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Druk Hemelvaartweekeinde voor nationalisten: 

Nu zaterdag : nationale VU-Euromeeting 
Nu zondag : VU-Sportdag 

De burger aan het woord 
Zoals te verwachten viel wordt er in de kranten en de politie

ke wereld gebakkeleid over de vraag of de Euro-verkiezingen 
van 17 juni een nationale betekenis hebben. Ook bij gemeente
raadsverkiezingen is dat een oud diskussiepunt. De vraagstel
ling is echter vrij teoretisch. Het zijn immers dezelfde partijen 
die deelnemen zowel aan nationale als aan Europese of 
gemeentelijke verkiezingen. De wisselwerking tussen de plaat-
selijke-nationale of de nationaal-Europese dimensie is alleen 
daarom reeds onmiskenbaar. 

Waarom zou het straks op 17 juni anders zijn? De Europese 
verkiezingen wekken geen grote geestdrift bij de bevolking. 
Zelfs al is de Europese dimensie dan toch reëler geworden, de 
Europese instellingen spreken niet tot de verbeelding. Het 
beeld dat de gewone burger zich van Europa maakt, wordt 
beïnvloedt door kleine dingen zoals bij voorbeeld de staking 
van het Europees transportbedrijf enkele maanden geleden. 
Voor wie de dingen van dichterbij volgt, is Europa al te vaak 
een amalgaam van mekaar bestrijdende en benijdende natio
nale regeringen onder een losse en bijna-symbolische koepel. 

Een verheugende vaststelling tijdens de eerste en voorbije 
faze van de verkiezingsstrijd was dat alvast de Volksunie-aan
hang sterker gemotiveerd is voor de Europese verkiezingen 
dan de doorsnee-achterban der traditionele partijen. Op de ke
per beschouwd is dat niet verwonderlijk: vanuit haar federaal 
gedachtengoed is de Vlaams-nationale politieke familie zowat 
de enige die een vastomlijnd Europa-beeld en -ideaal heeft 
waarvan een echt en hecht verenigd Europa — met afbraak 
van de nationale staten - het eindpunt is. 

Voor de Vlamingen in het algemeen en voor de Vlaams-na
tionalisten in het biezonder zijn er een aantal pertinente 
redenen, zowel van nationale als van Europese aard, om met 
volle overtuiging en geestdrift naar deze verkiezingen te gaan. 

Er is vooreerst de krisis en het nijpend probleem van de 
.werkloosheid. Het is inmiddels duidelijk dat de werkloosheid 
niet uitsluitend nationaal kan bestreden worden. Om het 
Europees complex, waartoe wij behoren, industrieel opnieuw 
op het peil van Japan of de VS te tillen, is een algemeen-
Europese aanpak nodig voor onderzoek, vernieuwing en ont
wikkeling. Voor welvaart en welzijn is de Europese eenheid er 
nodig, volledig en snel. 

Een verenigd Europa is ook nodig voor de vrede. Europa telt 
meer inwoners dan Rusland of de VS, zijn industrieel en kultu-
reel potentieel is het grootste ter wereld. Maar toch wordt over 
onze hoofden heen beslist over oorlog of vrede, over vernieti
ging of voortbestaan. Alleen een verenigd Europa kan doel
treffend de stem verheffen voor vrede, ontspanning en ontwa
pening. 

Ten derde moet Vlaanderen zich met zijn eigen gelaat aan de 
wereld en aan Europa tonen, zowel voor het versterken van 
onze exportmogelijkheden als voor het vrijwaren van onze taal 
en kuituur. Vlaanderen moet zich met zijn eigen identiteit 
rechtstreeks inschakelen in grotere internationale gehelen en 
onze jongeren een uitzicht bieden op de wijde wereld. 

Daarnaast zijn er een aantal nationale motieven die hoe dan 
ook aanwezig zijn. Na twee jaar volmachten krijgt de burger 
voor het eerst terug het woord om — zo hij dat wil — duidelijk 
te maken wat hij denkt van het verlicht despotisme en van het 
regeren zonder inspraak en inzicht. 

Wie Europees stemt omdat hij bij voorbeeld meent dat 
Europa nodig is in de strijd tegen de werkloosheid, zal lastig 
voorbij kunnen aan de wijze waarop in eigen land de eindeloze 
inlevering nog steeds niet gepaard gaat met het terugdringen 
van de werkloosheid of het verminderen van de astronomische 
belastingdruk. 

Dat België na 17 juni in het Europees parlement mede zal 
vertegenwoordigd worden door ene José Happart is méér dan 
een tergend symbool: het wijst erop hoe Vlaanderen zich nog 
altijd moet laten vernederen, niet alleen in eigen land, maar 
ook voor de ogen van Europa en de wereld. 

Zou de Vlaamse burger daarover op 17 juni géén oordeel 
mogen vellen? (tvo) 

De Eurocampagne draait op volle toeren. Amper twee weken scheiden ons van de verkiezingsdag. Vanaf 
vandaag is de prachtige VÜ-EVA-affiche overal in het hele land te zien. Klap op de Europese vuurpijl wordt 
de nationale VU-meeting in de Antwerpse Singel, morgen zaterdag. Meer Europees nieuws vindt u op vep^ 

schillende bladzijden van uw weekblad. / 

CS: dank voor ^ 
Vlaamse miljardengift 

„De Limburgae steenkolenmijnen gaan binnen 
afzienbare tijd onvermijdelijk dicht." Waarbij 20.000 
gezinnen meteen uitzichtloos in de miserie worden 
gedropt Het is VBO-voorzitter André Leysen die dit 
weinig ophefmakend nieuws in de TV-konfrontatie 
van vorige zondag, als patronale wetenswaardigheid 
meldde. Waar hij dan nog zonder blozen aan toe
voegde dat, dank zij de tientallen miljardeninjekties 
van de Vlaamse belastingbetalers, Cockerill-Sambre 
nu een goede kans zou maken om uit de rode cijfers 
te sukkelen. 

DE waarschuwing van ma
nager Leysen is niet on
gegrond; zij het om an

dere redenen dan hijzelf opdiste. 
Het was zijn konfrontatie-te-

genspeler Hugo Schiltz die de 
pijnlijke plekken met de vinger 
wees. Zoals het uitblijven van 
afdoende politieke beleidsmaat
regelen om belangwekkende be
drijvigheid op het gebied van 
energievoorziening veilig te stel
len. 

Men dreigt nu andermaal te 
sollen met Vlaamse werkne
mers. Waarom moet de leefbaar
heid van de Limburgse KS in 
vraag worden gesteld? En dan 
nog door VBO-ondernemer Ley
sen. De man die de uitverkoop 
van een Vlaamse industriële ves

tiging (Agfa-Gevaert) in Mortsel 
niet duchtte... 

De waarschuwing van André 
Leysen was gegrond over het 
feit dat de Vlaamse gemeen
schap (onder meer wat de Lim
burgse Steenkoolmijnen betreft) 
er in de toekomst slechts baat 
kan bij vinden als getracht wordt 
te werken op gezonde kommer-
ciële basis. 

Maar precies die troeven wor
den door de unitaire Belgische 
staat aan de Vlamingen onthou
den 

Het probleem dat Leysen op
wierp (over de leefbaarheid van 
de Limburgse steenkoolmijnen) 
heeft zelfs niets meer te maken 
met kompensatiepolitiek maar 

heeft alles weg van chantage-
politiek. 

Het offer van de Vlaamse ge
meenschap om Cockerill-Sam
bre te redden (een opgedrongen 
fiskusoffer!) wordt door geen 
enkele Vlaamse politikus in de 
regering-Martens gekompen-
seerd door opgedreven inspan
ningen om in ruil de bezige spit-
stechnologische Vlaamse bedrij
ven extra-injekties te geven. 

VBO-voorzitter Leysen meen
de gewag te moeten maken van 
de gevaren die het opgeven van 
de Vlaamse solidariteit met zich 
meebrengt. (Hij heeft langs geen 
kanten gewag gemaakt van het 
feit dat het om eenrichtingver
keer gaat) 

De VBO-patroon is in een-
spraak met de Belgische rege-
nng-Martens hij belooft ener
zijds de handhaving van 40.000 
jobs tot het einde van het jaar, 
maar presteert meteen ook het 
ondernemend vooruitzicht op de 
afdanking van 20.000 Limburgse 
werknemers... 

Zowat 7 miljard voor Vlaamse 
mijnwerkers heet een onverant
woorde besteding te zijn, terwijl 
voordien een Cockerill-Sambre 
„gratuit" tientallen miljarden 
mocht opslokken. Mede betaald 
door de Limburgse belasting
plichtigen, (hds) 
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RUSSISCHE 
TOESTANDEN 

De Belgische Oud-stnjdersbond 
hield op zaterdag 19 mei jl. in het Ko
ninklijk Circus een kongres dat ein
digde met een optocht naar het graf 
van de onbekende soldaat 

Wanneer men nu op het moment 
dat deze stoet voorbij trekt als Vla
ming op het voetpad staat en naar de 
winkels ki jkt dus de stoet niet aan
schouwt wordt men verweten voor 
nazi's en gewoonweg opgepakt en 
3,5 uur vastgezet. Met welke reden? 

Vrijheid, demokratie, recht op vrije 
meningsuiting bestaan hier niet (toch 
niet voor Vlamingen)... 

LV., Merchtem 

EUROSHOW? 

Lezer A.S. uit Brussel windt zich in 
WIJ van 24 mei II. op over de Euro-
show waarin België-Belgique ver
tegenwoordigd is door... Adamo, een 
Italiaanse Belg die in het Frans zingt 
Hij vraagt zich terecht af waar wij, 
Vlamingen, in die hele glitter-en-bar-
num-operatie staan? Zijn ongenoe
gen is terecht en begrijpelijk. Hij zou 
echter moeten weten dat het show-
programma een bekrompen Europe
se bedoening is waar alleen rekening 
gehouden wordt met de staten, Eu
ropa op zijn smalst dus. 

Beter ware natuurlijk geweest dat 
in de show (als die er nodig is 

natuurlijk, maar dat is een andere 
vraag) dat de verschillende volkeren 
van Europa aan bod zouden komen. 

Dat zou al wat kleurrijker en melo
dieuzer zijn geweest dat die de 
vervlakkende vooral Engelskwaken-
de vedette a la Stars Sisters! 

Graag steun ik zijn vraag dat de 
Vlaamse Euro-afgevaardigden in 
Straatsburg daar wat zouden tegen 
doen. Alhoewel ik vrees dat het een 
maat voor niets zal zijn. 

Een duidelijk antwoord lijkt mijns 
inziens beter dat waar in Europa 
EVA-kandidaten op de lijst staan 
deze zouden gesteund worden en in 
het Europees parlement als fraktie 
het ware gelaat van Europa, dat van 
de kleurrijke verscheidenheid, zou
den propageren. 

P.D„ Brussel 

MET OF TEGEN HUN ZIN! 

Deze staat heeft zijn ondeugdelijk
heid nu al meer dan 150 jaar bewe
zen, want in werkelijkheid is het 
alleen maar een kunstmatig en koud-
berekend systeem waarin het volk 
en de mens zich nooit zullen weer
vinden. 

Vlaanderen en Vlamingen mogen 
er in ieder geval nooit iets goeds van 
verwachten, integendeel: als het 
naar de frankofonen zou blijven 
gaan, zal de Belgische koe steeds in 
Vlaanderen grazen, maar haar melk 
is voor Wallonië. Nochtans oogsten 
wij daarvoor alleen maar stank voor 

dank! Maar hoe zou het ook anders 
kunnen... België is immers gebouwd 
op het geduld van de Vlamingen. 

Vroeger zijn er generaties lang 
Vlamingen uit hun toen nog arme 
streek naar Wallonië getrokken om 
er als „gastarbeiders" en koelies het 
meestal vuile, zware en ongezonde 
werk op te knappen. Voor hen en 
hun kinderen waren er geen facilitei
ten en ook geen bikultureel onder
wijs. Zo werden zij in de tweede of 
derde generatie reeds volslagen Wa
len en hebben geen banden meer 
met Vlaanderen. Veelal zijn ze zelfs 
de woordvoerders van Wallonië ge
worden. Kijk maar naar André Cools, 
Etienne Knoops, Gaston Onkelinx, 
Alain van der Biest en andere meer. 

Blijkbaar wil de frankofonie nu 
weer terug naar de toestanden van 
weleer, toen de eentaligheid van 
Wallonië en de tweetaligheid van 
Vlaanderen een doodnormale zaak 
was... Want na anderhalve eeuw 
meesterschap kunnen de Walen 
moeilijk wennen aan een eeriijke 
deling van de macht met de niet 
langer onmondige Vlamingen. Noch
tans, eens zal het ogenblik komen 
dat zij er zich zullen moeten aan 
wennen — met of tegen hun zin! 

G.V.. Melle 

HARTIGE RIEM 

Als student in de tweede kandida
tuur Rechten aan de Rijksuniversiteit 
van Gent vond ik het prachtig „Deze 
week uit" van voorzitter Vik Anciaux 
(WIJ nummer 21 van donderdag 
24 mei II.) te lezen. Ook ik moet 
vandaag blokken en kan daardoor 
niet meewerken aan de verkiezings
campagne van de Europese Vrije 
Alliantie. Maar de woorden van Vic 
Anciaux echter hebben me een riem 
onder het hart gestoken. 

P.B., Gent 

STRAFFE STRAFFEN 

Uw sportmedewerker probeert in 
zijn artikel „Van dader tot slachtof
fer" in WIJ van 24 mei enig begrip op 
te wekken voor de gestrafte Stan
dard- en Waterscheispelers. 

De KBVB- en FIFA-beslissingen 
zijn inderdaad niet van de poes voor 
die jongens, echt een kruisweg met 
vele pijnlijke staties. 

Maar is hun straf niet terecht? 
Arbeiders, en dat beweren de ge
wijsden toch te zijn moeten zich ook 
aan de arbeidsreglementen houden. 

Doen ze dat niet dan lopen ze gevaar 
gestraft te worden en in het slecht
ste geval aan de deur te worden 
gezet Waarom arbeiders die als 
beroep sport hebben niet? 

Nu is de vraag wel groot of hun 
misdrijf niet moet beoordeeld (en 
desnoods veroordeeld) worden 
door een gewone rechtbank dan wel 
door de privé-rechtbank van de 
Voetbalbond. 

Dat het VBO als rechter gaat 
optreden van arbeiders die iets mis
peuterd hebben in hun bedrijf is toch 
ook niet mogelijk. 

Voetbalploegdirekties zouden be
ter wat meer aan sportbeleid doen 
dan aan commerce, zoals in het 
artikel over RWDW trouwens te
recht gesteld werd. 

G.G., Mechelen 

BLOEMEN TE DIKSMUIDE 

Met belangstelling las ik uw ver
slag over het bezoek van de Tsjechi
sche ambtgenoot van VU-minister 
Schiltz aan ons Vlaams Vredesmo-
nument, de IJzertoren. 

Het is inderdaad verheugend dat 
een kommunistisch staatsman, sa
men met een Westersgezinde natio
nalist, woorden spreken van begrip 
en ontwapening. En dit te Diksmuide. 
Proficiat aan VU-minister Hugo 
Schiltz, die dit voor mekaar kreeg. 
De „grote" Belgische ministers kun
nen hier een voorbeeld aan nemen; 
Reagans loopjongen, Leo Tinde-
mans, niet in het minst 

Opvallend was ook dat „'t Pallieter-
ke" aan deze merkwaardige en histo
rische gebeurtenis geen regel be
steedde. Blijkbaar „durfde" dit steeds 
meer verzurend blad het niet aan 
enige duiding hierover te brengen. 

K.V.D., Brugge 

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

De redaktie 

Uw vrije tijd is gratis 

Nu geeft Knack 2 magazines 
voor de prijs van 1! 

KNACK is Vlaanderens nieuwsmagazine. 
Knack is een noodzaak voor wie op de 

hoogte wil zijn van het dageHjkse gebeuren: de 
feiten en achtergronden van de poUtiek, 
het ekonomisch leven, wetenschap, 
de sociale en kulturele aktualiteit. 
Knack is er voor wie bewust 
wil leven in de wereld 
van vandaag 

KNACK Weekend is nieuw bij Knack. Een 
magazine elke week gratis als bijlage. Met 

komplete TV-programma's (32 pagina's) en uit
agenda's. Met prachtige kleurenreportages: 

huis en tuin, mode en vrije tijd 
tafel en wijn, show en 

entertainment, 
enz. 

Uw nieuwsmagazine 
+ uwmagazine voor —_ 

TV en Vrije Tijd = 5 5 fr. 
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Slimme 
Leo! 

De verspreking 
De uitspraak van de VS-presi-

dent over de plaatsing van kern-
raketten in Europa heeft nogal 
wat deining veroorzaakt. Ronald 
Reagan verklaarde dat de even
tuele weigering van een aantal 
kleine NAVO-landen de eenheid 
en de slagkracht van het Wes
ters bondgenootschap niet zou 
verzwakken. Hij noemde in dit 
verband Nederland. 

Elke kommentator meende 

boogfeest. Toch pakt het CVP-
ledenblad „ZEG" uit met de mop 
dat er 15.000 mensen waren. 
Voor ons niet gelaten, ware het 
niet dat dit bierfestijn door de 
CVP nadien „verkocht" werd als 
een Vlaamsgezinde manifestatie. 
Daarvan was op die dag niets te 
merken. 

Tenzij die „Vlaamse inslag" 
moest aangebracht worden 
door CVP-lijstaanvoerder Bert 
Croux. Maar zoals bekend 
mocht deze man niet eens de 
mensen toespreken. Kan men 
een klinkender bewijs geven van 
het feit dat de CVP niet eens zelf 
in haar kopman gelooft! 

Dat die Lambert Croux overi
gens ook echt niks betekent op 
politiek vlak werd deze week 
nog door „The Bulletin" opge
merkt Deze Engelstalige publi-
katie voor de beter gesitueerde 
vreemdelingen in Brussel ty
peert Croux ten voeten uit Als 

DEZE 
\NEEK Dtfi: 

Gej« 

Het is ongetwijfeld een 
eerbiedwaardig man. De heer 
André Leysen, nieuwbakken 
voorzitter van het Verbond 
van Belgische Ondernemingen. 
Zijn leven is één groot sukses. 
Wat hij aanraakt verandert in 
goud. Ten dele is zijn 
schitterende loopbaan als 
geslaagde zJikenman hem 
letterlijk en liguurlijk in de 
schoot geworpen. Maar hij is 
zeker nie\ over het paard 
getiW. Hij bezit vele talenten. 
En gebruikt ze deskundig. Een 
schrander verstand gepaard 
aan een onverdroten werklust 
Bovendien geen azijnkous. 
Veeleer een beminnelijk man, 
die kan omgaan met mensen. 
Zijn koel management kan hij 
ook verpakken. Hij lukt erin 
over te komen als een sociaal 
voelende bedrijfsleider op wie 
het etiket „kapitalist" niet past 
Kortom: een man met veel 
hoedanigheden. 
De heer Leysen is vóór een 
maand aangetreden als 
voorzitter van de grootste 
unitaire patroonsorganizatie. 
Zijn spetterend optreden vanaf 
de eerste dag bewijst dat hij 
vastbesloten is van zich te 
doen spreken. Het ligt hem 
niet in de schaduw te blijven. 
Hem behoort de eerste plaats, 
vooraan, in volle licht. Niet 

alleen trouwens op het 
ekonomisch vlak. Zonder enige 
schroom betreedt hij het 
politiek terrein... En daar 
kruisen onze wegen. Daarom 
schrijf ik vandaag over hem. 
Vanuit zijn gezagsvolle funktie 
heeft hij de regering al 
driemaal een aardig handje 
toegestoken. In amper dertig 
dagen, kan dit tellen. Zijn 
„belofte" inzake behoud van 
tewerkstelling, ontdoet de 
regering van een lastige 
gesprekspartner langs 
vakbondszijde. Zijn 
veroordeling van de Limburgse 
steenkoolmijnen effent de weg 
die de neo-liberale regering wil 
bewandelen. En zijn beaat 
optimisme over Cockerill-
Sambre strijkt de Walen over 
het haar. Ik kan best begrijpen 
dat hij deze regering In 't zadel 
wil houden. De grote 
ondernemers varen er wel bij. 
Maar dat hij de gevoerde 
politiek zo maar goedpraat en 
daarbij bewust verzwijgt 
hoezeer Vlaanderen ervoor 
opdraait dat siert hem niet 
Het argument van de 
ekonomische wetmatigheden 
haalt hij boven voor de 
Kempense steenkoolmijnen. 
Maar hetzelfde argument wuift 
hij achteloos weg als het gaat 
over een Waals staalbednjf. 

Zijn vergelijking tussen de 
Vlaamse solidariteit voor 
Wallonië en deze voor Limburg 
raakt trouwens kant noch wal. 
Over de saamhorigheid binnen 
de volksgemeenschap heeft hij 
blijkbaar nog weinig gehoord. 
Maar bovenal klinkt de stem 
van het unitaire België. Ik weet 
wel dat zelfs de meest 
verstokte unitarist beseft dat 
de klok niet helemaal kan 
teruggedraaid worden. Maar 
de echte macht deze van de 
financiële en ekonomische 
wereld, moet centraal blijven. 
Zo wordt In Belgische kringen 
gedacht Leysen zegt het 
luidop. Eindelijk wordt in het 
traditionele kamp klare wijn 
geschonken door een 
complexloze woordvoerder. Ik 
prijs me gelukkig dat ook 
duidelijk blijkt wie aan de spits 
staat van het andere kamp: de 
Volksunie. Van nog een 
tegenpool Is geen sprake. 

Vic ANCIAUX 

hieruit te kunnen besluiten dat 
de Amerikaanse president ook 
doelde op België, waar Inder
daad een groot deel van de 
bevolking zich blijft verzetten te
gen de installatie van nukleaire 
tuigen. Velen pikten hierop in en 
besloten dat ons land, na deze 
presidentiële uitlating, makkelijk 
en probleemloos de plaatsing 
kon afwijzen. 

Fout! Niemand minder dan 
„Mr. Europe", minister van Bin
nenlandse Betrekkingen Tinde-
mans, kwam voor de radio en de 
televisie verklaren dat de grote 
leider uit het verre Amerika zich 
versproken had; het betrof vol
gens Tindemans „a slip of the 
tongue". En zelfs indien dit niet 
zo zou zijn, dan bedoelde Rea
gan helemaal niet België, maar 
Denemarken of Griekenland, al
dus nog Leo Tindemans. Alle 
Internationale deskundigen zijn 
dus grote snullen en kennen er 
niets van. Slimme Leo is de enige 
die het juist begrepen heeft... al 
bekent hij dat hijzelf het beeld
verslag niet gezien heeft. Tinde
mans vernam het van zijn vrouw. 

Nochtans is het zo dat Dene
marken reeds maanden geleden 
besloten had de Installatie van 
kernwapens af te wijzen en tot 
nader order grenst Griekenland 
niet aan de Noordzee (waarop 
Reagan allusie had gemaakt). 

Men kan veel zeggen over 
Tindemans, behalve dat hij niet 
trouw zou zijn. En bovendien is 
hij hoogst intelligent.. 

„Kleurloos" 
De direktie van het Antwerp

se Sportpaleis was nochtans 
duidelijk: bijna 10.000 aanwezi
gen op het CVP-EVP-Regen-

een „kleurloos Europarlements
lid". Zo hoort men het ook eens 
uit een onverdachte bron. 

„The Bulletin" geeft trouwens 
nog andere, biezonder rake ty
peringen. Van FDF-lijstaanvoer-
ster Spaak wordt gezegd: dat 
haar partij bezig is met „... fighting 
for political survival". Een pracht-
bepaling voor de zieltogende 
FDF. 

Maystadt: 
duivels 
plan 

Waanzin 
zegeviert 

Vóór enkele weken berichtten 
wij uitvoerig over de harde strijd 
die geleverd wordt tussen 
Vlaanderen en Wallonië met het 
oog op het binnenrijven van de 
miljardenbestelling van de RTT. 
Binnen afzienbare tijd moet het 
zeer belangrijke kontrakt voor 
de toelevering van telekommuni-
katie-apparatuur afgesloten wor
den. Op vandaag is het zo dat 
uitsluitend Vlaamse bedrijven 
(Bell en "GTE-Atea) hierin gespe-

cializeerd zijn. In Wallonië be
staan eenvoudigweg geen fir
ma's die zo'n spullen maken. 

Toch hopen Waalse politici — 
mits allerlei chantagetruuks — 
een deel van deze bestelling 
binnen te halen. Om daardoor, 
bewust, de Vlaamse bedrijven te 
dwarsbomen. Hiertoe werd een 
hele strategie uitgedokterd op 
de politieke hoofdbureau's van 
de PSC en de PS. 

Een van dé denkers achter dit 
anti-Vlaamse plan is PSC-minis-
ter Maystadt. Geen onbekende 
wanneer het erop aankomt de 
Vlamingen in de zak te steken. In 
een recent vraaggesprek heeft 
deze nationale excellentie trou
wens onomwonden verklaard al
les in het werk te zullen stellen 
om dit Waalse klusje te klaren. 
Tot op heden werden zijn uitla
tingen door geen enkele Vlaam
se excellentie tegengesproken. 
Zodat het dus echt wel zou 
kunnen dat de ekonomische 
waanzin het andermaal haalt op 
de nuchtere logika. Men kan net 
zo goed eisen dat er een diep-
zeehaven komt in Aarlen. 

Na de idiotie van het hellend 
vlak, de miljarden voor Cockerill-
Sambre, de Waalse olieraffina
derij van Féluy,.. volgen nu Waal
se telekommunikatiebedrijven. 
Belangrijkste objektief: Vlaande
ren pesten. Durft VBO-chef Ley
sen hiertegen ageren? 

Scandalitis 
„Politiek is een vuile boel". Een 

vaak gehoorde uitlating van de 
gewone burger. 

Vorige week raakte bekend 
dat PS-kamerlid en burgemees
ter van Seraing, Guy Mathot 
door zijn eigen partij „verzocht" 
werd afstand te doen van zijn 
politieke mandaten. Deze gewe
zen minister is immers In 0f>-
spraak gekomen door allerlei 
vermoedens over onfrisse prak
tijken. Dit doet zijn partij geen 
goed, zeker niet wanneer er ver
kiezingen op komst zijn. 

Nothomb: 
ontslag! 

Beschamend 
Vorige week eiste de eerste 

auditeur bij de Raad van State 
de vernietiging van de benoe
ming van de FDF-er Thiéry als 
burgemeester van Linkebeek. 
Deze auditeur trad hiermee het 

standpunt van de Vlaamse 
raadsleden bij. 

Bovendien bleek het betrok
ken benoemingsdossier „zoek" 
te zijn geraakt op het kabinet van 
minister van binnenlandse zaken 
Nothomb. Vermits een klacht 
precies gegrond wordt ver
klaard wanneer de tegenpartij, 
om welke reden dan ook, het 
dossier weigert voor te leggen, 
was de Nothomb-bende ver
plicht iets anders te vinden. 

Met een gladgestreken ge
zicht verklaarde Nothomb dan 
maar dat het betrokken dossier 
niet verloren was, maar integen
deel reeds in juni '83 doorge
stuurd werd naar de Raad van 
State. 

Deze tweede poging om de 
hoogste rechtbank van het land 
voor de aap te houden mislukte 
eveneens. Op 29 juni '83 heeft 
Nothomb Inderdaad een bundel 
aan de Raad van State overge
maakt maar het betrof de louter 
administratieve aangelegenhe
den. 

Het échte dossier dat de Raad 
van State nodig heeft is nog 
steeds niet ter plekke. In dit 
bundel steekt immers de brief
wisseling tussen de kandidaat
burgemeester en de minister... 
En dit zou wel eens bezwaarlijk 
kunnen zijn voor Thiéry en No
thomb zelf, omdat deze korres-
pondentie waarschijnlijk In het 
Frans is gesteld en dus onwette
lijk bhjft 

Zonder te willen vooruitlopen 
op de einduitspraak van de Raad 
van State is het toch duidelijk dat 
Nothomb nu ruim genoeg „mis
peuterd" heeft om stante pede 
ontslag te krijgen. Of mag een 
minister-in-funktie straffeloos het 
opperste rechtskollege voorlie
gen? 
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Kuituur-
fondsen 
twisten 

Het kon niet uitblijven. De uit
spraken van Clem De Ridder op 
het jongste Davidsfondskongres 
moesten reakties uitlokken 

Op een studievergadering van 
het Liberaal Vlaams Verbond 
werd namens de liberale 
Vlaamsgezinden heftig gepro
testeerd. Ook het socialistische 
Vermeylenfonds trok aan de bel 
en waarschuw/de voor ideologi
sche verdrukking. Toch blijven 
deze beide vrijzinnige kuituur-
fondsen gewonnen voor een 
verregaande vorm van Vlaamse 
autonomie. 

Wij kunnen enkel betreuren 
dat de zo noodzakelijke eenheid 
langs Vlaamse kant opgeofferd 
wordt om vaak minder belangrij
ke, ideologische konflikten. 
„ Vlaanderen eerst" zou het mo
tief en streefdoel moeten zijn 
van alle Vlaamsgezinden. Of zij 
nu gelovig zijn of niet. 

Tenzij het toch waar zou zijn 
dat de graad van Vlaamsradikale 
inzet afhankelijk wordt gemaakt 
van de toevallige samenstelling 
van de regering... 

Nachtzitting 
Bijna 90.000 kiesgerechtigde 

burgers zullen opgeroepen wor
den om op de dag van de Euro
pese verkiezingen hun „burger
zin" daadwerkelijk te bewijzen. 
Zij moeten immers aanwezig zijn 
in de stem- en/of telburo's. 

Aangezien de stemburo's in 
Italië pas om 22 u. sluiten mag de 
telling van de stemmen in geen 
enkel ander EG-land vóór die tijd 
beginnen. Dit betekent dus dat 
het telwerk tot diep in de nacht 
zal duren. 

Ondanks dit onzalig uur plei
ten wij er toch voor dat er per 
telburo zeker één iemand na
mens de VU als getuige zou 
fungeren. Zij die reeds vaker als 
getuige optraden kunnen beves
tigen dat het ontbreken van een 
VU-militant bij de tellingen nade
lig kan zijn voor onze einduitslag. 
Zeker wanneer er diskussie is 
over de geldigheid van een uit
gebrachte stem. Even doorbijten 
dus, in ons aller belang... 

Sektaire... 
De „Volksmacht", het week

blad der kristelijke arbeidersbe
weging, doet het weer. In het 
jongste nummer wordt op twee 
uitgesmeerde pagina's publiciteit 
gevoerd voor verkiezingskandi
daten van slechts één partij. Sa
men met het CVP-EVP-embleem 
worden een 12-tal CVP-verkie-
zingskandidaten warm aanbevo
len. En het aanstaande „Rerum 
Novarum"-feest kondigt zich ook 
al aan als een pure CVP-mee-
ting. 

Nochtans beweert de ACV-
top telkens weer dat de kristelij
ke arbeidersbeweging geen 
mantelorganizatie van de CVP 
is! Maar bij elke verkiezing moet 
men het weer beleven dat uitslui
tend de CVP-kandidaten „ge
steund" worden. Het hele jaar 
door wordt in die „Volksmacht" 
uitsluitend melding gemaakt van 

Zondag gaat het groots aangekondigde NMBS-plan van start. Hierdoor sneuvelen tientallen verbindingen 
en zullen enkele stationnetjes onder de slopershamer terechtkomen. Bovendien blijft de schrijnende 
benadeling van Vlaanderen voortduren. Verder wordt gevreesd voor de chaos. Het treinpersoneel schijnt 
onvoldoende voorbereid op deze drastische aanpassing. Zodat alles we/ eens in het honderd zou kunnen 
lopen... 

de „aktiviteiten" van CVP-geko-
zenen en hun zitdagen... Alsof de 
politici van de andere partijen, en 
zeker van de VU, het nooit opne
men voor de werknemers. 

Bovendien is de huidige rege
ring er op een onthutsende wijze 
in geslaagd uitgerekend de 
werknemers in het defensief te 
dringen. De neo-liberale, a-socia
le maatregelen werden mee 
door ACV-leden goedgekeurd. 

Toch is er hoop. Aan de basis 

Het wiel van Toynbee 
ZE waren aan elkander ge

waagd, Leysen en 
Schiltz. Ze droegen trou

wens allebei hetzelfde soort 
half brilletje. Vooraan op de 
neus gezet laat het toe de dos
siers te raadplegen en In een 
volgende oogopslag, gewoon
weg over het brilletje heen, de 
tegenstander in de ogen te kij
ken. Dossierkenners en volks
menners allebei. Eenzelfde 
soort werk vraagt eenzelfde 
soort werktuig: het halve brille
tje. Omdat cijfers belangrijk 
zijn én omdat mensen belang
rijk zijn. In welke volgorde dan 
ook. 

Over de volgorde van Ley
sen bestond overigens weing 
misverstand. Het is niet ieder
een gegeven om in een hand
omdraai bevattelijk te maken 
dat — wat hemzelf betreft — 
fraaie dingen zoals de volks
verheffing of het zelfbeschik
kingsrecht der volkeren eigen
lijk herleidbaar zijn tot een 
boekhoudkundige operatie. Of 
zoals de olifant zegde: denk 
aan het porselein. 

Niet zozeer het Limburgse 
porselein, wel het Luikse. Bel-
gië's Eerste Ondernemer had 
alvast de verdienste zich dui
delijk uit te drukken. Cockerill-
Sambre wordt terug een gou
den zaak. Dat onze kindskinde
ren nog zullen afbetalen aan de 
interesten op de honderden 
miljarden voor dat éne Waalse 
bedrijf, vergeten we best on
middellijk. Wanneer we trou

wens de Kempense koolputten 
straks dichtgooien, krijgen we 
iets ruimere armslag om welge
zind verder te gaan met het 
delgen van de Luikse schulden. 

Licht lispelend en zwaar 
brouwend kwam de heer Ley
sen toe aan de herontdekking 
van het wiel. Het wiel van Toyn
bee, wel te verstaan. Het wiel 
van de geschiedenis in het al
gemeen en de Belgische ge
schiedenis in het biezonder. 

In Leysens versie bestaat het 
wiel van Toynbee uit een Waal
se en een Vlaamse helft. Samen 
vormen ze het éne Belgische 
rad. Nu eens, zegt Leysen, is de 
Waalse helft boven en dan 
weer de Vlaamse. En zo draait 
dat Belgische wiel. Vandaag zit 
de Vlaamse helft boven. Maar 
dat was gisteren niet zo en wie 
zegt dat het over veertig-vijftig 
jaar nog zo zal zijn? 

De konklusie ligt voor de 
hand. Het is misschien wel 
waar, mensen, dat we vandaag 
de Walen uit onze hand moeten 
laten eten. Maar gisteren was 

het andersom. Toen was Wallo
nië welvarend. En eigenlijk be
talen we vandaag slechts terug 
wat we toen gekregen hebben. 
En morgen kan het terug zo zijn. 

Dat België's Eerste Onderne
mer alvast reeds de naam Toyn
bee kent, siert hem. Het promo
veert hem echter niet onmid
dellijk tot geschiedkundige. 
Niet alles wat draait rond de el-
gen as is een Toynbee-wiel, laat 
staan een Toynbee. 

Jazeker, de Waalse helft van 
het rad is vroeger boven ge
weest. En wat heeft Vlaanderen 
daarvoor en daarvan gekre
gen? Heel veel. Tel maar even 
na. In de tijd dat de Waalse 
spaken naar omhoog staken, 
werden de stationschefs én de 
gendarmeriekommandanten én 
de postmeesters goeddeels 
vanuit Wallonië aan alle Vlaam
se steden geleverd. Ach, hele
maal geen kwestie van racisme 
hoor. Een Vlaming kon des
noods óók wel stationchef wor
den. Maar dan moest hij zich 
wel aanpassen aan de boven
ste helft van het rad. Hij moest 
met name rad ter tale zijn. En 
rad ter tale was men slechts in 
het Frans. 

Terwijl de bovenste helft van 
Toynbee's rad aan de IJzer 
kommandeerde, krepeerde de 
onderste helft in de modder, de 
ellende en de vernedering. 

Allen terug daarheen, over 
dertig-veertig jaar? Dankjewel, 
meneer Leysen. Dan maar zon
der Toynbee. 

van het ACV groeit het onge
noegen over die schijnbaar „heili
ge" binding met de CVP. Hoe 
langer hoe meer leden pleiten 
openlijk voor de breuk met de af
tandse „moederpartij". Maar 
voor we zo ver zijn blijft de ACV-
top toch maar samenspannen 
met de CVP-leiding. 

...machts
blokken 

Ook de socialistische mutuali
teit is in hetzelfde bedje ziek. In 
het jongste nummer van deze 
machtige ziekenbond wordt ook 
uitgepakt met verkiezingspropa
ganda. Uitsluitend voor SP-kan-
didaten. De SP misbruikt dus 
eveneens „haar" organizaties 
voor elektorale doeleinden. 

Onze herhaalde bewering dat 
de grote kleurpartijen voor de 
financiering van hun zeer dure 
verkiezingscampagne steevast 
en rijkelijk kunnen putten uit de 
geldkassen van „mantelorganiza-
ties" wordt andermaal bewezen. 

De verontwaardigde reaktie 
hierop, in de kristelijke krant „De 
Standaard", is (alhoewel in we
zen terecht) in feite hoogst hy-
pokriet. Deze krant is veront
waardigd dat een mutualiteit zich 
leent tot een platvloers propa
gandamiddel: „Indien aan kriste
lijke zijde hetzelfde zou gedaan 
zijn, dan was daarover al een 
schandaalboek in de maak". Ver
der stelt deze krant zich vragen 
over de kostprijs van de socialis
tische campagne. 

Het is inderdaad ontstellend te 
zien hoeveel miljoenen de SP 
tegen deze verkiezingen smijt... 
maar de „kristelijke" zuil is toch 
wel de allerlaatste die stenen 
mag gooien! De CVP ontvangt 
grote hoeveelheden poen van 
o.a.: het ACV, de Boerenbond, 
de Christelijke Mutualiteiten, het 
NCMV (Middenstand), tainjke 
firma's, de katolieke scholen, de 
Leuvense universiteit én... van de 
bisschoppen. 

Het oude gezegde van de pot 
die de ketel verwijt. 

Belasting
verhoging 

De regering weet niet meer 
van welk hout pijlen maken. Ze
ker met wanneer het centen 

betreft. Ondanks de zeer zwaar 
toegenomen belastingdruk 
slaagt de rooms-blauwe koalitie 
er niet in het tekort van de 
overheidsfinanciën te verminde
ren. Tot overmaat van ramp kan 
deze regering een hele reeks 
van haar verplichtingen niet lan
ger nakomen. 

Even dreigde het Rijksfonds 
voor de Sociale Reklassering 
van minder-validen zonder geld 
te vallen. In plaats van dit geld te 
zoeken op departementen waar 
het toch verkwist wordt, koos 
men voor de gemakkelijkheids-
oplossing: een verhoging van de 
belastingen. In dit geval viel het 
regeringsoog op de autoverze
kering: anderhalf procent erbij. 

Het schandalige hiervan is dat 
deze verhoging als een sociale 
maatregel wordt uitgelegd. Zo 
kan men straks elke belasting
verhoging een „sociaal" kleurtje 
geven. 

Bovendien is het zo dat de 
minder-validen zelf hiervan niet 
beter zullen worden. Integen
deel, één van de maatregelen 
van het zg. „spaarplan" houdt in 
dat uitgerekend het remgeld dat 
gehadicapten moeten betalen 
fors wordt opgetrokken. Of hoe 
men de brave burger blaasjes 
wijsmaakt! 

Dierenvriend 
Nols 

Zondag ging in Brussel een 
betoging door van dierenvrien
den. Zij eisten meer bescher
mende maatregelen voor alle 
beesten. Ongetwijfeld werden 
de meesten onder hen gedreven 
door edele en zachtmoedige mo
tieven. 

Aan het hoofd van deze mani
festatie liep echter ook de 
Schaarbeekse burgemeester 
Roger Nols. Precies dit heer
schap op zo'n betoging ontmoe
ten is op zijn minst verrassend. 
Nols toonde zich in het verleden 
allesbehalve een mens-lievend 
persoon. Na jarenlang de Vla
mingen gepest te hebben, ont
popt hij zich sinds enige tijd als 
een ware vreemdelingenhater. 

Wat bij een aantal mensen de 
opmerking ontlokte dat Nols 
schijnbaar meer van dieren dan 
van mensen houdt. 
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Acht wat... 

Negen jaar geleden 
wist De Clercq het 
reeds betweterig 

Acht wat. We zouden moeten geloven dat we overleven bij de gratie van mi
nisteriële mededelingen. Om uit de krisis te komen... dit en hetgeen. „Vorige 
regeringen kunnen het dan al slordig gedaan hebben". Zegt, de nieuwe bewinds
man. Maar, met deze man wordt het anders! En,... het zijn zeker niet de burgers 
die boven hun stand blijven leven; het is de Staat! Minister van Financiën Willy 
De Clercq weet er alles van. Hij was, is geweest, en is nog immers één van de 
belangrijkste bewindslieden van het Belgisch Koninkrijk. Hij wist reeds 9 jaar 
geleden waar de krisisklepel hangt... 

exporteurs in eigen mogelijkhe
den op de buitenlandse markten 
is hersteld" 

Maar, de minister deed bij de 
BDBH-leden een dubbele waar
schuwing en een dubbele op
roep, waarvan de meest wezen
lijke deze was. „De wildgroei van 
export-initiatieven moet verme
den worden en de BDBH heeft 
een belangrijke koördinerende 
en organizatonsche funktie te 
vervullen"... 

Niet U! 
En zo kunnen we woorden-

verkwistend blijven doorgaan. 
Wat De Clercq en Co hebben 
verzuimd, in de voorbije jaren, is 
behoorlijk te presteren voor de 
Vlaamse gemeenschap. Deva
lueren Welles nietes. Herstel
plan. Relanceplan. Sanerings
plan. Het blijkt allemaal een maat 
voor niets te zijn. Iets waar onder 
andere, en vooral de liberaal De 
Clercq zijn best heeft gedaan. En 
nu maar blijven janken over de 

WE noteerden, in een in
terview met 
„Trends", op 1 no

vember 75: „Ik zie niet in wat een 
devaluatie zou kunnen opleve
ren. Ik geloof trouwens niet in 
het hanteren van deviezen als 
redmiddel voor de ekonomie. (...) 
We mogen ons niet meer over
geven aan de spelletjes uit de ja
ren dertig, toen we door mone
taire manipulatie en opbod alle
maal geprobeerd hebben het la
ken naar ons toe te trekken. Het 
kan zijn dat men er eventjes 
voordeel uit haalt — heel even
tjes dan — maar per slot van re
kening duperen dergelijke meto
des iedereen. (...) 

Het is precies omdat ik geen 
nieuwe belastingdruk heb willen 
aanvaarden dat ik aan deficit-
spending doe. Ik heb gemeend 
dat het in deze recessieperiode 
zeker niet het ogenblik was om 
de belastingdruk nog eens te 
verzwaren en te gaan wegen op 
het konsumptievermogen van 
de t)evolking. (...) We kunnen ons 
misschien troosten met de ge
dachte niet het enige land te zijn 
dat onder de kapitaalsvlucht 
lijdt..." 

Alles geweten 
Financiënminister Willy De 

Clercq wou 9 jaar geleden ook 
nog deze wetenswaardigheid 
kwijt: „In een recessieperiode 
moet men de belastingdruk niet 
extra verzwaren". 

De bewindsman weet er alles 
van. Van de krisis en de adekwa-
te liberale middelen om ze te 
bestrijden. Jammer genoeg voor 
hem blijft hij evenwel na 9 jaren 
alles behalve dezelfde wetens
waardigheden verkondigen. Er
ger voor ons, de fiskusplichtigen, 
is dat zo'n liberale betweter met
terdaad het tegengestelde heeft 
gepresteerd van wat hij herhaal
delijk aan wetenswaardigheden 
verkondigde en nog blijft ver
kondigen. 

Blasé 
Bij gelegenheid van een pers-

konferentie over „twee jaar Bui
tenlandse Handel" heeft diezelf
de Willy De Clercq inderdaad 
bijvoorbeeld de gunstige effek-
ten van de devaluatie (begin '82) 
genoegzaam belicht. En waar hij 

Behoudens de verklaringen van VBO-voorzitter André Leysen is het merkwaardig stil geworden 
rond Cockerill-Sambre. Inderdaad, de vakbonden hebben hun zin gekregen. Dank zij miljardenin-
jekties in het Waalse staal zullen de arbeiders en bedienden in lengte vanjaren kunnen blijven ge
meten van hun, vergeleken met Sidmar bij voorbeeld, hun opmerkelijk hoge wedden. Er wordt zelfs 
voorzien in gouden handdrukken onder de vorm van uitbetaling van wedden, zonder te moeten 
werken, tot aan de pensioenleeftijd. Dat is de „inlevering" die zogezegd wordt opgelegd... Vlaamse 
werknemers is inmiddels een kompleet ander krisislot te beurt gevallen, in tientallen bedrijven... 

bij bespreking van het „herstel
plan"'m 75 ook nog stellig bena
drukte geen nieuwe belasting
druk te zullen aanvaarden is hij 
klaarblijkelijk onder Martens V 
de kompleet tegenovergestelde 
toer opgegaan. 

In de figuur van De Clercq 
stellen we vast hoe Belgische 
politici maar wat blijven aanmod
deren. Sinds jaren en ook van
daag nog. Korte termijnpolitiek 
en vooral blasépolitiek is troef. 

Eén van de sterkste troeven 
van onze bedrijvigheid is de uit
voer. 

Met veel bravoure heeft de 
minister van Financiën en Buiten
landse Handel de gunstige ken
tering op een BDBH-bijeen-
komst geschetst. Het cijferge-
goochel kon, aan de hand van ta
bellen zus en zoveel, niet op. De 
konklusie was voor zo'n geleer
de bedoening zéér lapidair: „Men 

mag gewagen van een traditio
neel handelsdeficit" 

Recent zou er een kentering 
zijn: „Het vertrouwen van onze 

kompetitiviteit van de onderne
mingen. In het algemeen Belgi
sche kader 

Want, dit IS precies wat de 

Belgische minister van Financiën 
blijft doen „Nee, niet u, maar wij, 
de staat." Het liberaal refrein 
raakt afgezaagd. 

Desondanks is er de harde 
beleidspolitiek die van aard is om 
nog in lengte van jaren het 
Vlaams ondernemersinitiatief te 
fnuiken. 

Precies: de Vlaamse kleine en 
middelgrote ondernemingen le
ven van de export. En wat zei nu 
weer de liberale financiënbe-
heerder? „Wildgroei van initiatie
ven moet worden vermeden, en 
de Belgische Dienst voor Buiten
landse Handel heeft hierbij een 
belangrijk koördinerende en or-
ganizatorische funktie te vervul
len". 

Hij voegde daar ter verduide
lijking aan toe: „In het belang van 
de exporterende bedrijven zelf 
Dit hoeft allicht geen betoog". 

Druilerig 
Het IS duidelijk dat met dit 

soort landsbeleid de Vlaamse 
ekonomie met alleen niet ge
diend word t maar bovendien 
stiefmoederlijk behandeld wordt. 
De Belgische minister De Clercq 
bedoelt duidelijk met „wildgroei 
van initiatieven", én zijn pleidooi 
voor behoud van het BDBH-
monopolie, dat onder meer initia
tieven van gemeenschapsminis
ter Schiltz in de kiem dienen 
gesmoord te worden. 

Het is nogal duidelijk dat ook 
en vooral de Vlaamse PVV- en 
CVP-ministers in de centrale re-
genng er op uit zijn mekaar de 
loef af te steken wat betreft 
prestaties om de stappen van 
Vlaamse ministers in de regiona
le regering voor betere recht
streekse internationale handels
kontakten te dwarsbomen. 

Men blijft, onder hoede van 
premier Wilfned Martens, zani-
ken over de internationale krisis 
die (naar verschonend verluidt) 
ook ons land treft. Maar Mar
tens, De Clercq en Co blijven 
vooral verzuimen schuldbelijde
nis te doen En was het dat nog 
maar. Hardnekkig wordt werk 
gemaakt, de jongste jaren nog in 
toenemende mate, van voiksbe-
rovende zogeheten „sanerings
maatregelen". 

Het is aan de Vlaamsnationa-
listen om tot en met een Belgi
sche (PVV) minister van Finan
ciën er toe te dwingen rekening 
te houden met de stuwkracht die 
de Vlaamse gemeenschap in dit 
land onverminderd opbrengt 

Maar zolang De Clercq en Co 
het druilerige Belgische weer 
blijven maken... (hds) 

Twee maten.. 
Het is de Union Wallonne 

des Entreprises, de tegenhan
ger van het VBO, die heeft 
uitgemaakt dat de loonkost in 
Wallonië enorm duurder is dan 
in Vlaanderen. De loonkost be
draagt gemiddeld 28,9 procent 
in Waalse bedrijven tegenover 
18,6 procent in de Vlaamse in
dustrie. Het is een zoveelste 
aanduiding over de kompleet 
verschillende versnelling waar
op de Vlaamse gemeenschap 
en de Waalse zich bewegen. 
Maar desondanks wordt toch 
van de Vlamingen een groter 
inleveringsoffer geëist dan van 

de Walen. En dan nog precies 
om de hoge lonen, zoals bij 
Cockerill-Sambre, te blijven uit
keren-

Scheuring 
De bediendencentrale van de 

Franstalige vakbond (de Waalse 
tegenhanger van het L B O heeft 
zijn leden officieel opgeroepen 
om op 17 juni niet te stemmen 
voor één van beide regerings
partijen. Na een peiling bij de 
leden is immers gebleken dat 
deze kostelijke gesyndikeerden 

uit Wallonië de huidige regering 
(knsten-demokraten en libera
len) als „slecht" voor de werkne
mers beoordelen De PSC mag 
zich bijgevolg aan een aardige 
elektorale opdoffer verwachten. 

Waarop wachten de kristelijke 
bedienden uit Vlaanderen? Het 
IS trouwens bekend dat binnen 
het ACV, en vooral onder de 
kristelijke bedienden, het onge
noegen tegen de „ploeg" Mar-
tens-De Clercq overhands toe
neemt 

Houthuys, Dehaene en Coens 
beleven bange dagen... 

31 MEI 1984 



Michel Capoen: 

„Hoe vallen DIRV-nota, 
herstelwet en ekonomische 
zaken te rijmen?" 

Michel Capoen deelt Martens' optimisme helemaal niet Het herstelbeleid is 
verre van rond. 

Met cijfers kan uiteraard steeds een lichtpuntje gevonden worden. En — 
gelukkig maar — zijn er ook een aantal opkikkers. 

Daartegenover staat echter dat de rijksschuld tijdens het eerste kwartaal van 
1984 dagelijks met 2,3 miljard opliep. Dat de rentevoeten en de inflatie hoger 
liggen dan bij de konkurrentie. Dat de zware fiskale en parafiskale druk het loon-
kostenpeil de lucht injagen. Dat de noodzakelijke vernieuwing van de industriële 
struktuur blijft slabakken. 

En vooral dat laatste is volgens de VU-senator van doorslaggevend belang 
om de ekonomische welvaart en het sociale welzijn in stand te houden en op te 
voeren. 

HET produktie-apparaat 
van een land moet 
voortdurend aangepast 

en vernieuwd worden. Het is een 
permanent proces, niet zo maar 
een tovermiddel in perioden van 
krisis. 

De olieschokken van de jaren 
zeventig hebben dat herstruktu-
reringsproces echter bruusk 
versneld. Vooral landen met 
oude en traditionele produkten 
werden zwaar getroffen, wat 
nog versterkt werd door de op
komst van nieuwe technolo
gieën en nieuwe industrielanden. 

Europa faalt 
De jongste jaren hebben zich 

op wereldvlak dan ook funda
mentele verschuivingen voorge
daan in de industriële produktie. 
Met alle gevolgen vandien inza
ke bruto nationaal produkt en 
tewerkstelling. Zo daalde in de 
periode van 1960 tot 1980 het 
aandeel van de ontwikkelde 
marktekonomieen van 78 t.h tot 
65 t.h., ten voordele van de cen
traal geleide ekonomieën en de 
ontwikkelingslanden. 

Vooral Europa moest zware 
klappen inkasseren De Verenig
de Staten en Japan konden heel 
wat dynamischer inhaken. Van 
1973 tot 1981 steeg de nijver-
heidsproduktie in Japan met 
28 th., in de Verenigde Staten 
met 16 t.h. en in de Europese 
Gemeenschap met slechts 8 t.h. 
De resultaten inzake tewerkstel
ling zijn navenant. 

In de Verenigde Staten groeit 
de computer- en informatica-in-
dustrie jaarlijks met 8 t.h In Euro
pa daarentegen komen 8 op de 

10 verkochte computers uit de 
Verenigde Staten en 9 op de 10 
verkochte videorecorders uit Ja
pan. In de totale produktie van 
elektronisch materieel is Europa 
slechts goed voor l O t h . Japan 
en de Verenigde Staten rijven 
resp. 40t.h. en 50t.h. naar zich 
toe. Op de 37 domeinen van de 
nieuwe technologieën behaalt 
de EEG slechts tweemaal een 
goede score. 

De positie van Europa in de in
dustriële wereld van vandaag en 
morgen is dus helemaal niet 
rooskleurig. Het dreigt de derde 
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industriële revolutie te missen en 
als ekonomische macht verdron
gen te worden naar een tweede-
rangspositie. 

België nog meer 
Binnen dat slecht presterende 

Europa bekleedt ons land, aldus 
Michel Capoen, een nog slechte
re positie. Het aandeel van de in
dustrie in de totale werkgelegen
heid lag in 1970 nog net iets 
hoger dan het Europees gemid
delde. In 1980 lag het reeds 
onder dat gemiddelde. De daar

mee gepaard gaande arbeidsuit-
stoting in de industnële tewerk
stelling was in die periode dan 
ook ruim dubbel zo groot als in 
de rest van de EEG. Niet minder 
dan 383.000 arbeidsplaatsen gin
gen teloor. 

En daarbij moet volgens de 
VU-woordvoerder bemerkt wor
den dat de uitstoting sterk werd 
afgeremd door massale over
heidssubsidiëring. Het gros daar
van ging echter naar bedrijven 
en sektoren die zich duidelijk in 
de teruggangsfaze bevinden. 
Voor vernieuwing werden haast 
geen middelen uitgetrokken, zo
dat het behoud van de werkgele
genheid op langere termijn pro
blematisch blijft. Een schoolvoor
beeld van verkeerd aangepakt 
industrieel beleid is de staalsek-
tor. 

In haar herstelbeleid schenkt 
deze regering veel aandacht aan 
het konkurrentievermogen van 
de ondernemingen. De overhe
veling van een deel van de ge
zinsinkomens naar de bedrijven 
en de fikse devaluatie hebben 
een zekere verbetering meege
bracht Maar die terreinwinst is al 
lang prijsgegeven: de inflatie en 
de fiskale druk werden zo opge
dreven dat de loonkosten op-
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Gezamenlijk liepen Oktaaf Meyntjens en Willy Desaeyere storm tegen het Frans-Belgisch akkoord inzake 
Chooz. Voor de eerste is het een zoveelste gemiste kans om het dossier van de waterverdragen met Ne
derland te deblokkeren en aldus de uitbouw van de Antwerpse haven te verzekeren. Voor de Limburger is 
het de begrafenis van de belofte om in zijn provincie een steenkoolcentrale in te planten Voeg daarbij 
beider misnoegen over een vijfde kerncentrale in Doel... en het is duidelijk dat dit Frans-Belgisch akkoord op 

de maat van Wallonië gesneden is. 

M. Capoen: „Hogere Vlaamse 
snelheid afgeremd" 

nieuw uitstijgen boven de kon-
kurrentienorm. 

Er zijn echter nog andere ele
menten die het konkurrentiever
mogen bepalen. Zo de produk-
tiestruktuur. Welnu, een vergelij
king met de konkurrentie leert 
dat ook hier ons land er weinig 
gunstig uitkomt: de loonkosten 
stijgen sneller dan de produktivi-
teit Als gevolg daarvan blijven 
uiteraard de zo noodzakelijke 
investeringen uit om het produk
tie-apparaat te vernieuwen. 
Ook de samenstelling van het 
Belgisch exportpakket is weinig 
hoopvol: met ongeveer de helft 
halffabrikaten en eenvoudige 
produkten blijft het in de geva
renzone zitten. En dan nog het 
wetenschappelijk onderzoek, 
dat eveneens het konkurrentie
vermogen kan versterken. Met 
de vaststelling dat slechts 1,4 th . 
van het bruto nationaal produkt 
daaraan besteed wordt is wel 
alles gezegd. 

En Vlaanderen 
Tot slot stipte Michel Ca

poen uiteraard de typisch Bel
gische rem op de industriële 
vernieuwing aan. Vooral dan op 
deze in het Vlaamse land. Van 
de totale steun voor het indus
trieel overheidsinitiatief gaat 
nauwelijks 40 t h . naar Vlaande
ren. Een zelfde vaststelling 
dringt zich op bij het toewijzen 
van de kompensaties, die 
voortvloeien uit overheidsbe
stellingen. Komt bij dat alles 
het dag-dagelijkse gevecht van 
de centrale regering om de lut
tele Vlaamse bevoegdheden uit 
te hollen. Onder Waalse druk 
voert zij een beleid van heruni-
tarizering, om het snelheidsver-
schil van de ekonomische ont
wikkeling in Vlaanderen en 
Wallonië te verdoezelen. In 
1983 steeg de industriële pro
duktie in het Vlaamse land met 
2,5 th . In Wallonië daalde het 
met 4,7 th . Moet het herhaald 
dat een herunitarizering zeer 
nadelig is voor Vlaanderen en 
een vooruitstrevend industrieel 
beleid belemmert? Hoe kunnen 
CVP en P W dan én de DIRV-
nota goedkeuren, én de begro
ting ekonomische zaken, én de 
herstelwet? 
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KIMER 
Vlamingen 
tegen 
Franstaligen 

Het kwam vorige week in de 
kamer eens te meer tot een 
communautaire stemming Vla
mingen in blok tegen Franstali
gen in blok Aanleiding was dit
maal een gemotiveerd advies, 
dat het voorstel van dekreet van 
de FDF'er Lepaffe als schadelijk 
voor de Vlaamse gemeenschap 
afwijst 

Dat voorstel dateert reeds 
van begin dit jaar en machtigt de 
Franstalige mandatanssen hun 
taal te hanteren in de Vlaamse 
gemeenten, meer bepaald dus in 
de gemeenten met faciliteiten 

Dierickx zweeft 
Onmiddellijk zette de Vlaamse 

Raad de procedure op gang om 
het dekreet te bannen Uiteraard 
kon ook de Raad van State met 
anders dan het voorstel op ver
nietigende wijze te veroordelen 
Het doet immers op een schan
delijke manier afbreuk aan de 
prerogatieven van de Vlaamse 
Raad en het centrale parlement 
Maar, zoals Frans Paert opmerk
te, had geen enkele Franstalige 
de intellektuele eerlijkheid om 
het advies te volgen Het over-
legkomitee kwam dan ook met 

tot een consensus, zodat de hele 
affaire in de kamer belandde 
Met het gekende gevolg 

Verbazend in het debat was 
het blijvende verwijt van de 
Franstaligen dat de Vlamingen 
geen goede demokraten zijn 
Evenzeer trouwens als het feit 
dat de Waalse politici, ditmaal 
onder aanvoering van socialist 
Andre Cools, blijven in het voet
spoor lopen van de laatst over
blijvende FDF'ers Voorzitter Vic 
Anaaux maakte korte metten 
met de Franstalige gebiedshon-

ger „Over de grenzen wordt 
nooit ofte nooit meer gepraat 
Vergeet dat'" En meer bepaald 
tot de Walen „Ik neem aan dat 
sommige Franstalige Brusse
laars dit voorstel verdedigen Het 
IS nu eenmaal het laatste hout 
waarvan het FDF pijlen kan ma
ken Wat ik echter met begrijp is, 
waarom de Walen zich zo hals
starrig inlaten met die frankofo-
ne bourgeoisie van de randge
meenten " 

Tot slot nog deze rechtzetting 
Wanneer wij het over de Vlamin
gen in blok hadden, dan moet 
wel de groene Dierickx daar 
afgetrokken worden Deze ont
hield zich, met als motivering -dat 
hij „boven dergelijke twisten" 
staat De laatste unitaire instel
ling, samen met de koninklijke 
famil ie' 

SENAAT 
CVP tegen 
amnestie-
voorstel 

Veel woorden heeft de pers 
er met aan besteed 

Toch lag er zo'n 14 dagen 
geleden in de senaat een wets
voorstel ter diskussie, dat een 
zeer beperkte amnestie-maatre
gel inhield Bovendien was het 
ingediend door twee socialisten. 

Het voorstel werd verworpen 
Nochtans had het initiatief 

slechts een zeer kleine draag
wijdte Het milderde de bepalin-
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SR̂ OKKEIS 
VORIGE week konden we nog 

net de uiteenzetting van Rik 
Vandekerckhove meepikken over 
het wetenschapsbeleid Hij bestem
pelde de aanpak van minister May-
stadt als een regelrechte benadeling 
van Vlaanderen, eigenlijk een dief
stal Zijn kollega Firmin Debusseré 
haakte hier op in en waarschuwde 
voor een herunitarizenng van het 
geheel wetenschappelijk onderzoek 

B IJ de begroting van de diensten 
van de eerste minister beperk

te Rob Vandezande zich tot een 
aantal deelaspekten Zo pleitte hij 
voor een gelijke behandeling van 
elkeen door het Hoog Komitee van 
Toezicht Ook deed hij — nog maar 
eens — een beroep op Martens in 
het amnestievraagstuk 

NA het debat over ekonomische 
zaken, waarbij Michel Ca-

poen en Oswald Van Ooteghem de 
VU-inzichten vertolkten, hoorde de 
senaat een aantal interpellaties van 
de oppositie over de machtigingsbe
sluiten in uitvoering van het spaar-
plan 

R OB Vandezande ontleedde de 
nadelige invloed van die beslui

ten op de pensioenregeling van de 
ambtenaren Walter Peeters analy-
zeerde de weerslag ervan op het 
vlak van de ziekteverzekering, het 
stelsel van de kinderbijslagen en dat 
van de werkloosheid Zijn besluit 
„De sociale zekerheid wordt onder 
deze regenng hoe langer hoe minder 
sociaal en hoe langer hoe minder 
zeker" 

DE kamer zette de bespreking 
van landsverdediging verder 

Jan Verniers hekelde daarbij het feit 
dat de budgettaire tekorten afge
wenteld worden op het personeel, 
en met op het matenaal In dat op
zicht pleitte hij voor een herdenking 
van het leger „als een executieve van 
de vredesbeweging, als een vredes
macht, als een vredespolitie" 

DE wijziging van het kamerregle
ment loopt met van een leien 

dakje Weliswaar keurde de bevoeg
de kommissie het eensgezind goed, 
maar in openbare vergadenng krab
belde de meerderheid op een punt 
terug de overlegprocedure bij be-
voegdheidskonflikten Voorzien was 
dat de werkzaamheden van het par
lement in dat geval veertig dagen 
stilgelegd worden Nu opteert de 
regenng plots voor 40 dagen als 
maximumpenode Volgens Willy De-
saeyere wil deze aldus het overleg 
onmogelijk maken om de eigen 
macht te versterken 

TOT slot was er een resem inter
pellaties Vic Anciaux over het 

Nederlandstalige rijkssecundair on
derwijs te Brussel, Jef Valkeniers en 
Jan Caudron over de benarde finan
ciële situatie van het Rijksfonds voor 
sociale reklassering van minder-vali
den, Daan Vervaet over de bestrij
ding van de zure regen en Oktaaf 
Meyntjens en Willy Desaeyere over 
de regenngsbeslissing inzake 
Chooz 

gen die, onmiddellijk na de bevnj-
ding, vastgelegd werden inzake 
het statuut van nationale erken
telijkheid Eén van de voorwaar
den om dat statuut te verwerven 
was het „onberispelijk gedrag" 

Nu waren er een aantal werk
nemers die na de veldtocht van 
1940 terugkeerden, geen werk 
vonden, zich beroofd zagen van 
hun stempelkaart en dus geen 
werkloosheidsvergoeding kre
gen Mm of meer gedwongen 
aanvaardden zij om vrijwilig in 
Duitsland te gaan werken 

Die houding werd nadien ge
lijkgeschakeld met met onberis
pelijk gedrag Wat meteen de 
poort sloot naar het statuut van 
nationale erkentelijkheid en de 
daaraan gekoppelde rechten en 
voordelen 

Het initiatief van de SP-sena-
toren wilde daarin verandenng 
brengen In de toekomst zou 
voor die arbeiders het vermoe
den gelden dat I p n gedrag on
berispelijk was In zekerg zin dus 
de oplossing van een sociaal 
gevolg van de repressie 

N Maas „Verbijsterend' 

De CVP stemde in blok tegen 
het initiatief Ook de PVV en 
uiteraard alle Franstalige partijen 
Slechts de VU-fraktie en een 
gedeelte van de socialistische 
senatoren zetten het licht op 
groen voor deze minieme am-
nestierende maatregel 

Eigenlijk verbijsterend, vooral 
dan voor een partij als de CVP 
Dat verwoordde Nelly Maes dan 
ook namens haar kollega's van 
de VU „Blijkbaar belijdt de 
meerderheid enkel met de mond 
dat ZIJ de sociale gevolgen van 
de repressie uit de weg wil rui
men Als het er op aankomt daar 
een klein begin mee te maken, 
krabbelt zij al achteruit'" 

CS ja, 
KS nee! 

Er worden de laatste dagen eigenaardige uitspra
ken gedaan over Cockérill-Sambre (CS) en over de 
Kempische Steenkoolmijnen (KS). Bijna verwijtend 
wordt de Vlamingen voorgehouden dat CS uit de 
problemen zou zijn terwijl KS regelrecht afstevent 
op de ondergang. De bedoeling is duidelijk: „de Vla
mingen, en vooral de Vlaamse federalisten, moeten 
nu maar eens ophouden met kritiek te leveren op CS 
en moeten zich gaan bezighouden met hun eigen 
problemen bij de KS." 

De Waals-vriendelijke Vlaamse ministers uit de 
centrale regering zouden maar al te graag hun eigen 
verantwoordelijkheid afwentelen op de hele Vlaamse 
gemeenschap. 

WANT als de zaken van
daag zijn wat ze zijn, 
zowel bij CS als bij 

de KS, wie is daarvoor verant
woordel i jk ' Wie heeft de staal-
politiek gevoerd en wie het 
steenkoolbeleid' 

Wie tenslotte heeft de dameu-
se staalbeslissing van 26 juli 
1983 genomen en wie heeft de 
wet van 5 maart 1984 doen 
s temmen' 

Tot voor deze beslissing van 
26 juli kon nog gesproken wor
den van een mm of meer even
wichtige behandeling Voor CS 
was er het staalplan van mei '81 
met een enveloppe van 27 mil
jard voor investeringen en 22 
miljard voor verliezen, d w i 49 
miljard m totaal, terwijl voor de 
KS eveneens voor 5 jaar een en
veloppe werd vastgelegd van 
34,4 miljard 

Deze KS-enveloppe werd 
door de regering Martens vast
gelegd en gekoppeld aan een 
beheerskontrakt als tegenge-
wicht voor het bestaande staal
plan 

Nadat eerst herhaaldelijk de 
staalenveloppes overschreden 
werden, wordt het zogenaamde 
evenwicht op de meest brutale 
manier verbroken met de beslis
sing van 26 juli '83 en met de wet 
van 5 maart 1984 

De meerderheidspartijen, ook 
CVP en PVV, stemden die wet 
die inhoudt dat in de toekomst 
de financiering van de nationale 
sektoren aan de Gewesten zal 
aangerekend worden 

Deze zogenaamde feitelijke 
regionalizenng is voor ons on
aanvaardbaar om minstens drie 
belangnjke redenen 

Ten eerste begint de geweste
lijke aanrekening nadat de boe
ken op een bedrieglijke manier 
werden afgesloten Voor CS 
wordt immers vooraf nog eerst 
een reddingsplan van 107 miljard 
goedgekeurd waarvan slechts 
27 miljard aan het Waalse Ge
west aangerekend wordt 

De KS daarentegen moeten 

het tot 1987 verder rooien met 
de oorspronkelijke enveloppe 
van 34,4 miljard die in strijd met 
de oorspronkelijke beslissing 
zelfs met meer geïndexeerd 
word t 

Ten tweede zijn de bijkomen
de middelen die voor de financie
ring van de nationale sektoren 
aan de gewesten worden toebe
deeld totaal ontoereikend Waar 
de centrale regering zelf gemid
deld 7 miljard per jaar nodig had 
voor de KS zal de Vlaamse 
regering het met de helft daar
van moeten oplossen 

Ten derde is deze „feitelijke" 
regionalizenng een kankatuur 
van een regionalizenng waarbij 
de centrale regering het beleid 
bepaalt en het Gewest betaalt 

CVP en PVV hebben deze 
regeling goedgekeurd, met met 
de dood in het hart maar met vol
doening, de heren Dupre en Van 
den Brande hebben ze zelfs met 
overtuiging verdedigd Hoe lan
ger hoe meer zal het echter voor 
iedereen duidelijk worden welk 
vergiftigd geschenk de Vlamin
gen m de handen werd gestopt 

In Konfrontatie deed ook An
dre Leysen van het VBO een 
paar opmerkelijke uitspraken Hij 
gelooft m het herstel van de 
leefbaarheid van CS maar vindt 
het met relevant dat men ver
wijst naar de prijs die de hele ge
meenschap voor die redding 
heeft moeten betalen Dat geld is 
betaald zegt Leysen, dat is zon
der belang, dat is een gedane 
zaak 

Intussen hebben de Walen 
met CS hun schaapjes voorlopig 
op het droge en 20 000 Limburg
se gezinnen vragen zich angstig 
af hoe Gaston Geens met 4 
miljard per jaar zal kunnen wat 
Mark Eyskens met kan met 8 
miljard, met name 20000 ar
beidsplaatsen veilig te stellen m 
of rond de Limburgse mijnen 

Wilfr ied de Goeyse, 
adviseur van 

Gemeenschapsminister 
Hugo Schiltz 
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Na vijf jaar Europees Parlement 

Ook Straatsburg 
moet zijn getal hebben 

De eerste vijf jaren rechtstreeks verkozen Europees parlement zitten erop. 
Dat was verleden week ook te merken aan de sfeer die rond het Palais de 
l'Europe hing: de ene afscheidsreceptie na de andere, parlementsleden die hun 
familie meegebracht hadden, anderen die hun kamer aan het leeghalen waren, 
journalisten die op jacht gingen naar scheidende parlementsleden, veel 
afwezigen uit de ietwat verder afgelegen gebieden, op de Groenlander na, die 
had bovendien zijn dochtertje meegebracht dat de hele dag het parlement rond
fietste... 

ER werd ook een afscheids-
fuif gegeven voor de 
scheidende parlements

leden. Mevrouw Spaak (lijsttrek
ker FDF) was uitgenodigd en 
ging er met cran en ccBur heen. 
Gendebien daarentegen kwam 
tussen twee plakbeurten in, even 
zijn spullen ophalen, want hij 
heeft geen zin om terug te keren 
mocht hij niet verkozen zijn. Een 
hele boel onzekerheden dus. 

In Rolls Royce... 

zegt hij fier — koopt hij nog altijd 
zijn zondagse kostuums een 
maat of twee te groot, en loopt 
dan ook steevast met zijn revers 
in zijn handen. Zo heeft iedereen 
zijn charme. Zo schreven we 
reeds dat kabouter Johan van 
Minnen (NI - PVDA) op een 

onverkiesbare plaats werd gezet 
en dus ook moet gaan. 

Van Minnen neemt echter 
trouw zijn vijftiende plaats in. 
Hetzelfde kan niet gezegd wor
den van kristen-demokraat en 
edelman d'Ormesson (adres: 

chateau d'Ormesson, avenue 
d'Ormesson te Ormesson -
Frankrijk). Hij kreeg de plaats 
niet die hem zinde, en stapte 
meteen naar Le Pen, leider van 
extreem rechts. Een kleine stap, 
voorwaar... 

Wie ook gaat is dame Maria 
Fabrizzia Baduel Glorioso, onaf
hankelijke verkozen op de kom-
munistische lijst in Italië. Maria 
Fabrizzia rookt konstant ellenlan
ge sigaretten met knalrood lip
stick eind, heeft een stem gelijk 
Hildegarde Knef en sleept cro-
co-handtas en elpenbenen para
plu achter zich aan. Ze werd in 
de Italiaanse pers eens de derde 
rijkste vrouw van Itali genoemd. 
Ze was geschandalizeerd en re
plikeerde meteen dat ze... de 
tweede rijkste vrouw van Italië is. 

Bretonse nationalisten 

'.T-f 

uropees Parlement 

Straatsburg 
zijn getal hebben 
^chtstreeks verkozen Europees parlement zitten erop. 
: ook te merken aan de sfeer die rond het Palais de 
icheidsreceptie na de andere, parlementsleden die hun 
iden, anderen die hun kamer aan het leeghalen waren, 
:ht gingen naar scheidende parlementsleden, veel 
verder afgelegen gebieden, op de Groenlander na, die 
tertje meegebracht dat de hele dag het parlement rond-

zegt hij fier — koopt hij nog altijd 
zijn zondagse kostuums een 
maat of twee te groot, en loopt 
dan ook steevast met zijn revers 
in zijn handen. Zo heeft iedereen 
zijn charme. Zo schreven we 
reeds dat kabouter Johan van 
Minnen (NI - PVDA) op een 

onverkiesbare plaats werd gezet 
en dus ook moet gaan. 

Van Minnen neemt echter 
trouw zijn vijftiende plaats in. 
Hetzelfde kan niet gezegd wor
den van kristen-demokraat en 
edelman d'Ormesson (adres: 

chateau d'Ormesson, avenue 
d'Ormesson te Ormesson -
Frankrijk). Hij kreeg de plaats 
niet die hem zinde, en stapte 
meteen naar Le Pen, leider van 
extreem rechts. Een kleine stap, 
voorwaar... 

Wie ook gaat is dame Maria 
Fabrizzia Baduel Glorioso, onaf
hankelijke verkozen op de kom-
munistische lijst in Italië. Maria 
Fabrizzia rookt konstant ellenlan
ge sigaretten met knalrood lip
stick eind, heeft een stem gelijk 
Hildegarde Knef en sleept cro-
co-handtas en elpenbenen para
plu achter zich aan. Ze werd in 
de Italiaanse pers eens de derde 
rijkste vrouw van Itali genoemd. 
Ze was geschandalizeerd en re
plikeerde meteen dat ze... de 
tweede rijkste vrouw van Italië is. 

Bretonse nationalisten 
aan hereniging toe? 

'.T-f 

uropees Parlement 

Straatsburg 
zijn getal heb 
^chtstreeks verkozen Europees parlement zitten erop. 
: ook te merken aan de sfeer die rond het Palais de 
icheidsreceptie na de andere, parlementsleden die hun 
iden, anderen die hun kamer aan het leeghalen waren, 
:ht gingen naar scheidende parlementsleden, veel 
verder afgelegen gebieden, op de Groenlander na, die 
tertje meegebracht dat de hele dag het parlement rond-

zegt hij fier — koopt hij nog altijd 
zijn zondagse kostuums een 
maat of twee te groot, en loopt 
dan ook steevast met zijn revers 
in zijn handen. Zo heeft iedereen 
zijn charme. Zo schreven we 
reeds dat kabouter Johan van 
Minnen (NI - PVDA) op een 

onverkiesbare plaats werd gezet 
en dus ook moet gaan. 

Van Minnen neemt echter 
trouw zijn vijftiende plaats in. 
Hetzelfde kan niet gezegd wor
den van kristen-demokraat en 
edelman d'Ormesson (adres: 

Bretonse natior 
aan hereniging 1 

Wie in Frankrijk over regionalisme spreekt, citeert 
ofwel de Corsikaanse Unione di Populu Corsu van 
Edmond Simeoni, ofwel de Union Démocratique 
Bretonne (UDB). Beide partijen zijn inderdaad goed 
in hun land ingeburgerd, en hebben al wat fraaie 
elektorale suksessen geboekt 

De jongste opiniepeilingen ge
ven Gendebien nochtans meer 
kansen dan het FDF, wat in EVA-
kringen wel goed onthaald zou 
worden. 

Scheidende Vlamingen zijn al
leszins mevrouw Pauweleyn 
(PVV): zij was laatste opvolger 
voor de PVV en kwam dank zij 
haar zeer hoog aantal voorkeur
stemmen als vierde opvolger het 
Parlement binnen toen Willy De 
Clercq in januari 1982 Minister 
van Financiën werd. 

Jeanne Pauweleyn (67) is al 
jaren provincieraadslid en nu 
schepen van de stad Oostende. 
Zij IS een liberale van de echte 
soort: ze komt in Rolls Royce 
naar Straatsburg, belegd met 
goud en edelstenen, valt direkt in 
haar plooi tussen de Europese 
toiletten en verkeert dolgraag in 
het gezelschap van de Engelse 
Lords en de geestelijke afstam
melingen van de Franse roi soleil. 
Luk Beyer de Rycke (PRL) be
weegt zich aan haar zijde dan 
ook als le bourgeois bien élevé. 

Wie ook moet scheiden is Jan 
Verroken, sedert mensenheuge
nis parlementslid en geestigaard. 
Verroken gaat het echter nog 
lang rekken want hij is net burge
meester van Oudenaarde ge
worden. Nu kijkt hij met zelfge
noegzame afstandelijkheid naar 
de kubieke meters propaganda 
die wekelijks vanuit Luxemburg 
naar Brussel wordt versast 

Zo was er ook een kubieke 
meter krant van Marijke Van 
Hemeldonck (SP) die de bok van 
haar leven geschoten heeft door 
op het eerste blad in de eerste 
zin van haar pamflet de kiezers 
op... 14 juni naar de stembus te 
sturen. 

Van en te 
Ormesson... 

En verder gaat ook nog Mar
cel Van de Wiele (CVP), onder
voorzitter en nerveuze olijkerd 
van het Parlement. Oud-kajotter 
en van simpele afkomst — zo 

DE UDB was echter nooit 
tot de Europese Vrije 
Alliantie willen toetre

den omwille van politiek-takti-
sche redenen. Ze was aangeslo
ten bij de Union de la Gauche, de 
verzameling politieke partijen 
(waaronder ook de Mouvement 
Radical de Gauche en de Parti 
Socialiste Unifié), die dacht dat 

alles wel zou veranderen in het 
jakobijnse Frankrijk van Giscard 
met links aan de macht Bijge
volg steunde ze steeds de linkse 
lijsten. De ontgoocheling is ech
ter algemeen. Uit eerlijke over
wegingen hadden al de EVA-
partners in Frankrijk een stem
advies uitgebracht ten gunste 
van Mitterrand. Vandaag, drie 

jaar na de machtsovername en 
de euforie in de straten van 
Parijs, zou niemand dat nog 
doen. Vandaar dat de UDB 
met meer meedoet en haar kie
zers oproept zich te onthouden. 
Om die grondige wijziging in 
haar politiek bekend te maken, 
waren UDB-vertegenwoordi-
gers bij Jaak Vandemeulebrouc-
ke komen aankloppen, om zo het 
Europese forum van Straatsburg 
te kunnen gebruiken. Hetgeen 
geschiedde. 

In Europa, 
zonder omweg 

Ook de Bretons hebben het 
na de oorlog erg te verduren 
gekregen. Net zoals bij ons heb
ben repressie' en epuratie het 

Voorwaar niet zo simpel om ' 
zeggen, zelfs met wanneer je het 
klassement voorgekauwd krijgt 
ondergedeeld in politieke frak-
ties. Van sommigen weet je ech
ter nooit iets. Macaria (CVP - IT) 
is er zo eentje. Die ligt in kommis
sievergaderingen meestal luid
ruchtig te slapen met een zonne
bril aan, om niet op te vallen. 

Anderen hebben minder 
schaamtegevoel, zoals die notoi
re Ier die op een middag eens 
vroeg welke dag het was en 
wanneer hij eindelijk naar huis 
mocht Dat zijn er allemaal die 
Straatsburg gezien hebben, en 
niet weerkeren. 

De konservatief Stanley John
son, milieuspecialist ook niet: die 
wil terug ambtenaar worden in 
de Kommissie, waar hij meer kon 
doen voor het milieu dan in het 
parlement Zo zegt hij. Hij koos 
natuurlijk niet bepaald de voor 
die dingen meest geschikte 
groep. 

Er zijn er nog, tientallen, die we 
jaren hebben meegemaakt, 
soms gadesloegen en ons af
vroegen of we hier wel juiét 
zaten. Maar in zo een bonte 
wereld horen allicht ook de exoti
sche eksemplaren. Ze kwamen, 
zagen en gingen... 

Herman Verheirstraeten 

volksnationalisme willen uit
roeien. Het is de algemeen er
kende grote verdienste van 
Yann Fouéré (aanwezig in 't 
Kuipke op 8 april jl.) de Bretonse 
beweging herenigd te hebben in 
die na-oorlogse jaren. Ideologi
sche konflikten en meningsver
schillen van taktische aard heb
ben de Mouvement Breton in 
het begin van de jaren zestig 
doen uiteenvallen in een traditio
nele vleugel en een progressie
ve (UDB). Deze laatste scoorde 
goede elektorale suksessen, 
vaak dank zij lijstverbindingen 
met links. Nu is de UDB goed 
voor 86 gemeenteraadsleden. 
De andere beweging, verwater
de, geraakte aan de grond en 
nam aan geen enkele verkiezing 
deel. Het is dan vooral met Bre
tons in ballingschap zoals Foué
ré zelf, Klavelly, Cevaer e.a. dat 
een kern van militanten bewaard 
kon worden. Groot twistpunt 
was de verbinding UDB-Union 
de la Gauche. Dit kon voor EVA 
ook niet vandaar dat zij van bij 
de aanvang met Strollad ar vro 
van Fouéré (nadien POBL ge
noemd) heeft samengewerkt 
Met de moeilijkheid weliswaar 
dat het hier ging en gaat om een 
nog beginnende partij die zich 
nog voor de eerste keer bij 
verkiezingen moet aandienen. 

Dit is nu echter voorbij, met de 
opzienbarende perskonferentie 
van verleden week. Dit wil ech
ter nog niet zeggen dat alles 
opgelost zou zijn. Want Breta-
gnes volksnationale kaart is inge
wikkelder dan dat Er ontstond 
ook nog een beweging van voor
al jonge progressisten, die niet 
bij hexagonaal links wil aanslui
ten, en anderzijds met tevreden 
is met POBL omdat die in Bre-
tagne zelf weinig wortels heeft. 
Deze beweging EMGOAN, was 
met Per Denez in Brussel en gaf 
toen met Vandemeulebroucke 
een perskonferentie over de 
toestand van de Bretonse taal. 

De EVA kan nu allicht een 
sleutelrol spelen in de hereniging 
van de Bretonse nationalisten 
want wat hen scheidt is weinig 
ideologie, maar veel taktiek. 
Maar ook dat moet overbrug
baar zijn! 

H. Verheirstraeten Tijdens de perskonferentie. Jaak Vandemeulebroecke (VU-EVA) en Bretoense UDB. 
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Sociale 
zekerheid voor 
zelfstandigen? 

Het Leuvens Instituut voor Sociaal Recht o.l.v. prof. 
dr J. van Langendonck, organizeerde op 22 mei 1984 
rond het tema „Werkloosheidsuitkeringen voor 
Zelfstandigen?" een werkwinkel waar daarover heeL 
wat zinnigs verteld werd. Danny Pieters, 'n aspirant 
van het Nat Fonds voor Wetenschappelijk Onder
zoek (NFWO), voerde het „ Vooronderzoek naar de 
mogelijk- en wenselijkheid van een vervangingsinko-
men voor werkloze zelfstandigen", dat „Die Keure" 
netjes gebundeld uitgaf 

MEER dan waar ook in de 
Europese Gemeen
schap van de Tien 

vormt de „middenstand" een on
vervangbaar dynamisch geheel 
in de Vlaamse ekonomie. Het 
betrokken probleem is alleen ai 
van daaruit onze belangstelling 
overwaard. 

Wie zijn ze? 
Meer dan 1,5 miljoen arbeids

betrekkingen in ons land — zo
wat de helft van de privétewerk-
stellingen — vinden we bij de 
KMO's met minder dan 50 werk
nemers en de zelfstandigen-zon
der-personeel. Daaronder tellen 
we ± 60.000 beoefenaars van 
„vrije beroepen" die zowat 
100.000 personen tewerkstellen. 

Gaat het hen goed? 
Zonder rekening te houden 

met de patroonslasten, steeg de 
bezoldiging van de loontrekken-
den tussen 1973 en 1980 met 
115%, het inkomen van de 
zelfstandigen met slechts 63 %, 
de inflatie bedroeg ongeveer 
80 %! Uit de gegevens van de 
Nationale Bank leer ik dat de 
inkomens van zelfstandigen van 
1979 tot 1982 met slechts 8,7 % 
stegen, die van de loontrekken-
den met 20,2 %. 

Het Sociaal Statuut van de 
Zelfstandigen wordt beheer 
door vier ministeriëlen, nl. de 
minister van Sociale Zaken 
(voor ziekte -I- invaliditeit), de 
staatssekretaris voor Pensioe
nen (voor de pensioenen), de 
minister en de staatssekretaris 
voor de Middenstand (voor de 
gezinsuitkeringen), wat de papie
ren poespas en vergissingen 
slechts bevordert... 

Zijn zij rijk die zelfstandigen? 

Uit de belastinggegevens 
blijkt dat ± 11 % méér dan 
1 miljoen frank per jaar verdient... 
Nu het Europees Jaar van de 
KMO's zes maanden achter de 
rug is mogen we wel de vraag 
stellen in hoeverre ons beleid het 
ernstig meent met dit kleinscha
lig ekonomisch element. 

Tientallen dorpen in Vlaande
ren en nog meer in Wallonië 
moeten het stellen zonder „war
me bakker", zonder kruidenier 
enz... Het verdellngsmechanisme 
van de kleinhandelaar betekent 
nochtans in een dorp méér dan 
„wat verkopen". 

George Orwell schreef dat in 
1984 de papieren tijgers, de bu-
reaukratie dus, de mens zou 
overwoeken... Voor vele zelf
standigen is dit de werkelijkheid. 

De administratie werkt in vele 
gevallen contra-produktief. 

Een overheidskommissie be
studeert sedert 1982 dit vei% 
schijnsel; van de 22 uitgebrachte 
adviezen werden er op dit ogen
blik ai drie verwezenlijkt... 35 % 
van onze beroepsbevolking ver
dient toch wel beter... 

Voor 30 jaar stelde zich het 
probleem i.v.m. het pensioen der 
zelfstandigen. Velen stonden af
wijzend; ook de betrokkenen 
zelf. Zij geloofden eerder in het 
„vrije sparen" en wensten geen 
overheidsinmenging. 

Appeltje voor 
dorst? 

De myte van het „appeltje 
voor de dorst" is intussen als 
sneeuw voor de zon gesmolten... 
Om en bij de 80 % van de 
werkloosheidsvergoedingen 
wordt door de staat — dus de 
gehele gemeenschap — gedra
gen, maar de zelfstandigen ge
nieten hiervan niet. 

Denemarken, Luxemburg en 
ook andere staten voerden 
reeds lang een gewaarborgd be-
drijfsinkomen voor zelfstandigen 
in. 

De VU-pariementairen O. 
Meyntjens, P. Peeters, G. van In, 
J. Valkeniers pleitten in dezelfde 
zin. Tot nog toe hield men zich in 
ons beleid aan de vrij liberaal-ka
pitalistische regel: „De zelfstandi
ge draagt zelf heel zijn ekono
misch risico; zijn sociaal risico 
wordt voor de hoofdzaken so
ciaal-verzekerd" en „zijn inkom
sten dienen voor zijn levenson
derhoud én de leefbaarheid van 
zijn bedrijf." 

Durf met zulke beleidsge-
dachten het maar eens aan om 
„zelfstandig te ondernemen" — 
zonder „vangnet" — in deze tijd! 

Afgestudeerden, die nooit bij
droegen tot de sociale zekerheid 
zijn er (na een wachttijd) beter 
aan toe. 

Een ondernemende jongere 
moet wel tweemaal idealistisch 
ingesteld zijn om de zelfstandige 
stap naar een inkomen te wa
gen... 

Ook in Nederland bespraken 
de betrokken sociaal-ekonomi-
sche kringen van het kleinbedrijf 
deze problematiek. Nederland 
voerde reeds de bedrijfsbeëdi-
gingshulp in voor het midden- en 
kleinbedrijf; de huidige regering 
wil een verdere stap zetten. Wel
licht kunnen we er inspiratie zoe
ken... 

Willy Kuijpers, kamerlid 

Het verhaal 
van de Vlaamse Natie 

in wording.,. 

VOIKSÜNm 
Een boeiend lees- en icijkboek, 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. 

• 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 verbind er mij toe. bij hel 
verschijnen in het najaar 1984 op eenvoudig 
verzoek de voor-inlekenprijs van 1500 fr. ie 
kwijten. 

(Handtekening) 

D Door deze verbintenis en mils betaling word 
ik in het bezit gesteld van een genummerd 
exemplaar van de bibliofiele uitgave. 
persoonlijk voor mij gesigneerd door de dne 
VU-VOO rzitters 
D Ik ben solidair en wens vermeld te worden (I) 
niet 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) Schmppen wat met past 
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Vlaamse milieugroepen vragen echt Europees beleid 

Europa en 
het leefmilieu 

^i?^. ifiv-z^y: 

Naar aanleiding van de verkiezingen voor het Eu
ropees parlement hebben de Nederlandstalige mi
lieufederaties in België zopas een oproep gepubli
ceerd tot de kiezers en de kandidaten. 

De Bond Beter Leefmilieu en de Brusselse Raad 
voor het Leefmilieu hebben bovendien aan de 
politieke partijen gevraagd hun reakties op deze 
boodschap bekend te maken. 

HET milieubeleid is sedert 
de verkiezingen van 
1979 bijkomstig geble

ven in de politiek van de Europe
se Gemeenschap. Dit komt voor
al door artikel twee van het 
Verdrag van Rome, met zijn lou
ter ekonomische doelstellingen 
en door artikel één van het Eura-
tomverdrag, met zijn eenzijdige 
opties pro kernenergie. 

Naar de regio 
De toekomst van Europa ligt 

in de erkenning van de regio's, 
het versterken van de plaatselij
ke inbreng, het bevorderen van 
de ruimtelijke ontwikkeling en 
het openbaar vervoer, aange
vuld met een aktieve bescher
ming van het ecologisch en kul-
tureel erfgoed en inspraak op 
alle niveaus voor de belangrijke 
initiatieven in het Europa van 
morgen. 

Dit geldt ook en vooral voor 
Brussel, waar de Gemeenschap 
rechtstreeks kan bijdragen tot 
de heropbouw van deze sterk 
ontwrichte stad, in plaats van ze 
verder mee te helpen afbreken. 

Roeland Dirks 

Voor het leefmilieu-aspekt van het 
VU-EVA-programma voor 17 juni 
a.s. verwijzen wij naar WIJ van 
donderdag 7 juni. 

Kentering 
Een kentering ten gunste van 

de milieubescherming in de Ge
meenschap kan er pas komen 
als beide artikels worden gewij
zigd en het Spinelli-rapport over 
het Verdrag van Europese Een
heid door het parlement van elke 
lid-staat wordt goedgekeurd. 

Toch is de nood aan een 
daadwerkelijk en samenhan
gend Europees milieubeleid de 
jongste zes jaar scherp aange
voeld. De toenemende zeever-
ontreiniging, de permanente 
grensoverschrijdende vervuiling 
en vergiftiging door zure regen, 
afvalwater en chemische stof
fen, evenals de stelselmatige 
energie- en grondstoffenverspil-
ling schreeuwen om een Europe
se aanpak. De milieudimensie 
van de Europese parlementsver
kiezingen van 17 juni 1984 is dus 
biezonder groot 

Ze IS ook niet weg te denken 
uit de wereldpolitiek in het alge
meen en de Noord-Zuidverhou
ding in het biezonder. Tegenover 
woudverwoesting, de opmars 
van de woestijn, oprukkende in-
fektieziekten en de toenemende 
honger in de wereld staan 
scheefgetrokken machtsverhou
dingen en een losgeslagen Euro
pese politiek, die milieu-onvrien
delijke projekten subsidieert de 
uitvoer van verboden pesticiden 
aanmoedigt, de grootschaligheid 
tot „heilige koe" verheft en daar
door de voedselafhankelijkheid 
van de derde wereld bestendigt. 

Geen overheidssteun 
voor Vlaamse biotelers 

De beroepsbiotelers in Vlaanderen zetten koppig 
door, zonder rijk te worden. 

Hun werk is hard labeur, geweldig arbeidsintensief 
en kleinschalig, de opbrengst van hun arbeid ligt la
ger dan in de andere landbouw. Ze leveren vooral 
kwaliteitsprodukten af. die onder meer door thuisver-
koop en via de boerenmarkten bij de verbruiker ko
men. 

DOOR het opzetten van 
een koöperatief sys
teem slagen de biologi

sche telers erin hun produktie-
aanbod op de markt te vergro
ten. Om nu voor deze biotelers 

overheidssteun te verkrijgen 
wendde ons kamerlid Daen ver-
vaet zich tot de voorzitter van de 
Vlaamse regering G. Geens, die 
tevens minister is van Ekonomie 
en Werkgelegenheid. 

Daan Vervaet: „Wij stellen 
•vast dat in Wallonië de beroeps
biotelers al een stap verder 
staan dan in Vlaanderen. Daar
enboven kunnen zij in Wallonië 
rekenen op overheidssteun, het
geen tot hiertoe nog met het 
geval is in Vlaanderen. 

Dit betekent dat voor elk ex-
penment de Vlaamse bioteler 
alle risico's zelf moet dragen wat 
schril kontrasteert met alle mo
gelijke faciliteiten die de klassie
ke landbouw telt." * 

Vandaar de vraag van Ver
vaet die tevens naar Nederland 
verwijst waar dit aspekt van de 
land- en tuinbouw meer belang
stelling geniet van de overheid. 

Het antwoord van minister 
Geens toont nogmaals het zinne
loze van de halfslachtige Belgi
sche situatie aan. Geens vertelt 
dat het landbouwbeleid in hoofd
zaak een Europese en nationale 
materie is. De vraag of de be-
roeps-biotelers aanspraak kun
nen maken op de overheids
steun toegekend aan gewone 
land- en tuinbouwers moet dan 
ook aan de nationale minster van 
Landbouw worden gesteld. 

Krachtens de staatshervor
ming van 1980 zijn de Gewesten 
alleen bevoegd voor de aanvul
lende hulp aan landbouwbedrij
ven. In het kader van het selek-
tief betoelagingsbeleid van de 
Executieve is tot nog toe met 
overwogen om van die mogelijk
heid gebruik te maken. 

Tot daar voorzitter Geens die 
met zijn antwoord nog eens be
wijst hoe gebrekkig de staats
hervorming wel is! 

Pi»®? 

Een NMBS-aureool voor de ka
priolen van De Croo komt nu wel 
van pas... (door cartoonist 

Johan) 

n i l AANDAG is het zover, dan 
' " ' weten wij hoe ingrijpend 
goed het revolutionaire spoor
wegplan zal draaien voor duizen
den pendelaars. Wij houden ons 
hart vast voor de velen die hun 
weg zullen moeten zoeken tus
sen de IR- en IC-treinen en de 
vervangende bussen. 

Velen zullen zich met de han
den in de schoot moeten neer
leggen bij de afschaf van hun 
vertrouwde trein en hun geslo
ten station dat totaal verlaten op 
betere tijden wacht.. 

Laatste aktie? 
Wie zich met bij de feiten 

neerlegt en doorgaat met de 
strijd IS het RIK, het Regionaal Ini-
tiatiefkomitee voor Openbaar 
Vervoer in het Meetjesland. Het 
RIK zet zich reeds maanden en 
met alle middelen in tegen de 
afschaf van de stations van Slei-
dinge, Wondelgem, Waarschoot 
en Muide. 

P P de laatste treindag 1 juni 
plant het aktiekomitee nog een 
„stop-trein-dag "-aktie. 

Alle reizigers krijgen een brief 
en enquêteformulier met de 
vraag hoe zich na 1 juni verplaat
sen. Wie met de bus rijdt, een 
vraag naar evaluatie over de 
maand juni (als busreiziger). 

Op vrijdag 1 juni stopt te trein 
van lijn 58 voor het laatst in deze 
stations. Met de Aktiegroep 
Openbaar Vervoer (AOV) Gent 
werd afgesproken te Sleidinge 
een korte rouwhulde te houden 
omstreeks 19 u. 10 aan het sta
tion. 

De laatste trein uit Gent-St-
Pieters vertrekt om 18 u. 44 en 
de laatste trein uit Eekio om 
18 u. 46. Bedoeling is dat zoveel 
mogelijk reizigers en aktievoer-
ders deze treinen nemen vanuit 
de vertrekplaatsen of opstappen 
in één van deze tussenstations 
en uitstappen te Sleidinge voor 
de slotbijeenkomst. 

Een filmploeg van Panorama 
(BRT-televisie), die deze week 
reeds opnamen maakte, heeft 
beloofd aanwezig te zijn Muzi
kanten (met treurmuziek) op de 
trein en aan de halten zijn aange
kondigd. 

Wie aan de aktie Stoptrein 
van het RIK nog wat wil doen 
kan kontakt opnemen met P 
Van Kerckhove, Ledelaan 47 te 
9940 Sleidinge. 
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Na 33 afleveringen 
van de rubriek Naam
dag begint Doorde-
weel(s een nieuwe 
artil(elenreel(s. De re-
daktie gaf haar de 
naam Terugblik mee. 
Maar de reeks had 

I evengoed Van Waar 
Komen Wij? of Fun
damenten of Omkij
ken kunnen heten... 

Wat zult u in Terug
blik lezen? 

In deze reeks zal, 
zoveel mogelijk kro-
nologisch, het wel en 
het wee van de 
Vlaamse Beweging 

toegelicht worden aan de 
hand van haar trage vooruit
gang sedert het Ongeluks
jaar 1830. 

Voor het schrijven van Te
rugblik mocht de redaktie 
een beroep doen op gewe
zen VU-senator Maurits van 
Haegendoren. Aan hem de 
vraag waarom deze artike
lenreeks? 

,,Laten wij, nationalisten 
van nu, de tegenslagen en 
overwinningen nagaan van 
de Vlaamsgezinden van 
vroeger. Alls de zelfstandige 
staat Vlaanderen nog bijlan-
ge geen werkelijkheid, toch 
mogen wij trots gaan op wat 
de jongste jaren bereikt 
werd, grotendeels dank zij 
de Volksunie. Zonder roman
tische kultus zullen wij onze 
voorgangers eren en bewon
deren. " 

Wie beter dan Maurits van 
Haegendoren is bij machte 
een dergelijke reeks te 
schrijven? 

Van Haegendoren(Leuven 
1903) werd in 1928 archivaris 
van het Algemeen Rijksar-
'chief, van 1952 tot 1968 was 
'hij er konservator. 

Hij kwam reeds vrij jong in 
aanraking met de Vlaamsna-
tionale strijd na de Eerste 
Wereldoorlog en werd om 
zijn flamingantisme van het 
Leuvens ateneum verwij
derd. 

Van Haegendoren speelde 
tot 1948 een grote rol in het 
scoutisme en werd de eerste 
verbondskommissaris van 
het Vlaams Verbond van Ka-
tolieke Scouts. In 1950 werd 
op zijn initiatief de Lod. de 
Raedtstichting opgericht en 
was hij lid van tal van Vlaam
se komitees. Van 1968 tot 
1976 was van Haegendoren 
senator van de Volksunie. 

In de eerste aflevering van 
Terugblik geeft Maurits van 
Haegendoren een antwoord 
op de vraag Hoe Frans en 
hoe demokratisch was Bel
gië na 1830? 

inKIWNTW 
HET ZOU 

ZELF5 KUNtiSN PAT £E/i 
Ah/P£R KLE/N A/AVO-lAtiD 
HET-VOORMELD 1/4V 
NEDERlAfil^ Zou V026EA/.. 
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Zaterdag 2 juni 
• BRT 1 - 16.00 
De hemel kan wachten, film 
• BRT 1 - 18.00 
Tij! Uilenspiegel, 
• BRT 1 - 18.55 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 20.15 
Zingezong, show 
• BRT 1 - 21.10 
Terloops 
• BRT 1 - 21.55 
Jane Doe, tv-film 
• Ned. 1 - 18.55 
Koudbloedige pingoeïn, strip 
• Ned. 1 - 19.04 
De wilde olifanten van Afrika, na
tuurfilm 
• Ned. 1, 20.28 
De André Van Duin show 
• Ned. 1 -21.15 
Falcon Crest, serie 
• Ned. 1 - 22.05 
Tros aktua/Tros sport 
• Ned. 1 - 22.40 
Derrick, serie 
• Ned. 2 - 19.12 
De rode pimpernel, film 
• Ned. 2 - 21.50 
Derwishen, dok. 
• Ned. 2 - 22.45 
East of Eden, film 

Zondag 3 juni 
• BRT 1 - 11.00 
Konfrontatie 
• BRT 1 - 16.35 
Salondansen voor amateurs, repor
tage 
• BRT 1 - 18.20 
De laatste drie, over de laatste 3 in
woners van een Oksitaans dorp 
• BRT 1 - 20.35 
De buitenstaander, laatste afl. 
• BRT 1 -2125 
Whymsicalities, ballet 
• BRT 1 -21.50 
Bestaat er een „Europese identi
teit"? gesprekken 
• BRT 2 - 14.00 
De 20 km van Brussel, reportage 
• BRT 2 - 15.30 
Grote Prijs van Monaco, reportage 
• Ned. 1 - 21.00 
De terechtstelling, tv-spel 
• Ned. 1 - 22.00 
Weense avond, koncert 
• Ned. 1 - 22.45 
Veel liefs uit Rome. en Geneve, 
dok. 
• Ned. 2-20.10 
Dynastie, serie 
• Ned. 2 - 21.00 
„1990", info 
• Ned. 2-21.45 
Orca - killer Whale, thriller-film 

Maandag 4 juni 
• BRT 1 - 18.35 
Apen van de nieuwe wereld, 

• BRT 1 - 19.10 
Bretagne, dok. 
• BRT 1 - 20.15 
De parel aan de kroon, serie 
• BRT 1 - 21.05 -
Benny Hill Show, om te lachen 

James Dean en Raymond Massey in een sleutelscène in de legendari
sche film „East of Eden" van Elia Kazan (1955), naar de gelijknamige 
roman van John Steinbeck. Zaterdag 2 juni om 22 u. 45 op Ned. 2. 

• BRT 1 - 21.35 
Magische muziek der Bon-Po, dok. 
• BRT 2 - 20.15 
Tenuto '84 
• Ned. 1 - 20.38 
De Carsons, serie 
• Ned. 1 - 21.30 
Hier en nu 
• Ned. 1 - 22.30 
Hill street blues, serie 
• Ned. 2 - 19.12 
Nils Holgersson, strip 
• Ned. 2 - 19.37 
Rosi en de grote stad, kindermusical 
• Ned. 2-21.03 
Atomic Café, archieffilm 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 

Dinsdag 5 juni 
• BRT 1 - 18.45 
Hoe ver is Parijs? Het kultureel 
leven in Wallonië 
• BRT 1 - 20.15 
Volksunie aan het woord 
• BRT 1 - 20.20 
Caondo, nieuw^e serie 
• BRT 1 - 20.45 
De blauwe planeet, dok. serie over 
de aarde 
• BRT 1 - 21.35 
Onbekende Chaplin, laatste deel 
• BRT 2 - 19.00 
St.-Julien, strip 
• BRT 2 - 20.20 
Konfrontatie, over Europa 
• BRT 2-21.00 
D-Dag: 40 jaar later: dok. 
• Ned. 1 - 16.50 
Het Neckardal, dok. 
• Ned. 1 - 20.38 
De parel in de kroon, serie 
• Ned. 1 - 22.33 
Achter het nieuws 
• Ned. 2 - 19.50 
Van Engeland naar Schotland, na
tuurfilm 
• Ned. 2 - 20.20 
Tijdsein, info 
• Ned. 2 - 20.50 
Vrijheid Blijheid; debat vrijheid 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 

Woensdag 6 juni 
• BRT 1 - 15.30 
Landing in Normandië, herdenking 

• BRT 1 - 20.20 
Julio in Japan, show 
• BRT 1 - 21.25 
IJsbreker, fanfare of harmonie? 
• BRT 2 - 20.15 
Tenuto '84, jongeren spelen klassiek 
• Ned. 1 - 15.30 
Oom Gerdinand en de toverdrank, 
jeugdfilm 

• Ned. 1 - 20.43 
De nieuwe Nederlandse muziek, 
show 
• Ned. 2 - 19.12 
Van gewest tot gewest 
• Ned. 2-20.10 
Blokletters, kwis 
• Ned. 2 - 20.40 
Wie waagt die wint, autostunts 
• Ned. 2-21.05 
De lat, film 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 

Donderdag 7 juni 
• BRT 1 - 18.00 
De Bubblies, serie 
• BRT 1 - 18.05 
Toen Unku de vriendin van Ede 
was, jeugdfilm 
• BRT 1 - 19.15 
Asperges, kooktip 
• BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, kaartspel 
• BRT 1 -21.00 
Panorama 
• BRT 1 -21.50 
Dallas, serie 
• Ned. 1 - 16.50 
De kleine roofvogels, natuurserie 
• Ned. 1 - 18.55 
Jack Holborn, nieuwe serie 
• Ned. 1 - 20.38 
De langste dag, film 
• Ned. 1-21.55 
Televizier magazine 
• Ned. 2 - 19.12 
Op volle toeren, show 
• Ned. 2 - 20.00 
Het lied van Bernadette, film 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 

Vrijdag 8 juni 
• BRT 1 - 18.00 
De Bubblies, serie 
• BRT 1 - 20.20 
Vrijdag, film 
• BRT 1 - 22.05 
Première 
• BRT 2 - 20.15 
Tenuto '84 
• Ned. 1 - 16.50 
Het toppop-hitarchief, show 
• Ned. 1 - 20.38 
KRO in_ Maastricht, show 
• Ned. 1 - 23.35 
Charlie was een rijke man, film 
• Ned. 2 - 19.12 
Avro's fietscross 1984 
• Ned. 2 - 20.05 
Montreux Gouden Roos Pop Festi
val, show 
• Ned. 2 - 21.05 
Avro's sportpanorama 
• Ned. 2 - 22.45 
Adoptiekinderen, info 

i'»e.-

Een film 
per dag 

Zaterdag 2 juni 
East of Eden 

Amerikaans drama uit 1955. 
Met: James Dean, Raymond 
Massey, Richard Davalos, Julie 
Harris e.a. De film betekende 
een definitieve doorbraak voor 
James Dean die zich op 30 sep
tember 1955 in zijn sportwagen 
te pletter reed. Zijn smartelijke 
dood zorgde voor een wonderlij
ke kultus, die hoogstens werd 
geëvenaard door de verering 
voor Rudolph Valentino. (Ned. 2 
om 22 u. 45). 

Zondag 3 juni 
La decade prodigieuse 

Frans-Italiaans drama van 
Claude Chabrol uit 1971, met o.a. 
^Vlarlène Jobert Anthony Per
kins, Orson V\/elles en Michel 
Piccoli. Charles, de adoptiezoon 
van de schatrijke Theo Van Horn 
lijdt aan krisis van geheugenver
lies. Hij gaat in behandeling bij 
Paul, een geleerde voor wie hij 
een grote bewondering heeft... 
(RTL om 20 u.). 

Maandag 4 juni 
Rosi en de grote stad 

Leuke kindermusical over een 
12-jarig meisje dat met haar 
broertje en haar onlangs ge
scheiden vader van het Beierse 
platteland naar Berlijn verhuist 
Haar broertje past zich goed 
aan, Rosi daarentegen heeft een 
hekel aan de stad en aan de 
kinderen uit haar buurt Zij wil zo 
snel mogelijk terug naar Beieren. 
(Ned. 2 om 19u.37). 

Dinsdag 5 juni 
Sierra Torrido 

Amerikaans-Mexikaanse 
avonturenfilm van Don Siegel 
(1969) met Shirley McLaine, 
Clint Eastwood e.a. Sara, een 
Mexikaanse prostituee vlucht 
verkleed als non voor de Fran
sen naar het noorden. Zij sluit 
zich aan bij een groep opstande
lingen onder leiding van een 
Amerikaanse avonturier... (RTL 
om 21 u.). 

Woensdag 6 juni 
Crossbar 

Canadese TV-film. Boeren
zoon en atleet hoogspringen Aa
ron Kornylo heeft aspiraties 
voor deelneming aan de Olympi
sche Spelen in Moskou. Bij een 
ongeluk met een landbouwma
chine verliest hij zijn linkerbeen. 
Zijn droom valt in duigen, maar 
hij geeft zich echter niet gewon
nen... (Ned. 2 om 21 u.05). 

Donderdag 7 juni 
De langste dag 

Amerikaanse oorlogsfilm uit 
1962 met Richard Burton, Sean 
Connery, John Wayne, Robert 
Wagner, Rod Steiger e.a. Op 

6 juni 1944 begon de geallieerde 
invasie in Normandië. In deze 
film wordt de grootste militaire 
en strategische operatie in die 
geschiedenis van de oorlogs
voering nauwkeurig gerekon-
strueerd. (Ned. 1 om 20 u. 38). 

Vrijdag 8 juni 
Man Friday 

Britse avonturenfilm uit 1975. 
Jack Gold vertelt het bekende 
jongensavontuur van Daniel De
foe, maar gezien van uit het 
standpunt van de inboorling die 
door Robinson Crusoe „Vrijdag" 
werd genoemd. (BRT 1 om 
20 u. 20). 

Nieuw op 
het scherm 

De Rode 
Pimpernel 

Romantiek, spanning en sen
satie zijn de ingrediënten voor 
de film „De Rode Pimpernel" 
naar het verhaal van barones 
Orczy, over een Engelse aristo-
kraat die als redder van de Fran
se Adel tijdens de Franse Revo
lutie een dubbel leven leidt 

(Zaterdag 2 juni, op Ned 2 
om 19 u. 12). 

Apart stuk 
Frankrijk 

Piet van de Sijpe besteedt in 
zijn rubriek „Toerisme '84" aan
dacht aan Bretanje, een streek 
met een heel eigen karakter en 
identiteit 

(Maandag 4 juni, om 19 u. 10 
op BRT 1). 

Niks aan 
de hand show 

„Atomic Café" is een tragi
komische kollage van archief
beelden, propagandaspotjes, 
voorlichtings- en waarschu-
wingsfilms voor tv en bioskoop 
over de atoombom. 

(Maandag 4 juni, om 21 u. 30 
op Ned. 2). 

Burenruzies 
De nieuwe Amerikaanse co-

medy-reeks op BRT „Condo" 
gaat over de perikelen rond 
twee buurfamilies. De vaders 
staan als twee kemphanen te
genover elkaar Op een noodlot
tige dag horen zij dat dochter 
Linda en zoon Scott in het ge
heim getrouwd zijn én dat zij 
grootvaders zullen worden. 

(Dinsdag 5 juni, om 20 uur op 
BRT 1). 

Nog wezenleed 
De AVRO prezenteert de eer

ste aflevering van de zesdelige 
avonturenreeks voor de jeugd 
,Jack Holborn". Het gaat over 
een vermeende Engelse wees-
jongen die op zoek naar zijn 
ouders bij piraten terechtkomt... 

(Donderdag 7 juni, om 
18U.55 op Ned. 1). 
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'Qnihoudsii 
Een absoluut zeker feit is dat ballet en danskunst in 

het algemeen momenteel populairder zijn dan ooit 
voorheen. Dat men in Londen nu naar alle waar
schijnlijkheid een „National Dance House", een heuse 
(;Jansschouwburg, gaat bouwen is daar maar één as-
pekt van. 

MAAR in 1981 had Guy 
Darmet in Lyon al zijn 
„Maison de la Danse" 

opgericht Wel geen groots Huis 
zoals in Londen gepland word t 
maar toch een organizatorisch 
flinke bedoening waarin heel wat 
gedanste aktualiteit in aan bod 
kwam en komt. Nu van 4 juni tot 
7 juli vindt daar en elders in de 
Rhóne-stad de eerste Biënnale 
van Lyon plaats, meteen de eer
ste wereldomvattende dansbiën
nale, waarin nagenoeg alle he
dendaagse strekkingen van de 
dans aan beide zijden van de 
oceaan aan bod zullen komen. 

Het tema van de Biënnale luidt 
„Kreatie en repertoire van de 
XXste eeuw", dat natuurlijk een 
onwaarschijnlijk grote keuze 
toelaat Maar die is dan ook 
oordeelkundig gemaakt Er wor
den drieëntwintig voorstellingen 
gegeven in zowat alle belangrij
ke zalen van de stad, met ro
buuste namen als Merce Cun
ningham, Maïa Plissetskaïa, Ro
land Petit het Ballet van de rijn, 
de legendarische Martha Gra
ham, enz... met daarnaast ten
toonstellingen, volksdans, een 

Isadora Duncan evocatie, doku-
mentaire en artistieke video, le
zingen, demonstraties en een 
hulde-film ter ere van veteraan 
Fred Astaire die daartoe zelf 
naar Lyon komt 

Guy Darmet en zijn ploeg 
spreken met duidelijk opzet van 
een „Biënnale" en schuwen het 
woord „Festival" dat vooral in 
Frankrijk wel eens een wat ker-
misachtige bijklank heeft (cfr. het 
stilaan versleten maar nog altijd 
prettige Avignon). Het „sérieux" 
van deze eerste Biënnale van 
Lyon lijkt ons dus wel gewaar
borgd. Elke balletomaan moet in 
de loop van de volgende maand 
dus even de „Autoroute du so-
liel" op. Inlichtingen over de Biën
nale Internationale de la Danse: 
127 rue Servient Lyon, telefoon 
(7)860.85.40. 

Een ekonoom is iemand 
die het ool< niet weet. 

Jean de Boisson 

leder die deze Proeven-rubriek plusminus regel
matig volgt, is kwasi per definitie iemand die de ge
neugten van een goedvoorziene en vooral goede 
tafel beslist naar waarde weet te schatten. Maar het 
mensdom kent vele eksemplaren die dergelijke 
voorkeuren koesteren. 

IN zijn onnavolgbare boek 
„Physiologie du Gout" heeft 
de hier reeds herhaaldelijk 

geciteerde Brillat-Savarin (1755-
1826) die kategorie van mensen 
opgesplitst in drie typen. 

De Sibariet komt hem daarvan 
wel heel opvallend als het minst 
sympatiek over. Deze soort van 
smulpaap dankt zijn naam aan 
die van de Zuiditaliaanse stad 
Sybaris, een in de antieke eeu
wen berucht oord voor zijn weel
de, verwijfdheid en wellustig le
venspatroon. De gekultiveerde 
schrijver-epikurist zag de Siba
riet dan ook als een gastrono
misch wellusteling, met massaal 
veel trek, maar zonder enige 
verfijning. 

De „gourmand", de gezonde 
lekkerbek, is hem al veel liever. 
Hij verwijt hem nog wel een 
teveel aan gulzigheid, maar dan 

selektieve gulzigheid die dus on
derscheid weet te maken tussen 
een overmaat aan kwantiteit en 
een tekort aan proevende kwali
teit 

Ten slotte blijft de „gourmet" 
over, de kritisch genietende fijn
proever. Hij zoekt in de genoe
gens van tafel en glas vooral een 
intellektueel genot een zeld
zaam iets waarbij niet alleen de 
neus, de tong en het gehemelte 
op hoogstaande wijze worden 
verwend, maar ook de geest En 
ja, daarbij speelt ook het lezen 
van de kaart (de „Vorlust"), het 
doorgronden van de „ziel" van 
de wijn, de estetiek van het 
bestek en vooral de dialoog aan 
tafel een niet te onderschatten 
rol. U mag zelf uitmaken tot welk 
type u zich rekent en met wie u 
het liefst aan tafel zit. Misschien 
dineren wij nog wel eens samen. 

Artiesten in Vlaanderen vergaat het soms zoals 
politici, eens uit de aktualiteit worden zij vergeten. 
Vaak ten onrechte. Zo werd onlangs Alice Nahon 
herontdekt Plots wist men weer hoe groot deze te 
vroeg overleden dichteres wel was. Door twee kleine 
uitgaven werd onlangs herinnerd aan twee Vlaamse 
artiesten van verschillende disciplines. Vooreerst de 
fijngevoelige dichteres Julia Tulkens en de in 1959 
overleden Gentse kunstschilder Maurice Dupuis. 

JULIA Tulkens behoort on
tegensprekelijk tot onze 
grootste hedendaagse 

vrouwelijke dichters. Haar bun
del „Ontvangenis" (1936) werd 
omwille van de echtheid fel op
gemerkt en door figuren als Mar-
nix Gijsen en Willem Elsschot 
met grote bewondering onthaald 
vanwege de eigen toon. Sinds
dien heeft Julia Tulkens geregeld 
letterminnend Vlaanderen ver
rast met fijnzinnige poëzie. Als 
eerste vrouw werd zij opgeno
men in de hoogstaande reeks 
„De Gulden Veder". 

Frans Ingels, uit Wommersom, 
waar Julia Tulkens vele jaren 
woonde, heeft een treffend port
ret van de dichteres getekend. 
De biografische schets wordt 
toegelicht vanuit de poëzie van 
de kunstenares, zodat de lezer 
meteen een inzicht krijgt in de 
groei van haar dichterschap en 
in de tema's, die zij bij voorkeur 
behandelt: de handen, de vrouw, 
de angst 

De brochure wordt besloten 
met een uitvoerige bibliografi
sche oriëntatie, waarin o.m. een 
beeld wordt gegeven van haar li
teraire bedrijvigheid, haar ver
taalde poëzie, haar vele gedich
ten die werden getoonzet, haar 
medewerking aan tijdschriften 
en bloemlezingen. 

DE Gentse kunstschilder 
Maurice Dupuis (1882-
1959) is een merkwaar

dige figuur, die in verschillende 
opzichten meer belangstelling 
verdient dan hem tot nog toe te 
beurt viel. 

De brochure „Kunstschilder 

Maurice Dupuis" geschreven 
door mevr. Beatrijs Vancauwen-
berghe wordt dan ook met 
vreugde begroet Als echtgeno
te van een kleinzoon van de 
kunstenaar was ze zeer goed 
geplaatst om vanuit de familietra
ditie en het privé-archief een 
treffend beeld te schetsen van 
de kunstzinnige man, die ook als 
kunstverzamelaar bekendheid 
verwierf. 

Na zijn opleiding aan de aka-
demie (1894-1897) was Dupuis 
werkzaam in het onderwijs. In 
die jaren hield hij als tekenaar, 
schilder en etser heel wat ten
toonstellingen. 

Van 1937 tot 1942 was hij 
conservator van het Museum 
voor Schone Kunsten te Gent 
Het was in die hoedanigheid dat 
hij in de tweede wereldoorlog 
een grote rol speelde in het 
veiligstellen van de Gentse 
kunstwerken, o.a. het „Lam 
Gods" van Van Eyck. Beide bro
chures zijn verkrijgbaar tegen 
40 fr. per exemplaar in alle VTB-
boekhandels. 

Rana 

Siet, borghers, wat ellendigb lot 
bescbooren wert aan puydt MatboU 
die al te vaeck te luyd wilt kwaecken, 
bem sal den aesem uytgeraecken. 

^fetfiynelen 
Een verheugende vaststelling. 

Ondanks het feit dat de opgave 
voor „Meespelen (33) ons niet zo 
makkelijk scheen werden we a.h.w. 
overstelpt met juiste antwoorden. 
We zochten inderdaad Meester Ed-
mond Van Dieren (° 1879 -11961). 
Zelfs een aantal oud-medestrijders 
van deze grote Vlaming stuurden 
hun (uiteraard juiste) oplossing In. 

De meest opgemerkte inzending 
betrof ongetwijfeld deze van zeven 
Jongkerels van het VNJ-De Haan. 
Samen met de verantwoordelijke 
begeleider, L Mattens, krijgen zij 
eerstdaags allemaal een eksem-
plaar van onze huistekenaar Gejo: 
De Leeuw van Vlaanderen. 

Zij die bulten de prijzen vallen 
hoeven niet te treuren. Hieronder 
volgt alweer een opgave. Mits enig 
speurwerk kunt u ontdekken wie 
wij bedoelen (twee personen). 
Stuur uw oplossing naar WIJ, 
„Meespelen (35)', Barrikadenplein 

12,1000 Brussel. Vóór 12 juni welis
waar. 

DE eerste man die wij zoe
ken werd op het einde 
van de 13de eeuw in 

Brussel geboren. Hij werd ook 
bijgenaamd „de Wonderbare". 
Deze auteur van geestelijke 
werkten was als priester in 
dienst van Sint-Goedele te Brus
sel tot 1343. Dan stichtte hij het 
klooster der reguliere kanunni
ken van Sint-Augustinus te 
Groenendaal, waarvan hij de 
eerste „goede prior" was. 

In tegenstelling met de meeste 
middeleeuwse geestelijke schrij
vers waren zijn werken in de 
volkstaal gesteld, het „brabant-
sche dietsche". Uit eigen schep-
pingsdrang en omdat hij voor het 
volk schreef. Hij schreef vanuit 
een grondig doordachte en innig 
doorleefde kristelijke leer 'die. 

onderschraagd door de Heilige 
Schrift en het kerkelijke dogma, 
in een harmonische mystiek uit
bloeide. Daarom bouwde hij op 
de brede basis van heiliging van 
uiterlijke daad, langs verinnerlij
king, de geleidelijke opgang naar 
God uit 

Zijn werk omvat behalve 7 
brieven, 11 titels. Het meest gaaf 
uitgebouwde traktaat is „Die 
cleirheit der gheesteleker bru-
locht". Het sterkst middeleeuws 
heet: „Vanden gheesteleken ta
bernakel". 

Na zijn dood werd deze mon
nik door de kanselier van de 
Parijse universiteit van pantheïs
me beschuldigd, wat nadien 
werd ontzenuwd. Het kunstge
halte van zijn proza, één der 
rijkste monumenten der Middel
nederlandse letterkunde, moet 
beoordeeld worden vanuit een 
objektieve vergelijking met dat 
van Hadewijch, W. Jordaens en 
Jan Van Leeuwen. 

Onder de titel: „L'ornement 
des noces spirituelles" ver
scheen in 1891 een vertaling van 
„Brulocht". Wij willen ook de 
naam weten van deze Franstali
ge auteur (die in Vlaanderen 
woonde), die het werk van de 
gezochte mystieker vertaalde. 
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Roofvogels in Noord-Brabant 

Hoogvliegers 
ven Beekse •If 

Bergen 
Het gekende safaripark Beekse Bergen te Hilva-

renbeek in Noord-Brabant heeft sinds eind maart 
10 biezondere gasten IHoewel ze in veel opzichten 
sterk van elkaar verschillen, hebben ze hun soort 
gemeen want Margaret, Mirabelle, Helen, Philip, 
Gloria, Hilda, Susan, Peter Percy en Patrick zijn allen 
roofvogels Vogels dus die hun prooi met de poten 
vangen en doden 

MET de vogels kwam ook 
Paul Bevan naar Safa
ripark Beekse Ber

gen Deze 33-jarige Engelsman is 
als geen ander bedreven in het 
omgaan met roofvogels Hij is 
jarenlang koordinator geweest 
van het Birds of Prey Conserva
tion Centre in Canada 

HIJ gaat met deze roofvogels 
om lijk mensen met hun huisdier 
De meeste vogels zijn aan hem 
gehecht en laten dat dan ook 
zien Tijdens de demonstraties 
laat Bevan het publiek zien hoe 
roofvogels vliegen, jagen en hun 
prooi verschalken Tegelijkertijd 
vertelt hij honderduit over roof
vogels, zodat de show ook echt 
leerrijk wordt Tijdens de roofvo-
gelshow jagen de vogels echter 
met op een levende prooi, een 
namaakkonijntje aan een touw 
en plukjes veren die in de lucht 
worden rondgeslingerd klaren 
de klus 

Na iedere demonstratie krijgt 
het publiek de gelegenheid de 
roofvogels van dichtbij te bekij
ken en naar believen te fotogra
feren Bovendien krijgt Paul Be
van steeds heel wat vragen van 
bezoekers te beantwoorden 
Roofvogels zijn namelijk weinig 
gekend en helemaal niet geliefd 

Met datzelfde doel werd dit 
jaar speciaal het Safaricentrum 
— Wildlife onentatie — ge
bouwd Daarin is een permanent 
toegankelijke tentoonstelling 
over roofvogels te bezichtigen 
en flink wat achtergrondinforma
tie te vinden 

Sekretarisvögel 

De tentoonstelling is voor ie
dereen leerzaam en interessant 
De samenstellers zijn erin ge
slaagd zowat alle wetenswaar
digheden over roofvogels in de 
tentoonstelling samen te bren
gen Zo IS er een paneel te zien 
over vreemde vogels Daar 
wordt onder meer aandacht be
steed aan de sekretarisvögel 
een van de vaste bewoners van 
Safaripark Beekse Bergen Is die 
vogel een roofvogel met wat 

lang uitgevallen poten of een 
kraanvogel met een kromme 
snavel? De tentoonstelling geeft 
het antwoord Ook uitgebreid 
aandacht voor de voedselkeuze 
van roofvogels Onderzoekingen 
hebben aangetoond dat roofvo
gels vooral op prooien jagen die 
qua uiterlijk of gedrag afwijkin
gen vertonen 

Bovendien blijkt en ook dat is 
op de tentoonstelling te zien dat 
een roofvogel die prooidieren 
vangt waarvan er het meeste 
zijn Als voorbeeld daarvan 
wordt de torenvalk aangehaald 

De kalkoengier Mirabelle maakt grote indruk op safari-bezoekers 

Deze vogel voedt zich vrijwel 
het gehele jaar met muizen Al
leen in het voorjaar vangt hij 
enkele weken jonge spreeuwen 

De mens heeft de roofvogel 
bewust — door ze te schieten of 
nesten uit te halen — en onbe
wust — door het gebruik van 
pesticiden — lange tijd naar het 
leven gestaan Daarin komt stil
aan verandering De tentoonstel
ling in het Safancentrum laat zien 
op welke wijze roofvogels wor
den beschermd en op welke 
manier eraan kan worden ge
werkt dat ZIJ hun plekje in de na

tuur — dat ze als ieder levend 
wezen toekomt — terugkrijgen 

Beschermaktie 

De tentoonstelling in Hilvaren-
beek valt goed samen met een in 
Nederland (door de overheid') 
sterk doorgedreven aktie „Be
scherm roofvogels'" Vooral havi
ken en buizerds waren tot voor 
kort het slachtoffer van kwaad
aardige „misverstanden" bij de 
bevolking 

Ik werd in 1931 geboren te Geel Vader was post
bediende en moeder huisvrouw Ik ben het derde 
jongste kind van negen Dit hoge kinderaantal bracht 
met zich mee dat wij het thuis met zo breed hadden 
WIJ werden sober en streng-katoliek opgevoed 

Vanuit mijn prille jeugdjaren herinner ik me vooral 
de wandelingen met vader door de natuur, waarbij ik 
me heel erg interesseerde voor vogels 

Tijdens mijn kollegejaren was ik erg aktief in de 
jeugdbeweging Ik was zelfs een hele tijd leider van 
twee groepen de onafhankelijke studentenbond — 
een restant van het AKVS — en de Scouts Op een 
bepaald ogenblik heb ik onder druk van de schooldi-
rektie, moeten kiezen De Scouting werd heel sterk 
vanuit het kollege „gepousseerd" en het verwekte 
nogal wat deining toen ik toch opteerde voor de 
studentenbond Deze bond stelde zich immers heel 
onafhankelijk op antiklerikaal en toch katoliek Deze 

leugdorganizatie versmolt later samen met andere 
oud-AKVS-bonden, tot de Kempense Rodenbach-
bond Deze werd trouwerys op mijn studentenkot in 
Leuven opgencht 

Onze aktiviteiten waren dezelfde zoals in alle 
jeugdbewegingen sport en spel, maar ook veel 
kultureel-vormende zaken, zoals muziek- en toneel-
beoefening Wij hadden trouwens een eigen orkest 
Maar bovenal stnjdend-Vlaams Toch stapten de 
studentenbonden met in het kollaboratie-avontuur 

Twee beelden uit mijn jeugd zijn me heel sterk 
bijgebleven Vooreerst het schrikwekkende zicht 
van hoe men „mcivieken" met het geweer in de rug, 
de straat opjoeg en hun meubilair verbrandde, na de 
rest van het huis te hebben leeggeplunderd Ik was 
toen amper 13 jaar Onze familie bleef gespaard Pa 
was nochtans radikaal-Vlaams en lid van de Vlaamse 
Wacht, maar hij hield zich angstvallig afzijdig van 
elke vorm van kollaboratie 

Verder herinner ik me nog biezonder goed de dy-
namitering van de IJzertoren en hoe wij, met de stu
dentenbond, per fiets vanuit Geel naar Diksmuide re
den voor de eerste naoorlogse bedevaart Het beekJ 
van de brokstukken en de vermelde toren 

In Leuven ging ik rechten studeren, samen met 
politieke, sociale en administratieve wetenschappen 
Ik was heel nauw betrokken bij het KVHV als 
redaktiesekretaris van „Ons Leven", waarvan Rik 
Vandekerckhove toen hoofdredakteur was 

De foto IS merkwaardig Ten tijde van de Fosty-
aktie trokken wij met een aantal studenten naar 
Diksmuide Het lag in onze bedoeling om vanop een 
balkon, verkleed als sinterklaas, snoepgoed te gooi
en naar de „Fostielen" De BOB kwam echter ook 
achter ons plan, met als gevolg dat alle „verdachten" 
in de nor vlogen Nadien was er te Leuven wel een 
slotviering voor en met alle „oud-strijders" Allen die 
gevangen hadden gezeten, tooiden zich in piama En 
WIJ uiteraard als sint 

De baardloze sint Is Jo Belmans C° 1931), advo-
kaat en VU-volksvertegenwoordiger voor het arr 
Turnhout 

Houdens van duiven, pluim
vee en andere kleine dieren pak
ten roofvogels nogal eens dras
tisch aan De overheid doet nu 
middeltjes aan de hand om roof
vogels op afstand te houden 
zonder ze uit te roeien 

Roofvogels zijn in drie groe
pen in te delen de valkachtigen, 
met lange puntige vleugels om 
met grote snelheid in open ge
bied te jagen de havikachtigen, 
met korte ronde vleugels en een 
lange staart voor het vliegen in 
bosrijke gebieden, waar grote 
wendbaarheid een vereiste is, 
de arendachtigen, waaronder 
ook de buizerds vallen met gro
te brede vleugels Zij zoeken 
hun prooi moeiteloos zwevend 
op grote hoogte 

Deze typen roofvogels zijn in 
Safaripark Beekse Bergen te 
zien De training is voor alle 
vogels dezelfde en vraagt vooral 
geduld Paul Bevan „Het is be
langrijk dat je jezelf als trainer in 
bedwang houdt Als een vogel 

-f 
^^M m f^k Hllvaren-

^^m U / beek 
• • ^ Noord-
^^^v V Brabant even 
^ ^ ^ ten zuiden 

van Tilburg, is zo bij de deur, net 
over de Antwerpse grens (nou jaJ 

Hllvarenbeek is een typisch 
Kempens dorp met een pracht van 
een centrum waann vooral de laat
gotische l(erk met zijn opvallende 
toren de aandacht trekt 

Verscheidene natuurgebieden 
met het domein de Utrecht 
(2500 ha) als meest gekende, nodi
gen uit tot rekreatie, zodat u de 
drukte van het safaripark even kunt 
vergeten. 

iets doet wat je met wilt, kun je 
hem geen tik geven Dat onder
mijnt zijn vertrouwen in je Het 
trainen is veel meer een kwestie 
van de goede dingen belonen en 
proberen te voorkomen dat de 
vogel dingen doet die jij met wilt" 

De groots opgezette Canade
se roofvogelshow is nog tot 
23 september elke dag te zien in 
het Safaripark Beekse Bergen 
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Geen Uefacup voor Anderlecht 

Racing Jet, 
klein wonder 

Zaterdag is het doek gevallen over het Belgisch 
voetbalseizoen '83-84. Natuurlijk blijft er nog het Eu
ropees landenkampioenschap in Frankrijk maar deze 
kompetitie slaat eigenlijk de brug naar het volgende 
seizoen waarin ons voetbal zijn geschonden prestige 
moet proberen bij te werken. 

DE voorbije campagne 
wordt immers liefst zo 
vlug mogelijk vergeten. 

Er gebeurde meer naast dan op 
het veld en de geloofwaardig
heid van het gebeuren werd 
grondig ondermijnd. 

„Feuilleton"... 
De radio-sportredaktie zette 

in haar jongste uitzending van 
Sportmaraton de feiten nog 
eens op een rijtje onder de vorm 
van een „feuilleton". Weinig au
teurs zouden een beter scenano 
hebben kunnen bedenken. Pijn
lijk en triest en voor een sport
liefhebber geschikt om zo vlug 
mogelijk trachten te vergeten. Al 
wijst alles erop dat er nog een 
staartje zal worden aan vastge-
breid. De betrokken spelers wil
len immers nogmaals bij de bond 
aankloppen alvorens zich tot de 
rechtbank te wenden Hoe de 
bond ooit strafvermindenng zal 
kunnen verantwoorden zonder 
volledig gezichtsverlies te lijden, 
blijft ons voorlopig een raadsel 
Maar laten we de affaire voor 
wat ze IS en keren we nog even 
terug naar de groene rechthoek 
die in feite het aktieterrein van 
deze sport zou moeten blijven. 

In de voorbije dagen vielen de 
laatste beslissingen. Anderlecht 
heeft de Uefacup geen tweede 
maal na elkaar kunnen winnen 
en het bescheiden maar aan
doenlijk sympatieke Racing Jet 
Brussel promoveert naar de 
hoogste klasse. Dat Beveren de 
Supercup won tegen AA Gent-
in-vakantiestemming vermelden 

we volledigheidshalve maar 
heeft in feite niets te betekenen. 

Anderlecht is in Londen ten 
onder gegaan met de straf
schoppen. Dat die elfmeters een 
„lotenj" zijn, kan worden bijgetre
den. Maar de internationale wed
strijdkalender zit zo volgepropt 
dat nooit nog ruimte kan worden 
gevonden voor testwedstrijden... 
Ovengens moet Anderlecht 
maar in eigen boezem kijken. Het 
verkwanselde de ultieme triomf 
in eigen stadion In de heen
match kregen de Brusselaars de 
wedstrijd nooit onder kontrole. 
Toen bleken zij onbekwaam de 
match te „maken". In de Engelse 
hoofdstad ging het een stuk be
ter en. gemakkelijker Er was 
ruimte zat om te counteren Toch 
gaf Anderlecht in het zesde 
wedstrijdkwartier de winst uit 
handen aan een tegenstander 
die ontegensprekelijk minder 
klasse en talent in de rangen 
verzamelde. Het heroïsch karak
ter van de partij sprak evenwel 
tot de verbeelding. Onverdiend 
verliezen waarborgt soms meer 
roem en eer dan droogweg met 
2 — 0 winnen. Een en ander belet 
niet dat de klub uit het Astrid-
park onze voornaamste voetbal
ambassadeur was, is en wellicht 
ook nog een tijdje blijft Hoe 
„arm" zou het Belgisch voetbal 
internationaal met overkomen 
zonder de paars-witten' Ze we
ten daar in Anderlecht altijd ver
duiveld goed wat ze moeten 
doen en laten. Hebben ze aange
kondigd dat men van ze geen 
wonderen moet verwachten op 
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Ibis Kortrijk werd voor de vijfde maal in zijn bestaan landskampioen volleybal Zaterdag wonnen zij hun 
derde titel in successie De Westvlamingen, deskundig getramd door de suksesrijke Nederlander Pier
re Mathieu, waren in de voorbije maanden ongetwijfeld de beteren van Kruikenburg, Herentals en 
Genk. Een en ander belet ons evenwel met de volleybalbond te verzoeken rationeler tewerk te gaan 
bij het opstellen van de kalender Kortrijk wordt landskampioen op een ogenblik dat de zomersporten 
de zaalsporten hebtjen verdrongen. De weerklank van de in de nakompetitie geleverde prestaties blijft 

daardoor beperkt 

de transfermarkt maar zijn ze 
intussen bezig die hoogbegaaf
de Enzo Scifo te naturalizeren. 

Racing Jet 
Anderlecht, dat door de de

gradatie van RWDM even dreig
de de enige erfgenaam te wor
den van de rijke Brusselse voet-
baltraditie, krijgt volgend seizoen 
onverwacht gezelschap in de 
hoogste klasse In de schaduw 
van de Heizelkuip is Racing Jet 
naar de topreeks geklommen 
Onopvallend en zonder drukte, 
zoals steeds levend op eigen 
ntme en met eigen ideeën Het 
wordt vaak gezegd maar deze 
klub onderscheidt zich wel dege
lijk van alle anderen. Ze leeft 
nagenoeg zonder wedstrijdin
komsten. Men haalde in het 
voorbije seizoen amper een ge
middelde van 2.000 De vereni
ging wordt evenwel geleid door 
twaalf beheerders die zich soli
dair verantwoordelijk hebben 
gesteld voor eventuele verlie
zen. Dat is in die mate ongewoon 
dat eventuele tekorten op de 
jaarbalans door de betrokkenen 
onmiddellijk moeten worden 
aangezuiverd. Hoeft het enig be
toog dat de klub in de gegeven 
omstandigheden zuinig en be
kwaam wordt beheerd en dat zij 
weigert verder te springen dan 
haar stokje lang, of beter kort is. 

Het kleine Jette naar 1ste afdeling. 

Racing Jet wordt geleid door 
een nieuw soort klubbestuur-
ders. Door mensen die cijfers 
„juist" kunnen interpreteren en 
die al hun inspanningen koncen-
treren op het scheppen van een 
klubgeest van een eigen leefkli
maat Daarin bijgestaan door een 
echte en onvervalste mecenas 
Mijnheer Caretten, een uit Blan
kenberge afkomstige, inmiddels 
gepensioneerde, ondernemer 
die al decennia lang veel geeft 
zonder ooit wat terug te vragen 

Zelfs geen publiciteit Een echt 
specimen dus die zeker even 
veel recht heeft op erkentelijk
heid als levende klubleiders die 
zichzelf door hun beheerraad 
laten eren bij de naamkeuze van 

een herbouwd voetbalstadion. 
Maar goed Racing Jet vernjkt 
dus ongetwijfeld de eerste klas
se Zoniet sportief dan toch men
selijk Wanneer de klub zware 
aanpassingsmoeilijkheden 
moest ondervinden, zal dat ze
ker geen aardbeving veroorza
ken Integendeel Racing Jet 
heeft in de loop der jaren leren 
leven naar zijn middelen Het is 
mentaal en organizatorisch beter 
voor de toekomst gewapend 
dan menige topklub. Voetbal is 
er méér dan een spel én (met) 
centen Het is een leefwijze voor 
tientallen onbaatzuchtige mede
werkers die bewijzen dat er in 
deze moeilijke tijden met veel 
goede wil en toewijding nog 
steeds heel veel mogelijk is' 

Los Angeles: „het" bewijs 

De Amerikanen zouden zichzelf niet meer zijn in
dien zij de Russische boycot van de Olympische 
Spelen niet proberen te bagatellizeren. Hun chauvi
nisme overtreft ruimschoots de soortgelijke „afwij
king" van de Fransen en de Engelsen. Met of zonder 
Russen, met of zonder Oostduitsers het zal voor de 
stoere kampioenen uit de States geen verschil 
uitmaken. 

, E Russen hebben anders 
niet gewacht om het te
genovergestelde te be

wijzen De basketbalspelers van 
coach Gomelski — ook al niet de 
eerste de beste — demonstreer
den tijdens het pre-Olympisch 
tornooi in Frankrijk een nooit 
eerder gezien overwicht. Zij 
sloegen zelfs de Amerikaanse 
waarnemers met verstomming 
Tkatsjenko (2 m 20 ) en Sabo-
nis (slechts 2 m 15) inspireerden 
hun ploeg tot het volmaakt kom-
bineren van efficiëntie en spek
takel Het was alsof de Russen 
wachtten op de boycot om ein
delijk eens wat te laten zien 
Bewondering en droefheid dus 
bij de basketballiefhebbers 
Droefheid omdat „de" match van 

de jaren tachtig zeker met in Los 
Angeles zal worden gespeeld. 
De Spelen alvast van één abso
luut hoogtepunt beroofd' 

Maar ook op en rond de tar-
tanbaan laten de Sovjets zich 
met onbetuigd Sergej Boebka 
sprong 5,85 meter hoog met de 
polsstok en Natalia Lissovskaia 
stootte de kogel 22 m 53 ver 
Twee nieuwe wereldrekords 
We veronderstellen dat de Rus
sen en Russinnen het daarbij 
met zullen laten 

ZIJ hebben immers geen re
den meer hun seizoen planma-
ting op te bouwen Zij mogen de 
topprestaties spreiden De „ex
plosie", die voor begin augustus 
was voorzien, werd immers voor 
onbepaalde tijd uitgesteld 
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„De Vlaamse kwestie 1830-1914" 

Een vlijmscherpe 
ontleding van de 
verfransingspolitiek 

Harry Van Velthoven heeft, onder de titel „De Vlaamse kwestie 1830-1914. 
Macht en onmacht van de Vlaamsgezinden", een bijdrage geschreven tot de 
geschiedenis van de Vlaamse Beweging. Met deze uitgave beoogt hij een leem
te op te vullen door een grondig onderzoek naar de positie van de Vlaamsgezin
den in hun respektieve politieke partijen en de verhouding van deze partijen tot 
de Vlaamse kwestie. Er was dus eerder reden te spreken van onmacht dan van 
macht 

Het boek is nogal stroef geschreven en moeilijk leesbaar, doch goed gedoku-
menteerd. 

D£ auteur begint zijn boek 
met een beschrijving en 
ontleding van het kies-

telsel of de kiesstelsels in ons 
land in de periode die hij behan
delt, van 1830 tot 1914. Dit is met 
onnuttig omdat daardoor duide
lijk gemaakt wordt hoe moeilijk 
het was voor de Vlaamsgezin
den om politieke macht te ver
overen. 

Verfransings-
mekanisme 

Harry Vaq Velthoven heeft op 
voortreffelijke wijze het verfran-
singsmekanisme ontleed dat 
door de Belgische Staat of de 
Belgische regeringen gebruikt 
werd om Vlaanderen te verfran
sen. Hij laat er geen twijfel over 

bestaan dat dit een doelbewuste 
politiek was, die zolang mogelijk 
volgehouden werd. 

Hij werpt ook een schril licht 
op de reakties en de houding 
van de Walen. Het feit dat zijn 
belangstelling gericht is op het 
politiek gebeuren brengt mee 
dat hij ook grote aandacht be
steedt aan de parlementaire de
batten, de stemmingen in het 
parlement, het gedrag van de 
parlementsleden. 

In dit opizcht brengt hij een 
met onbelangrijke korrektie aan 
to.v de voorstelling alsof het 
alleen de katolieken waren die 
het moesten doen en alsof de 
Vlaamse beweging haast uitslui
tend gedragen werd door kato
lieken, een voorstelling die voor-

Bob Dylan 
Het IS geen dagelijks nieuws 

dat iemand als Bob Dylan 
naar Europa komt. En toch ge
beurt het, slechts voor één 
avond. Een belangrijke gebeurte
nis dus want men mag gerust 
stellen dat Bob Dylan sinds een 
kwart eeuw het wereldshowge-
beuren — tot bij ons in Vlaande
ren! — voor een part heeft beïn
vloed. 

Wie zich de zestiger jaren 
hennnert zal er ongetwijfeld kun
nen over meespreken. 

Bob Dylan zal te zien en te ho
ren zijn op donderdag 7 juni in 
het Stadion van Schaarbeek, Al
gemeen Stemrechtlaan (nabij 
Lambertmontlaan en Josaphat-
park) te Schaarbeek. 

Vanaf 19 u. 30 tot 21 u. treedt 
Santana op met een mengeling 
van jazz, ntme en blues. Tussen 
21 u. 30 en 23 u. treedt Dylan op. 
Beide artiesten besluiten samen 
de avond. 

Inkompnjs: 750 fr., aan de kas
sa 850 f r. 

al prof. L Wils nogal eenzijdig 
verdedigd heeft. De werkelijk
heid is bij nader toezien veel 
genuanceerder. 

Niet ten onrechte onder
streept hij de in feite Vlaams-
vijandige houding van het epi-
skopaat en van de katolieke re
geringen die gedurende een lan
ge periode aan het bewind wa
ren, en die mets onverlet lieten 
om de pogingen van de Vlaams
gezinden tegen te werken en te 
saboteren. 

Katolieke 
verantwoor

delijkheid 
De machtspositie van de kato

lieke partij in Vlaanderen brengt 

Spotprent n.a.v. de amendementen op het voorstel-Coremans, uit 
16 dec. 1888. 

ook mee dat zij een zeer grote 
verantwoordelijkheid droeg voor 
het uitblijven van maatregelen of 
wetten die tegemoet kwamen 
aan de zo gerechtvaardigde 
Vlaamse eisen. 

De auteur besteedt ook veel 
aandacht aan de samenhang van 
de sociale kwestie en de Vlaam
se kwestie, een samenhang die 
al te lang genegeerd werd. Dit 
was zowel het geval langs de zij
de van de Vlaamsgezinden als 
langs de zijde van de socialisten. 
Ook de kristen-demokratie heeft 
zich met vereenzelvigd met de 
Vlaamse Beweging, zoals dit wel 
het geval was in het Daensisme. 
De grote rol van Lodewijk de 
Raet, die de sociale en ekonomi-
sche dimensie van de Vlaamse 
kwestie op wetenschappelijke 
wijze aantoonde, wordt goed on
derstreept. Dit boek IS geen al
gemene geschiedenis van de 

Vlaamse Beweging in de behan
delde periode (en beoogde dit 
ook niet), maar als het ware een 
aanvulling. 

Leerrijk is ook hetgeen de 
auteur schrijft over Brussel en 
het arrondissement Brussel, hoe 
dit feitelijk opgeofferd werd en 
overgeleverd aan de stelselmati
ge verfransingspolitiek. 

Het is een leerrijk boek, dat 
niet aan de oppervlakte blijft, 
maar indringend ingaat op de 
behandelde materie. Als dusda
nig een waardevolle bijdrage tot 
een betere kennis van wat zich 
precies afgespeeld heeft in de 
partijen en in het parlement. 

F.v.d.Elst 

De Vlaamse Kwestie 1830-
1914. Macht en onmacht van de 
Vlaamsgezinden, door Harry 
Van Velthoven. 
Ultg. UGA te Heule. 1.798 fr. 

Herman van Veen 
zendt signalen uit 

De jongste jaren leek het of Herman van Veen het 
glimlachen had verleerd. Zijn shows kon je moeilijk 
opgewekt noemen, vooral zijn liedjes zaten mijlenver 
van het sprankelende Harlekijn waarmee hij ooit de 
harten veroverde. 

VAN VEENS nieuwe LP 
draagt de titel „Signa
len" De liedjes zijn be

schrijvingen van mensen in hun 
omgeving en wat er gebeurt 
wanneer hun signalen en tekens 
naar buiten met worden opge
vangen. Het mooiste voorbeeld 
IS ongetwijfeld het derde liedje 
„Afwezig", over de kassierster 
van een supermarkt die haar 
geestdodend werk slechts kan 
volhouden door tijdig in de fanta-
zie te vluchten. 

Hoopvol 
De meeste nummers van de 

plaat kennen we van zijn show 
die hij eind vorig jaar op tal van 
plaatsen in het Vlaamse land ten 
beste gaf en waarin Herman van 

Veen de harde realiteit opnieuw 
met meer poëzie en romantiek 
wist over te brengen. Hoewel de 
meeste liedjes een muzikale om
lijsting in mineur meekregen, dui
ken telkens weer hoopvolle be
trachtingen op. BIJ voorbeeld het 
titellied „Signalen", over de „dwa
ze moeders op het plein" wordt 
afgerond met „de redding moet 
al bezig zijn, de anderen zijn hulp 
gaan halen". Of nog op de om-
mekant wordt op tekst van dich
ter Herman De Coninck, het hu
welijk met een hernieuwbaar 
„Huurkontrakt" vergeleken Ook 
kan van Veen zijn bewondering 
voor de sfeer van de lichtstad 
Parijs niet wegsteken en zowel 
„Parijse tango" als de ode aan 
„Edith Piaf' zijn pareltjes van het 
luisterlied. 

„Hilversum lil" is een aanklacht 
tegen de manipulatie door de 
zakenwereld van het alledaagse 
leven. 

Vragen 
Herman van Veen schreef 

maar een paar teksten zelf en 
zijn beperktheid in dit vak apart 
beseffend deed hij terecht een 
beroep op Willem Wilminck, die 
we zonder twijfel naast een Le-
nart Nijgh kunnen plaatsen. 

Net als Boudewijn De Groot in 
„Maalstroom" is Herman van 
Veen met „Signalen" in een pe
riode vol vragen omtrent van
daag terechtgekomen. Maar ook 
dat is een deel van wat een 
bewust artiest aan zijn publiek 
kan meegeven: het gevoel dat 
het niet allemaal „show" is! (De 
LP is uit bij Polydor, een eigen 
Harlekijn-produktie, muzikaal in 
handen van zijn talentvol pianist 
Erik van der Wurff, nr. 821-2721. 
Ook verkrijgbaar op cassette en 
Compact Disc, digitale opname). 

Sergius 
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Vlaanderen in Europa: 
samen aan 't werk 
Amper twee weken scheiden ons van de Europese 
Verkiezingen. Morgen zaterdag gaat de nationale 
VU-EVA-Euromeeting door in de Antwerpse Singel. 
Deze week brengen wij de tweede aflevering van 
het Europees programma van de VU. 

Het Europees ekonomisch be
leid moet zich hoofdzakelijk rich
ten op de programmatie in sek
toren wier dimensie slechts door 
een Europese aanpak kan wor
den beheerst zoals staal, tekstiel 
en scheepsbouw, alsmede op de 
gezamenlijke regelingen van in-
frastruktuur zoals scheepvaart 
en vervoer 

Van welvaart 
naar welzijn 
De Volksunie wenst dat ook 
binnen de ruimte van de Europe
se Gemeenschap de vnje markt-
ekonomie als basisbeginsel 
wordt gehanteerd, echter met 
zonder dat de Europese en de 
regionale overheden korrige-
rend kunnen optreden 
Inzake het vrij verkeer van goe
deren dient het Europees Parle
ment daadwerkelijk gebruik te 
maken van de bevoegdheid, de 
Kommissie te sanktioneren in 
geval van niet-naleving van het 
Verdrag Het Europees beleid 
moet het als een van zijn belang
rijkste taken beschouwen, de 
kansarme regio's tot gelijkwaar
digheid te brengen Een her
oriëntering in de richting van een 
sociaal en regionaal beleid via de 
daartoe voorziene Fondsen 
dient als prioriteit gesteld te wor
den 

Kansarme regio's 
De Volksunie beschouwt de pro-
teksionistische maatregelen van 
sommige lidstaten, zowel als de 
egoïstische eis tot gelijke terug
vordering van aan Europa afge
dragen gemeenschapsgelden 
als het ondergraven van ieder 
gemeenschappelijk ekonomisch 
beleid De Volksunie stelt vast 
dat in het huidig Europees eko
nomisch beleid al te vaak de 
grootschaligheid en het centra
lisme worden aangeprezen De 
Volksunie wenst een Europese 
ekonomie die met alleen op wel
vaart maar vooral op welzijn is 
gericht, door het bevredigen van 
de echte welzijnsbehoeften 
Zowel de ekonomie als het wo
nen en het verkeer mogen de 
noodzakelijke band met de mens 
en de natuur niet verliezen Dit is 
slechts verwezenlijkbaar indien 
het gezag dicht bij de enkeling 
geplaatst blijft, wat doorzichtig 
federaal opgebouwde beleidsni
veaus veronderstelt, vertrek
kend van het regionaal gezag 
Het regionaal gezag is best ge
plaatst voor het stimuleren van 
de kleine en middelgrote onder
nemingen, wier ekonomische 
waarde onvervangbaar is Via 
interregionaal en Europees over
leg moeten gelijke kansen ge
schapen worden voor de kleine 
en middelgrote ondernemingen 
om hun handicap tegenover gro
tere ekonomische machtskon-
centraties te overwinnen Het 
regionaal gezag moet in staat 
gesteld worden, overleg te ple
gen en akkoorden te sluiten over 
ekonomische probleen die de 

regio overschrijden Dit interre
gionaal overleg is een van de 
pijlers van de makro-ekonomi-
sche samenwerking 

Samenwerking 
Derde Wereld 
De Europese dimensie moet vol
waardig benut worden voor het 
onderzoek en de ontwikkeling 
van nieuwe technologieën en 
spitstechnologieën Aan de hui
dige versnippering van inspan
ningen terzake over de nationale 
staten en hun vaak met in over
eenstemming gebrachte pro
gramma's dient een einde ge
steld 

Bijzondere aandacht dient door 
de Europese Gemeenschap ge
schonken te worden aan de sa
menwerking met de ontwikke
lingslanden van de Derde We
reld, die nog steeds de beste 
klanten zijn voor de uitvoer van 
de Gemeenschap Deze aan
dacht mag met beperkt blijven 
tot gewezen koloniale gebieden 
van de Europese partners De 
louter zakelijke aanpak mag met 
de enige drijfveer zijn Hoe dan 
ook moet, o m door een nieuwe 
arbeidsverdeling op wereld
schaal, een einde gesteld wor
den aan de absurde toestand dat 
gelden van de Europese Ge
meenschap verpild worden aan 
het produceren van overschot
ten, terwijl de armoede in de 
Derde Wereld en dus ook het 
verdwijnen van de Derde We
reld als handelspartner voor Eu
ropa toenemen 

De Volksunie wil een uitbreiding 
van het verdragsrecht van de 

De samenwerking met de ontwikkelingslanden van de Derde Wereld 
moet biezondere aandacht krijgen en mag met beperkt blijven tot de 
gewezen koloniale gebieden van de Europese partners (foto Zafar) 

Europese Gemeenschap, onder 
meer voor het voorschrijven van 
een gedragskode aan en het 
opstellen van een juridisch sta
tuut voor de multinationale on
dernemingen De Volksunie wil, 
als eerste stap tot een ruimer in-
kijkrecht, de toepassing van de 

Vredelingnchtlijn die multinatio
nale bedrijven verplicht tot infor
matie van hun werknemers 

Het Europees ekonomisch be
leid zal slechts doelmatig kunnen 
werken binnen een evenwicht 
geregionalizeerd Europa 

Voorrang aan werkgelegenheid 
BIJ voorrang wil de Volksunie 
aandacht voor het verschaffen 
van werkgelegenheid Daartoe 
moet de Europese Gemeen
schap o m resoluut de stap zet
ten van een douane-ume naar 
een echte eenheidsmarkt en 
moet ze een selektief industrieel 
beleid voeren 

De Volksunie heeft bij haar be
kommernis voor de werkver
schaffing vooral oog voor de 
jeugdwerkloosheid Zij wil dat 
het Europees Sociaal Fonds rui
mer aangewend wordt voor een 
Europees vormingsprogramma 
voor jongeren en tot ophalen 
van de vormingsachterstand bij 
vrouwen De bestrijding van de 

werkloosheid vereist op de eer
ste plaats naast algemene Euro
pese overeenkomsten over 
loonniveau en werktijd, een re
gionale aanpak Het Europees 
Sociaal Fonds en de Europese 
Investenngsbank kunnen een 
nuttige aanvullende rol spelen 
onder meer door steun aan de 
sterkst getroffen regio's 
De Volksunie wil tevens, dat 
zowel het Sociaal als Regionaal 
Fonds gebruikt worden in het 
teken van de werkverschaffing 
Deze Fondsen moeten over rui
mere middelen beschikken Het 
rekonversiebeleid en de werk
verschaffing moeten hun dina-
miek voornamelijk putten uit de 
gewestelijke autonomie Het is 

DIJ het verschaffen van werkgelegenheid moet het beginsel, werk in ei
gen streek" centraal staan Arbeiders zijn geen produktiegoederen die 
willekeurig verplaatsbaar zijn 

dan ook logisch dat de Europese 
Fondsen de regio's daarbij recht
streeks steunen, ook zonder de 
omweg langs de nationale 
hoofdsteden 

BIJ het verschaffen van werkge
legenheid moet immers het be
ginsel „werk in eigen streek' 
centraal staan Arbeiders zijn 
geen produktiegoederen die wil
lekeurig verplaatsbaar zijn Veel
eer moet de industne zich vesti
gen daar waar de nodige ar
beidskrachten voorradig zijn Dit 
beginsel mag echter geen af
breuk doen aan het vrij verkeer 
van personen De scholing en 
opleiding van jonge Vlamingen 
moet hen mentaal en technisch 
voorbereiden op taken in het 
ruime Europese werkterrein met 
behoud van hun band met de 
Vlaamse gemeenschap 

De mechanismen van de vnje 
marktekonomie moeten gekorri-
geerd worden door selektieve 
investeringen om de ekonomi
sche aktiviteit in de zwakke re
gio's aan te zwengelen Zeker in 
een eerste stadium moet in deze 
regio's gezocht worden naar in
vesteringen in arbeidsintensieve 
sektoren en ondernemingen 

Bedrijfs-
demokratie 
dringend 
Om zich in de stnjd voor de 
wereldmarkten te handhaven te
gen grote industriële complexen 
zoals de Verenigde Staten en 
Japan, zal het Europese bedrijfs
leven struktureel moeten aange
past en vernieuwd worden De 
verhoogde verantwoordelijkheid 
van de Europese werknemers 
vergt dringend dat de demokra-
tie in de ondernemingen wordt 
verwezenlijkt onder meer door 
inkijk- en inspraakrecht en door 
de hervorming van de beheers
organen zoals trouwens voor
zien in het modelstatuut voor de 
Europese naamloze vennoot
schap 
De aansluiting op de snelle tech

nologische evolutie, het verwe
zenlijken van het recht op arbeid, 
de vermenselijking van de ar
beid, de herwaardering van de 
handenarbeid vergen een alge
mene Europese aanpak die de 
onderlinge konkurrentie en het 
mekaar overtroeven de weg af
snijdt De overlegdemokratie 
vereist, dat op Europees vlak 
samenwerkings- en overlegorga
nen ontstaan tussen waarlijk Eu
ropese sociale partners, regiona
le overheden en de Europese 
overheid 
BIJ het oplossen van onvermijde
lijke belangenkonflikten heeft 
het belang van de gemeenschap 
in principe voorrang op het indi
vidueel of groepsbelang Het 
door de Volksunie vooropge
steld samenhongheidsmodel 
vergt, ook in Europees verband, 
een speciale bekommernis voor 
zwakkere groepen en niet-geor-
ganizeerden Een op de toe
komst gencht beleid mag zich 
met vastklampen aan het be
houd van werkgelegenheid door 
subsidiering van marginale of ten 
dode opgeschreven bedrijven of 
bedrijfstakken maar moet reso
luut Tiikken op werkverschaffing 
in V* rnieuwde nieuwe en toe
komstgerichte sektoren en spits
technologieën 

Het 
VU-EVA-
verkiezings-
programma 

Geïnteresseerden die het hele 
programma in een net bundeltje 
thuis willen ontvangen schrijven 
een briefje naar het VU-sekreta-
riaat, Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel of bellen 02/2194930 
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Nu zondag in Leuvens „Sportkot" 

VU-sportdag 
verwacht 
sportieve VU-families 

Zondag is het zover! Dan grijpt in Leuven de (stilaan traditionele) 
sportdag plaats. Samen met het politiek kollege van Leuven (dat 
instaat voor de gastvrijheid ter plaatse) heeft de nationale VU-
sportkommissie op een perskonferentie het uitgebreid sportpro
gramma bekendgemaakt. 

Er is niet alleen voor elk wat wils; het dagprogramma is 
gewoonweg indrukwekkend. Nu reeds staat vast dat het ganse 
sportcomplex (het sportkot) in Heverlee zal bruisen van aktiviteit 
Maar ook vér erbuiten zullen de deelnemers aan de nationale VU-
sportdag zich vitaal laten opmerken. 

Namens het Leuvens politiek kol
lege wees voorzitster Ariette De-
geest-Lambrechts erop dat deze 
derde VU-sportdag niet alleen ruime 
belangstelling geniet Cte oordelen 
naar de positieve weerklank maar 
door het sukses van de manifesta
ties volgende zondag in Leuven ook 
definitief kan en moet uitgroeien tot 
een jaarlijks sportfestijn 

VU-kamerlid Jan Caudron pleitte 
andermaal voor een gedegen 
Vlaams sportbeleid en herinnerde 
aan de talnjke initiatieven die de VU-
mandatarissen (vooral in het parle-
menO bij herhaling en met aandrang 
blijven ondernemen Op 3 juni, aldus 
Jan Caudron zal nog eens metter
daad blijken dat de VU een sportieve 
partij IS 

Animator Johnny Berebrouckx 
lichtte het uitgebreid sportprogram
ma toe en hennnerde aan de doel
stellingen van de VU-sportkommis-
sie 

Allereerst het stimuleren van een 
echt sportbeleid zowel op nationaal 
als op gemeentelijk domein Twee-
dens de politieke mandatarissen en 
leden van de Hoge Raad voor de 
Sport inspireren om een gezonder 
sportbeleid uit te dokteren 

17 juni: extra-
politieke tribunes 

VU op 
radio en TV 

In het vooruitzicht van de Eu
ropese verkiezingen stellen ra
dio en TV extra-politieke zendtijd 
ter beschikking van de politieke 
partijen Als geheugensteuntje 
voor onze lezers graag de uren 
en zenders waar en wanneer de 
VU in de eter zit 

• Vrijdag 1 juni, op BRT 1-radio 
na het nieuws van 13 u 
• Dinsdag 5 juni, op TV 1 na 
het eerste avondnieuws 
• Dinsdag 12 juni, op BRT1-
radio na het nieuws van 13 u en 
dezelfde dag op TV 1, na het 
eerste avondnieuws 

Vooral IS het derdens, nodig met 
alle middelen de sportbeoefening 
(niet altijd streng-kompetitiefO aan te 
moedigen 

Voor de VU-sportkommissie is de 
organizatie van een jaarlijkse natio
nale sportdag een bekroning van 
onophoudend stil kommissiewerk 

Gezellige bedoening 
Wat het symposium betreft dat in 

de voormiddag plaatsgnjpt, valt het 
op dat het programma nog meer dan 
voorheen deskundig - gedetailleerd 
de diverse aspekten van het sport
beleid zal belichten En dan nog wel 
met medewerking van uitmuntende 
deskundigen zoals dokter Frans Van 
den Bossche (ere-advizeur van 
BLOSO), prof Van Gerven van de 
Leuvense universiteit, de heer Van 
Lerberghe (lid van de Hoge Raad 
voor de Sport), enz 

Wat de sportieve voor- en namid
dag betreft is het uiteindelijk de 
bedoeling hiervan een gezellige be
doening te maken voor de gehele 
VU-familie mandatarissen kaderle
den leden en sympatizanten 

Het definitief 
programma 

Sportief gedeelte 

Vanaf 9 u 30 selektiewedstrijden 
voetbal en volleybal, stadswandeling 
(3 februan) o I v kamerlid Willy Kuij-
pers tafeltennis bndge (Campus 
Irena) - 12 u 30 middagpauze gele
genheid tot middageten in de Alma 
III - Vanaf 13 u 30 start basketbal-
kompetitie, verderzetting voetbal- en 
volleybalkompetitie atletiek 4-kamp 
verspnngen, kogelstoten, 60 m spurt 
1 500 m lopen, tafeltennis 14 u jog
ging (7 km en 14 km), aerobic-dance 
(2de reeks om 15 uur), wandelen 
(2de wandeltocht om ong 15 u 5 km 
en 11 km), judo-initiatie —15 jarigen 
(tot 16 u 30) volkssporten, fietsen 
(30 km) - Omstreeks 17 u finale 
wedstrijden voetbal, basketbal en 
volleybal - 18 u pnjsuitreiking 

Symposium: „Sportbeleid 
in Vlaanderen" 

9 u 30 verwelkoming en inleiding 
door symposiumvoorzitter Jan Cau
dron - 9 u 45 visie op het Vlaams 
sportbeleid door dr Frans Van den 
Bossche (ere-medisch advizeur 
BLOSO) perisolaire bewegingsop
voeding, door Wim Piryns (inspek-
teur LO Oost-Vlaanderen) sport 
voor Vlamingen iN Brussel, door 
Jons Van der Borght (lid VU-sport-
kommissie), sportinfrastruktuur in 
Vlaanderen, door John Van den Bos
sche (oud-voorzitter BZSR), sport-
promotie, evolutie en toekomstper-
spektieven, door Johnny Bere
brouckx (oud-BLOSO konsulenO, 
sportwetenschappelijk onderzoek, 
door prof D Van Gerven (KUL), 
sport voor gehandicapten door J 
Van Lerberghe (Lid Hoge Raad van 
de Sport voorzitter kommissie ge-
handicaptensport) -11 u koffiepau
ze - 11 u 15 bespreking van de 
teksten in diskussiegroepen 
12 u 15 slottoespraak door Vic An-
ciaux, algemeen VU-voorzitter 

Net zoals dat vorig jaar te Dilbeek het geval was, zal ook zondag te 
Leuven de familie ruim aan haar (sportieve) trekken komen 

Op de druk bijgewoonde perskonferentie, waar het uitgebreid pro
gramma van de nationale VU-sportdag is voorgesteld, werd alle detai
linformatie verstrekt door VU-kamerlid Jan Caudron, en twee bezielers 
van de sportdag Stan Philips en Johnny Berebrouckx, geassisteerd 

door VNS-direkteur Gilbert Vanoverschelde 

Het VU-partijbestuur deelt mee 
Na afloop van het VU-partijbestuur van maandag 28 mei heeft algmeeen 

voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen aan de pers gedaan 

De Volksunie meent dat de eerste 
minister zich inzake het ekonomisch 
herstel vergallopeert Zij kan zich 
met van de indruk ontdoen dat de 
eerste minister zich met zijn verkla
ringen bezondigt aan een goedkoop 
elektoralisme 

Helaas voorbarig 
optimisme 

De Volksunie vreest immers dat 
een optimisme helaas voorbarig is 
Het IS gelukkig juist dat het bedrijfs
leven nu enige vruchten oogst van 
de zware inleveringen en de vnj 
simplistische devaluatie van de voor
bije 2 jaren De konkurrentiekracht is 
inderdaad vergroot en de export is 
toegenomen De wereldhandel is ge
stegen 

Maar hieruit besluiten dat de ge
voerde politiek van de Belgische 
regering een herstel inluidt, is met 
alleen misleidend maar bovendien 
gevaarlijk voor een ongewettigde 
euforie Met financiële en ekonomi-
sche statistieken kan men op elk 
ogenblik alle kanten uit en gelijk 
welke prognose voor de dag tove
ren 

De Volksunie wijst terzake op de 
volgende objektieve vaststellingen 
De belastingdruk vergroot de koop
kracht vermindert en de levensduur
te stijgt Terwijl het tekort van de 
Rijksfinanciën dit jaar en de volgen
de jaren astronomische afmetingen 
blijft aannemen en terwijl de werk

loosheid onaanvaardbaar hoog blijft 
Verder blijft onze industnele struk-
tuur en deze van de export zwak, 
vermits de broodnodige innovatie 
uitblijft 

Zolang de internationale financië
le- en bankkrisis voortduurt, is er 
voor West-Europa en dus voor ons 
land geen penode van echt ekono
misch herstel te verwachten Welnu 
op wereldvlak is de financiële toe
stand van de ontwikkelingslanden 
ten overstaan van de industnele lan
den meer dan katastrofaal 

Afgezien van de internationale fi
nanciële onevenwichten, heeft het 
beleid van de regenng met geleid tot 
gezonde en meer krachtige weer
baarheid op binnenlands vlak Inte
gendeel, Vlaanderen wordt nog 
steeds afgeroomd, overigens zonder 
gunstige resultaten voor Wallonië 
Algemene verarming en opsouperen 
van de Vlaamse reserves kunnen 
onmogelijk de weerstand vergroten 

Cockerill-Sambre 
Met verbazing heeft de Volksunie 

kennis genomen van de stelling van 
de heer Leysen, voorzitter van het 
VBO Deze meent dat CS eindelijk 
gered is Zelfs indien dit waar zou 
zijn, wat de Volksunie ten zeerste 
betwijfelt kan de VU met aanvaar
den dat men verzwijgt hoeveel mil
jarden deze operatie Vlaanderen 
heeft gekost ten nadele van de 
eigen broodnoodzakelijke industriële 
vernieuwing en tewerkstelling 

Bovenal vindt de Volksunie het 
hemeltergend dat de Belgische poli
tiek wordt goedgepraat waarbij de 
Waalse werknemers van Cockenll-
Sambre privileges genieten en de 
Vlaamse arbeiders onvoorstelbaar 
gediscrimineerd worden Een sociaal 
pakt doen aanvaarden in Cockerill-
Sambre waarbij de meest voordelige 
cadeaus worden toegekend, is ge
makkelijk Daarover hoeft de Belgi
sche regering heus met prat te gaan 
Al deze dure sociale voordelen moet 
Vlaanderen, dat de gesel van de 
werkloosheid ondergaat voor 60 % 
betalen 

BRT 
Het partijbestuur klaagt de hou

ding aan van de BRT die een vol
strekt eenzijdige benchtgeving gaf 
over de tv-konfrontatie tussen de 
heren Schiltz en Leysen In de zon
dagavond en maandagmeuwsuitzen-
dingen leek het alsof de heer Leysen 
alleen aan het woord was geweest 
terwijl de kijker tijdens de konfronta-
tie toch kon vaststellen dat minister 
Schiltz al de beweringen van de heer 
Leysen heeft weerlegd 

De VU protesteert overigens te
gen de uitlatingen van de heer Ley
sen inzake de sluiting van de Lim
burgse steenkoolmijnen Zij getuigen 
van een psychologische beïnvloe
ding door een personaliteit die geen 
verantwoording moet afleggen De 
Volksunie herhaalt haar stelling dat 
Vlaanderen heel wat over heeft voor 
Limburg, indien het kon beschikken 
over ruime bevoegdheden en finan
ciële middelen 
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Namens stad St.-Niklaas in Oostenrijk 

Jan Verniers overhandigt 
vredessteen in Sankt-Ulrich 

De gemeente Sankt-Ulrich in Oos-
tennjk nep zich uit tot vredesge-
meente van Europa en nodigde langs 
de konsulanten om een simbolische 
steen voor een vredesmonument te 
schenken 

Heel wat landen en gemeenten 
gingen hierop in Zelfs de stad Hiro
shima stuurde een steen die werd 
gevonden op 30 km van de plaats 
waar de atoombom in 1945 ontplofte 

Op zondag 20 mei 1984 werd in 
aanwezigheid van de president van 
Oostennjk het monument onthuld, 
waarin ook de steen geschonken 
door de stad Sint-Niklaas werd inge
metseld (Deze steen stelde het wa
penschild van de stad Sint-Niklaas 
voor samen met de vredesduif) 

Burgemeester De Vidts en het 
schepenkollege hebben VU-volks-
vertegenwoordiger Jan Verniers 
verzocht de stad bij deze plechtig
heid te vertegenwoordigen Jan Ver
niers werd dan ook samen met ande
re eregasten uit Japan, Polen Duits
land, Cuba, Engeland, Denemarken 
en vele andere aan de bondspresi
dent voorgesteld 

Ook had de VU-volksvertegen-
woordiger gelegenheid, door tussen
komst van een Duitssprekende tolk, 
zich met de heer Joshitaka Kawamo
to langdung te onderhouden De 
man overleefde het bombardement 
en kwam als enige heelhuids onder 
de puinhopen van een school Dit feit 
liet deze thans vijftigjarige direkteur 
van het vredesmuseum in Hiroshima 

verklaren „Ik heb Amenka overwon
nen 

Het kontakt dat de gemeenten 
o m langs verzustering of dergelijke 
initiatieven nemen kan alleen maar 
een gunstige invloed hebben op ge
zonde internationale verhoudingen 

IJzerbedevaart-
komitee Maasland 

Net als vonge jaren zal het IJzer-
bedevaartkomitee Maasland een 
busreis naar Diksmuide organizeren 
Ten einde de nodige schikkingen te 
kunnen treffen voor wat het aantal 
bussen betreft, worden de liefheb
bers verzocht zich zo vlug mogelijk 
en ten laatste voor 15 juni a s , te mel
den bij een van de volgende perso
nen M Bemong, Stationsstraat 161, 
3760 Lanaken, J Dubois, Kasteel
straat 41, 3761 Lanaken, L Wage-
mans, Rijksweg 446, 3630 Maasme-
chelen F Slechten, Torenlaan 12, 
3640 Maasmechelen, G Gevers, 
Dorpsstraat 10, 3650 Lanaken-Dil-
sen, L Leenders, Kasteelstraat 4, 
3650 Stokkem-Dilsen, E Hoeven, 
Genieskensstraat 66, 3640 Leut-
Maasmechelen, J Gilissen, Ever
straat 10, 3630 Maasmechelen 

De prijs voor de reis bedraagt 
300 fr Kinderen tot 16 jaar 200 fr 
Het kenteken kan ter plaatse worden 
gekocht Vertrekuren en opstap
plaatsen worden naderhand mede
gedeeld 

LIMBURG 
JUNI 

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

NEDERLANDSE PUZZEL CLUB 
met veel puzzelleden m 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) 

VU-Assenede 
opent 
Vlaams Huis 

Wie deze dagen tijdens de week
einden (en ook wel op doordeweek
se dagen) over het Diedenksplein 
van Assenede wandelt ziet daar 
langs de kant van het gemeentelijk 
sportkot een bedrijvigheid van jewel
ste Beroepsmensen en amateurs 
staan te metselen te schilderen en te 
timmeren om een oud buurtkafeetje 
om te toveren tot een stemmig 
Vlaams Huis Kosten (beperkt) noch 
moeite (onbeperkt) worden ge
spaard door deze groep vrijwilligers 
om er tegen de openingsdatum iets 
van te maken dat mag gezien 
worden 

Gemeenschapsminister Hugo 
Schiltz heeft ons reeds beloofd de 
officiële opening te komen houden 
op zaterdag 23 juni rond 20 u, waar
na een receptie gegeven wordt voor 
alle Asseneedse VU-leden en de 
personaliteiten uit de streek 

Vanaf zondag 24 juni zijn wij ge
opend voor het publiek en wij nodi
gen alvast alle flaminganten uit om 
eens een kijkje te komen nemen en 
een glaasje te nuttigen Openingsda
gen zijn voorlopig beperkt tot vnj-
dagavond de hele zaterdag en zon
dag en de feestdagen Ons adres 
Vlaams Huis „'t Leeuwke", Diederik-
plein te Assenede U kan er met 
naast kijken de welbekende kleuren 
en de Leeuw tonen u waar het is 

FVV-
St-Amandsberg 
op mode-toer 

Mode hoeft met altijd Panjs te zijn, 
daarom bezoeken wij het atelier van 
de bekende mode-ontwerpster 
Y Lauwaert te Maarkedal (Etikhove) 
op maandag 11 juni (2de pinkster
dag) Samenkomst om 13 u 45 aan 
het oud-gemeentehuis van St-
Amandsberg Na een wandeling in 
de mooie omgeving bezoek aan het 
atelier 

10 juni: 
Limburgs tuinfeest 

Op zondag 10 juni a s orgamzeert 
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 inschnjven ter plaatse of 
nu reeds bij de afdelingsbestuursle-
den van Limburg 

U wil investeren 
in de toekomst... dus in eigen regio 

dan eerst EBES kontakteren 
dé energieleverancier in Vlaanderen 

Raadpleeg onze adviseurs-industrie 

Antwerpen ir J Vincent, Mechelsesteenweg 271, tel 03-2800577 
Gent ir M Raskin, F Rooseveltlaan 1, tel 091-25 58 31 

Hasselt ir J De Greef, Herckenrodesingel 4, tel 011-2509 31 E B E S 

Dwars door Vlaanderen 
van Voeren naar Diksmuide 

Achtste VUJO's 
vredesfietseling 

V o o r de 8s te keer t r ek t V U J O per f i e t s naar de I J z e r b e d e v a a r t 
V o o r ve len is de b l o k p e n o d e dan net v o o r b i j en k o m t een f l i nke 
f i e t s t o c h t naar D i k s m u i d e a ls een u i t dag ing g o e d o p t i j d M e t e e n 
een p re t t i ge m e n g e l i n g van s p o r t p r e s t a t i e en V l a a m s e v o r m i n g . 

Hier het programma van deze 
uitstap dwars door Vlaanderen 

Uonderdag 28 juni Voeren-Genk 

Vertrek in Sint-Martens-Voeren 
(San Martino) om 17 uur AankorQst 
te Bilzen (Grote Markt) om 18 u 30 
te Genk (Chirolokaal Bret-Gelieren 
Richter 2 om 20 uur Maaltijd vor
ming en ontspanning Overnachting 
in het chirolokaal 

Vri jdag 29 juni Genk/Leuven/ 
Mechelen/Mol /Antwerpen-Mel le 

Vertrek in Genk (station) om 9 uur 
te Hasselt (GB Maxi Kunngen) om 
9 u 45 Herk-de-Stad (markt) om 
10 u 15 Te Diest (markü om 11 uur 
Te Leuven (Mgr Ladeuzeplein) om 
12 u 30 

Middagmaal in Leuven 

Vertrek in Leuven (St-Jakobs-
plein) om 14 uur Aansluiting mogelijk 
o m in Herent, Kortenberg en Gnm-
bergen 

Vertrek in Mechelen (Graan
markt) om 14 u 30 naar Grimbergen 

Vertrek in Grimbergen (Feniks-
hoO om 16 uur Aansluiting mogelijk 
o m in Asse Aalst Melie 

Vertrek in Mol (station lokaal 
„Malpertuus") om 14 uur Aansluiting 
mogelijk in Geel (markt) om 14 u 30 
en te Berchem (station) Vandaar 
verder met de trein naar Melle 

Vertrek in Antwerpen (Berchem-
kerk) om 14 uur en Antwerpen-
linkeroever (uitgang ,Kennedy-fiet-
serstunnel om 14 u 30 

Boterhammetjes meenemen i 's A-
vonds sport, vorming en ontspan
ning Overnachting in een kollege te 
Melle 

Zaterdag 30 juni Melle-Gent-
Diksmuide 

Ontbijt in het kollege en vertrek te 
Melle om 10 u 30 

Middagmaal in Gent (Vlaams Huis 
Roeland) om 13 uur vertrek te Gent 
(Laurentplein - Deinze 14 uur) - Tielt 
(16 uur), Lichtervelde (17 uur) Aan
komst te Diksmuide rond 18 uur 

Bezinning op de IJzervlakte 

Avondmaal Verbroedenng en 
ontspanning in Diksmuide 

Overnachting in een schoolge
bouw Slaapzak en luchtmatras mee
nemen! 

Zondag I juli 

Om 11 u 30 IJzerbedevaart en 
om 15 u 30 terugreis 

De terugreis geschiedt per auto
bus en de fietsen worden op een 
vrachtwagen geladen 

Praktika 

Bezemwagen bagagewagen en 
ziekenwagen van het Vlaams Kruis 
volgen de karavaan De deelnemers 
dienen het programma en de nchtlij-
nen van de organizatie te volgen 
Zorg dat je over een degelijke fiets 
beschikt Dat is echt belangnjk voor 
zo'n tocht I 

Aangepaste kleding voor regen en 
koud weer Wie inschrijft ontvangt 
verdere mededelingen 

Inschrijvingen 

Tijdig inschnjven is verplichti Na 
15 juni worden alleen nog inschnjvin-
gen aangenomen wanneer er nog 
plaats vrij is en mits betaling van 
lOOfr extra I 

Inschrijven geschied voor 15 juni 
bij VUJO-Barnkadenplein 12 1000 
Brussel 

Kostprijs wie vanaf donderdag en 
vrijdag vertrekt 600 fr wie vanaf 
zaterdagvoormiddag vertrekt, 
400 fr wie in Gent (na de maaltijd) 
vertrekt 300 fr 

Betalen voor 15 juni kontakt aan 
VUJO-bestuursleden (of bankbrief
jes opsturen) ofwel door storting op 
bankrekening nr 435-0256851-75 
van VUJO Barrikadenplein 12 1000 
Brussel 

Hienn is begrepen maaltijden 
overnachtingen begeleiding toe
gang tot de IJzerbedevaart de vor-
mings- en ontspanningsprogram
ma s Niet inbegrepen de terugreis 
(150 fr voor de bus) 

Inlichtingen en inschnjvingen op 
het Nationaal VUJO-sekretanaat 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel 
fel 02-2194930 elke werkdag tot 
18 u 30 of bij de regionale verant
woordelijken Limburg Jan Jambon, 
Richter 3 3600 Genk (011-356028) 
Brabant Vital Geeraerts Louis Wou
tersstraat 33, 3010 Wilsele-Leuven 
i'016-445650) Antwerpen Winfried 
Vangramberen Liersesteenweg 228 
2510 Mortsel (03-45577 34)) Oost-
Vlaanderen Carla Bnon Wolter-
straat 43 9110 St-Amandsberg 
(091-288251) 

TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

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

. TV-EKSPRES weet alles over tv. 
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Onfris dossier in Matdegemse gemeenteraad 

Landbouwer uit Adegem 
neemt het op tegen vervuilend slachthuis 

O p een algemene ledenbi jeenkomst van het Algemeen Boeren Syndikaat werd het dossier dat land
bouwer Roger D e Clercq uit Adegem heeft samengesteld over de brucel losebesmett ing bij zijn dieren, 
aan de leden en ons voorgesteld. Het was de heer Van Waesberghe, vertegenwoordiger van A B S , die 
de nodige uitleg gaf bij het dossier. 

In de inleiding schrijft de heer De 
Clercq dat zijn dossier een verhaal is 
van een landbouwer die tegen wil en 
dank gedwongen werd te vechten 
tegen brucellose in een zwaar poli
tiek geladen klimaat 

Voor de derde maal 
Op 15 mei 1982 werd bij Roger De 

Clercq uit de Canadezenlaan 15 te 
Adegem via de melkkontrole op
nieuw brucellose vastgesteld Voor 
de derde keer in twaalf jaar tijd werd 
zijn veestapel afgeslacht omdat zijn 
koeien besmet waren door de bacte
rie brucella abortus bang Het totaal 
verlies aan afgeslachte koeien zal nu 
reeds meer dan 100 koeien bedra
gen 

Acht jaar geleden werd landbou
wer Cornells uit de Westeindestraat. 
eveneens Adegem, door dezelfde 
besmetting getroffen Bij hem dien
den eveneens koeien te worden 
afgeslacht 

Ongeveer op 10 december 1983 
werden er nieuwe besmettingen 
vastgesteld bij omwonende landbou
wers in de direkte omgeving van het 
slachthuis Van Landschoot 

De oorzaak? 
Het IS statistisch en wetenschap

pelijk bewezen dat in België 80 % 
van de uitbraken van brucellose zich 
situeren rond de slachthuizen die 
regelmatig besmette dieren slachten 
en daarvoor met de nodige hygiëni
sche voorzorgen nemen onrbesmet-
ting en uitbreiding te voorkomen 
Sommige slachthuizen lozen dan 
ook nog zonder enige vorm van 
bacteriele filters gewoon hun afval
waters in een voorbijlopende water
stroom of beek 

In het Adegemse geval is het 
nabijliggende slachthuis gelegen op 
enkele honderden meters van het 
bedrijf van Roger De Clercq De 
pvba Van Landschoot loost zijn af
valwaters in een beek die doorheen 
talnjke weiden en akkers loopt en uit
mondt in het Schipdonkkanaal te 
Balgerhoeke 

Roger De Clercq startte samen 
met de Boerenbond, de Adegemse 
Boerengilde en het ABS een proce
dure om het slachthuis te verplichten 
iets te doen aan het lozen van ver
vuild water in de beek 

De beek 
* 

Het vee van Roger De Clercq 
graast op een weide die paalt aan de 
bewuste beek In die beek loost 
het slachthuis zijn afvalwaters Op 
24 mei 1982 was er een bijeenkomst 
met diergeneeskundig inspekteur 
De Vlaeminck (ondertussen overle
den), de veeartsen Standaert en 
Govaert en schepen Sylvère De 
Cuyper, schepen van Openbare 
Werken, voorzitter B B te Maldegem 
en tevens voorzitter der plaatselijke 
vereniging voor dierziektebestrijding 

Er werd vastgesteld dat bewuste 
beek njk bezet was met slachthuisaf-
val Deze beek gaat door de slechte 
staat van afwatenng regelmatig haar 
oevers te buiten en overspoelt de 
aanpalende weiden Na het terug
trekken van het water blijven de 
restanten ter plaatse in het gras waar 
de koeien grazen 

Bovenvermelde personen stelden 
vast dat de bezinkingsputten van het 
slachthuis waren volgelopen zodat 
de lozing rechtstreeks in de beek 
gebeurde 

Op last van de inspekteur werd 
het slachthuis verplicht de pulten en 
de beek te kuisen Dat gebeurde 
maar de uitgebaggerde smurrie 
werd gewoon-ngöst de beek gede
poneerd zodat door de aanhouden
de regen van die periode het vieze 

goedje opnieuw in de beek afgleed 
BIJ een latere kuisbeurt van de beek 
werd vastgesteld dat in de bagger-
grond maden en wormen een ge
schikte voedingsbodem hadden ge
vonden 

Stank aan de beek 
De gemeente die verantwoorde

lijk IS voor het onderhoud van beken 
en kleine waterlopen stuurde dan 
een ploeg om de beek te kuisen De 
opwalmende stank maakte het de 
gemeentewerklieden onmogelijk hun 
taak te beëindigen Ze moesten stop
pen en de gemeente kontakteerde 
het slachthuis om aan die onhoudba
re toestand te verhelpen Er gebeur
de nietsi 

Op 21 april 1983 deed de heer ge
rechtsdeurwaarder Robert De Witte 
dan ten verzoeke van Roger De 
Clercq de vaststelling van de feiten 
ter plaatse De deurwaarder nam 
dan ook een reeks foto's van de 
bestaande toestand 

Ondertussen bleef Volksgezond
heid op alle brieven zwijgen Tot op 
heden wacht men nog altijd op een 
antwoord 

Hoe kan dit allemaal? 
Volgens de betrokken landbou

wer was het gemeentebestuur van 
Maldegem volledig op de hoogte van 
de verontreiniging Maar zij die dien
den op te treden waren betrokken 
partij en speelden onder eén hoedje 
NI veearts Van Suydt uit Maldegem, 
hoofdkeurder in het slachthuis te 
Adegem en plaatselijk CVP-voorzit-
ter, Sylvère De Cuyper, schepen van 
Landbouw te Maldegem en CVP-
provincieraadslid Verder is het zo 
dat inspekteur Loridaen van Volks
gezondheid te Gent een zeer goede 
vriend is van de heer Van Land
schoot eigenaar van het slachthuis 

Mag een gemeente zich zomaar 
blootstellen aan het gevaar voor epi-
demien voor mens en dier omdat er 
enkele mensen zijn die hiermee rijke
lijk hun boterham verdienen' Of 
omdat de slachthuisuitbater een lan
ge arm hee f t ' 

Allemaal politiek 
Door VU-raadslid Piet Blomme 

werd op de raadszitting van 1 juni '83 
het schepenkollege omtrent deze 
zaak ondervraagd De CVP-burge-
meester gaf toe dat er weinig werd 
gedaan tegen de zeer ernstige ver
ontreiniging Op het schrijven van 
R De Clercq en veearts F Standaert 
naar Volksgezondheid kwam nooit 
antwoord Wel werd door Volksge
zondheid een schnjven gericht aan 
de gemeente die het vertikte De 
Clercq of veearts Standaert in te 
lichten De burgemeester en sche
pen De Jaeger vonden de persarti-
kels sterk overdreven De Jaeger 
noemde het zelfs schandalig dat de 
goede naam van de firma Van Land
schoot zo door het slijk werd ge
haald 

Raadslid Noel Wille ging zelf een 
kijkje nemen de namiddag voor de 
raadszitting Hij vond de beek goed 
onderhouden en er kon vanuit het 
slachthuis zeker geen vuil in terecht 

Schepen De Jaeger had, naar hij 
beweerde, zelf deskundigen geraad
pleegd waaruit hij besloot dat er bij 
Van Landschoot alleen varkens wer
den geslacht en geen rundvee, en 
dat varkens geen runderbrucellose 
kunnen overdragen i 

Raadslid M Hermie, zelf landbou
wer en bestuurslid van de Adegem
se landelijke gilde, werd door de 
burgemeester gehoord als „deskun
dige" HIJ verklaarde dat de oorzaak 
met bij het slachthuis lag maar bij 
R De Clercq die steeds maar be
smette dieren aankoopt De werke

lijkheid was dat sinds 1976 geen 
enkel dier werd aangekocht maar 
dat het allemaal zelf ingekweekte 
dieren zijn 

Schepen De Jaeger werd ge
vraagd welke deskundigen hij had 
geraadpleegd Hij bleef het antwoord 
schuldig (waarschijnlijk zijn CVP-
voorzitter die hoofdkeurder is in het 
slachthuis) Er werd hem gevraagd 
of de vaststellingen van de rijksvee-
arts-inspekteur, de gerechtsdeur
waarder en onlangs de inspektnce 
van Volksgezondheid geen waarde 
hadden Of dat de registers in het 
slachthuis waarin vermeld staat dat 
er wel degelijk dieren van besmette 
bednjven werden afgeslacht vals 
z i j n ' 

Op dit alles kwam allesbehalve 
een zinnig antwoord 

BIJ dit alles bleef schepen De 
Cuyper stil alsof er geen vuiltje aan 
de lucht was De mensen van de lan
delijke gilde werden door hun sche
pen en provincieraadslid met een 
kluitje in het net gestuurd 

Dan te bedenken dat de helft der 
raadsleden boerenvertegenwoordi-
gers zijn Welke belangen verdedi
gen die vertegenwoordigers d a n ' 
Wie vertegenwoordigen zij werkelijk, 
hun kiezers of enkele partijbonzen 
en hun goede vrienden van het 
slachthuis 

Samenwerking afgebroken 
Van de kant van de gemeente zou 

geen enkele medewerking komen en 
moesten er andere wegen worden 
bewandeld 

Schepen De Jaeger, raadsleden 
Hermie en Wille lieten het er ook met 
bij wat blijkt uit volgende feiten 

Hermie verwijt op een bepaalde 
BB-vergadering aan De Clercq dat 
hij een politiek potje heeft geopend 
waarvan hij (De Clercq) wel zelf het 
scheel zal op zijn neus krijgen 

Ondertussen doen dezelfde 
raadsleden aan beïnvloeding van 
aangesloten leden binnen de Boe
rengilde en wordt de voorzitter 
Claeys aangeraden onmiddellijk te 
stoppen met deze zaak en verdere 
medewerking met het ABS te sta
ken De leden worden voor ogen 
gehouden indien het slachthuis stopt 
aan wie gaat men nog zijn varkens 
verkopen ' Waar gaan de boerenzo
nen van verschillende raadsleden 
nog werk v inden ' 

Lozingsvergunning 
intrekken 

Minister Lenssens besliste dat de 
lozingsvergunning van het slachthuis 
Van Landschoot zou ingetrokken 
worden op 1 januari 1984 indien de 
firma met de nodige maatregelen had 
getroffen om de lozingen in de beek 
te laten geschieden volgens de lo
zingsvergunning waarover het 
slachthuis beschikte 

Burgemeester Rotsart de Her-
taing had eertijds beweerd dat het 
slachthuis zou aansluiten op de kol-
lektoren 

De verantwoordelijken van het 
slachthuis beslisten met aan te slui
ten op de kollektoren maar zelf een 
zuiveringsstation te bouwen 

Doordat de pers op 27 december 
1983 zo heftig reageerde op de 
afkeuring door Stedebouw wordt er 
in de spoedzitting van het schepen
kollege van Maldegem uiteindelijk op 
2 januari 1984 toch een bouwver
gunning toegestaan aan Van Land
schoot 

De werken startten op 10 januari 
1984 

Twijfels 
Het waterzuiveringsstation werkt 

nu en normaal zouden de problemen 
van landbouwer De Clercq van de 
baan moeten zijn 

Zpwel hij als het ABS blijven 
echter twijfels hebben Zij twijfelen 
aan de voortdurende werking van de 
zuiveringsinstallatie Veel liever had 

de heer De Clercq en het ABS het 
slachthuis zien aansluiten op de kol
lektoren 

Verder zal het ABS bij de minister 
van Landbouw verder aandringen op 
een goede neutrale kontrole op de 
lozingen in het slachthuis Ook 
vraagt men kontrole op tyfus 

Tevens vraagt men een garantie 
van voldoening de besmette weiden 
moeten worden gereinigd 

Volgens het ABS is de tijd rijp 
voor een wetsvoorstel voor brucello-
sebestrijding 

Het dossier dat de heer De Clercq 
samenstelde maakte hij over aan de 
verschillende instanties en parlemen
tairen opdat de problemen die hijzelf 
heeft gehad in de toekomst voor 
hem en voor kollega's landbouwers 
zouden vermeden worden 

Guide Veerman 

OOST-VLMNDEREN 
JUNI 

16 

17 

LOCHRISTI; 7de gastronomische barbecue van Goossenaerts-
kring om 20 uur in zaal Uyttenhove, Zavel 7 te Lochristi-
Zeveneken Inschr bij Raf Cosyns, Zeveneken-dorp 36 
(091-557491) 
WEITEREN: Nationale VU-sportdag te Leuven met diverse 
disciplines Vertrek om 8 u stipt op de markt met bus 
LEDE: FVV-wandeling langs het Zonnebroeckpad in Oordegem 
onder leiding van Dirk Janssens Start om 14 u. 30 op Oordegem-
dorp Halt aan de hoeve Van de Vijver waar verfrissing en brood 
met kop ter beschikking is. 
SINT-NIKLAAS (Arr)- VU-meeting om 20 uur in zaal Stad 
Nantes, Grote Markt met Jaak Vandemeulebroucke, lijstaanvoer
der, Willy Kuijpers, 2de kand, Nelly Maes, 3de kand , Walter 
Peeters 12de plaatsvervanger en met Maunts Coppieters, gewe
zen Europarlementslid 
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 
GENTBRUGGE: Autokaravaan voor de Europese verkiezingen' 
Verzamelen om 9 u op de parking van het Dienstencentrum, 
Braemkasteelstraat 
AALST: Plechtige euchanstievienng voor de meer dan veertig 
Broederbanders, ons ontvallen in de loop van het jaar Om 
12 u 30 in kerk van het H Hart (steenweg naar Wieze) te Aalst 
Na de mis samenkomst in de grote zaal van de werkhuizen 
Gilbos Waar gelegenheid tot lunchen. 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn - Aalst 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de stad 
Aalst heeft de hiernavolgende funkties opengesteld: 
— 1 voltijdse funktie van geneesheer-specialist 

in de gynecologic 
— 1 voltijdse funktie van geneesheer-specialist 

in de verloskunde 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende 
brief worden gestuurd aan de vooi^itter van het 
OCMW, Gasthuisstraat 40,9300 Aalst, en dienen met de 
bewijsstukken uiterlijk tegen 16 juni 1984 ter bestem
ming te zijn. 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet 
tot ekonomische heroriëntering van 04.08.1978, ge
naamd anti-krisiswet, zijn de opengestelde funkties 
toegankelijk voor mannen en vrouwen tenzij het uit
drukkelijk anders is voorzien. 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrij
gen bij de h. Humbert BARREZ, direkteur ziekenhuis, 
tel. 053-78.33.66 binnenpost 110. 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn - Aalst 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de stad 
Aalst heeft de hiernavolgende funkties opengesteld: 
— 1 voltijdse funktie van geneesheer-specialist 

in de gynecologic 
— 1 voltijdse funktie van geneesheer-specialist 

in de verloskunde 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende 
brief worden gestuurd aan de voorzitter van het 
OCMW, Gasthuisstraat 40,9300 Aalst, en dienen met de 
bewijsstukken uiterlijk tegen 16 juni 1984 ter bestem
ming te zijn. 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet 
tot ekonomische heroriëntering van 04.08.1978, ge
naamd anti-knsiswet, zijn de opengestelde funkties 
toegankelijk voor mannen en vrouwen tenzij hét uit
drukkelijk anders is voorzien. 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrij
gen bij de h. Humbert BARREZ, direkteur ziekenhuis, 
tel. 053-78.33.66 binnenpost 110. 
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BRABANT 
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 

2 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 

15 MACHELEN: Vlaams-Nationale boekenbeurs van 20 tot 22 uur in 
zaal Arend, Vanden Berghestraat 2 (1ste verdJ Plechtige 
opening op vrijdagavond om 20u door VU-vOorzitter Vic An-
ciaux Gastrede door Herman Verheirstraeten over „De honderd 
gezichten van Europa" f veneens open op zat 16 juni van 10 tot 
18 uur en op zondag 17 juni van 10 tot 18 uur 

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

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

WIJ verwachten onze vrienden 
rond 10 uur bij het Shopping-Center 
Vandaar vertrekken vi/ij 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 pick
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 

22 september 
1984! 

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

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

Hou die datum vriji 

langs de Neerveld in de Sint-Lamber-
tusstraat aan te komen 

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

Meer inlichtingen en inschrijven bij 
Janine Madyol a701898) 

Rouw te Asse 
Woensdag H. werd te Asse ons 

trouw lid Wilfr jed De Riemaecker 
ten grave gedragen. De overledene 
was gehuwd met mevrouw Sabeth 
De Pauw. 

De overledene werd te Asse op 
1 augustus 1929 geboren en was 
sinds het ontstaan van de VU daar 
lid van de afdeling. 

Het kon moeili jk anders, Wilfr ied 
behoorde tot een gekende Vlaamse 
familie van Asse waar steevast de 
leeuw aan de gevel wapperde, en 
later aan zijn eigen woning aan de 
Bloklaan. 

VU-Asse deelt in de rouw die de 
familie treft bij dit veel te vroeg 
overl i jden van deze Vlaming uit één 
stuk. 

De afdeling biedt aan mevrouw 
en de kinderen De Riemaecker en 
de ganse familie blijken van diep 
meeleven. 

Grote 
Euro-meeting 
te Halle 

Op vnjdag 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 

Is de Taalwet 
Perfekt? 

W I J lezen in het „Nieuw Klimaat" 
tijdschrift van het Verbond van het 
Vlaams Overheidspersoneel dat de 
voorzitter van de Vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht de heer Fleerac-
kers in de Vlaamse Klub-Brussel een 
uiteenzetting gegeven heeft over de 
taalwet van 1963 die hij „bijna per
fekt" noemt 

Hij praat daarmee de heer Lode 
Wils na die enkele jaren geleden 
ongeveer hetzelfde betoogde 

Het V V O IS evenwel niet te spre
ken over deze perfektie van de 
taalwetten en wanneer we moeten 
spreken over de uitvoering, waar
over de Vaste Kommissie voor Taal
toezicht te waken heeft, en over de 
uitvoeringsbesluiten, die nog altijd 
met getroffen zijn, 20 jaar nadat de 
taalwet werd getroffen, dan moet er 
geen tekeningetje bij gemaakt wor
den Dit mocht de heer J Fleerac-
kers toch al lang weten 

R Vandezande, senator 

VU-dossiers 
verkrijgbaar 

Het VU-sekre ta r iaa t stel t een 
aantal doss iers grat is ter be
sch ikk ing van leden en WlJ- le-
ze rs 

— Het al ternat ief spaarp lan 
van de V U 

— Teks ten van de d ia loog-
dag over het kaderpe rsonee l in 
d e b e d n j v e n 

— Het VU-EVA-ve rk iez ings -
p la t fo rm „V laanderen in Europa, 
samen aan he t werk " . 

A l deze teks ten zi jn grat is te 
ve rk r i j gen o p he t VU-sek re ta -
riaat, Barr ikadenple in 12 te 1000 
Brusse l ( 0 2 - 2 1 9 4 9 3 0 ) 

„Vrouwen en 

kinderen in 

repressietijd" 

D e Federat ie van Vlaannse 
V r o u w e n g r o e p e n star t een BTK-
p ro jek t o v e r de v r o u w e n en k in
d e r e n in de repress ieper iode 
Onn ons een z o duidel i jk mogel i jk 
bee ld te k u n n e n vo rmen , z o e k e n 
WIJ d r ingend a l lerhande mate-
naal, zoals kranteknipsels , t i jd
schr i f ten, fo tomatenaa l e d . 

W I J wi l len ons ech te r voora l 
baseren o p n o g levende getu i 
gen , zoda t w e de e rvanng uit de 
eers te hand h e b b e n 

W i e wi l ons helpen*? 

Schn j f of bel o n s ' 

P V V , Bennes teeg 2 te 9000 
Gent , tel 091-23.3883 

— Man, 34 jaar, CSt-Pieters-Leeuw) 
zoekt betrekking Ervaring als kleer
maker en in het bezit van het njbe-
wijs C (DV 005) 
— Leraar, lichamelijke opvoeding. 
25 jaar (St -Truiden) zoekt gepaste 
betrekking 2 jaar ervaring (DV 006) 
— Werkman, 47 jaar, zoekt gepast 
werk Heeft njbewijs C en is tweeta
lig (DV009) 
— Man, 35 jaar. zoekt een betrek
king 12 jaar ervanng als all-round 
bediende (DV017) 
— Bediende-typiste, 20 jaar, zoekt 
betrekking 4-talige daktylo (DV018) 
— Klerk-typiste, 23 jaar, zoekt werk 
3 jaar ervanng (DV 019) 
— Verpleger, 26 jaar en gehuwd, 
zoekt werk in ziekenhuis, rusthuis of 
dergelijke Reeds ruime ervaring 
(DV 023) 
— Licentiaat rechten, 25 jaar en on
gehuwd, zoekt een betrekking Vrij
gesteld van legerdienst 2-talig en 
goede noties van het Duits en En
gels (DV024) 
— Jongeman, 19 jaar en militaire 
verplichtingen volbracht zoekt werk 
als chauffeur of magazijnier 
(DV 037) 
— Bediende, 20 jaar, zoekt werk 
Talen Ned -Fr -Eng Bijzondere vaar
digheid daktylo (DV 033) 
— Gezins-sanitaire helpster, 19 jaar 
en ongehuwd zoekt werk (DV 046) 
— Kinesiterapeute, 25 jaar, gehuwd 
en 2-talig, zoekt gepaste betrekking 
(DV 047) 
— Schrijnwerker (Kalken) zoekt 
werk (DV053) 
— Regent lichamelijke opvoeding, 
27 jaar en gehuwd, zoekt gepaste 
betrekking (DV 059) 

— Bediende, 19 jaar, ongehuwd en 
vnjgesteld van legerdienst zoekt be
trekking Diploma HSO mensweten
schappen Kan typen (DV 062) 

— Vrouw 28 jaar en gehuwd, zoekt 
halftijdse betrekking als schoon
maakster (DV068) 

— Man, 48 jaar. gehuwd en 2 kinde
ren, zoekt betrekking (DV 072) 

Voor inlichtingen en kontakten 
zich wenden tot volksvertegenwoor
diger Daan Vervaet Brabantsebaan 
373 1683 St-Laureins-Berchem, met 
vermelding van het refertenummer 
Telefoond 02-5325795 van 18 u 30 
tot 21 u 30 

lepel & vork... 
BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

TeL 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

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

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

Eigen keuken 
O o k zondag res taurant 

M o o i e tu in ter besch ikk ing 

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

Tel . 03-482.16.05. 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

Tel. 056-41.29.22 
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 banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel. 091-67.5712 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

D o r t m u n d e r 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, HULSTE 
Tel 056-71 1536 

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

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel mei goede smaak slandmgkamers alle komfort 
Hoidobaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 02 40 
Host zondag gesloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef f spijskaart 
Open alle dagen maaltijdchecks 

Voor een lekker etentje 

in een gezellige sfeer 

EETHUIS T VÖSKE 

Verbertstraat 145-147 
2110 Schoten, 03-658.41.76 

W I J verzorgen al uw feesten 

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 

Banketbakkerij 

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

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

(adv. 23J 
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5de Landdag, Federatie Vlaamse Kringen 

„Vlaanderen, tussen droom en 
werkelijkheid" 

Volgend weekeind dient zich een volwaardig Vlaamsnationaal sociaal-kultureel fonds aan bij gele
genheid van de vijfde ontmoet ingsdag van de Federatie van Vlaamse Kringen. 

In Mechelen. Aldus kamerlid Somers, tevens provinciaal voorzitter. D e landelijke federatie van 
V laamse kringen ontstond in ' 81 , groepeert reeds meer dan 123 lokale Kringen (alle in orde met de 
dekretale voorschrif ten) en werd begin dit jaar officieel erkend. 

Er is nu een aanvraag in behandeling om lid te worden van het V laams Over legcentrum waarin deze 
Federatie een biezonder aktieve rol wil gaan spelen. 

Het tema van de vijfde landdag is 
„Vlaanderen, tussen droom en wer
kelijkheid". 

De Federatie van Vlaamse kringen 
wil de volksnationaie visie in het 
sociaal-kultureel werk aan bod laten 
komen, opteert voor een filozofische 
verscheidenheid, en een daarbijho-
rend aktief pluralisme. Dus het te
gengestelde van de politieke en 
/ooral filozofische verzuiling die an
dere groeperingen aanhouden. 

De Federatie is erop uit om een 
oreed Vlaams overleg op gang te 
brengen, buiten de partijpolitieke 
sfeer. 

Open dialoog ^ 
Een en ander is gegroeid uit de 

Berthouderskringen. Eerst, met het 
huidig kamerlid Joos Somers, in Sint-
Katelijne-Waver waar men geen vre
de nam met de ondemokratische 
gang van zaken. In 71 ontstond de 
eerste Berhouderskring, gevolgd in 
Mechelen-stad In 73 groeide de 
werking uit in het arrondissement 

Ondertussen had vooral de Herent-
houtse kulturele kring stevige vorm 
gekregen. En in 78 werden in de pro
vincie Antwerpen meer dan 20 krin
gen gegroepeerd. Waarna uiteinde
lijk in '81 de Landelijke Federatie van 
Vlaamse Knngen Cmet zetel in Gent) 
officieel opgericht werd. 

De Landdag in Mechelen (op 3 
juni) moet nu de bevestiging zijn van 
de stevige uitbouw van de landelijke 
Federatie. Vorige gelijkaardige bij
eenkomsten werden gehouden in 
Sint-Amands, Herentals, Herenthout 
Lint... 

De vijfde editie van dit opmerkelijk 
sociaal-kultureel gebeuren grijpt 
plaats in het Mechels kultureel cen
trum Antoon Spinoy. Aan de Meiaan; 
niet ver van de grote markt. 

Om 14 uur wordt gestart met een 
beeld- en klankvertoning op het tema 
„Het Europa der Volkeren". (De fede
ratie werkt inderdaad met jaarte-
ma's) 

Vervolgens spreekt Europarle

mentslid Jaak Vandemeulebroucke 
over „Het werk en de taak van de 
Vlaamsnationalisten in het Europese 
parlement". 

Daarna is er een muzikaal inter
mezzo door de groep Cantus Fir-
mus. (Een muzikaal ensemble be
staande uit tien muzikanten die de 
teorie, renaissance-bazuinen, gamba, 
kromhorens, viool, blokfluiten en ve
del bespelen onder leiding van Wim 
Becu en Bruno Boey). Deze kunst
groep zal een internationaal repertoi
re brengen van renaissance- en ba
rokmuziek. 

Vervolgens wordt (ook naar ge
woonte) een Vlaamse kring in de 
schijnwerper geplaatst Dit keer de 
„Vlaamse aktie- en Kultuurgemeen-
schap Antwerpen", door Koen Pauli. 

Na een onderbreking is er een 
korte open dialoog, gevolgd door 
een tweede muzikaal intermezzo, en 
tot slot een toespraak van senator 
Walter Luyten over „De lange weg 
van het Vlaanderen van gisteren 
naar het Europa van morgen". 

Komediantenrevue „Al lelujah" in Arenberg 

Antwerpse Coremanskring 
brengt politiek kabaret 

„De Coremanskring. de Vlaams-
nationale Kulturele Kring van VU-
Antwerpen, werd opgencht met als 
doelstelling, kulturele en sociaal-poli
tieke aktiviteiten te realizeren uit
gaande van de Vlaams-Nationale vi
sie op de maatschappij. Bij de realiza-
tie van deze doelstelling ligt het met 
in de bedoeling van de Coremans
kring om standpunten te brengen, 
originele informatie, op basis waar
van de toehoorder zijn eigen per
soonlijke visie kan vormen of kan 
verbeteren. Al te vaak blijkt immers 
uit standpunten en mededelingen dat 
de opstellers van deze dokumenten 
al te weinig geïnformeerd zin om
trent de standpunten van anderen of 
omtrent de reële feiten. 

Indien de Coremanskring erin 
slaagt om uitgaande van de Vlaams-
Nationale visie deze informatie te 
brengen, dan is zij in een gedeelte 
van haar opdracht geslaagd. Daar
naast mag niet uit het oog verloren 
worden dat kuituur een onafscheid
baar deel vormt van de gemeen
schap en er niet los kan van worden 
gezien. 

De Coremanskring beschouwt 
het dan ook tot zijn plicht om Vlaam-

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtlsolatles 

A.B.D. 
(Antwerpse Bouw

en Dicht ingswerken) 

Eikenstraat 212, ReeL 

Tel.|J03-888.B4.68 

O o k ruwbouw & 
sleutel op de deur 

se kunstenaars de mogelijkheid te 
geven voor een Vlaams publiek op te 
treden, dusdanig dat ok dit publiek 
zijn eigen kunstenaars en eigen 
kunstvormen leert kennen". 

Dat schrijft kringvoorzitter Hugo 
Cornelius in het jaaroverzicht 1982-
1983. In 1984 mocht de kring reeds 
uitnodigen voor een voordracht door 
Karel Van Isacker („Mijn land in de 
kring"), een koncert en een geleid 
bezoek aan Brugge. Voor het najaar 
staat het volgende op de agenda: 
optreden van het Ballet van Vlaande
ren, een poëzie-avond en een debat 
rond de politieke aktualiteit 

Na het sukses vorig jaar, van „Ik 
wou, ik was", nodigt de Coremans
kring opnieuw het gezelschap Anton 
Peters uit met haar gloednieuwe 
komediantenrevue „Allelujah!". Het 
gaat om een satire op de maatschap
pelijke, politieke en ekonomische 
wantoestanden die de lachspieren 
geweld zal aandoen. Dat hekelen en 
bekritizeren van maatschappelijke si
tuaties met altijd het onderwerp 
hoeft te zijn van ernstige en diep
gaande gesprekken, bewijzen Anton 
Peters, Rita Denève, Walter Rits, 
Nikky Langley en Veerie weer in hun 
nieuwe humoristische show De 
spitsvondige melodieën van de hand 
van Paul Lefèbre onderstrepen op 
een erg markante manier de satiri
sche teksten van dit gezelschap. De 
première van deze nieuwe kome
diantenrevue wordt door de Core
manskring georganizeerd op 22 jum 
1984 om 20 u. 15 in de Arenberg-
schouwburg. 

Wie de première van dit onverge
telijk schouwspel niet wil missen, kan 
kaarten van 200 tot 400 fr. reserven 
op het sekretariaat van de Core
manskring, telefonisch via 238.82.08 
(van dinsdag tot vrijdag van 10 u. tot 
16 u. 30). Wie meer wil weten over 
de knng, kan zich eveneens van dit 
telefoonnummer bedienen. 

Fanfare 
Kempenland in rouw 

Vorige week werd onze muzikant 
Jos Cools door zijn familie, vele 
vrienden en begeleid door fanfare 
Kempenland ten grave gedragen. 

Jos Cools kwam door een auto
ongeval om het leven. 

ANTWERPEN 
MEI 

31 WOMMELGEM: In het spoor van Oranje: vanuit ons Zuidneder
lands verleden naar de toekomst van het Europa der volkeren. 
Autocartocht langs: Bergen-op-Zoom, Delft De Briel, Zierikzee. 
Begeleiding Walter Luyten. Vertrek op de kerkplaats om 8 u. st ipt 
Prijs 250 fr. Inschrijven bij Ward Herbosch, Kastanjelaan 4, tel. 
353.68.94. 

JUNI 

12 

15 

15 

16 

16 

17 

MORTSEL: Meeting Europese verkiezingen in Mark Liebrecht-
centrum met ais sprekers Willy Kuijpers, Joris Roets en Winfried 
Vangramberen. 
MOL: Voordracht door senator Walter Luyten over „Vlaanderen 
in het Europa van morgen", deel 111 en Rob Geeraerts over „de 
energieproblematiek". Om 20 u. in zaal Malpertuus, Turnhoutse-
baan 15. Org.: VUJO-Mol. Inkom gratis. 
ZWIJNDRECHT-BURCHT: VU-lentebal in zaal Gildenhuis, Sta
tionsstraat te Zwi jndrecht om 20 u. Inkom 60 fr. 
NIJLEN: Deelneming aan VU-sportdag te Leuven. Voetbal- en 
volleyt)alploegen Kempenland samenkomst en vertrek in lokaal 
Kemp>enland om 8 u. 30. 
NIJLEN: Tentoonstelling handwerk 3de leeftijd In lokaal Kempen
land van 14 u. tot 20 u. (5ok op zondag 10 en maandag 11 juni van 
10 tot 20 uur. 
ZWIJNDRECHT-BURCHT: Voetbaltornooi Wisselbeker Piet Se-
verins. Vanaf 11 u. Terrein Richard Orlentstraat (Anna Bijnspad). 
Org.: SK Were-Di. Ook op 10 en 11 juni. 
ZWIJNDRECHT-BURCHT: Kantonnale VU-meeting in het kader 
van de Europese verkiezingen. Sprekers: Willy Kuijpers, Joris 
Roets, Ria Van Rompay. Om 20 u. in St-Antoniushoeve, St-Anna-
boomstraat Zwijndrecht 
BEERSE: Uzert>edevaartavond met de films „Aan de kleine rivier" 
en „Uzertiedevaart 1983" van Rom Duprez. Toespraak door Paul 
Daels. Om 20 u. in zaal Bij Modest Kerkplein 1. 
HERENTHOUT: Vriendenfeest in het Kempens Sociaal diensten
centrum. 
NIJLEN: Bal ten voordele van fanfare Kempenland vanaf 21 uur 
in feestzaal Nilania, Kesselsesteenweg. 
HOMBEEK-LEEST: Barbecue in de tuin van het Hof ten Broecke, 
Kerkenblokweg 18 te Leest bij Karel en Mlloe. ledereen welkom 
vanaf 18 uur 
NIJLEN: Optreden van fanfare Kempenland in het rusthuis te 
Nijlen (tuinfeest) vanaf 17 uur 

„Meerderheid" in de 
minderheid te Heist! 

De gemeenteraadszitting van 18 april l.l. bevatte een agendapunt nummer 
33: „benoeming adjunkt-politiekommissaris". 
Dit ogenschijnlijk onschuldig agendapuntje heeft voor heel wat beroering 
gezorgd; de pers schreef zelfs dat Helst politiek, in stukjes was gevallen. 

Om een en ander te begrijpen 
moeten we even terug in het verle-

Het magazine 
voor de fijnproevers 
culmair 

O M ^ aw,^!w.iofe. 
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De maatjes zijn er weer! 
De tijd van de maatjes is weer aangebroken en in het meinummer 
geven wij u een historisch overzicht van de haring-visserij en de 
maatjes-consumptie. 

Kostelijke kJasse uit Languedoc 
Op hoeveel vaderlandse wijnkaarten prijken wijnen uil de 
Languedoc? Nochtans in de Languedoc met name in een distrikt 
als Corbières worden tegenwoordig zeer goede wijnen gemaakt. 
Culinair ging uit om smakelijke ontdekkingen die ook u kunt 
doen. Voor vaak nog plezierig weinig geld. 

Een gastronomische verkenning in Zuid Engeland 
Samen met de 33 meester-koks van België ondernam Culinair 
Magazine een gastronomische trip door de Engelse Wijngaarden 
van Lamberhurst Priory en Penhurst, nipte er van de English 
Table Wine en genoot er van een hartige Cheddar, een gemar
merde Sage Derby en een Blue Stilton. Het Engelse tafelgenot 
werd afgerond in de Tanquery Gordon Distillery met een London 
Dry Gin. 

den. Bij de jongste gemeenteraads
verkiezingen verloor de CVP haar 
absolute meerderheid. De toenmali
ge oppositiepartijen (PVV, SP en 
VU) behaalden bijgevolg samen een 
meerderheid. De CVP was dus ver
plicht een koalitiepartner te vinden 
om aan het bestuur te kunnen blij
ven. Zij vond deze partner bij de 
PVV en dit wel tot veler verwonde
ring. Was het niet de PVV die — zo
als de andere oppositiepartijen — 
jarenlang het geklungel van de CVP-
meerderheid mee had aangeklaagd 
en bevochten? De kans was er nu 
om een andere koalitie te vormen... 

Voor velen stond het dan ook vast 
dat persoonlijke belangen, en niet de 
zorg voor de gemeenschap, hadden 
geleid tot deze koalitie. Eén tipje van 
de sluier werd al vlug opgelicht: bij 
het koalitieakkoord werd het ambt 
van politiekommissaris toegewezen 
aan de PVV! Het was een publiek ge
heim dat deze job was voorzien voor 
de zoon van de heer C. Beyens, 
PVV-verkozene... 

De meerderheid knobbelde dan 
het volgende procédé uit: zoon Bey
ens zou eerst bevorderd worden tot 
adjunkt en later tot kommissaris. En 
toen... toen kwam de gemeenteraad 
van 18 april. 

De meerderheidskandidaat haalde 
slechts 15 van 31 stemmen: 3 leden 
van de meerderheid hadden dus 
meegestemd met de oppositie. De 
„koop" was dus vooriopig mislukt! 

Dat men ons duidelijk begrijpe: wij 
hebben niets tegen personen, maar 
wij zullen ons wel blijven verzetten 
tegen de manier waarom en waarop 
er in Heist aan politiek wordt gedaan! 

In die zin was de gemeenteraad 
van 18 april een suksesje voor diege
nen die zich inzetten voor een prope
re politiek. 

Danny De Cuyper, 
gemeenteraadslid 
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Fransvlaamse aanwezigheid 

Europese avond 
in Alveringem 

O p zaerdag 19 mei II. richtte de Volksunie-afdeling van Alverin
gem een geslaagde meeting in bij schepen Pieter Vanhauwe in 
„'t Patersvat" (Alver ingem-dorp) ter gelegenheid van de komende 
Europese parlementsverkiezingen. Éénmaal de zeer ruime herberg 
met simpatizanten vol, verwelkomde voorzitter Henri Lemahieu de 
„drie" gastsprekers, nl. burgemeester Valere Quaghebeur, Euro-par-
lementslid Jaak Vandemeulebroucke en de vierkoppige delegatie 
van de Parti Fédéraliste Flamand uit Frans-Viaanderen, die in de 
plaats van de wegens ziekte verontschuldigde Jaak Fermaut was 
opgedaagd. 

Na een programmaoverzicht van 
de geplande avond nam burgemees
ter Quaghebeur als algemeen voor
zitter van het Algemeen Boerensindi-
kaat het woord Binnen een tamelijk 
korte tijdslimiet wist V Quaghebeur 
op een denderende manier de land
bouwpolitiek en -problematiek in de 
Europese Gemeenschap uit de doe
ken te doen De kern van de uiteen
zetting betrof de problematische, 
uiterst kntische situatie waann de 
vele kleine landbouwbedrijven ver
keren. Zo stelde burgemeester 
Quaghebeur dat melkveebednjfjes 
beneden de tien melkkoeien met 
meer leefbaar zullen zijn vanaf sep-
tember-oktober 1984 De melkpro-
duktie van dergelijke bedrijfjes zal 
trouwens niet meer opgehaald wor

den door de diverse melkerijen Dit 
alles werd door Jaak Vandemeule
broucke met beaamd 

Daarna kwam J Vandemeule
broucke als VU-Europarlementslid 
zelf aan de beurt Aan de hand van 
dia's wijdde Jaak Vandemeulebrou
cke gedurende meer dan een uur uit 
over de ontwikkeling, de werking en 
de problemen van de Europese in
stellingen Dat deze instellingen hun 
liberale kinderschoentjes nog met 
ontgroeid zijn, bleek maar al te duide
lijk uit zijn voordracht Tevens kwam 
expliciet tot uiting dat de grote libera
le, socialistische en knsten-demokra-
tische reuzen op lemen voeten het 
politiek zeggenschap willen monopo-
lizeren en aan kleinere frakties als de 

Burgemeester Quaghebeur aan het woord 

Europese Vnje Alliantie, hun be
staansrecht liever ontzegd zien dan 
ze te moeten tolereren 

Na een korte pauze met Frans
vlaamse en Keltische muziek werd 
de draad vlug opnieuw met volle 
aandacht opgenomen door de geën
gageerde en entoesiaste. toespraak 
van Enk Duvcosheldt van de Parti 
Federaliste Flamand (Vlaamse Fede
ralistische Partij) uit Frans-Vlaan-
deren Voortdurend werd iedere 
toehoorder met zijn neus op de 
deerniswekkende realiteit in Frans-
Vlaanderen — waar de Franse over
heid er de Vlamingen weigert te 
erkennen — gedrukt Hiermee is dan 
de bestaansreden van de onlangs 
opgenchte PFF-VFP duidelijk De 
VU-kern van Alveringem van haar 
kant besloot daarom voortaan de 
banden met de volksgenoten van 
„over de schreve" dichter aan te 
halen en hen in hun aktie te steunen 
Een suggestie van die aard werd dan 
ook gelanceerd voor de nog piepjon
ge Dienst voor Toensme van Groot-
Alvenngem, namelijk een verbroede
ring tussen de dorpen Linsele, Saint-
Riquier en Izenbergue enerzijds en 
de Groot-Alvenngemse dorpen Lei-
sele, Sint-Rijkers en Izenberge De 
afspraak op 17 juni as indachtig 
keerde elkeen dan ook voldaan huis
waarts (F.B.) 

Rouw te 
Koekelare 

Op maandag 28 mei overleed op 
63-jange leeftijd te Torhout in de 
St-Rembertkliniek, mevrouw Ma-
rie-José Van Quekelberghe, de 
echtgenote van onze erevoorzitter 
Antoon Landuyt Samen baatten ze 
een aardappelhandel uit langs de 
Provinciebaan te Koekelare. Samen 
werkten ze dag en nacht in hun 
zaak. Nooit was het voor mevrouw 
Landuyt te veel als Antoon nog de 
vele vergaderingen en manifesta
ties uit hoofde van zijn voorzitter
schap hoefde bij te wonen. Zij was 
een stille, moedige, Vlaamse vrouw. 

De plechtige uitvaartdienst, 
waartoe we u allen uitnodigen, 
heeft plaats op zaterdag 2 juni om 
IOu.30 in de St-Martinuskerk te 
Koekelare. 

WEST-VLAANDEREN 
JUNI 

9 BRUGGE: Arrverkiezingsmeeting met toespraak door VU-lijst-
aanvoerder Jaak Vandemeulebroucke Om 20 u in het Koncert-
gebouw, St-Jakobsmarkt te Brugge 

Open brief aan 
mgr. De Smedt 

Het recente boek „Het geld van de C V P " blijft reakties uitlokken. 
Vooral de rechtstreekse betrokkenheid van de katolieke kerk, het 
katoliek onderwijs en zelfs enkele kloosterorden bij de financiering 
van kiescampagnes verwekt ergernis bij tal van gelovigen. O o k veel 
gelovige VU-sympat izanten reageren geschokt 

Tijdens de arrondissementsraad 
van mei besprak het VU-kader van 
het arr Brugge-Oostkust-Torhout 
deze zaak en besloot zijn veront
waardiging in een motie kenbaar te 
maken Een tweede initiatief, op sug
gestie van VU-provincieraadslid 
Ward Baert, bestaat in het schrijven 
van een open bnef aan de West-
vlaamse bisschop 

Deze open bnef werd naar alle 
Westvlaamse VU-mandatanssen ge
stuurd ter ondertekening Het is 
evenwel duidelijk dat ook alle overi
ge gelovige Westvlaamse VU-kader-
leden, — leden en sympatizanten — 
gevraagd worden dit schnjven mee 
te ondertekenen De mandatarissen 
worden verzocht deze brief o m aan 
hun bestuursleden voor te leggen 

Eind juni wordt deze petitieaktie 
afgesloten en zullen deze bneven 
aan de bisschop worden overhan
digd Mensen die willen meewerken 
aan het sukses van deze aktie kun
nen zich wenden tot Ward Baert 
Nachtegaalstraat 6, 8100 Torhout 
(tel 050-213652) 

Monseigneur, 

In het boek „De dood van een 
ACV-leider of het geld van de CVP' 
van Peter Franssen en Ludo Mar
tens staat te lezen dat u, als bis
schop van Brugge, in de jaren tus
sen 1971 en 1978 belangrijke finan
ciële bijdragen zou hebben gestort 

ten voordele van voorgenoemde 
politieke partij. In de jaren '77-78 
stortten de Belgische bisschoppen, 
samen met een paar kloosterorden 
en het katoliek onderwi/s, meer dan 
10 miljoe in die partijkas. 

Veel Vlaams-nationalistische ge
lovigen heeft dit diep geschokt Uw 
financiële steun is immers ook ge
bruikt om tegen onze ideeën op te 
komen. Ideeën die we voor een 
groot deel geèrfd hebben van so-ci-
aal bewogen en volksgebonden 
priesters, hoofdzakelijk uit ons bis
dom afkomstig. Ook nu nog zijn 
velen onder ons aktief betrokken 
bij het kerkelijk leven van uw paro
chies. Als hulp bij de eucharistie
viering, als katechist, in de missie
werking of het verenigingsleven. 
Hun religieuze bewogenheid en 
hun Vlaams-nationale ingesteld
heid zijn innig met elkaar vervloch
ten. 

We menen. Monseigneur, als ge
lovigen het recht te hebben onze 
bisschop over deze feiten om uitleg 
te vragen. Zelfs indien het hier — 
wat we graag aannemen — om 
persoonlijke gelden ging en niet om 
eigendommen van de kerk Als bis
schop van alle Westvlaamse gelo
vigen had u zich buiten en boven 
alle politiek moeten houden. 

We hadden van deze brief ook 
gebruik willen maken om u een 
goede gezondheid toe te wensen 

Aanbevolen huizen 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER 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 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Tel. 014-21.1Z07 
Fraikinstraat 20, 

Herentals 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.13.76 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTOUINKERKE Littoral 

' ^ uitgebreide keus bemeubelde viMa s - appart - en studio s 
m alle pri|sklassen alles inbegrepen 
vraag gratis halalogus met loto s 

lEapaLDII-LAAN;205 
i « 5 l OOSTOUINKERKE 
TEL 051/11 26 29 
WOENSOAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-47a 19.93 

Import - Export 

a iTN STUDIO 
J - I / DANN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

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. 03-23565.75 

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 

Loodgietenj, 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. 053-21.3636 

J 
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„Huidige 
,inkrimpingsfaze' eist 
manager-kwaliteiten 
van burgervaders" 

Het „Interfakultair centrum voor management" van de Gentse Rijksuniversiteit 
publiceerde onlangs de eerste resultaten van een enquête over „het profiel en 
de problemen van de Vlaamse burgemeester". 

De 308 Vlaamse burgervaders werden aangeschreven en 75 % onder hen 
(drie op vier!) stuurden het antwoordformulier ingevuld terug. 

Wij hadden over deze opmerkelijke resultaten een vraaggesprek met de lei
dinggevende kracht achter dit onderzoek, professor Bob Van Hooland, tevens 
burgemeester van Sint-Martens-Latem. 

Van Hooland: „Op de vraag 
waarvan zij het meeste last heb
ben antwoordt ruim de helft: de 
tijdsdruk. En daarna: te veel tijd 
nodig voor het afhandelen van 
details, te veel reprezentatie, te 
omvangrijke beroepsbezighe
den en... de stress. Zij hebben 
dus meer last van reprezentatie 
dan dat zij aan dit aspekt belang 
hechten. Ze zouden er liefst iets 
minder mee te maken hebben. 
Als je die eerste vijf faktoren 
echter goed bekijkt dan hebben 
die eigenlijk allemaal te maken 
met de fjersoon van de burge
meester... 

De vijf volgende faktoren heb
ben echter te maken met de 
gemeente en het management 
van de gemeente: de financiële 
situatie van de gemeente, de 
motivatie van het gemeenteper
soneel, de ambtelijke ondersteu
ning, het gemeentelijk perso
neelsbeheer en de interne orga-
nizatie van de gemeente." 

WIJ : De overgrote meerder
heid van de burgemeesters be
oefent slechts halftijds zijn 

BOB V A N HOOLAND is 
47 jaar. Hij is doctor in de 
bestuurswetenschappen 

en „Master in Public Administra
tion" (van de Amerikaanse Har-
vard-universiteiü. Behalve do
cent aan de RUG en professor in 
het Brugse Europakollege is hij 
eveneens burgemeester van 
Sint-Martens-Latem. Hij werd 
verkozen op een gemeentelijke 
lijst (Welzijn), waarop ook een 
aantal VU-leden stonden. Hijzelf 
haalde op 10 oktober 1982 in zijn 
gemeente liefst 1 op 3 van de uit
gebrachte stemmen. 

„Burgemeester worden Is 
een voorrecht, het zijn vaak een 
kunst". Of de droge teoreticus 
die bewijst dat seminarie- en 
laboratoriumstudies in de prak
tijk kunnen omgezet worden. 
Gedeeltelijk althans... 

WIJ : Vlaanderen is 308 bur
gemeesters rijk. Wat voor men
sen zijn deze „eerste burgers" 
van onze gemeenten? 

Van Hooland: „Een eerste in
teressant gegeven is ongetwij
feld de vaststelling dat 37 % van 
de huidige burgemeesters jon
ger IS dan 50 jaar. 5 % is zelfs 
jonger dan 35 jaar' 

Een tweede zaak betreft het 
genoten onderwijs en de ver
houding „leeftijd - genoten on
derwijs". Ruim de helft van de 
burgemeesters heeft hoger on
derwijs gevolgd (gaande van re
gent tot hoogleraar). Alhoewel 
wij niet kunnen vergelijken met 
vroegere resultaten — vermits 
deze niet bestaan — menen wij 
toch dat de scholingsgraad van 
de gemeentebestuurders toe
neemt. 

Dit houdt natuurlijk verband 
met de algemene toename van 
de scholingsgraad van de bevol
king, maar kennelijk ook met de 
eisen vanwege het publiek. Zo
wel de kandidaten, evenals de 
kiezers, zijn ervan overtuigd dat 
het burgemeesterambt niet lou
ter een erepost is, maar dat het 
ook wel aankomt op ontwikke
ling en professionalisme. En dus 
niet alleen op gezond verstand. 
In de kategorie van burgemees
ters tussen 55 en 65 jaar is nog 
meer dan de helft geen hogerge-
schoolde. Maar onder diegenen 
die jonger zijn dan 35 jaar is, 
90 % hogergeschoold." 

1 op 2 
burgemeesters 
„nieuweling" 

WIJ: Bij de antwoorden op 
de vraag „hoelang men reeds 
burgemeester is?" zijn toch en
kele kanttekeningen mogelijk. 

Van Hooland: „Inderdaad, 
46 % zit in de groep tussen „O en 
6 jaar". Bijna de helft van onze 
burgemeesters is dus aan zijn 
eerste ambtstermijn toe! 

Sommigen, zoals ikzelf, zijn 
burgemeester geworden enkele 
jaren vóór de kiesdatum van 
1982 en konden zich op die dag 
bevestigen. Maar het feit dat 
bijna 1 op 2 burgemeesters niet 
eens een volle ambtstermijn ach
ter zich heeft, is een interessant 
gegeven." 

WIJ : De meeste burgemees
ters besteden niet al hun tijd en 
energie aan de uitoefening van 
hun mandaat-. 

Van Hooland: „Precies. 75 % 
IS „part time" burgemeester. De 
„voltijdsen" vindt men pas vanaf 
gemeenten met méér dan 30.000 
inwoners. Dit in tegenstelling tot 
Nederland, waar burgemeesters 
benoemde bestuurders zijn. Zij 
worden er aangesteld door de 
Kroon. Hun situatie is trouwens 
helemaal verschillend. Zij leiden 
de gemeenteraad, zonder stem
recht, maar in het kollege heb
ben zij dit wel. 

, De Vlaamse burgemeester 
werkt gemiddeld 56 uur per 
week Dit komt omdat ruim de 
helft van die 75 % „halftijdse" 
burgemeesters nog een voltijd
se betrekking heeft, naast het 
politiek ambt. Of liefst 58 % van 
alle burgervaders!" 

Tijdsdruk en 
stress 

WIJ: Hoe besteedt zo'n bur
gemeester nu zijn drukbeno-
men tijd? 

Van Hooland: „Wij vroegen 
aan hen wat zij als hun belang
rijkste aktiviteit(en) beschouwen 
bij de uitoefening van hun politie
ke funktie. 

Bijna unaniem beoordelen zij 
de vergadering van het schepen-

Prof. Van Hooland: „64 % van onze burgemeesters kiest voor het type 
van de „gekozen burgemeester" en slechts 27 % voor het benoemde 
type, zoals in Nederland. Het is een goed systeem dat men om de 

zes jaar naar die kiezer moet!" 

kollege als hun belangnjkste 
taak. Dit is nogal begrijpelijk. 
Daarop volgt het kontakt met de 
gemeentesekretaris en daarna 
de vergaderingen van de ge
meenteraad. Reprezentatie komt 
slechts op de negende plaats. 
Dit laatste lijkt mij gunstig. De 
burgemeesters zien het dus niet 
als hun belangrijkste job overal 
aanwezig te zijn. 

De laagste drie in de „belang-
rijkheidsschaal" zijn: *j)ntakten 
met adviesraden (!), "cintakten 
met het bedrijfsleven en op de 
laatste plaats komen de kontak
ten met de universiteit." 

WIJ: Wat beschouwen de 
Vlaamse burgemeesters als de 
grootste hinderpalen bij het uit
oefenen van hun ambt? 

funktie. Is dit niet nadelig voor 
het beleid? 

Van Hooland: „Dit kan. Maar 
dit is inherent aan ons systeem 
van de zesjaarlijkse verkiezin
gen. Elke burgemeester rijdt met 
de „p" van „provisoir". En dit is 
zeer goed. Om de zes jaar krijgt 
de bevolking de demokratische 
keuze. Bovendien is het zo dat 
de vergoeding voor de burge
meesters in ons land onder
maats is. 

Maar het betreft bovenal een 
kwalitatief probleem. Een burge
meester is niet om dossiers op te 
maken; daarvoor heeft hij zijn 
diensten (die meestal goed ge
schoold zijn). Hij is er om leiding 
te geven aan het kollege en aan 
de top van het apparaat." 

Geen 
bedrijfsleiders-
mentaliteit 

WIJ: Pleit U bijgevolg voor 
een burgemeester van het type 
„bedrijfsleider"? Die daardoor 
een beetje minder „burger-va
der" zou zijn? 

Van Hooland: „Helemaal niet. 
Hij is de bestuurder en de eerste 
beheerder van de gemeente, hij 
geeft het tempo aan, hij moet 
mensen motiveren, maar hij 
moet burgervader blijven! 

Hij moet begaan blijven met 
de individuele problemen van 
zijn inwoners. Dit is zeer belang
rijk. Geen bedrijfsleidersmentali
teit dus. Al zal een goede burge
meester wel een aantal karakte
ristieken van een bedrijfsleider 
bezitten: dynamisme, kreativiteit, 
denken en plannen op langere 
termijn, ... Geen „bedrijfsbeleid", 
maar management zonder meer. 

Kijk eens, wij zitten met onze 
gemeenten in een „inkrimpings-
faze"; zeker wat de investerin
gen betreft. Deze inkrimping eist 
van de burgemeesterspersoon 
een type top-manager. 

Maar dat men toch nooit ge
meenten gaat beheren zoals 
men dit in een bedrijf zou doen. 
Ik pleit wel voor een burgemees
ter-manager, die vijftig zaken per 
dag kombineert, rustig, en die 
van aanpakken weet. 

Eén van de klachten heet de 
tijdsdruk te zijn, maar wanneer je 
nu eens kritisch het programma 
van een burgemeester of een 
schepen nagaat, dan blijkt al vlug 
dat men eigenlijk heel wat zaken 
in amper een vijfde van de tijd 
zou kunnen afwerken. Sommige 
bestuurders verliezen bij voor
beeld ontzaglijk veel tijd aan prul
len en bijkomstigheden. 

Ik pleit dus wel voor een beet
je meer professionalisme. Men 
kan dit leren. Wij richten hiervoor 
zelfs kursussen in. De grootste 
problemen situeren zich trou
wens op het vlak van de be
stuurskunde en/of de sociale 
vaardigheden." 

(pvdd) 

141ENSEN 
I^ONS 

31 MEI 1984 


