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NIaams Nationaal 

„Het is alleen maar onaer druk van de omstandigheden, 
met de Volksunie voorop als zweeppartij, dat de andere 

partijen een Vlaams imago hebben gekregen. Ongeacht wat 
men verspreidt als cliché: aan de top denkt men nog unitair. I I 

(SP-burgemeester Mommerency in „De Nieuwe', mei 1984) 

De klok terug 
triest rekord te 
en anti-Vlaamse 

De rooms-blauwe koalitie is bezig een 
vestigen: dat van de meest on-Vlaamse 
regering sinds jaren. 
Men moet reeds ver terug gaan om een periode te vinden, 
waarin de kombinatie van Waalse chantage en Belgisch 
unitarisme zo vaak tot kapitulaties van de Vlaamse meerder
heid voerde als thans het geval is. Het palmares van Mar-
tens-V is dat van een ronduit neo-unitaire regering, die haar 
rust op de Waalse flank afkoopt van de maftre-chanteurs 
Gol, Maystadt en Nothomb. 
Het kroonstuk blijft natuurlijk Cockerill-Sambre, deze on
waarschijnlijke geschiedenis van woordbreuk en volksver-
lakkerij die op zichzelf reeds goed is voor een jaar inlevering 
van zes miljoen Vlamingen. 
Politiek gaat snel en een recente kapitulatie dreigt een vorige 
te doen vergeten. Er weze nog eens herinnerd aan de F-16 
affaire, waarmee de regering Martens-V tijdens de eerste 
maanden van haar bestaan uitpakte: een miljardenverspil
ling voor overbodige militair tuig, alleen om Waalse produk-
tielijnen in stand te houden. 
Een verdere greep uit de wasmand: de Chooz-kombinatie die 
door de Waalse staatssekretaris Knoops werd opgezet; de 
telexdiefstal ten nadele van het Limburgs bedrijfsleven 
waarin vooral Maystadt de hand had; de kommunautaire 
vertraging van de jeep-bestellingen, eens te meer onder druk 
van Gol en Maystadt; het weren van Vlaamse aanbesteders 
bij openbare werken in Wallonië enz. 
Bovenop deze industriële en sociaal-ekonomische dossiers 
komen de kaakslagen genre Happart, de onafgebroken 
geniepige plagerijen van Nothomb. 
Hoe lang ook de lijst, hoe vernederend ook de kapitulaties, 
hoe tergend de Waalse chantage, hoe miljarden-zwaar de re
kening voor Vlaanderen: al deze feiten vormen slechts de top 
van de ijsberg. 
De ijsberg zelf wordt gevormd door de onafgebroken ijver 
van Martens-V om de op zichzelf reeds onvolledige staatsher
vorming uit te hollen. Martens-van-vandaag zet Martens-
van-1980 op de helling; de klok wordt teruggedraaid naar het 
unitarisme. 
De voorbeelden zijn legio. Vooral de jongste dagen is een 
ontwikkeling gaande die spijtig genoeg, daar het om ingewik
kelde juridische en politieke materies gaat, aan de aandacht 
van de burger dreigt te ontsnappen. 
De herstelwet die door de regering zopas werd ingediend en 
die thans in bespreking is in de Kamerkommissie, staat 
flagrant in tegenstelling met de staatshervorming-1980. Deze 
herstelwet betreedt terreinen die helemaal niet tot de be
voegdheid van de centrale regering behoren, maar die 
uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de Vlaamse en Waalse 
regeringen. Het gaat hier niet zomaar om wissewasjes, het 
gaat om wat voor de toekomst van levensbelang is: de 
industriële reconversie. De Raad van State heeft de regering 
er op gewezen, dat zij haar boekje schromelijk te buiten gaat. 
Martens-V gebaart van krommenaas en volhardt in de 
boosheid. 
Verleden week vrijdag heeft de oppositie — waarbij uiter
aard de VU — in de Vlaamse Raad getracht deze ontwikke
ling te stoppen door in een aantal moties te stellen dat Mar
tens-V zijn poten moet houden van wat hem wettelijk niet 
toekomt. De slaafse CVP-PW-meerderheid in de Raad heeft 
deze moties verworpen. 
Zo is het Vlaams parlement, wiens opdracht het bij uitstek is 
de Vlaamse belangen te verdedigen, voor de zoveelste keer 
door de CVP en de P W gedegradeerd geworden, ontaard, 
gelubd en herleid tot een poppenkast in dienst van de 
centrale regering en het neo-unitarisme. 
Swaelen gehoord? Verhofstadt gezien? Op hun barnum-
bijeenkomsten wel, ja. Maar bij het behartigen van de 
Vlaamse belangen: afwezig, sprakeloos, monddood en niet-
bestaande. (tvo) 

Foto van de week 

Onder begeleiding van Ijzerbedevaartvoorzitter Paul Daels brachten VU-gemeenschapsminister Hugo 
Schiltz en diens Tsjechische ambtgenoot TIapak vorige week vrijdag een biezonder opgemerkt bezoek aan 
de Uzertoren. Een historische gebeurtenis, ongetwijfeld Op de foto geeft voorzitter Daels uitleg aan zijn 
hoge gasten in de krypte van de eerste, vernielde toren (Lees meer over dit belangrijk bezoek op de 

bladzijden 8 en 9) 

De onvermijdelijke keuze 
Er is een kommunautaire storm op komst De stel

ling van de eerste auditeur bij de Raad van State 
over het lot van de Linkebeekse FDF-burgemeester 
Thiéry zal ongetwijfeld heibel veroorzaken, tot in 
Wetstraat 16. Ook de mysterieuze „verdwijning" van 
het bundel-Linkebeek is hoogst eigenaardig... 

LINKEBEEK is een Vlaamse 
gemeente in Brabant, met 
tegemoetkomingen („faci

liteiten") voor de Frantaligen Te
gen de benoeming van de huidi
ge burgemeester, de FDF'er 
Thiéry, dienden de Vlaamse ge
meenteraadsleden klacht in bij 
het hoogste gerechtshof van dit 
land, de Raad van State Thiéry 
kent geen Nederlands — behal
ve enkele geijkte uitdrukkingen 
— en weigert deze taal te leren 
De Grondwet en de taalwetten 
bepalen echter dat een burge
meester de taal moet spreken 
van zijn gemeente De eerste 
auditeur bij de Raad van State 
heeft het bezwaar van de Vla
mingen bijgetreden en eist de 

vernietiging van de benoeming 
van Thiéry En er is meer 

Het benoemingsdossier van 
Thiéry schijnt „zoek" te zijn ge
raakt op het ministerie van Bin
nenlandse Zaken, waarvan PSC-
minister Nothomb het hoofd is 
Zo beweren althans de advoka-
ten van Nothomb In werkelijk
heid 18 het waarschijnlijk zo dat 
dit bundel opzettelijk verdwenen 
IS, omdat hieruit zou blijken dat 
de korrespondentie tussen mi
nister Nothomb en burgemees
ter Thiéry in het Frans is ge
schied, wat volkomen onwette
lijk IS 

Dus zegt men liever dat men 
dit dossier „kwijt" is een oude, 
beproefde praktijk Zelfs indien 

dit nog waar zou zijn, dan blijft 
het bedenkelijk dat belangrijke 
dokumenten zomaar kunnen 
„verdwijnen" 

De „bedenkers" van deze zet 
hebben zich echter schromelijk 
misrekend, vermits een klacht 
precies gegrond wordt ver
klaard als de tegenpartij, om wel
ke reden dan ook, het dossier 
weigert voor te leggen 

Het IS nu aan de Raad va State 
om een oordeel te vellen, maar 
het lijdt weinig twijfel dat dit 
rechtskollege de auditeur zal vol
gen in zijn advies 

Pas dan zullen de poppen 
definitief aan het dansen gaan 
Indien de Raad van State de 
aanstelling van Thiéry verbreekt, 
dan IS het niet meer dan logisch 
dat Happart straks hetzelfde lot 
zal ondergaan 

De Franstaligen hebben nu 
reeds aangekondigd van deze 
zaken een regeringskwestie te 
maken In die regenng zetelen 
ook Vlamingen De CVP- en 
PVV-ministers worden voor de 
keuze gesteld de wettelijkheid 
of toegeven aan de Waalse 
chantage Andermaal (pvdd) 
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WAAR ZIJN WIJ? 

Op zaterdag 12 mei was er op het 
2de Duitse net (ZDF) een Euro 
Show te zien. Het was een Europees 
muzikale uitzending van uit Brussel 
waaraan de tien EG-landen deelne
men. 

In gans de show was er met een 
Nederlandstalig lied. Voor België 
zong Adamo een Franstalig liedje. 
Van onze Nederlandse buren moe
ten wij blijkbaar ook niets verwach
ten. De Star Sisters deden het op 
zijn Amerikaans, erger kon het dus 
met. 

Dit alles in tegenstelling met het 
kleine Denemarken — 5.000.000 in
woners tegenover 18.000.000 Ne-
derlandstaligen in Europa — dat met 
een Deenstalig lied naar voor kwam. 
Gitte Haenmng, een naam in de 
Duitse schlagerwereld, Deense van 
geboorte zong voor haar land een 
mooi Deens liedje. 

Voor de zoveelste maal zullen 
velen in Europa denken dat alles in 
Belgié Frans is. 

Kunnen onze Vlaamse euro-parle
mentsleden de Belgische afgevaar
digden in deze Euro-Show niet eens 
een hartig woord toespreken. 

A.S., Brussel 

MEER 
SLAGVAARDIGHEID 

De huidige politieke gebeurtenis
sen wijzen er maar al te duidelijk op 
dat de Vlaamse Beweging haar vroe
gere slagvaardigheid grotendeels 
verloren heeft Deze politieke mach
teloosheid betekent echter niet dat 
het Vlaamse bewustzijn afneemt In
tegendeel, meer dan ooit is er onder 
de bevolking een Vlaamse reflex te 
bemerken. 

Om deze vroegere slagvaardig
heid terug te krijgen, zou er mijns in
ziens een nieuwe strategie moeten 
worden gekozen met een meer radi-
kale, direkte stellingname in alle as-
pekten. De Vlaamse Beweging zou 
haar eisenprogramma moeten ver
nieuwen en zich méér en intensiever 
tot de jongere generatie moeten 
richten — men zou terug een grote
re interesse bij haar moeten opwek
ken, want de jeugd heeft daar vroe
ger toch altijd een belangrijke rol in 
gespeeld. 

In een woord, men moet de 
Vlaamse Beweging — zowel letter
lijk als figuurlijk — trachten te verjon
gen, want op de schouders van onze 
huidige jeugd, zal eens de toekomst 
van Vlaanderen steunen! 

G.V., Melle 

KASTEEL 
VAN MESEN 

Met aandacht las ik in WIJ het arti
kel over het kasteel van Mesen te 
Lede. Vooral de foto ervan is indruk
wekkend. 

Misschien is het nuttig voor de 
mensen, die zich over dat kasteel 
bezorgd maken, er op te wijzen dat 
het bedoelde domein onder het be
heer valt van het Ministerie van 
Landsverdediging. Zoals bv. ook het 
geval is voor het Fort van Breen-
donk. 4k. 

Als gewezen ambtenaar bij de 
Militaire Bouwwerken CKDM-Minis-
terie van Landsverdediging, Evere
straat te 1140 Brussel) las ik in een 
van de Algemene Orders dat het 
hier gaat om een vroegere abdij, die 
tijdens het Oostenrijkse Bewind ge
kocht werd door de Oostenrijkse 
Staat om er, geloof ik, de wezen 
onder te brengen van gesneuvelde 
Oostenrijkse Soldaten. 

Wetende dat de genaamde Paul 
Vanden Boeynants sedert het onge
luksjaar van 1969, toen de verwaar
lozing van dat mooi domein begon, 
jarenlang minister van Landsverdedi
ging — ik schreef haast „verdelging" 
— was, hoeft het niemand te ver
wonderen dat deze verwaarlozing 
bleef voortduren. 

Misschien nog een kluifje voor het 
kabinet van minister Akkermans om 
de gewestplannen even ten gunste 
van de bouwpromotoren, aan te pas
sen? 

J.E.T„ Vilvoorde 

ZO ZIET U MAAR 

Toen mijn echtgenote en ik zater
dag jl. boodschappen deden in het 
Delhaizefiliaal te leper, kregen wij 
aan de kassa een Franstalige rekla-
mefolder in de handen gestopt. 

Aangezien wij het maar hadden 
gezien wanneer wij thuiskwamen, 
heb ik maar achteraf kunnen protes
teren per brief bij de verantwoorde
lijke uitgever. 

Zo ziet u maar weer hoe de 
Vlamingen worden behandeld door 
Brusselse firma's in een Vlaamse 
stad. leper heeft reeds franskiljons 
genoeg. 

M.M.. Zlllebeke. 

HANDEN AF! 

Het Priester Daensfonds ver
neemt met bezorgdheid dat de be
schermde werkplaatsen (gebouwen 
waar gehandicapten te werk gesteld 
zijn) in gevaar verkeren doordat er 
sprake van is de subsidies niet meer 
uit te betalen. Het betreffende Rijks-
fonds zou financiële moeilijkheden 
hebben en wel zodanig dat de toela
gen in augustus worden stop gezet 

Dit is een aanslag tegen de gehan
dicapten die ondanks hun fysisch of 
psychisch gebrek nog willen pres
teren. 

Het Priester Daensfonds, samen 
met de verenigingen voor gehandi
capten, waarschuwt de regering dat 
het onaanvaardbaar is hen omwille 
van financiële moeilijkheden te tref
fen en dringt er op aan dat de 
toelagen verder zouden worden toe
gekend. 

Er zijn al vele beschermde werk
plaatsen; zij zijn een zegen voor de 
gehandicapten. Ze moeten bewaard 
blijven. 

Priester Daensfonds 

TWEE MATEN EN... 

Albert Eriksson werd in de gevan
genis van Merksplas ondervraagd 
i.v.m. de brand in het Volkshuis te 
Aalst. Werd Happart al ondervraagd 
I.v.m. de vernieling van het grafmonu
ment van pastoor Veltmans in Voe
ren? 

Van twee maten en twee gewich
ten gesproken. 

J.V.L, Mijlen 

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

De redaktie 

Uw vrije tijd is gratis 

Nu geeft Knack 2 magazines 
voor de prijs van 1! 

KNACK is het informatiemagazine in Vlaan
deren, de wekelijkse samenvatting van de 

politieke, wetenschappelijke, sociale en kulturele 
aktualiteit, de basis voor wie bewust wil leven in 
de wereld van vandaag. 
Knack is een noodzaak voor wie 
op de hoogte wil zijn en 
blijven van het dagelijkse 
gebeuren. 

D E nieuwe Knack Weekend is een gratis bij
lage bij Knack, met o.m. 32 pagina's TV-

programma's, elke week een kultureel agenda, een 
culinaire rubriek, tal van praktische tips, en 

steevast boeiende artikels 
over het privé- en beroepsleven 

van bekende figuren, 
stars en vedetten. 

Uw informatieblad 
-I- uw magazine voor \A TT llft««gft«£^JIllV' T V r v r i ^ ^ 
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De Croo 
in Zaïre 

Lofzang 
„Ik bewonder de opvatting 

van maarschalk Moboetoe over 
nationale eenheid en zijn politiek 
om deze eenheid te bereiken Ik 
hoop dat mijn Belgische landge
noten zich laten inspireren door 
wat het Zaïrese staatshoofd 
heeft gepresteerd voor de een
heid van zijn onmetelijke land 

de regering bekend raakte gin
gen prompt een aantal ACV-
militanten en KWB-sympatizan-
ten betogen voor het CVP-
hoofdkwartier in de Brusselse 
Tweekerkenstraat Tijdens de 
schermutselingen kreeg ekono-
mieminister Eyskens een onwel
riekend ei op het glimmende 
hoofd, maar ook de toekijkende 
Coens werd op dit natuur-pro-
dukt getrakteerd 

Op 14 mei moest deze West
vlaming het dan beleven dat zijn 
eigen ACV-achterban tegen 
hem durfde staken en op de 
voorbije „dag van het officieel 
onderwijs" kreeg hij andermaal 
een ei te inkasseren 

Zo'n daden getuigen met van 
heldenmoed en verdienen geen 
aanmoediging Er bestaan heus 
wel korrekter wijzen om zijn 
ongenoegen te uiten Dit neemt 
met weg dat wij deze wrevel 

DEZE 
VJEEK piTigL 

Mijn studentenleven is helaas 
al meer dan een kwarteeuw 
voorbij Ik denk er nog 
geregeld aan terug Niet met 
heimwee Och nee, het was 
een heerlijke tijd Vol idealen, 
gloed en geestdnft Een 
student is een vent, die in zorg 
zorgeloos zijn leven leeft Maar 
iedere tijd heeft zijn 
kenmerken Niemand mag 
blijven steken in een bepaalde 
periode h een menselijk 
bestaan komen er voortdurend 
nieuwe taken en andere 
omstandigheden Elk met zijn 
mooie en minder aangename 
kanten Telkens een uitdaging 
Dit maakt het leven boeiend 
Deze dagen ben ik in 
gedachten bij de huidige 
studentengeneratie Het is voor 
hen beloken tijd De eksamens 
staan voor de deur En de 
professoren kijken meestal zo 
zuur Teruggetrokken op hun 
kamer, afgezonderd van de 
rest van de wereld, zitten ze 
gebogen over hun boeken Bij 
warm weer blijft het papier aan 
hun handen kleven De 
zweetdruppels doen de inkt 
uiteen vloeien Het leven kan 
hard zijn Vreselijk 
W I J moeten die jonge krachten 
missen in de 
verkiezingscampagne Onze 
plakploegen zijn verminkt Het 
jeugdig entoesiasme en de 
durf van de studentenschare ^ 

ontbreken Waarom is er geen 
wettelijk verbod verkiezngen 
uit te schnjVen in de bloktijd'' 
Gelukkig heeft de Volksunie 
duizenden militanten, 
waaronder genoeg idealisten 
aan **«e het zalig studie-genot 
met gegund is Die met beide 
voeten in het werkelijke leven 
staan Die graag een plakkaatje 
meer plakken om het 
studentenras rustig over te 
laten aan zijn hard labeur En 
zo hoort het 

Onze Vlaamse jongeren, die 
het hemels voorrecht kregen 
te mogen studeren, dienen zich 
vandaag te wijden aan hun 
specifieke opdracht Zij moeten 
blokken Ik weet hoe onzeker 
de toekomst is Hoe zeer zij 
twijfelen aan de waarde van 
het getuigschrift of diploma, 
waarvoor zij zich nu moeten 
inspannen Zij beseffen dat de 
maatschappij van morgen geen 
garanties biedt om hun kennis 
te valorizeren En toch mogen 
deze eerder sombere 
vooruitzichten hen met 
ontmoedigen Wel integendeel 
Het staat, bij alle onrust vast 
als een paal boven water dat 
ZIJ een onmeetbare rol te 
spelen hebben m de snel 
evoluerende samenleving 
Meer dan ooiti Hiervoor is 
kennis vereist Professionele 
bekwaamheid en intense groot-
menselijkheid Ook sociale 

bewogendheid en diepe 
volksverbondenheid in de 
brede dimensie van het 
wereldgebeuren Waar hun 
taak zich zal situeren en hoe 
ze uit te oefenen, is wellicht 
nog een vraagteken Dat hen 
een taak wacht is een 
volstrekte zekerheid 
Er IS voor de emancipatie van 
ons volk en voor de opbouw 
van een harmonieuze 
Europese- en wereldordening 
nog zo veel te doen Hoge 
waarden als verdraagzaamheid, 
rechtvaardigheid, vnjheid en 
demokratische spreiding van 
macht, vergen nog een 
onnoemelijke grote inzet 
Zeker in de technologische en 
mensbedreigende wereld van 
morgen 
Daarom zeg ik tot de 
studerende jongens en 
meisjes „Wij zullen wel 
plakken en propageren 
Julliemoeten vandaag blokken 
en nog eens blokken Dit is je 
Vlaams-nationale verdomde 
plicht Ons volk heeft je 
hartstikke nodig" 

Vic ANCIAUX 

Dat kan voor ons, Belgen, een 
voorbeeld zijn " Dit citaat uit de 
mond van Verkeers- en PTT-
mimster Herman De Croo werd 
door het Zaïrese staatspers-
agentschap verspreid En zorg
de, begrijpelijkerwijze, voor nog
al wat kommentaar 

Zelfs de knstelijke pers rea
geerde verontwaardigd, wat 
hoogst eigenaardig is De Croo 
treedt immers slechts in het 
voetspoor van premier Martens 
die onlangs uitnep dat hij ontzet
tend veel liefde koestert voor 
Zaïre en zijn leiders 

De banden tussen België en 
Zaïre zijn de jongste tijd trou
wens nog nauwer aangehaald 
Ondanks de aanhoudende be
richten over moordpartijen en 
miskenning van de mensenrech
ten aldaar Het is zeer bedenke
lijk dat een Belgisch minister een 
diktatonaal systeem als model 
voor België stelt' 

Bovendien profiteerde De 
Croo er nog eens van om zijn af
tandse, unitaire ideeën te ver
kondigen en aldus de wetten van 
'80 in vraag te stellen Nochtans 
keurde hij deze mee goed' 

Voor de volledigheid dient ge
zegd dat De Croo ontkent dat hij 
zoiets zou gezegd hebben 

Coens: 
mikpunt 

Onderwijsminister Daniel 
Coens (door de vrienden stee
vast „Danny" genaamd) beleeft 
bange dagen Men zou , ei" zo na 
medelijden met hem krijgen 

Toen het zg „spaarplan" van 

delen Coens is er op een onge
looflijk onhandige manier in ge
slaagd heel veel leerkrachten, 
zelfs uit het katoliek onderwijs 
tegen zich in het harnas te jagen 

Ook zijn jongste maatregelen, 
waardoor andermaal honderden 
arbeidsplaatsen zullen verloren 
gaan, zijn met van aard om op 
handgeklap te worden onthaald 

CVP-show 
Het „Regenboogfeest' van de 

CVP IS een grote miskleum ge
worden De grootste partij van 
het land slaagde er met eens in 
10000 mensen bijeen te bren
gen 

Ook inhoudelijk werd deze 
bijeenkomst een maat voor 

mets Zelfs doelman Pfaff werd 
erbij gesleurd en de „oude paar
den" werden nog eens van stal 
gehaald Niemand minder dan 
„Mr Europe", Leo Tindemans, 
hield de „belangnjkste" toe
spraak Nochtans pnjkt deze 
wegdeemsterende ster slechts 
op de eerste opvolgersplaats 
voor 17 juni Lijstaanvoerder 
Bertie Croux mocht met eens 
het woord nemen maar werd 
met de hulp van lichtbeelden 
„aantrekkelijk" gemaakt Een 
schoner bewijs van het feit dat 
ook de CVP zelf met gelooft in 
haar kopman kon moeilijk gele
verd worden 

Tot slot sprak CVP-voorzitter 
Swaelen In pure schoolmeester-
stijl „behandelde" hij alle partijen 

Vooral zijn kollega en koalitie-
partner Verhofstadt vond weinig 
genade in zijn knstelijke ogen 

Dit diende als „antwoord" op de 
uitspraken van de PVV-presi-
dent van vorige week 

Dat het binnen de regenng, 
tussen de kristendemokraten en 
de liberalen, met meer botert 
werd hierdoor nog eens duide
lijk Het opmaken van de begro
ting '85, een regenngstaak voor 
vlak na de Euroslag, zou wel 
eens een heel lastige karwei 
kunnen worden 

Almaar later 

Het dichterbij komen van de 
Europese verkiezingen doet de 
spekulaties rond de eerstvolgen
de nationale verkiezingen toene
men Er worden reeds dne data 
vooropgesteld 2 juni 1985, 3 
november 1985 of 25 mei 1986 

De regering mikt op juni vol
gend jaar Dit zou vooral de CVP 
kunnen plezieren gezien de 
paus enkele dagen daarvoor een 
bezoek aan ons land brengt Het 
gerucht doet de ronde dat de 
CVP deze pauselijke reis „dank
baar" zou willen aangrijpen 

Voorts IS er de visie van de 
senatoren van de meerderheids-
frakties die menen dat novem
ber '85 beter past En tot slot is 
er het voorstel van Kamervoor
zitter Defraigne om slechts in 
mei '86 de burgers ter stemming 
te roepen 

Het gegoochel met verkie
zingsdata blijft in dit land echter 
steeds voorbarig, omdat de 
kleinste bananenschil een kabi-
netskrisis kan veroorzaken Ook 
de Euroverkiezingen zelf zullen 
het kabinet vermoedelijk met aan 
stabiliteit doen winnen 

Hypokriete 
leiding 

De knstelijke vakbond ACV, 
of althans de top daarvan, maakt 
het nu toch een beetje te bont 
Eergisteren stuurde de ACV-
raad immers een telegram aan 
de Duitse vakbonden, die in sta
king zijn voor het verkrijgen van 
de 35-urenweek In deze tele
gram wordt „steun" toegezegd 
aan de stakende Westduitsers 

Deze stakingsaktie heeft nu 
reeds nefaste gevolgen voor 
heel wat bedrijven in Vlaande
ren, met name in de auto-indus-
tne 

Het hypokriete van deze tele
gram IS echter dat het ACV wel 
akties steunt en sympatiek vindt 
van werknemers in het buiten
land, maar steevast weigert iets 
te gaan ondernemen tegen de a-
sociale regeringsmaatregelen in 
eigen land Nochtans wordt de 
regering in West-Duitsland ge
vormd door dezelfde partijen als 
in België de CDU/CSU (kristen
demokraten) samen met de FDP 
(liberalen) Op de voorbije CVP-
meeting werd kanselier en CDU-
leider Helmut Kohl ovengens 
biezonder hartelijk toegejuicht 
Ook door de AC V-vleugel' 

Houthuys 
steunt 
Duitse 
stakers 
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Chaos 
verwacht 

Op 3 juni gaat het nieuwe 
NMBS-plan van start. Het is 
onnodig al onze kritiek op dit 
plan te herhalen. Feit is dat nu 
ook de personeelsvereniging 
„LOCO" gewaarschuwd heeft 
dat de kans bestaat dat alles in 
het honderd loopt. Omdat het 
personeel, dat per slot van reke
ning de papieren nota's in daden 
moet omzetten, helemaal niet 
voorbereid is op deze drastische 
omvorming. 

De gebruikers van het open
baar vervoer worden dus ver
zocht om tijdens de dagen die 
volgen op 3 juni begnp op te 
brengen voor de mogelijks 
chaos. Iets wat ze eigenlijk al een 
heel jaar lang doen. De dagelijk
se pendelaars kunnen getuigen 
dat het hoe langer hoe slechter 
loopt met de vertragingen bij het 
treinverkeer. Of is dit slechts een 
voorproefje met zicht op 3 juni? 

VABVTB 
Het rommelt binnenin de 

VAB-VTB. Dit weet ondertussen 
iedereen, vermits het geruzie bij
na dagelijks de krantekoppen 
haalt. Het is uiteraard niet de 
taak van dit weekblad om zich te 
bemoeien met de werking van 
de betrokken organizatie. Even
min hebben wij de bedoeling ons 
uit te spreken over de aard en de 
toedracht van dit konflikt 

Toch menen wij de tolk te zijn 
van heel wat oprechte Vlaams
gezinden die deze pijnlijke inci
denten met groot leedwezen 
aanschouwen en oprecht be
treuren. 

De VAB-VTB, een vereniging 
die in haar meer dan vijftigjarig 

bestaan een ongemeen belang
rijke rol heeft gespeeld in de 
ontvoogding van ons volk, dreigt 
door deze gebeurtenissen haar 
groot gezag en prestige te verlie
zen De VAB-VTB betekent im
mers een stuk Vlaamse macht 
en deze wordt nu ondergraven. 

Alle betrokkenen zouden toch 
moeten beseffen dat door hun 
onfris gekibbel grote schade 
wordt toegebracht aan het eigen 
kwaliteitslabel van de vereniging 
en eigenlijk ook aan een belang
rijk aspekt van de Vlaamse Be
weging. 

Mogen wij hopen dat aan 
deze twisten heel vlug een einde 
komt? 

Waals 
radikalisme 

De kampagnemolens voor de 
Europese verkiezingen draaien 
op volle toeren. Zowel in Vlaan
deren als in Wallonië. En waar
schijnlijk ook in de overige lan
den van de Europese Gemeen
schap. 

De Waalse socialisten hebben 
begrepen vanwaar de elektorale 
wind waait Na de „stunt" met 
Happart op hun Euro-lijst, blijven 
zij radikaal de frankofone kaart 
spelen. De PS beweert in de 
spits van de Waalse ontvoog
ding te staan — en eist bijgevolg 
verregaand federalisme. 

Dit IS geen alleenstaand feno
meen. In Wallonië hebben de 
socialisten, maar ook de vak-
bondsleidingen reeds langer be
grepen dat zij de belangen van 
hun volk moeten laten primeren. 
Op om 't even welke betoging 
ten voordele van de Waalse be
langen lopen de syndikale lei
ders uit Wallonië mee op de 
eerste rij. 

'' •' k ''t'lhilflege Antwerpse Sportpale't pe tzo derijk t g pe I stond bljkt 
overduidelijk uit bovenstaand foto-dokument De kristelijke krant „De Standaard" (die deze keer wél een 
fotograaf en een journalist had afgevaardigd — in tegenstelling tot de viering „30 jaar VU") omschreef 
deze scène als „één der betere momenten op het CVP-Regenboogfeest". Wij doen een poging om ons 
voor te stellen hoe denderend en spiritueel de rest van het CVP-vertoon dan wel moet geweest zijn... 

(foto: Bob Coecke) 

Wanneer zien wij de Vlaamse 
ACV- en ABVV-topverantwoor-
delijken eens op een Vlaams-
radikale manifestatie? 

Rook en vuur 
^ y OVEN het politiek land-
f% schap van het Konink-
* ^ rijk hangt de rook van 
enkele traagsmeulende vuur
tjes. Wie hem opsnuift, meent 
de geur van schandalen te ont
waren. 

Precies op diens 65ste ver
jaardag moest VdB deze week 
voor de Raadkamer verschij
nen. Zijn advokaten wisten uit
stel te bekomen in de affaire, 
die al zo lang aansleept, dat de 
gewone burger ze onfris begint 
te vinden. Voor VdB geldt na
tuurlijk, wat voor iedere burger 
dient te geleden: zolang niet 
veroordeeld, moet hij worden 
beschouwd als onschuldig. En 
onschuldig blijft ie misschien 
wel, weze het dan na een fikse 
miljoenenaanzuivering van zijn 
„achterstal" bij de fiskus. 

Op hetzelfde ogenblik begin
nen de kranten er over te kla
gen dat het voetbalschandaal 
naar de doofpot dreigt te ver
huizen. Zij menen dat de ge
rechtelijke ijver is bekoeld van
af het ogenblik dat Willy De-
clercqs geliefkoosde voetbal
ploeg — en uiteraard haar 
boekhouding — onder de loupe 
werd genomen. De sherrif, zo
als onderzoeksrechter Belle-
mans in de wandeling wordt 
genoemd, zou zijn greep op de 

zaak moeten lossen. En het 
explosieve dossier zou worden 
opgedeeld in een aantal ladin
gen met geringer springkracht 

Inmiddels verzoeken de 
Waalse socialisten een van hun 
voormannen, Guy Mathot, liefst 
toch maar naar een ander baan
tje uit te kijken. De man uit 
Seraing is opgedoken in een 
reeks schandalen die — op z'n 
zachtst gezegd — nogal een 
gepeperd en exotisch smaakje 
hebben: miljoenentransakties 
rond schilderijen, petroleumraf-
finaderijen, autokoers-omlopen 
en noem maar op. Ook voor 
Mathot geldt wat voor VdB 
moet gelden: een niet-veroor-
deelde is onschuldig. Al bij al 
blijft het merkwaardig dat een 
krant zoals „Le Soir" de man zo
pas op flagrante leugens kon 

betrappen, zonder dat er reak-
tie van de overzijde kwam. 

Ach ja, natuurlijk: er is in 
iedere familie wel ergens het 
zwarte schaap en waarom zou 
dat in de politiek anders we
zen ? Je komt er ditmaal echter 
niet onder uit: het gaat niet om 
ergens het klassieke en in de 
hoek gedrumde zwarte schaap. 
De namen die over de rotatie
persen en de tongen rollen, 
behoren stuk voor stuk aan 
echte vips: gewezen of nog 
aktieve premiers en vice-pre
miers van het Koninkrijk. 

Je leeft niet meer in de jaren 
dertig, toen Degrelle de strijd
kreet tegen „les banksters et 
gangsters" uitvond en toen 
scandalitis het wezen zelf van 
de demokratie in opspraak wist 
te brengen. 

Maar rustig moet je kunnen 
vaststellen dat de andere tijd 
waarin we leven, minstens even 
gevaarlijk en perfied kan zijn: 
indien namelijk zou blijken dat 
het ene vuurtje het andere 
dooft. 

Of de demokratie daarbij 
wint? Allesbehalve. Ze heeft 
het al lastig genoeg met „Het 
geld van de CVP" of de plots 
ontdekte en ten dienste van 
Sidmar gestelde beheerderska-
paciteiten van zoontje Yannick. 

LBC los 
van CVP? 

Vóór enkele maanden startte 
de Kristelijke Arbeidersbewe
ging (ACW) een groots aange
kondigde én opgezette enquête 
onder haar aangeslotenen. Eén 
van de meest cruciale vragen 
betrof de vraag naar de binding 
van het A C W aan de CVP. Daar
van raken de eerste uitslagen nu 
bekend. 

Naar wij vernemen zijn de 
gegevens over de bevraging on
der LBC-verantwoordelijken 
klaar. De Landelijke Bedienden-
centrale is de grootste vakcen
trale van de kristelijke vakbond 
ACV. Nog amper 40 % opteert 
voor de binding van het ACV 
aan de CVP. De rest drukt het 
verlangen uit tot oprichting van 
een eigen onafhankelijke arbei
derspartij of de aansluiting bij 
andere partijen. 

Het valt te verwachten dat 
deze resultaten voor de nodige 
opschudding zullen zorgen in de 
ACV-CVP-leiding. Niet in het 
minst bij de CVP-mandatarissen 
die dankzij de ACV-steun geko
zen werden. 

Verder is ook de grote meer
derheid van de LBC-ondervraag-
den het erover eens dat er een 
ontstellend gebrek aan demo-
kratische strukturen en werking 
bestaat binnen het ACW! Ook 
dit laatste was reeds langer be
kend. 

Haat primeert 
Afgelopen zaterdag hield de 

„Nationale Strijdersbond van 
België" (NSB) een bijeenkomst. 
In zijn toespraak haalde de voor
zitter nog eens scherp uit naar 
de federalisten en kantte hij zich 

andermaal tegen elke mogelijke 
vorm van amnestie. 40 jaar na 
het einde van de oorlog blijven 
deze haviken zich hatelijk-
onverdraagzaam afzetten tegen 
iedere schijn van verzoening. 

Een paar tientallen sympati-
zanten van TAK hielden hierop 
een stille manifestatie tegen 
deze verwerpelijke NSB-uitspra-
ken. Zij deelden pamfletten uit 
voor amnestie, hierbij verwijzend 
naar de suksesvolle petitie-aktie 
van Vlaamse priesters die de 
paus verzoeken om tijdens zijn 
bezoek aan België te pleiten 
voor algehele amnestie. De poli
tie achtte het nodig deze TAK-le-
den op te pakken... 

Om 't even welk beschaafd 
land kondigde reeds jaren terug 
amnestie af... alleen dit onzalige 
België laat de haat zegevieren 
op de verzoening. 

Onderwijs-
staking 

Of er nu 30 dan wel 80 % van 
de leerkrachten uit het Vrij mid
delbaar en hoger onderwijs 
staakten is»eigenlijk niet zo be
langrijk. Het maakt wel duidelijk 
dat het ongenoegen ook in 
ACV-rangen groeit. Na jarenlang 
waterdrager te zijn geweest van 
de regering Martens-Gol begin
nen nu toch een aantal ACV-
militanten in te zien dat dit neo
liberaal beleid naar de katastrofe 
leidt Zeker ook in de onderwijs-
sektor, waar nu reeds duizenden 
jonge leerkrachten werkloos 
voor zich uit turen. 

Minister Coens, nochtans een 
notoir ACV-mandataris, moet 
zich met dit verzet tegen zijn 
beleid hoogst ongemakkelijk 
voelen. 
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VBO en VEV kruisen de patroondegens 

Poespaspolitiek 
verkwistend blijven betalen? 

Er is reeds geruime tijd veel te doen geweest (althans in verklaringen) over 
een vernieuwd industrieeel beleid als antikhsis-terapie. Haast een afgezaagd re
freintje. Bovendien blijkt nu duidelijk dat veel spraakmakers er telkens andere in
zichten over hebben. En andere bedoelingen achter de hand houden. Inmiddels 
moet de bevolking het hebben van veel showvertoon en weinig konkrete 
verwezenlijkingen. Veel geblaat maar weinig wol Zeker wat de goede 
ekonomische perspektieven en de verbeterde tewerkstelling betreft. 

TWEE voorzitters van pa-
troonsorganizaties zitten 
mekaar nu ook al in het 

haar wat betreft een vernieuwd 
industneel beleid 

Eerder (en waarover wij be
richtten) legde de kersverse 
VBO-voorzitter Leysen vooral 
klemtonen op de noodzaak om 
het Belgische beleid aan te pas
sen, waardoor zonder twijfel de 
nadruk werd gelegd op de terug
keer naar een neo-unitair beleid 
Zoals te verwachten was zou de 
voorzitter van de knkurrerende 
organizatie, het VEV, de gestel
de uitdaging met zonder meer 
aan zich laten voorbijgaan 

VEV-voorzitter Mare Santens 
heeft nu op een bijeenkomst van --
de Gewestelijke Ontwikkelings
maatschappij voor West-Vlaan-
deren (GOM), evenals Leysen, 
gesteld dat hij bepaald niet ge
lukkig IS met de huidige regionali-
zering Dat in veel industriële 
zaken het een poespas is van je
welste Alleen heeft hij andere 
konklusies getrokken dan VBO-
man Leysen 

Allereerst wees Santens erop 
dat veel zaken mank lopen om
dat precies, in tegenspraak tot 
de wetten van '80, de hefbomen 
voor verwezenlijken van het 
nieuw industrieel beleid door de 
regering-Martens nationaal in 
handen worden gehouden 

Ook het rekonversiebeleid 
hét instrument voor industriële 
vernieuwing blijft vooralsnog dn 
tegenstelling tot de juridische' 
argumentatie van de Raad van 
State O nationaal gehanteerd 

Doe-faze 
Het IS de jongste tijd duidelijk 

dat het regionalizenngsproces 
door de nationale regenng wordt 
teruggeschroefd waar en zover 
het ook maar kan 

Daarom, en Santens 
schroomde er zich met voor dit 
te stellen, zou er ook meer aktie 
moeten uitgaan van de Vlaamse 
regering om die onzalige trend 
om te buigen Hij verweet met 
name de Vlaamse regenng te 
weinig durf en kracht om op te 
eisen wat haar op basis van de 
(manke) staatshervorming '80 
toekomt 

Voorzitter Geens mocht van 
Santens ook inkasseren dat zijn 
grootste publicitaire DIRV-akties 
weliswaar enige verdienste heb
ben, maar vanaf nu bijlange met 
meer volstaan Er moet ook, op 
gebied van „Derde Industriële 
Revolutie", iets konkreets gebeu
ren Er moet overgestapt wor
den naar de Doe-faze 

tie blijven dulden, ja, zelfs in de 
hand werken 

Het IS bij voorbeeld voldoende 
geweten dat ook en vooral de 
Vlaamse ekonomie het grootste 
heil kan verwachten van de uit
voer Welnu het Fonds en de 
Dienst voor Buitenlandse Handel 
(BDBH) blijven nog immer, ten 
nadele van de Vlamingen, natio
naal beheerd (en werken trou
wen biezonder mank) De 

Men IS nu al ettelijke tijd een vernieuwd industrieel beleid aan het prediken Wat goed zou moeten 
zijn voor vernieuwde tewerkstelling en wegwerking van de ondraaglijke werkloosheidskanker 
Evenwel weigeren de ministers van de centrale regering de aangewezen weg te bewandelen 
namelijk de gewestelijke regering de bevoegdheid en verantwoordelijkheid te geven voor een 

nieuw geDIRVd beleid (foto Dann) 

Terloops, Santens stipte aan 
dat met alleen ondernemingen 
met spitstechnologische allures 
bij de Vlaamse DIRV-akties moe
ten worden betrokken 

Gans de Vlaamse onderne
merswereld moet betrokken 
worden bij de vernieuwing van 
het ekonomisch weefsel Iets 
wat Geens vooralsnog op zijn 
non-aktief kan schrijven 

Het volstaat inderdaad met uit 
te pakken met enkele ophefma
kende DIRV-plannen 

BDBH-mizerie 
Ook veel andere aspekten 

van Santens' betoog heeft de 
VU reeds bij herhaling opgewor
pen en werden in de Vlaamse re
genng door minister Schiltz aan
gebracht Soms op hoongelach 
onthaald, zeer dikwijls met admi
nistratieve drogredenen wegge
wuifd 

De houding van de traditione
le partijen in de Vlaamse rege
ring en in de Vlaamse raad is ter 
zake dikwijls beschamend te 
noemen 

Wat betreft stimulering van 

het industrieel beleid is het im
mers nog altijd zo dat Vlaande
ren slechts 50 procent van de 
middelen ontvangt, terwijl het op 
basis van fiskale prestaties én 
van de industriële produktie nor
maliter aanspraak zou moeten 

. maken op nagenoeg 66 % van 
de overheidsmiddelen 

Het IS beschamend dat ook de 
Vlaamse ministers in de centrale 
regenng die enorme discnmina-

Vlaamse KMO's die het grootste 
pakket van de uitvoer voor hun 
rekening nemen worden nog dik
wijls discnminerend behandeld 

Zuivere rekeningen 
Even zozeer blijft de regering-

Martens, tegen de wetten van 
'80 in, het Fonds voor Prototypes 
en dat voor industnele vernieu
wing, het Instituut voor Weten
schappelijk Onderzoek in Nijver-

VEV-voorzitter Santens Vlaam
se regering is veel te passief 

heid en Landbouw ( IWONU uit 
handen van de Vlaamse rege
ring houden Dit zijn nochtans 
met name enkele van de hefbo
men voor het industneel beleid 

Officieel, volgens de wetge
ver, heet het zeer mooi geschre
ven „dat de gewesten exclusief 
bevoegd zijn voor het industrieel 
beleid, behalve voor de nationaal 
gehouden sektoren" (zoals staal 
bij voorbeeld) 

In de praktijk evenwel is het 
duidelijk zo dat de Vlaamse re
genng geen waarachtig beleid 
kan voeren Doordat ze de „hef
bomen" en de financiële midde
len nog immer met toegewezen 
heeft gekregen 

Meer nog, de Martens-rege-
nng neemt bij herhaling initiatie
ven die maken dat de beleids-
kracht van de gewesten nog 
verder wordt uitgehold 

Het gevolg is inderdaad ener
zijds veel geharrewar en een 
groot kluwen, zoals ook VBO-
leider Leysen terecht aankloeg 
Maar om uit de krisis te geraken 
IS er voor de Vlaamse gemeen
schap slechts eén oplossing de 
beleidsmacht ondubbelzinnig in 
eigen handen te nemen 

Dit IS de verantwoordelijkheid 
van de Vlaamse regering die ter 
zake ongehoorde passiviteit 
presteert Dit is ook het verzuim, 
of zelfs de obstruktie van 
„Vlaamse" ministers in de Belgi
sche regering 

Er wordt nog immer ongebrei
deld toegegeven aan Waalse en 
Brusselse chantagepolitiek Dit is 
met op de eerste plaats een 
politieke bedenking, maar een 
zaak van goed beheer van het 
staatshuishouden 

Wie profiteert van overheids-
cadeaus of -hulp, moet daarbij 
ook de eigen fiskale verantwoor
delijkheid op zich nemen 

Pas vanaf dat moment kan er 
sprake zijn van enige solidariteit 
tussen de gewesten, op basis 
van zuivere rekeningen en mid
dels wederzijdse tegemoetko
mingen Dat IS nogal wat anders 
dan de chantagepolitiek die onze 
ekonomie nu teistert en de 
staatskas bij honderden miljar
den leegrooft (hds) 

Computerbestuurde werkloosheid 

H ET huidig systeem van 
stempelkontrole Is 
zeer zeker én verou

derd (gezien de omvang van de 
werkloosheid) én onvermin
derd sociaal ergelijk voor de 
werklozen. 

Daarom, zo heet het, heeft de 
regering een nieuw systeem 
uitgedacht: de uitreiking van 
een arbeidskaart. 

Tenminste, na kritiek op de al 
evenzeer vernederende bena
ming van dergelijke kontrole-

kaart voor diegenen die ze heb
ben moeten inleveren, is Han-
senne vooral gaan zoeken naar 
nieuwe benamingen, zoals 
„kaart voer sociale zekerheid". 

Wat blijkt nu? Dat, ten eerste, 
de kosten voor de gemeenten 
inzake kontrole van werkloos
heid bijlange niet zullen vermin
derd worden aangezien deze 
besturen zullen instaan voor 
uitreiking, inlevering vervan
ging bij verlies, vernieuwing 
e.d.m.. 

Tweedens blijft er het-met-
de-vinger-wijzen van de werk
lozen omdat zij geen kaart op 
zak hebben. 

Maar vooral dreigt met de 
invoering van een zoveelste 
computerbestuurde kaart de 
privacy van de burgers in het 
gedrang te komen. Want nu 
reeds wordt zelfs gedacht aan 
uitbreiding van het kaartsys
teem tot de beroepsziekten, ar
beidsongevallen, pensioenen, 
ziekte en invaliditeit-
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Vlaamse Raad 
verkwanselt eigen macht 

De Vlaamse Raad vergaderde vorige week welgeteld één enkele dag. Het 
werd meteen de meest ontgoochelende dag uit z'n jonge loopbaan. Daar 
zorgden CVP en PVV voor. Met vier stemmingen wisten zij de al zo gebrekkige 
staatshervorming van 1980 volledig tot een geintje te herleiden. 

Resultaat van die stemmingen ? Niet minder dan vier Vlaamse bevoegdheden 
werden kado gedaan aan de centrale regering. Die mag rustig haar gangetje 
gaan op het vlak van het industrieel beleid, het toegepast wetenschappelijk 
onderzoek, de inrichting van het rijksonderwijs en de interkommunales. De 
heren Martens en De Clercq danken de heren Geens en Poma. 

MOET het herhaald dat 
de staatshervorming 
in grote mate een mis

vorming van de autonomiege-
dachte was? Werkelijke be
voegdheden kreeg de Vlaamse 
gemeenschap slechts karig toe
bedeeld. En de luttele omvang 
van de financiële middelen om 
deze enkele bevoegdheden 
waar te maken, zegt alles over 
het gebrek aan ernst waarmede 
het onvermijdelijk federalize-
rlngsproces doorgevoerd werd. 

Maar hoe dan ook, voor de 
eerste maal in zijn trage ont-
voogdingsstrijd mocht Vlaande
ren rekenen op autonome instel
lingen. Bovendien zat de kans er 
in, te komen tot een brede 
Vlaamse frontvorming teneinde 
de karig toegemeten bevoegd
heden en schaarse middelen op 
te voeren. 

CVP-kollaboratie 
Het doordrukken van de Bel

gische koaiitie van CVP en PVV 
op het niveau van de Vlaamse 
regering heeft echter meteen 
een onheilspellende politieke 
slagschaduw geworpen op het 
doeltreffend hanteren van de in
strumenten van de prille Vlaam
se zelfstandigheid. Al snel ont
stond een karikatuur van parle
mentair werk: leden van de 
Vlaamse Raad keuren een 
standpunt goed en... haasten 
zich om datzelfde standpunt af 
te keuren in het Belgische parle
ment Dat gebeurde onder ande
re met de staalproblematiek en 
de benoeming van Happart Bij 
CVP en PVV primeerde het Bel
gisch belang. Wat leidde tot een 
uitholling van de Vlaamse be
voegdheden en een feitelijke 
neo-unitaire opstelling van de 
centrale regenng. 

Die werd van dag tot dag 
driester. Niet alleen weigerde zij 
de noodzakelijke instrumenten 
en middelen aan de gewesten af 
te staan, bovendien nam ze 
voortdurend nieuwe initiatieven 
en beslissingen die haar greep 
op de gewesten versterkten. 

Met de oprichting van het 
Participatiefonds werd duidelijk, 
in welke mate de Vlaamse meer
derheid partijpolitieke hand- en 
spandiensten verleent aan de 
centrale regering. Die meerder
heid krijgt daarbij meer en meer 
lef. Zelfs in de Vlaamse Raad 
stemt ze niet langer Vlaams. En 

van die „kollaboratie" maken 
Martens en zijn kollega's dank
baar gebruik. 

Belgische DIRV 
De jongste weken niet minder 

dan vier maal. Dat leverde van
wege Paul Van Grembergen en 
André De Beul even zoveel mo
ties op, die donderdag ji. behan
deld werden. 

Laat ons de vier verkrachtin
gen van wet en grondwet even 
op een rijtje zetten. De eerste 
drie betreffen de herstelwet. 
Met als uitschieter het indus
trieel beleid, waarvan de centrale 

regering de rekonversie, het 
fonds voor industriële vernieu
wing en de gewestelijke investe
ringsmaatschappij naar zich 
toetrekt alsof er nooit een staats
hervorming heeft plaatsgevon
den. Eigenlijk zou men evengoed 
dat hele hoofdstuk van de wet 
van 1980 kunnen schrappen. 
Zelfs de Raad van State merkte 
dat ditmaal op. En wat ergst van 
al is: dra zal dezelfde Vlaamse 
Raad een aantal resoluties over 
de DIRV-aktie goedkeuren. On
der luid applaus zal dan komen 
vast te staan dat het industrieel 
beleid in al zijn aspekten de 
gewesten toekomt dat de indus
triële hefbomen moeten overge
heveld worden... Praat voor de 
vaak. Vonge week verleenden 
CVP en PVV carte blanche aan 
de Belgische regering op iden
tiek dezelfde terreinen. 

Hetzelfde betreft het weten
schappelijk onderzoek. Via de 
herstelwet slaagt leperd May-
stadt van wetenschapsbeleid er 
in, meer kredieten naar zich toe 
te trekken zonder dat de gewes
ten er bij ter sprake komen. CVP 
en PVV knikten ja. 

Tot slot is er, wat de herstel
wet betreft het onderwijs. Begin 
dit jaar kwamen de Vlaamse 

Flanders Technology International De grootste technologiebeurs ter wereld. Dé vakbeurs van de Derde In-
Oüstnele Revolutie Vlaanderen Met 117.000 bezoekers. Met 607 exposanten Met 32.000 m2 oppervlakte 
Met talloze mooi-klinkende resoluties... Vandaag herleid tot een overigens lofwaardige, maar dure vorm van 
louter public-relations Geen eigen Vlaams industrieel beleid meer Geen eigen Vlaams toegepast weten
schappelijk onderzoek meer Flanders' technology international 1985 wordt georganizeerd door de heer W. 

Martens! 

P. Van Grembergen: „Vlaamse 
Raad, een karikatuur van parle

mentair werk." 

partijvoorzitters tot een akkoord 
om het autonoom beheer van 
het rijksonderwijs bij dekreet te 
regelen. De Vlaamse regering 
akteerde dat De centrale rege
ring legde het naast zich, herstelt 
het land door te sleutelen aan de 
beheersstrukturen van het rijks
onderwijs en de Vlaamse meer
derheid stemde in. 

En dan misschien wel de 
meest ergerlijke neo-unitaire in
greep: de interkommunales. Se
dert lang zijn deze toe aan een 
nieuwe reglementering. Eindelijk 
is het nu zover. Nothomb be
zorgde de senaat een wetsont
werp,... maar vergat daarbij dat 
de interkommunales, alvast wat 
hun werkwijze betreft en de 
kontrole, onder de gewesten val
len. Nu zal dat wel een van de 
laatste zorgen van zijne excellen
tie zijn. Hij pleegde niet eens 
overieg met de gewesten. 
Vorige week bleek echter dat 
het de CVP en PVV evenmin 
een zorg is. 

De vier moties werden dus 
meerderheid tegen minderheid 
verworpen. Niets belet nog de 
goedkeuring van de herstelwet 
en het wetsontwerp op de inter
kommunales. En Vlaanderen is 
weer een ontgoocheling rijker. 
Ondanks de beleidsverklaring 
van de Vlaamse regering, waar
in onder meer te lezen staat: De 
Vlaamse Executieve zal ijveren 
voor de verdere doortrekking 
van de regionalizering in zover
re de slagkracht van het Vlaam
se beleid hierdoor versterkt 
wordf." Ondanks het CVP-Kon-
gres van eind 1979 over de 
.staatshervorming. Een van de 
goedgekeurde resoluties luidt: 
-wil de CVP een ruime autono
mie van de gemeenschappen 
a.m. inzake industrieel beleid, 
industrieel overheidsinitiatief, 
energiedistributie, openbare 
kredietinstellingen, infrastruk-
tuur, wetenschappelijk onder
zoek^". 

Luister naar mijn woorden, 
maar kijk niet naar mijn daden. 

24 MEI 1984 



KIMER 
Overleven 
in verspilling 

Landsverdediging verhuisde 
deze week van de senaat naar 
de kamer Zoals zijn kollega Bob 
Maes wees ook Raf Declercq op 
het feit dat de begroting een 
weinig duidelijke optie aangeeft 
„Blijkbaar zip er weinig proble
men, behalve dan het verlof voor 
de soldaten" Zo wordt er met 
geen woord gerept over de uit
rusting, de taalproblemen, de 
operationele kracht van het le
ger 

Het enige konkreet gegeven, 
aldus het VU-kamerlid, is het 
woord van de minister dat het 
een overlevingsbegroting be
treft Hoe valt dat dan te rijmen 
met de enorme sommen die be
steed worden aan dure kompen-
saties en ko-produkties'' 

75 miljoen extra 
Een zoveelste voorbeeld daar

van leverde Jaak Gabriels In 
Florennes werd gestart met de 
voorbereidende werkzaamhe
den voor de installatie van de 
raketbasis Er diende dus een 
aanbesteding te gebeuren voor 
de bouw van slaapzalen, admi
nistratieve gebouwen, keuken, 
refter, mess en voorraadlokalen 
Als laagste onderchrijver kwam 
een Limburgse aannemer uit de 
bus HIJ wou het geheel zetten 
voor 261,5 miljoen 

Maar dan kwam de Waalse 
aap uit de mouw Gol en May-
stadt gingen even op de achter
ste poten staan en de werken 
werden toegekend aan een fir
ma uit de streek van Charleroi, 
het kiesarrondissement van 
Maystadt himself En dat on
danks het feit dat deze 50 mil
joen boven de Limburgse aanne
mer onderschreven had 

Het laagste bod werd dus met 
weerhouden Ondanks Limbur
ger Weven 'De teone van Dam-
seaux, dat Wallonië verboden 

gebied is voor Vlaamse aanne
mers, maakt dus opgang 

Het blijft echter met bij die 
50 miljoen extra Volgens Ga
briels IS de kans groot dat de 
laagste onderschnjver naar de 
Raad van State trekt en daar een 
schadevergoeding van 101 h 
van het voorgestelde bedrag 
eist Dat IS dan nog eens zo'n 
26 miljoen Samen dus ruim 75 
miljoen, waarvan minstens 60 % 
af te lossen door de Vlamingen 

J Gabriels „Het veto van Dam-
seaux maakt opgang" 

SENAAT 
25 jaar 
benadeling 

Het departement van weten
schapsbeleid bestaat 25 jaar 
Een ideaal moment voor Rik 
Vandekerckhove om een balans 
op te maken Vooral rond de 
vraag of wetenschaps- en tech
nologiebeleid wel een zaak van 
de centrale overheid is 

Minister Maystadt vindt uiter
aard van wel Hij beoordeelt zijn 
beleid als een essentieel gege
ven voor de ekonomische kom-

R Vandekerckhove „Slechte in
vestering van KUL" 

PARLEMENfAIRE 

SROKKEIS 
W\ E agenda van de Vlaamse Raad 
* ^ was vorige week een bijna 
zuivere VU-aangelegenheid Te be
ginnen bij de mondelinge vragen, 
waar vooral Jef Valkeniers, Jaak 
Gabnels en Daan Vervaet aktief 
waren 

JEF Valkeniers peilde naar de 
deelnemers en de kosten van 

de jongste ekonomische missie van 
voorzitter Geens naar Japan Zijn 
kollega Daan Vervaet bewoog zich 
met minder dan driemaal op het 
terrein van het leefmilieu de steun 
aan de biologische land- en tuinbou
wers, de onverantwoorde kappingen 
van de meidoorn en de breekwerf te 
Pepingen Tot slot was er Jaak Ga
briels die vragen stelde over de 
normen die gehanteerd worden bij 
de aanwerving van personeel voor 
de Vlaamse Gemeenschap 

BIJ de interpellatie dient vooreerst 
Jan Caudron vermeld Hij on

dervroeg Gemeenschapsminister 
De Wulf over de bestrijding, of beter 

het gebrek aan bestrijding van de 
doping in de sport Onder de rubnek 
„Opinie" vat hij zijn inzichten terzake 
samen 

JOHAN De Mol beet zich verder 
vast in de personeelsformatie 

van de administratie voor Ruimtelijke 
Ordening en Leefmilieu Zowel op de 
organizatiestruktuur als op de kwali
tatieve en kwantitatieve aspekten 
van de personeelsformatie leverde 
hij scherpe kritiek Zijns inziens 
wordt de ruimtelijke planning volledig 
afgebouwd en komt het natuurbe
houd in de wurggreep van de ruilver
kaveling en de landelijke water-
dienst 

I l i l ELDEN we tot slot dat Jef 
• " I Valkeniers een voorstel van 
dekreet neerlegde, om het taalge
bruik in het onderwijs te regelen 
Uitgangspunt is, dat kinderen van 
ouders die in het Nederlands taalge
bied wonen enkel in het Nederlands 
lager, sekundair en hoger onderwijs 
mogen volgen 

petitiviteit, en plaatste het op 
dezelfde voet als de muntpolitiek 
en het behoud van de algemene 
mededingingsregels 

Op het vlak van het globale 
wetenschapsbeleid kan de VU-
senator begrip opbrengen voor 
deze stelling Niet echter op het 
vlak van het technologie-beleid 

Centraal = Waals 
Het argument van de schaal

grootte gaat zijns inziens met op 
Voor heel wat onderzoek is zelfs 
de Belgische schaal te klem 
Ruimtevaart, kernfusie, dat alles 
kan slechts op Europees en in
ternationaal niveau En dan is het 
verschil tussen Belgische of 
Vlaamse schaal totaal irrelevant 
Beide zijn te klem en ontoerei
kend voor een groot deel van 
het wetenschappelijk onder
zoek 

Bovenal zijn er echter de wet
ten op de staatshervorming, die 
het toegepast onderzoek aan de 
gemeenschappen en gewesten 
toekennen Daaraan is nog 
steeds geen uitvoering gegeven 
Talloze keren reeds is er sprake 
geweest van de gewestelijke op
deling van de kredieten IWONL 
en prototypes In werkelijkheid 
gebeurt echter net het tegenge
stelde „Ook op dit terrein be
merken we het klassieke terug
schroeven van de bevoegdhe
den, toegekend aan gemeen
schappen en gewesten" 

Maystadt wil dus een „cen
traal" minister zijn Maar ook dat 
IS hij niet, want dan zou hij er 
nauwlettend op toezien dat de 
kredieten evenwichtig verdeeld 
worden over beide landsdelen 

Uit de cijfers blijkt echter 
slechts een konstante de bena
deling van Vlaanderen Van de 
akties om de technologische in
novatie m de spitssektoren aan 
te moedigen moet Vlaanderen 
het stellen met 401 h van de 
kredieten, van het programma 
radio-kommunikatie met 25 t h, 
van het programma micro-orga-
nismen met 23 t h, van het pro
gramma energie met 52 t h wat 
de universiteiten betreft en met 
39,81 h wat de privé-sektor be
treft 

Die droge opsomming vult 
Vandekerckhove dan nog aan 
met Europese cijfers Nauwelijks 
24 t h van de EEG-onderzoeks-
gelden ging naar de Nederlands
talige universiteiten en met moei
te 10 t h naar de KUL „De mil
joenen van de KUL aan de CVP-
kiescampagne zijn dus slecht 
besteed geld geweest"' 

Doping 
in de sport 

Wie met de volksgezondheid en de sport begaan 
is, maakt zich terecht zorgen over de wereldwijde 
plaag van de doping in de sport. Al bijna 20 jaar 
wordt hiertegen strijd geleverd, maar de kwaal 
woekert onverminderd voort. 

Zo schrok de ganse sportwereld, eind augustus 
1983, op door een schandaal van nooit geziene om
vang. Tijdens de Panamerikaanse spelen te Caracas 
werden 19 sporters op anabolica betrapt, 20 anderen 
gingen nog voor de kompetitie op de loop... 

MOETEN WIJ ons dan fa
talistisch neerleggen 
bij de bewenng dat 

idoping een onuitroeibare kwaal 
IS en dat er mets tegen te doen 
IS"? Samen met prof dr Manfred 
Donicke, hoofd van het instituut 
voor biochemie aan de sportho-
geschool van Keulen, menen wij 
van met Doping blijft uit etische, 
maar vooral uit medische over
wegingen altijd onaanvaardbaar 
, Wellicht", aldus Donicke, „is het 
een illusie de sport helemaal vrij 
te willen houden van medische 
orodukten, waar onze hele maat
schappij van vergeven is Toch 
beschikken wij over alle techno
logische kennis om doping te 
ontdekken Waar het om gaat is 
alleen de wil van de sport, de wil 
van de politieke leiders ook, om 
de dopingproblemen volledig uit 
te bannen" 

Het 18 duidelijk dat de over
heid hier moet optreden In ons 
land bestaat er een anti-doping-
wetgevmg Deze dateert van 
apnl 1965, maar is vandaag ho
peloos verouderd Bovendien 
loopt de praktische toepassing 
ervan zeer mank Zo betoelaagt 
het ministerie van volksgezond
heid de Belgische Wielrijders-
bond voor de organizatie van 
dopmgkontroles, in plaats van dit 
zelf te doen De waarde van 
deze kontroles wordt dan ook 
door velen, en vooral door de 
Vlaamse Vereniging van Specia
listen Sportgeneeskunde 
(VVSS), in twijfel getrokken 

De tweede anti-dopmgkom-
missie ontwierp dan een plan om 
alle sportbonden kontroles te 
laten uitvoeren door geneeshe
ren, die aangesteld zijn door het 
ministerie van volksgezondheid 
Daarvan kwam echter mets m 
huis en m februan 1982 ver
streek het mandaat van de kom-

Ondertussen kwam de staats
hervorming en werd volksge

zondheid opgesplitst De medi
sche sportkontrole verhuisde 
naar de Gemeenschappen 

Jan Caudron 

Om de strijd tegen de doping 
weer op gang te brengen nam 
de VVSS dan ook kontakt met 
de Vlaamse regering De anti-
dopingwet van 1965 diende ge-
aktualiseerd en een Vlaamse 
anti-dopmgkommissie opgericht 
Deze laatste zou de minister 
adviseren, de bestaande lijst van 
verboden produkten evalueren, 
dopmgkontroles innchten en 
straffen opleggen waar nodig 

Een gegrond eisenpakket 
Maar ook deze trieste problema
tiek ontsnapt met aan de neo-uni-
taire refleks van de centrale re
gering Staatssekretaris Aerts 
oordeelt immers dat de doping-
kommissie voor haar adviezen 
inzake wetgeving centraal moet 
blijven, en dat slechts de uitvoe
ring van de wet onder de Vlaam
se bevoegdheid valt 

Op deze mossel-noch-vis-stel-
ling loopt vandaag dus de acute 
strijd tegen de doping vast' 

Jan Caudron, kamerlid 
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Vlaamse Raad 
verkwanselt eigen macht 

De Vlaamse Raad vergaderde vorige week welgeteld één enkele dag. Het 
werd meteen de meest ontgoochelende dag uit z'n jonge loopbaan. Daar 
zorgden CVP en PVV voor Met vier stemmingen wisten zij de alzo gebrekkige 
staatshervorming van 1980 volledig tot een geintje te herleiden. 

Resultaat van die stemmingen ? Niet minder dan vier Vlaamse bevoegdheden 
werden kado gedaan aan de centrale regering. Die mag rustig haar gangetje 
gaan op het vlak van het industrieel beleid, het toegepast wetenschappelijk 
onderzoek, de inrichting van het rijksonderwijs en de interkommunales. De 
heren Martens en De Clercq danken de heren Geens en Poma. 

MOET het herhaald dat 
de staatshervorming 
in grote mate een mis

vorming van de autonomiege-
dachte was? Werkelijke be
voegdheden kreeg de Vlaamse 
gemeenschap slechts karig toe
bedeeld. En de luttele omvang 
van de financiële middelen om 
deze enkele bevoegdheden 
waar te maken, zegt alles over 
het gebrek aan ernst waarmede 
het onvermijdelijk federalize-
nngsproces doorgevoerd werd. 

Maar hoe dan ook, voor de 
eerste maal in zijn trage ont-
voogdingsstrijd mocht Vlaande
ren rekenen op autonome instel
lingen. Bovendien zat de kans er 
in, te komen tot een brede 
Vlaamse frontvorming teneinde 
de karig toegemeten bevoegd
heden en schaarse middelen op 
te voeren. 

CVP-kollaboratie 
Het doordrukken van de Bel

gische koalitie van CVP en PVV 
op het niveau van de Vladmse 
regering heeft echter meteen 
een onheilspellende politieke 
slagschaduw geworpen op het 
doeltreffend hanteren van de in
strumenten van de prille Vlaam
se zelfstandigheid. Al snel ont
stond een karikatuur van parle
mentair werk: leden van de 
Vlaamse Raad keuren een 
standpunt goed en... haasten 
zich om datzelfde standpunt af 
te keuren in het Belgische parle
ment Dat gebeurde onder ande
re met de staalproblematiek en 
de benoeming van Happart Bij 
CVP en PVV primeerde het Bel
gisch belang. Wat leidde tot een 
uitholling van de Vlaamse be
voegdheden en een feitelijke 
neo-unitaire opstelling van de 
centrale regering. 

Die werd van dag tot dag 
driester. Niet alleen weigerde zij 
de noodzakelijke instrumenten 
en middelen aan de gewesten af 
te staan, bovendien nam ze 
voortdurend nieuwe initiatieven 
en beslissingen die haar greep 
op de gewesten versterkten. 

Met de oprichting van het 
Participatiefonds werd duidelijk, 
in welke mate de Vlaamse meer
derheid partijpolitieke hand- en 
spandiensten verleent aan de 
centrale regering. Die meerder
heid krijgt daarbij meer en meer 
lef. Zelfs in de Vlaamse Raad 
stemt ze niet langer Vlaams. En 

van die „kollaboratie" maken 
Martens en zijn kollega's dank
baar gebruik. 

Belgische DIRV 
De jongste weken niet minder 

dan vier maal. Dat leverde van
wege Paul Van Grembergen en 
André De Beul even zoveel mo
ties op, die donderdag jl. behan
deld werden. 

Laat ons de vier verkrachtin
gen van wet en grondwet even 
op een rijtje zetten. De eerste 
drie betreffen de herstelwet 
Met als uitschieter het indus
trieel beleid, waarvan de centrale 

regering de rekonversie, het 
fonds voor industriële vernieu
wing en de gewestelijke investe
ringsmaatschappij naar zich 
toetrekt alsof er nooit een staats
hervorming heeft plaatsgevon
den. Eigenlijk zou men evengoed 
dat hele hoofdstuk van de wet 
van 1980 kunnen schrappen. 
Zelfs de Raad van State merkte 
dat ditmaal op. En wat ergst van 
al is: dra zal dezelfde Vlaamse 
Raad een aantal resoluties over 
de DIRV-aktie goedkeuren. On
der luid applaus zal dan komen 
vast te staan dat het industrieel 
beleid in al zijn aspekten de 
gewesten toekomt dat de indus
triële hefbomen moeten overge
heveld worden... Praat voor de 
vaak. Vorige week verleenden 
CVP en PVV carte blanche aan 
de Belgische regering op iden
tiek dezelfde terreinen. 

Hetzelfde betreft het weten
schappelijk onderzoek. Via de 
herstelwet slaagt leperd May-
stadt van wetenschapsbeleid er 
in, meer kredieten naar zich toe 
te trekken zonder dat de gewes
ten er bij ter sprake komen. CVP 
en PVV knikten ja. 

Tot slot is er, wat de herstel
wet betreft, het onderwijs. Begin 
dit jaar kwamen de Vlaamse 

ï^ 

Flanders Technology International De grootste technologiebeurs ter wereld. Dé vakbeurs van de Derde In
dustriële Revolutie Vlaanderen. Met 117.000 bezoekers. Met 607 exposanten. Met 32.000 m2 oppervlakte. 
Met talloze mooi-klinkende resoluties.. Vandaag herleid tot een overigens lofwaardige, maar dure vorm van 
louter public-relations. Geen eigen Vlaams industrieel beleid meer Geen eigen Vlaams toegepast weten
schappelijk onderzoek meer Flanders' technology international 1985 wordt georganizeerd door de heer W. 

Martens! 

P. Van Grembergen: „Vlaamse 
Raad, een karikatuur van parle

mentair werk." 

partijvoorzitters tot een akkoord 
om het autonoom beheer van 
het rijksonderwijs bij dekreet te 
regelen. De Vlaamse regering 
akteerde dat De centrale rege
ring legde het naast zich, herstelt 
het land door te sleutelen aan de 
beheersstrukturen van het njks-
onderwijs en de Vlaamse meer
derheid stemde in. 

En dan misschien wel de 
meest ergeriijke neo-unitaire in
greep: de interkommunales. Se
dert lang zijn deze toe aan een 
nieuwe reglementering. Eindelijk 
is het nu zover. Nothomb be
zorgde de senaat een wetsont
werp,... maar vergat daarbij dat 
de interkommunales, alvast wat 
hun werkwijze betreft en de 
kontrole, onder de gewesten val
len. Nu zal dat wel een van de 
laatste zorgen van zijne excellen
tie zijn. Hij pleegde niet eens 
overieg met de gewesten. 
Vorige week bleek echter dat 
het de CVP en PVV evenmin 
een zorg is. 

De vier moties werden dus 
meerderheid tegen minderheid 
verworpen. Niets belet nog de 
goedkeuring van de herstelwet 
en het wetsontwerp op de inter
kommunales. En Vlaanderen Is 
weer een ontgoocheling rijker. 
Ondanks de beleidsverklanng 
van de Vlaamse regering, waar-
In onder meer te lezen staat: De 
Vlaamse Executieve zal ijveren 
voor de verdere doortrekking 
van de regionalizering in zover
re de slagkracht van het Vlaam
se beleid hierdoor versterkt 
wort/f:"Ondanks het CVP-Kon-
gres van eind 1979 over de 
.staatshervorming. Een van de 
goedgekeurde resoluties luidt: 
-wil de CVP een ruime autono
mie van de gemeenschappen 
o.m. inzake industrieel beleid, 
industrieel overheidsinitiatief, 
energiedistributie, openbare 
kredietinstellingen, infrastruk-
tuur, wetenschappelijk onder
zoek,-". 

Luister naar mijn woorden, 
maar kijk niet naar mijn daden. 
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I«IMER 
Overleven 
in verspilling 

Landsverdediging verhuisde 
deze week van de senaat naar 
de kamer. Zoals zijn kollega Bob 
Maes wees ook Raf Declercq op 
het feit dat de begroting een 
weinig duidelijke optie aangeeft. 
„Blijkbaar zijn er weinig proble
men, behalve dan het verlof voor 
de soldaten." Zo wordt er met 
geen woord gerept over de uit
rusting, de taalproblemen, de 
operationele kracht van het le
ger... 

Het enige konkreet gegeven, 
aldus het VU-kamerlid, is het 
woord van de minister dat het 
een overlevingsbegroting be
treft Hoe valt dat dan te rijmen 
met de enorme sommen die be
steed worden aan dure kompen-
saties en ko-produkties? 

75 miljoen extra 
Een zoveelste voorbeeld daar

van leverde Jaak Gabriels. In 
Florennes werd gestart met de 
voorbereidende werkzaamhe
den voor de installatie van de 
raketbasis Er diende dus een 
aanbesteding te gebeuren voor 
de bouw van slaapzalen, admi
nistratieve gebouwen, keuken, 
refter, mess en voorraadlokalen. 
Als laagste onderchrijver kwam 
een Limburgse aannemer uit de 
bus. Hij wou het geheel zetten 
voor 261,5 miljoen. 

... Maar dan kwam de Waalse 
aap uit de mouw. Gol en May-
stadt gingen even op de achter
ste poten staan en de werken 
werden toegekend aan een fir
ma uit de streek van Charleroi, 
het kiesarrondissement van 
Maystadt himself. En dat on
danks het feit dat deze 50 mil
joen boven de Limburgse aanne
mer onderschreven had. 

Het laagste bod werd dus niet 
weerhouden. Ondanks Limbur
ger Vreven! De teorie van Dam-
seaux, dat Wallonië verboden 

gebied is voor Vlaamse aanne
mers, maakt dus opgang. 

Het blijft echter niet bij die 
50 miljoen extra. Volgens Ga
briels is de kans groot dat de 
laagste onderschrijver naar de 
Raad van State trekt en daar een 
schadevergoeding van 10 t.h. 
van het voorgestelde bedrag 
eist. Dat is dan nog eens zo'n 
26 miljoen. Samen dus ruim 75 
miljoen, waarvan minstens 60 % 
af te lossen door de Vlamingen. 

J. Gabriels: „Het veto van Dam-
seaux maakt opgang." 

SENAAT 
25 jaar 
benadeling 

Het departement van weten
schapsbeleid bestaat 25 jaar. 
Een ideaal moment voor Rik 
Vandekerckhove om een balans 
op te maken. Vooral rond de 
vraag of wetenschaps- en tech
nologiebeleid wel een zaak van 
de centrale overheid is. 

Minister Maystadt vindt uiter
aard van wel. Hij beoordeelt zijn 
beleid als een essentieel gege
ven voor de ekonomische kom-

R. Vandekerckhove: „Slechte in
vestering van KUL". 

PARLEMENIAIRE 

SftOKKElS 
DE agenda van de Vlaamse Raad 

was vorige week een bijna 
zuivere VU-aangelegenheid. Te be
ginnen bij de mondelinge vragen, 
waar vooral Jef Valkeniers, Jaak 
Gabriels en Daan Vervaet aktief 
waren. 

JEF Valkeniers peilde naar de 
deelnemers en de kosten van 

de jongste ekonomische missie van 
voorzitter Geens naar Japan Zijn 
kollega Daan Vervaet bewoog zich 
met minder dan driemaal op het 
terrein van het leefmilieu- de steun 
aan de biologische land- en tuinbou
wers, de onverantwoorde kappingen 
van de meidoorn en de breekwerf te 
Pepingen Tot slot was er Jaak Ga
briels die vragen stelde over de 
normen die gehanteerd worden bij 
de aanwerving van personeel voor 
de Vlaamse Gemeenschap 

BIJ de interpellatie dient vooreerst 
Jan Caudron vermeld. Hij on

dervroeg Gemeenschapsminister 
De Wulf over de bestrijding, of beter 

het gebrek aan bestrijding van de 
doping in de sport. Onder de rubnek 
„Opinie" vat hij zijn inzichten terzake 
samen. 

JOHAN De Mol beet zich verder 
vast in de personeelsformatie 

van de administratie voor Ruimtelijke 
Ordening en Leefmilieu. Zowel op de 
organizatiestruktuur, als op de kwali
tatieve en kwantitatieve aspekten 
van de personeelsformatie leverde 
hij scherpe kritiek. Zijns inziens 
wordt de ruimtelijke planning volledig 
afgebouwd en komt het natuurbe
houd in de wurggreep van de ruilver
kaveling en de landelijke water-
dienst 

l i l l E L D E N we tot slot dat Jef 
I ' " Valkeniers een voorstel van 
dekreet neerlegde, om het taalge
bruik in het onderwijs te regelen. 
Uitgangspunt is, dat kinderen van 
ouders die in het Nederlands taalge
bied wonen enkel in het Nederlands 
lager, sekundair en hoger onderwijs 
mogen volgen. 

petitiviteit, en plaatste het op 
dezelfde voet als de muntpolitiek 
en het behoud van de algemene 
mededingingsregels. 

Op het vlak van het globale 
wetenschapsbeleid kan de VU-
senator begrip opbrengen voor 
deze stelling. Niet echter op het 
vlak van het technologie-beleid. 

Centraal = Waals 
Het argument van de schaal

grootte gaat zijns inziens met op. 
Voor heel wat onderzoek is zelfs 
de Belgische schaal te klem. 
Ruimtevaart, kernfusie,.. dat alles 
kan slechts op Europees en in
ternationaal niveau. En dan is het 
verschil tussen Belgische of 
Vlaamse schaal totaal irrelevant. 
Beide zijn te klein en ontoerei
kend voor een groot deel van 
het wetenschappelijk onder
zoek. 

Bovenal zijn er echter de wet
ten op de staatshervorming, die 
het toegepast onderzoek aan de 
gemeenschappen en gewesten 
toekennen. Daaraan is nog 
steeds geen uitvoering gegeven. 
Talloze keren reeds is er sprake 
geweest van de gewestelijke op
deling van de kredieten IWONL 
en prototypes. In werkelijkheid 
gebeurt echter net het tegenge
stelde: „Ook op dit terrein be
merken we het klassieke terug
schroeven van de bevoegdhe
den, toegekend aan gemeen
schappen en gewesten". 

Maystadt wil dus een „cen
traal" minister zijn. Maar ook dat 
is hij niet, want dan zou hij er 
nauwlettend op toezien dat de 
kredieten evenwichtig verdeeld 
worden over beide landsdelen. 

Uit de cijfers blijkt echter 
slechts één konstante: de bena
deling van Vlaanderen. Van de 
akties om de technologische in
novatie in de spitssektoren aan 
te moedigen moet Vlaanderen 
het stellen met 40 t.h. van de 
kredieten, van het programma 
radio-kommunikatie met 25 t.h., 
van het programma micro-orga
nismen met 23 t.h., van het pro
gramma energie met 52 t.h. wat 
de universiteiten betreft en met 
39,8 t.h. wat de privé-sektor be
treft. 

Die droge opsomming vult 
Vandekerckhove dan nog aan 
met Europese cijfers. Nauwelijks 
24 t.h. van de EEG-onderzoeks-
gelden ging naar de Nederlands
talige universiteiten en met moei
te l O t h naar de KUL. „De mil
joenen van de KUL aan de CVP-
kiescampagne zijn dus slecht 
besteed geld geweest"! 

Doping 
in de sport 

Wie met de volksgezondheid en de sport begaan 
is, maakt zicti terecht zorgen over de wereldwijde 
plaag van de doping in de sport. Al bijna 20 jaar 
wordt hiertegen strijd geleverd, maar de kwaal 
woekert onverminderd voort. 

Zo schrok de ganse sportwereld, eind augustus 
1983, op door een schandaal van nooit geziene om
vang. Tijdens de Panamerikaanse spelen te Caracas 
werden 19 sporters op anabolica betrapt, 20 anderen 
gingen nog voor de kompetitie op de loop... 

MOETEN wij ons dan fa
talistisch neerleggen 
bij de bewering dat 

idoping een onuitroeibare kwaal 
,is en dat er niets tegen te doen 
IS? Samen met prof. dr. Manfred 
Donicke, hoofd van het instituut 
voor biochemie aan de sportho-
geschool van Keulen, menen wij 
van niet. Doping blijft uit etische, 
maar vooral uit medische over
wegingen altijd onaanvaardbaar. 
,Wellicht", aldus Donicke, „is het 
een illusie de sport helemaal vrij 
te willen houden van medische 
orodukten, waar onze hele maat
schappij van vergeven is. Toch 
beschikken wij over alle techno
logische kennis om doping te 
ontdekken. Waar het om gaat is 
alleen de wil van de sport, de wil 
van de politieke leiders ook, om 
de dopingproblemen volledig uit 
te bannen". 

Het is duidelijk dat de over
heid hier moet optreden. In ons 
land bestaat er een anti-doping-
wetgeving. Deze dateert van 
april 1965, maar is vandaag ho
peloos verouderd. Bovendien 
loopt de praktische toepassing 
ervan zeer mank. Zo betoelaagt 
het ministerie van volksgezond
heid de Belgische Wielrijders-
bond voor de organizatie van 
dopingkontroles, in plaats van dit 
zelf te doen. De waarde van 
deze kontroles wordt dan ook 
door velen, en vooral door de 
Vlaamse Vereniging van Specia
listen Sportgeneeskunde 
(VVSS), in twijfel getrokken. 

De tweede anti-dopingkom-
missie ontwierp dan een plan om 
alle sportbonden kontroles te 
laten uitvoeren door geneeshe
ren, die aangesteld zijn door het 
ministerie van volksgezondheid 
Daarvan kwam echter mets in 
huis en in februan 1982 ver
streek het mandaat van de kom
missie 

Ondertussen kwam de staats
hervorming en werd volksge

zondheid opgesplitst De medi
sche sportkontrole verhuisde 
naar de Gemeenschappen. 

Jan Caudron 

Om de strijd tegen de doping 
weer op gang te brengen nam 
de VVSS dan ook kontakt met 
de Vlaamse regering. De anti-
dopingwet van 1965 diende ge-
aktualiseerd en een Vlaamse 
anti-dopingkommissie opgericht 
Deze laatste zou de minister 
adviseren, de bestaande lijst van 
verboden produkten evalueren, 
dopingkontroles innchten en 
straffen opleggen waar nodig. 

Een gegrond eisenpakket. 
Maar ook deze trieste problema
tiek ontsnapt met aan de neo-uni-
taire refleks van de centrale re
gering. Staatssekretans Aerts 
oordeelt immers dat de doping-
kommissie voor haar adviezen 
inzake wetgeving centraal moet 
blijven, en dat slechts de uitvoe-
nng van de wet onder de Vlaam
se bevoegdheid valt. 

Op deze mossel-noch-vis-stel-
ling loopt vandaag dus de acute 
strijd tegen de doping vast' 

Jan Caudron, kamerlid 
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: Spoorweg 
c Olieletding 

TSJECHOSLOVAKIJE is een staat in Midden-Europa die zich van 
het westen naar het oosten uitstrekt over Bohemen, Moravie 

Zuid-Silezie en Slovakije, in het noorden begrensd door Oost-
Duitsland en Polen, in het oosten door de Sovjetunie in het zuiden 
door Honganje en Oostenrijk en in het westen door West-Duitsland 
Het land is verdeeld in twee deelstaten de Tsjechische Socialistische 
Republiek die Bohemen en Moravie omvat (samen acht provincies) en 
de Slovaakse Socialistische Republiek, die Slovakije omvat (vier 
provincies) 

Beide deelstaten hebben een eigen volkslied en een eigen feestdag 
De grondwet bepaalt dat Tsjechoslovakije uit twee gelijkwaardige sta
ten bestaat de Tsjechische en de Slovaakse Elk der beide staten 
wordt bestuurd door een eigen nationale raad, dat aan het federale 
staatsbestuur een aantal taken delegeert 

Er bestaat een federale vergadering met twee Kamers De federale 
vergadenng heeft wetgevende bevoegdheid en benoemt de federale 
regenng en de president die 6 jaar aanblijft 

Daels, Schiltz en TIapak zijn het roerend eens: 

Stop de 
bewapeningswedloop! 

Een vreemd, ongewoon gebeuren én evenzeer 
een historisch feit De Vlaams-nationalist Hugo 
Schiltz die samen met zijn Tsjechische ambtgenoot, 
de kommunistische minister TIapak, een officieel 
bezoek brengt aan Vlaanderens vredesmonument, 
de IJzertoren. Bijna ongelooflijk. Verrassend en 
hoopgevend bovendien. 

EEN weifelende zon brak 
door toen beide politici, 
vergezeld van Bedevaart

voorzitter Paul Daels, naast el
kaar van de Pax-poort (de ver
melde, eerste Toren) naar de 

VU-minister Schiltz als gastheer 

Tsjechisch 
minister op bezoek 
in Vlaanderen 

In september 1983 bracht VU-gemeenschapsminister Hugo Schiltz op 
uitnodiging van zijn Tsjechische ambtgenoot, een werkbezoek aan de Tsjechi
sche Socialistische Republiek. Vorige week was de Tsjechische financieminister 
toe aan een tegenbezoek. Dit werkbezoek van ingenieur Jaroslav TIapak, 
minister van Financien van de Tsjechische Socialistische Republiek, mag 
biezonder geslaagd worden genoemd Het gevulde programma bestond uit 
gesprekken met belangrijke vertegenwoordigers van de financieeJ-ekonomi-
sche wereld en enkele bezoeken Vooral de komst naar de IJzertoren vormde 
een merkwaardig hoogtepunt 

DIT vierdaags verblijf was 
een kombinatie van 
hoogst interessante 

kontakten op industneel vlak en 
een aantal kultuurhistonsche 
ontmoetingen Ook op het louter 
politieke vlak was dit bezoek met 
onbelangnjk 

Vlaamse bedrijven 
De Tsjechische delegatie 

werd ontvangen door de Belgi
sche vice-premier Wiily De 
Clercq en staatssekretaris voor 
Buitenlandse Handel Kempinai-
re, evenals door de voorzitter 
van de Vlaamse Regering, 
Gaston Geens Verder zat ook 
gemeenschapsminister Buch-
mann mee aan tijdens een ban
ket aangeboden door het 
Vlaams Ekonomisch Verbond 
Een aantal Vlaamse bedrijven 
mochten zich verheugen in het 
bezoek en de interesse van de 
Tsjechische minister, zo o m een 
modelboerderij en een kaasfa-
briek in Vlezenbeek, het tapijten-
bednjf „Beaulieu" in West-Vlaan-
deren en enkele Antwerpse 

firma's Uit goed ingelichte bron
nen vernemen wij dat deze kon
takten trouwens met nutteloos 
zullen blijken 

De beleidsvisie van Hugo 

Schiltz m b t een eigen, Vlaams 
buitenlands beleid blijft geen 
dode letter maar levert integen
deel nu reeds tastbare resulta
ten op 

Een merkwaardig zicht, maar ontegensprekelijk een blijmoedige 
gebeurtenis Tsjechen en Vlamingen, van een totaal verschillende le
vensovertuiging, stappen samen van de PAX-poort naar de nieuwe, 
tweede toren 

majestatische nieuwe IJzertoren 
wandelden Even leek de vrede 
tussen alle volkeren met langer 
een droom Het verlangen naar 
vrede en zelfbestuur voor alle 
volkeren was trouwens het tema 
van de korte toespraken die in 
het Ijzermuseum werden uitge
sproken 

De Ijzerbedevaartvoorzitter 
benadrukte vervolgens de twee
de boodschap en krachtlijn van 
de Ijzerbedevaartwerking vre
de en verstandhouding, nooit 
meer oorlog Kleine volkeren 
hebben, om zovele dwingende 
ekonomische, sociale en een
voudig menselijke redenen, de 
plicht een versnelde en veralge
meende ontwapening af te dwin
gen „Maar omdat voor ons de 
veiligheid een onmisbare dimen
sie IS van de vrede, moet deze 
ontwapening evenwichtig, gelijk
tijdig en gekontroleerd zijni" 

Daels verzocht tot slot de 
Tsjechische minister in zijn land 
melding te brengen van de wens 
van het Vlaamse volk om meer 
dan ooit deze algemene en even
wichtige ontwapening, de enige 

Na de verwelkoming door voorzitter Daels nepen zowel Tsjechisch 
financieminister TIapak als zijn Vlaamse kollega Schiltz op tot ontwape
ning en wereldvrede Deze plechtigheid ging door in het museum van 

de IJzertoren 

Evenwichtig en 
gekontroleerd 

Voorzitter Daels verwelkom
de de beide ministers en hun 
medewerkers Hij omschreef het 
Ijzertorencomplex als een der 
meest aangrijpende momenten 
ter herdenking van de gesneu
velden van de Eerste Wereld
oorlog en tegelijkertijd de getui
genis van de herwording en van 
de zelfstandigheidswil van ons 
volk Paul Daels herinnerde er
aan dat het land van minister 
TIapak op het einde van deze 
grote wereldbrand zelfstandig
heid veroverde, in tegenstelling 
tot Vlaanderen Hij wees op de 
betekenis van de Toren en de 
jaarlijkse IJzerbedevaart De stu
wing die van deze manifestaties 
uitging heeft in belangrijke mate 
bijgedragen tot het stap voor 
stap uitbouwen van een gedeel
telijk, maar volstrekt onvoldoen
de vorm van Vlaams zelfbestuur 

.Daarom is ook Uw bezoek 
aan deze IJzertoren, samen met 
minister Hugo Schiltz van de 
Vlaamse Regenng zo zinvol en 
zijn de kontakten die deze rege
ring tot stand brengt met uw land 
en andere landen zo belangrijk 
voor ons" 

menswaardige en realistische 
uitweg, te bevorderen „Zelfbe
stuur voor de volkeren en vrede 
voor de wereld, ziedaar de grote 
boodschap van deze Toren i" 

„Oorlog niet 
onafwendbaar!" 

Hierop sprak de Tsjechische 
minister tot de schare aanwezi
gen „Voor ons heeft oorlog 
geen onafwendbaar karakter, 
omdat oorlog hoe dan ook het 
gevolg is van menselijke hande
lingen Daarom zijn wij overtuigd 
dat de mensheid de oorlog kan 
vermijden" Hij verklaarde voor
stander te zijn van het oplossen 
van alle knelpunten tussen de 
staten, met met geweld maar 
door overleg „ Wij zijn voorstan
ders van een wederzijds voorde
lige samenwerking op basis van 
gelijkheid Op een ogenblik dat 
het vernietigingspotentieel — 
voornamelijk door de nukleaire 
wapens — zo groot is geworden 
dat het voortbestaan zelf van de 
beschaving is bedreigd, is er ook 
geen andere oplossing" 

TIapak stelde dat detente en 
vreedzame koexistentie het eni
ge alternatief zijn, en hij was van 
oordeel dat alle mogelijkheden, 
die geboden worden om hiertoe 
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Vrijdagnamiddag werden de Vlaamse en Tsjechische delegatie ont
vangen op het Brugse stadhuis VU-schepen Raymond Reynaert ver
welkomde de beide excellenties en overhandigde hen een uniek kunst

boek. 

te komen, moeten uitgeput wor
den. „Het is ons aller opgave bij 
te dragen tot het behoud van 
ontspanning en derhalve ook tot 
een betere verstandhouding tus
sen de volkeren." 

TIapak onderstreepte dat de 
bewapeningswedloop onherroe
pelijke energie- en grondstoff§n 
verbruikt en terzelfder tijd de 
sociale vooruitgang afremt als
ook de oplossing van andere' 
ernstige problemen zoals leefmi
lieu en de versnelde ontwikke
ling van de Derde Wereld. 

Hij besloot met de uitroep: 
„Leve de vriendschap tussen 
Vlaanderen en de Tsjechische 
socialistische republiek. Leve de 
vreedzame samenwerking van 
alle volkeren ter wereld. Leve de 
vrede!" 

Ontroerde 
Hugo Schiltz 

Hugo Schiltz verklaarde ont
roerd te zijn omwille van het feit 
dat hij zijn kollega mocht begroe
ten op deze grond „waar tijdens 
de Eerste Wereldoorlog tiendui
zenden Vlaamse soldaten ge
sneuveld zijn ter verdediging van 
hun staat en dit terwijl hun natio
nale rechten niet alleen niet ge
ëerbiedigd maar ook onderdrukt 
werden. Uit het leed dat toen 
werd geleden kwam de leuze — 
tevens een programma — die 
hier in vier talen prijkt: nooit 
meer oorlog. Een leuze die he
laas nog steeds aktueel is." 

Ook Schiltz verwees naar de 

aanhoudende bewapeningswed
loop en het beeld van de totale 
oorlog. Nochtans zijn de volke
ren redelijk verplicht met elkaar 
in vrede te leven. „Daarbij mag 
uiteraard met verzwegen wor
den dat onze beide volkeren 
volgens een verschillend maat
schappijmodel leven en dat wij 
onverdeeld gehecht blijven aan 
onze opvatting van de parlemen
taire demokratie en van de 
sociaal-gekorrigeerde markteko-
nomie." 

Vrede, aldus Hugo Schiltz, kan 
echter alleen bereikt worden 
wanneer we afzien van elke 
vorm van geweld om elkaar te 
bekeren. In een tijd waarin klaar
blijkelijk het gesprek tussen gro
te staten biezonder moeizaam 
verloopt en een klimaat van kou
de oorlog opnieuw de kop op
steekt moet alles in het werk 
gesteld worden om het gesprek 
op gang te houden. Kleinere 
landen, maar ook gefedereerde 
entiteiten en regio's kunnen hier
bij een belangrijke rol spelen. 
„De groei en de versterking van 
de kulturele, ekonomische en 
menselijke betrekkingen zullen 
onvermijdelijk ook gevolgen 
hebben op het politieke vlak." 

Minister Schiltz sloot graag 
aan bij de vredeswensen van de 
Tsjechische excellentie: „Dat de 
vrede — zonder welke voor
spoed onmogelijk is — ons lang 
moge vergezellen!" 

De groen-witte Pax-vlag wap-
oerde feestelijk hoog op de res
tanten van de eerste toren. 

(pvdd) 

De zee is voor Tsjechen geen alledaags natuurgegeven. Mede daarom 
stond eveneens een bezoek aan onze Vlaamse kust op het program
ma Na de plechtigheid aan de IJzertoren werd het middagmaal opge
diend in Middelkerke, de gemeente waar VU-volksvertegenwoordiger 
Julien Desseyn burgervader is. U ziet de burgemeester naast minister 
Schiltz en rechtover de Tsjechische minister, diens kabinetschef en de 

tolk. Vooraan bemerkt u tevens mevrouw Schiltz. 

Het verhaal 
van de Vlaamse Natie 

in wording,,. 

va 
Een boeiend lees- en kijkboek, een 

onmisbaar naslagwerk. Minstens 350 
blz., 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. 

j e ; ^ ".3Z' 

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

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

(Handtekening) 

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 (1) 
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) 

(titel of functie) 

(I) Schrappen wal niet past 
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Roept zichzelf tot winnaar uit 

Marcos' trieste 
verkiezingen 

Meer dan een week na de omstreden parlementsverkiezingen in de 
Filippijnen waren er nog geen officiële uitslagen bekend, maar dat belette niet 
dat president Marcos zichzelf en zijn partij Kilusang Bagong Lipunan (Beweging 
voor een Nieuwe Maatschappij - KBÜ tot overwinnaar uitriep. Dit hoewel 
volgens officieuze resultaten de oppositie nek aan nek lag met de KBL in de 
strijd om 183 parlementszetels. De overige 17 worden door Marcos recht
streeks aangewezen. 

KLACHTEN over fraude 
vanwege de regering in 
tal van kiesdistrikten 

waren niet van de lucht, en ge
zien de regeerstijl van Marcos, 
die in 197-2 het parlement ont
bond en sindsdien vrijwel dikta-
toriaal regeert, ook erg waar
schijnlijk. 

Verdeelde 
oppositie 

De oppositie trad verdeeld 
aan in de verkiezingen. De koali-
tiegroep UNIDO, de partij PDP-
Laban van de vermoorde oppo
sitieleider Benigno „Ninoy" Aqui
no, die nu door zijn weduwe 
Cory wordt geleld, namen eraan 
deel. Ninoy's broer Agapito 
„Butz" Aquino, de invloedrijke 
oppositieleider José Diokno en 
anderen kozen voor een boycot. 
Omdat, zo zegden ze, vrije ver
kiezingen onder een diktatoriaal 
regime geen zin hebben. En om
dat het evenmin zin heeft te 
gaan kiezen voor een parlement 
dat toch geen enkele macht 
heeft vermits Marcos geen af
stand doet van zijn bevoegdheid 
om bij dekreet te regeren. 

Ook de meeste westerse lan
den, aan wie Marcos vroeg 
waarnemers naar de verkiezin
gen te zenden, toonden hun 
scepticisme door hun kat te stu
ren. Er waren wel Amerikaanse 
waarnemers, maar de verkiezin
gen waren dan ook in grote mate 
bedoeld voor het Amerikaanse 
publiek en vooral voor het Kon-
gres dat steeds minder entoe-
siast wordt om grote hulpkredie
ten voor het Marcos-regime 
goed te keuren. 

Marcos' staat van dienst is 
inderdaad niet om over naar huis 
te schrijven. Wat de mensen
rechten betreft worden in brede 
kring, van oppositie-politici en 
vakbondsmensen tot priesters 
en kloosterzusters de zware 
schendingen aan de kaak ge
steld: moorden, verdwijningen, 
willekeurige arrestaties, martelin
gen. De nog steeds duistere 
moord op Benigno Aquino vorig 
jaar heeft het aanzien van Mar
cos in de VS veel kwaad gedaan. 

Schone Imelda... 
De korruptie van de familie 

van Marcos en vooral van zijn 
ambitieuze echtgenote Imelda 
en een kleine kring leiders is 
spreekwoordelijk. Terwijl Imelda 
haar weelderige levensstijl onbe
kommerd tentoonspreidt, terwijl 
een kleine elite het land leegzuigt 
en verkiest haar kapitalen veilig 
in het buitenland onder te bren

gen liever dan in eigen land te in
vesteren, zakt het gros van de 
bevolking, zowel arbeiders als 
kleine boeren, weg in een toene
mende verpaupering. 

Op ekonomisch gebied is 
Marcos' regime immers evenmin 
een suksesverhaal. Een land
bouwpolitiek die vooral op 
exportgewassen gericht is 
maakt dat het land zichzelf met 
meer kan voeden. 

Geen alternatief? 
De buitenlandse bedrijven, die 

aangetrokken worden door erg 

laag gehouden lonen, dragen 
weinig bij tot de vorming van een 
stevige, inlandse industriële ba
sis. De enorme kapitaalvlucht 
vergrootte de nijpend geworden 
deviezenschaarste. De toch al 
hoge werkloosheid neemt on
verminderd toe, de inflatie is de 
jongste maanden van 10 naar 
bijna 40 t.h. opgerukt, het land 
gaat gebukt onder een buiten
landse schuld van rond de 30 
miljard dollar. Als eerste Azia
tisch land hebben de Filippijnen 
een moratorium op de afbetaling 
van hun schulden moeten aan
vragen. 

Voor Marcos fs iedereen die het niet eens is met zijn beleid een 
kommunist.. 

Marcos doet elke kritiek op 
zijn regime als „kommunisme" af 
en dat klinkt natuurlijk goed in de 
oren van president Reagan. 
Daarnaast voert de Amerikaan
se regering aan dat ze misschien 
niet erg gelukkig meer is met 
Marcos maar dat er „geen ge
loofwaardig alternatief" is. Dat 

argument klinkt nogal hol. Want 
Marcos heeft er in twaalf jaar 
diktatoriaal bewind juist terdege 
voor gezorgd dat er geen geloof
waardig alternatief naar voor 
kon komen. En het was mede 
dank zij de Amerikaanse steun 
dat hij in het zadel kon blijven. 

H.0. 

Van „krisisvariant" tot krisis zonder meer? 

Lubbers in de knoop 
met de kruisraketten 

Er zijn van die termen die plotseling opduiken in 
het Nederlandse politieke jargon en een tijdlang furo
re maken. De jongste is de „krisisvariant" en die term 
heeft te maken met de 48 kruisraketten die Neder
land, net zoals België, volgens het NA VO-dubbelbe-
sluit moet opstellen. 

DAT plaatsingsbesluit 

wordt een erg harde 
dobber voor de kristen-

demokratisch-liberale regering-
Lubbers die beloofd heeft in juni 
met een voorstel voor de Twee
de Kamer te komen, maar die 
weinig kans maakt in die Tweede 
Kamer een meerderheid te vin
den voor het volle pond van 
Nederlands aandeel in het dub-
belbesluit. 

„Van tafel..." 
Als een mogelijke uitweg 

kwam in Den Haag de „krisisva-
riant" op tafel. Die zou erin be
staan dat Nederland in princiep 
instemt met de 48 kruisraketten 
maar die slechts in tijden van 
krisis zou laten invliegen en op 
zijn grondgebied plaatsen. Afge
lopen weekeinde zei Ruud Lub
bers nog op de partijraad van 
zijn kristen-demokratisch CDA 
in de krisisvariant een mogelijke 
oplossing te zien. 

Maar de dag nadien zei zijn 
partijgenoot en minister van Bui-

De sciieve opmerkingen van de 
h. Luns werden in Den Haag niet 

in dank afgenomen... 

tenlandse Zaken Hans Van den 
Broek dat de krisisvariant „wat 
mij betreft van tafel is", omdat de 
NAVO-bondgenoten er niet van 
willen weten en Nederland daar
om niet op Zijn eentje aan die op
tie kan blijven vasthouden. 

Dat de NAVO-bondgenoten 
willen dat Nederland zijn volle 
aandeel van het dubbelbesluit op 
zich neemt maakten de ministers 
van Defensie op hun recente 
bijeenkomst in Evere nog eens 
ondubbelzinnig duidelijk aan hun 
Nederlandse kollega Jacob de 
Ruiter. 

Sekretaris-generaal Luns 
bracht na afloop van de zitting 
op zo'n ondiplomatieke manier 
kritiek uit op zijn landgenoot dat 
de Nederlandse regering protes
teerde. Luns verweet de Ruiter, 
die inderdaad niet doorgaat als 
een voorstander van plaatsing 
van de raketten, o.m. dat hij „blijft 
zwijgen en daardoor het veld 
vrijlaat voor de vredesbewegin
gen en de tegenstanders van het 
NAVO-besluit". 

De Nederlandse regering 
heeft ten tijde van het dubbelbe
sluit in december 1979 gezegd 
da ze haar besluit zou treffen in 
funktie van het verloop van de 
onderhandelingen tussen Ameri
ka en de Sovjetunie over de 
raketten voor de middellange 
afstand. Welnu, die onderhande
lingen zijn mislukt en dus moet 
Nederland voor plaatsing beslis

sen, zo luidt in een notedop het 
standpunt van de meeste 
NAVO-lan-den. 

Verdeeldheid 
Maar een goedkeuring van de 

volle 48 raketten door de Twee
de Kamer zit er niet in, zo liet 
staatssekretaris van Defensie 
van Houwelingen tijdens een re
cent bezoek aan Washington 
uitschijnen. En nu ook de krisis
variant „van de tafel is" lijkt er 
zich voor het kabinet-Lubbers 
een krisis zonder meer over de 
raketten af te tekenen. De libera
le VVD wil volledige plaatsing, 
het CDA van Lubbers is ver
deeld, het grootste deel van de 
oppositie is tegen. De liberale en 
CDA-fraktieleiders Ed Nijpels en 
Bert de vries ruziën openlijk over 
de raketten en beschuldigen el
kaar ervan een kabinetskrisis uit 
te lokken. De Nederlandse vre
desbeweging heeft breed en 
diep tegen de raketten gemobili-
zeerd en is niet van plan er het 
bijltje bij neer te leggen. 

En Brussel? 
De andere NAVO-landen, en 

vooral de andere plaatsingslan-
den (België, de Bondsrepubliek, 
Groot-Brittannië en Italië) kijken 
nu met grote belangstelling en 
bekommernis naar het Neder
landse besluit uit. 

Dat de aandacht in België bie-
zonder groot is valt te begrijpen 
want formeel heeft ook België 
nog geen beslissing genomen al 
staat de regeringsmeerderheid 
hier veel gunstiger jegens de 
installatie van de kruisraketten in 
Florennes. Maar die meerder
heid beseft dat, als Nederland 
niet tot volledige plaatsing over
gaat, het verzet in eigen land 
weer dreigt toe te nemen en de 
vraag zal worden gesteld: 
„Waarom zij met en wij wel?" 

H. Oosterhuys 
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Volgende zondag kan 
je een prettig naamfeest 
wensen aan al wie Au
gust heet, Augustijn, 
Stijn, Gust, Gustaaf, 
Guus, Augustina, Augus
ta of Gusta. 

Hun voornaam heeft 
een Romeinse aficomst: 
Augustinus betekent „de 
verhevene, de geheilig
de". 

Er staan twee beroem
de Augustinussen in de heili
genkalender. De belangrijkste 
is onbetwistbaar de heilige Au
gustinus die, na een losbandige 
jeugd, bisschop werd en kerk
leraar; hij wordt gevierd op 
28 augustus. Volgende zondag 
is de heilige Augustinus van 
Kantelberg aan de beurt, een 
Romeins benediktijnermonnik 
die in de zesde eeuw uittrok ter 
bekering van Engeland. 

De bekendste August in de 
Vlaamse Beweging blijft na
tuurlijk Borms, een „verhevene" 
naar de letterlijke betekenis 
van zijn voornaam. 

August 
Heel wat minder bekehd van

daag en op de koop toe nog 
een Duitser, is August Heinrich 
Hoffmann von Fallersleben 
(1798-1874). Als student-ger-
manist in Göttingen ontdekte 
hij het Nederlands, Nederland 
en Vlaanderen. Hij kwam her
haaldelijk naar Vlaanderen en 
onderhield er kontakten met de 
voormannen van de toenmalige 
Vlaamse beweging, ook ea 
vooral met Jan Frans Willems. 

Hij was een typisch verte
genwoordiger van de Duitse 
romantiek. Zoals bij vele ger
manisten uit zijn ti jd was zijn 
politieke belangstelling een uit
loper van zijn taalkundige be
langstelling. Aanvankelijk had 
hij een louter pangermanisti-
sche kijk op de Vlaamse bewe
ging. Later kreeg hij oog voor 
de typische Vlaamse nationale 
en sociale aspekten ervan. Hij 
bleef in ieder geval de broeder
schap (Mssen Germaanse vol
keren zien als een dam tegen 
Latijnse vervlakking en ver
vreemding. 

August Heinrich Hoffmann 
von Fallersleben keek op naar 
het liberale België, waar hij 
graag hoogleraar of hofbiblio-
tekaris zou geworden zijn en 
waarin hij de Vlaamse Bewe
ging een grote rol toeschreef 
Vlaanderen dankt aan hem en
kele gedichten zoals het 
„Vlaenderen, dach en nacht 
denc ie aen u". 

De tekst van het „Deutsch-
iand über alles" werd door 
Hoffmann geschreven, met de 
tweede strofe oorspronkelijk in 
het Nederlands» 



Zaterdag 26 mei 
• BRT 1 - 16.00 
Dertien verloofden van Fu Manchu, 
film 
• BRT 1 - 18.35 
Doelwit Los Angeles, 
kamp 
• BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 20.15 
Hotel Americain, show 
• BRT 1 - 21 05 
Terloops 
• BRT 1 - 21.50 
Politiechefs, derde deel 
• Ned. 1 - 2028 
De TV-show 
• Ned. 1 - 21 25 
Falcon Crest, serie 
• Ned. 1-2215 
Tros aktua in de regio 
• Ned. 1 - 22.50 
Derrick, serie 
• Ned. 2 - 14.00 
Olympische jeugddag 1984, 
• Ned 2 - 1937 
Fame danswedstrijd, finale 
• Ned. 2 • 20.50 
Tommy Cooper, show 
• Ned. 2 - 21.42 
Blunders, om te lachen 
• Ned. 2 - 23.20 
Mephisto, film 

Zondag 27 mei 
• BRT 1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 14.00 
Muziekfestival van Bratislava 
• BRT 1 - 15.30 
Hanswijk-processie te Mechelen, 
• BRT 1 - 17.20 
Doortje in het toverland, jeugdfilm 
• BRT 1 - 18.20 
Doelwit Los Angeles, finale 
• BRT 1 - 18.50 
De Kazachen, dok. 
• BRT 1 - 20.35 
De buitenstaander, serie 
• BRT 1 -21.25 
Rigoletto, om te lachen 
• BRT 1 - 21.55 
Mezza musica 
• Ned. 1 - 20.45 
Hier Frankrijk, hier Jan Brusse 
• Ned. 1 - 21.00 
Vluchtelingen niet gewenst, film 
• Ned. 1 - 22.35 
Republiek tussen Vorsten, de jaren 
1625-1650 
• Ned. 2 - 19.05 
Happy days, serie 
• Ned. 2 - 19.30 
Countdown 
• Ned. 2 - 20.10 
Dynastie, serie 
• Ned. 2 - 21.00 
Ronnie's Rio, dok. 
• Ned 2 - 21.50 
The great trainrobbery, film 

Maandag 28 mei 
• BRT 1 • 1805 
Kameleon, jeugdprogramma 
• BRT 1 - 19.00 
De vrouw in Sri Lanka, dok. 
• BRT 1 - 20.20 
De parel aan de kroon, serie 
• BRT 1 -21.10 
Benny Hill, om te lachen 

Publiektrekker Cary Grant en Debora Kerr in „Zij en hij" (An affair te 
remember) uit 1957. Dinsdag 29 mei om 21 u. 45 op BRT 2. 

• BRT 1 -21.40 
Als je man in de gevangenis zit, 
• BRT 2 - 19.00 
Dancing, show 
• BRT 2 - 20.15 
Extra-time 
• Ned. 1 - 20.38 
Schoppen troef, serie 
• Ned. 1-21.00 
De Carsons, nieuwe reeks 
• Ned. 1 - 22.10 
Hier en nu 
• Ned. 1 • 22.55 
Hill street blues, serie 
• Ned. 2 - 19.12 
Het wonder van het leven, dok. 
• Ned. 2 - 20.10 
Het zoete leven, film 
• Ned. 2 - 21.45 
Opsporing verzocht 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 
• RTB 1 - 20.10 
Monsieur Klein, film en debat 

Dinsdag 29 mei 
• BRT 1 - 18.30 
De smurfen, strip 
• BRT 1 - 18.55 
Staal en wat dan nog? dok. 
• BRT 1 - 2020 
I.Q, kwis 
• BRT 1 - 20.50 
Verover de aarde 
• BRT 1 -21.40 
De onbekende Chaplin, dok. 
• BRT 2 - 19.00 
Webster, serie 
• BRT 2 - 20.20 
Konfrontatie, debat 
• BRT 2 - 21.45 
Zij en Hij, film 
• Ned. 1 - 19.20 
Vijf tegen vijf, kwis 
• Ned. 1 - 20.38 
Zoals u wenst, mevrouw; show 
• Ned. 1 -21.30 
Achter het nieuws 
• Ned. 1 - 22.10 
De parel in de kroon, serie" 
• Ned. 2-21.50 
Goed nieuws uit Afrika, reportage 

Woensdag 
30 mei 
• BRT 1 - 17.00 
Grizzly Adams 
• BRT 1 - 18.55 
Senegal, dok. 
• BRT 1 - 2025 
Namen noemen, kwis 
• BRT 1 • 21.20 
Pluk de dag, serie 
• BRT 1 - 21.45 
Het gerucht, kunstprogramma 
• BRT 2 - 19.00 

Margaret Mead en Louis Pasteur, 
dok. 
• BRT 2 - 19.25 
De verzorging van een pony, tips 
• BRT 2 - 20.10 
AS Roma—Liverpool, reportage 
• Ned. 1 - 20.43 
Saturday night live, show 

Donderdag 
31 mei 
• BRT 1 • 16.00 
Wonderful live, film 
• BRT 1 - 18.45 
Achter de schermen van een mo
derne zoo, dok. serie 
• BRT 1 - 19.15 
Consommes, eettip 
• BRT 1 - 20.15 
Hoger-Lager, kaartspel 
• BRT 1 - 20.50 
Ik ben begonnen aan enkele centie
men, over de soc. gesch. v.d. textiel-
sektor 
• BRT 1 - 22.00 
Dallas, serie 
• BRT 2 - 18.50 
From BRT, with love; 
• BRT 2 - 19.00 
Zeppelin in feest 
• Ned. 1 - 20.10 
Dallas, serie 
• Ned. 1 - 21.00 
Show van de maand 
• Ned. 1 • 22.00 
Wie betaalt de veerman, serie 
• Ned. 1 - 22.50 
Count Basie, portret 
• Ned. 2 - 19.53 
De boefjes, serie 
• Ned. 2 • 20.03 
De parel in de kroon, serie 

Vrijdag 1 juni 
• BRT 1 - 18.20 
Boone, serie 
• BRT 1 - 20.25 
Beelden uit het leven, film 
• BRT 1 - 2225 
Première-extra 
• BRT 2 - 20.55 
De steek-er-wat-van-op-show 
• BRT 2-21.55 
Midzomerkoncert 
• Ned. 1 - 16.50 
Het toppop-hitarchief 
• Ned. 1 - 18.55 
Candy, Candy; serie 
• Ned. 1 - 19.20 
Viuchtelingeneiland, serie 
• Ned. 1 - 20.38 
KRO in- Naaldwijk 
• Ned. 2-21.45 
De truck, mijn tweede huis; dok 
• Ned. 2 - 23.20 
The bridge at Remagen, film 

Zaterdag 26 mei 
Mephisto 

Hongaarse film uit 1981. Duits
land, de jaren dertig. De toneel
speler Hendrik Höfgens is ambi
tieus. Om zijn doel, een glanscar-
rière, te bereiken wil hij over 
lijken gaan. Wanneer het fascis
me meer en meer aan macht 
begint te winnen, past Hbfgens 
zich wonderwel aan... (Ned. 2 om 
23 u. 20). 

Zondag 27 mei 
Vluchtelingen niet gewenst 

Vluchtelingenepos uit 1980. 
Een groepje joodse vluchtelin
gen bereiken na veel miserie het 
„neutrale" Zwitersland. Zij wor
den er door de Zwitserse 
vreemdelingenpolitie opnieuw 
over de grens gedreven, in de 
handen van degenen die zij wil
den ontvluchten... (Ned. 1 om 
21 u.). 

Maandag 28 mei 
Het zoete leven 

(How sweet it is). Filmkomedie 
uit 1968. Middelmatig komedietje 
dat hoofdzakelijk aan de Azuren-
kust speelt en waarbij nogal wat 
jonge vrouwen te pas komen, 
zodat gul gebruik gemaakt kan 
worden van bikinitjes en lichte 
kledij... (Ned. 2 om 20u. 10). 

Dinsdag 29 mei 
Zij en hij 

(An affair to remember). Ame
rikaans sentimenteel drama uit 
1957 met ca . Cary Grant en 
Deborah Kerr. De knappe vrijge
zel Nickie maakt op een boot 
kennis met de vroegere nacht-
klubzangeres Terry. Bij het af
scheid maakt het stel een onge
wone afspraak: zij zullen elkaar 
maanden later terugzien op het 
dak van de Empire State Buil
ding. (BRT 2 om 21 u.45). 

Woensdag 30 mei 
Falbalas 

Franse film uit 1945. Clarence, 
direkteur van een Parijse mode
zaak, is een autoritaire maar in
nemende persoonlijkheid. Hij 
wordt veriiefd op Micheline, de 
jonge verloofde van zijn beste 
vriend... (RTL om 21 u.). 

Donderdag 31 mei 
Le jardin des Finzi-Contini 
Italiaans drama van Vittorio de 
Sica uit 1971.1938. De joodse fa
milie Finzi-Contini woont in een 
riante villa op een prachtig do
mein in de stad Ferrara. Het 
fascisme steekt de kop op en 
begint greep te krijgen op het le
ven. De pesterijen tegen de 
joodse bevoling nemen toe. De 
familie Finzi-Contini lijdt daar 
aanvankelijk blijkbaar met on
der... (RTBF 1 om 20 u. 35). 

Vrijdag 1 juni 
Beelden uit het leven 

(Imitation of life). Amerikaans 
melodrama uit 1959. In de film 

worden de moeilijkheden aange
sneden die een weduwe onder
vindt bij de opvoeding van een 
dochtertje, het rassenprobleem, 
de naijver tussen moeder en 
„grootwordende" dochter, enz.. 
(BRT 1 om 20 u. 25). 
De brug bij Remagen 

(The bridge at Remagen) 
Amerikaanse oorlogsfilm uit 
1969 met o.a. George Segal, Ro
bert Vaughn, Ben Gazzara e.a. 
De film verhaalt een gebeurd 
oorlogsdrama. In maart 1945 
was nog één Duitse brug over 
de Rijn intakt: de Ludendorff-
brug bij Remagen. Omdat die 
moest dienen voor de terugtocht 
van de Duitse legers, weigerden 
Duitse officieren ze op te blazen. 
Hitler wou zijn achtergebleven 
soldaten ( + 60.000) echter opof
feren om de oprukkende geal
lieerden de oversteek te bemoei
lijken. Ook Amerikaanse officie
ren wisten niet wat te doen met 
de brug... (Ned. 2 om 23 u. 20). 

Nieuw op 
het scherm 

Ronnies Rio 
Op 8 augustus 1963 werden 

uit de posttrein van Glasgow 
naar Euston vele miljoenen pon
den gestolen. Het brein achter 
deze historische overval (Ronald 
Biggs) ontkwam naar Rio de 
Janeiro waar hij sindsdien ver
blijft. In deze dokumentaire laat 
hij de stad van verschillende 
kanten zien en vertelt hij over 
de treinroof en over de manier 
waarop hijzelf nadien het slacht
offer werd van oplichting. (Zon
dag 27 mei om 21 u. op Ned. 1) 

Het drama van 
gevangenschap.. 

Hoe vergaat het de vrouwen, 
ouders en kinderen van gedeti
neerden? Over deze problema
tiek gaat het in de aflevering van 
„Ommekaar", het sociaal-maat
schappelijk magazine van BRT. 
(Maandag 28 mei om 21 u. 40 op 
BRT 1) 

Dallas achterna? 
In de raoring twenties, de tijd 

dat de mensen kennis maakten 
met radio, telefoon, auto, vlieg
tuig, charleston enz., speelt de 
Australische TV-reeks „Carson's 
law" waarin een Australische ad-
vokatenfamilie centraal staat. 
Macht, geld, liefde, zijn de ingre
diënten waarop deze reeks is 
gebaseerd, die de NCRV vanaf 
maandag wekelijks op het 
scherm zet. (Maandag 28 mei 
om 21 u. op Ned. 1) 

Jong zijn 
De jeugd is donderdag 31 mei 

bij de BRT goed af. Vier uur lang 
IS er ter afsluiting van het winter
seizoen 1983—1984 en ter inlui
ding van het Jaar van de Jeugd 
(1985) een totaalprogramma 
voor de jeugd gepland waarin 
een kinderfeest VIP-info Elek
tron-totaal en een talkshow met 
jongeren over „Jong zijn in 
1984". (BRT 2 om 19 u.) 
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De geschiedenis van de wederzijdse betrekl<ingen 
tussen Vlaanderen en Italië moet eigenlijk nog 
geschreven worden. Zulke studie zou niet alleen ver
band houden met de beeldende kunst, de muziek en 
de literatuur, maar zelfs met de taaiuitwisseling. 

HET Mercatorfonds heeft 
zopas in een nieuwe 
kunstreeks „Flandria ex

tra muros" een monumentaal 
werk laten verschijnen over de 
invloed van de Vlaamse kunst in 
Italië. Een voorsmaakje van wat 
Vlaamse kunstenaars in Italië 
hebben gepresteerd levert prof. 
Jules van Ackere in de handige 
brochure „Vlaamse kunstenaars 
in Italië", die als 300ste aflevering 
in de „Vlaamse Toeristische Bi-
blioteek" werd opgenomen. 

Als musikoloog en italianist 
was de auteur biezonder goed 
geplaatst om de Vlaamse in
breng in de Italiaanse kuituur te 
onderzoeken en er enkele ken-
trekken van vast te leggen. Ach-

De laatste stem die v/e 
zullen horen, vooral
eer de wereld uiteen
spat, zal de stem van 
een expert z i jn, die 
zegt: „Dat is technisch 
onmogelijk." 

Peter Ustinov 

tereenvolgens handelt hij over 
de Vlaamse musici en over de 
beeldende kunstenaars, die naar 
Italië uitweken of er een tijdlang 
werkten. Zij maakten zich ver
dienstelijk in Venetië en in het 
hele schiereiland tot in Sicilië toe. 
Vlaamse kunstenaars waren 
verbonden aan de renaissance-
hoven van Urbino en Mantua en 
ontelbare artiesten uit de Zuide
lijke Nederlanden bezochten 
Rome, verbleven of werkten er. 

In de meeste kunsthistorische 
musea van Italië en in tal van ker
ken vindt men dan ook werken 
van kunstenaars uit Vlaanderen. 

Het doornemen van deze bro
chure omvat voor elke belang
stellende beslist heel wat verras
singen, juist omdat van de veel
zijdige bedrijvigheid van de 
Vlaamse kunstenaars in het bui
tenland zo weinig bekend is. 

Wie als toerist naar Italië reist 
en er zijn geest wil verrijken, 
doet er goed aan ook deze bro
chure bij zijn voorbereidingslek-
tuur te betrekken. 

De brochure is verkrijgbaar in 
alle VTB-boekhandels tegen 
40 fr. per eksemplaar. 

Het zal de marktkramers in Kemmel op Pinkster
maandag een zorg zijn dat zoetigheid de tanden aan
vreet en de buik vet Die dag worden er immers op 
de Kemmelse Dries alleen zoete produkten aan de 
man gebracht: taarten, koeken, karamellen en meer 
dan dat zoets. 

EEN Zoetemarkt dus, met 
de sfeer van een ouwer-
wetse markt: leuke, ver

zorgde kraampjes, een kleine 
fanfare (De „toartekloais"), een 
bakkerskoers, een wagenspel, 
een karamelleverzenwedstrijd, 
een lekkermast en zoete liedjes. 

Op de Zoetemarkt zal de aan
dacht vooral uitgaan naar de 
streekeigen zoetigheden. 

Geen Zwitserse chocolade, 
geen Franse nouga of Engelse 
Quality Street maar alleen 
Vlaamse streekspecialiteiten. 
Bestaan die dan? Een heel alfa
bet zelfs: van Brugse A-chten tot 
Tieltse Z-ouaven. Daartussen: 
knapkoek uit Maaseik, kletskop-
pen uit Veurne, Kortrijkse kalle-
taarten, Dadizeelse pompeschit-
ters, Geraardbergse mattetaar-
ten, Antwerpse handjes. In Kem
mel vind je ze, voor elk wat 
zoets! 

Elk jaar is één Vlaamse provin

cie de ere-gast op de Zoetjes-
markt. Dit jaar komt „Zoet-Bra-
bant" aan de beurt 

Hertog Jan I van Brabant 
opent er de markt op zoetge
vooisde klanken van de volks
muziekgroep Jan Smed en de 
Brabantse bakkers stellen er 
hun lekkerste snoepgoed voor: 
Halse krotten, Brusselse Brujkes 
van de grecht, Assekoeken uit 
Asse, noppen uit Scherpenheu-
vel en mattetaarten uit het Maar-
kedal. 

Na een namiddagje markten in 
Kemmel ben je weer zoet voor 
een jaar! 

Maar wat richtte God 
in godsnaam uit vóór 
de s chepp ing? 

Samuel Beckett 
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O^etett 
Over de hartverwarmende geneugten die bepaal

de destillaten ons kunnen bieden, werd hier al 
herhaaldelijk geschreven. Over destilleren zelf be
staan evenwel enkele misvattingen. Zo schrijft men 
nog vaak „distilleren", dus met een „i"in de eerste let
tergreep in de plaats van een „e". Het woord komt 
van het Latijnse „de" dat „uit" betekent, en „stillare" 
wat „neerdruppelen" wil zeggen. 

ken en nog tot in de 19de eeuw 
werden deze voortreffelijke li
keuren uitsluitend als genees
middel verkocht. 

In het begin van de 17de eeuw 
gingen er wijn, bier, gegiste gra
nen en vruchten in de alambic en 
ontstonden de eerste alkoholica 
die we nu in de drankwinkel 
aantreffen, eerst wellicht nog als 
twijfelachtige slokken waar men 
de foezel zo bovenuit rook. De 
gulle belangstelling en fijnproe-
verige eisen van de gegoede 
burgerij zorgden voor een gelei
delijke vervolmaking in het destil
leren, wat aanleiding gaf tot de 
vele edele destillaten zoals we 
die nu kennen. 

ZO zijn we meteen bij de 
techniek van het destille
ren. Door verwarming 

een meer vluchtig bestanddeel 
uit een vloeistof vrijmaken, en 
dat door afkoeling weer laten 
neerdruppelen. 

Dit lijkt zo eenvoudig dat we 
geneigd zijn om het ontstaan van 
de kunst van het destilleren veel 
ouder te schatten dan in werke
lijkheid het geval is. 

In het oude China wordt wel 
eens beweerd. Anderen houden 
het bij de oude Arabieren, ook al 
omdat de naam voor destilleer-
ketel, alambic, Arabisch is. Maar 
de eigenlijke uitvinding van die 
ketel moet toegeschreven wor
den aan een geniale Joodse 
vrouw, die op het einde van de 
1ste eeuw in Alexandrië een 
school voor alchemisten leidde. 

Haar bedoeling zal wel niet het 
destilleren van een „sterke slok" 
geweest zijn, maar wel van reuk
waren of geneesmiddelen. 

In Europa werd het destilleren 
van in de middeleeuwen ver
spreid door de kloosterorden, 
ook weer vanuit geneeskundige 
bedoelingen. Alkohol had het al 
wel tot „levenswater" gebracht, 
maar nog lange niet tot genots
drank. 

Zo ontstonden Bénédictine en 
Chartreuse in de kloosterapote-

Polypus 

Pol Pens moet voor gheen inctvis buighen-. 
agt pooten om sich vol te suighen, 
en om onquetsbaer sich te maecken 
can hy int waeter swartsel braecken. 

^eetfekn^ 
In „Meespelen (32)" zochten wij 

inderdaad naar de Brugse wiskun
dige Simon Stevin. Een tiental WIJ-
lezers vonden de juiste oplossing. 
Na loting krijgt de hr. Jan Muyider-
mans uit de Ringlaan 87 te 1820 
Grimbergen, eerstdaags een boe
kenpakket vanwege de WlJ-redak-
tie. 

De anderen hoeven niet te treu
ren want hieronder volgt alweer 
een opgave. Uw oplossing stuurt u 
naar „WIJ, „Meespelen (34)", Barri-
kadenplein 12, 1000 Brussel. Vóór 
maandag 4 juni a.s. 

DE man die wij zoeken was 
schilder en etser. Hij 
was de zoon van een 

Engelse vader en een Vlaamse 
moeder en groeide op in een 
kleinstedelijk milieu. Zijn groot
moeder had een souvenierwin-
keltje, wat hem inspireerde bij 
zijn stillevens en maskers. Van 
1877 tot 1880 studeerde hij te 

Brussel bij Portaels. Wij ontdek
ken echter geen spoor van enig 
schools onderwijs in zijn vroeg
ste stukken, zoals het „Zelfpor
tret" en het meesterwerk „De 
lampen jongen". 

Deze schilder had twee ate
liers, met verschillende lichtaan-
val. Dit is goed merkbaar in 
bijvoorbeeld „Russische muziek" 
(van één kant belicht) en in 
„Oestereetster" (waar elke scha
duw ontbreekt). Tot 1884 schil
derde hij voornamelijk portretten 
en interieurs in een donker kolo
riet, waarin de objekten dikwijls 
slechts zwak belicht zijn, 

In dat jaar vond de vrij abrupte 
overgang plaats tot een schilder
wijze met een krachtig en helder 
koloriet, met soms prachtige 
zachte tinten en een meer im
pressionistische techniek. Zijn 
zin voor kleur bracht hem tot het 
stilleven, waartoe ook zijn be

faamde maskers gerekend kun
nen worden. Hiermee wist hij 
een vreemd, angstwekkend ef-
fekt te bereiken, dat doet den
ken aan Jeroen Bosch. 

In zijn grootste werk „De in
tocht van Christus in Brussel", 
met zijn ontelbare tronies, heeft 
hij heel de samenleving van zijn 
tijd aan de kaak gesteld. Een 
groot deel van zijn werk werd 
trouwens door het Oostendse 
karnaval geïnspireerd. De zee is 
een hoofdbestanddeel van zijn 
kunst; zij is overal aanwezig: in 
zijn marines, zijn duin- en strand
gezichten, maar ook in visionaire 
stukken. 

Na 1900 namen zijn werk
kracht en kreativiteit sterk af. De 
„gezochte" was tevens een 
meesterlijk tekenaar en etser. 
De meest beroemde prenten 
zijn „de katedraal" en „de slag 
der Gulden Sporen". Daarnaast 
was hij ook nog musikus en een 
berucht polemist. 

Hij werd lange tijd miskend en ^ 
expozeerde slechts in avant-gar-
de-kringen. Met de jaren steeg 
zijn roem en later werd hij zelfs 
in de adelstand verheven. 
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Volksmuzikale internationale 

In Baljuwhuis 
te Galmaarden 

Een van de aangenaamste toenstische routes in 
Vlaams-Brabant is ongetwijfeld de Pajottenlandrou-
te. Langs landelijke wegen, grote hoeven, heuvelrug
gen en dalen, schilderachtige kerkjes en kastelen 
leidt deze weg naar de vallei van de Marke, een 
zijarm van de Dender Het grensgebied tussen de 
Halle met het achterliggende Zenne en Zonien, het 
volle Pajottenland, de Vlaamse Ardennen en de 
Dendervallei heten u graag welkom. 

Op de Pajottenlandroute 
ligt Galmaarden Het na
kende pinksterweekein-

de IS een goede gelegenheid om 
er heen te trekken Maar voor al
eer WIJ u zeggen waarom maken 
we eerst kennis met dit dorp dat 
ooit behoorde tot het Vlaamse 
gedeelte van het graafschap He
negouwen 

Dorp van 
legenden 

BIJ het binnenrijden van Gal
maarden wordt men getroffen 
door het vreemdsoortige drie
hoekige dorpsplein met de Sint-
Pieterskerk In tegenstelling tot 
de andere kerken is het koor 
naar het westen gericht en met 
naar het oosten 

Vanop het dorpsplein kan 
men de wijzers van de Pajotten
landroute volgen naar het ge
hucht Sint-Pauwel met de aan
trekkelijke St-Pauluskapel, het 
decor voor de jaarlijkse Pauwel-
viering De viering heeft plaats 
eind januari maar wordt reeds in 
november ingezet wanneer een 
aangeduide vrijgezel met vrien
den de Pauwelbende vormt 
Heel het Pauweintueel is van 
zeer oude afkomst en zoals het 
een legende past zijn er tal van 
verklaringen voor 

De meest aanvaarde heeft te 
maken met de plundenng van 
het nabijgelegen Geraardsber-
gen in 1382 Talrijke doden wa
ren op de velden blijven liggen 
en brachten ziekte onder mens 
en dier Op de dag van de St-
Paulus-bekering verscheen een 
witte ruiter in het dorp en deelde 
aan de berooide bevolking kleine 
roggebroodjes uit die de bewo
ners en de veestapel van de 
pest genazen Al vlug deed het 
verhaal de ronde dat de ruiter 
niemand minder dan Sint-Paulus 
in hoogst eigen persoon was Uit 
dankbaarheid wordt dit gebeu
ren nog jaarlijks herdacht Keren 
we terug naar de Sint-Pauluska-
pel De waterput bij de kapel is 
versierd met een kruis uit 1726 

liet het kruis opbergen in een 
met zilver beslagen houten kruis 
dat vlug het voorwerp werd van 
een grote volksverering Maar 
het verdween en werd op een 
wonderlijke manier terug gevon
den in deze bron Het kruis 
wordt thans in de kerk bewaard 

Maar keren wij terug naar het 
centrum van Galmaarden Op 
het dorpsplein, links van de kerk, 
ziet u het Baljuwhuis Het ruime 
gebouw in laat-renaissancestijl 
werd door de jaren heen her
haaldelijk aangepast Op het ein
de van vorige eeuw werd de 
gevel gecementeerd, een minder 
gelukkige beslissing Dat mag u 

'f Kliekske geeft volksmuziekwetenschap internationaal door 

zeker met weerhouden het ove
rigens prachtige gebouw binnen 
te stappen, langs de Kammeers-
weg 

Het Baljuwhuis, vroeger ook 
's Herenhuys genoemd, was de 
woning van de plaatselijke heer 
en werd later de verblijfplaats 
van de baljuw die als ambtenaar 
de heer verving voor administra
tieve aangelegenheden Achter
af deed het Baljuwhuis ook 
dienst als brouwenj-boerdenj zo
dat het ook wel een „graanhuis" 
genoemd werd Nu is het eigen

dom van de provincie Brabant, 
werd het op voortreffelijke wijze 
gerestaureerd en ingericht als 
kultureel en toeristisch centrum 

't Kliekske 

Sinds een paar jaar is het 
Baljuwhuis uitgegroeid tot een 
waar centrum van volksmuziek 
en dito instrumentengebouw Zo 
gaat dit jaar van 21 tot en met 26 
augustus de zesde stage voor 

Baljuwhuis 
Genoeg natuurlijk om er een 
legende rond te laten ontstaan 
en in stand te houden, nl deze 
van het heilig kruis Het zou Filips 
van Boergondie geweest zijn die 
aan de graaf van Galmaarden 
deze relikwie schonk De graaf 

Samen met mijn drie broers, ter gelegenheid van 
een kommuniefeest Ik bezit heel weinig foto's uit 
mijn jeugd Een foto laten maken betekende toen 
een brood minder in die week 

Mijn vader was , routier", een vrachtwagenchauf
feur die verre afstanden deed In een tijd waar er nog 
geen of slechts heel weinig autosnelwegen beston
den Vader was telkens voor vijf zes weken van huis 
weg Zodat moeder eigenlijk de baas was Wij 
hadden het thuis helemaal met breed Moeder bracht 
acht kinderen ter wereld en moest rond zien te ko
men met éen arbeidersinkomen Zij naaide ook voor 
rijkere mensen en van een oude vest werd al vlug 
een broek gemaakt Wij woonden in een buitenge
meente vlakbij Aalst Meldert 

Na mijn lagere studiejaren in de Meldertse ge
meenteschool meende pa dat we een stiel-met-
toekomst moesten leren Ik werd voor elektrieker 
naar de vakschool van Aalst gezonden Door de oor
logsgebeurtenissen voleindigde ik deze studies met 

De firma waar pa werkte was in Brussel geves
tigd HIJ vertelde vaak over de flagrante achteruitstel-

ling van de Vlamingen in de hoofdstad Maar zijn 
dorpsgenoten geloofden hem met, omdat zij dit voor 
onmogelijk hielden Ik herinner mij goed hoe ik, nog 
geen tien jaar oud, met de fiets naar Brussel reed 
MIJ helemaal niet bewust van de grootte van die 
stad Verwonderlijk genoeg kon de eerste man, aan 
wie WIJ vroegen waar mijn pa arbeidde, de precieze 
plaats aanduiden Wanneer wij dan onze pa vonden 
kregen wij een heel zware uitbrander, alhoewel hij in 
zijn hart eigenlijk fier was op ons, omdat wij dit ge
durfd hadden 

Mijn flamingantisme kreeg ik vooral van pa, die 
aktief was in het VNV en trompet speelde in de 
muziekkapel van de Vlaamse Oud-Strijders Ik werd 
ook sterk beïnvloed door enkele zeer Vlaamsgezin-
de onderpastoors, waaronder een nonkel van Rei-
mond Tollenaere 

In 1942 trad ik — 17 jaar jong — toe tot de 
Vlaamse Wacht en in '43 werd ik lid van het Vlaams 
Legioen Ik maakte ook de slotepisode van de 
Oostfrontstrijd mee Een van mijn broers sneuvelde 
aan dit front Na de oorlog vloog ik in het gevangenis-
kamp van Lokeren Daar ging ik heel intens muziek 
studeren Ik had wel enige muzieknoties, o a dankzij 
mijn „aktiviteiten" als misdienaar, op 8-jarige leeftijd 
mocht ik reeds met éen vingertje op het kerkorgel 
tokkelen van „Te Lourdes op de bergen" En in de 
Vlaamse Wacht was ik tamboer geweest Terug vrij 
gekomen troffen vele Vlaamsnationalisten elkaar in 
de bloeiende volksdansgroepen Hieruit groeide 
naderhand een kabaretgroep en later mijn eigen or
kest Deze verenigingen bleken toen een uitsteken
de manier om het kontakt onder en met nationalisten 
in het Brusselse te behouden Een van ons die later 
eveneens in de politiek stapte en slaagde is de huidi
ge VU-senator Bob Maes 

Een andere passie was en is de sport Alhoewel ik
zelf nooit grote prestaties achter mijn naam heb kun
nen plaatsen, was ik toch reeds van kleinsaf druk in 
de weer met het organizeren van manifestaties om 
en rond de grote vijver van Meldert 

Op de foto, anno 1933, ziet u als derde van links 
Sten Philips (°1925), handelaar, VU-provIncle-
raadslid en voorzitter van de VU-sportkommissie. 
Hij is tevens de promotor van de aanstaande na
tionale VU-sportdag op 3 juni 

traditionele volksmuziek en in
strumentenbouw door Men kan 
er met heel de familie en in 
vriendelijke sfeer aan deelne
men 

Wie echter de oogstmaand 
met wil afwachten kan tijdens 
het komende pinksterweekein-
de deelnemen aan het internatio
nale volksmuzikantentreffen dat 
op vnjdagavond 8 juni om 20 u 
begint in de spiegeltent op de 
kampeerweide van het Baljuw
huis 

Op het programma staan o a 
voor zaterdag 9, zondag 10 en 
maandag 11 juni volgende bezig
heden volkse dansen, muziekin
strumenten maken voor kinde
ren, hommel spelen, bezoek aan 

P Wie buiten 
dit weekeinde 
naar Galmaar
den wil kan in 
het Baljuw

huis naast een goede pint Pajotten-
lands bier tal van volksspelen be
oefenen en wandelen m de tuin 
waar een schaakspel en een kegel
baan werden aangelegd 

Voorde vele prachtige wandelin
gen staat, tegen een kleine vergoe
ding, een fiets klaar om bv. de 
vokssportenroute in de Markeval
lei te rijden Meer inlichtingen bij 
de V W Zuidwest-Brabant, Baljuw
huis 2 te 1570 Galmaarden, tel. 
054-5895.11 of 58.91.01. 

Wie met Herman Dewit zelf wil 
afspreken voor de stage, tel. 
054-56.64.39. 

het bestendige atelier voor 
volksinstrumenten van Herman 
Dewit van 't Kliekske 

Met Herman Dewit en 
't Kliekske zijn we waar we moe
ten zijn Onder hun impuls groei
den het instrumentenatelier en 
de stages uit tot internationale 
samenkomsten Zo wordt het 
aanstaande pinksterweekeinde 
opnieuw een driedaagse voor 
oud en jong die van oude volks
muziek en instrumenten houden 

Nog aan toevoegen dat in 
hetzelfde Baljuwhuis van 29 juni 
tot 31 augustus de tentoonstel
ling „houten muziekinstrumenten 
vroeger en nu" plaatsheeft 
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Kruisweg gestrafte spelers begonnen 

Van dader 
tot slachtoffer 

De Fifa, de wereldvoetbalbond, heeft de KBVB 
terechtgewezen... Dat is de diepere betekenis van de 
zaterdag in Zurich genomen beslissing. De spelers 
van Standard en Waterschei mogen volgend seizoen 
niet in het buitenland voetballen. Zoniet zouden zij 
beloond worden om hun fout gedrag en de Luikse 
klub zou met een minimum aan geld- en gezichts
verlies een kwaad avontuur ontvluchten. 

LAAT ons eerlijk blijven de 
KBVB zocht voor al de 
betrokkenen, en inzonder

heid voor de klub, een komforta-
bele uitweg terwijl hij zich naar 
buiten uit zogezegd streng op
stelde Maar Zurich is met in de 
val gelopen! 

Lachwekkend! 
Nooit werd omkoperij duidelij

ker bewezen De bekentenissen 
liggen op tafel Standard is de 
grote schuldige Het hele opzet 
groeide in het brem van de enige 
belangrijke klubleider (Roger Pe-
tiO en van de trainer 

En welke straf kreeg de top-
klub"!" Een boete van een goed 
miljoen en voor de rest „nop-
pes" Daar waar degradatie voor 
de hand lag — en door een 
andere reglementsinterpretatie 
gemakkelijk had kunnen worden 
opgelegd — mag Standard vol
gend seizcJen zelfs Europees 
spelen lachwekkend De ge
schorste spelers zouden in het 

buitenland worden verkocht en 
met de opbrengst daarvan zou 
men een nieuw elftal kunnen 
„samenkopen" Geef toe, het 
was sluw bekeken en de bond 
had voor de zoveelste maal zijn 
„klubs" (want die zijn veel be-
langnjker dan de spelers) in be
scherming genomen! 

De spelers, die hoe dan ook 
onder druk handelden — wij zijn 
ervan overtuigd dat in gelijk wel
ke andere klub in soortgelijke 
omstandigheden hetzelfde zou 
gebeurd zijn omdat spelers het 
zich in hun huidig afhankelijk-
heidsstatuut gewoon met kun
nen veroorloven in opstand te 
komen tegen hun „broodheren", 
waarmee wij hun gedrag nog 
met willen goedpraten — zou
den in het buitenland emplooi 
mogen zoeken en wellicht ook 
vinden Voor de besten onder 
hen zou er zelfs nog een fikse 
loonsverhoging aan vasthangen 

Geef toe dat het de buiten
landse waarnemers een vol-

De belangrijkste sportieve gebeurtenis van de jongste dagen was 
ongetwijfeld de nieuwe 100 meier-iijd (1025) van Ronald Desruelhs 

Dat belooft voor LA'' 

maakt gekkenhuis moet toeschij
nen en dat de Fifabonzen bijna 
uit eerlijke schaamte „korrekties" 
moesten aanbrengen aan die 
lachwekkende „Belgische" toe
standen 

Geschonden 
gelaat... 

WIJ voelen geen splintertje 
medelijden voor Standard dat 
geen reden heeft zich over wat 
dan ook te beklagen en dat door 
de Bond op „oneerlijke" wijze 
werd ontzien Wij voelen begrip 

voor de spelers van Standard 
die evenwel moeten inzien dat 
men ze toch met kan belonen 
voor een vergrijp te.gen de 
sportmoraal Wanneer zij menen 
dat hun rechten bij de verdedi
ging werden miskend hebben zij 
overschot van gelijk naar de 
burgerlijke rechtbank te trekken 
ZIJ hoeven de voetbalbond met 
langer te ontzien Men heeft ge
noeg met ze gesold Maar ze 
mogen van ons met verwachten 
dat WIJ gaan meehuilen met de 
wolven in het bos 

Standard en al de betrokken 
spelers zij zijn daders en geen 
slachtoffers Overigens wijst 
niets erop dat men uit het trieste 
wedervaren veel lessen heeft 
geleerd 

Ook gezien op het kleine 
scherm hoe de verdediging van 
Kortnjk in de degradatiematch 
op Beerschot al in de aanhef van 
de partij georgamzeerd over de 
bal trapte "̂  Ook opgemerkt dat 
trainer Van Maldeghem verdedi
ger Van Mechelen (een Sinjoor 
nota bene) na de rust in de 
kleedkamer lief^ Ook het wed
strijdverslag van Frangois Collin 
in Het Nieuwsblad gelezen' 

Ons voetbal heeft in de voor-
* bije maanden wel veel meer dan 

zijn neus geschonden Zijn aan
gezicht IS een litteken en indien 
er met vlug wat sportieve hoog
standjes volgen dn Frankrijk bij
voorbeeld) zouden de gevolgen 
wel eens lang voelbaar kunnen 
blijven 

Beringen en RWDM naar tweede 

Tien jaar na de 
samenvoeging 

Het doek is gevallen over de voetbalkompetitie 
'83-84. De kampioen is reeds gekend. De dalers wer
den vorige zaterdag „veroordeeld". Beringen en 
RWDM zullen in september in de tweede klasse 
spelen... 

DAT Benngen een stap 
moet terugzetten, ver
wondert niemand De 

Limburgers hebben al wel eens 
vaker in „den ascenceur" geze
ten en hun klub beschikt over 
een groot relativeringsvermo
gen 

Beringen zet per definitie de 
tenng naar de nenng en de te
genslag van vandaag zal het 
bestaan en de levensfilozofie 
van de vereniging geeszins be
dreigen of veranderen 

Tragischer, triester is het we
dervaren van RWD Molenbeek 
Toen het aloude en volkse Da-
nng Brussel en het chique White 
Star voor tien jaar samensmol
ten stond eén bedoeling voorop 
de fusieklub zou de hemelen 
bestormen en het Brusselse 
voetbalbeeld ten gronde veran
deren RWDM, aldus de toenma
lige sekretans-manager Michel 
Verschueren , was voorbe
stemd om Anderlecht uit de top 
te verdrijven Toen de klub al in 
zijn tweede levensjaar lands
kampioen werd (met negen pun
ten voorsprong!) was het hek 
volledig van de dam 

Verarming 
Acht jaar later wordt er in het 

Edmond Machtensstadion een 
ander liedje gezongen De taal 
der cijfers was (en is nog 
steeds) genadeloos De overge
nomen schuldenlast van het 
toenmalige Racing White — nog 

zo'n klub die jarenlang zonder 
scrupules ver boven haar stand 
leefde — groeide in de eerste 
krisisjaren snel aan en de ver
hoopte publieke bijval bleef uit 
Anderlecht bleef de magneet 
van het hoofdstedelijke voetbal 
en het illustreerde zijn over
macht door jaarlijks éen (en 
soms twee) sterspeler bij de 
onmiddellijke konkurrent weg te 
kopen 

RWDM verarmde sportief, fi
nancieel en orgamzatorisch 
Want de slimme heren uit Wolu-
we verkozen de vlucht vooruit 
Momenteel blijft nog welgeteld 
eén bestuurder van Racing Whi
te over en zit de oude Daring-
clan opgezadeld met de volledi
ge schuldenlast De familie 
CEcluse mag dan ooit in een 
voetbalmantel voordelige grond-
transakties hebben gerealizeerd, 
ZIJ mag een splinternieuwe tribu
ne hebben rechtgezet op de 
Molenbeekse voetbalgrond, er 
kan bezwaarlijk worden be
weerd dat ZIJ door de voetballerij 
rijker en beter is geworden 

Een en ander hebben de be
trokkenen overigens al voor 
enkele jaren begrepen Zij be
gonnen met een drastische sa
nering De sterspelers werden 
verkocht, de zware kontrakten 
werden systematisch afgevoerd 
De eigen jeugd werd ingescha
keld De gevolgen bleven met uit 
een snelle terugval in de rang
schikking en een verdere inknm-
ping van het supportersbestand 

In zoverre zelfs dat eigenlijk nog 
enkel „het oude Daring" over
blijft en de klub zich opnieuw 
bevindt bij haar uitgangspositie 
van voor tien jaar in de tweede 
klasse Maar wel met een be-
langnjk verschil het huidige Mo
lenbeek zit nog steeds opge
scheept met de schulden van 
het toenmalige Racing White 
Zodat menig rechtgeaard Da-
nngsupporter zich terecht af
vraagt waarom „dat cirkus" dan 
wel nodig was"? Of Danng met 
beter gewoon Daring was geble
ven en zijn eigen bestaan en 
eigen aard met trouw had moe
ten blijven? Wie de klubleiders 
van het huidige RWDM kent 
weet dat zij er nu precies zo 
over denken Waarmee nog 
maar eens bewezen werd dat 
samenvoegingen slechts in uit
zonderlijke omstandigheden een 
oplossing brengen Want hoe
veel van die samensmeltingen 
zijn er nu eigenlijk „echt" ge-
slaagd"? Hooguit een paar en dan 
nog IS het beter met te scherp in 
de boekhouding van de betrok
ken klubs te kijken Want zij 
leven nog heel vaak uit de hand 
van éen of andere mecenas 

„Uitverkoop" • 
Waaruit men met mag afleiden 

dat WIJ ons verheugen over de 
vnje val van het arme RWDM In
tegendeel zelfs De ploeg kende 
in de voorbije maanden vele 
tegenslagen en bezat genoeg 
inhoud om in de hoogste klasse 
te overleven Maar de vijand
schap tussen bondsvoorzitter 
Wouters en klubbaas L'Ecluse 
was soms hoorbaar tot in het 
scheidsrechtersfluitje En om 
ook die weerstand nog te over
winnen kwam de jonge ploeg 
kracht, ervaring en matunteit te
kort Zodat de „uitverkoop" in de 
komende weken wellicht zal 
worden voortgezet 
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Harold Van de Perre laat publiek andere Rubens zien 

Rubens, profeet van 
moderne kunst 

Dit is niet het eerste en wellicht ook niet het laatste 
boek dat over Rubens geschreven werd. 

Elke generatie zal weer mensen leveren die op hun 
beurt deze universele kunstenaar willen ontleden. 

De persoonlijke bijdrage van Harold Van de Perre 
aan dit debat steunt vooral op het feit dat hij geen 
kunsthistoricus, maar wèl een schilder is. En erg per
soonlijk is zijn benadering van Rubens wel... 

IN 1977 werd de 400ste ge
boortedag van Rubens her
dacht en een groots Ru

bensjaar opgezet Een van de 
belangrijkste onderdelen van 
deze manifestatie was een inter
nationaal gewaardeerde ten
toonstelling. 

Ook Harold Van de Perre on
derging de overvloed aan mani
festaties rond deze geboorte
dag. 

Van de Perre: „Als kunstenaar 
werd ik in die periode getroffen 
door het feit dat Rubens met 
alleen verkeerd begrepen is 
maar ook weinig geliefd als schil
der. 

Meer dan eens werd Rubens 
in de nationale Belgische pers 
genngschattend en zelfs sma
lend behandeld. 

Met enige overmoed wilde ik 
daarop een antwoord geven. Ik 
heb dat gedaan door een aantal 
voordrachten die ik zeven jaar 
lang in heel Vlaanderen heb ge
bracht, 

Uit de ontmoetingen met het 
publiek, heb ik de misvatting om
trent Rubens leren begrijpen Uit 
deze ervaring is het boek ge
groeid". 

Het boek „Rubens, profeet 
van moderne kunst" is opge
bouwd rond die stellingen. We 
geven ze gemakkelijkshalve 
schematisch weer. 

Begrijpen 
1. Met het oeuvre van Rubens 

begint de geschiedenis van de 
moderne kunst. 

2. Rubens kan ook nu nog 
gezien worden als een nieuw, 
aktueel en universeel schilder 
Geen enkele schilder geeft in 
zijn werk zoveel mogelijkheden 
om de schilderkunst te leren 
zien, te begrijpen en te beleven. 

3. Rubens kan ook door de 
moderne mens nog „beleefd" 
worden omwille van het poëti
sche in zijn werk en de entoe-
siaste manier waarmee hij het 
leven bezingt. 

Deze drie stellingen lopen zo
wat gelijk met de drie grote 
delen waaruit het boek bestaat. 

Van de Perre ziet Rubens als 
een brug tussen het Oude Hellas 
en de Moderne Tijd 

Rubens had de antieken be
studeerd en kende hun invloed 
op de kunst van zijn zuiderse 
tijdgenoten. Na zijn eerste be
zoek aan Italië zou hij het zuiden 
en het noorden in zijn werk 
vervlechten tot een nieuwe ba
rokstijl. 

Volgens Van de Perre begint 

hier Rubens' „klassieke manier 
van schilderen, die later open-
bruist naar tal van moderne 
vorm oplossingen." 

Van de Perre toont dit aan 
met beelden en citaten van mo
dernen. Deze vergelijking leert 
ons beseffen, stelt hij, waarom 
Ensor Rubens „de vader van de 
modernen" noemde. Ook Van 
Gogh bekent onder de indruk 
van Rubens' durf te zijn geraakt 
(„Ik word geheel meegesleept 
door de manier waarop hij (Ru
bens) in een gezicht met puur 
rood de trekken durft te teke
nen"). De Vlaamse fauvist Rik 
Wouters zegt dat vandaag 
nog de schilders door hem (Ru
bens) worden beïnvloed. 

Zien 
In „Rubens zien" komt vooral 

de beeldende kunstenaar Van 
de Perre boven. In dit hoofdstuk 
probeert hij „de taal" van Rubens 
te verklaren. Tekenstijl, penseel-
schrijfwijze, kleur en kompositie 

hiaroid Var óePeïïQ 
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profeet van moderne kunst \ 

komen hier aan bod. Van de 
Perre waagt zich op het ijs van 
de uitleg van kompositie. Hij ont
leedt daarbij als een chirurg de 
werken van Rubens en duidt op 

de moderne aanpak van de 
vormproblemen. 

Een van de vele treffende 
vergelijkingen is Rubens' Allego
rie van de oorlog en het Guerni-

ca van Picasso. Deze vergelij
king maken is ook de vraag 
stellen of Picasso zich van het 
voorbeeld van Rubens bediend 
heeft. Van de Perre geeft zijn 
antwoord. 

Beleven 
In „Rubens beleven" ten slotte 

gaat Van de Perre op zoek naar 
het Vlaams karakter van de 
schilder die bv. in tegenstelling 
tot de koele Hollanders geest
driftig en vitalistisch is. 

Het boek besluit met zeven 
dubbele pagina's waarop Van de 
Perre zijn persoonlijke kijk op 
het werk van Rubens uitdrukt in 
details en begrippen. Hier wordt 
duidelijk hoeveel facetten de 
schilder te bieden heeft en hoe 
hij tot vandaag fris en aktueel is 
gebleven. 

Onze bespreking is natuurlijk 
veel te beknopt om dit monu
mentale boek over het feno
meen Rubens aan onze lezers 
voor te stellen. Wij hopen eer
lang in een vraaggesprek met 
Harold Van de Perre dieper in te 
gaan op het waarom van zijn 
drang om Rubens te vatten. 

Misschien achterhalen wij dan 
de parallel Rubens-Van de Per-

''®- (m.v.1.) 

Rubens, profeet van moderne kunst 
door H. Van de Perre. Uitg. Elsevier 
(m.m.v. de ASLK), voorwoord door 
prof. Fr. Baudoln. 192 biz., 400 illus
traties 1.495 fr. 

Over het boek „Rubens, pro
feet van moderne kunst" van 
Harold Van de Perre loopt een 
tentoonstelling met het werk- en 
dokumentatiemateriaal, daarbij 
aansluitend een doorlopende 
diaprojektie. 

Op zaterdag 26 mei vanaf 
15 u. tot 19 u. en op zondag 27 
mei vanaf 15 u. tot 18 u. in de 
grote zaal van het Heilige 
Maagdkollege te Dendermonde. 
Ingang: Kerkplein Kachter O.-L-
Vrouwkerk) of Noordlaan. 

Vlaamse „verdachten" op het eiland Man 

De lotgevallen 
van Luc Desramault 

Carlos H. Vlaemynck heeft een boek geschreven 
over de onthutsende lotgevallen van Luc Desramault 
die in mei 1940 aangehouden werd als „verdachte", 
naar Engeland overgebracht en gans de oorlog 
doorbracht in een kamp op het eiland Man. 

Vlaemynck had reeds vroeger een lijvig boek ge
publiceerd over de mo»rd op Joris van Severen en 
zijn lotgenoten te Abbeville (Dossier Abbeville) en 
heeft zich verdiept in het probleem van de aanhou
ding van „verdachten"in mei 1940 en hun lotgevallen. 

HET geval van Luc Desra
mault (en zijn lotgeno
ten) is niet alleen ont

hutsend wegens zijn aanhouding 
(hij was gouwleider van het 
AVNJ, de jeugdformatie van het 
VNV), maar vooral wegens het 
feit dat hij, onschuldig en zonder 
enige ernstige reden, gedurende 
gans de oorlog geïnterneerd 
bleef. De Belgische regering in 
Londen heeft zich nooit het lot 
van Luc Desramault en zijn lot-

genoten,want hij was niet alleen 
in dit geval, aangetrokken. 

Machteloosheid 
Het toppunt is wel dat Desra-

maultl, alhoewel hij gans de oor
log doorgebracht had in het in
terneringskamp op het eiland 
Man, na te zijn gerepatrieerd 
toch nog gezocht werd, aange
houden en een tijd lang repres-
sie-mizerie kende Nog een be
wijs dat de repressie gericht was 

tegen Vlaamsgezinden. 
Het boekje van Carlos Vlae

mynck is lezenswaard omdat het 
ons leert wat de gevolgen waren 
van een lichtzinnige aanhouding 
als „verdachte", hoe machteloos 
iemand was die aldus aangehou
den werd en geen enkele gele
genheid kreeg om zijn onschuld 
te bewijzen of zelfs maar enige 
uitleg te verstrekken, doch jaren
lange miserie en ellende kende. 

Zeer objektief geschreven, 
maar aan de hand van preciese 
gegevens en inlichtingen uit eer
ste hand (de betrokkenen zelf) is 
dit boekje een schrijnende aan
klacht. Een aanklacht tegen de 
als het ware anoniem gebleven 
verantwoordelijken voor de wil
lekeurige aanhoudingen van mei 
1940, maar ook tegen de Belgi
sche regering van Londen. 

Het is inderdaad onbegrijpelijk 
dat deze regering zich van 1940 
tot 1945 op geen enkel ogenblik 
het lot aangetrokken heeft van 
de geïnterneerden van het eiland 
Man, zelfs geen onderzoek inge

steld heeft naar de reden en de 
gegrondheid van de interne
ringsmaatregel, alhoewel de mi
nisters wel wisten in welke om
standigheden de aanhouding 
van „verdachten" gebeurd was. 

Zij waren er mee gekonfron-
teerd geweest na de kapitulatie 
van Frankrijk en betreurden 
toen, o.m. ten overstaan van Mr. 
Borginon, deze willekeurige aan
houdingen van Vlaams-nationa
listen e.a. 

Edgard Louage? 
Het is enigszins te betreuren 

dat de auteur zich beperkt heeft 
tot één, individueel (maar goed 
gedokumenteerd) geval, dit van 
Luc Desramault. Graag hadden 
wij toch wat meer vernomen 
over zijn lotgenoten, want hij 
was niet alleen. Wij denken bv. 
aan het geval van Edgard Loua
ge, eveneens van leper. Hij 
wordt wel af en toe vernoemd, 
doch zonder nadere bijzonder
heden. Het was eveneens een 
kras geval, want de heer Louage 
had vrouw en kinderen, die al
leen achterbleven. We begrijpen 
wel dat de auteur zich beperkt 
heeft tot het grondig behandelen 
van één geval, maar hadden toch 
graag wat meer vernomen over 
de andere „verdachten"... 

Frans Van der Eist 

„Naar Engeland gedepor
teerd", door Carlos H. Vlae
mynck, Nederlandse Boekhan
del, Antwerpen-Amsterdam, 
295 B.Fr. 
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Vlaanderen in Europa: 
samen aan 't werk 

Op 17juni as moet iedere Vlaming, ouder dan 18, zijn stem uitbrengen die 
medebepalend zal zijn voorde aanduiding van de 13 Vlaamse Europarlements
leden in Straatsburg 

De Volksunie neemt deel aan deze verkiezingen in het kader van de 
„Europese Vrije Alliantie", een samenwerkingsverband van achttien partijen uit 
zeven landen van de Europese Gemeenschap. 

In de vier weken die ons nog scheiden van deze verkiezingsdag zullen wij, in 
afleveringen, het Europees verkiezingsprogramma van de VU uitvoerig 
brengen 

DE teleurstellende ervarin
gen met de Europese 
Gemeenschap zijn onder 

meer te wijten aan het feit dat 
men haar op het teoretische vlak 
te veel betekenis en op het prakti
sche vlak te weinig bevoegdheid 
toekent 

De Europese Gemeenschap 
vindt haar motivering in het feit 
dat een aantal problemen het 
regionaal of nationaal vlak over
stijgen en slechts doelmatig be
handeld kunnen worden door 
een samenwerking van de Euro
pese volkeren 

Bijgevolg moet het beleid van 
de Europese Gemeenschap zich 
beperken tot precies die proble
men die met op een kleiner vlak 
kunnen behandeld worden Haar 
bevoegdheid terzake moet ech
ter groter zijn dan vandaag 

De Volksunie is er dan ook van 
overtuigd dat een dubbele bewe
ging tot stand moet komen ener
zijds een versterking van de be
voegdheden en de verantwoor
delijkheid van de regio s en ge
meenschappen voor de aangele
genheden die plaatselijk te 
behandelen zijn anderzijds een 
versterking van het Europees ge
zag over de gemeenschappelijke 
aangelegenheden Dit veronder
stelt de afbouw van de 19de-
eeuwse centralistische staten 

Senaat van de 
regio's 

De Volksunie wil dnngend een 
hervorming van de Europese in
stellingen die thans nog overge
leverd zijn aan het egoïsme van 
de natiestaten 

De Europese Kommissie moet 
omgevormd worden tot een re
gering, waarvan de beslissingen 
met meer kunnen geblokkeerd 
worden door nationale vetos 
Deze regenng dient verantwoor
ding af te leggen aan een Euro
pees parlement dat wetgevende 
bevoegdheid heeft en dat de 
macht heeft om de Europese 
regering aan te stellen of af te zet
ten 

Het Europees Parlement moet 
bestaan uit de huidige Kamer van 
Volksvertegenwoordigers aan
gevuld met een Senaat van de re
gio's en volkeren 

De Volksunie is van mening 
dat de demokratische samenstel
ling van het Europees parlement 
een eenvormige Europese kies
wetgeving vergt 

De Volksunie stelt vast dat het 
Europees beleid slechts volwaar
dig kan funktioneren tussen part
ners die bereid zijn om nationale 
bevoegdheden over te dragen 
aan de Gemeenschap en na op
heffing van de grote sociale en 
ekonomische verschillen tussen 
de lid-staten of regio s De verde
re uitbreiding van de Europese 
Gemeenschap zal daarmee reke
ning moeten houden Dit kan on
dermeer door bij soepele toetre
dingsvoorwaarden een toetre-
dings- en aanpassingstermijn te 
bepalen 

Voor de 20 miljoen mensen in 
de Nederlandse ruimte voor Be
nelux en voor de oorspronkelijke 
EG-lid-staten is een pioniersrol 
weggelegd bij het verwezenlijken 
van een zo groot mogelijke een
heid 

Europa is méér 
dan EG 

Europa is een ouder en ruimer 
begnp dan de Europese Ge
meenschap De Volksunie is van 
mening dat Europa zich met mag 
beperken tot het westelijk deel 
ervan en tot de Europese Ge
meenschap Integratie van naties 
en volkeren die volgens dezelfde 
demokratische beginselen wor
den geregeerd, en samenwerking 
met de volkeren van Oost-Euro
pa zijn een uitgangspunt voor de 
verdere uitbouw van Europa 

De volksnationale kijk op de 
Europese eenwording steunt op 
de erkenning van de natuurlijke 
gemeenschap waarbinnen de en
keling zich kan ontplooien Dit is 
de volksgemeenschap of, wan
neer deze een te ruime dimensie 
heeft om het bestuur kort bij de 
enkeling te houden de regio In 
ieder geval moet deze gemeen
schap naar menselijke maat ge
kenmerkt zijn door een histori
sche of kulturele een geografi
sche of ekonomische homogeni
teit of alle samen die aan de 
bevolking een samenhorigheid 
verleent in het zoeken naar ge
meenschappelijke objektieven en 
belangen 

BIJ de Europese opbouw hecht 
de Volksunie dan ook een groot 
belang aan de volksgemeen
schappen en de natuurlijke re
gio s Ze moeten over een demo-
kratisch beleid beschikken wat 
een eigen vergadenng en een 
tegenover deze vergadering ver
antwoordelijk bestuur omvat De 
autonomie van de volkeren en de 

regio s strekt zich uit over alle 
wezenlijke vlakken van het leven 
en de ontwikkeling van de ge-
meensQhappen De regio s moe
ten telkens waar dat kan, aange
past zijn aan de volks- en kuituur-
gemeenschappen die de rijkdom 
vormen van de Europese ver-

Hef Europees Parlement moet bestaan uit de huidige Kamer van 
Volksvertegenwoordigers aangevuld met een Senaat van de regio s 
en volkeren Een vlechtwerk van vnje en soepele akkoorden moet de 

regio s en gemeenschappen onderling verbinden 

scheidenheid Een vlechtwerk 
van vrije en soepele akkoorden 
moet de regies en gemeen 
schappen onderling verbinden 

Voor kleine minderheden bin
nen de regio moet een zo ruim 
mogelijke kulturele autonomie 
voorzien worden 

De Volksunie is er van over
tuigd een belangrijke en toonaan
gevende bijdrage te leveren tot 
de Europese eenmaking, door 
voor het Vlaamse volk volwaardi
ge autonomie binnen een konfe
deraal en Europees verband af te 
dwingen 

Naar een nieuw landbouwbeleid 
Samen met vele anderen stelt 

de Volksunie vast dat het Euro
pees landbouwbeleid, kern- en 
pronkstuk van de Gemeenschap, 
gefaald heeft 

De Europese Gemeenschap 
moet er blijven op toezien dat de 
voedselbevoorrading aan voor 
de verbruiker betaalbare prijzen 
gewaarborgd blijft los van de 
onstabiele evoluties op de we
reldmarkt 

De Volksunie wil een herwaar
dering van het kleinschalig fami

liaal landbouwbedrijf Daartoe zal 
onder meer de macht moeten 
gebroken worden van de agro-
industnele monopolies die de 
ware schuldigen zijn van de ge
subsidieerde produktie van over
schotten 

Aan de landbouwers moet een 
rechtvaardig inkomen gewaar
borgd worden vastgekoppeld 
aan de algemene koopkracht De 
gelijkschakeling van het konkur-
rentievermogen van de bednjven 
moet bevorderd worden Het Eu 

Aan de landbouwers moet een rechtvaardig inkomen gewaarborgd 
worden vastgekoppeld aan de algemene koopkracht 

ropees Landbouwfonds moet de 
kansarme regio s op ruimere 
schaal helpen 

Gewaarborgd 
inkomen 

Een stabiele landbouwmarkt 
waar vraag en aanbod beter in 
evenwicht zijn veronderstelt 
doelmatige regionale strukturen 
en een goed interregionaal over
leg Dit moet ook een doeltreffen
de centrale koordinatie mogelijk 
maken met bepaiing van produk-
tiequota waarboven gewaarborg
de afzet of subsidiering vervalt 

Het landbouwbeleid moet geïn
tegreerd worden in een regionale 
en sociale visie die in het kader 
van een regionaal struktuurbeleid 
aan de landbouw zijn juiste plaats 
in het algemeen produktieproces 
geeft 

Enkel door een betere verdedi
ging van de belangen van de 
landbouwers en de verbruikers 
en onder meer door de bevorde
ring van de vertikale integratie in 
de landbouw kan het landbou-
wersinkomen gewaarborgd wor 
den zonder nefaste gevolgen 
voor fe verbruikers en zonder de 
aanleg van gesubsidieerde over
schotten 

Het 
VU-EVA-
verkiezings-
programma 

Geïnteresseerden die het hele 
programma in een net bundeltje 
thuis willen ontvangen schri|ven 
een briefje naar het VU-sekreta-
riaat Barnkadenplein 12 te 1000 
Brussel of bellen 02/2194930 
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OOST-VLAANDEREN 
MEI 

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", St-
Martensstraat 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 

26 LOVENDEGEM: Leeuv\/enmoed-TD in zaal „Ter Laagland", Kort 
Eindeken Inkom 49,5 fr Studio Black Night Aanvang om 20 u 30 
Org Jongerenvereniging Leeuwen Moed 

27 SINAAI. Grote familiefietstocht om 14 u op de Dnes te Sinaai 
Daarna Breugelmaaltijd in zaal van de Paters te Duizend Appels 
Deelname is kosteloos Org Amedee Verbruggenkring Bij slecht 
weer vervangend dia-programma vanaf 15 u 

27 GENT-ZUID: Tweede varkensfestijn in lentestijl om 12 u te 
Vurste (bij Gavere), Akkerlos 3 Inschr bij Jan D'Haeze, Spijk-
straat 159, 9110 Gent (SAB), 091-280880 

30 KRUIBEKE-BAZEL-RUPELMONDE: Grote Euromeeting met 
Nelly Maes en Walter Peeters, om 20 u in café-restaurant 
Scheldeland te Rupelmonde 

JUNI 

MARIAKERKE. Europese avond onder het motto Het Europa der 
Volkeren Gastspreker Willy Kuijpers, 2de EP-kandidaat op VU-
lijst Om 20 u in het kasteel Claeys Bouuaert Org Vlaams Kul-
tuurcentrum Manakerke, onder auspiciën van het Gentse Stads
bestuur 

Zaterdag 26 mei 1984 
VU-Euro-dag van Hamme 
tot Waasmunster 

Op gezamenlijk initiatief van de 
Volksunie-afdelingen Hamme, Zele, 
Overmere, Lochristi Lokeren en 
Waasmunster gaat op zaterdag 26 
mei een Euro-dag door 

De Volksunie-kandidaten voor het 
Europees Parlement maken een 
rondrit doorheen deze gemeenten 

U hoort beurtelings Jaak Vande-
meulebroucke, Willy Kuijpers, Nelly 
Maes, Paul Van Grembergen, Daan 
Vervaet, Walter Luyten, Vic Anciaux, 
Herman Verheirstraeten Oswald 
Van Ooteghem en Walter Peeters, 
op een der geplande haltes van de 
rondrit 

WIJ verwachten hen rond 9 u te 
Hamme op de markt, rond 11 u te 
Zele aan de Zandberg, rond 12 u 15 
te Overmere aan het Donkmeer, 
rond 14 u 30 te Lochristi (Kalken), 
rond 14 u 45 te Beervelde, Kerk
plein, rond 15 u te Lochnsti, Kerk
plein, rond 15u 15 te Zaffelare, 
Kerkplein, rond 15 u 30 te Zevene-
ken. Kerkplein, rond 16 u 15 te Loke
ren, Oudenbos, rond 1 6 u 4 5 te 

Rouw te 
Lovendegem 

Donderdag 17 mei II. werd me
vrouw Celina Van Wiemeersch, 
moeder van ons gemeenteraadslid, 
lid van het arrond. bestuur en de 
partijraad, Hugo Van der Cruyssen, 
te Lovendegem begraven. De paro
chiekerk van Smt-Martinus was na
genoeg volgelopen, waarbij de aan
wezigheid van oud-getrouwe 
Vlaams-nationalisten uit Lovende
gem en het arrondissement Gent-
Eeklo sterk werd opgemerkt. 

Mevrouw Van der Cruyssen 
werd 91 jaar, en ook het repressie
leed bleef haar met gespaard. Op 
haar eenvoudig mooi begrafenis
prentje lazen we de ontroerende 
tekst 

„GIJ waart de Moeder 
en de Haven, 
de wereld 
rond een oud geloof 
Gij waart de bron 
van alle laven 
Gij waart de zon 
en hebt ons steeds aanhoord 
De wereld gaat nu verder
en Uwe adem 
ademt verder voort" 

Ook de redaktie sluit zich aan bij 
de vele blijken van medeleven bij 
het afsterven van deze goede 
vrouw. 

Eksaarde, Oud Stationsplein, rond 
17 u te Daknam, rond 17 u 15 te 
Lokeren op de markt, rond 17 u 45 
te Lokeren, winkelcentrum Zelebaan 
en rond 18 u te Waasmunster-cen
trum 

Vanaf 19 u 30 worden kandida
ten, leden en sympatizanten samen 
verwacht in de zaal „Ter Oude Ker
ke", Spoel, te Lokeren voor een 
denderend feest 

De inkom is gratis en de sfeer 
gegarandeerd goedi 

De organizatoren zorgen voor ani
matie, eten, drank en muziek, een 
ontspannende avond dus voor vrien
den ondereen 

Feestelijke VU-dag 
met Europabus en 
fanfare 
Kempenland 

25 jaar VU 
te Wichelen 

Vijf jaar na de oprichting in 1984 te 
Brussel van de Volksunie was men 
er in het Oostvlaamse Wichelen bij 
om daar een eigen VU-afdeling op te 
richten Een paar mensen, waaron
der de daar ingeweken dokter Juul 
Van Boxlaer, gingen tot de stichting 
over Vijfentwintig jaar later is de 
afdeling een van de meest aktieven 
uit het arr Dendermonde, heeft drie 
gemeenteraadsleden en een afge
vaardigde in het O C M W 

Om deze stichtingsverjaardag te 
gedenken heeft de plaatselijke afde
ling een boeiend programma opge
zet waarvan wij hier de voornaamste 
punten geven 

14 u samenkomst van leden en 
sympatizanten met de bekende 
VU-fanfare Kempenland uit Nijlen 

Tussen 14 u 30 wordt de Euro
pabus verwacht aan de jongens
school op Bohemen (ruime parking 
op de speelplaats van de school) 
Voorzitter Anciaux die de bus verge
zelt zal er het woord voeren Tussen 
15 u en 16 u biedt het gemeente
bestuur van Wichelen aan de vieren
de afdeling een receptie aan in het 
oud gemeentehuis, waarna optocht 
door de kom van de gemeente met 
vlaggen van de bevriende afdelin
gen 

Om 18 u 30 roept het afdelings
bestuur leden en sympatizanten sa
men in zaal De Zwaan, Stations
straat, voor een feestelijke receptie 
om dan rond 19 u 30 in dezelfde 
zaal aan tafel te gaan voor een 
Breugeliaans feest 

De avond wordt besloten met een 
volksfeest waarop iedereen gratis 
kan meevieren op de tonen van radio 
Atlantis 

WIJ wensen de afdeling Wichelen 
van harte geluk met deze verjaardag 
en veel moed om de nieuwe vijfen
twintig jaar in te gaani 

VU-fraktie haalt slag thuis 

Gentse raad: 25.000 fr. 
voor IJzertorenl 

Gedurende 40 lange uren heeft de 
Gentse gemeenteraad over de 
stadsbegroting — 2 600 artikels' — 
gedebatteerd Inderdaad, gedurende 
vijf avondbijeenkomsten werd dit fi
nanciële Gentse varkentje gewas
sen 

Toen iedereen, op de VU-fraktie 
na, dacht dat alles in kannen en 
kruiken was vroeg Guido Deroo, 
namens de VU-fraktie, 25000 fr sub
sidie voor de herstellingswerken aan 
de IJzertoren te Diksmuide De 
Gentse raad hoorde het in Keulen 
donderen en de frakties vroegen 
een schorsing van de zitting 

En toen kreeg iedereen zijn zeg 
De CVP kon zich, op burgemeester 
Monsaert na, verzoenen met het 
voorstel Koalitiepartner PVV stem
de verdeeld, de SP onthield zich en 

VU-Erembodegem 
bezocht 60 + leden 

Naar aanleiding van het paasfeest 
bezocht de VU-afdelmg Erembode-
gem-Centrum al haar op rust gestel
de leden en de bewoners van het 
plaatselijk rusthuis Hopperank 

Allen ontvingen een geschenk be
staande uit een korfje met vers fruit 
en een chocolade-ei 

De bestuursleden werden hier
voor met sympatie overladen door 
allen die zich in een bezoek mochten 
verheugen 

Agaiev stemde tegen (of wat dacht 
j e ' ) Eindresultaat 22 stemmen 
voor, 18 onthoudingen en 10 neen 
De VU-fraktie had haar slag thuisge
haald 

„De Vooruit" sprak van een „histo
rische stemming en „Het Volk" titelde 
„De stunt met de IJzertoren" 

Wandelen 
te Ooidonk 

Op 3 juni 1984 organizeert de Dr 
J Goossenaertskring-Gent een len-
te-zomerwandeling langs het Basiel 
de Craenepad te Ooidonk Er wordt 
verzameld om 14 u aan het kasteel 
van Ooidonk 

De wandeling gaat doorheen een 
ongerept stukje natuurgebied, waar
onder een schilderachtig mooie afge
sloten Leiearm Onderweg wordt 
een „halte" voorzien om hongengen 
te spijzen en dorstigen te laven 
Degenen die voorzien hongerig te 
zullen zijn, nemen liefst kontakt op 
met Jan D'haeze op tel nr 091-
280880 

De wandeling is 6 km lang en gaat 
over makkelijke paden, zodat deze 
geschikt is voor elke leeftijd Deelne
ming IS gratis 

Wie nog meer info wenst Jan 
D'haeze, Spijkstraat 159 te 9110 
Gent (SAB) 091-280880 

WEST-VUMNDEREN 
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GROOT-OOSTKAMP: Informatie- en diskussieavond over „Het 
Europa der volkeren en de Europese verkiezingen", om 20 u in 
Hotel Restaurant 't Schaak", gemeenteplein te Oostkamp Spre
kers Jaak Vandemeulebroucke en senator Guido Van In 
KORTRIJK: 4de Gewestelijke Ijzerbedevaartavond met video
film en vraaggesprek „Wie dynamiteerde de IJzertoren''", om 
20 u in de Koncertstudio BRT Panel Rik Deghein, Louis De 
Lentdecker en Michiel Vandekerkhove Moderator Koen Baert 
KORTRIJK-ZUID: Kindertoneel „De vrolijke robot" om 17u in 
zaal van het gemeentehuis. Plaats 2, te Bellegem Org Vlaamse 
Club Kortnjk-Zuid Inkom 50 fr (snoep inbegrepen) 

Openbaar Centrum 
voor 
Maatschappelijk 
Welzijn 
K a r t u i z e r i n n e n s t r a a t 4, 
8000 Brugge I 

Voltijdse betrekking van geneesheer-special ist te 
begeven in de dienst huidziekten van het a lgemeen 
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-, heel-
en verloskunde; 
g) tot de uitoefening van de geneeskunde in België ge
machtigd zijn; 
h) in het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning 
van geneesheer-specialist in de dermato-venereologic, 
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), 
]) verplichting te Brugge gevestigd te zijn, één jaar na het 
einde van de proeftijd. 
Inschrijvingsgeld: 400 fr. te storten op PR n r 000-0099581-59 
van het AZ St.-Jan van het OCMW, Ruddershove, 10, 8000 
Brugge I, vóór 31 mei 1984 met vermelding „geneesheer
specialist 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 Maat
schappelijk Welzijn, Kartuizerinnenstraat 4,8000 Brugge I. 

(Adv. 86) 

Stuk VU-verkiezingsprogramma 

gerealizeerd in Lede 
In ons verkiezingsprogramma 

voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1982 „Projekt '82-'88", schreven 
WIJ 

Openbaar vervoer 

„Het wordt de hoogste tijd dat een 
ontwerp wordt uitgedokterd om na 
te gaan in welke mate de bewoners 
van de deelgemeenten, met het 
openbaar vervoer. Lede en elkaar 
kunnen bereiken De vraag wordt 
gesteld of dat eventueel kan gekom-
bineerd worden met reeds bestaan
de buslijnen" (Gent-Merelbeke-Aalst 
en Aalst-Overmere) 

Ondertussen is die verbinding (ge
deeltelijk) gerealizeerd Er komt een 
buslijn Aalst-Wetteren die Lede met 

VU-mandatarissen 
bijten van zich af 
te Herzele 

Een degelijke dossierkennis, een 
verstandig zoeken om eigen princie-
pen in een goedwerkende koalitie 
een plaats te geven, is kenmerkend 
voor onze verkozenen en schepe
nen 

De CVP-oppositie weet reeds 
welk vlees zij in de kuip heeft en haar 
afbraakpolitiek, haar onderlinge ver
deeldheid, haar te pas en ten onpas 
weinig fair politiek optreden in het 
verleden en nu opnieuw, zal door de 
bevolking te gepasten tijde worden 
beoordeeld en veroordeeld 

Wanzele verbindt De volgende stap 
zou moeten zijn, een buslijn die Zot-
tegem, via Vlierzele en Lede, met 
Dendermonde zou verbinden Op 
Leeds grondgebied zou die buslijn 
aansluiting kunnen geven met de 
lijnen „Gent-Melle-Aalst", „Aalst-Wet
teren" en „Aalst-Overmere" en met 
de spoorweglijn „Gent-Aalst-Leu-
ven" 

VU-Erpe-Mere 
wandelt door 
Aaigem 

De Volksunie Erpe-Mere (dus de 
3 afdelingen samen) organizeert een 
natuurwandeling door het mooie Aai
gem onder de kundige leiding van 
Raf Sienaert uit Mere 

Datum zondag 24 juni 1984 Ver
trek om 14 u 30 aan de Schuur van 
Jan De Vuyst, Populierenstraat 15, 
Aaigem Afstand ± 6 km 

Nadien is er gezellig samenzijn 
met barbecue (100 fr per persoon) 
in de Schuur van Jan Voor de 
barbecue dient wel ingeschreven bij 
éen van volgende leden Aaigem 
Jan De Vuyst, Ratmolenstr 23, tel 
623280, Burst G Mallefroy, Bie-
zenstr 48, tel 623092, Erondegem, 
Ottergem, Vlekkem R Bambust, 
Hoekstr 21, Erondegem, tel 
704757, Bambrugge E Rottiers, 
Oudenaardsestwg 554, tel 626606, 
Erpe F Van Moorter, Vijfhuizen 6, 
tel 21 2911 , Mere A Everaert, 
Groendal 24, tel 21.4255 

24 MEI 1984 
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Stadskernherwaardering te Izegem 

Na Marktcentrum, nu ook Melkmarktvernieuwing 
O p de z i t t i ng van 7 me i II. s te l de V U - s c h e p e n van O p e n b a r e 

W e r k e n en Ru imte l i j ke O r d e n i n g Geer t B o u r g e o i s de t w e e d e 
p lann ing van s t a d s k e r n h e r w a a r d e r i n g voor . Na het M a r k t c e n t r u m 
zal nu i m m e r s o o k de M e l k m a r k t z o n e a ls r e n o v a t i e g e b i e d e r kend 
kunnen w o r d e n . W a t v o o r a l o p v i e l b i j de o n b e g r i j p e l i j k e man ie r van 
o p p o s i t i e v o e r e n b i j de C V P z i jn de (m is luk te ) v e r t r a g i n g s m a n e u -
v e r s en een s c h a n d e l i j k e p o g i n g o m de p l u i m e n o p de e igen h o e d te 
s teken . 

Beschrijving 
De Melkmarktzone is een gebied 

dat 10,85 ha omvat Demografisch is 
het gekenmerkt door ontvolking en 
veroudering van de bewoners 
Bouwfysisch dringt sanering en re
novatie van het gebied zich op Ar-
chitekturaal wordt de zone omschre
ven als verwaarloosd, verouderd en 
triestig van uitzicht Toch is er veel 
handel in dit gebied 24 % van de 
panden zijn handelspand Kenmer
kend IS het feit dat veel huizen 
gebouwd zijn rond fabnekspanden 
(„Izegem is gebouwd rond oude am

bachtelijke bedrijven') Tenslotte 
vermelden we nog dat in dit gebied 
veel stadseigendom gelegen is (stad
huis, domein Michiels, musea, leer
gangen, akademie, ) 

Algemeen kunnen we stellen, al
dus Geert Bourgeois, dat er veel 
mogelijkheden zijn tot ombouw en 
invulbouw En die mogelijkheden wil
len we nu kreeren 

Aktieplan 
Vervolgens stelde Geert Bour

geois het aktieplan van het schepen-
kollege voor Het is tot stand geko-

Medewerkers voor het Brugse 

Euro-kampagne 
voldp bezig 

Het arrondissementeel bestuur 
van Brugge-Oostkust-Torhout doet 
hierbij een warme oproep aan alle 
VU-leden, -sympatizanten en WIJ-
lezers om daadwerkelijk te helpen bij 
de Europese verkiezingskampagne 
Deze IS, net zoals in heel Vlaanderen, 
reeds volop bezig, maar dit betekent 
met dat er handen te veel zouden 
zijn 

Konkreet vraagt men nog mede
werkers voor de pamflettenakties op 
O-H-Hemelvaart (H Bloeddag te 
Brugge) en langsheen de Oostkust 
op 2 juni Ook worden de VU-sympa-
tizanten die een verkiezingsbord 
kunnen en willen plaatsen en nog 
niet door hun afdelingsbestuur wer
den benaderd, gevraagd kontakt op 

te nemen met de verantwoordelijke 
voor propaganda Of mensen die 
enkele uurtjes vnj hebben om te 
helpen bij het schrijven van adressen 
en het kleven van zegels zijn even
eens steeds welkom 

Tot slot zoekt men nog een aantal 
personen die willen getuigen zijn in 
een telbureau op 17 juni Dit is zeer 
belangrijk in ieder telbureau moet 
een VU-getuige de zaak kunnen kon-
troleren 

VU-sympatizanten uit het arron
dissement Brugge worden bijgevolg 
gevraagd dnngend kontakt op te 
nemen met de arrondissementele 
kampagneverantwoordelijke Wer
ner Van Houtte, Van Hammelaan 18, 
8021 Loppem (tel 823917) 

men na samenspraak met de bewo
ners en de lokale stuurgroep De 
algemene tendens is een aankoop 
van 5-6 krotten per jaar die zullen 
gerenoveerd worden met een be
voorrechte partner In de verschillen
de zones van het gebied primeren in 
de optie van het bestuur vooral de 
gemengde woonfunktie en de open
bare funktie (plein, parking, groen, 
speelruimte, terrassen, ) 

Aanvankelijk zal het algemene 
deel van het aktieplan gerealizeerd 
worden, en daarna zullen op- en 
invullen doorgevoerd worden Er zul
len geen onteigeningen geschieden 
en belangrijk is ook de medewerking 
van het pnve dat zelf initiatieven zal 
nemen 

Slechte verliezers 
In de bespreking zei Vens dat de 

CVP principieel pro het voorstel kon 
zijn, omdat de grote lijnen, de plan
ning, ook in de betrachting van het 
vorig bestuur lagen Onzes inziens 
een schandelijke poging om alsnog 
de pluimen op de eigen CVP-hoed te 
steken We vragen ons immers af in 
hoeverre de realizatie van de brand
weerkazerne b v bij de CVP te ma
ken had met stadskernvernieuwing, 
dan wel met het uitvoeren van een 
zoveelste prestigeprojekt En in hoe
verre sommige panden wel specifiek 
met dit doel aangekocht werden Wij 
denken echter veeleer dat de CVP 
nu wel positief moet staan, omdat er 
na 6 jaar nu eindelijk iets gebeurt 
rond de Melkmarkt 

Vertragingsvoorstel 
Bij de bespreking formuleerde de 

CVP ook een voorstel tot ruimere af
bakening Ook de C Ameyestraat 
zou in de Melkmarktzone kunnen 
opgenomen worden Volgens Geert 
Bourgeois is de enige bedoeling van 
dit voorstel vertraging van 6-7 maan
den uit te lokken (heel de procedure 
moet immers overgedaan worden) 
voor de ovengens dnngende realiza
tie van dit Melkmarktprojekt Te 
meer, uitbreiding zou het nsiko in
houden dat de zone niet meer als 
herwaardenngsgebied zou erkend 

worden En misschien is dat wel hun 
bedoeling 

En dat voor een politieke formatie 
die de mond vol heeft van positieve 
samenwerking 

Inspraak 
De klap op de vuurpijl van de 

CVP-oppositie kwam echter met het 
onverantwoord verwijt aan gebrek 
aan informatie en inspraak „Het echt 
procesmatig verloop van de inspraak 
IS verwaterd", stelde Vens Met zo'n 
uitspraak bewijst de CVP alleen 
maar dat ze zichzelf onvoldoende 
informeert rond de hele zaak, om 

Gistel hoorde 
Willy Kuijpers 
over de wapen
handel 

Op 4 mei II bracht kamerlid Willy 
Kuijpers voor de plaatselijke VU-
afdeling een opgemerkte voordracht 
over wapenindustne en -handel in 
Belgisch en Europees verband Op 
zijn eigen spirituele en fijnzinnige 
wijze bracht spreker een overzicht 
van de handel en wandel in het wel 
erg besloten wereldje van de wapen-
fabnkanten en dito handel Hij wist 
zijn publiek gedurende anderhalf uur 
werkelijk te boeien en deed sommi
ge praktijken uit de doeken waarvan 
nog heel wat mensen geen weet 
hadden Een aktieve respons uit de 
zaal was dan ook met uitgesloten en 
het was een uiterst tevreden Willy 
Kuijpers die Gistel verliet om zich 
dezelfde avond nog naar een andere 
plaats te begeven in het kader van 
de Europese verkiezingen Voorzit
ter Anseeuw gaf Willy, in naam van 
het ganse VU-bestuur nog een pas
send geschenk van Godelieve van 
Gistel mee Burgemeester Zwaene-
poel was verontschuldigd wegens 
een ongeval 

PO 

dan op de raadszitting een bespre
king te houden die geen steek houdt 
wegens gebrek aan kennis van het 
dossier 

Geert Bourgeois somde de ver
schillende informatievergaderingen 
op een bijeenkomst van de voltallige 
bevolking en eigenaars, 4 stuur
groepvergaderingen vergadering 
van de advieskommissie van ruimte
lijke ordening Over dit alles heen 
was er tijdens de studie van dit 
projekt ook nog kontakt met de 
bevolking Ook de pers werd telkens 
uitgenodigd om zoveel mogelijk 
mensen te informeren Oordeel nu 
zelf 

Als de CVP voorstelt om nu nog 
eens met het hele plan terug naar de 
bevolking te gaan, kunnen we daar 
alleen maar weer een vertragingsma-
neuver van de CVP in ontdekken 

En als de CVP-raadsleden zelf 
onvoldoende geïnformeerd zijn, dan 
IS dat enkel te wijten aan de nalatig
heid van hun fraktievertegenwoordi-
gers Toch een onbegnjpelijke ma
nier van oppositie voeren door een 
partij die zelf het begrip „inspraak' 
met in haar banier draagt De pot ver
wijt de ketel-

Zou de CVP met beter eens kijken 
naar de inspraak binnen de eigen 
gelederen' Zou de helft van hun 
raadsleden wel weten waarom ze 
zich moeten onthouden' 

G O . 

• Vrouwelijke bediende, 26 jaar, 
A6/A2-diploma, 7 jaar êrvanng in de 
sociale sektor Graag werk in de 
omgeving van Gent of eventueel te 
Brussel Schnjven naar volksverte
genwoordiger Frans Baert Koningin 
Astridlaan 159, Gent 

• Afgestudeerde bediende A6/A2, 
een jaar specialisatie Public-Flela-
tions, liefst in de omgeving van Gent 
ook elders geen bezwaar Schnjven 
aan Volksvertegenwoordiger Frans 
Baert, Koningin Astndlaan 159, Gent 

lepel & vork... 
BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-54.4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

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 

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

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

, 250 pers 

Eigen keuken 
O o k zondag res taurant 

M o o i e tuin ter besch ikk ing 

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

Tel . 03-482.16.05. 

W I J N I M P O R T H E R M A N 

Douane - stapelhuis 
Menenstraat 376 

Wevelgem 
Tel. 056-412922 

056-41.81.68 

Invoer Bourgondie-
en Bourdeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vrijdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industnele 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel 091-67 57.12 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde Tel 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie 
(adv. 23^ 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis i 

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

Tervuursevest 60, LEUVEN 
Tel 016-228672 

Kon Astndlaan 85, KONTICH 
Tel 031-573032 

Nieuw Bnjgstraat 28, BRUSSEL 
Tel 02-2187489 

Brugse Baan 1, MULSTE 
Tel 056-711536 

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

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

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

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Dr. Van De Perrelei 51 
Borgerhout 
Tel. 03-23656.54 
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BRABANT 
MEI 

26 JETTE Fuif om 20 u in het Trefcentrum, Leopold I-straat 329 
Inkom 80 fr voorverkoop 60 fr 

27 HULDENBERG NatuunA/andeling in St-Agatha-Rode met gids 
Vertrek om 14 u 45 aan het oud gemeentehuis Iedereen 
welkom 
SCHAARBEEK 7de jaarlijkse haantjeskermis van 12 tot t 6 u in 
het uitgebreide ,'t Ezelsbrugske", Kon S Mariastraat 66 
KUMTICH VU-hoorzitting om 20 u 30 in cafe De Nieuwe Hoek 

27 

28 

JUNI 

1 HALLE Grote VU-meeting met Euro-kandidaten van het arr Hal
le-Vilvoorde Om 20 u in zaal KOC De Bres te Halle 
HOEGAARDEN Haantjes-kermis van 18 u tot 21 u in cafe-fri-
tuur .Popeye", E Ourystraat 43 Ook op zondag 3 juni van 
11 u 30 tot 15 u Op 3/6 vanaf 15 u bezoek onder begeleiding 
aan het museum de kerk en het klooster 

VU-St.-Lambrechts-Woluwe 
ontvangt St.-Andries-Brugge 

Op zondag 3 juni as komt onze 
peterafdeling uit Sint-Andnes-Brug-
ge op bezoek in St Lambrechts-
Woluwe 

W I J verwachten onze vrienden 
rond 10 uur bij het Shopping Center 
Vandaar vertrekken wij samen naar 
de rommelmarkt' vervolgens naar 
het Hof van Brussel' en zo langs de 
kerk om dan aan te komen in het 
Shalom-Center waar wij onze piek 

nick zullen eten met n stevige pint of 
n lekkere kop koffie 

Om 14 uur vertrekken wij langs de 
Woluwe-vallei via het Kasteel Malou 
de Lindekemalenmolen en zo naar 
de kapel van Lenneke Mare Vervol
gens bezoeken wij het Metro-station 
Vandervelde de universiteitsgebou
wen, t Hof ter Musschen om dan 
langs de Neerveld in de Sint-Lamber-
tusstraat aan te komen 

In ons Trefcentrum wordt ieder 
een verwacht voor het aperitief ge 
volgd door n smakelijk koud buffet 
Komt dan nog een lekker dessert 
met sterke koffie 

Meer inlichtingen en inschrijven bij 
Janine Madyol C7701898) 

Grote 
Euro-meeting 
te Halle 

Op vrijdag 1 juni 1984 om 20 u 
wordt in de zaal KOC De Bres te 
Halle een Volksunie-meeting georga-
nizeerd met de Euro-kandidaten van 
het arrondissement Halle-Vilvoorde 

Sprekers zijn Vic Anciaux, volks
vertegenwoordiger en algemeen 
voorzitter van de Volksunie, lijstdu
wer op de VU-Eurolijst 

Daan Vervaet, volksvertegen
woordiger 7de kandidaat op de VU-
Eurolijst Jef Valkeniers volksverte
genwoordiger en burgemeester van 
Dilbeek 7de plaatsvervanger op de 
VU-Eurolijst Mark Demesmaeker 
gemeenteraadslid voor Groot-Halle 
zal de meeting inleiden en een op
roep doen tot de jongeren 

De toegang is gratis en de organi-
zatie berust bij VUJO-Groot-Halle 

Deelneming 300 fr per persoon te 
storten op bankrekening nr 426-
9120341-88 

OCMW-Bierbeek 
Bi] het OCMW van Bier
beek IS de betrekking van 
een part-time sekretaris 
(thans 15 u per week) te be
geven 
Nadere inhchtingen te be
komen op de zetel van het 
OCMW, Pastorijstraat 3, 
3040 Bierbeek (Korbeek-Lo), 
van maandag tot donder
dag van 9 tot 11 u en vrijdag 
van 14 tot 16 u Tel 
016-461074 
De kandidaturen dienen 
aangetekend toegezonden 
aan de h Laurent Roger, 
voorzitter OCMW, Pastorij
straat 3, 3040 Bierbeek en 
uiterlijk toe te komen op 
14 juni 1984 (Adv. 93) 

Rouw te 
Schaarbeek 

Woensdag II werd te Schaar
beek de h Jos NIcasie ten grave 
gedragen De overledene werd op 
24 juh 1911 te Vorst (Kempen) 
geboren en overleed te Brussel op 
18 mei II Hi | was gehuwd met 
mevrouw Liesbeth Bousse en de 
broer van mevrouw Peeters-Nica-
sie Langs deze weg bieden wi | aan 
de rouwende families onze blijken 
van diep medeleven 

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

• Heer, 21 jaar en wonende in de 
omgeving van Mechelen, zoekt een 
job Diploma A2 mechanica, speciali-
zatie numerische stonngen, ervaring 
loodgieterij en onderhoud machines 
Ref nr 1091 
Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met Volksvertegenwoordi
ger Joos Somers, via het Vlaams 
Nationaal Centrum, Ontvoenngs-
plein 1 te 2800 Mechelen, tel 
015-209514 Gelieve het refnr te 
vermelden 

• Heer 21 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt een betrekking Di
ploma A3 elektriciteit Aanvaardt alle 
werk Ref nr 0186 
Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met Volksvertegenwoordi
ger Joos Somers, via het Vlaams-
Nationaal Centrum, Ontvoenngs-
plein 1 te 2800 Mechelen, tel 
015-209514 Gelieve het refnr te 
vermelden 

• Dame, 22 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt een betrekking Di
ploma van onderwijzeres en daktylo, 
perfekt tweetalig, goede noties van 
Engels Aanvaardt alle werk Ref nr 
0188 
Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met Volksvertegenwoordi
ger Joos Somers, via het Vlaams 
Nationaal Centrum, Ontvoerings
plein 1 te 2800 Mechelen, tel 
015-209514 Gelieve het refnr te 
vermelden 
• Man 24 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt betrekking als ar
beider Gewerkt in de voedingssek-
tor en bij een meubelmaker in het 
bezit van een rijbewijs C Ref nr 
0153 Belangstellenden kunnen kon
takt opnemen met volksvertegen
woordiger Joos Somers, via het 
Vlaams Nationaal Centrum Ontvoe
ringsplein 1 te 2800 Mechelen, tel 
015-209514 Gelieve het referentie-
nummer te vermelden 

Marmotjogging 
te Wezembeek-Oppem 

Op 27 mei gaat de 2de Marmot-
jogging door te Wezembeek-Op
pem Start om 14 u aan de Marmot
laan te Wezembeek-Oppem Inschrij
vingen gemeentelijke sporthal, As
tridlaan van 12 u 5, 10,15 en 20 km 
20 000 fr prijzen Alle inlichtingen bij 
Jan Boon 02-731 7842 

74 % postzegelbijtaks 
voor Brussel 

VU-senator Rob Vandezande 
vroeg aan mevrouw D'Hondt-Vanop-
denbosch, staatssekretans voor de 
PTT welke de bruto-opbrengst was 
van de bijtaksen van de bijzondere 
uitgiften van postzegels in de perio-

Gemeente Zaventem 
I. Gemeentelijke Muziek- en Balletschool: 
a) 2 betrekkingen leraar(-ares) gitaar; 
b) 1 betrekking leraar(-ares) belast met de balletbege
leiding. 
IL Plaatselijke Openbare Biblioteek: 
1 deeltijdse betrekking van biblioteekbediende [M/V) 
(16 u/week) 
III. Gemeentelijk Instituut voor Technisch 
Onderwijs: 
1 betrekking praktijkleraar ,Algemene plaatbewer
king" 
De aanvragen dienen per aangetekend schrijven ge
richt te worden aan het Kollege van Burgemeester en 
Schepenen, Stationsstraat 8, te 1930 Zaventem vóór 
5 juni 1984 
Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij de Dienst 
Algemene Vorming en Kuituur, tel 02-759.6675 of 
02-759 84 08 (Adv. 90) 

de tussen 7-12-1981 en 7-3-1983 Hij 
kan nu het antwoord verstrekken 
evenals de verdeling, die plaats vond 
tussen de gewesten, van de bruto-
opbrengst van deze bijtaksen 

De bruto-opbrengst bedroeg in de 
betrokken periode 91 170401 B fr 
en het netto-bedrag 85 649 241 B fr 
Dit werd onder de begunstigde orga
nismen verdeeld als volgt 1 Het 
Brusselse Gewest 63762159 B fr 
of 74 % 2 Het Vlaamse Gewest 
13277990 B fr of 1 6 % 3 Het 
Waalse Gewest 8609173 B fr 
of 10 % 

Mevrouw D'Hondt-Vanopden-
bosch IS blijkbaar zelf zo geschrok
ken van deze verdeling, dat zij er de 
aandacht wil op vestigen, dat de 
verenigingen aan wie haar giften 
werden gedaan een nationaal karak
ter hebben en in het algemeen ge
vestigd zijn in het Brusselse Gewest 
W I J zullen nu vragen welke die vere
nigingen zijn 

Senator Vandezande, helemaal 
met bang van een parlementaire 
vraag meer of minder wil nu van de 
staatssekretans weten welke de be
gunstigde verenigingen zijn 

Bergerven, kandidaat 
v€or Limburgs 
vakantie-centrum 

Jaak Cuppens, schepen van Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, 
tevens voorzit ter van I M L ( Interkommunale Midden-Limburg) ont
ving de pers om een duideli jke en aktuele stand van zaken te geven 
i.v.m. de mogeli jke uitbouw van een vakantiecentrum in Bergerven 
(Neeroeteren) . Schepen Leo Pieters van Toerisme en Middenstand 
was eveneens aanwezig. O p dit ogenblik zijn er zeven projekten d ie 
aanspraak kunnen maken ni. Bergerven Neeroeteren, Heiderheide 
Lommei, Heuvelse Heide Lommei, Pruisenpark Maasmechelen , 
Hamont Achel , Schulenbroek Herk-de-Stad, Overbroek Gelmen 
St.-Truiden. 

De IML stelt de realizatie van 
Bergerven priontair Als eerste sche
pen van Maaseik, en bezorgd om de 
rekonversie en de tewerkstelling in 
het Maasland verdedigt Jaak Cup
pens de realizatie te Neeroeteren 
t o v de uitbouw in het Noorden 

Bergerven is gelegen langs de 
Zuid-Willemsvaart en wordt be
grensd door de rand van het Kem-
pisch Rateau Het gebied van onge
veer 130 ha IS voor een deel ontgnn-
dingsgebied en reserve voor ontgnn-
ding (met als nabestemming voor 
een klein deel rekreatiegebied) Het 
gebied is volledig eigendom van de 
I M L Om tot een vlugge en optimale 
realizatie te komen moet een deel 
van het reserveontgnndingsgebied 
aan zijn stnkte bestemming onttrok
ken worden en in het rekreatiepro-
jekt opgenomen In het struktuurplan 
IS 40 ha voor een rekreatieprojekt en 
10 ha voor een waterplas voorzien 
Het gebied is gelegen nabij honder
den ha van bossen van het Kem-
pisch Plateau 

Wat zegt het Gewestplan? 

Jaak Cuppens- „Er wordt een 
wijziging van het Gewestplan voor
opgesteld Een deel van het reserve
ontgnndingsgebied zou rekreatiege
bied worden Doch Bergerven maakt 
geen uitzondenng, immers voor alle 
andere projekten is eveneens een 
wijziging nodig" 

Is het projekt aantrekkelijk? 

Jaak Cuppens ,Het plan omvat 
een reeks bungalows, vakantiestu
dio's, sportterreinen, een centrale ak-
kommodatie, een strand voor dag-
rekreatie, een vijver om te zwemmen 
en te hengelen, en een grote plas om 

te zeilen, te surfen en te roeien 

En de plaatselijke bevolking? 

Schepen Cuppens: „Een tewerk
stelling van 200 personen betekent 
iets voor het Maasland dat toch veel 
werklozen telt Bij de bouw van het 
projekt zal men gedeeltelijk beroep 
doen op firma's uit Limburg Daarbij 
gaat het om een investenng van 
circa 1 miljard" 

Schepen Pieters- „Ook de plaat
selijke middenstand zal er baat bij 
hebben want het brengt toch vele 
loensten aan en waar mensen zijn 
gebeurt er iets De toenst zal toch 
met altijd in het rekreatiegebied ver
toeven Via de toenstische diensten 
zal onze omgeving aan de bezoekers 
moeten worden aanbevolen Een 
unieke kans" 

Jaak Cuppens: „Ook de plaatselij
ke bevolking zal kunnen genieten 
van de akkommodatie alhoewel de 
dagjesmensen met de voorkeur heb
ben" En de lawaaihinder van de 
ontgnnding ' 

Jaak Cuppens: „De lawaaihinder 
zal worden opgevangen door een 
hoge wal tussen de ontgnndings-
plaats en het rekreatiepark Op die 
manier wordt niemand gestoord" 

Hoe ziet ge de toekomsf 

Jaak Cuppens: „Ik geef Berger
ven een zeer reële kans op sukses 
Er IS reeds hard aan gewerkt en de 
besprekingen met de administratie 
en mogelijke promotoren zijn nog 
lang met beëindigd Toch heb ik 
goede hoop Het zou heel iets bete
kenen voor de ganse omgeving Ho
pelijk hebben we over enkele maan
den meer nieuws" 

R Klerkx 

Over te nemen 
„GRAAF VAN EGMONT" 

J Van Praetstraat 28, Brussel 
(nabij de Beurs) 

30 jaar het tehuis van alle Vlamingen te Brussel 
Zich wenden MTD Bijlokstraat 170, 3020 Herent 

Tel. 016-2285 40 
(Adv. 89) 
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LIMBURG 
JUNI 

2 BOCHOLT: Groot Europees VU-verkiezingsbal met als gastspre
kers Jaak Gabriels en Johan Sauwens, in zaal Dynamite Inkom 
50 fr Muzikale omlijsting Radio Atlantis Dnve-in Disco Bar 

10 juni: 
Limburgs tuinfeest 

Op zondag 10 juni a s organizeert 
de Volksunie van de provincie Lim
burg 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 afdelingsbestuursle-
den van Limburg 

Vakantie 
SALOU - Spanje 
Te huur appartement met 3 kamers 
-I- stortbad -I- living -1- keuken en 
zeer groot terras 
Vrij van 11/5 tot 30/9/ '84 
Tel. 02-523.18.03 (Adv. 83) 

La Pineda de Falou 
Te huur 1 app met 2 slaapkamers en 
1 studio Van juni tot september Tel 
02-21726.80 (Adv. 9i) 

TV- EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

om de buis de baas te blijven met een tv-blad 
gebruiken TV-EKSPRES. 

. TV-EKSPRES weet alles over tv. 

NEDERLANDSE PUZZEL CLUB 
met veel puzzelleden in België, vraagt voor haar 
nieuwe aktie in België: 
A) 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 formu
lieren 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 naam en adres aan. 
NED. PUZZEL CENTRUM, 
POSTBOX 6350, 
PC 2000 HJ. HAARLEM, NED. (Adv. as) 

Landelijke VOS-kongres 
in het teken van Europa 

D e aanstaande Europese ver
k iez ingen zi jn vo lgens he t Ver -
bondsbes tuu r van de V laamse 
Oud-s t r i j ders een gesch ik te aan
leiding o m het I j ze r t es tamen t 
„Noo i t meer o o r l o g " en „Ze l fbe 
s tuur " in de Europese kon teks t 
te p laatsen 

Het Landel i jk K o n g r e s van het 
V e r b o n d V O S w o r d t daa rom 
g e h o u d e n o p 3 juni 1984 onde r 
het mo t t o „V laanderen in Euro
pa" 

D e benadenng van di t t ema 
gesch ied t o p basis van de pr inci
pes dat ze l fbes tuur m o e t le iden 
to t v r ede en da t v r ede met mo
geli jk IS zonde r ( federal is t isch) 
ze l fbes tuur 

H ie rmee ze t het v e r b o n d 
V O S de tradi t ie v o o r t van het 
Landel i jke K o g n r e s 1983 waann 
w e r d bes lo ten dat „V laanderen 

vo lgens e igen inzicht, onder ei
gen pol i t ieke veran twoorde l i j k 
heid zelf zi jn bu i ten lands bele id 
m o e t v o e r e n " 

Z a t e r d a g 22 s e p t e m b e r 

GROTE «fi8ÜSSÊL-DAG" 

aangebodsn door he^ 
arroadlssemeitt Brussel 
HOU DEZE DAG VRUJ 

SPANJE 
App van partikulier aan de Costa 
Dorada, 50 m van mooi zandstrand, 
slapen voor 6 pers Prijs per 15 
dagen 13 000 fr Voor juni en sept 
halve prijs (053-212911) 

• Chauffeur met ervaring en goe
de kennis van automekaniek zoekt 
werk in binnenland, liefst omg leper-
Popennge Kontakt G Vanover-
schelde, Barnkadenplein 12, 1000 
Brussel 

• Dame 20 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt een betrekking Di
ploma uitbater van een koffie- en 
snackbar en traiteur Goede kennis 
van het Frans Aanvaardt alle werk 
Refnr 0189 

• Jongedame, wonende te Ramsel 
zoekt een betrekking Diploma van 
geaggregeerde in het lager secun-
dai)- en technisch onderwijs, plasti
sche opvoeding Ref nr 0192 

• Heer, 22 jaar en wonende in het 
Bomemse zoekt een betrekking Di
ploma geaggregeerde lager secun
dair onderwijs, Nederlands, Engels, 
godsdienst en geschiedenis Ref nr 
0193 

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

• Maatsch assistente, 26 j , onge
huwd, 1 j ervaring, zoekt betrekking 
West- of Oost-VI Tel 056-51 2444 

• Kleuterleider, 24 j , 4 j ervaring, 
vnj vanaf 4 juni Zoekt betrekking 
Tel 056-51.2444 

• Gezocht zelfstandig uitbater 
voor Vlaams cafe -H VU-lokaal 
Nieuw ingencht in het centrum van 
Asse Te bevragen Lode Plas 
02-4525234 

• 23 j gehuwde dame zoekt een 
betrekking als bediende in het Brus
selse Voor ml zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Dr J Val
keniers, tel 02/5691604 

Werkaanbieding 
Vlaams Ziekenfonds te Ovenjse 

werft aan dynamisch bediende, stipt 
en zelfstandig werken vereist 
Afgest juni '84 komen in aanmerking 
Tel 02-687 9542, na 18u 

Aanbevolen huizen 

KEUKENS - SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DEf CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Tel. 014-21.12.07 
Fralkinstraat 20, 

Herentals 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mo l 
014-31.13.76 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

PiTHll 
Littoral 

uitgebreide keus bemeubelde villa s - appart - en studio s 
in alle pntsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus mei foto s 

LEOPOLD I I - L A A N : 205 
a«5i OOSTDUINKERKE 
TEL 051/11 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-23645.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuwen 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

q r — \ STUDIO 
J - j y DANN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
B fabrikatie omslagen - zakonnslagen 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

De goedkoopste kaskredieten, 
financienngen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

(Adv 54) 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 / 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-21.36.36 
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^ c aamse medici op internationaal kongres in Helsinki 

Eloi Glorieux: 

„Wie vóór het leven vecht, 
vecht tegen atoomwapens" 

BRUSSEL — De medici hebben met alleen de taak en de verantwoordelijk
heid om bij mankementen op het gebied van gezondheidszorg alleen maar wat 
oplapwerk te presteren Het voorkomen van ziekten en voortijdige dood be
hoort bij de medische preventieve zorgen Zo hebben op heden met minder dan 
80 000 artsen uit 43 landen (in alle kontinenten, politieke blokken én in de zgn 
„ongebonden landen) zich aktief gemeld bij de internationale vereniging voor de 
voorkoming van atoomoorlogen 

BIJ ons zijn erzo'n 1400 leden bij de Vlaamse Medische Werkgroep tegen de 
Atoomwapens, waarvan de dokters De Loof (uit Aalst) en Van Opstal (uit Den 
Haan) bij de voortrekkers behoren 

BIJ gelegenheid van een belangwekkend internationaal medisch kongres in 
Finland, van 4 tot 8 juni in Helsinki, wordt andermaal de aanmaak en de installatie 
van kernwapens over de gehele wereld scherp op de korrel genomen 

len"^ Vanwaar gaan de medicij
nen komen om medische hulp te 
kunnen bieden ? En zoveel meer' 

Stel u voor dat een minister 
van Binnenlandse Zaken de art
sen zonder meer antwoord dat 
al die problemen niet onder zijn 
bevoegdheid horen Na zijn eer
der geruststellende konferentie 
De medici moeten maar informe
ren bij Volksgezondheid En daar 
verschuilt men zich dan weer 
achter de dooddoener dat de 
gevraagde gegevens „geheime 
gegevens zijn 

Enfin, door de dokters en an
dere gezondheidshelpers van 
het kastje naar de muur te stu
ren worden in dit land mogelijke 
grote rampen voorbereid 

DE organizatie van de 
Vlaamse Medici tegen 
de atoomwapens be

gint nu behoorlijke vorm te krij
gen Eloi Glorieux is op het 
centraal sekretariaat in Brussel 
verantwoordelijk voor de dage
lijkse werking Ook over de 
nationale en kontinentale gren
zen heen begint de medische 
aktie tegen de atoomwapens 
gestalte te krijgen 

Waarbij geen standpunten 
worden ingenomen (politieke of 
andere) over de konkrete mili
taire plannen die erop neerko
men dat een raketje méér 
elders djent beantwoord te 
worden met een waanzinnig 
vernietigingstuig extra en m 
eigen streek gebruiksklaar op 
te stellen Wel is er de komplete 
veroordeling van aanmaak van 
nukleaire wapens 

Eloi Glorieux Ongetwijfeld 
zal het internationaal kongres in 
Helsinki een mijlpaal worden in 
de medische aktie tegen de 
waanzinnige kernwapen-race 

Informatie 
Drie jaar geleden meldden op 

een internationale bijeenkomst 
van cardiologen de VS-dokter 
Lown en de Russische medikus 
Chazov hun groot ongenoegen 
over de aanmaak van kernwa 
pens die de gehele mensheid 
dreigen te vernietigen Hun op
roep om met passief te blijven 
toekijken werd inmiddels in tien
tallen landen positief beant
woord 

Nu zijn we zover gekomen dat 
het vierde kongres gepatro
neerd woord door de Finse pre
sident zelf Ook dat landen die 
met meteen de dreiging hebben 
van , plaatselijke nukleaire kon-
flikten (Costa Rica Nigeria ) ook 
aktief meewerken 

Meer dan een Nobelprijswin
naar heeft zich eveneens aange-
mela 

— Wat kan een medisch 
kongres bijbrengen ter voorko

ming van een wereldomvattend 
militair konflikt met kernwa
pens' ' De beslissmgscentra lig
gen toch duidelijk elders? 

Eloi Glorieux Het zijn inder
daad de militaire kernspecialis-
ten die de nieuwste moordtuigen 
ontwikkelen en normalerwijze 
de staatsleiders die op het nood
lotmoment beslissen over het 
gebruik van de raketten 

Evenwel er is \och een im
mense taak weggelegd voor de 
medici Veel mensen staan nog 
afzijdig tegen de akties van de 
vredesbeweging aan te kijken 
om twee redenen 

Allereerst zijn er de gelaten 
opmerkingen in de zin van wij 
kunnen tegen dat nukleair onheil 
toch niets doen 

En tweedons zijn velen met 
meteen te vinden voor kernont
wapening omdat ze (zowel in 
Oost als in West) het opgefokt 
politiek beeld van de dreigende 
vijand meesleuren 

Tenslotte blijken de bevoegde 
ministers zelf kompleet gemis te 
hebben aan adekwate en kor-
rekte informatie over de desas
treuze situaties na het uitbreken 
van een kernkonflikt De politici 
bereiden zich voor op een moge
lijke militaire agressie waarbij zij 
klaarblijkelijk nauwelijks besef
fen dat ZIJ de bevolking meesleu
ren in een rampzalige situatie 
waarvan ze zelf de onmetelijke 
grenzen met kennen ' 

Nothomb 
in gebreke 

— Een konkreet voorbee ld ' 
Elo' Glorieux Een tijd gele

den hield minister van Binnen
landse Zaken Nothomb een ge
ruststellende perskonferentie 
waarbij hij verklaarde dat de 
8000 mensen van de Civiele 
Bescherming en de brandweer 
behoorlijk georganizeerd zijn 
klaar voor hulp bij militaire agres
sie 

Welnu hoe lang heeft het met 

De VS-dokter Lown en de Rus Chazov namen in 81 op een 
internationaal kongres van cardiologen het initiatief een medische 

wereldorgamzatie tegen de aanmaak en gebruik van atoomwapens 
uit te bouwen 

geduurd vooraleer de hulp aan 
de bevolking behoorlijk verliep 
na een kleine" aardschok on
langs in het Luikse ? En bij zo
veel brandrampen durft het nog
al eens op gebied van dringende 
hulp met prompt gesmeerd te 
verlopen 

Wat gaat Nothomb doen als 
er nagenoeg een komplete stad 
in brand staat of nog veel meer 
na een kernexplosie"^ 

Begrijpt ge hier is een voor
lichtingstaak voor de medici 
weggelegd Onze vereniging van 
Vlaamse media heeft dan ook 
prompt Nothomb ondervraagt 
middels een brief met konkrete 
opwerpingen 

Is het met zo dat bij een 
katastrofe onder meer de artsen 
vooraf duidelijke richtlijnen dien
den bezorgd te krijgen om be
hoorlijke hulpakties mogelijk te 
maken"^ Welke prioriteiten gaat 
men leggen bij gigantische ram
pen "^ 

Hoe gaat men de koordinatie 
verzekeren op een moment dat 
radioverbindingen zijn uitgeval-

— Uw bedoeling zal het niet 
zijn kernrampen voor te berei
den™' 

Eloi Glorieux „Het is wel de 
taak van medici te wijzen op de 
enorme mankementen in een po-
litiek-militair scenario dat met al
leen de gezondheid maar het 
bestaan zelf van onze gemeen
schap dreigt aan te tasten en te 
vernietigen 

Geen slagvelden 
meer 

Het IS ook door informatie 
door te spelen naar de bevolking 
dat de medici hun verantwoor
delijkheid opnemen er dient im
mers onverbloemd gewezen te 
worden op de onverantwoorde 
politiek die er in bestaat de be
volking onwetend te laten over 
de schrikwekkende gevolgen 
die de militaire machtsblokken 
hoedanook aan het voorberei
den zijn 

Op het internationaal medisch 
kongres wordt geen politieke 
maar wetenschappelijke taal ge
sproken 

In Finland zal men het onder 
meer hebben over de invloed 
van de oorlogsdreiging op de 
kinderen Hoeveel jongeren lo
pen nu reeds rond met uitermate 
pessimistische ideeën als gevolg 
van de nukleaire militaire escala-
tie"^ Inmiddels is er elke dag het 
direkte geweld tegen kinderen 
Elke dag sterven er 40000 kin
deren, terwijl er elke minuut zo n 
40 miljoen aan modernste bewa
pening wordt gespendeerd 

BIJ zon vaststelling kunnen 
medici toch met lijdzaam blijven 
toezien ' 

Daarom ook de tweede kon-
gresvraag hoe de oorlogsvoor
bereiding kan afgeremd of zelfs 
tegengehouden worden En dan 
zijn er ook nog de bijna tien 
gespecializeerde werkgroepen 
waarin de diverse aspekten van 
de aanmaak, de installatie en het 
gebruik van atoomwapens 
wordt onderzocht Met uiteraard 
vooral het uitpluizen van de 
mensvernietigende kracht die bij 
een kernexplosie vrijkomen 

De morele en etische aspek
ten dienen eindelijk eens in 
scherp daglicht gesteld te wor
den Voor een medikus is het 
alvast een uitgemaakte zaak zijn 
taak kan er met alleen in bestaan 
zieke of gehavende mensen op 
te lappen en ze als opgefokt 
kanonnenvlees op het slagveld 
aan te bieden 

Mettertijd werden de zuiver 
militaire slagvelden ingekrompen 
maar werden oorlogskonflikten 
uitgevochten met toenemende 
ravage bij de burgerbevolking 

In de eerste wereldoorlog 
sneuvelden 20 militairen op 1 
burger In de tweede wereldoor
log evenveel burgers als solda
ten In de Vietnamoorlog 1 mili
tair op 20 burgers Een kernoor
log zou naar schatting 1 gedode 
soldaat op 100 burgers , opleve
ren" Een kernoorlog in Europa 
zou 180 miljoen moorden bete
kenen 

Is het niet de verantwoorde
lijkheid van medici om erop te 
wijzen dat met gebruik van kern
wapens er nauwelijks nog spra
ke zal zijn van oorlog dan wel 
van komplete zielfvermetiging'^ 

De medische wereld zou in 
grote gebreke blijven door met 
voor de mensonwaardige kern
bewapening te waarschuwen 

Er zullen nu onder meer ook 
bij de dokters massaal brochu
res verspreid worden onder de 
titel „Wie vecht voor levens, 
vecht tegen atoomwapens" 

(hds) 

Medische We/kgroep tegen 
Atoomwapens Tnomflaan 74 Brus
sel 1160 Tel 02-64902 73 
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