs blijft enkel: 55 fr., zoals vroeger.
En, in naam van al de uwen nog dit: met zijn tweeën
lezen zal morgen geen probleem meer zijn.
Daarover dus geen ruzie meer.
Met vriendelijke groeten,
Frans Verleyen,
direkteur van de redaktie

Vlaanderen niet minder dan 200
miljard of kwasi evenveel als de
totale inleveringsoperatie van de
regering Martens V.

Unitaire
Leysen-

Uitnodiging.
De nieuwe voorzitter van het
V B O (de Belgische patroonsorganizatie), André Leysen, verklaarde bij zijn inaugurale rede
dat het ekonomisch federalisme
tot een financiële katastrofe zal
leiden.

De Ekonomische en Monetaire Unie (EMU) biedt inderdaad
een aantal voordelen, aldus
Hugo Schiltz, maar dan op voorwaarde dat de spelregels van
een EMU worden gevolgd. De
ekonomische ontwikkeling op
twee snelheden heeft massale
transferten tot gevalg van Vlaanderen naar Wallonië. De minister
was de tolk van vele Vlaamse
bedrijven die hun nood klagen
over het protektionistisch gedrag van de Waalse gezagdragers en instellingen die Vlaamse
leveranciers en aannemers systematisch weren.
Verbazend is verder dat Leysen zich tegenstander verklaart

DEZE
>MEEK
De burger ligt er heus met
wakker van. Die verkiezingen
voor een Europees Parlement
interesseren hem of haar bitter
weinig. Het nieuws over
Europa is trouwens met bijster
opwekkend. Meestal gaat het
over een stel ministers van
verschillende landen, die wel
mooi op et'n familiefoto komen
glimlachen maar voor het
overige niet anders doen dan
bekvechten. En toch... ik zal het
blijven herhalen: de
verkiezingen van 17 juni
mogen geen enkele Vlaming
koud laten. Er zijn heel wat
argumenten om aktief deel te
nemen en om vrienden en
kennissen aan te sporen
hetzelfde te doen. Vooral zijn
er stevige, overtuigende
redenen om voor de Volksunie
te stemmen.
Uiteraard is er het algemeen
Euro-programma, waarin de
uitbouw van de Europese
Gemeenschap als een
noodzaak wordt beklemtoond
voor de ekonomische
toekomst van ons volk. Dus
voor zijn welvaart en
tewerkstelling. Er is de unieke
kans die elke Vlaming geboden
wordt om zijn grondig

DJTl:

wantrouwen en ongenoegen
tegenover het Belgisch beleid
krachtig uit te drukken. De
regering Martens ontpopt zich
immers meer en meer als de
meest anti-Vlaamse regenng
sedert jaren. De Vlaming is
nog goed om steeds meer te
betalen: de belastingen stijgen
met een blauwe versnelling. Hij
mag inleveren tot hij blauw
uitslaat De Vlaamse jongeren
blijven in de kou staan tot ze
blauw zien en mogen
aanschuiven aan het doplokaal.
Intussen wordt die brave
Vlaming verzocht stillekens te
zwijgen en de ene kaakslag na
de andere te inkasseren:
Happart, Wezembeek-Oppem,
Cockerill-Sambre, Chooz, F-16
en noem maar op. De lijst
wordt bedroevend lang.
Maar er is meer Het Europa
van de staten, dat we nu
kennen, is in feite gedoemd
om te mislukken. Het zal een
naamloze bureaukratie blijven.
De huidige regeringsleiders zijn
verstard in de egoïstische
staatsbelangen. Hun
resp)ektieve machtslust botst
op elkaar. Zij worden niet
gedreven door de bezielende
federalistische idee. Deze is

hen vreemd. De Volksunie
heeft ook hter een unieke
opdracht. Het Europa dat er
broodnodig is om zich op te
dringen en een rol te spjelen in
de ekonomische
konkurrentieslag op wereldvlak,
het Europa dat in staat zou zijn
een stem te verheffen voor
vrede en ontwapening, dat
Europa moet een soepele
struktuur kennen, waarin d ^
eenheid resfjekt opbrengt voor
de verscheidenheid en de
eigenheid van elk volk en elke
regio.
Dit is de diepe zin van de
federalistische gedachte: supranationaal beslissen wat
geregeld moet worden op het
Europees niveau en al het
ovenge overlaten aan de
autentieke leefkring van het
volk: een federaal Europa der
volkeren.
Het Volksnationalisme van de
Volksunie is de beste
waarborg voor een harmonisch
inter-nationalisme.

Vic A N C I A U X

eer
VU-gemaanschapsminister
Hugo Schiltz diende Leysen van
antwoord tijdens een toespraak
te Menen voor de „Jonge Ekonomische Kamer". Schiltz stelde
dat Leysen, ondanks zijn vlijmscherp analysevermogen wanneer het de ekonomische toestand en de staatsfinancien betreft, zich tevreden stelt met enkele ophefmakende volzinnen,
zonder enige poging tot objektieve becijfenng of andere bewijsvoering.
Schiltz onderstreepte dat de
staatshervorming inderdaad totaal onbevredigend is, maar dan
vooral omdat men niet ver genoeg is gegaan, te veel dubbelzinnigheden heeft laten bestaan
op het vlak van de bevoegdheidsafbakening en de financiering
op totaal ondoeltreffende en onbillijke wijze heeft geregeld. Bovendien bestaat vanwege de
centrale regering de duidelijke
onwil om de wet op de staatshervorming van '80 korrekt uit te
voeren, en de bevoegdheden en
middelen over te dragen naar de
Gemeenschappen en Gewesten, zoals voorzien en bij herhaling beloofd.

... aan Leysen
Een goede en gezonde, levenskrachtige
federalizenng
moet doorgetrokken worden tot
± 5 0 % van de begroting, zoals
blijkt uit buitenlandse voorbeelden. Leysen vraagt een kostenbaten-analyse die de ekonomische en sociale prijs zou bepalen
inzake de huidige en toekomstige staatshervormingen Hij zou
nochtans moeten weten dat
deze studies bestaan en dat hieruit blijkt hoe groot de kost van
het unitarisme wel is : in '85 voor

spraak werd door de CVP-mimster van buitenlandse affaires niet
bekntizeerd..
En in juni mag ons leuke land
zich verheugen in de komst van •
de Zaïrese president-diktator.
Zal Mobutu nu op zijn beurt
litroepen dat hij van „ons" land
ons" volk en „onze" leiders
houdt?

van subsidiëring aan bedrijven
terwijl hij tegelijker tijd toeziet
dat de subsidiëring van het ene
gewest door het andere aanhoudt. Deze praktijk maakt dat
het Belgisch staatsverband en
zelfs een EMU voor Vlaanderen
hoe langer hoe minder aantrekkelijk worden

- versus
Hugo Schiltz
Hugo Schiltz besloot met een
uitnodiging tot Leysen om de
objektieve gegevens van politieke en ekonomische aard ook
eens grondig met de federalisten
te bespreken, los van alle irrationele elementen

Burgerlijk
onverantwoordelijk
De Belgische staatskas vertoont
een ontzettend groot tekort Dit
IS geen nieuws Het overheidstekort voor 1984 zal 500 miljard

bedragen, zeggen de regeringspartijen... maar alles wijst erop
dat de put nog dieper zal zijn en
eerder 600 miljard zal bedragen.
En dit ondanks alle zware inlevenngen die van de bevolking worden geëist. Hoe kan het ook
anders: pakweg de helft van de
inleveringsopbrengst is bestemd
voor het instandhouden van één
Waals bedrijf!
Dat de verantwoordelijke financieminister Willy De Clercq het
niet meer ziet zitten, bewijst zijn
stompzinnige reaktie op het
voorstel „Vredesbelasting". Enkele dagen geleden opperde een
vredeskomitee de mogelijkheid
om per inwoner 500 fr. personenbelasting over te hevelen
naar een vredesfonds.
De Clercq vreesde dat dit initiatief op grote sympatie zou kunnen onthaald worden bij de publieke opinie, hij liet een persbericht ronddragen waarin hij beval
dat alle belastingen zonder enige
vermindering moeten betaald
worden „De bevoegde ontvangers zullen de verschuldigde belastingen met alle mogelijke mid-

De
Clercq:
diepe put

delen vorderen", aldus
De
Clercq
Het is trouwens bekend dat het
hele wankele, Belgische staatsbestel ineen zou storten indien
bijvoorbeeld alle Vlamingen gedurende twee weken zouden
weigeren hun belastingen te betalen...

Tegen de Kerk
Het Afrika-debat in de Kamer is
voorbij. Volkomen in de lijn van
vroegere
beleidsverklaringen
heeft minister van buitenlandse
betrekkingen Tindemans zijn liefde voor het land van Mobutu
bevestigd Ook al blijkt uit recente rapporten dat de meest elementaire mensenrechten er nog
steeds met voeten worden getreden.
In de rand van het Kamerdebat
raakte bekend dat Mobutu zich
andermaal langs zijn beste kant
heeft getoond Omdat de Zaïrese kardinaal het „aangedurfd"
had de Zaïrese katolieken op te
roepen bij de eerstvolgende verkiezingen te stemmen overeenkomstig het geweten „en met het
oog op verleden, heden en toekomst van Zaïre", verbood Mobutu prompt alle avondmissen
Mobutu's perschef wees de kardinaal streng terecht. „Er is hier
in Zaïre maar één patron en dat
IS Mobutu" Deze „heidense" uit-

FDF-vestiging
VU-volksvertegenwoordiger Jef
Valkeniers vroeg aan de minister
van het Brusselse Gewest Hatry
of het met beter is het pas
opgerichte „konsulaat voor de
Franstaligen" te sluiten, gezien
de benarde financiële toestand
van de Brusselse agglomeratie.
Zoals geweten werd deze FDFbedoemng onlangs gevestigd in
gebouwen van de Brusselse agglomeratie.
In zijn antwoord zegt Hatry dat
hij de zaak met heeft onderzocht, omdat de beslissing waarbij dit „konsulaat" werd opgericht
zijn administratie nog niet bereikt
heeft Maar de Brusselse gewestminister voegt er veelbetekenend aan toe dat met-verantwoorde uitgaven in de rekeningen van de agglomeratie Brussel
inderdaad zullen geschrapt worden
Het FDF raakt met zijn krankzinnige voorstellen hoe langer hoe
meer geïsoleerd van de overige
Franstalige partijen

Kritische
Valkeniers
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Trein
AntwerpenKeulen...
O p aandringen van de Gewestelijke Ekonomische Raad
voor Vlaanderen onderzocht de
N M B S de mogelijkheid om een
rechtstreekse
treinverbinding
tussen Antwerpen en WestDuitsland in te richten Vandaag
moeten reizigers uit Antwerpen
met bestemming Keulen immers
een omweg maken over Brussel
en Luik De N M B S kwam tot het
besluit dat zo'n verbinding best
kan en dit omdat de rechtstreekse lijn over Hasselt, Maastricht
en Aken zou voeren en biezonder interessante ekonomische
perspektieven biedt
De beste en goedkoopste
verbinding wordt bekomen indien men aan de Belgisch-Duitse
grens, vlak voor de toegang tot
Aken, een oud spoorweglijntje
(waarvan de bedding nog bestaaÜ opnieuw in dienst zou nemen Maar hiertegen heeft de
Waalse gemeenschapsminister
Wathelet zich verzet Nochtans
voorziet het gewestplan dat dit
lijntje moet behouden worden en
daarenboven ligt deze lijn op het
grondgebied van een Duitssprekende gemeente De Walen aarzelen echter met koloniaal op te
treden in de Oostkantons
Het Verbond van Vlaams
Overheidspersoneel wijst er in
dit verband op tot wat voor
idiote situatie zo'n praktijken

kunnen leiden Wat zouden de
Walen ervan denken indien de
Vlaamse Regering elke bouwvergunning zou weigeren die bij
voorbeeld in Vlaams-Brabant nodig zijn om de spoorwegverbindingen tussen Wallonië en Brussel te ontwikkelen?!
De enige oplossing zal er dus
waarschijnlijk in bestaan dat
deze treinlijn er komt via Nederland Of tot welke idiotie het
Waals gehaspel kan leiden

Onthouding
De Knokse oppositiepartijen
(waaronder de Volksunie) onthielden zich vorige week tijdens
de stemming in de gemeenteraad over de rekeningen van
enkele kerkfabrieken in KnokkeHeist
Door zich te onthouden wenste de oppositie te protesteren
tegen de praktijken van het bisdom dat door middel van schenkingen de verkiezingscampagnes van de CVP steunt, zoals
blijkt uit het onlangs verschenen
boek „Het geld van de CVP" Een
bepaald deel van de gelden van
de kerkfabnek wordt immers
overgedragen aan het bisdom
Het ongenoegen over deze
rechtstreekse
betrokkenheid
van de katolieke kerk bij de
financiering van de CVP is terecht groot Niet in het minst bij
vele gelovigen binnen de VU, die
menen dat de bisschoppelijke
gelden heus wel aan betere zaken kunnen worden besteed

Dank ztj een attente WIJ-lezer konden wij de hand leggen op de bnef die bendeleider-burgemeester
Happart rondstuurt met de vraag naar steun voor zijn Europese verkiezingscampagne
„Bewust van de
noodzaak dat de Walen zich energiek en afdoend moeten verdedigen ", begint hij zijn schrijven Happart
neemt zich voor een „dynamische Waalse campagne" te voeren en daarvoor heeft hij steun nodig „ vermits het ongetwijfeld zo is dat Vlaanderen de kracht van het Waals en frankofoon verzet zal afwegen op
basis van zijn persoonlijk resultaat" In deze brief spreekt Happart nergens van het belang van de
Europese eenmaking, maar uitsluitend van de Vlaams-Waalse tegenstelling Het lijdt geen twijfel dat hij
een groot aantal voorkeurstemmen zal behalen, maar het blijft een hoogst bedenkelijke en beangstigende
zaak dat de Walen uitgerekend een terrorist tot symbool van hun strijd kozen En dat de (Waalse) socialisten hieraan meedoen

De droge speai<erin

E

EN regenachtige dag begin augustus 1967, in het
station van Sokhou, provincie Zuid-Hamkyeung.
Een
jonge spoorwegspeakerin, geholpen door een kollega, was
bezig de gebroken draad van
haar radio-apparatuur te herstellen, toen ze voelde dat iemand achter haar kwam staan
en een regenscherm opende
om haar te beschermen.

„Wie is die
weldoener?"
vroeg ze zich af. Ze had zin om
zich om te draaien, maar ze was
te gehaast. Het vertrekuur van
de trein naderde en ze moest
haar werk nog afmaken.
Op hetzelfde ogenblik hoorde ze een vriendschappelijke
stem: „Ik zie dat u draad te kort
hebt U kan de elektrische kabel van de passagierswagon
gebruiken.
De
uitzendingen
moeten op tijd beginnen, want
alle reizigers verwachten ze."
De speakerin vond eindelijk
de oplossing. Inderdaad, als ze
de raad van de onbekende
volgde, kon ze de gebroken
draad herstellen en tijdig met
de uitzending beginnen. „Wie is
toch die man die onze problemen zo goed kent?"
Ze draaide zich om en zag
een man, heel en al glimlach,
die haar met zijn paraplu beschermde. Zijn kleding was nat
door de druppels die van de
kant van het
regenscherm
sprongen.
„Ach, uw kleding!-". Ze
te ontroerd om haar zin
maken. De man, nog altijd
lachend,
antwoordde:
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was
af te
glim„Het

heeft geen belang dat ik nat
ben. U moet uw uitzendingen
kunnen beginnen. Een spoorwegspeakerin is, zoals haar
naam het zegt, een echte opvoedster en een aangename
gids voor de reizigers."
Bij deze woorden voelde de
speakerin haar hart kloppen. Ze
dacht te doen te hebben met
een hoger ambtenaar van de
radio-uitzendingen. Terwijl ze
overliep van dankbaarheid aarzelde ze om, op zijn verzoek, in
de trein te stappen die dadelijk
zou vertrekken. Hij beschermde haar met de paraplu tot ze
binnen was. Vóór haar mikro
gezeten nam ze haar tekst,
maar het beeld van haar weldoener verliet haar niet
„Wie was het?" vroeg ze zich
af „Een gelaat dat heel en al
glimlach was, ogen die schitterden van intelligentie, een stem
met een ernstig en zacht timbre."
Welke was niet haar verbazing toen ze enkele ogenblikken later vernam, dat haar weldoener niemand anders was
dan de kameraad Kim Djeung II,

Welbeminde Leider, die ze zo
hartstochtelijk verlangd had te
ontmoeten.
Ten prooi aan een hevige
ontroering holde ze naar het
treinplatform. Ze vond er echter
niemand. De trein rolde aan
volle snelheid.
Ondertussen had de Welbeminde Leider zijn plaats in de
wagon teruggevonden. Terwijl
hij zijn natte kleren over de
zetel hing, beluisterde hij de
radio-uitzending."
Dit fraaie staaltje kan je vinden — maar dan in het Frans —
in het boekje „Grand guide des
journalistes" uitgegeven door
de Uitgeverij voor Vreemde Talen anno 1984 te Pjongjang,
Noord-Korea.
De Noordkoreaanse kommunistische diktator heet Kim II
Sung. Zijn officiële titel, die
steevast bij zijn naam hoort is
Grote Leader. Kameraad Kim
Djeung II, wiens naam nooit
geschreven wordt zonder de
titel Welbeminde Leider erbij, is
de zoon van Kim II Sung. Hij
maakt zich klaar om straks de
doorluchtige diktatoriale sporen van vaderlief te drukken.
Het paraplu-sprookje is heus
niet alleen voor binnenlands
gebruik. Het wordt in WestEuropa verspreid, in de hoop
dat de achtbare Westerse lezer
minstens zo ontroerd en dankbaar zou zijn als de droge speakerin.
Nou, omoe! Zoiets moesten
ze hier eens uitgeven over Yannick Declercq, de Sidmar-beheerder en ook al zoon van zijn
vader-

Tsjechisch
bezoek
Men zal zich nog hennneren
dat VU-gemeenschapsminister
Hugo Schiltz in september '83,
op uitnodiging van zijn Tsjechische ambtgenoot, een werkbezoek aflegde aan de Tsjechische
Socialistische Republiek Deze
week zijn de Tsjechen toe aan
een tegenbezoek
Van 15 tot 19 mei brengt ir Jaroslav TIapak, minister van Financien van de Tsjechische republiek, een bezoek aan Vlaanderen op uitnodiging van Hugo
Schiltz, minister van Financien en
Begroting in de Vlaamse regenng
Tijdens dit werkbezoek zal
zijn Tsjechische kollega gesprekken voeren met vertegenwoordigers van de financiële en
industnele wereld, alsmede met
de leiding van het Vlaams Ekonomisch Verbond en de bij het
VEV aanleunende technologiegroepen
De ministers TIapak en Schiltz
zullen ontvangen worden bij
Gaston Geens, voorzitter van de
Vlaamse Regenng en verder
een onderhoud hebben met de
Belgische minister De Clercq en
staatssek'etaris Kempinaire, verantwoordelijken voor de buitenlandse handel De koordinator
van het Vlaams buitenlands beleid, minister Buchman, zal een
werkdiner bij het VEV voorzitten
Een merkwaardig hoogtepunt
wordt het bezoek van deze Tsjechische delegatie aan de IJzertoren en het Ijzermuseum, morgen
vrijdag Verder zijn bezoeken
gepland aan Antwerpen, Brussel, Middelkerke en Brugge

Vrijheidsdag
Vorige zondag organizeerden
de Vlaamse en de Franstalige
liberalen een zogeheten „Dag
van de Vrijheid" De PVV te
Leuven en de PRL te Brussel
Tussenin vlogen de liberale topleiders letterlijk over en weer
Gol en Michel van de PRL werden per helikopter naar de PVV
gebracht en Verhofstadt en De
Clercq maakten op hun beurt
een vluChtje naar de PRL
Dit grenst aan het waanzinnige De afstand Leuven-Brussel
bedraagt amper 30 km of amper
20 minuten rijden langsheen de
autoweg Toch achten de liberalen het nodig deze verplaatsing
te maken per hefschroefvliegtuig Het zou ons wel eens interesseren wie dit grapje betaald
heeft
Verder viel het op hoe geestdnftig Gol en Michel onthaald
werden door de „Vlaamse" liberalen Nochtans ontpopten deze
twee Waalse politici zich de
jongste maanden als rabiate Vlaming-haters Niemand minder
dan vice-premier Gol heeft immers herhaaldelijk verklaard dat
hij alles zal doen om te verhinderen dat de arresten van de Raad
van State zouden worden uitgevoerd Zoals bekend zal dit opperste gerechtshof straks een
uitspraak vellen over het lot van
de
Voerense
burgemeester
Happart Indien dit negatief is
voor deze bendeleider, dan
dreigt Gol met heibel
Het was trouwens diezelfde
Gol die het „communautair pakt"
aan de regering opdrong, waardoor alle Vlaamse eisen terug in
de koelkast verdwijnen
„Vlaamse" liberalen'? Vergeet
het maar

Leysen kan Martens' gebroken potten niet lijmen

Sociaal overleg neemt
deflatie-gesel niet weg
De zoveelste ronde van het nationaal sociaal overleg is aangevat Aanvankelijk was het niet zo makkelijk omdat een aantal onderhandelaars, zoals ACVvoorzitter Houthuys, „in het buitenland" vertoefden.
De kersverse VBO-voorzitter Leysen heeft zijn reputatie van innoverend
manager eer aangedaan met zijn voorstel om een „pakt" af te sluiten op basis
van de patroonsbelofte dat tot het einde van het jaar de tewerkstelling in de
privé-bedrijven op het peil van einde maart zal gewaarborgd blijven. In ruil vraagt
hij aan de vakbonden sociale vrede, of de waarborg dat er geen lastige
stakingen komen. Bij nader inzien is zelfs dit manhaftige voorstel bijlange niet
van aard om de potten te lijmen die Martens met zijn „herstelwetten" aan het
breken is...

M

ARTENS mag dan nog
op een CVP-KMOdag zo demagogisch
gesteld hebben dat „sommigen"
zijn beleid ten onrechte deflatoir
noemen. Het is niemand minder
dan VBO-leider Leysen die nu
heeft geopperd de deflatoire gevolgen van het „herstelbeleid" te
willen helpen wegwerken door
de tewerkstelling op het peil van
het eerste trimester van dit jaar
te houden.

vendien ook nog naarstig werk
gemaakt van afbraakpolitiek.
Het is precies hierover dat de
nieuwe sociale overlegronde is
gestart Vooraleer Leysen zijn
ophefmakend voorstel
deed
werkte V B O afgevaardigd be-

heerder Pulinckx nog aan een
radiotoespraak (op de RTBf) die
striemend uithaalde naar de vakbonden.
Hij stelde dat de jeugdwerkloosheid niet zal kunnen opgelost worden als de „Belgische

ondernemingen" zich niet kunnen verdedigen tegen de buitenlandse konkurrentie; zowel binnen als buiten onze grenzen.
Met name noemde Pulinckx het
verontrustend dat dit jaar de
loonkosten opnieuw veel meer
zouden stijgen dan in het buitenland. „Wanneer men denkt aan
de dramatische gevolgen
die
onze loonhandicap van 74 tot
'81 heeft gehad voorde werkgelegenheid, de overheidsfinanciën,
en onze industriële
struktuur,
dan zou alles in het werk moeten
worden gesteld om een nieuwe
verslechtering
van onze toestand via de loonkosten te vermijden. "
Waarvoor was deze charge
van Pulinckx op het syndikale
front nodig? Als de loonkosten
voor de werkgever weer uit de
pan zouden vliegen, dan dient op
de-eerste plaats andermaal verwezen te worden naar de geld-

Maar mocht dergelijke inspanning van aard zijn om de deflatoire en arbeidsplaats vernietigende gevolgen van Martens' bezuinigingsplan te verzachten, dan
kan niet ontkend worden dat er
enige verdienste mee gemoeid
is.

Prutswerk

Het geweld na de jongerenmars werd duidelijk door een
kleine groep oproermakers gepresteerd. Maar, indien aan het
kwellend probleem van de
jeugdwerkloosheid niet dringend
en daadwerkelijk iets wordt verholpen dan kan de Belgische
overheid ervan op aan dat dergelijke tafereeltjes zich in de
toekomst zullen herhalen als gevolg van de radeloosheid die de
jongeren aan het overmannen is.

Afbraak
Desondanks durft de eersteminister blijven beweren dat zijn
reddingsplan dit land uit de krisis
kan halen. De premier had het
begin deze week over „een komblnatle van afremming van de
inkomens, sanering van de overheidsfinanciën en een aktief tewerkstellingsbeleid. "
Die afroming van de koopkracht, die werd onderhand
reeds behoorlijk gepresteerd.
Zulks was trouwens niet zo
moeilijk: het geld halen waar het
gemakkelijkst
kan
meegeschaard worden is geen grote
kunst.

Precies daarom is het dringend geboden dat het roer
wordt omgegooid. Er moet een
einde komen aan het konsumptiebeleid dat nog onverminderd
wordt gevoerd. „Elkeen dient
verantwoordelijk gesteld te worden voor eigen uitgaven", zo
wordt onder meer door premier
Martens en andere neoliberalen
herhaald. Die optie is geboden
maar kan slechts sociaal rechtvaardig zijn als ze per gemeenschap wordt toegepast

Maar, de twee andere elementen van het fameuze drieluik
verwezenlijken is ander bier.
Sanering van de overheidsuitgaven? De eerste vinger moet
nog uitgestoken worden naar
waarachtige sanering in de werking van het overheidsbestellingen. Uitgaven verminderen door
alweer de gezinsinkomens terug
te schroeven is ook weer geen
grote kunst. Maar aan veel andere potverterende rekeningen
sleutelen is een ander paar

Nu zijn het vooral de sociaal
zwakkere groepen die de krisisgesel te verduren krijgen. Nu is
het ook onverminderd de Vlaamse gemeenschap die de saneringsinspanningen moet opbrengen, terwijl de Waalse gemeenschap in dit land stilletjes blijft
genieten van de inspanningen
van een ander. Daarom ook is
het zoveelste nationaal sociaal
overleg bij voorbaat gedoemd
om slechts wat prutswerk op te
leveren.

Charge

Wat dat betreft staan we niet
alleen nergens maar wordt bo-

Stijgen de loonkosten dit jaar
„sneller dan in het buitenland"
dan is het bijlange niet de werknemer die hier schuld aan heeft
of als profiteur kan terechtgewezen worden. Veel positiever is
dan het voorstel van André Leysen om van werkgeverszijde de
verbintenis aan te gaan de tewerkstelling (alleen in de privésektor) te handhaven tot het
einde van het jaar. Hoe hij zulks
zal verwezenlijken, is nog een
andere zaak.

Maar een herstelbeleid is nog
wat anders. Zelfs indien Leysens
plannen verwezenlijkt worden,
dan nog zal de werkloosheid
toenemen. Er is bij voorbeeld
nog niet de kleinste hoop dat de
duizenden jongeren die zich elk
jaar aanmelden op de arbeidsmarkt behoorlijk aan de slag
kunnen.

Inderdaad Martens' herstelprogramma houdt volgens prognoses van het Planbureau een
vernietiging in van 44.000 arbeidsplaatsen.

Trouwens, zolang in unitair
perspektief wordt aangemodderd kan van gedegen sanering
geen sprake zijn. Wat de bevolking, en niet in het minst de
jongeren, het meest aanbelangt
en interesseert is uiteraard Martens' derde luik: een aktief tewerkstellingsbeleid.

honger van de Belgische overheid. Onder meer maar vooral
„dank zij" de extra verhoging van
de fiskale lasten (met de liberalen als grote promotors) op de
globale loonkost
Bij voorbeeld via de indexsprong, één keer per jaar, waarbij de werknemer extra inlevert
maar de werkgever desondanks
op de niet uitgekeerde gelden
verhoogde sociale bijdrage dient
te betalen...

Allicht in het kader van de gepredikte bezuinigingen worden de grote
overheidsbestellingen voortaan gedaan door een zoveelste biezonder
ministerieel komitee dat niet minder dan elf leden telt De weg is nu vrij
voor een komplete politizering van alle belangwekkende
overheidsbestellingen. De kompensatiepolltiek met de bijhorende grote verkwistingen wordt dus (in het kader van het herstelbeleid?)
opgedreven...

' 4»^^^«^V..,

Het wordt hoog tijd dat de
zogenaamde
sociale
partners
werk gaan maken van een geëigend Vlaams sociaal overleg. De
unitaristische reflex van VBOleider Leysen is evenwel gekend. En die van de vakbonden
niet minder (hds)
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Hugo Schiltz:

„Privileges voor
Cockerill-Sambre
zoals in het Ancien Régime?"
Eindelijk... Eyskens heeft een nieuw refreintje bedacht om de scherpe en stevig gedokumenteerde interpellaties van Hugo Schiltz over Cockerill-Sambre te
ontwijken. De demagogische dooddoener dat de VU er in 1978 bij was,
bevredigde al lang niemand meer Hij heeft er een nieuwe gevonden: „Waarom
federalizering van de nationale sektoren eisen, als de VU voor separatisme
opteert? Of is dat toch niet het geval?"
En met dergelijke meetingtaai mag een minister-hoogleraar de Vlamingen
afschepen. Och ja, hij voegde er nog aan toe dat wat de staalindustrie betreft,
het ergste leed geleden is...
Aan demagogie en lapidaire uitspraken heeft het Eyskens nooit ontbroken.

H

EEL deze regering trouwens niet. Het regeerakkoord van Mariens V,
eind 1981, vermeldde dat inzake
Cockerill-Sambre
een aantal
maatregelen zouden getroffen
worden op basis van het staalplan van 15 mei 1981 en in het
raam van de besliste enveloppes
en van de interne evenwichten
van het plan.

Het in onbegonnen werk al de
beslissingen op te sommen, die
met deze belofte strijdig zijn.
„Steeds werd de lat hoger gelegd", aldus Hugo Schiltz. O p
twee punten heeft de regering
dit ooit toegegeven, maar ze zijn
tekenend: de omzetting van 16
miljard schulden in kapitaal en
het verlenen van staatswaarborg op een nieuwe lening van
19 miljard bij de banken. Twee
beslissingen, die de gemeenschap zo'n 35 miljard meer kosten dan wat het staalplan van
1981 voorzag!

„Derde keer, goede keeri",
pleegt men te zeggen.
Maar helaas, bij elke stap verwijderde de regering zich verder
van de vooropgestelde, reeds zo
minieme feitelijke regionalizering.
Met als resultaat dat de gewesten wel betalen voor, maar niet
beslissen over het gevoerde beleid. Bovendien tekende zich bij
elke stap beter het échte oogmerk van Martens af: de redding
van één enkel bedrijf, CockerillSambre. Zodat men per slot van
rekening bij de derde stap opnieuw aan de startlijn stond. De
onduidelijkheid inzake de om-

vang van de financiering en inzake de respektieve verplichtingen
van staat en gewesten blijft minstens even groot. Het naast elkaar gebruiken van termen als
lasten, verbintenissen en enveloppes zorgt voor onontwarbare
verwarring. Met als gevolg dat
het touwtrekken, het koppelen
van dossiers en het zoeken naar
kompensaties ook in de nieuwe
regeling ingebakken zit.
De dossiers die sedertdien
door de regering.aangepakt werden, zijn volgens Schiltz een
trieste illustratie hiervan.
Z o is er de meerkost van het

plan Gandois, ingevolge de vertraging in de uitvoering. Gandois
zelf berekende deze op 5 miljard.
Hij bekwam er 12 vanwege de
regering! Verder in het verband
verklaarde Eyskens eerst dat die
meerkost regionaal aanrekenbaar zou zijn vanaf 1 augustus
1983. Gol verlengde die datum
tot 1 januari 1984. Maar eind
maart werd definitief beslist de
regionale aanrekening te laten
spelen vanaf 1 april jl., zijnde
8 maanden na de inwerkingtreding van het plan Gandois. Een
zoveelste supplement op de rug
van de Vlamingen.
Er zijn ook het sociaal pakt en
de specifieke looninlevering, die
nu reeds sedert jaren als absolute voorwaarden gesteld worden
voor verdere
overheidshulp.
Geen van beide kwam er! Met
Schiltz kan dan ook slechts herhaald worden: „Zelden
heeft
men een meer cynisch volksbedrog meegemaakt, zelden werd
er schaamtelozer gelogen, zelden werden de Vlamingen door
hun eigen politieke leiders zo
voor schut gezet". Of genieten
de onderneming en de werknemers van Cockerill van een uitzonderingsstatuut? „te er een

Maar de bodemloze staalput
bleef groeien, het Vlaams ongenoegen nam toe,... de regering
moest het over een andere boeg
gooien. En ziedaar het ei van
Colombus: gedaan met de kompensaties en chantage, inzake
de nationale sektoren wordt de
regionale verantwoordelijkheid
ingevoerd. Althans, dat was het
uitgangspunt Voldoende om
een Van den Brande en een
Dupré opnieuw de kudde te
doen vervoegen.
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En nog, welke betekenis moet
gehecht worden aan de bewering dat voor de zogenaamde
„nieuwe behoeften" geen staatswaarborg zou gelden? Komt het
eigenlijk niet op hetzelfde neer
dat de maatschappij Belfin, waarbij Cockerill 11 miljard leent, wél
onder staatswaarborg verzekerd blijft? Een grandioze truuk.
Dat alles voor een ten dode
opgeschreven bedrijf, terwijl het
Vlaamse gewest de faktuur
moet betalen voor de kosten van
openbare infrastruktuurwerken
van nationaal belang, zoals de
LNG-terminal te Zeebrugge.
Tot slot ging de Antwerpenaar
nog in op de vraag, in hoeverre
de behandeling van de dossiers
Usines Tubes de la Meuse, Boelwerf en Mercantile-Beliard in
overeenstemming brengen zijn
met de wet van 5 maart. De
financiële redding van UTM
werd gekoppeld aan een omzetting van door de staat gewaarborgde schulden bij Boelwerf en
Mercantile-Beliard. Vreemd genoeg werd er bij de twee Vlaamse bedrijven wél serieus ingeleverd en werd er niet zoals bij
UTM gegoocheld met de omzetting van rentesubsidie in kapitaalverhoging en de verandering
van de waarborg of een lening in
verse middelen.
„De
welhaast
unanieme
Vlaamse els tot volledige federalizering van de nationale sektoren werd gesmoord,
weggemoffeld met politieke
beloften
waarvan geen jota in huis komt.
Eens te meer is gebleken, welke reusachtige tol het paritaire
unitarisme aan de Vlaamse gemeenschap oplegt, politiek én
financieel.

Derde keer,
goede keer?

In drie stappen groeide Martens naar een nieuwe regeling:
de beslissing van 21 juni 1983,
deze van 26 juli 1983 en de wet
van 5 maart 1984

nieuw soort privileges ontstaan
zoals in het Ancien Régime?"

Cockerill-Sambre, het eeuwige refrein, de reusachtige tol die het paritair unitarisme aan Vlaanderen

oplegt

Intussen kunnen de Vlaamse
inleveraars berekenen hoe lang
zij moeten inleveren om de volkomen artificiële redding van
Cockerill-Sambre
te
betalen.
De arbeiders van de Boelwerf
die na het falliet van CockerillYards werden
heraangeworven,
kunnen berekenen hoeveel per
uur het verschil in „evenwaardigheid" met hun Waalse kollega's
bedraagt"

KIMER
Afrika, zo
verschillend...
Eigenlijk is het spijtig dat de
meerderheid het debat over het
Afrika-beleid zonodig
moest
dood-doen met een motie van
vertrouwen in de regering. Want
het was een opbouwend debat
met kritische bedenkingen bij de
regeringsopties, maar ook met
waardevolle aanvullingen. Helaas met een te geringe belangstellingsgraad, die dan nog bijna
volledig vanuit Vlaamse hoek
kwam.
Zo van Paul Van Grembergen,
die de mening deelde dat België
inderdaad in Afrika een taak kan
vervullen. Al leidt de evaluatie
van het ijlings vertrek uit Belgisch Kongo niet onmiddellijk tot
een positieve besluitvorming.
Iets anders is de moeilijke
vatbaarheid van het kontinent.
De verscheidenheid is er zeer
groot. Zowel historisch, etnisch,
kultureel als religieus. Het Arabische noorden, het centrale zwarte Afrika, zuidelijk Afrika,... Met
binnen die grove omschrijvingen
historisch tot stand gekomen
staten met dikwijls verschillende
al dan niet bevriende stammen.
Het maakt de uitwerking van een
koherent en aangepast Afrikabeleid er zeker niet eenvoudiger
op.
Ook en vooral omdat onze
inzichten, onze politieke en kulturele beschaving niet vatbaar zijn
voor transplantatie. Dat we hiervan niet steeds overtuigd waren,
is volgens het kamerlid één van
onze vergissingen. Zelfs ten op-

zichte van de parlementaire demokratie en de mensenrechten
is de ingesteldheid van de Afrikaanse staten verschillend. En
toch is Van Grembergen de mening toegedaan dat wij moeten
blijven ijveren om de mensenrechten geëerbiedigd te zien.

Ook al zou dat op een eerste
zicht tegenstrijdig lijken met het
princiep van de niet-inmenging.
Die ijver is ook in het belang-van
de Afrikaanse landen zelf.
Tot slot omschreef de V U woordvoerder het droombeeld
dat Afrika eigenlijk niet voor de
keuze tussen Oost en West zou
mogen gesteld worden. Waarom
niet ijveren voor een Afrika met
rechtvaardige strukturen voor
mensen en volkeren? Maar dan
de realiteit: is dat geen wishfull
thinking, wanneer men rekening
houdt met de grote bodemrijkdommen van dat kontinent..

SENAAT
Defensie:
kwestie
van geld?
Reeds jaren treedt Bob Mees
op als woordvoerder bij Landsverdediging. Hij behoort tot dat
kleine kransje van senatoren, dat
deze begroting ondanks de ondoorzichtigheid onder de knie
heeft.
Dit jaar benaderde de V U senator het werkstuk van minister Vreven vanuit een onverwachte hoek. Over zo'n 100 miljard beschikt de defensie van
het land. Maar wordt dat bedrag
zinvol besteed? Wordt het zo
gehanteerd dat het op de beste
wijze de veiligheid van de bevolking waarborgt?

F-16 in het ijle
Onverwacht was zijn benadering, omdat hij een vergelijking
trok met de begrotingen van
1938-1939 en 1940.

Die begrotingen weerspiegelen een sfeer van geruststelling.
Als enige échte problemen fungeren het verlof van de gemobilizeerden en de vrije tijd van de
soldaten. Met geen woord wordt
gerept over de gebrekkige uitrusting, het niet al te best moreel
van de opgeroepenen, het lamentabel oefenpeil. Zelfs de taalproblemen worden als te verwaarlozen afgedaan.
En toch wordt tegelijkertijd
een fikse financiële inspanning
geleverd. Blijkbaar dus niet met
de verhoopte resultaten.
De begroting van vandaag
bracht Bob Maes tot een identieke analyse. De oefeningen staan
op een laag pitje, de operationele
kracht is twijfelachtig... De dooddoener is dan het gebrek aan
geld. Welnu, aldus de VU-senator, indien dat inderdaad het geval is dan moeten bij de defensie
een aantal keuzen worden gemaakt. Maar die mogen niet lukraak, vanuit een dag-aan-dagbeleid vallen. Enkel vanuit een globale, lange-termijnvisie.

PARLEMENFAIRE

SROKKEIS
aansluiting op het debat over het
de Kamer werd de begroting
INAfrika-beleid
INBinnenlandse
diende SP'er VanZaken verder besproken. Na André De Beul, die
voornamelijk over de nijpende financiële toestand van de gemeenten
handelde, ging Julien Desseyn
scherp tekeer tegen de unitaristische en anti-Vlaamse politiek van
Nothomb. Hij brak dan ook een lans
voor de snelle goedkeuring van zijn
wetsvoorstel, dat het benoemingsrecht van de burgemeesters en de
gehele voogdijregeling overhevelt
naar de Gemeenschappen.
Valkeniers van zijn kant
JEFmaakte
een evaluatie van de
fusies van gemeenten. Zijn besluii:
een totale mislukking. Verder drong
hij aan op een snelle wettelijke omschrijving van het statuut en de
opdracht van de interkommunales.
meest opvallende figuur tijD E dens
het debat was Nothomb
zelf. Niet zozeer omwille van hetgeen hij zegde, wel omwille van
hetgeen hij weigerde te zeggen.
Over Happart, de arresten van de
Raad van State, de faciliteitengemeenten... over dat alles weigerde hij
elke vraag te beantwoorden. En zeggen dat de Vlaamse meerderheid dit
misprijzen voor het meest elementair
parlementair kontrolerecht over zich
liet gaan!

velthoven een resolutie in betreffende het tegen Zuid-Afrika te treffen
'olie-embargo. De tegenstem van de
VU-fraktie werd gemotiveerd door
Paul Van Grembergen. Hij wees er
o.m. op dat embargo's over het algemeen geen doeltreffend middel zijn
en in de eerste plaats de plaatselijke
bevolking treffen. Verder achtte hij
een afzondering van Zuid-Afrika weinig zinvol: „Veel beter is het om via
gesprekken de evolutie in het land te
bespoedigen naar een samenleving
waar rassenonderscheid onbelangrijk is".

T O T slot stemde de Kamer in met
•
de inoverwegingneming van
het wetsvoorstel van Jaak Gabriels,
dat de federalizenng van de NMBS
beoogt

W\ E Senaat haspelde vorige week
^ ^ een drukke begrotingsronde
af. Met als eerste begroting deze van
posterijen, telegrafie en telefonie. Na
zijn kollega Bob Maes, die meer
algemeen de problemen van PTT en
RTT schetste, benadrukte Oswald
Van Ooteghem de Vlaamse achterstelling in deze diensten, vooral dan
inzake tewerkstelling.

B. Maes: „Een defensie voor de
industrie?"
Maar is er wel een gebrek aan
geld? Volgens de senator bezwaren heel wat kredieten ten
onrechte de begroting. Vooral
de vele miljarden gecamoufleerde hulp aan bepaalde industrieen, wat eigenlijk thuishoort op
ekonomische zaken. Verwezen
wordt dan wel naar de kompensaties of de ko-produkties. Maar
de kompensatie-beloften worden niet steeds ingewilligd, terwijl bij de ko-produkties enorme
bedragen van ekonomische hulp
in de defensiebegroting sluipen.

Arbeid is
ons recht
Met heel wat VUJO'ers stapten we vorige zondag
'doorheen Brussel van 't Noord tot aan het Zuid. Een
heterogene optocht, waar de ludieke orkestwagentjes dit keer het bittere en het moedeloze niet konden weglawaaien.
Naast klassiek-geklede vakbondsvrijgestelden en
met de truitjes-van-de-dag omgetoverde
KAJ'ers
trokken hitsige negatief-ingestelde groepjes uitersten op, belust op de konfroniatie. Ook de VUJOspandoeken „Ekonomisch federalisme" en „Arbeid
door zelfbestuur" werden voor dezen een gezocht
mikpunt

N

OCHTANS was V U J O
de
enige
die
een
beleidsbasisstandpunt
vertolkte. Al het mikrogeweld en
het bedrukte papier van Socialistische Jonge Wachten, ACVjongeren, PVDA, SAP enz. beging de klassiek 19de-eeuwse
fout om arbeid en gemeenschap
eng gescheiden te houden in
een loutere produktieverhouding. Het volk vormt immers de
streefgemeenschap van waaruit
en waarin elkeen zijn of haar
toekomst uitbouwt

Wij staan in de voorkamer van
het zelfbestuur en zien 1 op 8 aktieven in Vlaanderen werkloos!
In onze 16.000 inwoners tellende
gemeente staan dagelijks zowat
650 personen aan te schuiven.
Met veel plezier heb ik op
6 mei met de duizenden meegezongen in 't Antwerps Sportpaleis maar de lichtbeelden over
een Vlaanderen-dat-slechts-defotograaf-nog-vindt vond ik te
verguld en te onvolledig voor
zo'n treffen. Het moedeloze aanschuiven van een rij werklozen,
verkrotte fabrieken, stijgende
zelfmoordcijfers, daling van de
kinderwens en het gt-oeiende
aantal psychosomatisch overtrokken personen bepaalt meer
onze dorpssamenleving dan de
Timmermansiaanse boer achter
't paard.
„De taal is gans het volk",
inderdaad. Maar wanneer je die
taal „gewonnen" hebt — op de
strijdgebieden na, moet de identiteitsbevestiging worden uitgebouwd op andere terreinen. De
arbeid vormt voor onze tijd de
hefboom van menselijke ontplooiing.
De aangroeiende Belgische
staatsschuld, de kapitaalvlucht
en de Belgische kontraproduktieve administratie weerhouden
de Vlaamse scheppingskracht
om arbeid te beleven. Elke inwoner heeft een staatsschuld van
± 350.000 per jaar en vindt die
omgerekend terug in allerlei
spaarplannen en inleverings-

Willy

Kuijpers

technieken. Alleen al de bestuurskosten voor de uitbetaling
van de werklozen lopen fjer jaar
op tot 2,9 miljard voor de vakbonden en tot 2,8 miljard voor de
RVA.
Doorheen dit beperkte cijfermateriaal vind ik op de achtergrond te weinig opbouw voor de
„toekomst van ons volk"! Een
filozofie voor de toekomst missen we. In 1954 bekoorde ons de
federalismeboodschap van de
Volksunie. Dertig jaar later betoelaagt
VU-minister
Hugo
Schiltz in de eerste Vlaamse
Regering de „Inventaris werklozenwerking in Vlaanderen 1983".
Een symbool? In het vormingswerk, uitgebouwd over honderden afdelingen van verschillende
pluimage, blijft men zich vanuit
de klassieke scenario's ontwikkelen. Hier en daar wil men langs
de verzuiling wat nieuws (D in 't
leven roepen. Maar de teorievorming en praktijkdoorzetting rond
het eerst aangevoelde probleem
in Vlaanderen, de jeugdwerkloosheid, blijft hangen...
Moge de V U die bestuursverantwoordelijkheid draagt in éénderde van de Vlaamse gemeenten,
„kreatieve
probeersels"
opzetten rond deze eerste nood
van onze tijd.
Wllly Kuijpers,
Kamerlid

Ook bij de aankoop van de
F-16 vliegtuigen? Op de vraag
van Bob Maes, wat de rechtstreekse bestelling van de eerste reeks van die vliegtuigen in
de V S A gekost heeft, moest
Vreven het antwoord schuldig
blijven. Z o ook op de vraag naar
de kompensaties. En als een
minister het zelfs niet weet?...
Hoe worden hier eigenlijk „begrotingen" opgesteld?
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Hoopte Sovjetunie te kloppen...

DDR: bittere
kritiek op boycot
Zonder de ontelbare Sovjetrussische, Oostduitse en andere Oosteuropese
topatleten zullen vele medailles in Los Angeles „gedevalueerd" zijn. Maar uiteindelijk zullen de afwezigen ongelijk hebben. En zal de diepe teleurstelling het lot
zijn van sportlui die vier jaar „bloed, zweet en tranen" hebben geïnvesteerd in die
medaille die maar eens om de vier jaar te winnen valt, waarvoor ze nu niet
kunnen meedingen en waarvoor velen binnen vier jaar te oud zullen zijn.

o

o o
o

oo

eej'

mensen die slechts één of twee
zwembaden hebben.

„Vergissing"

H

ET valt veilig aan te nemen dat de teleurstelling om de boycot, op
nationaal vlak, nergens zo groot
is als in de DDR. Niet alleen
omdat dit land hoopte de Sovjetunie voorbij te steken als sportland. Maar ook omdat sport voor
de DDR een middel bij uitstek is
om het nationaal zelfvertrouwen
en internationaal prestige te versterken.

Bittere kritiek
Oost-Duitsland had geen echte keuze, maar het is zeker niet
in blijdschap des harten dat het
zich bij de Sovjet-boycot heeft
aangesloten.
Het Sovjetrussisch besluit
w/erd vorige week woensdag in
de binnenpagina's van de Oostduitse kranten weggemoffeld,
alsof men hoopte dat er nog een
oplossing uit de bus zou kunnen
komen. Maar de dag nadien kondigde de DDR-leiding aan dat
Oost-Duitsland eveneens uit Los
Angeles zou wegblijven „om de
eer, waardigheid en het leven"
van ïijn atleten te beschermen.
Het is een hoge prijs die de
DDR moet betalen en één waarvoor, volgens persberichten,
heel wat bittere — zij het diskrete — kritiek op de Sovjetunie te
horen is In de Oostberlijnse
cafe's.
Kort na de tweede wereldoorlog, toen de DDR nog alles tekort had en vrijwel een internationale paria was, vatte Walter
Ulbricht sport reeds op als een
middel van nationale politiek. Zo
maakte hij kredieten vrij om bekende voetbalploegen, die tijdens de oorlog weggedeemsterd waren, te doen herleven.
Dat beleid is in de loop der jaren
versterkt en nu, onder Erich Honecker, besteedt de DDR 2 th.
van haar bruto nationaal produkt
aan sport

Voorkeursbehandeling
Die investering heeft een brede „atletiekbureaukratie" in het
leven geroepen. Een leger van
180.000 „training leiders" schuimt
de scholen af voor kinderen die
grote atletische belofte tonen.
De uitverkorenen worden in speciale scholen ondergebracht en
getraind volgens wetenschappelijk haarfijn uitgekiende metodes.
Oostduitse atleten zijn er, net
als die van vele andere landen,
van beschuldigd hun prestaties
op te drijven door anabole steroïden en andere drugs, maar
niettemin zijn hun suksessen in
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de internationale kompetitie in
de eerste plaats toe te schrijven
aan uiterst zorgvuldige voorbereiding.
De beloning is hoog voor de
Oostduitse topsporters. Ze krijgen uitstekend onderwijs en een
universitaire opleiding. Ze behoren tot een elite die over ruime
woningen en wagens kan beschikken zonder lange wachttijden. Ze worden gedeeltelijk in
harde deviezen uitbetaald waar-

door ze zich buitenlandse konsumptiegoederen kunnen aanschaffen.
Die
voorkeursbehandeling
toont mee dat het Oostduitse
sportprogramma meer gericht is
op het produceren van supersterren dan op het scheppen
van een brede infrastructuur
waartoe een groot deel van de
gewone bevolking toegang
heeft Zo zijn er in de DDR nog
steden van meer dan 50.000

Dat belet niet dat de Oostduitse suksessen In het internationale zwemmen — de DDR-zwemsters sleepten op de Europese
kampioenschappen van vorig
jaar alle titels in de wacht en
zouden in Los Angeles ongetwijfeld een grote kollektie medailles
bijeengezwommen hebben —
een bron van diepe nationale
trots zijn voor zeer vele DDRburgers. Deze zomer zullen ze
zich niet kunnen verheugen in de

Westduits instituut weerlegt beschuldigingen

Geen genade voor
Yermak Lukianoff?
Het droeve verhaal van de Kalmukse familie
Lukianoff werd in „WIJ" van 8 december 1983
uitvoerig beschreven. 252 Parlementsleden uit Kamer en Senaat onderschreven het genadeverzoek
door VU-kamerlid Willy Kuijpers op het getouw
gezet voor de Kalmukse „Belg" Yermak Lukianoff,
die sinds meer dan 15 jaar opgesloten was in Sovjetpsychiatrische instellingen. Intussen stond de tijd niet
stil...

O

p 8juli 1983 werd Lukianoff, na overgebracht te
zijn naar de Kalmukse
hoofdstad Elista, ter doodveroordeeld door het Kaukasisch Militair Gerechtshof. De Krijgsraad
beschuldigde hem van oorlogsvergrijpen in Oekraïne, gepleegd
tijdens de terugtocht van de
toenmalige Duitse troepen in
1944.
Op 8 en 9 februari 1984 bracht
ons kamerlid met Yermak's oudste dochter Elsata (Kalmukse
voornaam; betekent: wedergeboorte) Lukianoff een werkbezoek aan het „Instituut voor Wetenschappelijk Militair Geschiedkundige Studiën" te Freiburg
(Breisgau, Duitse Bondsrepubliek) om de gegrondheid van
deze beschuldigingen te onderzoeken.

verdenking. Geschiedkundige,
militaire en juridische deskundigen — ook uit de Oostblokstatenl — raadplegen het geregeld.
De rapporten van dit instituut
worden meermaals ingeroepen

ten einde al dan niet de gegrondheid van oorlogs(mis)daden uit
de 2de W.O. te staven.
Een der wetenschappelijke direkteurs, dr, Joachim Hoffmann,
houdt zich in het biezonder bezig
met de oorlogsfeiten van het
Duits-Russische Oostfront en de
situatie van de kleinere niet-Russische volkeren met hun vrijwilligerslegioenen tijdens de 2de
WO.

1 mei 1984...
Via hem kon ons kamerlid vernemen hoe Lukianoff in generlei
wijze kon betrokken zijn bij de
feiten, omdat op dat ogenblik dat
deel van het Kalmuks vrijwilligerslegioen honderden kilometer daar vandaan wasi

Leugens
Dit instituut bezit de meeste (nog
bestaande) archieven van het
Duitse Leger uit de 2de WO. De
wetenschappelijke waarde van
deze instelling staat boven elke

Enkele van Yermak Lukianoffs kinderen te Flémalle rond het feestgebak, dat vaders geboortedag moet herdenken.

suksessen van hun zwemsters,
loopsters als Marlies Gohr, hordenlopers, enz. — de lijst is
eindeloos — In Los Angeles. Een
bittere teleurstelling en één die
de Sovjetunie, wier voorbeeld
de DDR wel moest volgen, niet
populairder zal maken. Net zoals
vele Westeuropeanen vier jaar
geleden ongelukkig waren over
het navolgen van de Amerikaanse boycot waarvan, volgens een
recente opiniepeiling nu een
meerderheid van Amerikanen
vindt dat die „een vergissing"
was.
H. Oosterhuys

De 70ste geboortedag van Yermak en Feest van de Arbeid,
waar op het Rode Plein te Moskou... vredesduiven worden „losgelaten"! Yermak echter zit honderden kilometer daar vandaan,
in de terdoodveroordeeldensektie, cel 5/1, van de gevangenis te
Elista.
Hij wilde als nationalist: de vrijheid voor zijn volk, het herstel
van het „todo bicig" (de Kalmukse taal); het respekt en behoud
van de Lamaïstisch-Boedhistische tempels en kloosters; de
terugkeer van al de in Siberië
door Beria verbannen volksgenoten.
Willy Kuijpers; „Op 2 mei vierden
we „op onze wijze,, 1 mei, vóór
de Sovjetambassade in Den
Haag, aan de statige met waterafgeboorde
Andries
Bickersweg. Maar Ambassadeur
Belezky kon ons niet ontvangen... Een draaiend-spiedende
camera, achter het hoge, gesloten hek legt alles netjes vast..
Doorheen de spijlen zien wij hoe
enkele ambtenaren onze hele
aktie en het spandoek „Lukianoff
vrij!" begluren, maar willen zelfs
de petitielijst niet aanvaarden.
De voorbijrijdende wagens in
deze ambassadewijk vertragen.
De leden van de Nederlandse
„Werkgroep Inheemse Volken"
uit Amsterdam, die de hele aktie
opgezet hebben, bedelen de informatie. Dan naar het Nieuwspoort-perscentrum aan het Binnenhof, waar dr. J. de Kort, als
voorzitter van de werkgroep, Elsata Lukianoff en ikzelf de hele
tragiek van dit probleem voor de
Nederlandse pers uiteenzetten."
Zowel in Vlaanderen als in Nederland wil men Lukianoff niet
opgeven. Wie wil meehelpen kan
een genadeverzoek-(brief) sturen aan de h. S. Romanovski,
Ambassadeur van de USSR, de
Fréiaan 66, 1180 Ukkel.
Van zijn kant stuurt kamerlid
Kuijpers gratis een verklarend
dossiertje over deze aangelegenheid. Schrijven naar zijn
adres: Swertmolenstraat 23 te
3020 Herent

Jaak Gabriels: „Een zaak van centen!''

Onbewaakte
spoorovergangen
blijven doden
Op 1 januari telde België 13.577 spoorovergangen waarvan 2.915 publieke en
662 voor voetgangers of louter private overgangen. Op dezelfde datum waren
er van de 2.915 publieke overgangen 1.327 voorzien van slagbomen (45,5 %);
van de 662 overgangen voor voetgangers of private overgangen waren er
slechts 133 beveiligd (20 %). Spoorovergangen geven vaak aanleiding tot de
meest direkte konfrontatie tussen het gemotorizeerd, fiets en voetgangersverkeer, en het treinverkeer. Met alle gevolgen vandien...

slagbomen over de ganse wegbreedte en flikkerlichten.
2de kategorie: overweg met
halve slagboom en flikkerlichten.
3de kategorie: flikkerlichten
zonder slagbomen.
Jaak Gabriels: „Deze afdeling
maakt ons duidelijk dat zeker de
spoorovergangen van 3de of
4cle kategorie
kunnen
beschouwd worden als onvoldoende bewaakte overwegen. Een
tabel geeft weer hoeveel ongevallen er gebeurd zijn sinds 1978
en hoeveel dodelijke slachtoffers er te betreuren waren.
Aantal ongevallen
Jaar
3de kat 4de kat
1978:....
35
26
1979:....
35
21

1980

33

22

1981:....
1982:....
1983: . . . .

38
37
30

19
16
14

Aantal dodelijke slachtoffers
Jaar
3de kat 4de kat
1978:
4
3
1979:
7
7
1980:
11
2
1981:
9
3
1982:
7
4
1983:
7
3

PVALLEND in de politiek
van opheffing van deze
spoorovergangen is het
feit dat men in funktie van het
wegverkeer een groot aantal
van deze spoorovergangen op
zeer dure wijze heeft opgelost
door het tracé van de treinen
ofwel via overbrugging ofwel
door onderbrugging op te lossen.

O

Voor de NMBS is dit een
grote last die zwaar doorweegt
op haar budget, terwijl louter
technisch bekeken de werken
bijna uitsluitend ten voordele van
de weggebruiker uitvallen. Daar
de trein nooit mag gehinderd
worden krijgt hij wel een permanente en gegarandeerde voorrang. Maar een zeer groot deel
van het toch al beperkte budget
aan andere weggebruikers toekennen kan volgens sommigen
niet langer.

Verontrust over de gang van
zaken diende VU-kamerlid Jaak
Gabriels een wetsvoorstel in tot
afschaffing van de onbewaakte
spoorovergangen.
Om inzicht te krijgen in soorten overwegen en de ongevallen
die zich daar voordeden maakte
Gabriels de lijst van de kategorieén overwegen
1ste kategorie: overweg met

Jaak Gabriels: „in dit verband
stellen wij voor om in een termijn
van 10 jaar alle publieke spoorovergangen te voorzien van
slagbomen. Vandaar ons wetsvoorstel dat zeker mits de spreiding van de kosten over Verkeerswezen en Openbare Werken haalbaar moet zijn Trouwens de vraag moet gesteld
hoeveel een mensenleven kost?
Er zijn genoeg nodeloze slachtoffers gevallen. Op 10 jaar tijd
moet dit volledig kunnen verholpen zijn."

In 10 jaar
In zijn voorstel van wet schrijft
Gabriels o.a.:
— Voor 1 januari 1994 dienen
alle sfKDorovergangen die van
publieke aard zijn, voorzien te
worden van slagbomen;
— De minister van Verkeerswezen wordt belast met het opmaken van een planning en kosten-baten-analyse. Deze planning moet in het eerste jaar
volgend op de goedkeuring van
dit voorstel voltooid zijn;
— Na de planning en de kosten-baten-analyse zullen de kosten verdeeld worden over Verkeerswezen en Openbare Werken en dit volgens volgende verdeelsleutel:
— In het geval van over- of onderbruggingen van deze spoorovergangen zal het Ministerie
van Openbare Werken voor
50 % tussenkomen in de onkosten;
— In alle andere gevallen zal
het ministerie van Openbare
Werken voor 25 % tussenkomen in de kosten die gepaard
gaan met de aanleg van slagbomen.

Kostenspreiding

Om te beletten dat daarmee
de beveiliging van de overwegen
een slakkengang zou kennen
noopt ons tot een andere kostenverdeling waarbij het departement van Openbare Werken
50 % van de kosten te zijnen laste zou nemen indien men overof onderbruggingen tot stand
brengt, 25 % indien het om overgangen zou gaan waar slagbomen moeten worden aangebracht. Dit zou een versneld
uitvoeren van de beveiliging van
spoorwegovergangen mogelijk
maken.

In een volgende tabel toont
Gabriels aan dat tijdens dezelfde
jaren niet veel overwegen van
slagbomen werden voorzien.

Tot daar het voorstel Gabriels,
dat zonder twijfel op brede belangstelling van de volksvertegenwoordiging zal mogen hopen. Het gaat ten slotte om ons
aller veiligheid.
Dat overwegen

(bewaakt of onbewaakt)

gevaarlijk blijven bewijzen de cijfers

overduidelijk...

Zure regen bedreigt onze Kempen

Hoe verzuurd zijn
Kempense vennen?
Nogal vlug wordt zure regen van de hand gedaan
als een verschijnsel dat zijn tijd wel zal duren. Tot
zolang de gevolgen zich ver van huis en haard manifesteren laten wij er onze slaap niet voor Maar wat
wanneer de tekenen van aftakeling zich voor de
eigen deur laten zien?

Het voortbestaan van deze
waterplassen met hun typische
plant- en diergemeenschappen
Is afhankelijk van de kwaliteit en
hoeveelheid van het water.
Hoe ver deze massa nu reeds
verzuurd is onderzochten beide
heren, verbonden aan het studiecentrum voor kernenergie te

Mol

I

N de jongste uitgave van
„Water", het tijdschrift voor
waterproblematiek, publiceren de vorsers Vangenechten
en Vanderborght over de weerslag van zure regen op de Kempense vennen.
De nu nog bestaande vennen
zijn restanten van tientallen vengebieden die onze Kempen zo
enig maakte.

Mutaties
Hun studie vergeleken zij met
metingen uit 1933 en 1966. Konkluzie: geen twijfel de verzuring
neemt toe en de gevolgen blijven dan ook niet uit.
Reeds m de jaren zestig werd
vastgesteld dat verscheidene
vissoorten definitief verdwenen
waren. Onderzoek in gelijkaardi-

Maar men weet nooit..

ge gebieden in Nederland wees
uit dat een bepaalde uitheemse
vissoort, de Amerikaanse hondvis, zich biezonder goed aanpast.
Voor de flora werd vastgesteld dat sommige planten helemaal verdwenen zijn en vervangen werden door zuurminnende
soorten, zo sterk zelfs dat zij de
plantengroei gaan overheersen...
In het besluit schrijven de vorsers: dat ten gevolge van de
hoge zuurtegraad onherstelbare
abiotische wijzigingen zijn opgetreden en een afdoende bescherming vergen voor hun behoud.
In het zelfde nummer van
„Water" kan men o.a. ook nog lezen over de verontreiniging van
de Maas door zware metalen en
over mogelijkheden tot goedkopere waterzuivering Wij kunnen
dit gespecializeerd
tijdschrift
rond de waterproblematiek aanprijzen aan onze lezers die begaan zijn met dit belangrijke aspekt van de milieuzorg, het onbegrijpelijke vakjargon ten spijt.

„Water", tijdschrift voor waterproblematiek, jaarabon 600 fr.,
St-Laurensstraat 14 te 1000
Brussel.
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Dank zij Gejo's Leeuw...

...zes WIJlezers
buitenlands
op stap

Het verhaal
van de Vlaamse Natie
in wording...
rJSö

Ruim honderd lezers van ons stripverhaal „De
Leeuw van Vlaanderen"hebben meegedongen naar
de drie week-end-reizen in de wedstrijd georganizeerd door ons weekblad.
Ongeveer de helft van de meespelers vonden de
29 juiste politieke en VU-figuren die tekenaar Gejo
ten tonele heeft gevoerd.

H

IER de uitslag. Naast Boudewijn en Fabiola waren nog te herkennen:
Vic Anciaux
Hugo Schiltz
Willy Kuijpers
Charles-Ferdinand
Nothomb
Jean Gol
Wilfried Martens
Willy De Ciercq
Herman De Croo
Karel Van Miert
Leo Tindemans
Daniël Coens
Karel Poma
Guy Verhofstadt
Paul Vanden Boeynants
José Happart
Nelly Maes
Maurits Coppieters
Toon van Óverstraeten
Maurits Van Liedekerke
Mark Eyskens
Frank Swaelen
Guy Spitaels
Willy Claes
Frans Van der Eist
Jan Caudron
Philippe Mouraux
Jean-Mane Dehousse

l.ucien Outers
Guy Deprez

De winnaars!
Na loting kwamen volgende
winnaars uit de bus:
Mia Van Loon uit de Beskendallaan 156, te 1800 Vilvoorde
G. Somers uit de Populierenlaan 23, te 2091 Hoevenen
Veronique Bauters uit de Abdijstraat 64, te 3030 Heverlee
Veronique Bauters koos een
gastronomisch weekeinde in het
Franse Elincourt dn de buurt van
Parijs) en bij loting werd Mia Van
Loon een driedaagse in Londen
en G. Somers een weekeinde in
Magie Amsterdam toegewezen.
De drie winnaars kunnen zich
laten vergezellen door iemand
van hun keuze.
Het redaktiekomitee wenst
hen van harte geluk met de prijs
en verzoekt de winnaars kontakt
op te nemen met de redaktie
voor de verdere regeling van de
reis. De waardebon die hen
wordt toegekend is geldig tot
31 augustus 1984.

wmam

VOlKSUmE
Een boeiend lees- en kijkboek, een
onmisbaar naslagwerk Minstens 350
biz., groot formaat 30 x 21 cm. Stevig
vollinnen band.
Het verhaal van de Vlaamse natie in
wording, binnen het spectrum van de
binnenlandse en internationale
ontwikkelingen.

De geschiedenis van de Volksunie,
met een historische inleiding van
mr. Fr. Van der Eist.
Honderden foto's en documenten.
Boeiende gegevens en cijfermateriaal.
Een uitgave, die getuigt voor de
degelijkheid van Vlaams
uitgevers-ambacht.

I Ja, ik doe mee en ga in op uw aanbod I
Ik ondergetekende,
(naam, voornaam en adres)

verklaar hierbij, in te schnjven op de
luxe-editie van '30 jaar Volksunie op de
bamkaden' Ik verbind er mij toe. bij het
verschijnen in het najaar 1984 op eenvoudig
verzoek de voor-intekenpnjs van 1500 fr te
kwijten

D Door deze verbintenis en mits betaling word
ik in het bezit gesteld van een genummerd
exemplaar van de bibliofiele uitgave.
persoonlijk voor mij gesigneerd door de dne
VU-voorzitters
D Ik ben solidair en wens vermeld te worden (I)
met vermeld te worden (1)
in de in het boek afgedrukte lijst van de
voor-intekenaars
Ik verlang vermelding in de lijst in deze vorm
(naam en voornaam of initialen)

(gemeente)

(Handtekening)
(titel of functie)
(1) Schrappen wjl met past
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© Gej»
Morgen vrijdag kan je
prettig naamfeest wensen aan wie Johannes
heet of een van de varianten van die voornaam Jan, Hans, Jo, Johan, John, Johny, Ivan
Meisjes met de ,Johannes''-naam beter Johanna, Joanna, Hanna, Janet,
Jeanne, Jeanine of Jeannette, Jennie of Jossie
De
heihgenkalender
zit vol met Johannesfeestdagen Gisteren werd Johannes van Nepomuk gevierd
en morgen is Johannes de eerste aan de beurt Dat was de
53ste paus van Rome, een Italiaan die leefde in de zesde
eeuw en stierf als martelaar

Jan
Alle Johannes- of Johannanamen hebben dezelfde Hebreeuwse betekenis ,Jahweh
IS genadig"
Dat ook heel wat vooraanstaanden in de Vlaamse Beweging de zeer populaire en veelgebruikte voornaam Jan dragen, IS vanzelfsprekend
Jan Bernaerts (Antwerpen
1879-Westerlo 1956) was een
Vlaamsgezmd priester aan wie
talloze
Vlaams-nationalisten
voor de repressie-slachtoffers
onder hen een warme en dankbare herinnering hebben
Overtuigd flamingant van in
zijn jeugd, werd hij legeraalmoezenier aan het IJzerfront
tijdens de Eerste Wereldoorlog een flamingantisch teken
van tegenspraak in het Belgische leger Hij ontving, wegens
heldhaftig gedrag, als eerste
het Ridderkruis in de Leopoldsorde uit handen van koning
Albert
Op aanstoken
van
franskiljonse dagbladen werd
hij, wegens Vlaamsgezindheid,
van het front weggezonden met
verbod om het uniform te
dragen
Na de Tweede Wereldoorlog
stichtte hij, met pater Vervinckt
de karitatieve organizatie „De
Samaritaan" die hulp verleent
aan incivieken en repressieslachtoffers Het leverde hem
gevangenis op en het verbod,
zijn oorlogsdekoraties te dragen
Bernaerts betrokken bij duizend-en-een Vlaamse initiatieven de studentenboden, de beginnende
KAJ, de
bladen
„Hoger Leven" en „Ons Volk
Ontwaakt" Hij hielp „De Standaard" stichten en was zeer
aktief in het IJzerbedevaartkomitee In de jaren 1909-1940
was hij de spil en de bezieler
van het iiefhebberstoneel in
Vlaanderen
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Zaterdag 19 mei
Zaterdag 19 mei
• BRT 1 - 15.40
Everton—Watford, finale Britse
voetbalbeker
• BRT 1 - 18.00
De Bubblies, nieuwe poppenfilmserie
• BRT 1 - 19.05
Boeketje Vlaanderen
• BRT 1 - 20.15
Zingezong
• BRT 1 - 21.05
Terloops
• BRT 1 -21.50
Politiechefs, serie
• Ned. 1 - 20.28
Voetballer van het jaar, show
• Ned. 1 -21.45
Falcon Crest, serie
• Ned. 1 - 22.35
Tros Aktua/Tros Sport
• Ned. 2 - 19.12
Kroondomein 't Loo, dok.
• Ned. 2 - 20.15
Wie waagt die wint, snelheldswedstrijd
• Ned. 2 - 20.35
De dief die kwam dineren, serie
• Ned. 2 - 23.15
Gevaarlijke spelletjes, film

Zondag 20 mei
• BRT 1 - 11.00
Konfrontatie, debat
• BRT 1 - 17.05
Het Heilig Bloed, dok.
• BRT 1 - 18.20
Dode vogels, natuurdok.
• BRT 1 - 20.35
De buitenstaander, serie
• BRT 1 -21.25
Cinemanie, filmkwis
• Ned. 1 - 18.30
Kiezen voor Europa, serie dok's
• Ned. 1 - 20.10
Panoramiek
• Ned 1 - 20.45
Een pand voor een olifant, kwis
• Ned. 1 - 20.55
Kelly's heroes, film
• Ned. 2 - 12.00
Het capitool
• Ned. 2 - 19.05
Operation petticoat, serie
• Ned. 2 - 19.30
Nederland muziekland
• Ned 2 - 20.10
Dynastie, serie
• Ned. 2-21.00
De heilige koe, auto-mag.
• Ned. 2 - 21.25
The graduate, film
• RTB 1 - 12.00
Faire Ie point, debat

Maandag 21 mei
• BRT 1 - 19.05
Grosso modo, dok. over dikke mensen en hun problemen
• BRT 1 - 20.20
De parel aan de kroon, serie
• BRT 1 - 21.20
Benny Hill, om te lachen
• BRT 1 - 21.40
Wikken en wegen
• BRT 2 - 19.00
Guadeloupe - Martinique, dok.
• BRT 2 - 20.15
Extra time
• Ned. 1 - 20.28
17 MEI 1984

Anne Bancroft en Dustin Hoffman in „The Graduate", zondag 20 mei
om 21 a 25 op Ned. 2.
Schoppen troef, serie
• Ned. 1 - 20.50
Skorpion, serie
• Ned. 1 -21.45
Hier en nu
• Ned. 1 - 22.45
Hill street blues, serie
• Ned. 2-21.02
Tros wenskencert, show
• Ned. 2-21.40
Tros aktua Aesculaap, medisch
mag.
• Ned. 2 - 22.45
Den Haag vandaag

Dinsdag 22 mei
• BRT 1 - 18.55
De andere Belgen, over de Walen
• BRT 1 - 20.15
I.Q., kwis
• BRT 1 - 20.45
De laatste oorlog van de Maya's,
reportage
• BRT 1 - 21.40
Onbekende Chaplin, dok. serie
• BRT 2 - 19.00
Webster, serie
• BRT 2-20.15
Konfrontatie, debat
• BRT 2 - 20.55
Première-magazine
• BRT 2 - 21.45
Paspoort voor de hemel, film
• Ned. 1 - 19.20
Vijf tegen vijf, kwis
• Ned. 1 - 20.28
De parel in de kroon, serie
• Ned. 1 - 21.20
Achter het nieuws
• Ned. 1 - 22.00
Pisa, satire
• Ned. 1 - 22.25
Konsumentenman
• Ned. 2 - 19.40
Wales, natuurdok.
• Ned. 2 - 20.30
Eurovisie-wedstrijd voor jonge musici
• Ned. 2 - 23.23
Den Haag vandaag

Woensdag
23 mei
• BRT 1 - 17.00
Grizzly Adams, serie
• BRT 1 - 20.20
Namen noemen, kwis
• BRT 1 - 20.55
Een diervriendelijke vakantie, natuurdok.
• BRT 1 - 21.25
Plukide dag, serie
• BRT 1 -21.50
Recital Pierre Volondat
• BRT 2 - 19.30
4 x 4 weekend in Vollezele, reportage
• BRT 2-20.15
Verrassende vertellingen, serie

• BRT 2 - 2045
Sport-extra
• Ned. 1 - 20,33
The road to 1984, over Orwell
• Ned. 1 - 22.06
Toekomst in Nederland, gesprek
• Ned. 2-20.05
Cinevisie
• Ned. 2 - 20.55
Tottenham Hotspur—Anderlecht,
voetbal
• Ned. 2 - 23.08
Den Haag vandaag

Donderdag
24 mei
• BRT 1 - 19.10
Daube met tagliatelli, kooktip
• BRT 1 - 1925
Machelen, dok.
• BRT 1 - 20.15
Hoger-Lager, kaartspel
• BRT 1 - 20.55
Panorama
• BRT 1 - 21.45
Dallas, serie
• BRT 2 - 20.15
Gevaarlijk gezelschap, TV-film
• BRT 2 - 21.45
Wat na de gevangenis?, debat
• Ned. 1 - 19.05
Toppop, show
• Ned. 1 - 20.28
Blokletters, kwis
• Ned. 1 - 22.35
Wie betaalt de veerman? serie
• Ned. 1 - 2325
Ontdek je plekje, dok.
• Ned. 2 - 21.15
De Euro-show, gala
• Ned. 2 - 22.45
Den Haag Vandaag

Vrijdag 25 mei
• BRT 1 - 1820
Boone, serie
• BRT 1 - 19.25
Zij houden van u, dok. over dierenbescherming
• BRT 1 - 2020
De profiteurs, film
• BRT 1 - 22.45
Première
• BRT 2 - 20.55
Internationale muziekwedstrijd Maria Callas
• Ned. 1 - 19.20
Vluchtelingeneiland, serie
• Ned. 1 - 20.28
De wrekers, serie
• Ned. 1 - 22.05
De journalisten, dok.
• Ned. 2 - 19.40
Morgen is Papendal Olympisch,
reportage
• Ned. 2 - 20.15
Kwistig met muziek, show
• Ned. 2 - 2320
Agatha Christie, thriller

Gevaarlijke spelletjes
Amerikaanse thriller (1973)
De beroemde Hollywoodster
Sheila Green wordt overreden.
De chauffeur vlucht en wordt niet
geïdentificeerd. Een jaar later nodigt Sheila's schatrijke echtgenoot zes vrienden uit voor een
tocht met zijn luxejacht. Hij bedenkt een gezelschapsspelletje
dat moet leiden tot de ontmaskering van de „moordenaar" van
Sheila... (Ned. 2 om 23 u. 15)

Zondag 20 mei
Kelly's heroes
Amerikaanse film uit 1970, vol
vrolijkheid, oorlogsgeweld
en
spanning. Met Clint Eastwood,
Telly Savalas, Donald Sutherland
e.a. die de landing in Normandië
nog eens overdoen... (Ned. 1 om
20 u. 55)
The Graduate
Amerikaanse film uit 1967
„The Graduate" was dé film uit
1967. De regisseur Mike Nichols
werd onderscheiden met een Oscar terwijl akteur Dustin Hoffman
doorbrak als sterakteur. Met muziek en songs van Simon & Garfunkel. (Ned. 2 cm 21 u. 25)

IVIaandag 21 mei
Griffin and Phoenix: a love story
Amerikaans drama uit 1976
Twee mensen die aan een ongeneeslijke ziekte (ijden maar die
dat niet weten van eikagr, ontmoeten elkaar en worden verliefd...
Gevolgd door een debat over
de dood. (RTBF 1 om 20 u.)

Dinsdag 22 mei
Paspoort voor de hemel
Canadese film uit 1981.
Een leraar die het niet meer
ziet zitten, komt terecht in wat hij
een
onschuldig
zomerkamp
dacht te zijn. In werkelijkheid is hij
terechtgekomen bij een fanatieke
sekte... (BRT 2 om 21 u.45)

Woensdag 23 mei
The road to 1984
Britse gedramatizeerde biografie over Orwell (geboren in 1903
als Eric Blair) als politieman, als
zwerver, als strijder in de Spaanse burgeroorlog, als schrijver en
als TBC-lijder. (Ned. 1 om
22 u. 06)

Donderdag
24 mei
Gevaarlijk gezelschap
Amerikaanse tv-film uit 1982.
Ray Johnson heeft ongeveer
de helft van zijn leven in de
gevangenis gezeten. Hij ondernam de eerste suksesvolle ontsnapping uit de streng bewaakte
Folsom-gevangenis. Als
straf
moest hij meer dan vier jaar in

eenzame opsluiting doorbrengen
in een onderaardse strafcel. Nadien organizeerde hij de eerste
gevangenisstaking uit de geschiedenis. Na zijn straf te hebben uitgezeten, werd hij chef van
een veiligheidsdienst en groeide
hij uit tot een bekende persoonlijkheid.
De film wordt gevolgd door
een debat over „Wat na de gevangenis?" (BRT 2 om 20 u. 15)

Vrijdag 25 mei
De profiteurs
Amerikaanse film uit 1964.
De egocentrische en verbitterde Jonas Cord jr. bouwt een
zakelijk imperium op. Hierbij gaat
hij over lijken. Geluk en liefde zijn
hem vreemd. Iedereen met wie hij
handelt maakt hij tot slachtoffer.
Tot een vroegere bediende de
tijd rijp vindt om met de man af te
rekenen... (BRT 1 om 20 u. 20)

Nieuw op
het scherm
Dilike mensen
Dikke mensen en hun problemen komen deze week tweemaal
aan de orde. BRT 1 zendt op
maandag 21 mei om 19 u. 05 een
dokumentaire van Marie-Hélène
Massin uit, getiteld „Grosso
Modo". Deze film werd bekroond
met de prijs voor de beste dokumentaire op het festival van Jonge Cineasten in Brussel 1983.
In het sociaal-maatschappelijke
magazine „Rondom tien" van de
NCRV (vrijdag 25 mei om
21 u. 30, Ned. 2) praten mensen
van meer dan 100 kilo over dik
zijn, diëten, maagverkleining, kleding enz.

Bijverdiensten
In deze krisistijd floreren de
„firma's" die zich bezighouden
met het bezorgen van bijverdienstjes. Dat bedrog hier vaak
mee te maken heeft werd al vaak
aangetoond in b.v. lezersbrieven
in bladen en in radio- en tvprogramma's. Miei Louw pakt de
zaak van de advertenties voor
bijverdiensten eens serieus aan
en gaat na wat men ervan kan
verwachten. Maandag 21 mei om
21 u.40 op BRT 1.

Charlie Chaplin
BRT start met de 3-delige
reeks „The Unknown Chaplin"
waarin nooit vertoonde filmdelen
van Charlie Chaplin worden samengebracht. Deze films zijn
merkwaardig omdat zij een nieuw
licht werpen op de werkwijze van
Chaplin en op het filmmaken in
die tijd in 't algemeen. Dinsdag
22 mei op BRT 1 om 21 u.40.

Journalisten
N.a.v. het 100-jarige bestaan
van de Nederlandse Vereniging
van Journalisten, brengt Aad van
den Heuvel een portret van zeven verschillende joernalisten uit
diverse windstreken, met verschillende interesses. Vrijdag 25
mei om 22 u. 05 op Ned. 1.
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Rina Barbier (Antwerpen, 1952) is kunsthistorika en
artistiek stafmedewerkster bij het Ballet van Vlaanderen. Als recentste werken van haar hand kennen
we „ABC van het Ballet" en „Het Koninklijk Ballet van
Vlaanderen — kreaties en realizaties", een historisch
inventarizerend overzicht

T

WEE weken geleden werd
in het Antwerpse ICC
haar nieuwste boek voorgesteld, een door de Standaard
Uitgeverij fraai verzorgd, op
21 X 30 cm
formaat
gedrukt
boek van 64 bladzijden, „Dansen,
plezier en beroep" (350 frank)
Door het gennge volume, de
vele foto's, het grote lettertype
en de vlot leesbare schrijfstijl
lees je het boek in amper een
uur uit

Maar het loont voluit de moeite In dne hoofdstukken, „De
opleiding", „Dansen ook een beroep" en „Van idee tot voorstelling", geeft de schrijfster ons een
boeiende, verhelderende, realistische en vooral „ingewijde" kijk
in de dagelijkse praktijk van het
dansgebeuren Veel te romantische illuzies worden hier kordaat
weggenomen, maar niet de

Oog om oog.
Tank om tank.

Paul Kiks

vreugde die men aan het dansen
kan beleven
Daarom is dit boek een aanbeveler voor ieder die zich tot
professioneel of amateuristisch
dansen aangetrokken voelt De
schrijftrant van Rina Barbier is
eenvoudig en direkt maar nooit
kinderachtig, daann zowel genietbaar en begrijpbaar voor pnlle jongeren als voor volwassenen Zeker op een moment als
nu, het naderende einde van een
schooljaar wanneer vele jongeren dromen van een auditie aan
de balletschool, komt dit boek —
ook voor ouders — op zijn tijd
Maar het bevat bovendien
een veelheid aan histonsche,
technische en praktische gegevens over danskunst, zodat het
ondaks zijn korte leesduur een
nuttig naslagwerkje blijft Ook al
omwille van de talrijke, verduidelijkende foto-illustraties, waardoor „Dansen, een plezier en
een beroep" ook een aangenaam kijkboek is Het werk koestert geen pretenties, misschien
daarom is het zo waardevol

Soep lijkt wel een van de banaalste culinaire „dingen" die er bestaan. Waarom eigenlijk? Omdat soep
zo oud lijkt als de mensheid zelf... onze oer-voorouders die de restanten van hun jachtbuit in kokend
water met loof en kruiden keilden? Dat kan niet zij
kenden nog geen kookpotten, laat staan lepels die
historisch gezien van vrij recente datum zijn.

N

EENEE, een goede soep
kan een gastronomisch
hoogstandje zijn, maar
als „entree" moet ze dan zo zijn,
dat ze een in het geheel van de
maaltijd een meesterlijk gekomponeerd denkbeeld moet geven
van wat het ovenge belooft, net
zoals de ouverture van een opera het muzikale tema aankondigt
dat de partituur beheerst
In Vlaanderen hebben we
(buiten de schromelijke inteelt
van diepvnes-, blik- en droge
soepen) trouwens een behoorlijke soepreputatie en sommige
van onze dergelijke potbereidingen (potages) genieten zelfs
gastronomische faam
Daarom dat we met geruststellend zelfvertrouwen even
ontlenend naar het Zuiden mogen blikken Naar Italië b v , waar
elke huisvrouw van haar zelfgekookte produkt zeven zalighe-

den verwacht de dorst lessen,
de honger stillen, de maag vullen,
het lichaam versterken, de slaap
verlichten, de tanden poetsen en
jonge vrouwen mooier maken
Een ster aan het Italiaanse
soep-firmament is ongetwijfeld
de „Zuppa Pavese" En waarom
zou u ze dit weekeinde met eens
zelf bereiden? U legt op de
bodem van een vuurvaste schotel twee sneedjes licht geroosterd brood
O p elk sneedje slaat u voorzichtig een rauw ei stuk en overgiet dan het geheel met kokend
hete kippebouillon Vervolgens
bestrooit u alles met fijngeraspte
Parmezaan kaas
Ten slotte gaat de soep nog
een paar minuutjes — maar beslist met meer — de hete oven in
Op te dienen bij een speelse
Rossim-ouverture

Vlaanderen wordt eerlang een waardige kunsttempel rijker Immers, de opening van het nieuwe
Provinciale Museum voor Moderne Kunst te Oostende is voorzien voor einde 1984. Hierdoor zal de
uitgebreide kollektie van het PMMK voor het eerst
kunnen worden getoond in een passende behuizing
met aangepaste infrastruktuur, in recent aangekochte gebouwen aan de Romestraat in het centrum van
de kuststad.

R

EEDS jaren geleden begon de provincie WestVlaanderen met een
sporadische, maar regelmatige
aankoop van kunstwerken, bij
voorkeur van Westvlaamse artiesten Vanaf 1957 evolueerde
deze visie naar het systematisch
uitbouwen van een verzameling
eigentijdse kunst uit eigen land,
waarbij een inbreng van kunst
van buiten de provinciegrenzen

met langer geschuwd werd
Na ruim een kwarteeuw werking omvat de kollektie nu reeds
meer dan 1 000 nummers (zowel
schilderijen, beelden en objekten
als grafiek, video en film) die een
representatief overzicht geven
van de moderne kunst hier, vanaf haar ontstaan tot op heden
O p dit punt noemt het P M M K
zich, nogal ambitieus maar misschien terecht, uniek

De aangekochte ruimten (de
voormalige
SEO
gebouwen
grootwarenhuiskooperatieve)
werden ontworpen door Gaston
Eysselinck (1907-1953), in de jaren dertig en na de Tweede
Wereldoorlog een van de belangrijke architekten en meubelontwerpers in België
Na de aanpassende verbouwingswerken zal het hoofdgebouw (6 500 m2) de vaste kollektie herbergen, terwijl in de
aanpalende vleugels (2 000 m2)
wisselende
tentoonstellingen
kunnen plaatsvinden en waar de
administratieve diensten zullen
ondergebracht worden
Maar wie toch zeewaarts
gaat, mag alvast dit onthouden
Tot de verzameling van het
P M M K behoort ook het Provinciale Museum Constant Permeke te Jabbeke Dit herdenkingsmuseum geheel gewijd aan de
befaamde Vlaamse expressionist omvat een 130-tal tekeningen, schilderijen en beelden,
naast een aantal persoonlijke dokumenten en voorwerpen
Het kleine museum , op zowat
15 km van Oostende mag als
een voorportaal van het nieuwe
museum beschouwd worden en
blijft geopend

Ros Marus

Gevoelt het walrosjonck sich sterck
so Yvan by den ouden clerck:
wat magh een vaeder meer begheeren
dan soonlief Sidmar sien beheren?

f/t^eijpelen^
Wij verheugen ons over het feit
dat talrijke WIJ-lezers de juiste
oplossing van „Meespelen (31)"
ontdekten. Het was inderdaad de
vermaarde Vlaamse auteur Felix
Timmermans die wij bedoelden, de
schrijver van o.a. „Pallieter" en „Ik
zag Cecilia komen"
De gelukkige winnaar is deze
week, na loting, mevr. Ueve De
Keersmaecker, Kerkstraat 12, 2688
Sint-Amands.
De opgave van „Meespelen (33)"
hebben wij bewust iets moeilijker
gemaakt Het werk is nu aan de
echte speurders. Indien u meent het
antwoord te kennen op de vraag:
over wie hebben wij het in onderstaande, korte biografie, stuur uw
oplossing dan naar- WIJ, Meespelen (33), Barrikadenplein 12, 1000
Brussel. Vóór maandag 28 mei weliswaar. Sukses!

D

E man die wij zoeken studeerde rechten te Leuven HIJ was vóór de
oorlog reeds aktief in de Vlaamse Beweging en nam toen o m
deel aan de strijd rond het wetsvoorstel-Coremans op de vernederlandsing van het vrij middelbaar onderwijs
Tijdens de
oorlog werd hij, na een kort
krijgsgevangenschap te Soltau,
vrijgelaten Hij week uit naar Engeland en werkte er in het „Bureau Documentaire Beige" Na
de Eerste Wereldoorlog pleitte
hij met veel bno heel wat aktivistenprocessen, w o het procesBorms Hij pleitte ook in het
beruchte proces-De Beuckelaere en wist met Borginon de
vrijspraak te bekomen Hij was
ook aktief in de amnestiestrijd
In de jaren '22-'24 dacht hij dat
de Vlaams-nationalisten in de

schoot van de Katolieke Vlaamse Landsbond zouden kunnen
blijven Ijveren In mei '29 werd hij
tot senator verkozen van de
Katolieke Vlaamse Volkspartij
BIJ de verkiezingen van 1932,
die voor de Vlaams-nationalisten
in volle knsispenode vielen,
kwam in zijn arrondissement
(Turnhout) een radikaie Vlaamsnationale lijst op met Ward Hermans en Lagrou als kopmannen,
waardoor de door ons gezochte
man met herkozen werd
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield hij zich op de achtergrond, maar werd na de oorlog
vooral vervolgd wegens zijn geruchtmakende kaakslag van juni
'40 aan auditeur-generaal Ganshof van der Meersch, een van de
verantwoordelijken voor de willekeurige aanhoudingen in mei
'40 Door de Krijgsraad veroordeeld tot vijf jaar ging hij in
beroep, waarna zijn straf tot dne
jaar werd teruggebracht Na verbreking werd hij door het Krijgshof van Luik vrijgesproken
HIJ overleed in Brussel
29januan 1961

op
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Vlaanderens befaamdste processie

De ommegang
van hetH. Bloed

Internationale
weerklank
De uitbeelding van het Bijbelverhaal geschiedt in de traditionele figuratie van omstreeks
1500 (typering, kostuums, ikonografie) naar de trant van de

Primitieve Vlaamse Meesters,
met een eigentijdse kreatieve
interpretatie. Voor iedere bijbelse groep wordt ingestaan door
een Brugse gilde, ambacht of in
Brugge gevestigde natie van
vreemde kooplieden, en dit in
archeologische of heraldische
verwantschap met het bijbelse
onderwerp. Deze opvatting legt
de klemtoon op het verhalende,
en bindt de voorstelling aan de

Vroeger kregen de Bruggelingen er een extra-vrije
dag voor Om tal van redenen gaat de processie van
het H. Bloed nu jaarlijks uit op O.-H.- Hemelvaartdag.
Deze kerkelijke feestdag valt dit jaar uitzonderlijk
laat, op 31 mei. Iedereen is hierbij uitgenodigd om
deze enig-mooie rondgang met de relikwie van het
Heilig Bloed mee te maken.

O

p donderdag 31 mei zullen opnieuw vier Brugse
meisjes met het bord
„Brugges Schoonste Dag", ten
aanschouwe van duizenden toeschouwers, andermaal de H.
Bloedprocessie inleiden.

De legende wil dat Graaf Diederik van den Elzas, in de lente
van 1150, na een kruistocht naar
het Heilig land, in Brugge terugkeerde met een lostbaar kleinood: een flesje van bergkristal,
gevuld met het Heilig Bloed van
Kristus.
Volledige eensgezindheid omtrent dit jaartal bestaat er met,
evenmin als over de bewering
dat deze relikwie zou zijn meegebracht uit Jeruzalem. Wat ook
de juiste toedracht van de zaak
moge wezen, het Heilig Bloed is
inmiddels meer dan acht e A i w e n
in Brugs bezit: een gewijd patrimonium van kulturele en historische waarde, dat nog steeds het
voorwerp van een instandgehouden verering uitmaakt.

ter werd de draad van dit, in
hoofdzaak religieus gebeuren
weer opgenomen. Nog altijd is
het schrijn met het H. Bloed,
omgeven door de geestelijkheid,
de leden van de Edele Confrerie
en de burgerlijke overheid, het
sluitstuk van de optocht.
Door de jaren heen werd natuurlijk regelmatig aan het koncept van de processie gesleuteld zodat ook de eeuwenoude
ommegang v o o r de hedendaagse toeschouwer fris en aantrekkelijk blijkt. Het geheel is een
kleurige en boeiende afwisseling
van prachtige gekostumeerde
groepen die het Bijbelverhaal en
de geschiedenis van het H.
Bloed uitbeelden.

De vele vrije tijd tijdens mijn lagere school werd
gevuld met voetballen bij de jeugdploegen
van
Cerkel Brugge. Het was nog de tijd van de grote
derby's tussen Club en Cerkel Dit vormde hél
gesprekstema gedurende vele dagen. En verder
was er mijn passie voor film. Op woensdagnamiddag
moesten wij in schools verband „spelen". Ik ontvluchtte deze aktiviteiten echter heel vaak om naar
de cinema te gaan. U moet weten dat televisie toen
nog niet, of slechts heel weinig, bestond én ik was
ontzettend verlekkerd op cinema... tot mijn ouders
het te weten kwamen.

Edele Confrerie
Tot de eredienst van het H.
Bloed wordt in grote mate bijgedragen door de „Edele Broederschap", een 15de eeuws confrerie die 31 leden telt (allen rasechte Bruggelingen) die zich tot taak
hebben gesteld zorg te dragen
voor de Relikwie en de basiliek
van het H. Bloed. Het jaarlijkse
hoogtepunt in de werking van de
Edele Broederschap is uiteraard
de processie, ter gelegenheid
waarvan ook telkens een nieuwe
proost wordt aangesteld.
Net als de Edele Broederschap kan ook de processie zelf
prat gaan op een aloude en
goede traditie. Bewijs daarvan is
een keure uit het jaar 1281,
waarin de broeders van de ambachtsgilden volgende verplichting wordt opgelegd- „met de
processie terug te keren, om
uiteen te gaan aan het huis van
de del<en."Toen was de processie echter nog een uitsluitend
lokale aangelegenheid. Pas een
halve eeuw later wordt er in de
stadsrekeningen melding gemaakt van „stadsborden", die
naar de vier windstreken worden uitgestuurd om hoogwaardigheidsbekleders uit te nodigen
„ten ommeganghe".
De H. Bloedprocessie heeft
de eeuwen suksesrijk getrotseerd. In minder welvarende tijden werd op de ommegang weliswaar flink besnoeid en zelfs - in
perioden van opstand of oorlog volledig afgeschaft. Steeds ech-
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De intrede van de graaf, gravin en H Bloed...

Mijn kollegetijd in St-Lodewijks was prettig. Nogal
romantisch en avontuurlijk. Ik dankte dit vooral aan
een aantal zeer goede leraars. Ik was een middelmatig student-fierefluiter,
die zich vooral inliet met
voetballen en lezen.
Mijn Vlaamse reflex kreeg ik van thuis én
school Mijn ouders waren katolieke nationalisten.
had een broer die tengevolge van de repressie
renlang werd opgesloten en al die tijd beijverde
zich om nonkel vrij te krijgen.

Ik ben een oorlogskind. Geboren in '41 te Anderlecht Pa stamde uit een eenvoudig
arbeidersgezin
en was de enige die kon en mocht verder studeren.
Hij werkte toen als bediende in de Kredietbank en
zou zich later opwerken. Moeder was huisvrouw; zij
had trouwens haar handen meer dan vol met haar
vijf kinderen, waarvan ik de oudste ben. Van die
oorlog herinner ik mij nog levendig de kolonnes
jeeps langsheen de landelijke wegen van Dilbeek. En
ook dat er na de oorlog weer appelsienen te krijgen
waren Dit was als een symbool van. „ 'f Zal weer
goed worden. De oorlog is eindelijk voorbij".
Kort hierna verhuisden wij naar
Sint-Andries
(Brugge). Wij woonden in een straat waarin jaarlijks
het circus zijn tenten optrok. Mijn vader waakte er
echter nauwlettend op dat ik niet in de buurt van dit
gebéuren verzeilde. Wat ik natuurlijk biezonder erg
vond.

op
Pa
jahij

In St.-Lodewijkskollege
bestond er ook een geheim, verdoken genootschap: „De Zwijgende Eed",
waarvan ik lid was. Samen met een aantal leraars
zwoeren wij trouw op de leeuwevlag en beloofden
wij de Vlaamse belangen eeuwig te dienen. Wij organizeerden verboden bijeenkomsten, waar vooral het
Vlaamse en literaire aspekt sterk aan bod kwamen.
Wij hielden de Vlaamse gedachte „warm" binnen de
schoolmuren en leken op getuigen van Jehovah
voor de Vlaamse Beweging.
Ik weet ook nog goed hoe de bisschoppelijke brief
van '58 insloeg als een bom. Mgr De Smedt
verklaarde toen dat het „zwaar zondig" was om voor
de VU te stemmen. Dit leidde tot echte clanvorming
en botsingen in het kollege De bisschop bracht door
deze uitspraak biezonder veel mensen in gewetensnood. Zo ook mijn vader die, als direkteur van de
Brugse Kredietbank, tevens bankier van het bisdom
was: ik kan u verzekeren dat deze uitlating van De
Smedt een verschrikkelijk gewetensprobleem
bij
hem veroorzaakte...
Het vriendelijke baasje op de foto anno 1944 is
Erik Van Lerberghe (° 1941), kabinetschef van V U gemeenschapsmlnister Hugo Schiltz.

mmMÊÊÊÊÊÊÊÊMÊÊÊÊÊÊÊÊ

bloeiperiode van de figuratieve
kunst.
De feestelijk bevlagde straten
en feeërieke gevels vormen en
gedroomd decor voor de vele
praalwagens, koren, broederschappen, ruiters en het jubelen-

Wle op 31
mei
naar
Brugge komt
doet er goed
aan reeds tegen de middag in de
Breydelstad
te zijn, vermits er op die dag een
groot parkeerprobleem bestaat en
ook al omdat rond 14 uur de historische binnenstad voor alle rijdende
verkeer wordt gesloten. Voor verdere Inlichtingen over de H. Bloedprocessie kan men steeds terecht
bij de Dienst voor Toerisme, Markt
7 te 8000 Brugge. Ook voor het
voorbehouden van verzekerde zitplaatsen. Bel nr. 050/33.07.11.
Op de dag zelf kunt U zich overal
een biezonder handig en verhelderend programmaboekje aanschaffen.
de volk. Wie nog eens de sfeer
van toen wil proeven, en tegelijkertijd genieten van een fascinerend kijkstuk dat kwa prezentatie tegemoetkomt aan de geest
van deze tijd, mag deze unieke
(en misschien wel internationaal
meest gekende) ommegang van
Vlaanderen niet aan zich laten
voorbijgaan!

Zaterdag 22 s&ptember

GROTE „fiRü$$ËL.DAO*
aangeboden door h&t
arrondissetnent B r u s s e l
K O U DEZE D A G V f l U !
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Moskou, Los Angeles... Seoel

Olympische Spelen:
meer politiek dan sport
De Russen zijn nog niet in Los Angeles, schreven
we in „ Wij" van 26 april. Inmiddels weten we dat zij er
wellicht ook nooit zullen aankomen. De verwachte
boycot — voor wie met open oren en ogen leeft
tenminste — kon niet uitblijven. Vorige week is hij er
dan ook gekomen.

^ y O
ondoorgrondelijk Rus^ ^
sisch als maar mogelijk
^ ^ " was werd het meegedeeld. Geen verwijzing naar Grenada en Nicaragua, geen zinspeling op de bemoeienissen van de
cowboy-president met MiddenAmerika. Niets van dat alles —
althans tot nog toe niet — maar
gewoon de lakonieke mededeling dat de veiligheid van de
Russische delegatie in Los Angeles niet voldoende gewaarborgd kon worden, mede door
de antikommunistlsche hetze die
in de Staten nu al jaren aanhoudt...

Uitstaande
rekening
De Russen spelen altijd wat
men verwacht maar ze spelen
het wel altijd op een onvoorspelbare manier... Ongetwijfeld hebben de Russen zich tot deze
beslissing laten inspireren door
een samenspel van faktoren.
Puur sportief bekeken staat het
vast dat de Russische sporttop
momenteel slechts sporadisch
het internationale niveau haalt.
Zeker in de populaire disciplines
zouden zij de Amerikanen (atletiek) en de Oostduitsers (zwemmen) moeten laten voorgaan.
Voor een sportieve afgang heeft
men in het Kremlin nog nooit wat
gevoeld...
Verder kan men nu de Amerikanen de nog uitstaande rekening van Moskou '80 laten betalen. De Russen voelden zich
toen diep vernederd en gekrenkt door de door president
Carter uitgevaardigde Amerikaanse boycot. De Spelen ondergingen toen een sportieve
devaluatie. Nu komt daar nog de
intrest bovenop want sportief is
Los Angeles zo goed als onthoofd. Mede door het wegblijven van de Russische satelietlanden. De damesatletiek zonder
de Oostduitsers, het zwemmen
zonder de Oostduitsers (wie nu
niet verdrinkt mag o p , een medaille hopen), de ploegsporten
zonder de
Oosteuropeanen,
kano en roeien, schermen en
moderne vijfkamp, gewichtheffen: wat stelt het allemaal nog
voor?... Neen, de Russen kerven
met hun boycot sportief veel
dieper in het vlees van de
Spelen dan de Amerikanen en
Westduitsers voor vier jaar vermochten... Daar had men toen
natuurlijk ook aan kunnen en
mogen denken...
Anderzijds willen de Russen
elke gelegenheid aangrijpen om
Reagan in diskrediet te brengen.
Moskou is die krijger in de Kou-

de Oorlog liever kwijt dan rijk.
Met het oog op de komende
presidentsverkiezingen wil men
de Amerikaanse bevolking toch
even vragen laten stellen.

Koude Oorlog...
En waar blijft bij dit alles de bekommernis om de olympische
idealen, vraagt de naïeve sportliefhebber? Die bestaat al lang
niet meer voor zover ze ooit
bestaan heeft in het gemoed van
de leiders van de supermogendheden. De geschiedenis van de
moderne Olympische Spelen is
een geschiedenis van politieke
bemoeienissen. In 1936 reeds
vervulde Jesse Owens
de
Führer met gramschap door de
Ariërs sportief te vernederen en
weigerde de grootste atleet uit
de sportgeschiedenis de hand te
drukken.
In 1956 in Melbourne lagen de
schaduwen van de Koude Oorlog over de Spelen. De Russische inval in Hongarije inspireerde onder meer de Nederlanders
tot een boycot.
Mexico '68 ging gebukt onder
de bloedig neergeslagen studentenopstand en onder de podiumdemonstraties van de opkomende Black Power.
München '72 moest één dag
worden stilgelegd om de Israëlische slachtoffers van het Palestijns terrorisme te begraven...
Montreal '76 leed onder de

boycot van de Afrikaanse landen omwille van de deelneming
van Nieuw-Zeeland dat nauwe
sportieve betrekkingen onderhield met Zuid-Afrika.
Omwille van Afghanistan bleven de Amerikanen, de Westduitsers, de Canadezen en nog
een aantal andere landen weg uit
Moskou.
En dus nu Los Angeles...
De Olympische Spelen vormen inderdaad een wereldwijd
forum en bijgevolg worden zij
onafgebroken misbruikt Commercieel en organizatorisch is
het gebeuren uit zijn voegen
gebarsten. De Spelen gaan ten
onder aan hun gigantisme. De
sportbonden hebben dit begrepen en zij begonnen met het
organizeren van eigen wereldkampioenschappen. Vroeg of
laat zullen deze de Spelen vervangen. Ook al omdat zij (voorlopig?) nog gespaard blijven van
„ziekelijk" nationalisme, vlaggengezwaai en nationale hymnes.
De verschillende politieke systemen worden er sportief (nog)
niet met elkaar vergeleken en de
Breznjevs (Moskou '80) en Reagans verdringen elkaar nog niet
op de tribunes. (N.v.d.r.: ter gelegenheid van de jongste voetbalbekerfinale was er amper plaats
genoeg voor de rooms-blauwe
excellenties in de eretribune..J

den en zijzelf zijn door de leeftijd
ineengekrompen en geestelijk
verschraald. Zelfs de geslepen
diplomaat Szamaranch, die aanvankelijk op een nieuwe trompet
totaal andere noten blies, kan de
problemen niet overmeesteren.
Hij ondergaat de sportieve en
geestelijke aftakeling van de
Spelen met lijdzaamheid. In zijn
verklaring probeert hij nog
steeds de geit en de kool te
sparen. De dag komt dat de
Spelen worden uitbesteed aan
een of ander managersbureau
die de inboedel dan schaamteloos zal likwideren. Die de ene
medaille zal laten uitreiken door
de PDG van Coca-Cola en die
de andere zal laten „sponsoren"
door Pepsi-Cola. Maak u geen
illuzles beste lezer, het feest is
nog maar begonnen. Een en ander zal de betrokkenen (organizatoren, nationale Olympische
Komitees en sportbonden) niet
beletten met doodernstig gezicht om staatssteun te vragen...
Voor ons hoeft het al lang niet
meer. De O S van deze tijd zijn
pure hypokrisie van begin tot
einde. De burgemeester van
Olympia in de Peloponesos
heeft gelijk wanneer hij het gesol

/ 70.000 fr de km lopen met de
olimpische vlag: je zou voor minder lachen... (foto UPI)

rond de vlam aanklaagt Maar hij
maakt zich toch maar beter geen
illuzies. Over vier jaar verhuizen
de vijf ringen naar Seoel. Een
van de brandhaarden van de
wereldpolitiek. Dat is dus gewoon om moeilijkheden vragen.
Maar die zijn voor het lOK toch
maar bijkomstig. Als de kandidaat-organizatoren maar een
staatswaarborg kunnen voorleggen. En dat konden die Koreanen dus...

Naar Seoel...
Aan deze som van negatief
inwerkende faktoren moet nog
het gebrekkig reaktievermogen,
de aftandse mentaliteit van de
olympische vaderen worden
toegevoegd. Zij grepen nog
nooit in, ondergingen het vervreemdingsproces bijna met
welbehagen en gedragen zich
hier precies tegenovergesteld
aan ginder. Hun kind is een niet
meer aan te kleden reus gewor-

Afscheid van
de blanke Pele
Johan Cruijff trekt er een streep onder Nederlands beste voetballer aller tijden stopt met
kompetitievoetbal Zijn carrière was een spoor vol
suksessen.

A

Kleinkhderen van Jim Thorpe en Jesse Owens hielpen mee de fakkel
naar LA. lopen. Betaalden zij er voor, of werden zij betaald?
(foto UPI)

LS jonge voetballer voerde „Cruijffie" Ajax Amsterdam naar de wereldtop. Hij bezorgde zowaar Barcelona een kampioenstitel en wie
het Spaanse voetbal kent weet
dat dit een krachtprestatie is. Hij
hoopte in de States rustig „uit te
bollen", maar tegenslagen in het
zakenleven verplichtten hem
nog een lange staart aan zijn
carrière te breien. In zijn nadagen als topvoetballer werd hij
landskampioen én met Ajax én
met Feyenoord.

In 1974 liep hij evenwel naast
de verdiende erkenning als
's werelds beste. In München
greep het oppermachtige Oranje naast de wereldtitel...

Cruijf, het lieverdje, de engel,
de blanke Pele en wat nog meer,
was inderdaad een grandioze
voetballer. Een talent in de vuurlijn. Een knaap die jarenlang de
branden aanstak en die de vlammen slechts liet luwen nadat de

Door zijn vertrek wordt het
wereldvoetbal weer wat armer,
neemt de melancholie van de
voetballiefhebber nog toe. Want
ze worden echt zeldzaam, zij die
de toeschouwers nog kunnen
verrassen, nog kunnen boeien.

tegenstander tot as was vergaan.

Armer...

Waar moet men Cruijff situeren in de internationale galerij
van groten 7 Ongetwijfeld bij de
absolute top. Naast, en niet achter Dl Stefano en Pele.
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Merkwaardige figuur uit de Vlaamse Beweging

Een levensbeschrijving
van dr. Jef Goossenaerts
Me\/rou\N Lutgart Vanbiervliet-Baert heeft een
biografie geschreven van dr Jef Goossenaerts die
gepubliceerd werd door de Heemkundige Kring De
Oost-Oudburg-Gent in zijn XXste jaarboek. Dr Jef
Goossenaerts, geboren in 1882 en overleden in 1963,
heeft gedurende gans zijn leven een zeer aktieve rol
gespeeld in de Vlaamse Beweging.

R

EEDS voor de eerste wereldoorlog, toen hij als
leraar naar Wallonië gestuurd werd, leerde Jef Goossenaerts van dichtbij het taalgrensprobleem kennen en werd hij,
samen met o.m. Staf De Clercq,
erg aktief in de taalgrensaktie die
toen reeds gevoerd werd. Hij
ontpopte zich als een man van
de praktische aanpak. Gedurende zijn leven zal hij talloze initiatieven nemen of stimuleren,
waarbij hij zelf liefst op de achtergrond bleef.

Veroordeeld...
Tijdens de eerste wereldoorlog overkwam hem een vreemd
avontuur.
Alhoewel
zeer
Vlaamsgezind en in kontakt met
de aktivisten, o.m. dr. August
Borms, werd hij aangehouden
door de Duitsers en door de

Het zou onbegonnen werk
zijn hier alle initiatieven op te
sommen die van Jef Goossenaerts uitgingen of waarbij hij
betrokken was. Hoeveel vergaderingen zouden er niet gehouden zijn in zijn huis in StAmandsberg? Hij had iets van
een samenzweerder en had een
zwak voor geheime genootschappen, zoals „Het Veem".
Jef Goossenaerts hield zich
stil tijdens de tweede wereldoorlog en ontsnapte aan de repressie, wel stond hij na de tweede
wereldoorlog terug op de bres,
want hij was zichzelf gebleven,
overtuigd
Vlaams-nationalist.
Voor de Volksunie konden wij
hem niet mobilizeren, maar hij
moedigde ons aan en steunde
ons op zijn manier.

Dr. Jef Goossenaerts,

iets van een

Boudewijn De Groot...

In de maalstroom
van onzekerheid...
Een maand na het afsluiten van zijn winterteer
'83-84 door Vlaanderen kwam ook de beloofde
langspeler van Boudewijn De Groot uit Tijdens de
koncertreeks stelde De Groot zijn nieuwe nummers
en richting al voor, en niet iedereen was er echt
gelukkig mee. Zelf noemde Boudewijn zijn werk
„donker gekleurd" en ook op de planken waren de
liedjes gekenmerkt door een hardere aanpak, minder
romantische ontboezemingen en vooral een negatief
gekleurde instelling tegenover het leven.

B

OUDEWIJN De
Groot
maakte gelukkig „live" de
fout met met het verleden te kappen, en gooide het
beste van zijn vroegere werk
dan ook te grabbel voor zijn
luistergrage publiek

Maalstroom
Aan de eerste nummers van
de plaat is het gewoon even
wennen Toch gaan de vijf nummers van de ommekant — waaronder de titel „Maalstroom" — er
moeilijk in, en ook in de zaal
werden ze zonder veel entoesiasme weggeklapt. Voor ons
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Dr. Jef Goossenaerts was een
Vlaams-nationalist, alhoewel hij
slechts sporadisch aan eigenlijke
politiek deed. Zoals reeds gezegd was hij de man van de vele
initiatieven, maar niet de man om
op het podium te gaan staan of
om in groepsverband te werken.
Hij ging steeds zijn eigen weg,
hard werkend en vooral stimulerend optredend. Hij was, zoals
de titel van een hoofdstuk luidt
„De man achter de schermen".

,,Samenzweerder"

Duitse Krijgsraad veroordeeld
tot tien jaar tuchthuis.
Hij stond in betrekking met
iemand die inderdaad spioneerde en had ook onderdak verleend aan twee voortvluchtige
Franse knjgsgevangenen. Het
gevolg was dat hij in Duitsland
terecht kwam, wel niet in een
tuchthuis, maar o.m. in het krijgsgevangenenkamp te Göttingen,
waar vele Vlamingen zaten.
Deze veroordeling door de Duitsers belette niet dat hij na de
oorlog afgezet werd als leraar
aan het ateneum te Gent, wegens „aktivistische simpatieën"
en zijn Vlaamsgezinde aktie in
het kamp van Göttingen.
In de periode tussen de twee
werldoorlogen was dr. Goossenaerts aktief op velerlei gebieden. Zijn belangstelling ging
vooral naar de Vlaamse Weten-

schappelijke Kongressen en hij
is in feite de vader van „Wetenschappelijke Tijdingen", dat nog
steeds verschijnt.
Hij speelde ook, samen met
prof. dr. Frans Daels, een voorname rol in het organizeren van
de IJzerbedevaart en het bouwen van de IJzertoren.

mocht de voorkant van de plaat
gewoon als maxisingel uitgebracht zijn, of op een E.P. klelnformaat zoals weleer.
Wat Boudewijn te vertellen
heeft staat samengevat op de
voorkant, in de vorm van een
drieluik dat bestaat uit een vrij
pittige inzet met „Nooit meer
terug", het wat introverte „Keerzijden" en „Draden". Opvallend is
hier de herhaling van de woorden „Nooit meer..." Tussendoor
dan „Vreemde geluiden", dat eerder experimenteel aandoet en
„Code", waarmee de plaat wordt

samenzweerder.

afgesloten. Het meest aantrekkelijke liedje is „Vlucht in de
werkelijkheid", omwille van de
sterke melodielijn, maar ook en
vooral de eenvoudige woordkeuze waarbij ritme en rijm helemaal klikken met de muziek. Bij
nader bekijken lees je dat extekstschrijver Lenart Nijgh de
auteur is. De enkele teksten van
Boudewijn zijn sterk persoonlijk
getint en drukken de harde werkelijkheid soms nogal ruw uit.

Jef Goossenaerts was een
Kempenaar van Wuustwezel en
bleef gans zijn leven met hart en
ziel verknocht aan zijn geboortestreek. Zijn levenswerk is zijn
groot werk over de taal van en
om het landbouwbedrijf in het
Noordwesten van de Kempen.
Mevrouw Vanbiervliet-Baert
heeft een zeer lezenswaardige
levensbeschrijving geschreven
van deze merkwaardige figuur
uit de Vlaamse Beweging.
Fr. Van der Eist
— XXste Jaarboek van de
Heemkundige Kring De OostOudburg-Gent, 300 fr., postrek.
000-0445972-63.

Verloren slag?
De vraag kan worden gesteld
of het defaitisme en doemdenken van Boudewijn
De
Groot wel opgaan. Want Orwell
ten spijt wordt dit jaar in de
muziek positivisme één van de
grote elementen. De woorden
„het ligt niet aan jou, jij bleef
over..." kunnen we naar Boudewijn terugkaatsen net als het feit
dat hij uit de recente muzikale
evolutie slechts de verarming
van de melodielijnen en de technische bagage, opgedaan in LA,
heeft toegepast. Fijn is het spelen met tegentijden in „De laatste
vrouw", dat even verrassend
aandoet, maar wat later in een
soort
eentonigheid
vergrijst.
Ook het liedje „Code" doet je
iets, en het gebruik van de vocoder mag er zijn. „Nachtschade"
spreekt aan door het zacht swingende calypsoritme. Voor mij
hoeft die onderkoelde onzekerheid niet en „Een slag zo zwaar
verloren" is een terechte titel
voor de ommekant... (uit bij Philips nr. 818.5541, in stereo en
digitale opnamen, ook verkrijgbaar op cassette en Compact
D'sc)
Sergius

Strips
gezocht.

D

E verenigde Beigemse handelaars schrijven een stripprijs Beigem 1984 uit, waaraan alle Nederlandstalige jongeren
tot 15 jaar kunnen deelnemen.
Jongeren die wensen deel te nemen dienen vóór 25 mei 1984 een
stripverhaal van minimum 4 bladzijden te sturen naar het sekretariaat,
p/a Emiel Haverhals, Beigemsesteenweg 371, 1852 Beigem.
De opgestuurde'werken mogen
wit/zwart of ingekleurd zijn en kunnen alle mogelijke vormen of tema's
omvatten.
Tientallen geselekteerden zullen
boekenprijzen ontvangen en aan de
laureaat wordt een 20-delige Kleine
Winkler Prins in kleur overhandigd.
De uitreiking gebeurt op 17 juni a.s
om 17 u tijdens de handelsbeurs te
Beigem door Merho, de tekenaar
van de strip „Kiekeboe".
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Het partijbestuur deelt mee...
Vorige week vrijdag verspreidde VU-voorzitter Vic Anciaux volgende mededeling namens het partijbestuur.

Basisonderwijs
Het partijbestuur van de Volksunie heeft het rationalizatie- en programmaplan van het basisonderwijs
onderzocht De Volksunie drukt haar
tevredenheid uit i.v.m. de deblokkering van de gesprekken in de schoolpaktkommissie en het feit dat de
toekomst van een aantal basisscholen in Vlaanderen daarmee tijdig veilig gesteld wordt. Ze wil echter ook
haar ontgoocheling uitdrukken over
een aantal beslissingen.
De Volksunie betreurt dat het
opnieuw gaat om een voorlopig plan
niettegenstaande de wet reeds dateert van 1973 en ondanks de overeenkomst dat het dit keer om een
definitieve regeling zou gaan. De
Volksunie vreest dat de niet-klassificeerbare gemeentescholen het
slachtoffer zullen worden van deze
regeling. Voor hen gelden immers de
nieuwe normen slechts voorlopig en
zij kunnen tevens binnen de 4kmgrens konkurrentie krijgen. Er is hier
volgens de Volksunie een kans gemist om van de gemeenteschool
echt de school voor allen te maken.
Ook voor de metodescholen kan
moeilijk van een oplossing gesproken worden. De normen voor de
oprichting van deze scholen zijn
strenger dan bij vorige voorstellen
Uit de gang van zaken in de schoolpaktkommissie blijkt dat men blijft
redeneren in funktie van de gevoeligheden van een schooloorlog en niet
bereid is naar de toekomst te kijken.
Alles lijkt er trouwens op dat het hier
om een vooraf gesloten overeenkomst gaat tussen de veto-partners.
Ten slotte herhaalt de Volksunie
dat de splitsing van de schoolpaktkommisie in een Vlaamse en een
Franstalige kamer prioritair moet op
de agenda van de kommissie geplaatst worden.
Na de vergadering van het partijbestuur van maandag 14 mei heeft
voorzitter Anciaux volgende mededelingen gedaan aan de pers.

,,Jongerenmars
voor Werk"
De Volksunie wijst nogmaals met
nadruk op de erge onrust die er bij
de jongeren heerst in verband met
de werkloosheid; een onrust die gro-

ter IS dan tot uiting kwam in de
jongerenmars van vorige zondag.
De jeugdwerkloosheid is een
waarachtige kanker in onze samenleving. Meer dan één derde van de
werklozen is jonger dan 25 jaar.
Wanneer de jonge mensen gefrustreerd raken, dan belandt ons volk in
een uitzichtloze situatie waarvan de
gevolgen niet meer te overzien zijn.
Dat de langdunge werkloosheid

Zaterdag 22 «a{>t«pb9<r
aaagiitbQd4M> door hat
HOU Di2£ DAQ V»Mf

vooral te vinden is bij de jongeren
onder de dertig, bewijst overduidelijk
dat het om een struktureel probleem
gaat De Belgische regering ontvlucht op dit vlak iedere verantwoordelijkheid. Het beleid van deze neo-liberale regenng is integendeel globaal gezien tegen de zwaksten, de
meest weerlozen in onze maatschappij, o.a. de jonge werklozen,
gericht

in De Singel
Op zaterdag 2 juni a.s. roept
de Volksunie leden en synnpatizanten samen voor een grootse
Europese
verkiezingsmeeting.
Daartoe werd Antwerpen uitgekozen en vier kandidaten zullen
er het woord voeren: voorzitter
Vic Anciaux, minister Hugo
Schiltz, senator Nelly Maes en
uittredend
Euro-parlementslid
Jaak Vandemeulebroucke.
De meeting gaat door in De
Singel en begint om 14 u. 30.

Slogans als „ekonomisch federalisme", „arbeid is ons recht" en „arbeid door zelfbestuur", evenals de
aanwezigheid van VUJO-leeuwevlaggen deden hoegenaamd geen
afbreuk aan de algemene zorg voor
de tewerkstelling van jongeren.
De Volksunie klaagt de hatelijke
onverdraagzaamheid aan van sommige groepen in de jongerenmars
die VUJO brutaal wensten uit tè
sluiten. De VU kan niets aangewreven worden: het probleem van de
jeugdwerkloosheid werd en wordt
voortdurend op alle echelons behandeld. Naast het realistisch en toekomstgencht dossier dat ter zake
door VUJO werd samengesteld,
werd door de VU een eigen tewerkstellingsvoorstel gepubliceerd in '82.
De VU heeft verder een belangrijke nota over werkloosheidsbegeleiding ontwikkeld voor de Vlaamse
Regering. Ook werd een plan uitgewerkt ter ondersteuning en promotie
van lokale, d.i. gemeentelijke, tewerkstellingsprojekten. Dit plan wordt
overigens overgemaakt aan de VUafdelingen.

Ondernemers
Het partijbestuur wenst de ondernemers en patroonsorganizaties te
waarschuwen voor het feit dat deze
jeugd zich onvermijdelijk vijandig zal
opstellen indien nagelaten wordt een
sociale dimensie in te bouwen in het
.ekonomisch beleid.
De Volksunie wijst erop dat alle
objektieve gegevens aanduiden dat
er voor Vlaanderen en de Vlaamse
jongeren geen heil te verwachten is
van de unitaire Belgische staat Indien Vlaanderen zou beschikken
over een ruim zelfbestuur, dan zou
het deze problematiek integendeel
wél aankunnen.

Incidenten
De VU betreurt de gewelddadige
instelling van anarchistische groeperingen tijdens de jongerenmars. Het
partijbestuur feliciteert de Volksuniejongeren met de positieve deelname
aan deze mars. Hierdoor hebben

Nationale Euro-meeting
te Antwerpen
Zaterdag 2 juni

onze jongeren blijk gegeven van hun
grote bezorgdheid voor de jeugdwerkloosheid VUJO heeft het recht
een Vlaams-nationale zienswijze op
het probleem van de jeugdwerklposheid te verwoorden.

VU-dossiers
verkrijgbaar
Het VU-sekretariaat stelt een
aantal dossiers gratis ter beschikking van leden en WlJ-lezers.
— Het alternatief
van de V U .

spaarplan

— Teksten van de dialoogdag over het kaderpersoneel in
de bedrijven.
— Het VU-EVA-verkiezingsplatform „Vlaanderen in Europa,
samen aan het werk".
Al deze teksten zijn gratis te
verkrijgen op het VU-sekretariaat, Barrikadenplein 12 te 1000
Brussel (02-219.49.30).

,,Vrouwen en
kinderen In
repressietijd"
De Federatie van Vlaamse
Vrouwengroepen start een BTKprojekt over de vrouwen en kinderen in de repressieperiode.
Om ons een zo duidelijk mogelijk
beeld te kunnen vormen, zoeken
wij dringend allerhande materiaal, zoals kranteknipsels, tijdschriften, fotomateriaal e.d.
Wij willen ons echter vooral
baseren op nog levende getuigen, zodat we de ervaring uit de
eerste hand hebben.
Wie wil ons helpen?
Schrijf of bel ons!
FVV, Bennesteeg 2 te 9000
G e n t tel. 091-23.38.83.

VU-sportdag zondag 3 Juni te Leuven

Over sport gesproken
Een volgende VU-hoogdag nadert met rasse schreden. De VU-sportkommissie staat opnieuw in voor de organizatie van een VU-sportdag, dit jaar op
3 juni in het Instituut voor Lichamelijke Opleiding (KUU te Leuven.
Het IS de bedoeling daarvan
één massale sportieve en gezellige bedoening te maken voor de
hele VU-familie, zowel voor mandatarissen als voor kaderleden,
leden en sympatizanten. Het
moet beslist een nog grotere
manifestatie worden dan vorig
jaar. Daarenboven staat de
sportdag dit jaar in het teken van
de Europese verkiezingen en is
het belangrijk dat wij biezonder
talrijk aanwezig zijn.
De inschnjvingen lopen vlot
binnen en w e zouden er willen
op aandringen dat zij die nog niet
inschreven, dat ook omwille van
organizatorische redenen ten
spoedigste zouden doen. Het
programma dat ondertussen
vaste vorm krijgt ziet er als volgt
uit
In de voormiddag
(9u. - 12U.30)
Teoretisch gedeelte rond het
tema: „VU-visie op het sportbeleid", bedoeld voor allen die zich
op een of andere manier voor de
sport interesseren. Deeltema's

- sportinfrastruktuur en sportbeheer (door J. Van den Bossche,
ere-direkteur BZRS)
- sportpromotie en sportpropaganda (door J. Berebrouckx,
journalist en ex-konsulent en
gangmaker BLOSO)
- kadervorming, opleidingskursussen ten behoeve van de
sportbonden (door F. Van den
Bossche)
gehandicaptensport
(door
J. Van Lerberghe,
voorzitter
kommissie gehandicaptensport lid Hoge Raad voor de Sport).
Sportief gedeelte
Van 9 u. 30 af: voetbal- en
volleybalkompetitie,- stadswandeling o.l.v. kamerlid Willy Kuijpers; van 1 3 u 30 af: vervolg
voetbal- en volleybalkompetitie,
basketbalkompetitie; judo-initiatie; volkssporten; atletiek; rekreatiesporten; wandelen, fietsen; bridge; tafeltennis, jogging
en aerobic-dance. Er valt beslist
voor iedereen wat te beleven!
Gilbert Vanoverscheide
Direkteur VNS

4in o.a.:
- schoolsport: (door W. Piryns,
inspekteur LO)
- medische begeleiding, sport
voor de derde leeftijd (door
F. Van den Bossche, ere-medisch advizeur BLOSO)
- sport voor Vlamingen in Brussel (door J. Vanderborgt lid V U sportkommissie)
- sportmaatschappelijk onderzoek en sportbegeleiding in
Vlaanderen (door D. Van Gerven, K U U

Ja, wij sporten mee!
Uit te knippen en zo spoedig mog ^lijk op te sturen naar de
VU-kommissie Sport, p.a. Gilbert Vanoverscheide, Vlaams Nationaal Studiecentrum, Barnkadenplein 12 te 1000 Brussel.
Ondergetekende.
Afdeling:
schrijft in voor de nationale sportdag te Leuven op 3 juni 1984.
— Teoretisch gedeelte (50 f r J :
personen
— Ploegsporten:
voetbal (500 fr.):

ploeg(en)

volleybal (250 frJ:

ploeg(en)

basketbal (250 fr.):

ploeg(en)

en
stort
hierbij
terzelfdertijd
op
rekeningnummer
435-0259801 -18 van het Vlaams-Nationaal Studiecentrum, Barnkadenplein 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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VU-Nijlen heeft blauwdruk voor
verkeersveilige gemeente
Er zijn v e r s c h i l l e n d e V U - a f d e l i n g e n die d e v e r k e e r s v e i l i g h e i d in
hun g e m e e n t e ter harte n e m e n . D e V o l k s u n i e van B e v e l , K e s s e l en
Nijlen heeft een projekt u i t g e w e r k t w a a r b i j in d e f u s i e g e m e e n t e
Nijlen alle z w a k k e v e r k e e r s v e i l i g e p l e k k e n w e r d e n a a n g e d u i d , en
a l t e r n a t i e v e v o o r s t e l l e n g e v a l per geval w o r d e n aangestipt.
H e t resultaat van d e z e p r o j e k t w e r k i n g w e r d b o v e n d i e n g e p u b l i c e e r d in een uitermate v e r z o r g d e b r o c h u r e (geïllustreerd met foto's).
Alle a s p e k t e n van het v e r k e e r in d e g e m e e n t e w e r d e n d o o r g e l i c h t :
d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d van de g e m e e n t e o v e r h e i d inzake v e r k e e r s veiligheid, s n e l h e i d s b e p e r k i n g e n , het belang van v e r k e e r s p l a n n i n g ,
v o e t g a n g e r s , z e e b r a p a d e n , f i e t s e r s en f i e t s p a d e n , de s p o o r w e g e n .

De VU-brochure meldt zeer konkreet, straat per straat, plein na plein,
duidelijke en haalbare verbeteringen
o m de vrekeersmisene — en vooral
— gevaren op korte tijd weg te
werken.
Wouter Gauweloose van de V U projektploeg stelt het belang van de
Nijlenaars zeer scherp „Met onze
voorstellen
voor een groter verkeersveiligheid
in onze
gemeente,
willen WIJ van de voetgangers
en
fietsers opnieuw volwaardige
verkeersdeelnemers
maken. Is het immers niet al te gek dat iemand die

In Nijlen hebben de na-oorlogse
ongebreidelde en ongeordende verkavelingen het Kempisch karakter
van het dorp onherstelbaar geschonden. De woonzones werden zonder
veel planning aangelegd, zodat vandaag de woonzones nog nauwelijks
van de verbindingswegen te onderscheiden zijn.
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De VU-Nijlen stelt dat de gemeenteraad zich dringend en vooral zeeraktief dient in te laten met de verkeersveiligheid. Er dient betere zorg
besteed te worden aan de afbakening van de agglomeratie en de
naleving van de snelheidsbeperking.
Een algemeen verkeersplan voor Nijlen is dringend geboden. Waarbij een
eerherstel voor fietsers en voetgangers centraal dient te staan.
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BERCHEM: Dagreis naar Rijsel met het FVV. Inl. tel. 449.60.60.
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 rivier" 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. 236.84.65, 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.
W O M M E L G E M : Spreekbeurt door Walter Luyten over „Het
Europa der Volkeren", om 20 u. in lokaal Den Klauwaert
TURNHOUT: Grote arr. euromeeting om 20 u. in zaal „Gilden",
Gildenstraat 3-5. Sprekers: gemeenschapsminister Hugo Schiltz,
senator Walter Luyten en provincieraadslid Rob Geeraerts.
Muzikale omlijsting: de Vaganten.
BRECHT - EKEREN - ESSEN - KALMTHOUT - KAPELLEN STABROEK: Eerste groot bal van de afdelingsbesturen van Polder en Noorderkempen om 20 u. 30 in het Ontmoetingscentrum
„Zonnedauw", Kapellensteenweg 170 te Kalmthout (centrum). Inkom gratis.
SCHILDE-'S-GRAVENWEZEL: Diensh/erlening door Bart Vandermoere in café „De Schilde", Turnhoutsebaan van 11 tot 1 2 u.
TURNHOUT (arr): 20ste. Meienachtbal in de gemeentelijke
feestzaal te Geel, voorafgegaan door een receptie van 19 u. 30
tot 20 u. 30. Orkest: Walter Van der Smissen met zijn groot radioen TV-orkest. Inkom: lOOfr. Jongeren tot 25 jaar: 75 fr.
W O M M E L G E M : In het spoor van Oranje: vanuit ons Zuidnederlands "verleden naar de toekomst van het Europa der volkeren.
Autocartocht langs: Bergen-op-Zoom, Delft, De Briel, Zierikzee.
Begeleiding Walter Luyten. Vertrek op de kerkplaats om 8 u. stipt.
Prijs 250 fr. Inschrijven bij Ward Herbosch, Kastanjelaan 4, tel.
353.68.94.

Arrondissement Mechelen:
prikakties tegen NMBS
toevallig met zijn auto van Lier naar
Herentals wil in het centrum van
Nijlen verwend wordt, terwijl de Nijlenaar die te voet in zijn dorpscentrum komt met een paar „dals" genoegen moet nemen. ? In dat opzicht
zijn vooral de woonstraten
belanSrijk. Dit wil met zeggen dat we de auto's moeten verbannen. We moeten
ze wel dwingen een veilige snelheid
aan te houden, die zelfs voor op „de
stoep" spelende kinderen een minimaal risico inhoudt"

Eerherstel
Aan de VU-voorstellen werd zowat een half jaar intens gewerkt.
Ook de plaatselijke aktiegroep w e r d
ingeschakeld bij het overleg en zoeken naar oplossingen voor de talloze
knelpunten.

ALLE ROUWKLEDING
VOOR DAMES EN HEREN
RETOUCHE TERWIJL U WACHT

SUCCES KLEDING MEYERS
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR

Provincie Antwerpen
Gemeente Lint

Bericht
Het gemeentebestuur van Lint maakt bekend dat volgende
betrekking te begeven is:
— Schoonmaker/schoonmaakster voor het gemeentehuis deeltijds.
De aanv^ervings- en benoemingsvoorwaarden zijn te verkrijgen in het gemeentesekretariaat, tel. 455.20.01.
De schriftelijke aanvragen zijn te richten aan: het kollege
van burgemeester en schepenen, gemeentehuis, 2548 Lint, bij
een ten laatste op l juni 1984 ter post aangetekend schrijven.
(Adv. 87)
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De VU-brochure van Nijlen barst
van konkrete verkeersveilige voorstellen. Andere afdelingen die begaan zijn met gelijkaardige projektwerking, kunnen desgewenst kontakt opnemen met Jef Van Weert,
Merelstraat 21 in Kessel (gemeente
Nijlen 2260).

inmiddels w e r d er trouwens, dank
zij de VU-aktie en door toedoen van
de schepen van sociale zaken, sporten energiebeleid Walter Caethoven,
in Nijlen heel wat verwezenlijkt op
het gebied van inspraak

MEI

Vooral in Kessel en Nijlen stellen
zich enorme verkeersgevaarlijke situaties.

Ook werd er te weinig ruimte
gelaten voor de aanleg van echt
veilige straten. Ook en vooral de
rijkswegen Lier-Herentals en Broechem-Nijlen voeren heel wat ongewenst snelverkeer naar Kessel en
Nijlen.

Voorstellen
voor een
verkeersveiliger gemeente

ANTWERPEN

In het arrondissement Mechelen
werden aan de verscheidene stations
10.000 pamfletten uitgedeeld, waarin
de V U protesteert tegen de achteruitstelling van Vlaanderen door de frankofoon gerichte raad van beheer van
de N M B S en Verkeersminister De
Croo.
Z o werd door de V U J O een rouwkrans neergelegd aan de Mijlpaal
voor het station te Mechelen met het
opschrift „RIP-Arsenaal". Hiermee
protesteerde men tegen de verdere
ontmanteling van de Centrale Werkplaats te Mechelen, gekend onder de
naam „Arsenaal".
De V U J O Lier-Koningshooikt-Berlaar organizeerde een geslaagde prikaktie aan het station te Lier. De
Volksunie-jongeren hadden een symbolische muur opgencht aan de uitgang van het station om de Vlaamse
achteruitstelling door de N M B S aan
te klagen. O p de muur las men: „De
N M B S benadeelt Vlaanderen. De
CVP-PVV regenng laat begaan!" Zowel de voor 1 juni aangekondigde
herstrukturenng van het spoorvervoer als het onrechtmatig aandeel
van de Vlamingen wat de tewerkstelling bij de N M B S betreft werd op de
korrel genomen.
Volksvertegenwoordiger Joos Somers die in de Kamer minister De
Croo verantwoordelijk stelde voor
het onrecht dat Vlaanderen door het
NMBS-beleid moet ondergaan, ondersteunde de aktie van de V U J O te
Mechelen en te Lier. Te Mechelen
hield hij een geimprovizeerde perskonferentie in het „buffet" van het
station na de prikaktie aldaar te Lier
deelde hij mee protestpamfletten uit.

Zaterdag 22 september
GROTE ^ftUaSÊL-DAO*
eangebodsn door het
arroiHÜssement Brussel
HOU OEZE DAQ vmjr

Protestpamfletten worden uitgereikt door onder meer volksvertegenwoordiger Joos Somers, Jan Sela, VUJO-voorzitter Lier en de VUJObestuursleden Lieve Verstookt en Tine Vanden Berghe.

Rouw te Kontich-Waarloos
Andermaal wordt onze VU-familie
getroffen door een onherstelbaar
verlies. Zondagavond brak als een
droom het nog jonge leven af van
Liesbet het dochtertje van onze
trouwe leden Paul Cauterman en
Mia Onzia.
Vrienden en kennissen wisten
reeds lang dat Liesbet tegen een
zware ziekte kampte. Maandenlang
bleef een straaltje hoop op genezing
in dit mooie gezin scfiijnen.
Het heeft niet mogen zijn. Temidden van haar ouders en trouwe
speelkameraadje Karlien, ontsliep
lliesbet in de armen van de Heer, een
eeuwig jong leven tegemoet. De mei,
teken van de krachtig, nieuw en
jeugdig leven, was juist geplant.
Liesbet werd woensdag
grave gedragen.

II. ten

Paul, Mia, Karlien, er zijn weinig

woorden om uw verdriet te verzachten. Moge onze aanwezigheid en stil
gebed een steun zijn in deze dagen
van smart en droefheid.

Sierpleister
op gevels?
Kelderdichtingen

Alle vochtisolaties
A.B.D.
( A n t w e r p s e Bouwen D i c h t i n g s w e r k e n )
Eikenstraat 212, Reet.
TeL|03-888.B4.68
O o k ruwbouw &
sleutel op de deur

19

Minister Hugo Schiltz
sprak te Wommelgem
O p 30 april 1984 hield de V U afdeling Wommelgem een eerste ledenvergadering in het lokaal Den
Klauwaert.
Na een welkomstwoordje van
voorzitter Staf Van Looveren, gaf
sekretaris Herman Braeken een verslag van de aktiviteiten in de afdeling
over de periode '82 tot 1984.
Uit dit verslag bleek duidelijk dat
de afdeling Wommelgem een zeer
levendige afdeling is, waar elke
maand met wisselend sukses één of
meerdere aktiviteiten plaatsvinden.

zetting bleek dat de CVP-meerderheid erin geslaagd is het overschot
op de begroting vanaf 1979 van
43 miljoen terug te brengen tot 18
miljoen in 1983 m.a.w. hoe men de
centen van de plaatselijke bevolking
smost. OCMW-raadslid
Ludgaar
Boogaerts gaf ons een degelijk overzicht over de werking van het
O C M W . Een funktie die weleens
vlug over het hoofd gezien w o r d t
doch op de dag van vandaag steeds
meer inzet en werkkracht vraagt in
deze krisistijden.

Enkele van onze mandatarissen
gaven een bondig overzicht van de
werking van de huidige beleldsploeg
die samengesteld is uit CVP-SPA W E L Z o bewees Jef Van Haesbroeck dat het huidig beleid in de gemeente faalt op alle belangrijke punten en dat van een gemeentebeleid
in het belang van de bevolking geen
spraak is.

Als gastspreker op deze eerste
ledenvergadering ontvingen wij minister Hugo Schiltz. Hij gaf ons een
boeiende uiteenzetting over het wel
en wee van de verkwistende Belgische politiek op financieel gebied.
Een beleid dat steeds meer en meer
gaat doorwegen op onze Vlaamse
mensen, die nog steeds 60 % van de
totale belastingen opbrengen.

Stan Geel gaf ons een beeld van
het amateuristisch werk van de huidige schepen van Openbare Werken
Stan Franck, Onze financiële expert
Henri Vande Weghe lichtte de gemeentefinanciën toe. Uit deze uiteen-

O p het einde van zijn toespraak
drukte de minister nog eens duidelijk
op het belang van de Europese
verkiezingen, niet alleen voor de V U
doch ook voor het algemeen belang
van Vlaanderen in Europa.

20ste Meienachtbal VU-arr.
Turnhout jubileumuitgave!
In hetzelfde jaar waarin de Volksunie haar dertigjarige bestaan viert
en op minder dan drie weken van de
Europese verkiezingen, organizeert
de VU-arr. Turnhout op 30 mei in de
Gemeentelijke Feestzaal te Geel
haar twintigste arrondissementeel
Meienachtbal. Deze jubileumuitgave
wordt uiteraard op een biezondere
wijze gevierd.

het teken van de nabije Europese
verkiezingen en Rob Geeraerts en
Walter
Luyten
—
de
Volksuniekandidaten voor het arrondissement Turnhout — zullen u dan
ook graag op.dit jubileumbal verwelkomen.

O p de feestelijke receptie, die het
bal voorafgaat zal het woord worden gevoerd door de centrale eregast voorzitter Vic Anciaux.

Het arrondissementele bestuur
heet alle VU-leden en -sympatizanten uit het arrondissement en daarbuiten van harte welkom op deze
twintigste uitgave van haar jaarlijkse
arrondissementele Meienachtbal.

Het Meienachtbal zelf wordt eerst
en vooral opgevat als een warme
hulde aan alle trouwe medewerkers
die, over al die jaren heen, met niet
aflatende ijver en volharding hebben
meegewerkt aan de uitbouw van het
Vlaams-nationalisme in het arrondissement. Uiteraard staat het bal ook in

BROUWERIJ

MOORTGAT
BREENDONK
Tel. 031-86.71.21
Voor «AL» uw bieren
en limonades
Bijhuizen: C o g e l s Osylel 73
2600 Berchem-Antwerpen
T»1. 031-36.10,11
Deheegher Jan.
Ledeganckstraat l d , Gent

Tel. 091-22.45.62

Voor de muzikale omlijsting staat
het bekende radio- en tv-orkest van
Walter Van der Smissen borg.

Eurodebat
te Wevelgem
In dit debat worden politici, die op
de lijst staan voor de Europese verkiezingen, met de kiezers gekonfronteerd. Nemen deel: Philip Delmotte
(KP), Frans Loozy (Agaiev), Luc Benoit (CVP), Frans Vansteenkiste
(VU), Fernand Dehaene (PVV),
Roos Eligius (PVDA) en Filiep Bossuyt (SP).
Het debat wordt gemodereerd
door Filip Derynck, medewerker van
de Westvlaamse Volkshogeschool.
Het debat gaat door in Jeugdhuis
Ten Goudberge, Deken Jonckheerestraat 3 te 8610 Wevelgem. Vrijdag 1
juni om 20 u.

NEDERLANDSE PUZZEL CLUB
met veel puzzelleden in België, vraagt voor h a a r
nieuwe aktie in België:
A3 de INTERNATIONAL ACTION CLUB;
B) Belgische puzzelklub en het KBBRS, enige dames
of heren die zeer akkuraat kunnen typen en thuis over
een goede schrijfmachine beschikken. Voor het typen
van:
1) adressen op zelfklevende etiketten per 500 netto
1.500 Bfr.;
2) 3 namen en adressen op zelfkarbonerende formulieren typen, per 250 formulieren (750 adressen
2.500 Bfr. netto).
Tevens gevraagd een persoon die puzzelboekjes in
couverts wil inpakken. Per 500 couverts 1.200 Bfr. netto.
Schrijf een gesloten brief met n a a m en adres aan:
NED. PUZZEL CENTRUM,
P O S T B O X 6350,
P C 2000 H J . H A A R L E M , N E D .
(Adv. ss)

Senator Van In vraagt integratie
Europa-kollege in Brugge en Vlaanderen
lijk onbewust van de „denk-tank" die
het binnen zijn muren heeft gehaald
Zonder protest maar ook zonder
geestdrift heeft de stad Brugge zowat 140 miljoen frank in zijn EuropaKollege geïnvesteerd. Maar in enig
Brugse verslaggeving zal men vruchteloos naar meer gegevens of perspektief in verband met het EK zoeken. Ons voorstel (van januan 1982)
om de integratie van het EK met stad
en volk te verbeteren en om eindelijk
de schat van wereldwijd-verspreide
ex-studenten aan te boren, blijft bij
een belofte van „onderzoek"."

Zopas schreef senator Guido Van
In een open brief aan de heer J. Lukaszewski, rektor van het Europakollege te Brugge.
„In 1949, toen Europa ook letterlijk
een puinhoop was, hebben enkele
vasthoudende
en
vooruitziende
geesten de idee opgevat om jonguniversitair gediplomeerden een aanvullende opleiding te geven met het
oog op de zo vurig gewenste Europese één-making.
W e mogen zonder overdrijven
aannemen dat het gros van wie nu in
Europa (en in een stuk van de wereld) naam en invloed heeft, hetzij als
gast hetzij als professor, hetzij als
student met het Brugs Europa-Kollege heeft kennis gemaakt
Om de inflatie van Europese opleidingscentra (Florence, Berlijn, Dublin, Maastricht.J die sinds het ontstaan van het kleine, bureaukratische
Europa het licht zagen, heeft het
Brugse instituut zich weinig bekommerd. Deze keuze plaatste de Brugse instelling buiten de beperkte doelstellingen, buiten de kontrole maar
ook buiten de financiële bijdragen
van het Europees Parlement Onlangs hadden w e de gelegenheid de
deelnemers op een Volksunie-studieronde de vraag te stellen welk feit
onze eeuw in historisch perspektief
het felst zou tekenen. Bijna eensgezind drukte men de vrees uit d a t eerder nog dan ruimtevaart nukleaire
ontwikkeling of technologische ingrepen, het optrekken en het instandhouden van een IJzeren Gor-

dijn dwarsdoor Europa de komende
generaties het meest zal beroeren.
W e hebben de indruk d a t zonder
het Europa van Straatsburg-Luxemburg-Brussel uit het oog te verliezen,
het Brugs Europa-Kollege alwat in
het echte Europa aan on-macht onvrijheid en gemiste kansen bestaat
nadrukkelijker moet kunnen aanpakken. O p basis van het integraal federalisme moet ook verwacht dat eerder dan de troetel-kinderen van
gecentralizeerde staten, jonge vertegenwoordigers uit de verscheidenheid van Europese volkeren aan hun
trekken kunnen komen.
Het gezapige Brugge is zich eigen-

Andere gastsprekers verwelkomen wij: Jaak Fermaut van de PFF
uit Frans-Vlaanderen en Valere
Quaghebeur, burgemeester van Alveringem en nationaal voorzitter van
het
Algemeen
Boerensyndikaat
Jaak Fermaut zal de rol van het
Frans-Vlaamse volk en gewest in het
Europa van morgen toelichten. Burgemeester Quaghebeur zal inleiden
in het Europees landbouwbeleid.
Tussendoor kunnen de aanwezigen
genieten van muziek van diverse
Europese volkeren.
Dit alles gaat door bij schepen
Pieter Vanhauwe in herberg „'t Patersvat", te Alveringem-dorp, om
20 u.
F. Becuwe

Over vlas
te Kortrijk
Met zijn standaardwerk „20 Eeuwen Vlas in Vlaanderen" en als promotor van het Nationaal Vlasmuseum te Kortnjk, tekent Bert Dewilde
een stuk reéle Vlaamse geschiedenis. Geen enkel gewas heeft eeuwenlang zo intens een rol gespeeld
in de lotsbestemming van een volk
als het vlas in Vlaanderen.
In een vlotte taal beschrijft Dewilde uitgebreid elke faze van de vlasteelt en de vlasbewerking. Hij behandelt het gebied dat binnen de gren:!en ligt van het oude graafschap
Vlaanderen, het huidige West- en
Frans-Vlaanderen,
Oosten
Zeeuws-Vlaanderen.
Ook spreekt Dewilde over de sociaal-ekonomische toestanden tijdens de bewogen industnalizering
van het vlas in het Sociaal Centrum
West-Flandria, Graaf Gwijde van Namenstraat 7, Kortnjk, op dinsdag 15
mei 1984, om 20 u. (org. Soc. en Med.
Werken West-Flandria).

Als Bruggeling, als lijstduwer voor
een gedachtenstroming die zonder
omwegen voor het samengaan van
de Europese volkeren ijvert, zou het
ons uitermate genoegen doen mocht
aan deze publieke oproep enige aandacht worden gegeven."

O p e n b a a r Centrum
voor
Maatschappelijk
Welzijn

Euro-meeting
te Alveringem
De VU-kern van Alveringem richt
op zaterdag 19 mei as. een Euroavond in rond zijn kandidaat Jaak
Vandemeulebroucke, die sinds jaren
in de bres springt voor alle verdrukte
volkeren, en niet aflaat de grote
politieke machten te bekampen voor
een op een rechtvaardiger basis
geordend Europa.

Senator Van In besluit zijn brief
met een wens;
„Is het dan zo vermetel om de op
til zijnde Europese verkiezingen van
zondag 17 juni 1984 aan te grijpen
om bij het rektoraat van het EuropaKollege en om in Brugge en in
Vlaanderen iets méér dan beleefde
belangstelling te wekken voor een
Instituut dat zich kan en moet veroorloven ruimer te denken en hoger te
mikken dan het benepen Europa van
artikelen en paragrafen...?

Kartuizerinnenstraat 4,
8000 Brugge I
Voltijdse betrekking van geneesheer-specialist te
begeven in de dienst huidziekten van het algemeen
ziekenhuis Sint-Jan van het O.C.M.W.-Brugge.
Vereiste voorwaarden:
a) Belg zijn;
b) de burgerlijke en politieke rechten genieten;
c) voldoen aan de militiewetten;
d) van onberispelijk gedrag zijn;
e) lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie;
f) houder zijn van het diploma van doctor in genees-, heelen verloskunde;
g) tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn;
h) in het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning
van geneesheer-specialist in de dermato-venereologie;
i) de voor de gesolliciteerde funktie bepaalde bijzondere
voorwaarden vervullen (specialisme, ervaring, erkenning
als geneesheer-specialist tegen uiterlijk de sluitingsdatum
van de kandidaturen, erkenning bij indiensttreding door
het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering);
j) verplichting te Brugge gevestigd te zijn, één jaar na het
einde van de proeftijd.
Inschrijvingsgeld: 400 fr. te storten op PR nr. 000-0099581-59
van het AZ St.-Jan van het OCMW^, Ruddershove, 10, 8000
Brugge 1, vóór 31 mei 1984 met vermelding „geneesheerspecialist in de afdeling huidziekten".
De aanvragen samen met de bewijsstukken en curriculum
vitae moeten ingediend worden uiterlijk op 31 mei 1984 bij
de heer voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge I.
(Adv. 86)

WEST-VLAANDEREN
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OOSTENDE: Vormingskursus „Doelmatig publiciteit voeren: of
hoe een aktiviteit de beste kansen op slagen geven". O m 20 u. in
de Peter Benoitstraat 58 ( V O V O ) . Org.: FVK-West-Vlaanderen
IZEGEM: Busreis naar Averbode. Bezoek aan de drukkenj en
aan het Ernest Claesmuseum, terugkeer via Scherpenheuvel. Inschrijven bij voorzitter Jozef Seynaeve, Vanden Bogaerdelaan
93 (tel. 30.33.28). Org.: V V V G .
KORTRIJK: Vormingskursus „Doelmatig publiciteit voeren: of
hoe een aktiviteit de beste kansen op slagen geven". Om 20 u. in
het Sociaal Centrum West-Flandna, Gr. Gwijde van Namenstraat
7. Org.: FVK-West-Vlaanderen.
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 Sprekers: Jaak Vandemeulebroucke en senator Guido Van In.
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Ierse f oik-voltreffer
in Boutersem

BRABANT
MEI
18

D e f o l k a v o n d , met de g r o e p C u c h u l a i n , is in W i l l e b r i n g e n
( d e e l g e m e e n t e van B o u t e r s e m ) een voltreffer g e w o r d e n . Dit
rnitiatief van de V U - a f d e t m g is uitgegroeid tot een v o o r velen
onverwacht sukses
H e t w a s n o c h t a n s een ietwat g e w a a g d e o n d e r n e m i n g o m in d e
v e r s t e uithoek van de g e m e e n t e zo'n f o l k a v o n d te beleggen. M a a r
d e g e g a d i g d e n k w a m e n bij tientallen o p d a g e n .
D e hangar bij f r u i t k w e k e r Fons O l e m a n s (politiek s e k r e t a r i s en
O C M W - r a a d s l i d ) w a s net niet te klein. Er w a s alvast g é é n tafel teveel
In deze gemeente van het Hageland, waar de Volksunie het nog
immer met makkelijk heeft om een
grote knng van politieke werkers te
bereiken, was de leden- en vriendenbijeenkomst van vorige zaterdag dan
ook een opmerkelijke bedoening

en wijn en trappist en vleesschotels
voor andersgezinden) was de thuisontvangst bij fruitkweker Olemans
verrassend gezellig Ook de groep
Cuchulain kwam duidelijk op zwier
omwille van het biezondere kader
waann ze konden optreden

De afdelingsvoorzitter verloor zijn
sceptisch weddingschap en moest
de bestuursleden achteraf op de
duurste wijnfles trakteren

Kamerlid Willy Kuijpers vermeldde
in zijn korte toespraak het voor de
V U belangnjke aspekt in deze ontvangst ten huize van de Olemansen
Precies deze familie is in de streek

Voor zo'n folkavond (met de kaas

Gemeente Ternat biedt
een gelegenheidsboom aan
Een paar weken geleden hebben
v ^ melding gemaakt van het belangrijk milieuvriendelijk initiatief van
onze schepen van Leefmilieu te Ternat i v m de aanleg van levende
wilgenschermen tegen de geluidshinder langs de autostrade naar de
kust

bestuur waann men een voorkeur
uitdrukt uit volgende bomen berk,
lijsterbes, tulpenboom, wilg, es of
notelaar (uit de gemeentelijke kwekerij) De gemeente verwittigt wanneer de aanvrager de jonge boom dn
container) in ontvangst mag komen
nemen

Een tweede initiatief van schepen
L De Backer dat deze lente het licht
zag leggen wij graag aan onze lezers
en mandatarissen en raadsleden
voor De enen kunnen overwegen
het initiatief ook in te voeren, de
anderen kunnen het in de gemeenteraad aanbrengen In de gemeente
Ternat kan men ter gelegenheid van
biezondere gebeurtenissen zoals geboorte huwelijk en gouden jubileum
een boom planten Deze boom herinnert dan aan die gebeurtenis Het
gemeentebestuur biedt dit geschenk
aan als aandenken Men schrijft gewoon een briefje naar het gemeente-

In een uitgave van het gemeentebestuur wordt aan de hand van een
korte beschrijving een idee gegeven
over de groeiwijze van de boom,
over zijn vruchten, de tijd van planten en het waarom van de boom bij
een bepaalde gelegenheid Een notelaar bijvoorbeeld wordt geplant bij de
geboorte van een eerste kind
W I J hopen dat op die wijze de
liefde voor de natuur en de eerbied
voor bomen bij de brede lagen (opnieuw) levendig w o r d t Ook het
groen gelaat van een gemeente kan
er beter door worden Een prachtig
initiatief, dat weM
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reeds jarenlang aktief als Vlaamsnationale voorvechters
BIJ gelegenheid van 30 jaar V U
kon de plaatselijke Boutersemse
Volksunie geen betere feestplaats
kiezen, aldus Willy Kuijpers
Veel gewezen VU-leden kwamen
op deze feestavond opdagen wat
een aanwijzing is voor een geaktiveerde werking in de komende jaren
Ovengens w e r d bij gelegenheid
van deze suksesrijke aktiviteit door
de afdeling een „Open Bnef" gestopt
in alle brievenbussen met politieke
beschouwingen op het CVP-gemeentebeleid
Het IS nu te hopen dat de Boutersemse VU-afdeling, na de prachtige
folkavond, verhoogde energie blijft
opbrengen om meer mensen bij de
werking te betrekken en onophoudend intens politiek werk te presteren

Sparen - Leningen - Verzekeringen

GROEP ARGENTA
Kantoorhouder

FONS

PRINSEN

lan 242
, 1711 ITTERBEEK - DILBEEK

K 569 09 14 - 569 11 17

Grote
Euro-meeting
te Halle
Op vrijdag 1 juni 1984 om 20 u
wordt in de zaal K O C De Bres te
Halle een Volksunie-meeting georganizeerd met de Euro-kandidaten van
het arrondissement Halle-Vilvoorde
Sprekers zijn Vic Anciaux, volksvertegenwoordiger en algemeen
voorzitter van de Volksunie, lijstduwer op de VU-Eurolijst
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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
V O S S E M : 13de VU-bal „30 jaar Volksunie" om 20 u 30 in zaal
Edelweiss, Vossemberg, te Vossem Met Studio Mach I D J
Eddy
MEISE: Euro-folk-festival in de sporthal van Meise Om 14 u 30
m m v artiesten uit Fnesland, Occitanie, Baskenland, Eupen,
Vlaanderen en Jef Eibers
ROOSDAAL: Lentewandeling in en om Roosdaal Vertrek o m 14 u aan de kerk van Leberg (Kapelleweide) Terug rond 16 u 30
HALLE: Europese avond om 20 u in het K O C „De Bres",
Possozplaats Voorstelling door Jan Camiel Cornells, voorzitter
„Het Europa der Volkeren" door Willy Kuijpers (2de kand lijst
VU-EVA) en een „Nieuw Europa" door Jef Valkeniers (7de
plaatsvervanger lijst VU-EVA) Org Vlaamse studieknng van
Groot Halle, werkgroep Internationale Samenwerking
JETTE: Fuif om 20 u in het Tref centrum, Leopold I-straat 329
Inkom 80 fr, voorverkoop 60 fr
HULDENBERG: Natuurwandeling in St-Agatha-Rode met gids
Vertrek om 1 4 u 4 5 aan het oud gemeentehuis Iedereen
welkom
SCHAARBEEK: 7de jaarlijkse haantjeskermis van 12 tot 16 u in
het uitgebreide „'t Ezelsbrugske", Kon S Mariastraat 66

Uit de Taalklachtenbus

Daan Vervaet, volksvertegenwoordiger, 7de kandidaat op de V U Eurolijst Jef Valkeniers, volksvertegenwoordiger en burgemeester van
Dilbeek, 7de plaatsvervanger op de
VU-Eurolijst Mark Demesmaeker,
gemeenteraadslid voor Groot-Halle,
zal de meeting inleiden en een of>roep doen tot de jongeren
De toegang is gratis en de organizatie berust bij VUJO-Groot-Halle

Het zou nodig zijn dat ook de
minister van Financien de wetten

Marmotjogging
te Wezembeek-Oppem

VU-Anderlecht
in rouw

O p 27 mei gaat de 2de Marmotjogging door te Wezembeek-Oppem Start om 14 u aan de Marmotlaan te Wezembeek-Oppem Inschrijvingen gemeentelijke sporthal, Astridlaan van 12 u 5, 10, 15 en 20 km
20 000 fr prijzen Alle inlichtingen bij
Jan Boon 02-7317842

O p 11 mei '84 overleed in het A Z
te Jette Elvira Van der Bracht moeder van ons lid Etienne Poisson Zij
was ons oudste lid en een kranige
overtuigde Vlaamse vrouw, recht
voor de vuist verknocht met hart en
ziel aan de Volksunie Zij kreeg in het
leven ook zware slagen Haar broer
en twee neven sneuvelden in de
Russische steppen Haar eer was
trouw, zo leefde en stierf zij In onze
herinnering zal zij blijven voortleven
om haar onwnkbaar geloof in de
Vlaamse zelfstandigheid

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

• Senator Rob Vandezande vroeg
aan minister Nothomb hoe het kwam
dat een inwoner van het Vlaamse
Gewest minder ontvangt dan een
inwoner van het Waalse Gewest,
wanneer moet overgegaan worden
tot de verdeling van het Gemeentefonds
W I J kennen het liedje nu al lang De
verdeling gebeurt op basis van de
volgende cnteria bevolking, oppervlakte en rendement van de personenbelasting Na de opneming van
de ajfers van het Bijzonder Fonds
voor Maatschappelijk Welzijn en het
Gemeentefonds ziet de verdeling er
als volgt uit 5 702 per inwoner voor
Vlaanderen, 7487 voor Wallonië en
4945 voor Brussel

Als voorbeeld wil ik hem een
reeks opvoedingstehuizen opsommen waar evenveel Nederlandstalige zieken als Franstalige zieken zijn
opgenomen en waar geen enkele
dokter of verpleegster werkt die
Nederlandstalig is
• Nu na 21 jaren bestaan van de
taalwet moet vastgesteld worden
dat er geen taalkaders bestaan in
verschillende parastatale instellingen
afhangende van het ministene van
Financien nl Gemeentekrediet van
België, Nationale Maatschappij voor
Krediet aan de Nijverheid, Nationale
Bank van België, Herdiskonteringsen waarobrinstituut. Centraal Bureau
voor Hypothecair Krediet, Bankkommissie, ASLK

Leuvense
Dosfelkring
de Witte achterna

eens zou naleven, hij kan daarvoor
even te rade gaan bij zijn kollega minister Nothomb

• W I J ontvangen
voortdurend
klachten over de wanverhoudingen
op taalgebied in het Museum van
Midden-Afrika in Tervuren en dit
tussen het leidend jaersoneel De
verhouding is 5 N en 6 F Denkende
dat WIJ ons vergisten vroegen wij aan
de heer Coens, minister van Onderwijs, of dit normaal is en hij antwoordt er inderdaad bevestigend op
W I J zouden graag vernemen in welke
instellingen over de taalgrens d w z
in het Franstalige gebied er panteit
bestaat tussen Nederlands- en
Franstaligen

Rouw om
Loe Ceysens
Groots en geweldig leefde Loe
Ceysens in onze vriendengroep
voor zijn volk.
Pas 55 jaar en wg moeten hem
missen in zijn familie, in onze beweging. Met moed en kreativiteit —
samen met Jef Bisschop en Armand Van Laer — nam hij in Winksele aan de verkiezingen van 1970
deel met als enig doel ook gemeentelijk de volksnationale stem te
laten horen. Loe was een kunstenaar. Overgeplant vanuit Limburg
naar 't Winkselse Brabant hadden
zijn Kempense stevigheid en Brabantse zwier in gebaar en lijn iets
van beide.
Daaruit groeiden — net als bij
zijn vader die de Voer uitbeeldde
— met enkele lijnen vele harmonische tekeningen. Loe had oog voor
het detail, het eigene van de samenleving. Zo ook in zijn enige verzamelingen, zo ook in zijn kontakten.
't Tekende zijn en onze vriendschap. Hij blijve in onze herinnering
onze aktie bezielen.

WIJ bieden aan onze vnend Etienne de families Poisson en Van der
Bracht onze oprechte deelneming

Willy Kuijpers,

MEUBELEN «DE KEIZER
ubelen - Lusters - Geschenkartikel*

Onklopbare prijzen
in kleinmeubels en salons
(speciale voon
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Euro-verkiezingsbus
rijdt door Limburg
Voor de Europese verkiezingskampagne in Limburg, wordt een
verkiezingsbus ter beschikking gesteld 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 verkiezingsbus in de verschillende afdelingen v\/ordt ingezet bij gelegenheid
van allerhande manifestaties markten, 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 diskjockey in de bus (platen meebrengen), een straattoneel, een liedjeszanger, een poppenkast, een tombola, alles wat u maar kunt bedenken
om animatie rond de verkiezingsbus
en rond de Europese verkiezingen te
bedenken
Wat verwachten w e nu van de
afdelingen rond deze verkiezingsbus'

verwachtingen voor deze Euro-kampagne
1 De eigen borden plaatsen einde
van de week is de uiterste datum Affiches zijn/worden ter beschikking
gesteld
2 Een eigen pamflet uitgeven, al of
niet in kantonnaal verband Een volledige 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 animatie-dag
rond de showbus

opbouwen

4 Een plaatselijk steunkomitee oprichten, waaraan minstens de plaatselijke mandatanssen deelnemen Zij
ondertekenen bijvoorbeeld het huisaan-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
011-223688
Arr Tongeren-Maaseik Jaak Indekeu, Peerderbaan 39, WijchmaalPeer, tel 7331 49 (Voor TongerenMaaseik wordt verdeeld als volgt
kantons Tongeren-Borgloon via Luk
Robijns in Borgloon kanton Bilzen
via Johan Sauwens, kanton Dilsen
en Maaseik via Mathieu Lowis, ovenge via Peer

Groot Limburgs en
Vlaams familiefeest
In het kader van de Europese
verkiezingen, organizeert de V U Limburg een grootse familiedag voor
alle Limburgse (en andere) VU-gezinnen
Het foest zal plaatshebben op 10
juni a s . Pinksterzondag, vanaf de
middag, op het domein Bovy te Zolder
Er wordt o a gezorgd voor allerhande volksspelen en Vlaamse kermis, baby-sitdiensten en kinderanimatie, muzikale omlijsting, een
blaaskapel, een barbecue dn 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 ) kunnen kontakt
nemen m f t Nico Hindnks, Rapertingenstraat
58,
Hasselt
tel
011-270984 of Jaak Indekeu, Peerderbaan 39, Wijchmaal-Peer, tel
011-733149

1 Dat ZIJ zo gauw mogelijk de
manifestaties en andere gebeurtenissen in hun afdeling melden waarvoor ZIJ denken dat de verkiezingsbus een nuttige aanwezigheid zou
betekenen
2 Dat de afdeling ervoor zorgt dat
de plaatselijke mandatarissen, bestuursleden e d aanwezig zijn als de
bus komt pamfletten uitdelen, de
mensen ontvangen, informeren,

Euro-aanhangers

3 Dat plaatselijk propaganda-materiaal (strooibiljetten affiches, vlaggen) voor handen is

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

4
bus
5
bus,
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W e vragen wel in de afdeling
iemand die er hoofdelijk verantwoordelijk IS dat de aanhanger wordt
opgehaald en weer terugbezorgd in
goede staat

Dat er enige animatie rond de
IS
Dat er een standplaats voor de
met een stroomaansluiting van
volt IS

Euro-propaganda

Dnngend aanmelden bij organizatie-verantwoordelijke Jaak Indekeu,
Peerderbaan 39, Peer-Wijchmaal,
telefoon 011-73.31.49.

Ter attentie van de afdelingen,
geven we nog even de belangnjkste

ZOIKIÈC]'
— Man, 34 jaar (St-Pieters-Leeuw)
zoekt betrekking Ervanng als kleermaker en in het bezit van het rijbewijs C (DV 005)
— Leraar, lichamelijke opvoeding,
25 jaar (St-Truiden) zoekt gepaste
betrekking 2 jaar ervanng (DV 006)
— Werkman, 47 jaar, zoekt gepast
werk Heeft rijbewijs C en is tweetalig ( D V 0 0 9 )
— Man, 35 jaar, zoekt een betrekking 12 jaar ervanng als all-round
bediende ( D V 0 1 7 )
— Bediende-typiste, 20 jaar, zoekt
betrekking 4-talige daktylo (DV 018)
— Klerk-typiste, 23 jaar, zoekt werk
3 jaar ervaring ( D V 0 1 9 )
— Verpleger, 26 jaar en gehuwd,
zoekt werk in ziekenhuis, rusthuis of
dergelijke Reeds ruime ervanng
(DV 023)
— Licentiaat rechten, 25 jaar en ongehuwd, zoekt een betrekking Vnjgesteld van legerdienst 2-talig en
goede noties van het Duits en Engels ( D V 0 2 4 )
— Jongeman, 19 jaar en militaire
verplichtingen volbracht zoekt werk
als
chauffeur
of
magazijnier
(DV 037)
— Bediende, 20 jaar, zoekt werk
Talen Ned-Fr-Eng Bijzondere vaardigheid daktylo ( D V 0 3 3 )
— Gezins-sanitaire helpster, 19 jaar
en ongehuwd zoekt werk (DV 046)
— Kinesiterapeute, 25 jaar, gehuwd
en 2-talig, zoekt gepaste betrekking
(DV 047)
— Schnjnwerker
(Kalken)
zoekt
werk ( D V 0 5 3 )
— Regent lichamelijke opvoeding,
27 jaar en gehuwd, zoekt gepaste
betrekking (DV 059)
— Bediende, 19 jaar, ongehuwd en
vnjgesteld van legerdienst zoekt betrekking Diploma H S O menswetenschappen Kan typen (DV 062)
— Vrouw, 28 jaar en gehuwd, zoekt
halftijdse betrekking als schoonmaakster ( D V 0 6 8 )
— Man, 48 jaar, gehuwd en 2 kinderen, zoekt betrekking (DV 072)
— Jongeman, 20 jaar, ongeh en vnj
van legerdienst zoekt betrekking
Bezit getuigschrift van lager secundair onderwijs en getuigschrift van
leertijd voor het beroep van uitwasser-droogkuiser-verver (DV 083)
— Vrouw, 38 jaar, gehuwd en 3 kinderen, zoekt halftijdse betrekking als
schoonmaakster-opdienster in kliniek of school (DV 085)

— Bediende, 20 jaar en ongeh zoekt
kantoorwerk Diploma van hoger secundair
onderwijs
Kan typen
(DV 088)
— Bediende, 22 jaar en ongeh zoekt
betrekking Diploma van hoger secundair onderwijs, ekonomische afdeling Is 2-talig en kan typen Onmiddellijk vnj (DV 089)
— Verpleegster (St-Pieters-Leeuw)
zoekt werk in ziekenhuis of rusthuis
Reeds ruime ervaring (DV 097)
— Jongeman, 20 jaar en ongeh
zoekt betrekking Diploma van hoger
secundair onderwijs en heeft eveneens 1 jaar tolkenschool gevolgd
(DV 098)
— Man, 31 jaar, in het bezit van
rijbewijs C, zoekt werk als chauffeur
voor nationaal transport ( D V 0 7 1 )
— Mecanicien, 29 jaar en g e h , zoekt
betrekking als werkman-specialist in
de sektor van algemeen onderhoud
(DV 077)
— Bediende, 31 jaar en geh zoekt
halftijdse betrekking als telefoniste
of andere sociale funktie (DV 106)
— Bediende zoekt betrekking (bureelwerk) ( D V 1 1 1 )
Voor inlichtingen en kontakten
zich wenden tot volksvertegenwoordiger Daan V e r v a e t Brabantsebaan
373 1683 St-Laureins-Berchem, met
vermelding van het refertenummer
Telefoond 02-5325795 van 18 u 30
tot 21 u 30

H

ET A N Z vraagt ieder vindingnjk
kunstenaar of graficus, liefhebber of beroeps, een logo te ontwerpen die dienst moet doen als
bnefhoofd, op affiches, programmaboekjes, op uitgaven of als A N Z onderscheiding in de vorm van een
medaille p f beeldje
Het geheel wordt ingestuurd vóór
1 juli 1984 aan het ANZ-sekretanaat
Vrijheidstraat 30-32, bus 14, 2000
Antwerpen waar ook het volledige
reglement kan bekomen worden

De winnaar ontvangt een prijs van
tienduizend frank

Vakantie
SALOU - Spanje
Te huur appartement met 3 kamers
-I- stortbad -I- living -i- keuken en
zeer groot terras
Vrij van 11/5 tot 30/9/'84
Tel. 02-523.18.03
CAdv 83)

DortmunderThier Braü-hoven

lepel & vork...
BROOD -

BANKETBAKKERIJ -

DOOPSUIKER

LASAT - Tel. 521.14.40
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK
Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht
Feestzalen

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel 014-544007
Maandag gesloten
Rustieke sfeer

RUBENS

Voor
iedere
gelegenheid
2 prachtige feestzalen tot
. 250 pers
Eigen k e u k e n
O o k zondag restaurant
M o o i e tuin t e r b e s c h i k k i n g
Dorpstraat 4
Tel.

WIJNIMPORT HERMAN
Douane - stapelhuis
Menenstraat 376
Wevelgem
Tel 056-412922
056-4181.68
Invoer Bourgondieen Bourdeauxwijnen
Alle grote wijnen rechtstreeks
uit de kastelen
Degustaties en verkoop
elke vnjdag van 17 tot 19 u
elke zaterdag van 10 tot 13 u
en op afspraak
Industriële
brood- en banketbakkerij
Roomijs

WILFRIED BLANCQUAERT

2590 Berlaar

03-482.16.05.

Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel 091-67 57 12

Tervuursevest 60, LEUVEN
Tel 016-228672
Kon Astridlaan 85, KONTICH
Tel 031-573032

KOFFIEBRANDERIJ
SANO
Emiel Witmansstraat 36
Schaarbeek
Tel. 02-734.56.09
Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi

Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL
Tel 02-2187489
Brugse Baan 1, HULSTE
Tel 056-711536
Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor
feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dortmunder Thier van 't vat.
Levende Water Tonissteiner Sprudel.
goed en goedkoop eten

Hotel-restaurant-pub

Tower Bridge
O p 5 mm vdn Hpizelpdrk
Hotel met goode smdak slandmgkamers dlle komfort
Hoidobaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 02 40
R(^st zondag gesloten Hotel open
Ti|dens de week suggesties van de chef t spijskaart
Open alle dagen
maaltijdchecks

Banketbakkerij

Voor een lekker etentje
in een gezellige sfeer

EETHUIS T VOSKE
Verbertstraat 145-147
2110 Schoten, 03-658.41 76
W I J verzorgen al uw feesten

ANTWERPIA
Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel 052-4232.46
Wekelijkse rustdag vnjdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december
De familiezaak met traditie
(adv 23J

MAURITS GOSSYE

JOOST GOSSYE

Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
TeL 053-213533

Dr Van De Perrelei 51
Borgerhout

Tel 03-23656.54
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Kasteel en park van Mesen verkrotting nabij

In Lede gaat een uniek
patrimonium ten onder (2)
Sinds 1969 ligt in het Oostvlaamse Lede het „Kasteel van Mesen" op een 7 hektaren grote domein er
onbeheerd bij. De gebouwen zijn het totale verval nabij en het eromliggende domein, ooit een prachtig park en goed
onderhouden tuinen en een gevarieerde boomgaard, is één grote woestenij. Ten gevolge van o.a. de lankmoedigheid
van de overheid en de geldzucht, gekoppeld aan seniele inertie, van de eigenaar (de VZW „Institution Royale de
Messines") is het zover kunnen komen.
Overheidspersonen beloofden indertijd stappen te ondernemen om
een regeling te treffen tot redding
van zodra een bestemming gevonden zou zijn Mogelijke bestemmingen voor de gebouwen en fiet domein zijn veelvuldig Zowel op kultureel, rekreatief, educatief als op sportief vlak Overheidsdiensten kunnen
er ondergebracht worden Een bestemming kan gevonden worden in
de verzorgende sektor en ten slotte
zou het geheel als handelspand uitgebaat kunnen worden

Ligging
In de gemeente zelf ligt het domein centraal en is het goed bereikbaar zowel met het openbaar vervoer als via de weg Het station van
Lede (lijn Gent-Aalst-Brussel-Leuven) staat op enkele stappen en in
de onmiddellijke omgeving zijn twee
autobushaltes (lijn Aalst-Overmere).

ke funktie Gronden voor het oprichten van sportinfrastruktuur of voor
een multifunktioneel (Kultureel) Centrum zijn ter beschikking, maar de financiële middelen om te bouwen
ontbreken en het ziet er naar uit dat
daann geen verandenng zal komen
in de nabije toekomst De Gemeentelijke Openbare Biblioteek is dnngend
aan uitbreidings- en aanpassingswerken toe Het „Kasteel van Mesen",
bestaat uit een uitgestrekt domein
(7 ha) en gebouwen die zowat 3.500
m2 bestnjken De gebouwen bestaan uit het markizaat twee vleugels schoolgebouwen, een kapel (gebouwd in kruisvorm) met uitstekende akoestische eigenschappen, het

aan te leggen De gebouwen of
gedeelten ervan kunnen gebruikt
worden voor rijksdiensten (b.v. archieO, provinciediensten, gemeentelijke diensten en interkommunale bedrijvigheden. Ook de verzorgende
sektor kan er gebruik van maken,
zowel van (de) gebouwen als van
het park of de tuinen b.v. als rekreatiepark en bezigheidsmogelijkheid
(groenten, bloemen enz) voor de.
bejaarden uit het aanpalende rusthuis. Het domein kan eveneens voor
zuiver rekreatieve doeleinden opengesteld worden, b.v. als wandelpark,
met kleine dierentuin, kinderboerderij, speeltuin enz. Voor handelsbedrijvigheid ten slotte (b.v. horeca) is het

Lede ligt niet ver van de uitrit Mere
van de autostrade Brussel-Oostende
en wordt doorkruist door de rijkswegen Aalst-Gent en Erpe-Wichelen
Het domein ligt in de onmiddellijke
omgeving van het gemeentehuis, de
Markt (handelscentrum), het Administratief Centrum (postkantoor,
rijkswacht belastingskantoor), de
Brandweerkazerne en de gemeentelijke politie Het rusthuis van het
OCMW paalt aan het domein En in
de onmiddellijke omgeving zijn scholen en lokalen van jeugdbewegingen
Tegenover andere belangrijke gemeenten heeft Lede een centrale
ligging (Aalst Dendermonde, Wetteren, Erpe-Mere, Wichelen) en provinciaal gezien ligt Lede eveneens behoorlijk centraal
Mogelijke
bestemmingen
Lede is erg beperkt op het gebied
van de kulturele voorzieningen (het
Kultureel Centrum, een oud herenhuis, voldoet niet meer) en gemeentelijke sportinfrastruktuur is helemaal
afwezig Het Sportcentrum Bloso in
Oordegem is met centraal gelegen
en heeft helemaal geen gemeentelij-

De kapel van het „Kasteel van Mesen". Indertijd een pronkstuk, zowel
binnen als buiten. Nu vervallen en leeggeroofd. Een ruimte met vele
mogelijkheden, o.a. omwille van de hoge akoestische
kwaliteiten
geschikt voor koncerten, toneelvoorstellingen, kongressen e.d.
Hollands paviljoen, stallen en een
orangerie, enig in België wat opvatting en grootte betreft
Enkele mogelijke bestemmingen
van de gebouwen, geheel of gedeeltelijk toneelzaal, kongreszaal, filmzaal, feestzaal, biblioteek, tentoonstellingsruimten, vergaderlokalen, infrastruktuur voor kreatieve aktiviteiten (kooklessen, naailessen, schilderen, enzJ, museum, kunstonderwijs
enz In de gebouwen kunnen allerlei
zaalsporten (continu of tijdelijk) beoefend worden en het domein zelf is
uitgestrekt genoeg om sportvelden

uiteraard ook geschikt gezien de
ligging en de uitgestrektheid en het
gevarieerde gebouwenaanbod
Dus mogelijke bestemmingen te
over Vraag is, wie zet de definitieve
stap tot aankoop of terbeschikkingstelling Eén zaak is zeker als er niet
spoedig ingegrepen wordt gaat een
uniek patrimonium naar de verkrotting Het IS minder dan vijf voor
twaalf!
Met dank aan Reg Delannoy en
Antoon Mertens.
P. Jules Henderickx, provincieraadslid.

Vlamoven - Safaripark?
Tot grote verbazing van de plaatselijke bevolking, dook in het Denderleeuws natuurgebied, aangeduid met de idyllische naam „Vlamoven", een heuse leeuw op. Over de herkomst van koning „Nobel" is
weinig twijfel; zijn verzorgers lieten hun „naamkaartje"
achter

OOST-VLAANDEREN
MEI
18 DESTELBERGEN: „Het Europa der Volkeren" met Willy Kuijpers
in de ex-gemeenteraadszaal, Dendermondsesteenweg 460
(Dorp) Om 20 u
19 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.
20 WETTEREN: Wandeling met Euro-verkiezingskandidaten van de
VU-lijst nadien broodmaaltijd en toespraak door Willy Kuijpers in
café De Knoesel. Aanvang om 14 u. 30 op het Felix Beemaertsplein.
20 ST.-AMANDSBERG: Inhuldiging van Berkenkruisje op het graf
van Michel Van der Donck, om 11 u. op het Campo Santo-kerkhof.
20 WETTEREN: Wandeling met Euro-verkiezingskandidaten van de
VU-lijst met nadien een broodmaaltijd en toespraak door Willy
Kuijpers in café De Knoesel Prijs 60 fr Aanvang om 14 u. 30 op
het Felix Beemartsplein.
25 HAMME: Gespreksavond met 't Pallieterke om 20 u in zaal „De
opkikker". Org. Vlaams Nationaal Jeugdverbond.
25 RONSE: Kaas- en wijnavond in „Den Armen Duivel", StMartensstraat 14, om 20 u. Prijs 200 fr. Gastspreker- Johan De
Mol.
25 GENT-BRUGSEPOORT: Kabaret-show met spreekbeurt door
Paul Van Grembergen over de Euro-verkiezingen. Om 20 u. in
Centrum Reinaert Reinaertstraat 26. Inkom vrij.
27 SINAAI: Grote familiefietstocht om 14 u. op de Dries te Sinaai
Daarna Breugelmaaltijd in zaal van de Paters te Duizend Appels.
Deelname is kosteloos. Org. Amedée Verbruggenknng Bij slecht
weer vervangend dia-programma vanaf 15 u
27 GENT-ZUID: Tweede varkensfestijn in lentestijl om 12u. te
Vurste (bij Gavere), Akkerlos 3. Inschr. bij Jan D'Haeze, Spijkstraat 159, 9110 Gent (SAB), 091-28.08.80.
30 KRUIBEKE-BAZEL-RUPELMONDE: Grote Euromeeting met
Nelly Maes en Walter Peeters, om 20 u. in café-restaurant
Scheldeland te Rupelmonde.

Taxistop: 111 lifthalten
in 34 gemeenten
zijn vaste afLIFTHALLEN
spraakpunten v»/aar kostendelende lifters en automobilisten
elkaar veilig kunnen ontmoeten.
Ze hebben als doel, vooral In de
niet-stedelijke gebieden, een
aanvulling te bieden op het veelal
gebrekkige openbaar vervoer.

Zaterdag 28 april vierden op de Sinaaise wijk Duizend Appels Fredenk
Bohrer en Lea Laureys hun 50-jarig huwelijksjubileum. Dit sympatiek
echtpaar werd door de hele wijk gelukgewenst tijdens een eucharistieviering in de kerk van de paters De jubilarissen werden zowel tijdens
de h. mis als op de daarna volgende receptie geprezen voor hun
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belangeloze dienstbaarheid in wijk en verenigingsleven.
Kwaliteiten
waarvan de plaatselijke Volksunie-afdeling zeker kan meespreken Het
was dan ook vanzelfsprekend dat de jubileumstoet
voorafgegaan
werd door de VU-afdelingsvlag en dat de VU-bestuursleden en VUmandatanssen talrijk aanwezig waren om hun kandidaat bij de
gemeenteraadsverkiezingen
1982, te feliciteren.

België is het eerste land waar,
met steun van de overheid, dit
aanvullende
verplaatsingssysteem op een grote schaal wordt
gestimuleerd.
Voor de inhuldigingsplechtigheid werden uit de eerste 34
gemeenten die in Vlaanderen op
16 mei met lifthalten starten. De
Haan die op haar grondgebied
17 lifthalten zal inhuldigen en
Zemst waar er 19 lifthalten zullen
komen gekozen
Van zijn kant heeft VU-voorzitter Anciaux aan het initiatiefnemende Taxistop laten weten
dat hij het lifthaltenplan steunt en
het bij de VU-gemeentemandatarissen wil aanprijzen.
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Diepenbeek dankt

LIMBURG
MEI
18 GENK: Info-avond over de Europese verkiezingen m.m.v. Jaak
Vandemeulebroucke, Jaak Gabriels, Johan Sauwens, onn 20 u. 30
in café Boxberg, Landwaartslaan.
19 OPOETEREN-NEEROETEREN: Vlaamse Meinacht - Lentebal in
het Ontmoetingshuis van Voorshoven.

Inderdaad, bij de aanvang van de
zomerperiode zal de stad Maaseik
letterlijk in de bloemetjes worden
gezet De bebloemingswedstrijd is
een initiatief dat reeds door enkele
andere gemeenten hier te lande met
sukses is ondernomen.
De bewoners van de stad nemen
er vrij aan deel. Bedoeling is de
direkte leefomgeving door aanplantingen te verfraaien. Hieraan is een
wedstrijd verbonden. Alle details
hieromtrent staan gepubliceerd in
het wedstrijdreglement
Het is niet de bedoeling om een
soort van kompetitie te houden. Het

10 juni:
Limburgs tuinfeest
O p zondag 10 juni a.s. organizeert
de Volksunie van de provincie Limburg een groots Vlaams tuinfeest.
Dit gaat door in het Domein „Bovy"
te Zolder en iedereen is welkom. Er
zal een barbecue gehouden worden
en verder zijn er oude Vlaamse
volksspelen.
Men kan inschrijven ter plaatse of
nu reeds bij de afdelingsbestuursleden van Limburg.

het meest gelezen tv-blad
in Vlaanderen

Biezondere dank ook aan alle
mossel- en kippensmullers op de
mossel-spreekavond van VU-Diepenbeek op 14 april 1984.

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.

„Bebloemingswedstrijd"
in de stad Maaseik
O p initiatief van J. Cuppens, V U schepen van Leefmilieu en in samenwerking met de animator van het
DAC-projekt Leefmilieu, Ludo Lemmens, zal er te Maaseik een bebloemingswedstrijd worden georganizeerd.

TV-EKSPRES

Hopelijk mogen w e u even talnjk
verwachten op onze volgende feestelijkheden.
VU-Diepenbeek

wedstrijdidee dient enkel tot stimulans. Bijgevolg zal er dus ook een bekroning van de inspanningen plaatsvinden.
Voor inlichtingen of formulieren
kan u terecht op de Technische
Dienst St-Lambertuskerkstraat 10,
3670 Neeroeteren, tel. 011-86.37.12.

• Chauffeur met ervaring en goede kennis van automekaniek zoekt
werk in binnenland, liefst omg. leperPopennge Kontakt G Vanoverschelde, Barrikadenplein 12, 1000
Brussel.
• Dame, 20 jaar en wonende in het
Mechelse zoekt een betrekking. Diploma uitbater van een koffie- en
snackbar en traiteur. Goede kennis
van het Frans Aanvaardt alle werk.
Retnr. 0189.

VU-Neerpelt
naar Diksmuide
Zondag 1 juli gaan wij naar de
57ste IJzertiedevaart te Diksmuide.
Wij zullen er bidden voor: „Nooit
meer oorlog" en voor onze rechten
en vrijheid. Ook dit jaar rekenen wij
weer op uw talrijke o p k o m s t
Wacht zeker niet af om in te
schrijven, daar verleden jaar de bus
reeds vol z a t die eerst komt eerst
haalt..
Na de IJzertaedevaart zullen wij
nog enkele bezienswaardigheden
aandoen en u de gelegenheid geven
om de dodengang te bezoeken en
ook Diksmuide zelf.
Wacht niet met u aan te geven
maar bel reeds, of neem kontakt op
met één der bestuurs- of raadsleden.
Onze telefoonnummers zijn: Paul
Coninx 011 -64.11.01, Boudewijn Leysen 011-64.06.69 of Flor Claesen
011-64.15.38.
Nadere gegevens worden meegedeeld bij aangifte (prijs, vertrek en terugkomst).

Dank aan de machinisten van de
VU-lokomotief,. W. Kuypers, J. Gabnels en J. Sauwens voor hun toedracht over de nakende Europese
verkiezingen

• Jongedame, wonende te Ramsel
zoekt een betrekking. Diploma van
geaggregeerde in het lager secundair en technisch onderwijs, plastische opvoeding. Ref. nr. 0192.

VU-voorzitter opende
Rodenbachhuis in Overpelt
O p 4 rfiei jl. kwam VU-voorzitter
Anciaux het Rodenbachhuis in Overfjelt officieel openen. Voordien had
er onder ruime belangstelling een
volksvergadering plaats met Jaak
Gabriels en Vic Anciaux.
Jaak Gabriels had het over de
Limburgse situatie. Hij toonde aan
dat Limburg het grootste slachtoffer
is van de ekonomische krisis en dat
de overheid dringend haar verantwoordelijkheid moet opnemen.
Vic Anciaux handelde over de
Europese verkiezingen. De VU-voorzitter meent dat de kiezer bij de
Europese verkiezingen een signaal
moet geven aan de meerderheidspartijen. Het beleid van deze rege-

ring is zowel vanuit Vlaams als vanuit
sociaal standpunt onaanvaardbaar,
aldus voorzitter Anciaux.
De meer dan honderd aanwezigen luisterden geboeid naar de toespraken van Jaak Gabriels en Vic
Anciaux.
Na de volksvergadering opende
Vic Anciaux het Rodenbachhuis. De
VU-voorzitter was biezonder geïnteresseerd in de „belastingsscomputer" waarmee de afdeling aan de
plaatselijke bevolking een goede service verleent
Met deze geslaagde samenkomst
heeft het afdelingsbestuur de campagne voor de Europese verkiezingen ingezet

• Heer, 22 jaar en wonende in het
Bornemse zoekt een betrekking. Diploma: geaggregeerde lager secundair onderwijs, Nederlands, Engels,
godsdienst en geschiedenis. Ref. nr.
0193.
Belangstellenden kunnen kontakt
opnemen met Volksvertegenwoordiger Joos Somers, via het Vlaams
Nationaal Centrum, Ontvoeringsplein 1, te 2800 Mechelen, tel.:
015-20.95.14. Gelieve het ref. nr. te
vermelden.

Werkaanbieding
Vlaams Ziekenfonds te Ovenjse
werft aan: dynamisch bediende, stipt
en zelfstandig
werken
vereist
Afgest juni '84 komen in aanmerking.
Tel. 02-687.95.42, na 18u.

Aanbevolen huizen
PVBA
J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur.

Kollegestraat 33, 2400 M o l
014-31.13.76

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

PVBA BERT
Assesteenweg 101, Ternat
Tel. 02-582.13.12

VAN DER CRUYS
Assesteenweg 65, Ternat
Tel. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u. Zondag gesloten.

Tel. 014-21.12.07
Fraikinstraat 20,
Herentals

VERDELER
VOLKSWAGEN-AUDI

ESOX
STAN PHILIPS

GELD
Onmiddellijk te bekomen bij

FRANS VAN MOORTER
Vijfhulzen 6, Erpe
Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57

Import - Export

Silhoueite
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel. 21.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.65.75

VAKANTIE
AAN ZEE
TE
OOSTDUINKERKE

DE PRIJSBREKER
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Tel. 03-236.45.31

Kantoor ROMAN
Katsijnenhoek 25
9660 BRAKEL
Tel. 055-42.36.36
(Adv. 54)

KLEDING LENDERS
Sint-Damlaanstraat 41
Wommelgem
Tel. 03-353.70.39

Zondag en maandag gesloten.

Open van 10 tot 1 9 u . 30

n.v. de winne uyttendaele
handelsdrukkerij typo - offset
fabrikatie omslagen - zakomslagen

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages

De goedkoopste kaskredieten,
financieringen, hypoteken

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16
GEORGES DE RAS PVBA
Loodgieterij, sanitair, zink, gas,
roofing. waterverwarmers,
schouwvegen en regelen
mazoutbranders.

GUIDO NUYTTENS
Dames-, heren- en kinderkleding.

. _ ^ _ ^ ^ ^ _ > > A d

LEOPOLD H-LAAN 1205
8458 OOSTDUINKERKE
TEL 051/11 26 29
WOENSDAG GESLOTEN

van het goede meubel

02-428.69.84

Leon Theodorstraat 36,
1090 Brussel

Littoral

itgebreide keus bemeubelde vtlla's - appart. - en studio's
in alle prijsklassen alles inbegrepen
vraag gratis katalogus met foto's

< E ^ ^ STUDIO
I J ^ DANN

Groothandel Hengelsport
Panorama 36
1810 Wemmei
Tel. 02-478.19.93

FRANSSENS OPTIEK:

DROOGKUIS WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ
ST.-PIETER

Longtinstraat 126, 1090 Brussel
Tel. 42619.39

Autocars, autobus,
ceremoniewagens,
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
Lede
Tel. 053-21.36.36
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Sportdokter Frans Van den Bossche:

„Hoe lang nog inleveren op
onze gezondheid?"
DESTELBERGEN — De profsporten beginnen meer en meer gewelddadige en volkomen ongezonde allures aan te nemen. Het fysiek en het medisch
geweld (de dopingziekte) begint zich nu ook te vertonen uren vóór en na de
stermeetings; van voetbalkompetities vooral. Maar zelfs amateursporten blijken door dergelijke virussen aangetast te worden. Veel wielertoeristen doen
niet onder voor hun professionele afgoden. Is sport, vooral bij kompetities,
nog een bedoening van gezonde lichamelijke inspanning, gekoppeld aan
ontspanning... ?

D

OKTER Van den Bossche, jarenlang medisch
adviseur bij het BLOSO
en nu ook lid van de kommissie
voor de nationale VU-sportdag
op 3 juni in Leuven, heeft ettelijke topatleten gekeurd, maar
vindt het vooral jammer dat nu
ook
amateur-sportievelingen
zich te buiten gaan aan opgefokte showprestaties.
Waartegenover dan in schnl
kontrast de afgenomen fysieke
inspanning blijkt van het merendeel van onze volksgenoten.
Met als gevolg de toegenomen
miljardenkost voor rekening van
de gezondheidszorg als rood cijfer op de rekeningen van de
rijkskas.
Het belang van gezonde
sportbeoefening in budgetair
perspektief kan onder meer
aangetoond worden aan de
hand van volgend niet onbelangrijk detail.
Ons land telt zo'n 57.000 hartinfarcten die elk telkenjare aan
de RIZIV 100.000 frank kosten.
Hetzij 5,7 miljard frank in totaal.
Het is voor medische specialisten een uitgemaakte zaak dat
indien de bevolking opnieuw
een passende fysieke inspanning zou opbrengen, het aantal
hartinfarkten met de helft zou
verminderen, hetzij een prompte besparing van ongeveer 3
miljard. Dezelfde financieel-opportunistische
berekeningen
werden gemaakt wat betreft
werkonbekwaamheid en vroegtijdige opnamen in bejaardentehuizen als gevolg van verwaarloosde lichamelijke aktiviteiten_
Vandaar dat dokter Frans
Van den Bossche veel belang
hecht aan sportdagen waarbij
vooral aan de jongeren op de
eerste plaats het besef wordt
bijgebracht dat sportbeoefening een uitermate belangrijk
aspekt uitmaakt van de volksgezondheid.
Hoewel, het wordt hoog tijd
dat ook de politici zulks eens
gaan inzien„.
F. Van den Bossche: „Men moet
zich eens gaan afvragen of het
sportgebeuren
bij ons nog kadert in de aktiviteiten ter stimulering van de volksgezondheid.
Enerzijds tellen we de opgefokte prestaties. En anderzijds
moeten we vaststellen dat sedentarisme één van de grote
plagen van de moderne tijd is.
Door het toenemend
komfort

17 MEI 1984

de staat soms niet meer in verhouding tot de fysieke konditie.
Zulks kan zeer kwalijke gevolgen hebben.
Ik heb er niets op tegen dat
een filmster het aerobicdansen
lanceert, maar er is groot gevaar
als die intense oefeningen niet
begeleid worden door faewegingsspecialisten. Er zijn zoveel
licentiaten lichamelijke
opvoeding werkloos die nochtans in de
medische
preventieve
sektor

beweegt de mens van vandaag
veel te weinig.
Trappen werden
vervangen
door liften. Voor alles en nog wat
is er werktuig voorhanden om de
menselijke aktiviteit tot een minimum te herleiden. Zulks heet
vooruitgang. En zulks dient uiteraard ook aangemoedigd te worden
Maar het is volkomen verkeerd om dan prompt een luilekkerleven te gaan lijden. Een
mens heeft geregeld fysieke inspanning nodig om in goede
konditie te blijven. Om zichzelf
uiteindelijk langer levenskansen
te gunnen.

Olympische
idealen

En de sportdokters
worden
ertoe aangezet die doping oogluikend toe te staan of zelfs in de
hand te werken. Waar gaan we
naartoe?
Niet alleen bij ons, ook in de
Oostbloklanden, is de sportdokter gedegradeerd tot traumatoloog: hij verzorgt vooral kwetsuren en overbelastingsletsels.
Bij
de profs.. én bij veel amateurs of
weekendsporters
De wielertoeristen beginnen zich ook ten
prooi te geven aan doping... omdat ze niet meer met de groep
meekunnen.
Ze willen zich niet belachelijk
maken door af te haken. En ze

Ons onderwijs presteert nog
immer op het gebied van lichamelijke opvoeding
schabouwelijk ondermaats. Een Coopertest
die werd gedaan bij de legerrekruten heeft nog eens aangetoond dat onze jeugd fysiek op
niet veel trekt Van de bijna
16.000 rekruten vertoonden niet
minder dan 40 procent
een
slechte fysieke konditie. 35 procent presteerde
middelmatig,
amper 20 t.h. goed en minder
dan 5 procent zeer goed.
In de Oostbloklanden en de
Verenigde Staten scoren
de
goede
fysieke jongeren
de
hoogste percentages... Maar bij
ons wordt de leraar lichamelijke
opvoeding nog immer niet au
sérieux genomen.
Nochtans zou een betere lichamelijke opvoeding op korte
tijd enorme besparingen
voor
sociale zekerheid en andere ministeriële budgetten kunnen opleveren.
Eens onze jeugd het besef
heeft meegekregen dat verantwoorde sportbeoefening, of minstens geregelde fysieke inspanningen, bijdraagt om sedentaire
beschavingsziekten
af te wenden, kan men er ook van op aan
dat de volgende decennia enorme kosten worden bespaard op
het gebied van ziekenhuiszorgen, opnamen in bejaardentehuizen, intensieve
cardiologische
zorgen...
Maar we zijn kompleet ons
gezond verstand aan het verliezen. Ik wijs met de vinger nara
de politici Die doen zelf weinig
aan sport En als ze er dan al enige belangstelling voor vertonen
dan is het haast altijd voor de
topsporten (op de tribune gaan .
zitten) om goed in de kijker te lopen.

Enkele jaren geleden is er om
die reden plots een rage ontstaan bij de amateurklubs, de
zondagfietsers enzomeer... Maar
ik vrees dat men zeer spoedig
de fouten van de topatleten is
gaan overnemen.

De topatleten zijn in diverse
sporttakken
op de grens van
superprestaties gekomen. Ik heb
vier Olympische Spelen achter
de schermen meegemaakt Het
ware plezier van de sport is er af
De Olympische idealen zijn zoek.
Broederschap, fair-play, dat de
beste moge winnen... het heeft
allemaal voor commerciële belangen plaatsgeruimd. De professionele sport IS geen sport
meer Ook de pers speelt mee
om de prestaties op te peppen.
Het IS allemaal show, spektakel, amusement geworden. De
meeste kompetities zijn zodanig
misgroeid dat erbij de „zwarte
dingen" van de
maatschappij
verdedigd worden. Het circuit
van zwart geld. De doping...

jeugd voor verantwoorde sportbeoefening nog moeten aangevat worden. Vooral
Duitsland
geeft ons (klaarblijkelijk vruchteloos) het goede voorbeeld. Een
halve dag ('s morgens) lessen in
de klas en een halve dag sport.!

Dr F. Van den Bossche: „Ik heb jarenlang gezwommen. Het doet mij
nog elke dag deugd".

gaan dan maar hun gezondheid
verknoeien met pepmiddelen.
Algemeen bekeken twijfel ik
aan de zin van de huidige medische sportkeuring. In Nederland
heeft men reeds het besluit genomen dat er minder zou moeten gekeurd worden maar veel
degelijker Bij jongeren kan normaal een driejaarlijkse
kontrole
van het bewegingsstelsel
volstaan. Bij ouderen is de test met
fiets-ergometer
en
elektrocardiogram vooral aangewezen".
Tegenover
de
opgefokte
prestaties van professionelen
stelt U het gevaar van plotse
zware sportinspanningen die
amateurs opbrengen?
Dr. F. Van den Bossche: „De
dopingvirus zit er niet alleen bij
de wielertoeristen
in. In veel
sporttakken is men sportoefeningen gaan misvormen
tot
stuntprestaties. Het gepresteer-

zouden kunnen maatschappelijk
besparend werken. Voorkoming
van hart- en
bloedvatenziekten
bij voorbeeld.
Ze zouden de
sedentaire
mens kunnen wakker schudden.
Ze kunnen beletten dat sportamateurs plots de zware inspanningen zouden opbrengen: alleen maar om een goede beurt
te maken in de ogen van de
vriendenkring.
Alleen vrees ik dat de bereidheid om ook wat te betalen voor
gedegen lichamelijke opvoeding
of deskundig begeleide sportbeoefening nog moet
bijgebracht
worden. Bij onze mensen en bij
de beleidvoerders.

Ondermaats
Hoe staat het met de sportbeoefening op school?
Dr. F. Van den Bossche: „Daar
zou de opvoeding
van onze

Hetzelfde
betreft de infrastruktuur In de jaren zeventig
werden er enorm veel lintjes
geknipt Maar bij voorbeeld die
olympische zwembaden
blijken
nu te duur te zijn; alleen al op gebiedvan verwarming. Wij presteren als prutsers. Enkele professionele en amateur-atleten krijgen alle aandacht De rest van
de bevolking wordt
verwaarloosd.
De huisvrouwen
bij voorbeeld, de jonge arbeiders, de
ouderen... Nochtans, zou de
maatschappij én elkeen van ons
apart, er enorm veel bij winnen
als eindelijk voldoende aandacht
wordt gegeven aan het belang
van fysieke inspanningen en geregelde dagelijkse
lichamelijke
beweging. Daarom vind ik het
organizeren van sportdagen zo
enorm verdienstelijk.
In afwachting
onderwijsbeleid
lijke opvoeding
lijke ademruimte
zou geven...

van een
dat de
eindelijk
in onze

gezond
lichamebehoorscholen

Maar de ministers blijken nu
andere zorgen te hebben. Inmiddels blijven wij maar inleveren op
het gebied van onze gezondheid! (hds)
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