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Dit weekeinde gaat het 22ste VU-kongres door te Kortrijk: 

Werk in een Vlaamse staat 
(Lees biz. 11) 

Werk in 
een Vlaamse Staat 

Volgende zaterdag en zondag kongresseert de Volksunie te 
Kortrijk op het tema „Werk in een Vlaamse staat". 

Kongressen zijn steeds belangrijke momenten geweest in het 
leven van de nu reeds meer dan dertig jaar oude partij. Op 
haar eerste kongressen in de pionierstijd van de jaren vijftig 
vocht de Volksunie, vaak tevergeefs, tegen het enige etiket van 
taaipartij dat men haar hardnekkig bleef opkleven. Van meet 
af aan kwam de sociaal-ekonomische problematiek ruim aan 
bod op de kongressen. 

In de jaren zestig hebben de VU-kongressen baanbrekend 
werk verricht door nieuwe en verfrissende ideeën in het 
politiek debat te brengen: de overheidskontrole op de energie-
sektor in 1963; het pluralistisch onderwijs in 1967; twee jaar 
later het statuut van de vrouw, de bescherming van de 
gebruiker en — voor het eerst in het land, lang voordat er 
sprake was van een groene beweging — het leefmilieu, de 
„leefbare wereld" zoals het toen werd geformuleerd. 

Dit vernieuwend elan zette zich door in de partijkongressen 
van de jaren zeventig. In 1971 waren de kongreswerkzaamhe-
den toegespitst op de zeer konkrete problemen van sociale 
rechtvaardigheid en maatschappelijke zekerheid. Vier jaar 
later kwamen te Hasselt vooral het onderwijs- en kultuurbe-
leid aan bod. Het belangrijke kongres van 1978 ging onder het 
motto .Arbeid, adel in de Vlaamse staat". Het gaf de geestelijke 
stuwing om de arbeid te herdenken en te herwaarderen als 
bron voor menselijke en maatschappelijke ontplooiing en van 
welvaart en welzijn. 

Drie jaar geleden bevestigde het VU-kongres „ekonomie en 
ekologie" de mogelijkheid om een evenwicht te bereiken tussen 
de ekonomische en industriële ontwikkeling enerzijds en de 
zorg voor het leefmilieu anderzijds. 

Doorheen deze kongressen is een partijprogramma gegroeid 
dat alle terreinen van het maatschappelijk en politiek bestel 
bestrijkt. De Volksunie profileerde zich steeds duidelijker als 
een op rechtvaardigheid gerichte, beweeglijke en naar de 
toekomst gerichte Vlaams-nationale partij die begrippen zoals 
openheid, verdraagzaamheid, vredelievendheid en onafhan
kelijkheid hoog in haar vaandel droeg. 

Het 22ste kongres zal opnieuw een hoogtepunt in het partijle-
ven zijn. Het ontleent een bijkomend belang aan het feit dat het 
in een verkiezingsjaar wordt gehouden. Het kongrestema 
..Werk in een Vlaamse staat" zal worden behandeld in vier 
sekties: de staatshervorming; inspraak en medebeheer in de 
onderneming; sociale zekerheid en last but not least de 
werkgelegenheid. 

Dat aandacht wordt geschonken aan de staatsstruktuur. is 
zeker in dit verkiezingsjaar vanzelfsprekend. Een belangrijke 
inzet bij de verkiezingen zal zijn. de vastgelopen staatshervor
ming terug op gang te brengen en bij die gelegenheid een 
beslissende stap vooruit te zetten naar echt Vlaams zelfbe
stuur. Aan het kongres zal de goedkeuring worden gevraagd 
voor een konfederale struktuur die Vlaanderen soevereiniteit 
geeft, tot en met een juridische persoonlijkheid op het interna
tionaal vlak. binnen een uiterst begrensd en nauwkeurig 
omschreven konfederaal verband dat de voorafbeelding kan 
zijn voor de Europese éénwording. 

De meeste aandacht zal echter uitgaan naar het tema 
..werkgelegenheid". De Volksunie durft het aan, een strategie 
voor algehele tewerkstelling in Vlaanderen op termijn te 
ontwikkelen, een plan voor te stellen voor de onmiddellijke te
werkstelling van honderdduizend jonge Vlamingen en de 
nutteloosheid van het zonder-werk-zijn radikaal uit te roeien. 
Dit is een gedurfde optie, waarvan de Volksunie de verwezen
lijking in een Vlaamse staat kan aantonen. Het is tevens een te
ken van hoop en verwachting voor de tallozen die vrezen dat de 
overgang van het industrieel naar het post-industrieel tijdperk 
hen zal wegdrukken naar de schaduwzone. 

Vlaanderen heeft de beschikking over genoeg arbeidslust, 
ondernemingszin en vindingrijkheid om — naast de klassieke 
troeven van zijn ligging en zijn openheid naar de wereld — een 
zinnig bestaan en welzijn in het bereik te brengen van iedere 
Vlaming. 

Maar dan moet het zichzelf kunnen zijn! tvo 

Roefs vrij 
Even vóór het ter perse gaan kwam Herman Roefs, 

eerste schepen van Beerse en gewezen VU-provin-
cieraadslid, vrij. Het buitensporig en onaanvaardbaar 
optreden van de gerechtelijke macht enerzijds, maar 
ook de zwakheid van een journalist anderzijds lagen 
aan de basis van zijn opsluiting. 

ELKE journalist krijgt weleens 
dokumertten en tips w/aar-
van andere personen het 

bestaan liever zouden (doen) ver
geten. Een ongeschreven af
spraak zegt dat je als journalist 
nooit je bron vrijgeeft, zeker met 
wanneer dit last zou kunnen be
rokkenen aan de informant Een 
pumaiist heeft een maatschappe
lijke opdracht en, naar onze me
ning, eveneens de plicht schanda
len aan te klagen. 

De reaktie van de gerechtelijke 
overheid op de publikatie van 
Coenen was en blijft volkomen 
onduldbaar en overdreven. Dit 
schokkende voorval bewijst nog
maals dat er dringend een wettelij
ke bescherming dient uitgewerkt, 
zoals overigens bestaat in ons 
omnngende landen. 

De onderzoeksrechter maakte 
op grove wijze misbruik van zijn 
macht Het systeem van vooriopi-
ge hechtenis is slechts geoorioofd 
en toelaatbaar in uitzonderlijke 
omstandigheden. Meer konkreet 
in het belang van het onderzoek of 
wanneer de betichte een gevaar 

voor zijn omgeving betekent De 
voorhechtenis wordt evenwel 
steeds meer gehanteerd als pres
siemiddel, als taktiek om tot be
kentenissen te dwingen. Nog vóór 
de aanhouding van Coenen had 
VU-kamerlid Raf Declercq vonge 
week deze metode veroordeeld. 
Onlangs werden enkele vrouwen 
wekenlang opgesloten voor het 
kladden van slogans, alsof zij ge
vaarlijke kriminelen waren. Zelfs 
de prokureur-generaal bij het Hof 
van Kassatie verwierp recent 
deze in wezen middeleeuwse en 
antidemokratische praktijken. 

De reakties op Coenens arres
tatie logen er trouwens niet om. 
Zowat ieder zinnig mens keurde 
dit gerechtelijk optreden af. Pre
cies ook daarom is de vlugge 
kapitulatie van Coenen onbegrij
pelijk Door zijn klikken werd de 
hele gilde van journalisten eigenlijk 
in haar blootje gezet, uitgerekend 
op een moment dat de wetgeven
de macht bijna gedwongen werd 
iets te ondernemen Dat hij daar
door zijn tip-gevers (twee milieu-
aktivisten en de eerste schepen 

van Beerse) aardig in nesten 
bracht is minstens even erg. 

Deze politicus liet begin '83, vlak 
na zijn ambtsaanvaarding, het be
wuste gifstort sluiten. Dinsdag be
weerde Agalev-man Staes dat hij 
het gewraakte BOB-dokument 
aan Roefs had doorgegeven. Feit 
is dat een verantwoordelijke sche
pen in hechtenis werd genomen 
en zelfs een tijdlang in volstrekte 
afzondering geplaatst Omdat hij 
zogezegd de „oorzaak van het lek" 
zou kennen. Het gedrag van de 
arm der wet wordt nog meer 
onuitstaanbaar wanneer men be
denkt dat de goede naam van 
deze man — een architekt — ten 
onrechte in diskrediet werd ge
bracht Met alle mogelijke gevol
gen.. 

De politionele instanties zouden 
zich inderdaad beter wat aktiever 
gaan inlaten met de bestrijding 
van de échte misdaad In plaats 
van zich onledig te houden met 
het opzetten van een interne hek
senjacht waarbij mets of niemand 
ontzien wordt (pvdd) 

Praktische af
spraken over 
de VU-deelna-
me aan de vre-
desbetogingop 
17 maart. 

(Lees bIz. 9) 
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... en WIJ 
WIJ ontvangen graag bneven van 

onze lezers, als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaadbrie-
ven De andere publiceren wij naarge
lang er plaats beschikbaar is Wij 
behouden ons dan ook het recht voor 
bneven in te korten en persklaar te ma
ken zonder de essentie van de inhoud 
te veranderen 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

DE GOEDE WEG? 

Op de schuttingen kunnen wij op
nieuw lezen dat we „op de goeie weg 
zi jn ' 

Op sommige aanplakborden lezen 
WIJ zelfs nog dat de ,staat met boven 
2ajn stand mocht leven" enz 

In de ASLK wordt binnenkort een 
hele bevorderingstrein voorgedragen 
Handige personeelsleden wipten — 
als in het bekende gezelschapsspel — 
van de gele naar de blauwe vakbond 
om de begeerde bevordenng in de 
wacht te slepen Zo kan in deze instel
ling een adjunkt-diensthoofd wellicht 
direkteur-beheerder worden' 

Bekwaamheid en dienstjaren zijn 
eerder bijkomstig 

En dan maar klagen over de teloor
gang van de administratie en van de 
staat 

Op wat wachten de bewindslieden 
om de reeks VU-depolitizeringswets-
voorstellen door te voe ren ' 

LB.. St-Niklaas 

BOERENBEDROG 

Op een punt hebt U in uw artikel 
„Belgische Dallas" (31 jan 1985) volko
men gelijk, en dat is dat de socialisten 
en nu ook de CVP in verband met de 
installatie van de kruisraketten een 
smerig elektoraal spelletje aan het spe
len zijn Alle NATO-partners hebben 
zich akkoord verklaard met het NATO-
dubbelbesluit, ook beide betrokken 
partijen die toen in de regering zaten 
Dit betekent dus met nakomen van 
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een gegeven woord en verbreking van 
de solidariteit binnen de NAVO 

Wat betekende dit dubbelbesluit in 
het k o r t ' Onderhandelingen met de 
USSR en in geval van akkoord geen in
stallatie van raketten in Europa met 
verwijdenng van de door de USSR 
reeds opgestelde SS 20 Met andere 
woorden geen raketten in Europa 

In uw artikel schnjft U dat de VU 
zich steeds konsekwent verzet heeft 
tegen de installatie van raketten in ons 
land Welnu achter deze „konsekwen-
t e ' " houding heb ik mij nooit kunnen 
plaatsen De VU heeft op dit vlak een 
grote flater begaan en begaat deze 
flater nu nog De USSR is zonder 
schroom verder gegaan met het instal
leren van SS 20 sedert het begin van 
de besprekingen in Geneve, ook op 
het grondgebied van andere WP-lan-
den en dit met de toestemming ( ' ) van 
betrokken regenngen of zouden wij 
beter zeggen eén partijstaten Het is 
vanwege de VU onverantwoord een 
dergelijk onafgewogen standpunt in te 
nemen zonder ook maar enigszins 
rekening te houden met de bestaande 
machtsverhouding, zowel op konven-
tioneel als nucleair vlak in Europa 
Enerzijds de trouw aan de NAVO 
belijden, maar anderzijds de USSR 
troeven in de hand spelen zodat zij het 
niet nodig zullen vinden hun raketten 
te verwijderen is juist het tegenover
gestelde van wat ik en iedereen wil be
reiken Lees er ook maar de kommen-
taar op na van de jongste weken en 
dan zult U merken dat de Russen nu 
reeds beginnen te dreigen (met met 
oorlog) maar met andere subtielere 
middelen Ik moet met verwijzen naar 
de geschiedenis van deze eeuw om er 
op te wijzen hoe een zwakke partij 
steeds tijdens onderhandelingen aan 
het kortste eind trekt en hoe een 
dergelijke situatie de andere uitnodigt 
om op vraag van de „regenng" orde op 
zaken te gaan stellen in het land 

Onder het betrokken artikel staat 
dan nog „Op 17 maart stapt de VU 
mee op achter de slogan „Nooit meer 
oorlog" Welnu dit is boerenbedrog 
Deze betoging is gericht op het eenzij
dig verzwakken van West-Europa zon
der ook maar enige tegenprestatie Dit 
is uw lezers zand in de ogen strooien 
De VU (zoals U zegO en daar ben ik 
ook bij en vele anderen zal met in deze 
gemanipuleerde betoging mee opstap
pen 

Indien de USSR begint al is het maar 
met een deel van haar SS20 te ont
mantelen dan zal de NAVO ook stop
pen met verdere installatie om zo te 
komen tot de zg „Nuloptie" = geen ra
ketten 

J.A.. WInksele 

WARME GROET 

Eerst en vooral wil ik mijn dank 
betuigen voor het steeds op tijd en re
gelmatig ontvangen vamnijn weekblad 
„WIJ", iets waar ik werkelijk fier op ben 
Wanneer andere Vlamingen een be
zoekje brengen, staan ze verstomd 
wanneer ze hier 3000 km ver van 
België het weekblad „WIJ" zien liggen 
Ze kunnen het gewoon met geloven, 
en toch is het de waarheid 

Als Aalstenaar, Vlaming en trouwe 
lezer van het weekblad „WIJ" wil ik 
langs deze vriend Willy Alloo proficiat 

wensen voor zijn geweldig resultaat in 
de abonnementenslag I 

P.V.N., Gran Canarla 

WIE ZOEKT MEE? 

In „Het Laatste Nieuws" verscheen 
van de hand van een Zeeuw een 
artikeltje onder de rubriek „Uw me
ning", waann die Zeeuw een gedicht 
laat afdrukken met de vraag „Wie 
schreef dit ve rs ' " In Nederland is er al 
jarenlang een speurtocht gaande naar 
de herkomst van dit njm, doch zonder 
sukses Daarom richt ik via ons 
Vlaams-nationaal weekblad een op
roep tot al onze lezers om onze 
Zeeuwsvlaming te helpen Hier volgt 
het wondermooie gedicht 
Een mens lijdt dikwijls 't meest 
door 't lijden dat hij vreest 
doch dat nooit op komt dagen 
Zo heeft hij meer te dragen 
dan God te dragen geeft 

Het leed dat drukt weegt nooit zo 
zwaar 
als vrees voor allerlei gevaar 
Maar komt het ééns in huis, 
dan helpt God altijd weer 
en geeft Hij kracht naar kruis 

Wie van onze Zuidnederianders zou 
naar de herkomst van dit rijm willen 
zoeken ' Ikzelf heb me al rotgezocht 
bij Gezelle en de Genestet bij J L 
Horsten, Cats en Revius Ook bij Dirk 
Rafaelszoon Camphuyzen e a bleef 
het sukses uit Wie kan he lpen ' 

Graag kontakt opnemen met W. 
Meerpoel-Verieye, Spoorwegstraat 61 
te 9050 Evergem 

ONDERSTEBOVEN? 

Overal in Vlaanderen verschijnen 
de affiches met de opgeheven duim 
van de CVP. met de tekst We zijn op 
de goeie wegi De prognoses van het 
Planburo, van de Kredietbank of van 
de Middenstandsorgamzaties en VEV 
laten een heel ander geluid horen Uit 
ernstige studies is gebleken dat tot het 
jaar 1990 de koopkracht zeker zal 
blijven dalen Het aantal werklozen zal 
van de huidige 500000 (waarvan 
300000 in Vlaanderen) stijgen tot 
610000 (waan/an 375000 in Vlaande
ren Een ekonomische oorlog zal de 
commerciële aktiviteit ontredderen De 
distributiegiganten zijn die oorlog al 
begonnen, om een stukje van de da
lende koopkracht te winnen i 

Waarom zal het in Vlaanderen 
steeds slechter g a a n ' Ondanks onze 
werklust onze volkskracht onze 
spaarzaamheid en ondanks Flanders' 
Technology' Omdat de Belgische 
Staat de vruchten van onze arbeid en 
van onze zweet blijft afromen om zijn 
zware deficits te dekken Omdat wij 
gedoemd zijn om in eeuwigheid te 
blijven betalen aan de Walen Omdat 
de regerende partijen altijd zullen ge
gijzeld zijn door de frankofone minder
heid, die tegen de meerderheid der 
Vlamingen in dit land zal regeren 

Wanneer wordt het voor iedere 
Vlaming duidelijk, dat alleen totale fi
nanciële autonomie de Vlaamse red
ding kan brengen ' Intussen moeten 
WIJ de holle slogan van de CVP ont
krachten en de opgeheven duim on
dersteboven plaatsen Want met de 

huidige regenng spelen wij niet „hoger" 
maar „lager" 

„Vlaanderen los van Wallonië" zou 
voor onze zuiderburen ook beteke
nen op eigen benen staan, zelf sparen 
en werken zoals wij dat doen, en het 
profiteurschap afzweren, om hun ge
west weer gezond te maken Wij zul
len het hun eens voordoen, als wij de 
kans krijgen Met een fikse winst van 
de Volksunie in dit verkiezingsjaar kan 
een zelfstandig Vlaanderen die unieke 
histonsche kans krijgen In 2000 kan 
Vlaanderen een autonome en welva
rende Europese regio zijn, zonder een
der welke voogdij 

Alleen door ekonomisch en finan
cieel zelfbestuur zal het in Vlaanderen 
beter gaani 

J.G., Maasmechelen 

TERREUR 
IN LIMBURG 

Terecht besteedde de VNOS in 
haar jongste uitzending (van 19 febr j 
aandacht aan het boek van Jos Bouve-
roux „Terreur in oorlogstijd" Immers, 
de „zwarte" slachtoffers van die ter
reur kwamen uit dezelfde kringen, 
waaruit onze partij nu het gros van 
haar leden en kiezers haalt 

Een rechtzetting de bloedige tegen
stelling, indien men ze in politieke kleu
ren wenst uit te drukken, was eerder 
,zwart-rood" dan „zwart-wit" Dat blijkt 
trouwens ten overvloede uit de resul
taten van Bouveroux' opzoekingen 
Met „roden" bedoel ik dan vanzelfspre
kend de kommumstische partizanen 

Ik wens daaraan toe te voegen dat 
nooit voldoende wordt duidelijk ge
maakt, hoe dankbaar ook de Angelsak-
sers in de Tweede Wereldoorlog ge
bruik hebben gemaakt van de bereid
heid dezer partizanen om in de door 
Duitsland bezette gebieden tot krimi-
nele akties over te gaan en er zodoen
de bewust een klimaat van onrust te 
scheppen De geallieerden moedigden 
die akties aan, steunden ze daadwer
kelijk en verhieven ze in hun propagan
da tot daden van vaderslandsliefde, 
alsof er nooit een Konventie van Den 
Haag was geweest Deze gemene 
vorm van oorlogvoeren overspoelde 
onze gewesten en in nog veel ergere 
mate sommige streken in Frankrijk en 
Italië met golven van terreur en tegen-
terreur Voor de bloedbaden die daar
bij werden aangericht vond men na de 
Duitse ineenstorting natuurlijk enkel 
verantwoordelijken onder de nazi-oor-

logsmidadadigers en hun kollabora-
teursi 

Jos Bouveroux' verzuchting, dat wij 
en onze kinderen en kleinkinderen 
nooit meer in een klimaat van burger
oorlog terecht zouden komen, kunnen 
WIJ van ganser harte bijtreden Dan 
mogen wij echter geen ogenblik onze 
waakzaamheid opgeven tegenover de 
extreem-rode, maatschappijvermeti-
gende elementen, die aktief blijven ook 
al IS er geen fascistische overheerser 
meer' 

J.F., Borgerhout 

BUITENSPEL 

Tijdens Konfrontatie van 24 februan 
II kwam de Volksunie er maar bekaaid 
af De VU-woordvoerder Hugo Cove-
liers heeft gemeend zich tot een anti
standpunt te moeten laten verleiden 
door te ontkennen dat de kleine knmi-
naliteit stijgt en dat er een gevoel van 
onveiligheid bestaat bij de burger 
Door deze stellingname zette Hugo 
Coveliers zichzelf buitenspel en liet hij 
ook blijken dat hij met wist dat er bij de 
bevolking wel degelijk een gevoel van 
onveiligheid heerst en vooral een 
groeiende ergernis tegen het stijgend 
aantal vandalenstreken en kleine dief
stallen, waarvan slechts een klem aan
tal effektief wordt aangegeven 

Zelfs de socialistische woordvoer
der Van den Bossche ontkende dat 
met en trad minister Gol bij wat dat be
treft 

L D , Oud-Turnhout 

• Echtpaar 30-31 jaar, met een meis
je van 11 jaar, zoekt een bijbetrekking 
als huisbewaarders in eén of ander 
groot domein of kasteel, voor eventue
le bewaking van het domein In de 
voormiddag onderhoud van tuin, op
knappen van klusjes, zelfs chauffeur 
Indien nodig kan ook de vrouw 
's voormiddags, enkele uurtjes in de 
huishouding helpen Huidige hoofdbe
trekking veiligheidsagent voor een fir
ma voor allerhande bewaking 

Voor nadere inlichtingen zich wen 
den O Van Ooteghem, senator, A 
Longuestraat 31, 9219 Gentbrugge 
Tel 091-307287 

Deze maand in 
Culinair Magazine 

Olijfolie: een zaligheid 
van zestig eeuwen 

Van<Jaag wordt olijfolie nog altijd gemaakt zoals zes
duizend jaar geleden in Klein-Azië, waar de olijfkultuur 
ontstond. De Romeinen zorgden ervoor dat deze olie een 
belangrijk onderdeel werd van de eetgewoonten in de 
landen rond de Middellandse Zee. En dat blijkt recht
streeks verband te houden met het feit dat de mensen 
daar veel minder vatbaar zijn voor hartziekten... 

Nederland, kaasland 
Ruim één derde van de Neder
landse bodem wordt gebruikt 
voor veeteelt en melkwinning, 
en er wordt al meer dan duizend 
jaar kaas gemaakt. Kies maar 
uit: jong of oud, pikant of 
romig, met of zonder kruiden... 
Een brede kijk op de zuivel-
produktie van onze noorder
buren. 

De Hilton in Brussel 
Het Culinair-feestmenu van 
deze maand komt uit de Brus
selse Hilton, waar keukenchef-
Michel Theurel de plak zwaait 

over een brigade van vijftig 
koks. 
Wij namen een kijkje in de drie 
restaurants van de Hilton, die 
elk een totaal verschillende 
formule vertegenwoordigen. 

En verder: Pastelkruiden, 
Brood in de volksverhalen, 
Sommeliers proeven Chateau 
Palmer, Hubrechts keuze, de 
Friese keuken, Duitse wijn uit 
het Ahrdal, Recepten voor kil
le dagen, Vastenspijs, Eten aan 
de Cöte d'Azur, Tafelen met 
Pros Putteman, Witloof en De 
Winespuwers van het Brugsche 
Vrye. 

Nu bij uw dagbladhandelaar 85 fr. 
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Felicitaties 
van Anciaux 

Bloemen 
voor Roefs 

Verschillende VU-vooraan-
staanden hebben weliswaar dis-
kreet, tijdens de vcxjrbije dagen de 
zaak-Roefs ter harte genomen. De 
eerste schepen van Beerse, die in 
de nor raakte door de verklarin
gen van een Humo-journalist is 

Of de vaststelling dat er slechts 
een beperkt aantal Vlaamse be
drijven resoluut de boot van de 
vernieuwing instapt. 

De reaktie van de Waalse politi
ci was echter ronduit ontgooche
lend en geurde naar afgunst. Op 
de officiële opening was slechts 
één Waals minister aanwezig, Mel-
chior Wathelet. Deze gemeen
schapsminister heeft nadien trou
wens in een vraaggesprek zijn 
jaloerse oprispingen niet kunnen 
bedwingen. Vooral het gegeven 
dat beide gemeenschappen in dit 
land zich met een verschillende 
ekonomische snelheid ontwikke
len, pikt Wathelet niet. Hij noemt 
dit een „zeepbel". 

Wathelet is in feite de woord
voerder van vele Walen die mer
ken dat hun gemeenschap achter
uit boert en die het niet dulden dat 
Vlaanderen een nieuwe toekomst 
tegemoet gaat 

p™DITig! >MEEK 

Het FDF zingt zijn zwanezang. De partij is inderdaad op bedeltocht met 
liet verzoek te mogen aansluiten bij een andere partij Waar is de tijd 
gebleven van de memorabele betogingen tegen FDF-kopstukken zoals 
de Schaarbeekse burgemeester Nols? (foto: Dann) 

een gewezen VU-provIncieraads-
lid. Sinds enige tijd bestaat er geen 
VU-afdeling meer in Beerse en 
Roefs werd verkozen op een ge
meentelijke lijst („Gemeentebelan
gen"). Uit goed ingelichte bron 
vernemen wij dat er een kans 
bestaat dat deze milieubewuste 
flamingant bij volgende verkiezin
gen terug op een VU-lijst zal kan-
dideren. 

VU-kamerlid Jo Belmans, een 
vriend van Roefs, en VU-senator 
Draulans boden hun diensten aan. 
Ook VU-voorzitter Vic Anciaux 
had dagelijks kontakt met me
vrouw Herman Roefs en onder
zocht wat kon gedaan worden 
voor een spoedige invrijheidsstel-
ling. 

Toen het verheugende nieuw 
woensdagmiddag bekendraakte 
was de VU-voorzitter er als eerste 
bij om de familie Roefs te felicite
ren. Meteen zond hij een prachti
ge ruiker bloemen. 

Door bepaalde omstandigheden 
viel het me deze week 
biezonder op hoe de mensen in 
feite naast mekaar leven, leder 
in zijn leefkring. Zonder te 
beseffen welke de zorgen van 
de andere zijn. Dit midden is 
eerder beperkt Velen treden 
zelden uit het vast omlijnde 
kader van het eigen gezin, het 
werk en de nauwe 
vriendenkring. In de steden zijn 
ook de naaste geburen 
onbekenden. Zelfs de verdere 
familieleden ontmoeten elkaar 
slechts bij begrafenissen of 
trouwpartijen. Onze moderne 
samenleving bestaat uit 
duizenden compartimenten. 
Horizontaal afgescheiden in de 
kokers van de verengde 
belangensfeer en in de zuilen 
van de tegengestelde 
levensbeschouwing. Vertikaal 
opgedeeld in het egoïstisch 
onderscheid tussen rijkeren en 
armeren. Alleen bij universele 
gebeurtenissen of dreigingen 
voelen we de verbondenheid 
van hetzelfde lot. En dan nog 
maar in zekere mate. 
Misschien kan het niet anders. 
Wellicht heb ik een te 
idealistische kijk op de mensen. 
Toch moeten we er even over 
nadenken. Neem nu Flanders' 
Technology Wij verheugen ons 
over het ontegensprekelijk 
sukses. Het stemt hoopvol dat 
zo vele jongeren geïnteresseerd 

zijn. Ik zou echter graag 
vernemen hoeveel werklozen 
een bezoek brachten aan deze 
internationale en hoog geroemde 
tentoonstelling. Hoeveel jongere 
of oudere werklozen hebben 
aan het triomfalisme van 
grootmeester Geens een 
boodschap? Ging ook deze 
prachtig geslaagde operatie niet 
voorbij aan het dagelijks leven 
van de meeste Vlamingen? Dit 
is maar één voorbeeld. Nog vele 
andere kunnen we op een rijtje 
zetten om te bewijzen hoezeer 
het nodig is dat we verder 
kijken dan onze neus lang is. 
We moeten bereid zijn de deur 
van onze compartimenten open 
te gooien. Wie Vlaams-nationaal 
denkt en voelt mag zich niet 
opsluiten in een „ieder voor zich, 
God voor ons allen"-mentaliteit 
Ook degenen die gelukkig nog 
aan de bak komen, moeten 
bekommerd inzien dat de 
werkloosheid een kwaal is die 
heel het volk treft. 
Dagelijks ontvang ik brieven, 
zowel van jongeren als van 
ouderen, die hun nood klagen. 
Ze zijn op zoek naar werk. Ze 
wensen hartsgrondig te kunnen 
stappen uit het zinloos bestaan, 
waarin ze dreigen verloren te 
gaan. Zeker in de eerste 
maanden ondergaan ze met 
weerzin het dagelijks 
aanschuiven voor de 
stempelkontrole. Ik vraag me af 

waarom deze afstompende 
verplichting blijft voortbestaan. 
Zogezegd om de misbruiken te 
voorkomen. Voor mij is dit larie 
en apekool. De profiteurs van 
het regime — die er 
ongetwijfeld tussen lopen — 
trekken zich van dit onzinnig 
ritueel niets aan. Alleen de 
vruchteloos werkzoekenden 
worden er pijnlijk door 
vernederd. 

Wie met of nog niet aangetast is 
door de kwaal van de 
werkloosheid, voelt veel te 
weinig mee, blijft al te zeer 
opgesloten in zijn koker, is te 
eenzijdig opgeslorpt door de 
dingen waarmee hij dagelijks 
bezig is. Dit is de ware 
betekenis van het Volksunie-
kongres van 9 en 10 maart 
Onze partij wil de noodzaak 
aantonen om resoluut te breken 
met de geestelijke verstarring en 
het egocentrisme van deze tijd. 
Dit is trouwens onze opdracht 
Het Vlaams-nationalisme is de 
drijvende idee, die de Vlaamse 
mens kan leiden naar een 
nieuwe gemeenschap, die zich 
verbonden weet door een 
algemeen Vlaams-nationaal 
bewustzijn. 

Vic ANCIAUX 

Waalse afgunst 

12 maart 

De grootste technologiebeurs van 
de wereld, Flanders Technology, is 
voorbij. Ruim 200.000 geïnteres
seerden zijn in een korte week tijd 
voorbij de flikkerende lichtjes en 
alleraardigste robotmannetjes ge
schoven Dit is het dubbel van de 
vorige keer. De hele Vlaamse re
gering — en dus niet alleen show
man Gaston Geens — verdient 
een pluim voor deze prestatie. 

Toch zijn wij niet blind voor een 
aantal zaken. Zoals het nuchtere 
feit dat er geen geld is voor een 
echt Vlaams wetenschapsbeleid. 

In die week zal „het" gebeuren, 
voorspelt eerste minister Martens. 
Dan komt hij met een regerings
verklaring voor het parlement En 
in die mededeling zal zowat alles 
zitten. 

De drie belangrijkste objektie-
ven die deze roomsblauwe koalitie 
zich had gesteld werden immers 
niet gehaald. De „sanering van de 
overheidsfinanciën"? Nooit voor
heen bedroeg het overheidstekort 
zoveel: pakweg 500 miljard per 
jaar. De begrotingskontrole heeft 
trouwens aan het licht gebracht 
dat men zich nog eens 30 miljard 
extra misrekend heeft. De „ver
mindering van de fiskale druk"? 
Ook hiervan is niks in huis geko-

Martens 
aarzelt 

men. Integendeel, De „bestrijding 
van de werkloosheid"? Veruit een 
half miljoen werklozen, met maan
delijks een aangroei van duizen
den. Resultaat van Martens V: een 
dikke bros. 

Maar volgende week zal mees
ter-tovenaar Martens nu eens uit
leggen hoe zijn ploeg al deze 
verziekte problemen zal aanpak
ken. We kunnen dan al naïeve 
jongens zijn, maar dit betekent met 
dat we idioten zijn, die zo'n fabeltje 
geloven. 

Daarenboven is er het pro
bleem van de raketten. Naar ver
luidt is de grote meerderheid in de 
regering fel voorstander van de 
onmiddellijke plaatsing en zij die 
nog tegenstribbelen worden de 
mond gesnoerd. De enige moeilijk
heid heet de „verpakking" te zijn. 
Hoe zal men dit nucleair cadeautje 
handig inpakken om toch enigs
zins aanvaardbaar te zijn voor de 
bevolking? Teneinde de elektorale 
schade te beperken... 

Blauw duo 
D& D 

Vorig weekend hebben de libe

rale studenten een tweevoudig 
„origineel" initiatief genomen. 

Ze vergaderden op een kasteel 
in Groot-Bijgaarden (waarvan de 
eigenaar momenteel vervolgd 
wordt voor fiskale fraude). 

Maar de studenten van het Li
beraal Vlaams Verbond en van de 
Federation des Etudiants libéraux 
hebben het daarbij ook gepres
teerd merkwaardig originele voor
stellen voor staatshervorming in 
de politieke arena te gooien; met 
name de keuze voor provinciaal 
federalisme. De klok van de libera
le jonge familie van Verhofstadt 
dient eens dringend bijgeregeld te 
worden. De jonge studenten-voor-
zitters Dems en Daman kunnen nu 
reeds afgeschreven worden als 
hopeloos verouderd. 

FDF-ultverkoop 
Door de recentste verkiezingen 

werd het FDF gehalveerd. Sinds 
die tijd IS het steeds meer gaan 
rommelen bij de anti-Vlaamse, 
Brusselse partij. 

Een van de FDF-boegbeelden 
en stemmentrekkers, Roger Nols 
uit Schaarbeek, nam reeds vorig 
jaar ontslag en fungeerde op de 

PRL-lijst bij de Euroverkiezingen. 
Tijdens het afgelopen weekeinde 
hebben twee andere belangrijke 
figuren het FDF „adieu" gezegd: 
Serge Moureaux en Leon Defos-
'set. Beiden stappen ze over naar 
de PS, de Franstalige socialisten 
van Spitaels 

Dit ineenzakken van de FDF-
pUdding lijkt op het eerste zicht 
verheugend. Deze partij die stem
men verzamelde door hatelijke 
campagnes tegen de Brusselse 
Vlamingen wordt vermoedelijk bij 
de volgende verkiezingen van de 
kaart geveegd. Maar anderzijds 

Defosset 

uit het FDF 

gaan een aantal extremisten nu 
militeren in anderen, veel grotere 
en invloedrijkere frakties. Vooral 
de Franstalige socialisten hebben 
hun poorten opengesteld. Na ben
deleider Happart halen zij nu ko[> 
stukken van de rabiate Brusselse 
frankofonie in huis. Dit kan konse-
kwenties inhouden voor het ge
drag van de PS in de toekomst 

Reken daarbij de wallinganti-
sche opstelling van de PRL en de 
PSC en men ziet het ontstaan van 
een hard frankofoon blok. Waarop 
wachten de Vlaamse partijen met 
hun antwoord? 
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Red onze 
mijnen 

Vandaag donderdag worden 
door een tiental mijnwerkers en 
de Limburgse VU-parlementsle-
den 60000 handtekeningen afge
geven aan premier Martens 

Enkele maanden vóór nieuwjaar 
haalden mijnwerkers en mede
werkers van het aktiekomitee 
„Red onze mijnen", samen met de 
VU-Limburg, in diverse mijn- of 
aangrezende gemeenten zowat 
60000 handtekeningen op Al 
deze mensen onderschnjven de 
petitie voor het behoud en de 
uitbouw van de Vlaamse mijnen 

Het betreft inderdaad een ont
zettend belangrijke kwestie 
20000 Limburgse gezinnen en 
nog eens 16000 andere Vlamin
gen hangen af van de tewerkstel
ling in en om de mijnsektor. Voor 
een provincie met 26 % werkloos
heid en met een jaarlijkse aangroei 
van jongeren op de arbeidsmarkt 
met 4.000 eenheden, is de ondub
belzinnige ondersteuning van 
onze mijnen levensnoodzakelijk. 

We kijken uit naar de reaktie 
van de eerste minister... 

I I Het Volk" 
Vorige week zaterdag ver

scheen de krant „Het Volk" in een 
nieuw, eigentijds kleedje. Er werd 
afgestapt van het kleine, nochtans 
handige formaat en de nieuwste 
technieken worden toegepast. 
Net zoals de meeste andere dag
bladen wordt „Het Volk" nu ook 
overladen met kleurfoto's. We 
wensen de kollega's alle geluk toe 

Toch een kanttekening Het eer
ste hoofdartikel van deze ver
nieuwde krant was in wezen lach

wekkend „ Wij zijn een onafhanke
lijk, met partijgebonden blad, maar 
wij hebben een knstendemokrati-
sche visie op mens en maatschap
pij" Iedereen die enigszins ver
trouwd is met de perswereld be
seft dat dit onjuist is. „Het Volk" is 
de spreekbuis van de knstelijke 
arbeidersbeweging, het ACW 
Sinds jaar en dag — en onlangs 
werd dit nog nadrukkelijk beves
tigd — heeft het ACW gekozen 
uitsluitend aan te leunen bij de 
CVP. Omtrent deze enge, binden
de verhouding tussen ACW en 
CVP was trouwens heel wat te 
doen tijdens de voorbije maanden 

Dagelijks kan men trouwens 
vaststellen dat „Het Volk" de 
standpunten van de CVP in de 
verf zet én verdedigt. Misschien 
wordt dit nog het nadrukkelijkst 
bewezen door de plaatselijke be
richtgeving. Hoeveel VU-mandata-
rissen hebben zich bv. al met 
terecht geërgerd over de wijze 
waarop „Het Volk" melding maakt 
van hun tussenkomsten en initia
tieven? 

Staatsnationaal 
muziekjaar 

De Raad van Europa heeft 1985 
uitgeroepen tot Europees muziek
jaar. De organizatie ervan is ver
takt in zg. „nationale komitees". 
Voor Belgié is dit komitee gelukkig 
tweeledig. Al wordt voor de verte
genwoordiger van de Vlaamse 
Gemeenschap („Flemish Commu
nity" want de voertalen zijn er nog 
steeds beperkt tot Engels en 
Frans) een zekere M de Caluwe 
vermeld. Die te Brussel in de „rue 
de Treves" woont. 

Bedenkelijker dan dit detail is 
dat voor een bij uitstek kultureel 

Zondag werd de start gegeven voor de TAK-campagne „Nu de paus naar Vlaanderen komt" Verschillende 
honderden nationalisten waren naar Antwerpen gekomen om er te luisteren, te kijken en te zingen. Behalve 
Valere Depauw en VU-senator Oswald Van Ooteghem sprak ook ere-abt Eligius Dekkers. Hij stelde dat wie 
amnestie en vergeving weigert zich in feite buiten het kristendom plaatst Nadien ging een delegatie van VU-le-
den en Tak-kers bloemen neerleggen aan de beestenkooien waarin ooit repressieslachtoffers werden 

opgesloten. (foto fik) 

onderwerp als de muziek weer 
eens staten en niet volkeren als 
norm genomen worden! Wat moe
ten wij geloven van de officiële 
bewering als zou het gaan om het 
bevorderen van „alle muziekgen
res", wanneer wij vaststellen dat 
de volksmuziek per staat wordt 
ingedeeld? 

Of zou bv. de Franse vertegen
woordiger zich iets gelegen laten 
aan de Bretoense volksmuziek. 

Technology 
r IET Chritulaer haalde z'n 

binnenzak leeg en depo
neerde de inhoud ervan 

op tafel. De Nieuwste Elektroni
sche Snufjes, doorgaan Nes'sen 
genoemd. Een flinterdun reken
machientje met de omvang van 
een zakagenda. Een databank 
kleiner dan een pakje sigaretten, 
„mijn geheugen" zegde hij 

Terwijl hij deze kleinoden uit
stalde, praatte hij vlotweg over 
de Derde Golf en wat die alle
maal zou aandragen: huiscompu-
ters voor iedereen, radiootjes zo 
klein als een kopspeld, platte tv-
buizen desnoods zo groot als 
een kamermuur, duizend dingen 
om het leven aangenamer en 
gemakkelijker te maken, robot
ten om het werk te doen. 

We vroegen benieuwd, hoe de 
mensen hun tijd zouden slijten 
en hun korst zouden verdienen 
de dag dat de robotten het werk 
hadden overgenomen. 

Tiet Chritulaer wuifde onze 
vraag luchthartig weg. Het komt 
er op aan, zegde hij, dat wij 
beschikken over een zo hoog 
mogelijk BNP. Of wijzelf voor dat 
BNP zorgen dan wel de robotten, 
is volkomen onverschillig. Maar 
als de robotten het doen, krijgen 
wijzelf de tijd en de gelegenheid 
om een beetje op weg te gaan 
naar de homo ludens. 

Neem nou Beethoven, zegde 
Tiet Chritulaer peinzend. Ik ben 
er van overtuigd dat er zelfs in 

een klein landje als het onze in 
iedere generatie tientallen Beet-
hovens schuilen. Alleen, we vin
den ze niet de dag van vandaag. 
Als wij morgen de tijd hebben en 
de machines — de hardware en 
de software — dan kunnen we 
aan de hand van een eenvoudig 
programma de hele bevolking 
doorlichten en er alle Beetho-
vens uithalen. 

Reeds vandaag, warmde Tiet 
Chritulaer zich op, bestaan er 
eenvoudige compositors waarop 
je een muzikale fraze kan inspe
len waarna alle mogelijke varian
ten en partituren — voor de 
viool, de Engelse hoorn of de 
dwarsfluit — automatisch aange
maakt worden. 

Voor goede muziek zal je niet 
eens het huis uitmoeten, vervolg
de Tiet Chritulaer Je zal niet 
meer afhankelijk zijn van de gril
len van het toeval: een eerste 

viool die ziek is, een hoofd van 
de lessenaar dat koppijn heeft, 
een dirigent die zijn pols brak bij 
het skiën. De compositor zal je 
eigen muziek spelen, met elke 
gewenste bezetting al ware het 
een philharmonie. De compositor 
zal verbonden zijn aan de tv-
wand, zodat je in je huiskamer — 
uiteraard driedimensioneel en in 
multistereo — je bloedeigen Ne
gende kan dirigeren. 

We opperden bedremmeld dat 
de compositor toch maar een 
machine was, zonder gevoel en 
zielsleven. We verwezen naar 
Bach die zijn aangrijpende mu
ziek schreef na het overlijden 
van zijn vrouw en we betwijfel
den of een compositor daartoe in 
staat zou zijn, na het verlies van 
bijvoorbeeld een chip. 

Je hebt blijkbaar, zegde Tiet 
Chritulaer bestraffend, nog nooit 
een compositor nauwkeurig be
keken. Want dan zou je de knop 
DW gezien hebben. DW staat 
voor Diepe Wanhoop en als je 
hem indrukt, is er geen enkele re
den meer dat je niet zou kunnen 
wat Bach na de dood van zijn 
vrouw kon. 

Hij dacht even na. Ten slotte, 
besloot hij, is het onwaarschijn
lijk dat de vrouwen na de Derde 
Golf nog zo jong sterven als die 
van Bach. Hoofdzaak is dat je 
morgen je eigen Bist du bei mir 
kan komponeren terwijl ze nog 
levend en wel bij je zit. 

die nochtans zeer sterk van de 
Franse verschilt? Officieel bestaat 
deze muziek dus niet in dat staat
kundig Europa. En zou Nicos Pa-
nayiotou namens Cyprus ook de 
Turkse volksmuziek verzorgen? 
Waar komt de Baskische volks
muziek terecht? Zelfs het vierledi
ge Zwitserland kent slechts één 
officiële vertegenwoordiger. De 
volksmuziek wordt in dit Europese 
muziekjaar eenvoudigweg niet 
ernstig genomen. 

Het is nog een lange weg, naar 
het Europa der volkeren.. 
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Gifwolken 
ledereen herinnert zich nog de 

onthutsende beelden over de gif
ramp in het Indiase Bhopal. De 
nalatigheid van een multinational 
was er toen oorzaak van dat er 
duizenden mensen stierven en 
nog veel meer voor het leven 
verminkt blijven. 

Vorige week sloeg de schrik 
eventjes de bewoners van Malle 
om het hart Door een vergissing 
werd zoutzuur met chloor ver
mengd en bijgevolg ontstond een 
giftige gaswolk boven een woon
wijk Een twintigtal mensen diende 
voor verzorging in een nabijgele
gen ziekenhuis te worden opgeno
men. 

Menselijke fouten zijn altijd mo
gelijk. Dit betekent echter niet dat 
alles daarmee opgelost is. Integen
deel. Nog te veel bedrijven her en 
der verspreid over Vlaanderen ve
gen hun voeten aan de veiligheids
normen of liggen te dicht bij een 
woonkern. Te vaak wordt ook het 
argument van de „werkgelegen
heid" gehanteerd om kntici af te 
schrikken. 

Het spanningsveld tussen eko-
nomische expansie enerzijds en 
ekologische eisen anderzijds zal 
altijd wel bestaan, maar vraag is 
wanneer een minister ertoe zal 
komen een moedig beleid in dit 
verband te voeren? Zoniet dreigt 
onze generatie een onleefbare 
omgeving na te laten voor de 
volgende generaties... 

„Amerikaans 
grondgebied" 

Vorige week bracht een delega
tie van parlementsleden een be
zoek aan de rakettenbasis van 
Florennes. Voor de VU reisden 
kamerlid Jan Verniers en senator 
Bob Maes mee. Allen bevestigden 
zij nadien dat de militaire basis van 
Florennes klaar is om de eerste 
kruisraketten te „ontvangen". 

Alle voorbereidingen zijn getrof
fen, de kommunikatiemiddelen 
staan op punt, het „voertuigen
park" is klaar, de containers ge
vuld... Het enige wat nog ontbreekt 
zijn de echte kernkoppen. Maar 
deze kunnen biezonder vlug ge
plaatst worden. Het gerucht gaat 
zelfs rond dat de regering volgen
de week de definitieve, en hoogst
waarschijnlijk fatale, beslissing zal 
treffen. 

Dit zal dan zowat de laatste 
„Belgische" beslissing in de raket-
tenkwestie betekenen De VS zijn 
immers zowel de producenten, de 
verdelers, de onderhandelaars én 
de unieke gebruikers van deze 
mensdomvernietigende tuigen. 
Dat de eigen militaire of burgerlij
ke overheid mets te zeggen heeft, 
of zal hebben, over een eventueel 
gebruik werd tijdens dit parlemen
tair bezoek nog eens bewezen. 
De Amenkaanse bevelhebber 
groette de parlementsleden met: 
„ Welcome on American territory". 
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Werk voor elke Vlaming 

Een strategieplan met tien 
konkrete maatregelen 

Bij herhaling werd de jongste tijd door ministers van de centrale regering én 
door de voorzitter van de Vlaamse regering benadrukt dat zij ten zeerste 
bekommerd zijn („zich bezig houden met") het probleem van de tewerkstelling . 

Er werd zelfs de loftrompet gestoken toen werd uitgepakt met een „afname van 
de toename van de werkloosheid." 

Desondanks, een strategie voor maatschappelijk behoorlijke tewerkstelling in dit 
land, in Vlaanderen, werd totnogtoe niet uitgestippeld. 

DE recente gegevens no
pens de werkloosheid wij
zen er op dat het tewerk-

stellingsprobleem nog lange tijd 
onze aandacht zal trekken 

Doet men een ernstige poging 
om dit enorm maatschappelijk pro
bleem te analyseren en er oplos
sing voor te zoeken dan komt men 
onvermijdelijk tot de bevinding dat 
er geen afzonderlijke suksesvolle 
tewerkstellingspolitiek mogelijk is, 
maar dat slechts een lange ter
mijnstrategie kan helpen 

Betere scholing 
Een strategie waarin de ekono-

mische en maatschappelijke doel
stellingen vervat zijn en waarin de 
ontwikkeling van de nieuwe infor
matietechnologieën wordt geïnte
greerd 

Met zijn publikatie „Werk voor 
iedereen in Vlaanderen" heeft An
dre Geens verantwoordelijke 
voor de VU-studiedienst een 
merkwaardige bijdrage geleverd 
voor oplossing van het enorme en 
asociale probleem van de werk
loosheid 

In het eerste hoofdstuk van dit 
boekwerk wordt de evolutie van 
de uitkenngsgerechtigde werklo
zen en het aantal werkzoekenden 
nagegaan sinds 1970, evenals de 
evolutie van de langdunge (meer 
dan twee jaar) werkloosheid vanaf 
1975 en van de jeugdwerkloos
heid 

Uit deze eerste deelstudie blijkt 
dat tweederden van de werklozen 
slechts lager en of hoger middel
baar onderwijs hebben genoten 

Dit levert reeds een eerste be
vinding op wat betreft de nood
zaak van betere scholing en her
scholing 

Verhieuwing 
In een tweede hoofdstuk wor

den de oorzaken van de werkloos
heid indringend ontleed Een ontle
ding van de bevolkingsevolutie en 
de evolutie van de aktieve bevol
king (de tewerkgestelden in offi
ciële statistieken) leert ons dat, 
waar de mannelijke beroepsbevol
king sinds meer dan een decen
nium (sinds 1970) ongeveer op 
hetzelfde peil is gebleven, de vrou
welijke aktieven met met minder 
dan 400000 „eenheden" toena
men 

In hoofdstuk drie wordt een 
beknopte maar duidelijke en ob-
jektieve samenvatting gegeven 
van de regenngsmaatregelen De 
kreatieve bijdrage van dit studie-
dokument zit vervat in het laatste 
en vierde hoofdstuk 

Daarin formuleert ir Geens tien 

konkrete maatregelen die kunnen 
bijdragen tot drastische verzach
ting van de werkloosheidsmisene 

Tot plotse ommezwaai kan 
geeneen beleidsplan aanleiding 
geven Er zijn wel een aantal maat
regelen die op vnj korte termijn 
bemoedigende resultaten kunnen 
opleveren Maar uiteindelijk is er 
vooral de dnngende noodzaak 
een vernieuwd beleid op gang te 
brengen 

Vandaar ook dat André Geens 
als eerste beleidsoptie de gezond
making van de overheidsfinanciën 

vooropstelt Hij opteert voor een 
gekomgeerde marktekonomie en 
legt de nadruk op de overgangsfa
se waann wij ons thans bevinden, 
namelijk tussen de industriële 
maatschappij van gisteren en de 
kennismaatschappij van morgen 

Maar een vernieuwd sociaal-
ekonomisch beleid is onmogelijk 
op basis van overheidsfinanciën 
die grote rode cijfers blijven verto
nen 

Een fundamentele herziening 
van de sociale zekertieid is dnn-
gend geboden Ook een zero-
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basis budgettenng, wat wil zeggen 
dat men met blijvend de zoge
naamd „vaste uitgaven" als van
zelfsprekend beschouwt 

Biezonder belangrijk is voor 
ogen te houden dat in dit land 
waarachtige sanenng van de over
heidsfinanciën slechts zal geschie
den op het moment dat werk 
wordt gemaakt van staatshervor
ming in konfederale zin 

Recht op arbeid 
Andere krachtlijnen voor een 

beter beleid zijn het bevorderen 
van het investenngskhmaat Om te 
beginnen alleszins een herziening 
van de huidige subsidieringspoli-
tiek Een voorbeeld de totale loon
kost kan verlaagd worden door 
een grondige hervorming van de 
financienng van de sociale zeker
heid Het komt er op neer — 
scherp gesteld — dat ook het aan 
het werk zetten van robots in 
bedrijven inkomsten oplevert voor 
de sociale zekerheid 

Voorts poneert ir Geens dat 
men de kreativiteit behoorlijk dient 
te belonen. Bij voorbeeld met de 
oprichting van een investenngs-
fonds voor beginnende werkne
mers 

Alles dient voorts in het werk 
gesteld te worden om de techno
logische vernieuwing te bevorde
ren 

BIJ de herverdeling van de ar
beidstijd zullen algemene fiskale 
en ekonomische maatregelen met 
volstaan 

Daarom wordt een herverdeling 
van de arbeidstijd voorgesteld, 
maar dan wel op vnjwillige basis 
en geregeld per bednjf Lenng 
dient ook getrokken te worden uit 
de vaststelling dat momenteel zo'n 
11 000 arbeidsplaatsen „met inge
vuld" worden door het feit dat de 
werkzoekenden geen aangepaste 
vorming blijken te hebben 

Kortom, hoe lager de scholings
graad, hoe groter de kans op 
werkloosheid 

Ten zevende kan ook de sociale 
vrede bijdragen tot verbeterde te
werkstelling 

Ook dient de jeugdwerkloos
heid dnngend uitgeschakeld te 
worden Een verplichte bijkomen
de vorming kan soelaas bieden, 
samen met alternatieve oplei
dingsprogramma's en maatrege
len ter bevordenng van indienst
neming van jonge werknemers 

Zwartwerk dient alleszins bie
zonder oninteressant gemaakt te 
worden Zulks kan gebeuren door 
onder meer werken en diensten 
fiskaal aftrekbaar te maken 

Hoedanook, het recht op arbeid 
dient met alle mogelijke middelen 
centraal gesteld en voor elkeen 
die zulks wil gewaarborgd te wor
den 

Spiraal 
Het voorgestelde tewerkstel

lingsplan van advizeur Andre 
Geens bij het kabinet Schiltz heeft 
de samengebalde verdienste te
gelijkertijd bevrijd van patos maar 
toch en vooral sociaal bewogen 
het probleem van behoorlijke te
werkstelling in Vlaanderen te be
lichten Of, zoals Geens het zelf op 
de perskonferentie stelde we 
moeten dringend zelf maatregelen 
nemen om uit de infernale krisis-
spiraal te geraken 

Mes in sociale 
uitgaven? 
HET IS zeker met de eerste 

keer dat een rapport van 
een internationale instel

ling merkwaardige en vooral ver
rassende gegevens en voorstellen 
bevat Meestal beperkt men zich 
tot lapidaire algemeenheden 

Nu pakt de OESO evenwel uit 
met een, zacht uitgedrukt verras
send rapport 

Er wordt inderdaad gesteld dat 
België de koploper is wat betreft 
de toename van de sociale uitga
ven Het systeem van de sociale 
uitkeringen is dnngend aan een 
herziening toe Waarbij het uit
gangspunt en de slotsom moeten 
zijn dat de sociale uitgaven dras
tisch verminderen 

Geregeld werd, ook door de 
VU, gewezen op de misgroei van 
de sociale zekerheidsstelsels Tot
nogtoe werden slechts enkele 
franjes van het grote herverde-
lingslaken aangepakt Een grondi
ge hervorming van de sociale ze
kerheid, zoals door de VU met 
konkrete plannen sinds jaren 
wordt bepleit, laat evenwel op zich 
wachten 

Nu rijst er het gevaar dat onder 
meer met het OESO-rapport in de 
hand, de neo-liberale regering 
Martens, in het kader van haar 
zogenaamd herstelbeleid, „deel-

maatregelen" in de sociale sektor 
(andermaal) zal nemen, waarbij 
(ook andermaal) de zwakste be
volkingsgroepen het hardst ge
troffen worden 

Het wordt nu zo voorgesteld 
dat de staat de sociaal-hulpbehoe
venden overdadig zou steunen 
De sociale bestedingen zijn in de 
voorbije jaren sterker toegeno
men dan welke overheidsuitgaven 
ook Zo wordt gesteld Zulks kan 
dan al cijfermatig juist zijn, diege
nen die het meest sociale hulp 
nodig hebben, hebben ook de 
jongste tijd het pijnlijkst ingele
verd 

Terwijl de stijging van de sociale 
uitkeringen is toe te schnjven aan 
de aangroei van de werkloosheid 
bij voorbeeld Wil men de werklo
zen twee tot dne keer voor hun 
werkverlies of gemis aan vast 
werk bestraffen? 

Wanneer wordt daarentegen 
eindelijk eens werk gemaakt van 
het wegsnijden van de uitwassen 
(de misbruiken) in de diverse stel
sels van sociale uitkenngen 

Met sommige pensioenen zou 
men in plaats van een, vijf of meer 
gezinnen een gewaarborgd inko
men voor behoorlijk levensonder
houd kunnen bezorgen Bij voor
beeld 
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Senator Michel Capoen: 

„Martens V gevangen 
in een helse kringloop 

Ruim drie jaar geleden kondigde Martens V een grondig herstel aan „om de on
evenwichten weg te werken die de ekonomie dreigen te verlammen, te weten het 
overheidstekort, de werkloosheid en de deficitaire handelsbalans". Een herstelbe
leid werd opgezet met beslissende stappen op het gebied van de konkurrentie-
kracht van de bedrijven, de sanering van de financiën, de tewerkstelling en de her
schikking van de fiskaliteit 

Michel Capoen greep de bespreking van Ekonomische Zaken aan om een ba
lans van het gevoerde beleid te maken. Heeft de regering de zware, vaak pijnlijke 
inspanningen van de bevolking op een doeltreffende wijze aangewend? 

STAP voor stap ontleedde 
Michel Capoen de priori
teiten van de regering en 

d e geboekte resultaten. Te begin
nen met de konkurrentiekracht 
van de ondernemingen. 

Om die aan te zwengelen v*/erd 
inzonderheid overgegaan tot een 
devaluatie met 8,5 th . Tegelijker
tijd zagen enkele bedrijfsvriende-
lijke maatregelen het licht, aanvan
kelijk zelfs met een gunstig gevolg, 
maar ten volle kon de inhaalbewe
ging nooit doorgezet worden. 

Remmende 
steun 

Het paardemiddel van de deva
luatie heeft zelfs de uitvoer met 
duurzaam kunnen stimuleren. De 
VU-senator schreef dat op de 
eerste plaats toe aan het feit dat in 
het eksportpakket al te veel halffa
brikaten en eenvoudige produkten 
steken, produkten die slecht in de 
markt liggen en met een grote 
konkurrentie af te rekenen heb
ben. De aangekondigde en nood
zakelijke modernizenng van de 
ekonomie en het produktieappa-
raat is achterwege gebleven. Ge
tuige hiervan is de vaststelling dat 
drie vierde van de overheidssteun 
tijdens de voorbije jaren afge
stemd bleef op het in leven hou
den van verouderde, verlieslaten
de of ten dode opgeschreven be
drijven. Gemeenschapsgelden 
werden dus aangewend om de 
achteruitgang te betoelagen of in 
stand te houden Op die wijze 
vertraagde de onontbeerlijke om
schakeling en vernieuwing van de 
industriële struktuur. In vergelij
king met de voornaamste konkur-
renten is dit land in een hopeloze 
situatie verzeild. 

Het enige besluit dat volgens 

Capoen hieruit kan getrokken 
worden, is dat de overheidssubsi
die moet geheroriënteerd en te
ruggeschroefd worden. De vrijge
komen middelen kunnen dan dien
stig zijn voor fiskale gunstmaatre-
gelen, teneinde de investeringen 
en de vernieuwing in het alge
meen aan te wakkeren. 

„Zeer slecht" 
Haalt de regering een onvol

doende in haar streven naar meer 
konkurrentiekrachtige onderne

mingen, dan is een kwotering met 
„zeer slecht" nog te zwak voor het 
tewerkstellingsbeleid. 

Vandaag telt ons land 530.000 
werklozen, een rekord dat niet 
eens de ware omvang van het 
werkloosheidsprobleem aangeeft 
In werkelijkheid zijn er zo'n 
900.000 mensen op aktieve leeftijd 
die niet of niet meer kunnen deel
nemen aan het ekonomisch leven 
als dusdanig en die dus afhankelijk 
zijn van een of ander vervangings-
inkomen. 

Deze vaststelling is des te er
ger, wanneer men bedenkt dat die 
ongunstige situatie op de lange 
duur naar een budgettaire kata-
strofe moet leiden. Niet alleen zijn 
er de minder ontvangsten inzake 
sociale zekerheid en belastingen, 
er Is ook de kostprijs van de 
vervangingsprogramma's. 

Michel Capoen Is de overtui
ging toegedaan dat het tewerk
stellingsprobleem met de huidige 
defensieve aanfjak niet duurzaam 
en doeltreffend kan opgelost wor
den. Dat motiveerde hij aan de 
hand van de sektor die hij door en 
door kent: de kleine en middelgro
te ondernemingen. In de voorbije 
10 jaar creëerden deze ongeveer 
30.000 nieuwe arbeidsplaatsen. 
Ter vergelijking: in dezelfde perio
de gingen er 300.000 verloren in 
de grote ondernemingen. En mits 
een aangepast fiskaal, sociaal en 
administratief beleid bieden de 
KMO's nog talloze onontgonnen 
mogelijkheden op het vlak van de 
tewerkstelling. 

Blijft nog het derde aktiepunt 
van het herstelbeleid, de gezond-

Ter kompensatie 
van een kompensatie... 

DESTIJDS werd door de gemeen
schap een bedrag van 100 mil
jard ter beschikking gesteld van 

Cockerill-Sambre om de schulden van 
het verleden te betalen en om nieuwe 
investeringen te financieren. Ais kom
pensatie voor deze hulp werden in 
Vlaanderen investmaatschappijen op
gericht en ter kompensatie van deze 
kompensatie verkreeg ook Wallonië 
investmaatschappijen. 
Het merkwaardige daarbij is dat de 
Waalse investmaatschappijen over 
meer trekkingsrechten beschikken 
dan de Vlaamse. 
Boël-lnvest beschikt nl. over 7,4 mil
jard, Invest-Sud over 1,ÖJ miljard, 
Meuse-lnvest en Sambre-lnvest elk 

over 1 miljard. Deze laatste genieten 
dan nog van een aanvullende reserve 
van 0,5 miljard en een overschot van 
1 miljard uit het sociaal fonds van Co
ckerill-Sambre. In het totaal hebben de 
Waalse investmaatschappijen trek
kingsrechten ten belope van 13,08 mil
jard. 
De Vlaamse investmaatschappijen be
schikken in het totaal slechts over 
11,48 miljard. Daarvan komt 8.3 miljard 
voor rekening van Sidinvest, 1 miljard 
van Alinvest 1. 0,68 miljard van Alin-
vest II, 1,2 miljard van Shipinvest en 
0,3 miljard van Midship. 
Wanneer de kompensatie van deze 
kompensatie van een kompensatie?... 

Nelly Maes, VU-senator 

M. Capoen: „Vlaanderen minder 
geteisterd ondanks transfert van 
1 miljard per werkdag naar Wallo

nië!" 

making van de openbare finan
ciën. Eigenlijk is dit het sluitstuk, 
want alles begint en eindigt met de 
budgettaire situatie van de staat. 
Moet het dan nog eens bevestigd 
dat de toenemende overheids
schuld en het aanhoudende be
grotingstekort van ongeveer 
12 th . van het bruto nationaal pro-
dukt een zware hypoteek leggen 
op iedere aanzet tot herstel? 

Helse 
kringloop 

„Ingevolge een jaarlijks netto te 
financieren saldo van meer dan 
500 miljard, moet de regering 
voortdurend een beroep doen op 
de kapitaalmarkt Dit leidt tot hoge
re intrestvoeten, waardoor er min
der geïnvesteerd wordt Aldus 
wordt het produktieapparaat niet 
voldoende of niet tijdig aangepast, 
wat dan weer nieuwe werkloos
heid tot gevolg heeft. Als enige 
reddingsplank ziet de regering dan 
het wapen van de belastingverho
ging. Die toename is uiterst nade
lig voor het ondernemingsklimaat 
en het konkurrentievermogen, wat 
ook weer de werkloosheid in de 
hand werkt.". Kortom, volgens de 
Westvlaamse senator zit deze re
gering gevangen in een helse 
kringloop. 

Het herstelbeleid van Martens 
V heeft lang niet de verhoopte re
sultaten geleverd. De zware in
spanning van de bevolking werd 
verre van optimaal aangewend 
om de krisis te bestrijden. 

Deze vaststelling is des te 
pijnlijker voor de Vlamingen, om
dat het duidelijk Is dat een zelfs
tandig Vlaanderen niet dermate 
geteisterd wordt door de on
evenwichten die 's langs ekono
mie thans zo ziek maken. En dat 
ondanks een transfert van > één 
miljard per werkdag van Vfaan-
deren naar Wallonië. 
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SENAAT 
Belastingen 
alomvattend 

Reeds vele jaren volgt Hektor 
De Bruyne nauwgezet de begro
tingen van Financien En dat er 
zich op dit domein een enorme 
evolutie voorgedaan heeft'"? 
„Vroeger wist men nog wat een 
belasting was en welke de doel
stellingen waren van het belasting
wezen Vandaag is dat met meer 
zo duidelijk de begroting is een 
mengelmoes van belastingen, hef
fingen en allerlei vormen van para-
fiskaliteit Bovendien bevat ze een 
aantal inkomsten en uitgaven 
waarvan de bestemming in het 
sociale domein moet gezocht wor
den" 

De ambtenaren van het depar
tement Financien verdienen vol
gens de VU-senator alle lof voor 
de wijze waarop ze deze ingrijpen
de verandenng in de rol van het 
belastingwezen hebben opgevan
gen Toch rijzen enige vragen 

Steeds meer worden de open
bare financiën een instrument 
voor het sociaal beleid van de 
regering Meteen houdt dit in dat 
de ongeveer 30000 ambtenaren 
taken moeten vervullen die dieper 
en dieper ingrijpen in de totaliteit 
van het leven van de burger En 
mag dat wel verwacht worden van 
dat ambtenarenkorps' 

Een andere vraag gaat uit van 
de vaststelling dat het departe
ment van Financien het enige is 
dat met vrijwel alle burgers in 
kontakt komt Waarom dan zo 
vaak in een onbeQnjpelijke taaP 
Dat kan slechts het gevaar van 
een totale verwarnng en rechtson
zekerheid vergroten „De burger 
heeft recht om in een duidelijk 
verstaanbare taal te vernemen 

H De Bruyne „Wie weet nog wat 
een belasting is''" 

welke zijn verplichtingen zijn en 
hoe hij deze kan voldoen" De 
grote vertraging bij de inning van 
de belastingen leidt al evenzeer 
tot rechtsonzekerheid en boven
dien tot een verstonng van het 
evenwicht van de openbare finan
ciën BIJ wijze van voorbeeld ci
teerde De Bruyne zijn eigen situa
tie „WIJ zijn ^ind februan 1985 en 
ik weet nog steeds niet hoeveel 
belastingen ik op mijn inkomen 
van 1983 moet betalen" Relative
rend gaf hij toe dat dit voor sena
toren misschien geen groot pro
bleem IS, „maar voor heel wat 
mensen is het van het grootste be
lang bjdig te weten hoeveel zij aan 
de fiskus verschuldigd zijn'" 

KIMER 
Van kuituur 
gesproken 

Het verbaast dat het centrale 
parlement nog steeds de begro
ting van Gemeenschappelijke Kul-
turele Zaken voorgeschoteld 
krijgt 

De grondwetsherziening van 
1980 liet er immers geen twijfel 
over bestaan dat alle kulturele 
aangelegenheden tot de exclusie
ve bevoegdheid van de Gemeen
schappen behoren Met inbegrip 
dus van de aangelegenheden die 
verband houden met de zoge
naamde bi-kulturele instellingen, 
„instellingen die gevestigd zijn in 
het tweetalig gebied Brussel-
hoofdstad en die wegens hun akti-
viteiten of organizatie met be-

PARLEMENTAIRE 

SIkOKKElS 
HET parlement heeft de handen vol 

met begrotingen In de kamer 
werden er vorige week met minder 
dan vier afgewerkt Landsverdediging, 
Binnenlandse Zaken, Justitie en Ge
meenschappelijke Kulturele Zaken 
D E zeer deskundige tussenkomst 

van Jan Verniers bij Landsver
dediging wisten we vorige week reeds 
mee te pikken Zijn kollega Raf De-
clercq ging eerder de filosofische toer 
op , Hoewel de geschiedenis er weinig 
aanleiding toe geeft blijf ik geloven in 
de positieve ontwikkeling van de 
mens" 

ANDRE De Beul hanteerde de be
groting van Binnenlandse Zaken 

om een pleidooi te houden voor een 
dringende herwaardenng van de parle
mentaire demokratie De financiële 
toestand van de gemeenten werd ont
leed door Jullen Desseyn, terwijl Jaak 
Gabriels de recente ontwikkelingen in 
Voeren aankloeg 

OOK bij Justitie mochten dne VU-
tussenkomsten genoteerd wor

den Jo Belmans hing een beeld op 
van de vele uitdagingen die de bescha-
vingsknsis van vandaag meebrengt 
Fraktievoorzitter Frans Baert ontleed
de nader de begrobng en in het bie-

zonder de kontroverse tussen de cen
trale en de Vlaamse regenng over de 
jeugdbescherming Tot slot was er Raf 
Declercq, die de wantoestanden in het 
gevangeniswezen op de korrel nam 

OP hun beurt bekrachtigden de 
kamerleden eindelijk de solidari

teitsbijdrage voor de ambtenaren Al
dus wordt volgens Willy Desaeyere 
een blunder van Nothomb rechtge
trokken op een wijze die met alleen 
grondwettelijk vragen doet rijzen, 
maar de loonevolutie in de openbare 
sektor nog verder aantast 

DE senaatszitting startte met de 
goedkeuring van een aantal in

ternationale akten en de Belgische 
inschrijving op een kapitaalsverhoging 
van de Aziatische Ontwikkelingsbank 
Verslaggever Hektor de Bruyne stel
de daarbij voornamelijk de vraag naar 
de aanwending van de gelden door 
internationale instellingen 

DEZELFDE senator bracht een 
diepgaande ontleding van de 

begroting van Financien Zijn kollega's 
Firmin Debussere en Walter Luyten 
onderzochten nadien de werking van 
de belastingadministratie en de Bene-
lux-samenwerking op fiskaal en finan
cieel beleid 

schouwd kunnen worden als uit
sluitend behorend tot de ene of de 
andere gemeenschap" 

Niet eén weldenkend mens zal 
aanvoeren dat deze instellingen 
moeten opgesplitst worden Wél is 
het volgens Franz Vansteenkiste 
klaar als een klontje dat het be
heer ervan toekomt aan de beide 
gemeenschappen, aan de Fransta
lige en de Vlaamse Gemeen
schapsminister van Kuituur 

Maar dat is zonder de centrale 
waard gerekend Begin 1982 be
sloot de centrale regenng die be
voegdheid over te hevelen naar 
de ministers van Onderwijs, Ber-
touille en Coens Waarmede een 
zoveelste neo-unitanzenng werd 
doorgezet 

F Vansteenkiste 
„Gezamenlijk, de beste waarborg" 

DE redenering die daarbij opge
diend werd, tart elke kon-federale 
verbeelding Toegegeven wordt 
dat alle kulturele aangelegenhe
den de gemeenschapsraden toe
komen, maar tegelijkertijd wordt 
bepleit dat het zogenaamd „natio
naal kultureel patrimonium" zaak is 
van de centrale regering „U moet 
mij eens uitleggen, mijnheer de 
Minister, waarom bepaalde niet-
splitsbare instellingen met kunnen 
worden beheerd door twee Ge
meenschapsministers van Kuituur 
maar wel door twee ministers van 
Onderwijs die eveneens tot een 
verschillende gemeenschap beho
ren"' 

Komt bij dat alles, aldus Van
steenkiste, dat een gemeenschap
pelijk beheer een duidelijke waar
borg inhoudt voor aktieve werking 
en aktieve beleving door beide 
gemeenschappen 

Missen 
vrouwen 
de FT-trein? 

Op 27 februari organizeerde de Nationale Vrou
wenraad te Gent een studienamiddag over „ Vrouwen 
en Technologische Ontwikkeling". 

Dit had uiteraard te maken met Flanders' Technolo
gy. Wie trouwens deze beurs bezocht, kon aan de sa
menstelling van het publiek zien dat de vrouwen de 
trein dreigen te missen. Ook de belangstelling voor de 
studiedag was nuttig. Misschien omwille van de dichte 
mist misschien ook omwille van een bepaalde afwe
zigheid in de geesten. 

AANWEZIG was wel prof 
An Hermans, voorzitster 
van de kommissie „voor 

het waarborgen van een gelijk
waardige rol van mannen en vrou
wen in de samenleving" Zij stipte 
een aantal opvallende feiten aan 
op het vlak van de opleiding en te
werkstelling van vrouwen, en dit 
steeds in het licht van de technolo
gische ontwikkeling 

Mannen en vrouwen behouden 
hun typische beroepssektoren 
De robotica en technologische 
ontwikkeling spelen een grote rol 
in de mannenberoepen Bij de 
vrouwen zijn dat de telematica en 
de burotica Vrouwen ervaren de 
snelle aanpassing aan nieuwe si
tuaties en het steeds meer toege
paste sisteem van de fleksibiliteit, 
als moeilijk en problematisch In 
het algemeen vormend onderwijs 
nemen zij een steeds belangrijker 
plaats in, terwijl de mannelijke be
langstelling er terugloopt ten bate 
van het technisch onderwijs De 
spreekster kloeg ook het inhuma
ne karakter van de technologische 
ontwikkeling aan ^ i j pleitte voor 
het verbinden van „technology" en 
„humanity" 

Dat laatste werd verder toege
licht door de heer Simons van 
IHAM Boeiend was zijn historisch 
overzicht, waarbij hij opmerkte dat 
het Cartesiaans denken de weten
schap had „vermannelijkt" en dat 
de wetenschappelijke revolutie 
van de 18de en 19de eeuw dit 
mannelijk overwicht had verste
vigd Vakbonden en partijen zijn 
vandaag nog steeds mannelijk 
Zijns inziens ,heeft de dehumani-
zering van de wetenschap de 
vlucht van de vrouw voor de 
wetenschap m de hand gewerkt" 
Dat de vrouwen zo afwezig blijven 
in de wetenschappelijke wereld 
moet dus vooral aan de opvoeding 
en dat vermannelijkt beeld toege
schreven worden 

, Woorden wekken en voorbeel
den trekken' meisjes moeten 

Huguette 
De Bleecker-Ingelaere 

voorbeelden hebben om zich aan 
op te trekken Vrouwelijke weten
schapslui kunnen wonderen ver-
nchten Gebrek aan geld, rang en 
anciënniteit sluiten vandaag de 
vrouw af van een wetenschappe
lijke carnere Oplossingen zag hij 
in het wegwerken van diepgewor
telde houdingen vrouwen moeten 
zelfverzekerder worden, bewus
ter van eigen waarde en kreativi-
teit Ook moeten zij versoepelen 
wat betreft aanpassingsvermogen 
en bereidheid tot alternatieve ar
beidstijd Een basisoplossing ligt in 
de herverdeling van de beschikba
re arbeidstijd 

Deze opmerkingen wekten zo
wel instemming als kritiek Onver
schillig heten ze niemand Want 
hoe dan ook de vrouwenbewe
ging moet zich dnngend beraden 
over een gezamenlijk standpunt 
en optreden in het hier geschetste 
probleem 

Anders missen we inderdaad 
de trein 

Huguette 
De Bleecker-Ingelaere, 

VU-provincieraadslld. 
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Reagan-druk op Pretoria 

VS-campagne 
tegen de apartheid 

Hef Amerikaanse weekblad „Newsweek"publiceer
de in zijn jongste editie de foto en het verhaal van een 
aantrekkelijk jong echtpaar in Zuid-Afrika. Zij is Sylvia 
Vollenhoven, een Zuidafrikaanse journaliste, hij Bob 
Seddon, een Britse TV-technicus. Bob en Sylvia 
zouden het nooit wagen op straat eikaars hand vast te 
houden, ze kunnen vrijwel nooit samen gaan zwem
men of naar de bioskoop gaan. Als ze de trein nemen 
moeten ze elk in een andere wagon zitten. De reden: 
Bob is blank, Sylvia zwart. 

sten zeggen dat het wegtrekken 
van de investenngen vooral de 
zwarten zou schaden die nu al 
onvergelijkbaar veel meer te lijden 
hebben onder de ekonomische 
krisis in Zuid-Afnka en de groeien
de werkloosheid Ze zeggen ook 
dat de meeste van de meer dan 
200 Amenkaanse bednjven in 
Zuid-Afnka de Sulhvan-code on
derschreven hebben die rassen-
disknrninatie verbiedt, en dus een 
voorbeeld vormen Voorstanders 

zeggen dat dit laatste helemaal 
met tot navolging wekt, en dat de 
Amenkaanse investenngen het 
blanke bewind helpen versterken 

Eigenbelang 
Zwarte Zuidafnkaanse leiders 
hebben daarnaast gezegd dat de 
zwarten In Zuid-Afnka al zoveel te 
lijden hebben dat ze het vertrek 
van de Amenkaanse bedrijven en 
het verlies van arbeidsplaatsen 
wel erbij kunnen nemen. 

HET echtpaar is in Groot-
Brittannie getrouwd, 

maar hun vierjarig zoon
tje Ryan staat in Zuid-Afnka met 
alleen als „kleurling" ingeschreven 
maar ook als onwettig Een slacht
offer te meer van het apartheid-
systeem dat geen huwelijken tus
sen mensen van verschillende 
huidskleur toelaat 

Vriendelijke 
aanmaning 

Tegen het systeem van „ge
scheiden ontwikkeling", zoals het 
Zuidafnkaanse bewind het offi
cieel noemt, is de jongste tijd een 
opvallende campagne op gang ge
komen in de Verentgde Staten 
wier regering een van de grote 
vrienden van Pretoria is Er zijn al 
zowat tweeduizend mensen 
(kortstondig) aangehouden tij
dens de betogingen die de afgelo
pen maanden vrijwel dagelijks 
plaatsvinden voor Zuidafnkaanse 
vertegenwoordigingen in Wash
ington, New York en andere grote 
steden 

Er IS nu ook een aktie in het 
Kongres op komst om de Reagan-
regenng tot sterkere druk op het 
blanke minderheidsregime aan te 
zetten Reagans politiek jegens 
Zuid-Afnka bestaat tot nog toe uit 
„constructive engagement", d w z 
de Zuidafnkaanse blanken met 
stijven in hun „belegeringsgevoel" 
door openlijke kritiek, maar probe
ren ze door vnendelijke aanma
ning tot hervormingen aan te spo
ren In de VS verspreidt zich nu de 
kntiek dat dit beleid geen resulta
ten oplevert en dat de blanke 
regering in Pretona zich er alleen 
maar door aangemoedigd voelt 

Opvallend is dat de kritiek met 
alleen van liberale Demokraten 
maar ook van konservatieve Re
publikeinen komt De voorzitter 
van de mvloednjke senaatskom
missie voor buitenlandse zaken, 
de Republikein Richard Lugar uit 
Indiana, heeft verklaard „Het is 
onmogelijk dat een belegerde 
Kaukasische minderheid zich blijft 
vastklampen aan al de macht en al 
het geld en de zwarten politieke 
en ekonomische kansen ontzegt" 

Voor en tegen 
Als middel om de Zuidafnkaan

se regering te brengen tot geleide
lijke hervormingen ten voordele 
van de 24 miljoen zwarten wordt 
in de VS steeds meer gepleit voor 
de terugtrekking van de Amen

kaanse investenngen uit Zuid-Afn
ka Amerikaanse bednjven heb
ben voor 2,3 miljard dollar in dat 
land geïnvesteerd, en met bankle
ningen en aandelenbezit meege
teld hebben Amerikanen zowat 
14 miljard dollar (meer dan 
900 miljard B frJ in Zuid-Afnka ge
stoken 

De campagne om die investe
ringen terug te trekken kent zowel 
in de VS als in Zuid-Afnka felle 
voor- en tegenstanders De laat-

Amenkaanse negers betogend 
voor de Zuidafnkaanse ambassa
de te Washington Door de politie 
afgevoerd schiijnen ze de tussen
komst van tiun rasgenoot met zo 
erg te vinden cfoio AFP) 

Rivaliteit Mugabe-Nkomo laait weer op 

Geweld in Zimbabwe 
Bijna vijf jaar na de onafhankelijkheid van Zimbab

we zijn het niet spanningen tussen de zwarte bevol
king en de blanke minderheid die voor het huidige 
klimaat van geweld zorgen. Maar wel de rivaliteit tus
sen eerste-minister Robert Mugabe, leider van de 
ZANU-pf (Zimbabwe African National Union-popular 
front) en Joshua Nkomo, aanvoerder van de ZAPU 
(Zimbabwe African Popular Union). 

DE campagne voor de ver
kiezingen, die eerst voor 
januari, dan voor deze 

maand en ten slotte voor juni zijn 
afgekondigd, gaan gepaard met 
een grote mate van verbaal en 
ook lijfelijk geweld 

Met de 
goedkeuring 

Zo kwam het onlangs in Bula-
wayo, in de zuidelijke provincie 
Matabeleland, tot een schietpartij 
tussen aanhangers van ZANU-pf 
en ZAPU waarbij dne doden vie
len Aanhangers van de regenngs-
partij van Mugabe hebben Nkomo 
ook op verschillende meetings het 
spreken onmogelijk gemaakt, en 
genieten duidelijk de goedkeunng 
van de partijleiding voor een der
gelijk optreden 

Mugabe, die officieel gezegd 
heeft dat de nationale eenheid van 
Zimbabwe best gediend is met 
een eénpartjstelsel (dat voorlopig 
door de grondwet wordt uitgeslo
ten) hoopt in de verkiezingen de 
partij van Nkomo, die nu twintig op 
de honderd zetels in het parle
ment heeft, weg te vegen, om 
aldus in de praktijk al een dergelijk 
systeem tot stand te brengen — 
op de twintig zetels na die voor de 
blanken zijn voorbehouden 

Mugabe en Nkomo leidden des
tijds samen het Patriottisch Front 
dat gewapenderhand voor onaf
hankelijkheid streed Maar na de 
eerste verkiezingen, waarin Muga
be overtuigend won, bleef van dat 
bondgenootschap met veel over 
En toen Mugabe in 1981 Nkomo 
uit de regering zette begon die 
met zijn aanhangers in zijn thuis-

provincie Matabeleland een ge
welddadige campagne die in grote 
mate verantwoordelijk was voor 
de voortdurende sfeer van ge
weld Mugabe kondigde daarop 
de noodtoestand af, en stuurde 
troepen naar de zuidelijke provin
cie die zich op hun beurt schuldig 
maakten aan brutaliteiten en 
moorden op de burgerbevolking 
Het ergste geweld in Matabele
land lijkt te zijn bedwongen, maar 
de schietpartij in Bulawayo toonde 
dat de situatie verre van vredig en 
stabiel IS 

Stammen-
verschil 

De nvaliteit tussen Mugabe en 
Nkomo wordt versterkt door 
stammenverschillen De eerste 
behoort tot de Ndebele, de twee
de tot de Shona-stam Het geweld 
waartoe die rivaliteit geleid heeft, 
de ontwikkeling naar een éepartij-
staat, laat weimg over van de hoop 
die er vijf jaar geleden bestond dat 
met alleen blank en zwart vreed
zaam zouden samenleven maar 
dat het voormalige Rhodesie ook 
een vreedzame weg zou vinden 
naar een min of meer funktione-
rend demokratisch systeem en 
aldus een voorbeeld voor andere 
zwart Afnkaanse staten zou kun
nen worden H.O. 

Voor vele Amenkanen die deel
nemen aan de protesten tegen de 
apartheid is het aandringen op 
hervormingen in Zuid-Afnka een 
zaak van welbegrepen eigenbe
lang. Ze gaan ervan uit dat de 
huidige toestand met eindeloos vol 
te houden is en dat als het ooit tot 
een uitbarsting komt tussen enke
le miljoenen blanken en meer dan 
20 miljoen zwarten, de eersten 
aan het kortste eind zullen trekken 
en meteen ook hun bondgenoten 
in Zuid-Afnka zullen uitgespeeld 
zijn En dat een land met een 
strategische positie en een enor
me bodemnjkdom (89 procent van 
het platina, 84 procent van de 
chroom en 93 procent van het 
mangaan van de met-kommunisti-
sche wereld) buiten de westerse 
invloedssfeer zal vallen Daarom 
willen ze het Zuidafnkaanse be
wind aansporen tot toenadering 
tot de zwarten nu praten nog 
mogelijk is en vóór de radikalizatie 
zo ver gaat dat nog alleen de 
wapens spreken. 

Eén van de middelen tot druk 
die overwogen worden is het te
rugtrekken van de investenngen 

Of een voorstel van die aard door 
beide huizen van het Kongres 
komt IS nog lang met zeker Maar 
ook zonder een dergelijke maatre
gel, die in Zuid-Afnka met alleen 
een ekonomische, maar ook zwa
re psychologische schok zou ver
oorzaken, vormen de toenemende 
protesten in Amerika tegen de 
apartheid een betekenisvolle ont
wikkeling die de Zuidafnkaanse 
regering ongetwijfeld zorgen 
baart 

H. Oosterhuys 
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Wij tussen volken en staten (56)̂  

Een jaar 
volksnationale strijd 

Het is hoe onvolledig ook een uitgebreid jaarover
zicht geworden. En dan heeft onze medewerker het 
alleen nog maar over Europa gehad. 

In dit vierde en laatste kapittel behandelt Karel Jan-
segers dan ook de volkerenstrijd buitengaats. 

IN het voorbije 1984 waren het 
vooral de bloedige twisten op 
Sn Lanka en de blijvende 

Sovjet-bezetting van Afghanistan, 
waarover zopas een vernietigend 
VN-rapport verscheen, die de aan
dacht vroegen Maar ook de hon
ger in Afrika die gehele volksgroe
pen decimeert en de vaak bloedi
ge onafhankelijkheidsstrijd van de 
Kanakken op Nieuw Caledonië. 

Uitzichtloos? 
In Azié blijven de Afghaanse 

volkeren nu al vijf jaar een ongelij
ke stnjd leveren tegen de Sovjet-
kolonizatoren Wat de arme Koer
den betreft, die werden nu weer 
van Turkse zijde, met uitgespro
ken hulp van Irak, hard aangepakt. 
Terwijl ze officieel niet eens be
staan en „Bergturken" heten. 

De oorlog tussen Irak (Arabie
ren) en Iran (Perzen en vele ande
ren), hoewel niet om etnische te
genstellingen gevoerd, is nog niet 
ten einde. 

Het Armeense bloedbad uit 
1915 IS door de afstammelingen 
van de ontsnapten nog steeds niet 
vergeten. Zij blijven buitenlands 
op de afstammelingen van hun 
Turkse beulen wraak nemen. 

Het door de toeristenvouw-
blaadjes ais paradijs geprezen ei
land Ceylon, nu Sri Lanka is al een 
half jaar lang het toneel van vrese
lijke geweldplegingen tussen de 
Singalese meerderheid en de Ta-
mil-minderheid. 

In de Indische deelstaat Tripura 
drijven de autochtone stammen 
hun guerilla tegen de Bengaalse 
meerderheid op. 

De vooral in 1983 moordende 
onlusten in Assam kenden ook in 
1984 nog uitlopers. 

Enig ongenoegen komt naar bo
ven op Akinawa dat tot Japan 
behoort maar waarvan de oor
spronkelijke bewoners geen Ja
panners zijn. 

Het drama van de bootmensen 
(Chinezen en Viétnamezen) 
schijnt geen einde te nemen. 

Joden en Arabieren blijven 
even onophoudelijk aan het moor
den, in Israël en in Libanon Zelfs 
het in etnisch opzicht door de 
blanken zo deerlijk dooreenge-
gooid Amerika kent nationalitei-
tenvraagstukken In Canada loopt 
de felheid van het Franse onafhan
kelijkheidsstreven wat terug 

(5roenlands Eskimo's bezegel
den hun uittreden uit de EEG 
Stilaan komt een bescheiden In
diaanse letterkunde aan de opper
vlakte Voor het eerst drong de 
bespreking van zo'n roman (welis
waar in 't Engels geschreven) tot 
in „De Standaard der Letteren" 
door 

In Nicaragua en Honduras blij
ven de Miskito-Indianen voor te
genstrijdige emoties zorgen. 

Tot zelfs op de Nederlandse 
Antillen rommelt het: de eilanden 
Aruba en Curagao willen niet sa
men één onafhankelijke staat 

Wat Brazilië nu met zijn India
nen uitricht doet in niets onder 
voor wat de Yankees een eeuw 
geleden met de hunne deden. 

De volkeren van Afrika werden 
door de blanke kolonizatoren min
der dooreengegooid dan elders 
maar wel in volstrekt willekeurige 
grenzen ondergebracht. En aan
gezien de „bevrijding" aan deze 
grenzen mets wou veranderen, is 
het etnisch leed daar zo groot als 
elders. De Berbers worden door 
de Noordafrikaanse Arabieren 
met de nek aangekeken. 

De Sarahoi blijven tegen Ma
rokko vechten. In Soedan hebben 
de Arabieren het aan de niet-
muzelmanse zuidelijk negers in 
1983 toegekende zelfbestuur te
ruggeschroefd en hierdoor op
nieuw gewapend verzet uitgelokt 

In Tsjaad blijft de oorlog heen 

en weer golven. Zou het toevallig 
zijn dat de scheidingslijn noord
zuid tussen gezag en rebellie on
geveer samenvalt met die tussen 
Sahara-nomaden en zwarte boe
ren? 

De burgeroorlog in Angola is zo 
erg dat de regering meer dan de 
helft van haar grondgebied met 
meer onder toezicht heeft Welis
waar woedt hier een bedekt Oost-
West-gevecht Maar waar in Afri
ka steunt ook dit niet op etnische 
tegenstellingen? 

In Ethiopië grijpt de kommunis-
tisch-Amhaarse regenng zelfs de 
hongersnood aan om het verzet 
van opstandige volkeren te bre
ken. 

In de lente heeft Nigerie duizen
den gastarbeiders uit nabuurlan
den zonder verwittiging en uiter
aard zonder verhuispremie over 
de grens gezet 

In Senegal beginnen de noorde
lijke Sahel-bewoners en de rege
ring een steeds zwaardere druk te 
leggen op het (nog)groene, zuide
lijke Casamance. Gevolg; guerilla 
en contra-guerilla. 

Het eiland Mayotte wil liever 
een Franse kolonie blijven dan 
terechtkomen bij de Islamitische 
Comorenrepubhek. Maar de Fran
sen willen er van af en zoeken nu 
naar een „elegante" aftocht 

Ten slotte Is er zuidelijk Afnka 
Het moeilijke samenleven van 
blanken, zwarten, Indiërs en kleur
lingen daar levert zo goed als 
dagelijks nieuws. Al is dit vooral 

-«Si» 
BRUSSEL 

BETOGING 17 MAART 

Maar er zijn ook pro-Franknjk Kanaken. Ze komen ook op straat de tri-
koloor in top! (foto AFP) 

gericht op het bestrijden van de 
apartheid en met op het belichten 
van die volkerenmozaiek, laat 
staan op enige verbetering in de 
onderlinge betrekkingen, zoals de 
recente beperkte machtsdeling 
binnen de republiek Zuid-Afnka er 
toch een is. 

Men zegge 
het voort... 

Oceame is een werelddeel dat 
in vele opzichten verwaarloosd 
wordt Er is ook zoveel meer water 
dan land! Maar in 1984 kwam het 
in het wereldnieuws met de Fran
se kolonie Nouvelle Calédonie. Dit 
grote eiland wordt bewoond door 
Kanakken, Fransen en al wat deze 
laatsten mee ingevoerd hebben 
(o.a. Arabieren) Ook daar njst de 

wil, onafhankelijk te worden, tegen 
de plaatselijke blanken in Het ziet 
er naar uit dat een kompromis tot 
stand komt met veel ruimte voor 
de autochtone bevolking. 

Er IS geen volk op aarde of het 
wil zichzelf besturen Niet alleen 
omdat het zich daartoe mans ge
noeg voelt, maar vooral omdat het 
— met zijn verstand en zijn intuïtie 
— weet dat dit uiteindelijk de 
enige waarborg is voor de eigen 
volksaard Vaak is het slechts een 
minderheid binnen een volk die dit 
scherp aanvoelt en klaar inziet Is 
dit een drijvende minderheid, dan 
komt zelfbestuur er Hoe groter en 
hoe krachtiger die minderheid, hoe 
sneller en hoe vollediger het zelf
bestuur Men zegge het voort! 

Karel Jansegers. 
(slot) 

Meedoen aan de Vredesbetoging op 17 maart: 

Nooit meer oorlog! 
Eerstdaags valt waarschijnlijk de beslissing over de raketten. De VU sprak 

zich, als eerste partij van dit land, reeds in 79 uit tegen de plaatsing van kern-
raketten. Konsekwent aan het toen ingenomen standpunt heeft de Volksunie 
steeds deelgenomen aan de manifestaties en betogingen tegen de installatie. 
Ook nu v»eer. Hieronder volgen enkele afspraken. 

De VU wil op zondag 17 maart als 
een duidelijk herkenbare groep mee-
stappen Het partijbestuur heeft zich 
achter alle slogans van de vredesbeto
ging geschaard, maar m\ vooral de 
„Nooit meer oorlog"-gedachte kracht 
bijzetten 

Halftwee, 
Barrikadenplein 

Alle VU-deelnemers verzamelen om 
13 u 30 op het Barnkadenplein, vlak 
vóór het algemeen sekretanaat Het 
Barnkadenplein ligt langsheen de klei
ne ring rond Brussel, vlakbij het Ma-
'douplein Op amper 10 minuten wan
delen van het Centraal of het Noord
station Ook de VU-sympatisanten die 
per bus komen worden verzocht naar 
het Barnkadenplein te komen 

Van daaruit vertrekken we, in groep 
en gezamenlijk naar het Rogierplein, 
startplaats van de manifestatie Gedu
rende de betoging blijven wij ook 
samen 

De VU-delegatie stapt op achter het 
spandoek „Nooit meer oorlog" Eerst 
komen de VU-parlementsleden, daar

na volgen de VU-burgemeesters en -
schepenen (mét ambtslintO en de VU-
kaderleden en -sympatisanten 

Vlaggen 
meebrengen 

Aangezien onze groep duidelijk her
kenbaar dient te zijn wordt gevraagd 
zoveel mogelijk leeuwe- en afdelings-
vlaggen mee te dragen En als het kan 
zouden ook zoveel mogelijk VU-leden 
een partij- of leeuwesticker (of badge) 
moeten dragen 

Na afloop van de vredesbetoging 
komen we liefst ook samen terug naar 
het Barnkadenplein 

Gezien de nabijheid van de beslis
sing IS het belangnjk dat deze manifes
tatie uitgroeit tot een groot sukses Het 
partijbestuur van de VU roept alle 
kaderleden en mandatarissen op mas
saal aanwezig te zijn op zondag 
17 maart Opdat een halt zou worden 
toegeroepen aan de bewapenings
wedloop Het is de hoogste tijd' 

Voor meer inlichtingen kan men 
steeds terecht op het algemeen sekre
tanaat, tel 02-2194930 
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Zóboorfhd 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te -
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

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

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

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

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V 

uw specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 
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Riet De Clercq, partijraadvoorzitter: 

„Op naar de 
overwinning!'' 

Het 22ste VU-partijkongres gaat door in Kortrijk. Het gastarrondissement is 
sinds weken in de weer om alles in gereedheid te brengen, teneinde het geheel vlot 
en rimpelloos te laten verlopen. 

Tijdens haar erg drukke beroeps- en politieke aktiviteiten wisten we Riet De 
Clercq, de voorzitter van de partijraad en tevens de arrondissementsvoorzitter van 
Kortrijk, te strikken voor een kort vraaggesprek. 

AAN Riet De Clercq vroegen 
we waarom de keuze 
voor dit belangrijke partij-

kongres op Kortrijk viel. Toevallig 
of bewust? 

R. De Clercq: „Beide waar
schijnlijk. Uiteraard zijn we erg 
vereerd met deze beslissing Kort
rijk en omgeving hebben trou
wens op ekonomisch vlak bewe
zen dat men met bij de pakken 
moet blijven zitten als een sektor 
teloorgaat In een tijdspanne van 
amper 20 jaar is dé Kortrijkse 
regio erin geslaagd een nieuw 
industrieel patrimonium op en uit 
te bouwen. 

Vooral kleine, middelgrote en 
leefbare ondernemingen hebben 
het hier waar gemaakt. Onderne
men moet inderdaad nog zin heb
ben, waarbij de tewerkstelling 

prioritair staat. Het kongrestema 
sluit hier uitstekend bij aan" 

WIJ: Is alles klaar om de hon
derden kongresgangers gedu
rende twee dagen goed te ont
vangen? 

R. De Clercq: „We hopen het 
Graag werp ik hierbij een bloem
pje naar alle mensen van het VU-
kader uit Kortnjk die meehielpen 
om het vele labeur tot een goed 
einde te brengen. Ook Guido de 
Backer, verantwoordelijke voor 
de externe organizatie van de VU, 
verdient een pluim." 

Het kongresprogramma 

WIJ: Wat verwacht u van dit 
kongres? 

De Clercq: „Het wordt vermoe
delijk een levendige bedoening. 
De teksten, amendementen en 
sprekers staan daar borg voor. 

Maar bovenal moet dit 22ste 
kongres de spetterende aanzet 
vormen van een verkiezingsstrijd. 
Het hopelijk laaiend entoesiasme 
moet overslaan naar alle kaderle
den in Vlaanderen. Opdat zij zou
den beseffen dat wij, mits hard 
werken, allen samen naar de over
winning gaan!" 

Zaterdag 
9 maart 

Sektievergaderingen vanaf 14 
uur 
• Konfederalisme, onder voor
zitterschap van Herman Gevaert 
Referent: partijbestuurslid Hugo 
Coveliers. 
• Medebeheer, onder voorzit
terschap van Frans Kuijpers. Refe
rent: partijbestuurslid Roza Ler-
nout-Martens. 
• Sociale zekerheid, onder 
voorzitterschap van Martin Co-
vent Referent: senator Walter 
Peeters. 
• Tewerkstelling, onder voorzit
terschap van Luk Robijns. Refe
rent: kamerlid Jaak Gabriels. 

Deze vier sektievergaderingen 
beginnen alle om 14 u en worden 
om 17 u. gevolgd door een plenai
re vergadering met stemmingen 
over die sektievergadenngen 

(Medebeheer, Sociale Zekerheid, 
Werkgelegenheid) Deze zitting 
gaat door onder voorzitterschap 
van algemeen sekretans Willy De 
Saeger. 

Zondag 10 maart 
Om 10 u. plenaire vergadering 

met de stemmingen over de be
sluiten inzake Konfederalisme. 

Om 14 u. 30 openbare slotzit
ting met boodschappen van Riet 
De Clercq, partijraadsvoorzitter 
en van Bart De Nijn, VUJO-voor-
zitter. 

Evaluatie van de Vlaamse Re-
genng door gemeenschapsminis
ter Hugo Schiltz. 

Kongrestoespraak door André 
Geens, lid van het partijbestuur. 

Slottoespraak door VU-voor-
zitter Vic Anciaux. 

(Middagmalen kan ter plaatse, 
er Is een kinderoppas). 
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Hoe de 
Hallen 
bereiken? 

Wie langs de E3 komt neemt uit-
nt 2 „Kortrijk Zuid" en volgt rich
ting Doornik Aan de rechterzijde, 
juist voorbij de brug over de E3, 
liggen de Hallen. 

Wie langs de A l 7 of de A l 9 
komt neemt de R8 dan en verder 
zelfde scenario zoals uitrit E3. 

Gun«9im H B U » (^nj^ga 

Het zondagnamiddaggebeuren 
van het VU-kongres wordt aan-
eengepraat en voorgesteld door 
Mieke Bouve, bekend tv-aktnce. 
Veel kinderen kennen haar als de 
„An" uit het populaire feuilleton 
„Merlins" en volwassenen zagen 
haar reeds aan het werk in de se
rie „Made in Vlaanderen". Mieke 
Bouve prezenteert eind april ook 
het Vlaams Nationaal Zangfeest 
te Antwerpen. 

Stemreglement 
De VU is een demokratisch gestruktureerde partij 

In tegenstelling tot b.v. het jongste CVP-kongres 
worden alle besluiten bepaald door de kongresgan
gers, na stemmingen. Wij geven kort een overzicht 
van het stemreglement 

ELKE VU-afdelingssekretans 
ontving de nodige stem-
kaarten- twee per afdeling 

en per 25 leden meer kreeg men 
een extra-stemkaart 

De stemmingen gebeuren door 
het opsteken van de stemkaarten, 
eerst door de voor-stemmers, dan 
door de tegen-stemmers, en ten 
slotte door hen die zich onthou
den. De stemopnemers moeten 
slechts tot telling overgaan, wan
neer twijfel bestaat omtrent de 
uitslag, of wanneer het gaat over 
het geheel der besluiten van een 
sektie 

Over de resoluties en de inge
diende amendementen moet af
zonderlijk worden gestemd. De 
voorzitter kondigt de stemming af, 
indien nodig eerst over de amen
dementen, daarna over het geheel 
der besluiten Er is geen verhaal 
mogelijk tegen een opgenomen 
stemming De stembrieven wor
den op het einde afgegeven 

Tijdslimiet 
De amendementen moeten 

rechtstreeks betrekking hebben 
op de inhoud van het referaat Er 
moet vermeld worden op welk 
nummer van de besluiten het 
amendement betrekking heeft. 

De grondige diskussie over de 
verschillende tema's gebeurt in de 
onderscheidene sektievergaderin
gen, waar elkeen zijn argumenten 
kan ontwikkelen Toelichtingen bij 
amendementen in de plenaire ver
gadering worden, gezien de over
vloed, tot 2 minuten beperkt Re-
flekties daarop en andere tussen
komsten mogen met langer dan 
1 minuut duren 

De voorzitter houdl zeer strikt 
de hand aan deze tijdslimiet en 
kan het woord ontnemen aan 
spreke''s die hun tijd overschrij
den 
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HIELPEN REEDS B U DE WASBEURT 
Woensdagochtend 6 maart bedroeg het voorlopig totaal van de aktie „Verkiezingen '85: 

Samen zullen we dit varkentje wel wassen!" reeds 530.000 frank. 
Uiteraard blijft deze aktie doorlopen. Daarvoor rekenen we op U. Hieronder volgt een twee

de lijst van milde donatoren. 

Lijst 2 
Roeland Vanderstighelen, 
Wolvertem 1.000 fr. 
Anoniem, Bekkerzeel 1.000 fr. 
Walter Georges, Waarschoot 1.000 fr. 
M.M.H., Gent 1.000 fr. 
Mia De Caluwe, Wetteren 1.000 fr. 
Andrea D'Hollander, Leuven 1.000 fr. 
Arnold WInckelmans, Puurs lOOfr. 
V.L, Mortsel 150fr. 
Poelmans-Bruynooghe, Merksem 1.000 fr. 
Anoniem, Booischot 1 000 fr. 
André JA. Clerbout Londerzeel 1.000fr. 
Marcel Breesch, Kapelle O/D Bos 1.000 fr. 
Arthur Bammens, Zonhoven 1.000 fr. 
Reinhoud Dhaese, Herdersem 1.000 fr. 
Hardies-Moyersoons, Lebbeke 1.000 fr. 
Paul Van Grembergen, Ertvelde 5.000 fr. 
Jozef Fhpken, Opitter 1.000 fr. 
Anoniem, Berchem 1.000 fr. 
Deleu-Vanhaute, Menen 1.000 fr. 
Anoniem, Perk 1.000 fr. 
V.D., Vinkt 100fr. 

Hugo Schiltz, Deurne 5.000 fr. 
Anoniem, Westende 5.000 fr. 
Anoniem, Tielt 1.000 fr. 
Anoniem, Gent 2.000 fr. 
Oswald Van Ooteghem, 
Gentbrugge 5.000 fr. 
Anoniem, Berchem 1.000 f r. 
Mercks Lambert, Kumtich 5.000 fr. 
LG., Sint-Denijs 1.000 fr. 
Jan Caudron, Aalst 5.000 fr. 
P.C., Antw/erpen 5.000 fr. 
Anoniem, Brussel ' 1.000 fr. 
Anoniem, Zarren 1.000 fr. 
Anoniem, Tervuren 1.000 fr. 
Karel Geerts, Borgerhout 3.000 fr. 
Anoniem, Rijmenam 5.000 fr. 
Johan Sauwens, Bilzen 1.000 fr 
H.J., Genk 200 fr 
Juliette De Ville, Denderwindeke 1.000 fr 

• Lode Van Biervliet, Moorslede 3.000 fr 

maar wil je me a.u.b. nog eens het nodige 
overschrijvingsformulier bezorgen? 

Naam 

Adres 

(vervolgt) Handtekening ,.;. 

Bon sturen naar: 
Algemeen VU-sekretariaat, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 
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^ ^ ^ ^ ^ Na de legendari-
^ ^ ^ ^ sche Bormsverkie-

# ^ ^ V zing van 1928 keurde 
^ ^ ^ ^ V de Belgische Senaat 

^ ^ ^ J de uitdovingswet op 
een drafje goed. Met 
de schrik van de r drenkeling verwekte 
de anti-Vlaamse „Na
tion Beige" een akte 
van berouw en 
schreef: „11 faut que 
la Flandre, la vraie, se 
sente aimée". Het is 

g^m nodig dat Vlaande-
^ ^MM ren — het echte 
• ^ ^ ^ ^ ^ Vlaanderen — zich 
w ^ ^ ^ ^ ^ bemind voelt" De 

^ ^ m Borms-bom had een 
^ ^ ^ P kentering in de gees

ten verwekt Daarbij 
kwam de vrees voor 

heibel bij de herdenking van de eeuw
feesten van de Belgische onafhanke
lijkheid Inzake de Gentse universiteit 
werd de hopeloze weerstand van de li
beralen overwonnen. Op 10 december 
1929 diende eerste-minister Jasparhet 
ontwerp van wet in tot volledige verne
derlandsing van de universiteit met 
ingang van het volgende akademiejaar. 

Op 15 maart 1929 hadden de Waalse 
en Vlaamse socialisten hun Compro
mis des Belges afgesloten waarbij de 
homogeniteit van Vlaanderen en Wal
lonië aanvaard werd evenals het begin
sel van de kulturele autonomie. 

Lode, 
Joris, 

Berten.. 
Gelijktijdig met de deze plotse ont

wikkeling diende zich de eerste Vlaam
se dienstweigeraar aan: Lode Bonten 
(1928). Hij weigerde een Franstalig eti
ket op zijn kastje. Na brutale en zachte, 
doch vruchteloze pogingen om hem te 
overreden, werd hij naar het militaire 
hospitaal gezonden en afgekeurd. On
der Wereldoorlog II heeft Lode Bonten 
zich voor het Vlaamse Legioen gemeld. 
Na Bonten waren er nog een 25-tal 
gevallen van dienstweigering om 
Vlaams-nationale en ook om pacifisti
sche motieven. 

In 1930 was Joris De Leeuw dienst
weigeraar. Hij had daartoe zelf in een 
brochure aangespoord. Hij kreeg te 
maken met celstraf en veroordeling De 
VOSsen demonstreerden te Brussel 
en de zaak kwam In de Kamer Het ge
volg van De Leeuws optreden was dat 
de kommandotaal in de Vlaamse kom-
pagnies het Nederlands werd. Met het 
VNV heeft De Leeuw zich niet kunnen 
verzoenen. Hij werd socialist 

De meest tragische dienstweigeraar 
was de radikaal-Vlaamse Berten Fer-
mont (1931). Op celstraf volgde vrijla
ting en opnieuw veroordeling. Slecht of 
niet verzorgd door de brutaal-franskil
jonse gevangenisgeneesheer werd 
Fermont doodziek vrijgelaten en stierf 
enkele dagen later. 

Al deze elementen zorgden voor ver
dere vervlaamsing van de instellingen In 
een volgende Terugblik verhaalt Mau-
rits van Haegendoren over het ontstaan 
van de grote taalwetten van de jaren '30 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 9 maart 
• BRT 1 - 14.00 
Herhalingen, Take it easy, Kunt en 
Kunst maken, Supernnachten. 
• BRT 1 • 15.40 
W.K. Kunstrijden op de schaats 
• BRT 1 • 1800 
Plons, de gekke kikker 
• BRT 1 - 18.05 
Merlina, sene 
• BRT 1 - 18.30 
Alles kits?!, diskussie 
• BRT 1 • 19.00 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 20.20 
Mike, praatshow 
• BRT 1 - 21.20 
Terloops 
• BRT 1 - 22.05 
Inbreuk op het privé-leven, film 
• BRT 1 - 23.40 
Sport op zaterdag 
• Ned. 1 - 15.30 
De groene ruimte, natuurdok. 
• Ned. 1 - 18.50 
Coronation Street, serie 
• Ned. 1 • 19.00 
De smurfen, strip 
• Ned. 1 - 1924 
Vara Clipparade 
• Ned. 1 - 20.28 
Vara's sterrenshow 
• Ned. 1-21.50 
Pisa, satire 
• Ned. 1 - 22.15 
Achter het nieuws, info 
• Ned. 1 - 22.45 
De heren Halpern en Johnson, film 
• Ned. 2 - 19.12 
Hints, kwis 
• Ned. 2 - 19.55 
New York, New York; musical 
• Ned. 2 - 23.15 
Poljoti vo sne i najavu, film 

Zondag 10 maart 
• BRT 1 - 10.45 
Koken is kunst, info 
• BRT1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 12.00 
Voor boer en tuinder, info 
• BRT 1 - 14.30 
Handel en Wandel, info 
• BRT 1 - 15.00 
Kalfsfond, kooktip 
• BRT 1 - 15.15 
I.Q, kwis 
• BRT 1 - 15.45 
Garfield de kat, stnp 
• BRT 1 - 16.10 
60+, bejaardeninfo 
• BRT 1 - 17.00 
De kollega's, serie 
• BRT 1 - 18.05 
Plons, de gekke kikker 
• BRT 1 - 18.05 
Liegebeest, sene 
• BRT 1 - 18.20 
Van pool tot evenaar, toeristische 
kwis 
• BRT 1 - 20.35 
Sara Dane, sene 
• BRT 1 - 21.25 
Cinemanie, filmkwis 
• BRT 2 - 1600 
Veldlopen, reportage 
• BRT 2 - 16.45 

Uza Minelli en Robert de Niro in Martin Scorceses aanvankelijk weinig 
geprezen, maar nu, in de retro-sfeer, sterk gewaardeerde musical „New 

York, New York" (1977). Zaterdag 9, maart, om 19 u. 45 op Ned. 2. 

Merksem—Racing Mechelen, basket 
• Ned. 1 - 19.10 
The unknown Chaplin, dok. 
• Ned. 1 • 20.00 
Spitting Image, satire 
• Ned. 1 - 21.25 
Castnaja zjizn, film 
• Ned. 2 - 20.10 
Panoramiek, info 
• Ned. 2 - 20.45 
Alles is toch geregeld, info 
• Ned. 2-21.40 
De Arabieren, dok. 
• RTB 1 - 12.00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 11 maart 
• BRT 1 - 18.00 
Plons, de gekke kikker 
• BRT 1 - 18.05 
Kameleon, kinderinfo 
• BRT 1 - 1830 
Loon naar werken, info 
• BRT 1 - 20.20 
Doodskleed voor een nachtegaal, se
rie 
• BRT 1 - 21.10 
Villa tempo, rock en pop 
• BRT 1 - 21.50 
Een nieuwe lente, modemagazine 
• BRT 2 - 19.00 
Rock Palast, rock en pop 
• BRT 2 - 19.30 
Lieve plantjes, info 
• BRT 2 - 20.10 
Tennis, reportage 
• BRT 2 - 22.10 
Het ABC van de computer, info 
• Ned. 1-1910 
Televizier magazine, info 
• Ned. 1 - 20.28 
De'Spaanse rijschool van Wenen, 
dok. 
• Ned. 1 -21.20 
Masada, nieuwe reeks 
• Ned. 1 - 22.50 
Karel Van De Graaf, info 
• Ned 2 - 19.27 
Ja, natuurlijk; natuurkwis 
• Ned. 2 - 20.45 

^Maggie Forbes, sene 
• Ned. 2 - 21.35 
Rondom tien, medische info 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag, info 
• RTB 1 - 20.00 
L'oeil du maflre, film en debat over de 
informatie in de audiovisuele media 

Dinsdag 12 maart 
• BRT 1 - 18.00 
Plons, de gekke kikker 
• BRT 1 - 18.20 
Jacobus en Corneel, sene 

• BRT 1 - 18.35 
De Smurfen, strip 
• BRT 1 - 19.00 
Wie mag er bij de klub?, strip 
• BRT 1 - 19.15 
Ergonomie, info 
• BRT 1 - 2025 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 20.50 
Labyrint, over werkloosheki 
• BRT 2 - 19.00 
Webster, serie 
• BRT 2 - 1925 
Tijdrover: doe-het-zelf 
• BRT 2-20.10 
Tennis, reportage 
• Ned. 1 - 15.30 
Holiday Eiland, serie 
• Ned. 1 - 17.00 
Middageditie, info 
• Ned. 1 - 19.00 
De Freggels, strip 
• Ned. 1 - 1925 
Links naast de pingoeïns, serie 
• Ned. 1 - 2028 
Play-back-show 
• Ned. 1 - 21.45 
Brandpunt, info 
• Ned. 1 - 2225 
De ver van mijn bed show 
• Ned. 1 - 23.15 
Tom, Dick en Harriet; serie 
• Ned. 2-20.50 
Goeree Overflakkee, streekinfo 
• Ned. 2-22.45 
Den Haag vandaag. Info 

Woensd. 13 maart 
• BRT 1 - 18.05 
Zeppelin, jeugdinfo 
• BRT 1 - 18.30 
Rogier Van ter Doest, serie 
• BRT 1 - 2025 
Namen Noemen, kwis 
• BRT 1 -21.10 
Op zoek naar de otter, natuurdok. 
• BRT 1 - 21.40 
Eiland, praatshow 
• BRT 1 - 22.40 
Sport Extra 
• BRT 2 - 19.00 
De zonen van Abraham, dok. 
• BRT 2 - 20.10 
Tennis, reportage 
• Ned. 1 - 14.17 
De Smurfen, strip 
• Ned. 1 - 15.30 
Tros blufshow 
• Ned. 1 - 16.25 
E.T. en zijn vrienden, show 
• Ned. 1 - 19.05 
The A-team, serie 
• Ned. 1 - 20.33 
De kip en het ei, serie 

• Ned. 1 - 21.05 
Hotel, serie 
• Ned. 1 - 21.55 
Tros Aktua, info 
• Ned. 1 - 22.30 
Onze Ouwe, serie 
• Ned. 2 - 1922 
Van gewest tot gewest, regionaal 
nieuws 
• Ned. 2 - 21.25 
Kun je me zeggen waar ik woon? Film 

Donderd. 14 maart 
• BRT 1 - 18.00 
Plons, de gekke kikker 
• BRT 1 - 18.05 
Wapistan en de Zomervogels, jeugd
film 
• BRT 1 - 1825 
De Freggels, serie 
• BRT 1 - 19.00 
Notencake, kooktip 
• BRT 1 - 2020 
Hoger-Lager, kaartspel 
• BRT 1 - 21.00 
Panorama, info 
• BRT 1 - 21.50 
Dallas, serie 
• BRT 2 - 19.00 
Audio: ooit van gehoord?, info 
• BRT 2 - 20.10 
Tennis, reportage 
• Ned. 1 - 16.00 
Tineke, show 
• Ned. 1 - 19.00 
Countdown, pop 
• Ned. 1 - 2028 
Dynastie, serie 
• Ned. 1 - 21.15 
Hollanders, satire 
• Ned. 1 - 21.30 
Rangen en standen, dok. 
• Ned. 1 - 22.15 
Rur, praatshow 
• Ned. 1 - 23.00 
Mike Hammer, serie 
• Ned. 2 - 19.12 
Snuiters, serie 
• Ned. 2-20.00 
De moeder van David S., film 
• Ned. 2 - 21.55 
Rondom Tien, info 

Vrijdag 15 maart 
• BRT 1 - 18.00 
Plons, de gekke kikker 
• BRT 1 - 1820 
Jacobus en Corneel, serie 
• BRT 1 - 18.35 
Star Trek, SF-serie 
• BRT 1 - 2025 
De Tovenaar, musk:al 
• BRT 1 - 22.30 
Première 
• BRT 2 - 19.00 
1 week sport, info 
• BRT 2-20.10 
Tennis, reportage 
• Ned. 1 - 15.30 
De Carsons, serie 
• Ned. 1 - 19.00 
De Roze panter, serie 
• Ned. 1 - 19.25 
Kanaal 13, serie 
• Ned. 1 - 20.28 
Op naar de top-show, kwis 
• Ned. 1 - 22.05 
The Winds of War, serie 
• Ned. 1 - 23.15 
Hill Street Blues, serie 
• Ned. 2 - 19.12 
Klassewerk, kwis 
• Ned. 2 - 20.40 
Sport op vrijdag 
• Ned. 2 -2120 
Lou Grant, sene 
• Ned. 2 - 23.30 
Astanowilsja Pojesd, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 9 maart 
New York, New York 
Amerikaanse musical uit 1977. New 
York viert uitbundig de overwinning op 
Japan. In de uitgelaten massa mensen 
ontmoet de jonge saxofonist Jimmy 
een aantrekkelijk meisje dat aanvan-
keijk zijn avances negeert. (Ned. 2, 
om 19u.45). 

Zondag 10 maart 
Privé-leven 
Russische film uit 1982. Een hoge 
ambtenaar gaat geheel in zijn werk op 
en heeft nauwelijks interesse voor zijn 
gezin, familie en kennissen. Hij wordt 
met de schaduwzijden van dat leven 
gekonfronteerd als hij zijn baan ver
liest Hij ontdekt plotseling dat er nog 
zoiets als privéleven bestaat. (Ned. 1, 
om 21 u.25). 

Maandag 11 maart 
Identificazione dl una donna 
Italiaanse film uit 1982. Een regisseur 
zoekt inspiratie voor een nieuwe film. 
Zijn relatie met een seksueel gefrus
treerde aristokrate, zowel als met een 
pragmatische aktrice, leveren hem niet 
wat hij wenst.. (D. 1, om 23 uJ. 

Dinsdag 12 maart 
Les alles de la colombe 
Franse film uit 1981. Call-giri Catherine 
drijft haar vriend in de armen van een 
dodelijk zieke erfgename. Zij zet hem 
aan om met de zieke vrouw te trouwen 
zodat zij samen na haar dood de 
erfenis zouden kunnen opstrijken» 

(RTL, om 21 uJ 

Woensdag 
13 maart 
The big Country 
Amerikaanse western uit 1958. Een ex-
zeekapitein komt naar het verre wes
ten om te trouwen met de knappe 
ranchersdochter Pat De bezadigde 
zeekapitein moet al meteen partij kie
zen in de vete tussen de vader van Pat 
en de buren_ (RTL, om 21 uJ 

Donderdag 
14 maart 
De moeder van David S. 
Deze Nederiandse tv-film behandelt 
enkele jaren uit het leven van gezin S. 
Wanneer de ouders ontdekken dat 
hun zoon aan de drugs is, dreigen zij 
beiden te ontsporen. Steeds weer 
belooft David te stoppen... Gevolgd 
door een gesprek over drugverslaving 
bij kinderen. (Ned. 2, om 20 uJ. 

Vrijdag 15 maart 
De tovenaar 
Amenkaanse film uit 1978. Nieuwe 
versie van het fantastische sprookje 
„The Wizard of Oz" van Victor Fleming 
uit 1939, met Judy Garland, Frank 
Morgan enz. Deze nieuwe versie haalt 
het niveau niet van de oude film. 

(BRT 1, om 20u.25). 
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onthouden 
„Europa" mengt zich meer en meer op het sportieve 

vlak. Na interesse voor een Europese voetbalploeg, 
atletiekwedstrjden en een mogelijke Europese deelne
ming op de volgende Olympische Spelen pakt de Ge
meenschap nu de watersport aan. 

C^^ êa 

De voorbije Elfstedentocht was voor tal van Hol
landse kranten een goede gelegenheid om hun slech
te relatie met Friesland wat op te poetsen. Het NRC-
Handelsblad publiceerde een degelijk vraaggesprek 
met prof. dr Antonia Feitsma, de enige Friese hoogle
raar Fries in Nederland, aan de Vrije Universiteit van 

^/l/èten 
De voorbije Elfstedentocht was voor tal van Hol

landse kranten een goede gelegenheid om hun slech
te relatie met Friesland wat op te poetsen. Het NRC-
Handelsblad publiceerde een degelijk vraaggesprek 
met prof dr Antonia Feitsma, de enige Friese hoogle
raar Fries in Nederland, aan de Vrije Universiteit van 
Amsterdam. O P 9 augustus zal opnieuw 

de grote zeilwedstrijd 
„Zeilend Europa" worden 

gehouden De Europese Kommis
sie heeft besloten deze wedstrijd 
financieel te steunen met een be
drag van 44000 ECU's, zo'n 2 mil
joen van onze franken 

De deelnemende schepen, met 
een lengte van meer dan 13 meter, 
zullen van Kiel in Noord-Duitsland 
vertrekken en drie weken later in 
Porto Cervo in Sardinië moeten 
aankomen De havens die onder
weg aangedaan worden, zijn 
Scheveningen, Oostende, Tor
quay in Groot-Bnttannie, Lonent, 
Lissabon, Benalmadena in Spanje 
en Toulon in Franknjk 

De zeilen van de schef)en zullen 
het embleem van de Europese 
Kommissie dragen en bij elke 
etappe van de wedstnjd zullen 
publiciteitsakties worden gevoerd 
om het publiek, in deze tijd van het 
jaar grotendeels vakantiegangers, 
attent te maken op de Europese 
gedachte Mooi zo' 

Met de organizatie van „Zeilend 
Europa" is een bedrag van in totaal 
900000 ECU'S gemoeid (1 ECU is 

DE populairste Vlaamse klas
siekers hebben we inmid
dels al aangegeven Daar

om IS onze verluste redakteur 
permanent op weg naar de Vlaam
se chefs die ook in de internationa
le gastronomische pers veel „ster
ren, toques, enz" oogsten Uiter
aard zal het hier dan telkens wel 
om een vnj individueel gekonci-
pieerd gerecht gaan, geen „gooi-
maar-in-de-pan" ideetjes dus Die 
kennen we stilaan toch al 

De eerste meesterkok die ons 
een „apart" idee toespeelt, is Jan 
Buytaert, de door Michelin en 
Gault/Millau njkeiijk gelauwerde 
chef-eigenaar van de Bellefleur m 
Ekeren, zowat 12 kilometer ten 
noorden van Antwerpen 

Vermits een beetje klasse, zelfs 
in deze krisistijd, ook al 'ns mag, 
gaat het om „Oesters gevuld met 

zo'n 44,3 BF waard O Vijftig pro
cent wordt gefinancierd door de 
partikuliere sektor en vijftig pro
cent door overheidsfondsen Aan 
de start worden 36 schepen ver
wacht, 25 schepen hebben zich 
reeds ingeschreven 

De wedstnjd zal elke twee jaar 
worden gehouden In 1987 zal 
vanuit een Gnekse haven worden 
vertrokken en zullen Denemarken 
en Ierland worden aangedaan 
Deze dne landen doen dit jaar nog 
niet mee 

Al deze poeha rond de elitaire 
zeilwereld steekt schnl af tegen de 
voorzichtige stappen die de Euro
pese Kommissie doet ter voordele 
van de werkloze Europese jonge
ren 

Nu 1985 het Internationale Jaat 
van de Jeugd is, heeft de Kommis
sie het nodig geacht zich ook over 
dat probleem te buigen 40 % van 
de 13 miljoen Europese werklozen 
zijn jonger dan 25 jaar In mei — 
wanneer het jaar voor de helft 
voorbij IS — komt het verslag over 
dit vraagstuk klaar Hoeveel ECU's 
zal de EG voor de (werkloze) 
jongeren achter de hand houden "̂  

amandelen" Voor vier personen 
schrijft u het volgende op uw 
boodschappenlijstje 24 Zeeuwse 
oesters (5 nullen), kruidenboter, 
gepelde amandelen en verder ker
vel, enkele lookteentjes (die u fijn-
plet), sjalotjes, bieslook en peper 
en zout hebt u toch al in huis 

En nu aan het werk De oesters 
openen, losmaken en met het sap 
in de schelp laten Elke oester met 
een koffielepel kruidenboter be^ 
strijken De oesters op oesterbor
den schikken en ze gedurende vijf 
minuten in de oven zetten Dan de 
borden er weer uit nemen, de 
oesters met gepelde amandelen 
bestrooien en ze onder de sala
mander lichtjes laten kleuren Bui
ten de geciteerde ingrediënten is 
natuurlijk ook enige liefdevolle 
aandacht vereist, zo gaat het nu 
eenmaal met alles in het „goede le
ven" 

UIT het vraaggesprek pikten 
WIJ enkele citaten waar ze 
in Den Haag met gelukkig 

mee zullen zijn 

„Ik ben tot in iedere vezel Fnes", 

Akkoord In onze 69ste opgave 
stond een onduidelijkheid. Onder Lo-
dewijk van Nevers kwam de stad 
Gent met in opstand, zodat een aan
tal Meespelers terecht Zannekin aan
stipten als oplossing. Daar waar wij 
eigenlijk Jakob van Artevelde be
doelden WIJ rekenen beide oplossin
gen juist Nog eens vlug in volgorde 
(1)Athus,(2) 1322-1346, (3) Jakob van 
Artevelde of Zannekin, (4) 1346-1384 
en (5) Filips de Stoute. 

Ons boekenpakket gaat deze keer 
naar het echtpaar Jan en Rita Van de 
Pontseele, Celestijnenlaan 39/21 te 
3030 lieverlee. De overige 32 juiste 
inzenders, plus alle andere WiJ-le-
zers, hoeven met te treuren, want 
hieronder volgt een nieuwe opgave 

Indien U meent de preciese ant
woorden te kennen op onze vragen, 
stuur deze dan door naar WIJ, Mee
spelen (71), Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel. Voor maandag 
18maart as. Sukses! 

zegt ZIJ „Ik zat in de Riert (het da
gelijks bestuur) van de Friese be
weging Ik was nauw betrokken bij 
de totstandkoming van het Fnes-
Nederlandse wetenschappelijke 
verklarende woordenboek Ik vind 

F ILIPS de Goede is een merk
waardig man in onze ge
schiedenis Vooral zijn ter-

ritonale politiek staat wel eens ter 
diskussie We moeten ons afvra
gen of de territonale uitbreidingen 
verwezenlijkt door hem een ande
re bedoeling hadden dan de ver
steviging van de Boergondische 
invloed in Frankrijk 

Historisch onderzoek leert ons 
een aantal zaken Bij zijn troonsbe-
klimming in Vlaanderen-Boergon-
die was hij in geen enkele van de 
overige Nederlandse vorstendom
men de direkte of zelfs maar ver
moedelijke erfgenaam Het plan 
om een groot territoriaal rijk op te 
bouwen klimt dus zeker niet op tot 
het begin van zijn regenng Enkele 
toevalligheden hebben de situatie 
en waarschijnlijk ook de inzichten 
van Filips de (joede gewijzigd 

Er was de afkoop in 1421 van 
de grafelijke rechten op Namen, 
die hem in (1) (jaartal) toevielen 
bij het uitsterven van de dynastie 
Voorts zijn gewapende tussen-

echt dat iedereen in Fnesland, 
Fnes of met, verplicht is het Fnes 
tenminste passief te beheersen, 
dat wil zeggen het te kunnen 
verstaan en te kunnen lezen" 

„In de vonge eeuw bloeide het 
Fries geweldig in het kulturele 
leven, op het toneel, in de litera
tuur Het had een sterke positie in 
de vrije sektor Sinds de overheid 
in het leven van de b u r ^ r s zo be-
iangnjk is geworden, moet het 
Fries ook daar zijn intrede doen 
Maar het Nederlands komt altijd 
weer als een wals over Fnesland 
heen Als wij daar heel voorzichtig 
en rustig wat tegenover stellen, 
worden Fnezen — zoals kort gele
den in een uitzending van de 
VPRO — voor fascisten uitge
maakt dan wordt de Fnese natio
nale partij als een soort Centrum
partij gezien en dan meent men in 
Den Haag dat de verfnesing van 
het bestuursapparaat hier maar 
door onszelf bekostigd moet wor
den" 

komst in Henegouwen en Holland, 
tegen Jakoba van Beieren, om te 
verhinderen dat — door haar 
tweede huwelijk met de hertog 
van (2) (naam) — het regerende 
Engelse huis de hand op deze 
gebieden zou leggen Jakoba 
deed uiteindelijk afstand aan Filips, 
na een jarenlange oorlog Dan was 
er het dynastieke toeval, nl het 
uitsterven van de jongere tak der 
Boergondiers met de dood van 
Filips van Saint-Pol Daardoor viel 
Brabant-Limburg in zijn handen 

De vestiging van zijn invloed 
door de bisschopskeuze te Luik, 
Doornik en Utrecht en vooral van 
zijn macht in Luxemburg (afkoop 
van de rechten van Elisabeth van 
(3) (1437-43) zijn met aan een 
ordeloze gebiedspolitiek toe te 
schnjven Filips slaagt er dan in 
1447 in het bestaan te doen erken
nen van een koninknjk „Neder-
Duitsland" 

Dat Filips het als een terntonaal 
geheel zag, t)ewijst het gebruik 
ervoor van de naam „Lothanngen", 
die het oude Lothanngisch njk 
oproept Plus het feit dat in dit ge
heel de gebieden gelegen tussen 
Boergondie-Franche Comte en de 
Boergondische Nederlanden zou
den worden ofjgenomen 

We kunnen besluiten dat Filips 
de Goede er geleidelijk toe geko
men IS om een werkelijke territo
nale politiek op te bouwen 

Er wordt deze overigens met sympatie bejegende 
hrif^lf al 'n.Q \Mat towool ftftnrianht aan hot ne>nl<it wnnht 

een nieuwe pyp sy soecken rat 

^feetpelen 
Er wordt deze overigens met sympatie bejegende 

rubriek al 'ns wat teveel aandacht aan het gegist vocht 
verweten en iets te weinig inbreng aan originele eetre
cepten. „ Wij" zal van nu af het evenwicht herstellen en 
is meteen op lekker-tocht gegaan. 

Moureaux en Defosset syn lyck een das 
die 't veylighst gaetyen goed can ruycken: 
beghint bet FDF-nest in te stuycken, 
een nieuwe pyp sy soecken ras. 
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Stenen met een sterk verhaal (9) 

De belofte van 
koning Willem I 

Tegen de muur van het protestantse kerkhof in het 
Oostvlaamse Sint-Maria-Horebeke vindt de bezoeker 
een merkv^aardige steen ingemetseld. De steen bevat 
een vreemde koninklijke belofte die voor altijd een 
einde moest maken aan het diepe en bittere leed van 
een kleine protestanten gemeenschap in Vlaanderen. 
De steen van Horebeke, een steen met een sterk 
verhaal 

MEN kan het Omer Wattez 
niet kwalijk nemen dat 
hij zijn geboortestreek 

zo graag zag dat hij ze de „Vlaam
se Ardennen" noemde. Deze 
volksschrijver die in het midden 
van de vorige eeuw te Schorisse 
werd geboren, was inderdaad de 
eerste die de heuvelstreek tussen 
Geraardsbergen, Ronse en Oude
naarde aldus betitelde. 

Vlaamse Olijfberg 
Herman Teirlinck, die ook een 

zoon van Zuld-Vlaanderen was, 
bleek niet gelukkig met die om
schrijving en vond ze „overdre
ven". 

In die Vlaamse Ardennen ligt als 
een adventskrans de Vlaamse 
Olijfberg: een kroon van 6 dorpen 
en 1 stad: Etikhove, Mater, Mel
den, Nukerke, St-Marla-Horebeke, 
Wijlegem en de stad Oudenaarde. 
Deze „Olijfberg" Is steeds een 
ietwat malkontente streek ge
weest, de geuzen waren er thuis 
en de brandstapels vlamden er 
hoog. Achternagezeten door hun 
Roomse dorpsgenoten troepten 
de Calvinisten samen te Korsele, 
een gehucht van St-Maria-Hore-
beke. De wijk wordt er tot van
daag „de geuzenboek' genoemd! 
Nog zo'n 200 mensen bevolken 
deze protestantse enclave in 
Vlaanderen. Voornamelijk langs 
de Korsele-, de Rokegem- en de 
Vrijbekestraat wonen deze her
vormden. Een van hun illustere 
geloofsgenoten was de schrijver 
Abraham Hans. Hij werd er in 1882 
geboren en was joernalist bij „Het 
Laatste Nieuws". Hans, die zeer 
produktief was, was ook een ver
dienstelijk flamingant, niet onge
woon bij „de geuzen" van Korsele 
Hun gedwongen kontakt met Ne
derlanders zorgde ervoor dat ze 
aan het Belgische virus ontsnap»-
ten. 

Een van Hans suksesboeken 
handelde over de bosgeuzen van 
„de Olijfberg" tijdens de reforma
tie: „Een heldenstrijd of de kapitein 
der bosgeuzen". 

Lange tijd leefden „de geuzen" 
van Korsele verscholen en dien
den op geheime plekken samen te 
komen om hun religieuze diensten 
te houden. Hun predikanten kwa
men meestal uit Zeeland en wer
den vaak door gewapende gezel
len verdedigd tegen de niets ont
ziende onverdraagzaamheid van 
katolieken. 

Met het „Edikt van Verdraag
zaamheid", door Jozef II in 1781 

uitgevaardigd, werd het leven op 
de Geuzenhoek iets draaglijker. Er 
mocht zelfs een kerk gebouwd 
worden, maar deze mocht er zo 
niet uitzien. Dus werd het een als 
burgerwoning vermomde tempel. 

Een eigen begraafplaats zat er 
met in, de geuzen begroeven hun 
doden in de eigen tuin. Wie er 
geen had kreeg een plaatsje bij 
een geloofsgenoot 

Maar ook in de dood werden de 
geuzen niet geduld. Het gebeurde 
dat 's nachts lijken werden opge
graven en bij wijze van „grap" 
tentoongesteld. 

Andere bezigheden waren het 
pesten van kinderen, meisjes en 
vrouwen. Geduldig tekenden de 
geuzen al deze plagerijen op in 
hun „Boek der Vergelding". 

Wanneer „de grapp)en" te gortig 
werden, schrikten de Korsele-
naars er niet voor terug „hulp" te 

vragen bij geloofsgenoten uit Zee
land. Die zakten dan af en werkten 
een en ander bij. De weerwraak 
was wel niet erg kristelijk, maar 
hielp! Buitenlandse hulp kwam 
echter met zomaar. Wie op caféru-
zies werd betrapt of andere we
reldse bezigheden kon geen hulp 
inroepen... 

Toen in 1815 de Nederlanden 
één werden kregen de Vlaamse 
protestanten meer ademruimte. In 
1819 werd een school gebouwd 
en in 1824 een kerkhof aangelegd. 
Traag kan men deze gang van 
zaken wel noemen. Maar hoe 
noem je dan de heroprichting van 
de protestantse fakulteit in Vlaan
deren te Gent? Tussen 1578 en 
1584 liep deze te Gent maar het 
heeft tot 1984 — het Willem van 
Oranj^aar! — geduurd eer ze 
opnieuw openging... 

Ondanks de nieuwe lente die 
koning Willem voor hen bracht 
bezaten de protestanten van St-
Maria-Horebeke niet de centen 
om een kerkhofgrond aan te ko
pen. Een drama in de familie van 
een Hollandse officier te Oude
naarde bespoedigde de oplossing. 

Naamloos... 
De vrouw en de kinderen van 

de baron stierven In 1822 aan een 
pijnlijke ziekte. Nergens wou men 

De koninklijke belofte vereeuwigd in steen... 

deze ketters begraven en de ba
ron vroeg de tussenkomst van 
koning Willem. De vrouw en de 
kinderen werden dan te Korsele 
begraven. Koning Willem raakte 
onder de indruk van het leed van 
zijn onderdanen en kocht te St-
Maria-Horebeke de kerkhofgrond. 

Wie nu het kerkhof bezoekt 
leest met ontroering de tekst op 
het graf: „Hieronder ligt begraaven 
de Innerlijke overblyfsets van eene 

(^im/n/Aum 

De kleine Westhoekgemeente Gijvennkhove, waar 
vader veldwachter was, behoort nu tot de fusiege
meente Alveringem. Ik heb prachtige jeugdherinnerin
gen aan dit mooie dorpje en vooral aan de kinderrijke 
straat, waar ik opgroeide: voetbal op straat, knikkeren 
op straat, tekenen op straat 

Met mijn 11 jaar ging ik naar het „grote" kollege van 
Veurne op internaat In die periode Vlaams-nationalist 
geworden door mei-revolte 1968, en Leuven-Vlaams. 
Opgetrokken in vele scholierenbetogingen met sym-
patie van leerkrachten die nu trouwens ook nog aktief 
zijn in de VU. Wél moesten wij om te mogen betogen 
een briefje met de toestemming van de ouders 
hebben. Mijn vader wilde dat nooit geven, dus maak
ten we er zelf een, wat dan uitlekte en een forse straf 
bezorgde thuis en op het kollege Dat kon echter de 
geestdrift niet koelen. Met vrienden en familieleden 
probeerden we zelfs een betoging te organizeren in 
een kleine buurgemeente. 

Vader moest daar als veldwachter de orde handha
ven en zijn eerste maatregel was zijn zoon huisarrest 
opleggen., het feest ging niet door 

Mijn eerste jaar aan de Gentse universiteit, waar ik 

Germaanse studeerde, verliep eerder kalm, omdat 
slagen de prioriteit was. Maar de tweede kandidatuur 
verliep helemaal anders. Ik werd politiek aktief in 
verschillende Vlaams-nationale studentenorganizaties 
en maakte de triestige polarizatie mee van het politie
ke leven aan de RUG. Zo werden de ruiten van mijn 
kot ingegooid door een Amada-knokploeg, omdat er 
een affiche van de IJzerbedevaart hing. In die periode 
kocht ik van mijn bescheiden zakgeld ook wekelijks 
„Wij"aan de kiosk, wat trouwens alleen voor de „rap
pen' was, want die was daar vlug uitverkocht 

Tijdens een betoging tegen de zandwinning in „De 
Moeren"ontmoette ik een bestuurslid van VU-Alverin
gem, wie ik vroeg om lid te mogen worden. Kort daar
op werd ik voorzitter van een herrezen afdeling 
Alveringem, die van dan af al mijn vrije tijd in beslag 
nam 

Ondertussen leraar geworden in Brugge en moest 
noodgedwongen het lot van alle jongeren uit de 
Westhoek ondergaan: de streek verlaten. 

In Zedelgem stond ik samen met enkele anderen 
aan~de wieg van de heropgerichte afdeling, waar het 
ook allemaal razendsnel ging: een bestuur van twintig 
mensen, sukses bij de parlementaire verkiezingen en 
twee schepenen bij de gemeenteraadsverkiezingen. 
Ondertussen had ik mijn onderwijsloopbaan opgege
ven om direkteur van de Vlaams-nationale studie
dienst te worden. 

En hoe het dubbeltje rollen kan, uiteindelijk als advi-
zeur terechtgekomen bij het Europees Parlement bij 
het „voorbeeld" uit mijn beginjaren in de VU, Jaak 
Vandemeulebroucke. 

De jonge snaak op moeders schoot is Gilbert van 
Overschelde CGijvennkhove, 25 februari 1953), 
advizeur bij het Europees parlement 

deugdsame vrouw en moeder met 
haar twee kinderen". Hun namen 
werden niet vermeld. Uit vrees 
voor wraakakties? Er werd wel 
een treurbeuk geplant hij staat er 
nog. 

Uit dankbaarheid voor het ko
ninklijke gebaar werd in de kerk
hofmuur een merkwaardige steen 
met volgende tekst gemetst: 
.Zelfs na hun dood zorgt Willem I, 
koning der Nederlanden, voor zijn 
onderdanen. 1824". De steen en 
de geuzenhoek overleefden de 
Belgische onafhankelijkheid van 
1830. In 1872 kreeg Korsele zelfs 
de toelating om een kerk te bou
wen. De bewoners waren wel zo 
handig hun tempel als een Room
se kerk te -vermommen™ 

d* V 
St-Marla-Ho

rebeke ligt op 
de weg Oude-
naarde-
Zottegem, Is 
landschappelijk 
zeer mooi en 
voor een dag-

uitstap In de streek van Wattez en 
Teirlinck mag je wel een volledige 
dag uittrekken. In het naburige Etik
hove kan het kunstcentrum Valerius 
De Saedeleer bezocht worden en in 
Vloesberg en Opbrakel kan einde
loos gewandeld. Wie de streek be
zoekt vergeet ook niet dat eeuwen
oude brouwerijen te Mater, Zotte-
gem, Oudenaarde en Zulte voortref
felijke streekbleren aanbleden-

Vandaag, vertelt dominee Blok
land, leven zijn geuzen in vrede en 
vriendschap met hun Roomse bu
ren. De openheid die Rome sinds 
het concilie aan de dag legt zit 
daar voor veel tussen. Maar 
mocht de kwade tijd van toen 
terugkeren — wat niemand hoopt! 
— blijven de bewoners van de 
Geuzenhoek rotsvast geloven in 
de koninklijke belofte uit 1824. Er 
zijn nog vorsten die hun woord 
houden! 
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Nog vóór Gent-Gent 

Nederlanders 
openen 
wielerseizoen 

Het voorbije weekeind was rijk aan belangrijke 
sportgebeurtenissen die in de media overigens de 
ruimste aanclacht kregen. Met Gent-Gent werd ons 
wielerseizoen geopend en in verband daarmee wor
den jaarlijks dezelfde vragen telkens luider herhaald. 

R ECENTE ontwikkelingen in 
de wielersport hebben er
toe geleid dat ploeglei

ders, renners en journalisten de 
mogelijkheid willen onderzoeken 
om nog vroeger op het jaar in 
eigen land te kunnen koersen... 

Experimenten 
Al was het maar om de kosten 

van trainingskampen op de Zuid-
europese wegen grotendeels te 
vermijden. In het Nederlandse 
's Herenberg waagde men zich 
aan een experiment. Tegen alle 
bestaande regels in werd er vori
ge week woensdag een wegwed
strijd georganizeerd met buiten
landse deelname. Er werd aardig 
gekoerst en er zit duidelijk muziek 
in de formule die erin bestaat dat 

men elders niet moet gaan zoeken 
wat men in eigen omgeving kan 
vinden. Een opvatting die niet en
kel in de sportwereld veld en 
aanhangers wint Voor ons mag 
het natuurlijk best al moet men er 
natuurijk rekening mee houden 
dat men soms tien dagen voor 
Gent-Gent nog... de Elfstedentocht 
schaatst! 

Het wordt dus zorgvuldig over
wegen maar momenteel schijnt er 
ook binnen de internationale wie-
Ierunie een zulkdanige chaos ont
staan dat men ongestraft organi-
zeert waar en wanneer men wil. 
Tenzij die Hollanders gewoon de 
autoriteit van Monsieur Levitan 
hebben willen uittesten en trotse
ren. 

Die eerste koersen, waaraan 
men ondanks alle beschouwingen 
toch maar niet te veel aandacht 
moet schenken, hebben alvast be
wezen dat er zich inderdaad een 
nieuwe generatie aanmeldt en dat 
de Engelssprekende renners defi
nitief de figurantenrol van zich 
hebben afgeschoven. Het belooft 
voor het seizoen dat zich onge
meen interessant aankondigt. 

Supporters 
kunnen klubs 
niet volgen... 

Vorige week dinsdag werden de terugwedstrijden 
gespeeld voor de achtste finales van de Belgische 
voetbalbeker. Vorige dinsdag (eergisteren dus) wer
den de heenwedstrijden gespeeld van de kwartfina
les. 

NA lange winterslaap is ons 
voetbal dus in een 
stroomversnelling te

rechtgekomen en links en rechts 
hoort men klubleiders klagen dat 
het op die manier natuurlijk ook 
zinloos is want de betalende toe
schouwer kan het in deze krisistij-
den aan dat ritme (drie thuismat-
chen in acht dagen zijn nu zelfs 
geen uitzondering meer) onmoge
lijk bijhouden. 

De logica, die de voetbalvade
ren al enige tijd schijnt verlaten te 
hebben, is nu zichtbaar volkomen 
zoek geraakt Gent en Klub Brug
ge zullen het niet schandelijk ge
vonden hebben dat hun.achtste 
finales in heen- en terugmatchen 

beslist werden maar Harelbeke, 
Diest, Seraing, Jette, Anderiecht 
Mechelen en Standard speelden 
cupmatchen voor een handvol 
toeschouwers. Niemand kon ons 
verzekeren of de organizatiekos-
ten door de ontvangsten worden 
gedekt. Dat laatst zou in de huidi
ge omstandigheden nochtans 
geen kwaad kunnen... 

Het historische Barcelona onder Michels en met Cruijtt als aanvoerder 

Katalonië kijkt niet meer om naar Castilië 

Barcelona tweede 
maal kampioen 

Voor het eerst sinds vele jaren voert de CF 
Barcelona de Spaanse kompetitie aan. Het sportieve 
boegbeeld van Katalonië ligt wel tien punten voor op 
de direkte achtervolgers uit de hoofstad, Atletico en 
Real Madrid. Eindelijk kunnen de tienduizenden sup
porters zeggen dat ze niet enkel de rijkste klub ter we
reld maar ook de beste ploeg van Spanje bezitten. 

HET ene moet toch logi
scherwijze uit het andere 
voortvloeien zult u op

merken maar in voetbal bestaan 
nu eenmaal geen wetten van oor
zaak en gevolg. De beste spelers 
vormen daarom nog niet de beste 
ploeg en de beste ploeg wordt 
niet noodzakelijk kampioen. 

Witte engelen... 
De konkurrentie tussen Barce

lona en Real Madrid is zo oud als 
het Spaanse voetbal. Tussen Ka
talonië en Castilië was het nooit 
liefde op het eerste gezicht en de 
identifikatie van de beroemde en 
beruchte Real met supporter... ge
neraal Franco bracht de beide 
verenigingen zeker niet dichter bij 
elkaar. Ook op het Iberische 
schiereiland kunnen sport en poli
tiek niet gescheiden worden. 

Real veroverde de voetbalwe
reld in de tweede helft van de 
jaren vijftig. De legendarische 
ploeg van Di Stefano, Gento, Pus
kas, Kopa en Santamaria (ook wel 
eens „de witte engelen" genoemd) 
werd toen een onsterfelijke legen
de. Barcelona verbeet zijn ambi
ties in de schaduw. Al beschikte 
het ook toen al over een absoluut 
sterrenelftal met de Hongaren 
Kocsis en Czibor en de eigen Luis 
Suarez. Manager was toen zelfs 

de beruchte Helenio Herrera, de 
latere architekt van het zo ver
wenste betonvoetbal van Inter Mi
laan. 

Barcelona, dat al van in de jaren 
zestig meer geld kon aanwenden 
dan het gereputeerde Real omdat 
het over een hondstrouw en on
overzichtelijk supporterslegioen 
beschikte, heeft in de voorbije 
vijftien jaar honderden miljoenen 
(en dan schatten we de cijfers 
waarschijnlijk nog te laag) geïn
vesteerd op de internationale spe-
lersmarkt. Financiële inspanningen 
die eigenlijk niet loonden vermits 
sinds 1960 welgeteld één kam
pioenstitel werd binnengehaald: in 
1974 onder Rinus Michels en mét 
Cruyffie. Gevolg was dat het klub-
leven op zijn zachtst uitgedrukt 
„turbulent en explosief" verliep. De 
voorzitters die volgens het demo-
kratisch princiep door de socio's 
(aangesloten supporters), werden 
verkozen, volgden elkaar op. Ge
lijk welke andere vereniging zou 
aan die volgehouden irtterne op
roer kapot zijn gegaan Inaar Bar
celona beschikt over onuitputtelij
ke levensbronnen die in het volk 
hun oorsprong vinden. De klub 
bezit zelfs een eigen... bankinstel
ling! Barcelona kocht dus alles wat 
blonk in binnen- en buitenland. Het 
plaatste de kroon op het werk 
toen ene Diego Maradona van 
Buenos Aires naar het Nou Camp-
stadion met zijn 125.000 plaatsen 
werd gelokt! Het bleek voor de zo
veelste keer een grandioze mis
koop! 

Einde vorig seizoen besloot de 
klubleiding het roer om te gooien. 
De trainer, de gevierde Gesar Me-
notti en Maradona werden door-

.1.. 

gezonden. Nou ja. De Argentijn 
werd eigenlijk zonder verlies door
verkocht aan Napeis... 

Op z'n Engels... 
Barcelona wilde het eens op 

zijn Engels proberen. Als coach 
werd Terry Venables aangetrok
ken en voorin kwam Archibald, de 
kleine puntige spits van Totten-
ham postvatten. Het werd op het 
binnenlands vlak een ongelooflijke 
meevaller. De twee Engelsen, 
daarin gesteund door de Duitser 
Bernd Schuster, turnden het ka
rakter én de mentaliteit van de 
ploeg én de klub volledig om. 
Wilskracht en ijver stralen mo
menteel van het ploegspel af. 
Nuchterheid en efficiëntie lever
den Barcelona een voor het 
Spaans voetbal „onnatuuriijk" 
overwicht op. Het volstaat eraan 
te herinneren dat de titelstrijd de 
jongste drie jaar telkens op de 
laatste speeldag werd beslecht. 
Onwaarschijnlijke ontknopingen 
waren het waarin Real telkens in 
extremis werd voorbijgestevend 
door vaandeldragers uit het Bas
kenland (Real Sociedad en Atleti
co Bilbao) die op de groene recht
hoek eveneens sportieve zelfbe
vestiging nastreefden tegenover 
het... centraal gezag. Want zo zit 
dat Spaans voetbal in elkaar. Maar 
Barca floreert dus als nooit tevo
ren. Met een ploeg die stukken 
minder kost dan haar voorgan
gers. Waardoor men ook in Kata
lonië zal willen begrijpen dat suk-
ses niet kan gekocht maar moet 
verdiend worden. 

Blijft natuuriijk de vraag of die 
nieuwe aanpak ook zal renderen 
op het internationale vlak. In dat 
verband overkwam de spelers 
een kwalijk avontuur. Nadat ze in 
Metz tegen de Franse bekerwin
naar hadden gewonnen met 2—4 
werden ze op eigen veld door 
dezelfde bescheiden tegenstan
der uit de Europacup 11 gewipt, het 
betrof de grote sensatie van de 
eerste Europese voetbalronde en 
de nu zo bejubelde Venables zal 
die avond wel voor zijn huid en zijn 
job gevreesd hebben... 
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Ballet van Vlaanderen op Amerika-toernee 

Meer dan 
bemoedigende 
bijval in New-York 

Van 7 februari tot 3 april is ons Ballet van Vlaanderen op rondreis doorheen de 
Verenigde Staten. Hiermee wordt één van zijn principiële doelstellingen vervuld-
Vlaamse kulturele uitstraling in het buitenland. De toernee begon met een tien
daags verblijf in New York, met optredens in deze wereldstad en haar omvangrijke 
periferie „Wij" was in de gelegenheid deze eerste VS-voorstellingen bij te wonen. 

zfen naar de reakties van de be
langrijkste rescencenten 

Gewaardeerd 
danswerk 

Ons Ballet van Vlaanderen 
brengt tijdens zijn toernee twee 
voorstellingen enerzijds de 
avondvullende balletfantasie „Drie 
Zusters" van Panov die wij hier 
ook al kennen, en anderzijds Pa-
novs versie van „Le Sacre du 
Printemps", aangevuld met o a „Al
legro Bnllante' van Balanchine (je 
moet het in Amerika maar durven), 
de meesterlijke „Cathedrale En-
gloutie" van Jiri Kylian, Panovs 
grootste pas de deux uit „Oorlog 
en Vrede" 

„WIJ " las enkel de besprekingen 
van de „Sisters" in de toonaange
vende „New York Times" en „New 
York Post' In beide bladen waren 
die ronduit positief, vooral dan wat 
betreft het op het podium ge
brachte danswerk, zeker dat van 
de mannelijke dansers Zowel de 
critici Anna Kisselgoff (NYT) als 

durfde het aan in Stravinsky's par
tituur te snijden) met naast ont
roerende, sterk indringende frag
menten ook wat dode, overbodig 
lijkende fragmenten Als ekskuus 
geldt misschien dat de „Sacre", 
zoals hij nu op de Amerikaanse 
podia door onze groep gebracht 
wordt, slechts in een bezetting van 
17 gedanst wordt, terwijl de Panov 
koreografie er 37 voorziet Wij 
zien de Vlaamse premiere met 
volledige bezetting (3 mei in Ant
werpen, 6 mei in Gent) dan ook 
hoger gestemd tegemoet dan we 
nu kunnen zijn Ten slotte werd de 
Panov versie van de ,Le Sacre du 
Pnntemps" in 1978 door de we
reldpers bekroond met de pnjs 
voor de beste koreografie van het 
jaar 

Toen Valery Panov in augustus 
van vorig jaar de benoeming van 
artistiek direkteur van ons Ballet 
van Vlaanderen met entoesiasme 
en ambitie aanvaardde, deed hij dit 
met de stellige belofte het gezel
schap in korte tijd internationaal 
hoog aanzien te bezorgen De 

EEN konfrontatie die globaal 
als beslist positief ervaren 
werd, zowel wat betreft de 

sfeer in de groep (samen iets 
meer dan 40 mensen dansers, 
techniekers voor decor en belich
ting en noodzakelijke begeleiding) 
als wat betreft de ontvangst door 
het publiek en de pers al werden 
hier ten lande — ten onrechte — 
andere benchten vernomen 

Uitputtende 
prestatie-reis 

Een nagenoeg twee maanden 
lange toernee die het gezelschap, 
via heel wat omwegen van New 
York, Florida Texas, tot ten slotte 
Californie voert het klinkt als een 
sprookje dat iedere artiest aan het 
dromen zet De dagelijkse werke
lijkheid IS wel enigszins anders Er 
zijn amper negen dagen zonder 
voorstelling Maar dat zijn dan nog 
geen rustdagen er zijn de klassie
ke lesuren en op de dagen van de 

voorstelling zelf ook nog de voor-
afgaandeljke podiumoefeningen 
(geen twee podia zijn identiek) 
Daarbij moeten er ruim 7500 mij
len of meer dan 12000 kilometer 
afgelegd worden in een bus die 
niet precies een voorbeeld van 
relaxerend komfort is de welwil
lende gastvrijheid en attenties van 
de toer-organizator Columbia Ar
tists Management ten spijt Al is er 
een dubbele casting voorzien, al
les wijst erop dat het voor de 
dansers en andere medewerkers 
een uitputtende bedoening gaat 
worden, en dan durven we met 
denken aan kwetsuren of stress-
inzinkingen Temeer daar de ambi
tieuze Panov-koreografieen op 
echt prestatie-dansen gericht zijn 

Maar voorlopig is de mentaliteit in 
de groep nog uitbundig opperbest 
en kollegiaal vriendschappelijk In 
het ,Texas Bus Lines" voertuig 
gaan de grappen nog even spon
taan de ronde als de blikjes ver
frissend maar wat flets Amen-

Deze week 
in Knack Magazine 

De dolle dollar 
De Amerikaanse dollar steeg wekenlang tot ongekende hoogten, 
om dan met de klap weer steil naar beneden te duikelen. Voor wie 
op internationaal vlak handel drijft, of gewoon de stookolie
rekening moet betalen, zijn al die sprongen biezonder vervelend. 
Kan die dollar echt niet beter in de hand worden gehouden? 

Leopold II Knack Weekend 
Mode-special 

Het IS dezer dagen precies honderd jaar 
geleden dal de Kongo op een konferen 
tie m Berlijn aan de Belgische koning 
Leopold II werd toegewezen Daarmee 
hadden ook wij een stuk Afrika, maar 
waarom wou Leopold II perse bezittin 
gen overzee'' 

Mik Babyion 
Gewezen v u kamerlid Mik Babyion is 
om allerlei redenen in zijn partij in 
ongenade gevallen, maar hij werkt aan 
een comeback Knack noteerde zijn 
pleidooi voor zichzelf 

Kris De Bruyne 
Kris De Bruyne trok /.\>.h enkele jaren 
geleden uit het liedjes-circuit terug om 
zakenman te worden Zingen doet hij 
nog alleen voor de lol Knack had met 
hem zijn wellicht laatste interview 

Hugo Brandt Corstius 
In Nederland is een rel ontstaan over het 
toekennen van de literaire PC Hoofl-
prijs aan de auteur Hugo Brandt 
Corstius, wat van de legering niet 
moLht Maar wie is Brandt Corstius 
eigenlijk' ' 

Knack Weekend staat deze week volle 
dig in het teken van de mode voor lente 
en zomer'85 Uil de nieuwe kollekties 
van de grote modemakers koos Knack 
Weekend vijf in het oog springende 
stijlen En in onze eigen wmkels gingen 
we een 'sijkje nemen hoe u met de nieu 
we mode kunt meedoen Zo ziet u wat 
Parijs, Londen, Dusseldorf en Milaan 
'voorschrijven', en wat u zou kunnen 
dragen 

Daarnaast brengt Knack Weekend u het 
relaas van het ronde-tafelgesprek met 
vijf Brusselse top modeverkopers, over 
de trends en evolutie binnen de mannen 
mode en over het koopgedrag 

Verder nog een interview met Manna 
Yee, bekioond voor de beste linnen 
koilektie voor zomer '85, het verhaal 
van enkele jonge mensen die zich aan 
een eigen zaak met eigen kreaties wa
gen, en een gesprek met de initiatief
nemers van Flanders Hair St>le en het 
Ipnte- en /omergezicht \an '85 

T-

Galina Panova en Ben van Cauwenbergh in een zeldzaam moment van ontspanning, tijdens een door het Co
lumbia Artists Management aangeboden etentje ^ Cfoto Nic vB) 

kaans bier (voor een teveel aan li-
chaamscentimeters geen nood, 
die worden er wel afgewerkt en 
afgetraind) 

Daarenboven is het circuit zo 
samengesteld dat er niet in de 
allergrootste huizen ofjgetreden 
wordt Dat wordt ensembles die 
niet tot de algemeen erkende, ab
solute wereldtop behoren, in de 
harde Amenkaanse teaterwereld 
nu eenmaal met gegund Maar de 
Whitman Hall van het Brooklyn 
College of Performing Arts is een 
gereputeerde zaal die in New 
York hoog aanzien geniet Daar
om was het des te verheugender 
dat er tot besluit van het New 
York hoofdstuk daar tweemaal 
voor een nagenoeg uitverkocht 
huis (2500 plaatsen) opgetreden 
werd, met ruime aandacht van de 
pers, zowel in de voorafgaandelij-
ke aankondigingen (ook in het 
prestigieuze „Dance Magazine"), 
als ter plaatse Aan dit laatste zal 
natuurlijk de faam van artistiek 
direkteur Valery Panov en het als 
gastster optreden van zijn echtge
note Galina (die even haar Lon-
dens sukses-optreden in On your 
toes onderbrak) n et vreemd zijn 
Met des te meer belangstelling 
werd n de groep dan ook uitge-

Clive Barnes (NYP) roemen de 
gebroeders Van Cauwenbergh, 
Koen Onzia en de Turkse solist 
van ons ballet Mehmet Balkan, als 
dansers van pure klasse, met 
evenwel nauwelijks minder lof 
voor de dames Andna Hall, Vivien 
Loeber en uiteraard Galina Pano
va Over het algemeen wordt trou
wens gesteld dat ons Ballet van 
Vlaanderen zich opgetild heeft tot 
een gezelschap van hoog interna
tionaal allure (waarbij ook de vroe
gere artistiek direkteur Jeanne 
Brabants in de lof betrokken 
wordt, als een van de beste Euro
pese dansleraressen — in die lof 
moeten we dan ook zelf haar 
zuster Jos betrekken) 

Over de koreografieên van Pa
nov wordt minder uitgewijd Wel 
krijgen zijn zin voor het spectacu
laire dansen en de mooie persoon
lijke bravoure-stukjes een waarde
rende aandacht, maar aan het ak-
teerwerk en de andere toneelmati-
ge vondsten (vooral in de Zus
ters) wordt minder waarde 
gehecht (wel met een saluut voor 
de Rachmaninov piano-vertolking 
van Robert Groslot) Kritieken op 
de Sacre konden we tot dusver 
niet lezen Persoonlijk vonden we 
het v/el wat lang (Martha Graham 

huidige Amerikaanse konfrontatie 
verstevigt het krediet dat zijn per
soonlijke faam reeds deed verho
pen 

Nic van Bruggen 

^ ' S ^ a f c ^ . . ^ * ' * ^ . 
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„Ons Erfdeel". 28ste jaar en vernieuwd 

De spiegel van 
ons kultuurleven 

19 

Zopas verscheen een nieuw nummer van „Ons Erf
deel" dat voor zijn 28ste jaargang in een nieuwe vorm
geving werd gestoken. Niks spectaculairs, maar een 
nodige verfrissing die tijdschriften op tijd en stond 
moeten ondergaan willenze de lezers, die ook kijkers 
zijn, blijven bekoren. Een geslaagde operatie. 

Het eerste nummer bevat tal van artikelen uit de 
brede waaier van het Nederlandse kulturele en maat
schappelijke leven. 

BLIKVANGER is de bespre
king door Anton Claes-
sens van de nieuwe Grote 

Van Dale. „De dikke" blijft een 
onmisbaar woordenboek, stelt de 
auteur maar de vernieuwde op
splitsing van de aanduidingen 
„Zuidnederlands" in „gewestelijk" 
en in „Belg." zullen zeker in Vlaan
deren verwarring en onzekerheid 
meebrengen (alsof het nog niet 
moeilijk genoeg was)! 

De auteur is dan ook zo vrij een 
eigen visie te formuleren: „Mijn 
voorstel is alleen de woorden en 
uitdrukkingen die betrekking heb
ben op funkties, instellingen, toe
standen en gebruiken die typisch 
zijn voor de Belgische konstellatie 
het label „in België" mee te geven, 
alle bovendialektische „Zuidneder-
iandse" woorden zou ik behande
len als regionale varianten en dus 
voorzien van het label „geweste
lijk" of „regionaal". 

De auteur kan met gezag spre
ken. Hij is een Zeeuw die zowel 
boven als onder de Moerdijk stu
deerde en in Vlaanderen (Mol) 
Nederlands doceert. Hij kan dus 
uit een „tweetalige" ervaring put
ten. 

ten Interessant zijn de vele kon
takten die Prevenier er had met 
jonge Amerikanen die over de 
Nederlanden studeren. Vaak over 
de meest verwonderlijke onder
werpen. Zo bestudeert een jonge 
Amerikaan de notarissen in Vlaan
deren uit de late middeleeuwen. 
Prevenier ontmoet hem: „Stel je 
voor, bij een zonnige espresso de 
wellicht twee enige mensen m de 
hele States die zich druk konden 
maken over een exotische zaak 
als de Brugse notarissen rond 
1400", schrijft de verbaasde pro
fessor... 

Degelijk geïllustreerd vertelt 
Rob Schoonen over de Noordbra
bantse cartoonist en schilder Ton 
Smits, een klown op zoek naar zijn 

fantaziewereld. Wij hennneren 
ons levendig de tekeningen van 
Smits die de verplichte schoollek-
tuur van „Jeugd & Cultuur" draag
lijk maakt Verder bijdragen over 
de verandenngen in het huidige 
Nederlands, de onderwijspolitiek 
voor de 650.000 Nederlanders in 
het buitenland, een ontleding van 
het dichtwerk van Breyten Brey-
tenbach en een benadering van 
de soft-wereld waarin de Vlaamse 
schilder Pol Mara zich beweegt 

Buitengaats 
Traditiegetrouw besluit „Ons 

Erfdeel" met een kroniek waann 
literatuur, beeldende kunst teater, 
muziek en film aan bod komen. In 
de rubriek „Nederlandse taal- en 
kultuurpolitiek" leest men echo's 
over Vlaanderen buitengaats, het 
Brusselboek van dr. Paul De Rid
der en initiatieven in de Franse 
Nederlanden. 

„Ons Erfdeel" besluit met de 
hardnekkig bijgehouden bibliogra
fie van het Nederlandstalige boek 
in vertaling. Opnieuw valt het op 
hoe schaars Vlaanderen daarin is 
vertegenwoordigd Toch even ver
melden dat „Menslief Phil Bos-
mans" nu ook in het Indonesisch te 
lezen is, Walschaps „Mens van 
Goede wil" in het Pools bestaat en 

•••'!," r?:i,. 
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Dt nifuwe Ofutc Van Dak 

Over óe poeiie van Hennaii dt Coninck 

De Open Universiten 

Ovit „ l iglit Verse" en (k moraal bi] Kees Stip 

De compooiiK m hef Nederlandse mu/iekteven 

Rubcas in Btrkek> 

\'er4iidermgen »n het hedendaagse Nederlaods 

Ton Smits, eattoomst en schilder 

Nederlandse onderwijspolitiek m het buitenland 

Bteyten Breyienbach; indrukwekkende buodel 

De icflsucle drooravtereld van Poi Mara 

Culturele en taalpolttieke kronieken 

Suske, Wiske en Nero het in het 
verre buitenland nog steeds doen. 
Tot daar een overzicht in vogel
vlucht van een nieuwe uitgave 
van „Ons Erfdeel". Net zoals in het 
verleden blijven wij onze lezers dit 
algemeen Nederlands tijdschrift 
aanprijzen. Het blijft zijn hoog
staande kwaliteit eer aandoen, de 
brede kijk op het heel Nederland

se kulturele leven in de Nederlan
den (en daarbuiten) is onmisbaar 
voor wie echt verder wil dan de ei
gen omgeving! 

„Ons Erfdeel", abonnementsprijs 
980 fr. (5 nrs.), afzonderlijk 250 fr„ 160 
biz. Uitg. Stichting Ons Erfdeel, Mu-
rissonstraat 260 te 8530 Rekkem. 

Rubens 
in Berkeley 

Lieve Van Mileghems „Colère is een feest" 

Vlaams 
ambitieus chanson 

Van Hugo Brems lezen we 
kommentaar bij het verzamelde 
werk (nu al O van Herman de Co
ninck. Bij de geciteerde gedichten 
IS het vooral „verjaardagsvers" dat 
opnieuw ontroert De andere 
voorbeelden herinneren te sterk 
aan wat Brems ooit „de kultus van 
het gewone" noemde. 

Een volgende bijdrage behan
delt „de open universiteit" zoals 
deze in Nederland bestaat en er 
grote interesse verwekt. De non
senspoëzie van Kees Stip krijgt 
een uitvoerige ontleding terwijl 
Heleen Metzelaar weet waarover 
ze het heeft, als musicoloog heeft 
ze het over de komponiste in de 
Nederlanden en zoekt zij een ver
klaring voor de neergang van de 
vrouwelijke inbreng bij het kompo-
neren. Een antwoord geeft ze ei
genlijk. 

Onder de titel „Rubens in Ber
keley" lezen we wellicht de boei
endste bijdrage in deze aflevering 
van „Ons Erfdeel". In de vorm van 
reportage verhaalt de Vlaamse 
prof. Walter Prevenier zijn ervarin
gen als gastdocent aan de Califor-
nische Berkeley-universiteit Een 
stoel die sinds 1982 beurtelings 
bezet wordt door hoogleraren van 
verschillende Vlaamse universitei-

Vlakbij het klaverblad van Zellik woont Lieve Van 
Mileghem. Voor velen nog een onbekende naam maar 
in het Vlaams folk- en chansonwereldje een beloftevol 
en opkomend talent van bij ons. 

EEDS vroeg maakte Lieve 
Van Mileghem voor zich
zelf uit dat een artistieke 

loopbaan haar het best lag, en aan 
het Muziekconservatorium te Ant
werpen haalde ze haar eerste prijs 
voordracht 

Ze vond dat zingen erbij hoorde 
en met Herman Bronselaer aan de 
piano zette ze een volledig Brecht-
Eislerprogramma in mekaar. Even 
later bouwde ze aan een tweede 
repertoire, met Nederlandstalige 
liederen, waaronder werk uit Mis-
tero Buffo en volksmuziek van 
eigen bodem. Hiermee trad ze dan 
her en der op en in '81 verscheen 
een eerste singeltje. 

Krisistijd 

meer Miei Appelmans gaf mij 
deze kans en die heb ik dan ook 
met beide handen gegrepen. (Miei 
Appelmans is de voormalige 
hoofdredakteur van „TLiedboek", 
en werkte mee aan het BRT-3 
folkprogramma. Hij maakte reeds 
een eerste singeltje met de Bra

bantse groep „Zakdoek"). V Z W 
Folkcorner, die deze muziek pro
beert te propageren nam de kos
ten op zich" 

WIJ: Deze eerste elpee heet 
„Colère is een feest". Heeft het 
niet vooral met emoties te ma
ken? 

L Van Mileghem: „Ik ben ie
mand die reageert op prikkels van 
buitenaf, vooral wanneer ik op
treed is een publiek geïnteres
seerd, dan geef ik ook alles Dat 
was dan ook het moeilijkst in de 
studio, waar je alleen staat tegen
over enkele technici die vooral 

Onlangs kwam dan eindelijk 
een eerste elpee Wij vroegen 
haar hoe die tot stand kwam. 

L Van Mileghem: Met deze 
muziek geraak je de grote firma's 
niet binnen, die nemen geen nsiko Ueve Van Mileghem en groep. 

geïnteresseerd zijn hoe het tech
nisch klinkt Met publiek had ik 
„Colère is een feest" emotioneler 
kunnen brengen" 

Uitdaging 
WIJ: Iemand noemde je mu

ziek „ambitieus chanson"-? 
L Van Mileghem: „Men vind 

dat ik artistiek hoog mik, dat ik mijn 
nek uitsteek Het was een uitda
ging te brengen wat ikzelf belang
rijk vindt de dingen die ik zelf 
maak En waarom zou ik geen 
gedichten op muziek mogen zet
ten"? Verminnen zong Elsschot. 
Als je dat als beginneling durft ben 
je meteen ambitieus. Bij optredens 
weet ik mij gelukkig stevig ge
steund en ook mijn vier muzikan
ten doen die dingen graag". 

WIJ: En de toekomst? 
L Van Mileghem: „Ik evolueer 

steeds meer in de nchting van „De 
Kreet" door Miei Appelmans 
prachtig geschreven. Zelf had ik 
het niet beter kunnen verwoorden 
Maar ik blijf zoeken naar verschei
dene mogelijkheden. Mijn num
mers zullen dan eens pijnlijk, dan 
verwarrend, romantisch of cy
nisch klinken.." 

„Colère is een feest" is een 
merkwaardig en geprezen debuut 
op de wip tussen Wannes van de 
Velde, Verminnen en de Vlaamse 
volksmuziek. Lieve van Mileghem 
IS binnenkort ook- „live" mee te 
maken- morgen vnjdag 8 maart is 
ze te Peer, op 19 april te Asse en 
op 24 mei in de Stedelijke Feest
zaal te Vilvoorde De plaat kan 
besteld worden tegen 400 frank 
bij de Folkcorner, Termolenhof-
laan 62 te 1730 Zellik, waar ook 
kontakt kan worden opgenomen 
voor optredens Telefoon is 
02-466.3876 S.D. 
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Top-werver schepen Jef De Ridder uit Dilbeek: 

Jn een weekeinde 
de 500 puntenkaap voorbij! 

Jozef De Ridder uit Dilbeel< Is een bezig man. Naast zijn mandaat van 
schepen van Kuituur, Informatie en Onderwijs is hij aktlef In tal van soclaal-
kulturele organizatles. Zo kon men In „WIJ" van donderdag l.l. nog lezen dat hij 
het Initiatief nam tot een Vlaams-nationale seniorenkring voor Groot-Dllbeek. 
En meteen tot voorlopige voorzitter werd gebombardeerd! 

Jef De Ridder: „Ik heb het een tijdje 
druk gehad met het publiciteit vi/erven 
voor het bal-programmaboekje van 
Brussel-Halle-Vilvoorde. Daar is nogal 
w/at tijd ingekropen en ik kon dus niet 
voor WIJ de baan op. Maar dat is nu 
voorbij en dus ga ik er w/eer tegenaan." 

WIJ:507punten, datls vande 18de 
naar de 4de plaats. Hoe breng je dat 
voor mekaar? 

Rijp maken... 
Jef De Ridder: „Die vallen niet zo

maar uit de lucht natuurlijk. Daar moet 
aan gewerkt worden, „rijp maken" 
noem ik dat. Het eetmaal voor de 
sociaal-kulturele werken van Volksbe
langen was daar het geschikte ogen
blik voor." 

WIJ: Heb je truuks bij het werven? 
Jef De Ridder: „Truuks zou ik niet 

L^fj 
Het engagement van Jef De Ridder 

wortelt in een oude Vlaams-nationale 
traditie van de familie De Ridder die tot 
het Daensisme teruggaat en versterkt 
wordt door de strijd om Dilbeek en de 
andere gemeenten waarmee het werd 
samengevoegd Vlaams te houden. 

Een aspekt van dit engagement wil 
Jef verwezenlijken door voor ons 
weekblad te werven. Reeds in 1984 
behoorde hij tot de top-wervers maar 
dit jaar gaat De Ridder er wel keihard 
tegenaan. Hij weet de waarde van de 
Vlaams-nationale pers goed in te 
schatten in het perslandschap dat 
door de traditionele partijen wordt 
beheerst. 

In één kiap! 
Tijdens het voorbije weekeinde 

overschreed schepen De Ridder de 
magische kaap van de 500 punten, in 
één klap! 

Vanwaar deze plotse ruk omhoog? 
Wij vroegen het hem. 

Jef De Ridder: „Wij" is onmisbaar 
in ons perslandschap 

VNOS op radio en TV 

Het VU-tewerkstellingsplan 
De Vlaams-Nationale Omroep-

stichting brengt morgen, vrijdag 8 
maart, de 5de aflevering van haar 
TV-magazine '85 en dit om 
19 u. 20 op het eerste BRT-net. 

De uitzending staat helemaal in 
het teken van het 22ste Volksunie-
kongres op 9 en 10 maart aan
staande te Kortrijk, onder het 
tema: „Werk in een Vlaamse 
staat"; m.m.v. Hugo Schiltz, ge
meenschapsminister van Finan
ciën en Begroting, Vic Anciaux, 
algemeen voorzitter en André 
Geens, partijbestuurslid en auteur 
van het boek: „Werk voor ieder
een in Vlaanderen". 

Uiteraard wordt tijdens deze 
uitzending het inmiddels bekend 
geworden varkentje gewassen, 
gespoeld en afgedroogd. 

De volgende uitzending van 

VNÜS- IV loopt op dinsaag IB 
april (BRT 1ste TV-net, van 
21 u. 30 tot 22 u. 20) mgt o.m. vol
gende onderwerpen: 

— een reportage over de bete
kenis van de bouwsektor in Vlaan
deren; 

— een reportage over het 
sportbeleid n.a.v. de VU-sportdag 
van 12 mei 1985 te Mechelen; 

— in de reeks „Vlaanderen 
Vandaag": historiek en betekenis 
van het kasteel „De Hoof" In Teu-
ven-Voeren. 

Radio 
De politieke radiotribune van de 

Volksunie staat vandaag 7 maart 
om 18 u. 45 op BRT 1 eveneens in 
het teken van de tewerkstelling en 
het Volksunie-kongres te Kortrijk 
op 9 en 10 maart as. 

12 mei te Mechelen 
VU-Sport- en gezinsdag 

Datum vrijhouden! 

zeggen maar toch een paar hulpmid
deltjes. „Wij" is in Vlaanderen een 
uniek persorgaan, de kranten hebben 
allemaal een politiek komaf en dat 
moet je aan de mensen zeggen. „WIJ" 
moet een korrektief zijn op hun ge
kleurde berichtgeving. Ik zeg dat zo'n 
alternatief moet gesteund worden en 
dat kan alleen door vele nieuwe abon
nementen. Daar hebben de meesten 
wel oren naar. 

Maar mensen lezen ook graag iets 
over hun eigen gemeente en daarom 
vind ik de regionale berichtgeving in 
Wij ook zeer belangrijk". 

Prettige 
handdruk 

WIJ: Stribbelen mensen tegen? 
Jef De Ridder: „Dat valt best mee. 

Je moet alleen weten hoe je de men
sen aanpakt. Zoetjes aan, vriendelijk 
blijven, overtuigen. Het doorlopende 
opdrachtensysteem is daarbij een gro
te hulp. Reken zelf maar: op 30 nieuwe 
abonnementen zijn er 22 met een 
D.O.". 

WIJ^ En de welkomgeschenken? 

Ho, dit gebruik ik niet als een gehei
me verleider. Ik zou ze eerder een 
prettige handdruk willen noemen!" 

- abonnementenslag 

1984 - 1985 

Top „225" 

1. Willy Alloo, Aalst 
2. Jan Caudron, Aalst 
3. Hugo Roggeman, Gentbrugge 
4. Jozef De Ridder, Dilbeek 
5. Maria Colemont, Beringen 
6. Jan Galle, Lede 
7. Anny Lenaerts, Wilrijk 
8. Jan Cauberghs, Beringen 
9. Georges Raes, Ledegem 

10. VU-Hasselt 
11. VU-Ller 
12. Joris Depré, Tervuren 
13. Paul Van Grembergen, Ertvelde 
14. Wim Baetens, Mechelen 
15. André Geens, Zottegem 
16. Herman De Wulf, Weiteren 
17. Paul Wielfaert, Waregem 
18. Jacques Vander Haegen, Oudenaarde . 
19. VU-Assebroek 
20. Willy De Saeger, Denderwindeke 
21. Erik Vandewalle, Izegem 
22. Hendrik Carette, Oostakker 

Punten 
deze week 

285 
— 
69 
507 
147 
120 
15 
30 
— 
30 
— 
15 
15 
— 
— 
15 
— 
15 
— 
— 
— 
-

Punten 
totaal 

2424 p. 
975 p 
918 p. 
813 p. 
765 p. 
720 p 
633 p. 
615 p 
606 p 
528 p 
453 p 
438 p 
426 p 
408 p 
387 p 
375 p 
355 p 
348 p 
306 p 
288 p 
282 p 
237 p 

Het VU-partijbestuur deelt mee, 
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 4 maart heeft alge

meen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen gedaan ten overstaan 
van de pers. 

Flanders' 
Technology 

De VU verheugt zich over het suk-
ses van de tentoonstelling van FT in 
Gent Zij wil erop wijzen dat met een 
gemeenschappelijke inspanning de 
hele Vlaamse regering erin gelukt is de 
noodzaak van de nieuwe technolo
gieën te doen doordringen bij een 
aanzienlijk deel van onze jeugd en bij 
het Vlaamse bedrijfsleven. 

Wij zijn gelukkig te hebben kunnen 
vaststellen in welke mate de onderne
mers de technologie als een belangrijk 
toekomstgericht begrip hebben inge
bouwd in hun aktiviteiten en zelfs in 
een aantal gevallen primeurs konden 
aanbieden. Met enig ongenoegen stel
len wij vast dat langs Waalse kant op 
een eigenlijk onverdraagzame wijze 
jaloerse kritiek wordt geleverd. 

Het feit dat we ons verheugen bete
kent echter niet dat we blind zouden 
zijn voor de realiteit. We weten best 
en willen dit overigens onderstrepen, 
dat de technologie niet alle problemen 
oplost die zich in de toekomst zullen 
aanbieden. De technologie is op zich
zelf geen doel; het is wel een noodza
kelijk middel en moet het dan ook 

blijven teneinde menselijk welzijn te 
bevorderen. 

Bovendien wil de VU er de nadruk 
op leggen dat Vlaanderen veel meer 
zou kunnen dan een sensibilizering 
door middel van een technologieten
toonstelling of van een DIRV-aktie. 
Vlaanderen zou veel meer kunnen 
indien wij konden beschikken over een 
geheel pakket van financiële middelen. 
Minister Geens zou dit moeten besef
fen en de houding en initiatieven die hij 
aan bod brengt, ter gelegenheid van 
FT, konsekwent volhouden ivm met de 
hele Vlaamse politiek! 

Kernraketten 
De VU heeft zoals iedereen na het 

bezoek van een aantal parlementsle
den kunnen vaststellen dat in Floren-
nes alle voorbereidingen getroffen zijn 
voor de installatie. Wij willen echter 
onderstrepen dat de grap, die een 
Amerikaans bevelhebber heeft willen 
uithalen door te verklaren dat de parle
mentsleden op „Amerikaans grondge
bied" werden onthaald, de mentaliteit 
aanduidt die de VS bezielt in het kader 
van de NAVO. Als volksnationalisten 
betreuren wij deze zienswijze die voor 
de Europese volkeren heel wat nade

len inhoudt Deze mentaliteit wijst er 
bovendien op dat we na bijna 40 jaar 
hoognodig toe zijn aan een heroriënte
ring van het NAVO-bondgenootschap, 
teneinde meer rekening te houden met 
de Europese belangen. 

Het partijbestuur van de Volksunie 
roept alle VU-mandatarissen en -afde
lingen op om met een eigen gelaat deel 
te nemen aan de betoging van 
17 maart Er wordt om 13 u. 30 verza
meld op het Barrikadenplein. 

Misbruik van 
voorhechtenis 

De gebeurtenissen in Malle, Tessen-
derlo en de aanhouding van een jour
nalist wijzen erop dat het milieubeheer 
veel meer openheid vereist De VU 
protesteert tegen de krampachtige 
mentaliteit inzake de informatieplicht 
en pleit resoluut voor een principiële 
spreekplicht van de administratie. 

Ten tweede wil de VU haar veront
waardiging uiten over het misbruik dat 
de gerechtelijke macht maakt van de 
voorlopige hechtenis. Dit misbruik is 
overigens al verschillende malen ge
bleken. Dit misbruik duurt ook na de 
vrijlating van de journalist voort ver
mits intussen de schepen van Beerse 
eveneens aangehouden werd zonder 
rechtmatige redenen. De voorhechte
nis wordt blijkbaar door bepaalde ge
rechtelijke middens gebruikt als een 
middel om bekentenissen af te dwin
gen. Deze intimidatiepogingen passen 
hoegenaamd niet in een demokratisch 
regime! 

De parketten zouden zich veeleer 
moeten bezighouden met de serieuze 
gevallen en het preventief en repres
sief optreden ten overstaan van de 
toenemend aantal echte diefstallen. In 
dit verband wijzen wij erop dat de 
organizatie van het apparaat duidelijk 
mank loopt en willen wij de aandacht 
vestigen op de noodzaak tot het alge
meen hennrichten van het systeem 
van de wijkagenten. 
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Urbanisatiebelasting i.p.v. verhaalverlasting 

VU-Schoten haalt slag thuis 
Tijdens de gemeenteraadszit t ing van 14 december 1984 werd de 

verhaalbelasting afgeschaft en vervangen door een urbanisatiebelas
ting. 

Toen de V U in 1965 haar intrede deed in de gemeenteraad van 
Schoten werd zij onmiddell i jk getroffen door de o n r e c h t v a a r d i g h e i d 
van de ve rhaa lbe las t i ng . D e k l ach ten van de bewoners van de Borkel-
s t raa t en R o d e b o r g s t r a a t w a r e n verantwoord. 

In het stelsel van verhaalbelasting 
betalen de bewoners van de straat en 
niet de veel tainjkere gebruikers ervan 

Meestal betalen de bewoners dan 
een straat die aangepast wordt voor 
doorgaand verkeer, minder nuttig voor 
hen, wel gevaarlijker en meer hinder. 

De bewoners hadden geen inspraak 
omtrent de prijs Betalen en zwijgen 
was de wet 

Men hield geen rekening met de 
aard van de boordeigendom onbe
bouwde grond, tuin, werkmanswoning, 
winkel, burgershuis, appartement (on
geacht het aantal verdiepingen) Ieder
een in die straat betaalde per strekken
de meter eenzelfde (hoog) bedrag 

Verder hield men geen rekening 
met de financiële draagkracht van de 
eigenaar, oprustgestelde, winkelier, 
zelfstandige, weduwe, grote of kleine 
kinderlasten. 

Kortom, de aanleg van nieuwe stra
ten, nolenngen en voetpaden werden 
door de bewoners, om de hoge finan
ciële lasten geschuwd. 

Daarom steunde de VU steeds de 
talrijke protesten en akties van o.a de 
bewoners van de Rodeborgstraat de 
Borkelstraat de Albert Dineurlaan en 
andere 

Pleitte de VU voor vermindenng, 
afschaffing en/of geleidelijke afbouw 

De VU heeft deze belasting nooit 
goedgekeurd en stemde herhaaldelijk 
tegen wegeniswerken wanneer zij on
der het stelsel van de verhaalbelasting 
vielen 

Afgeschaft! 
Nu, eindelijk na 20 jaar, op een 

ogenblik dat de V U voor het eerst 
verantwoordelijkheid draagt werd 

deze onrechtvaardige belasbng afge
schaft en vervangen door een verant
woorde en rechtvaardige urtianisatie-
belasting 

Hoe ziet deze „andere"' belasting 
e ru i t ' 

Alle eigenaars dragen solidair bij in 
alle kosten van straten, nolen en voet
paden ledere eigenaar betaalt nu een 
deeltje van alle straten 

ledere eigenaar betaalt nu volgens 
de aard van zijn pand. 

De bijdrage wordt zo laag mogelijk 
gehouden Jaarlijks 500 fr per are of 
deel van een are tot maximum 5.000 fr 

Deze bijdragen worden in een af
zonderlijk fonds gestort waarmee de 
rentelast voor de financienng van de 
nodige straatwerken kan worden te
rugbetaald 

De Volksunie van Schoten is te
recht blij, dat alle partijen dit belangnjk 
VU-programmapunt ten bate van de 
volledige Schotense bevolking una
niem goedkeurden 

Wie vragen heeft of meer informa
tie wenst betreffende dit onderwerp, 
kom dan op maandag 11 maart 1985 
om 20 u naar het VU-lokaal 't Voske, 
Verbertstraat 145 

De heren M Stockbroekx en F 
Bulens zullen U graag te woord staan 

Zondag 24 maart op Deuzeld 

Deuzeldjogging te Schoten 
VU-schepen van Sport Jos De Bor

ger en zijn Deuzeldjoggers nodigen uit 
op de 5de Deuzeldjogging van zondag 
24 maart 1985 op wijk Deuzeld te 
Schoten 
Start telkens op de J Cogelslei 
Aankomst- bij hoek Deuzeldlaan 
Afstanden en tijdschema 
1345- 12 km 500 (5 ronden) 
1500 7 km 500 (3 ronden) 
1550 2 km 500 (1 ronde) 
16.10. 5 km (2 ronden) 

Inschnjvingen vooraf 80 fr. per 
deelnemer (waarvoor prachtige me
daille) door storting op rekening 
409-7001991-90 met vermelding van 
naam, voornaam, adres, geboortejaar, 
adres, afstand, vereniging, groep of 
school 

Er kan nog ingeschreven worden de 
dag zelf, tot een halfuur vóór de start, 
maar dan bedragen de onkosten 
100 fr per persoon 

EVA-steunfonds voor 
Frans-Vlaanderen 

Uit ons vraaggesprek met Paul Verbeke, de voorzitter van de Vlaemsche 
Federalistische Party, was duidelijk gebleken dat de Vlamingen in Noord-Frankrijk 
een groot gebrek hebben aan financiële middelen. Om hen een steuntje te geven 
publiceerden wij toen het rekeningnummer van een EVA-steunfonds. 

W e zijn blij U te kunnen meedelen dat dit initiatief reeds 12.714 fr. opbracht 
Hieronder publiceren wij de lijst van de milde schenkers. Ook U kunt nog de 
Fransvlamingen een duwtje geven, door een storting te doen op het £VA-
Sleunfonds, Bell iardstraal 97-113 te 1040 Brussel, rekeningnummer „424-
6072011-25". Met onze dank! 

Edward Avermaete, Merksem 100 fr. 
Austna Flandna vzw, Merksem 20 fr 
Paul Manen, Leuven 1 294 fr 
Jef Thys, senator, Westerio 1.000 fr 
Hendnk Vanneste, St-Eloois-Winkel 1 000 fr 
Leppens, Houthalen-Helchteren 500 fr 
Geert Hoogstoel, Brussel 1.000 fr 
Volksunie-Hove. 
Dr. Laga, Oostende 
Remi Van Oost 
Germain Lefever, leper 
Volksunie-Denderleeuw 
Jan Monstrey, Antwerpen 
Herman Van Haute, Kortnjk 
Vergadenng van Eurokonsulenten, 23/2-Wachtebeke 

500 fr. 
100 fr 
200 fr 

1000 fr 
1 000 fr 

200 fr 
100 fr 

4.700 fr 

ledere deelnemer is verzekerd te
gen ongevallen 

U mag op dit lustrum van de jogging 
met ontbreken I Vong jaar 487 deelne
mers! 

VU-Ekeren: 

stad diskrimineert 
bevolking 

De grote ontevredenheid bij de 
Ekerse bevolking over de huisvuilbe
lasting, was aanleiding tot een interpre-
atie van VU-raadslid Lambrechts in de 
distnktsraad 

Vonge week kregen alle inwoners 
het aanslagbiljet voor belasting op af
haling huisvuil in hun bus Deze belas
ting bedraagt voor het gehele Ant
werpse grondgebied 1500 fr Hierte
genover staat echter dat in alle andere 
fusiegemeenten het huisvuil tweemaal 
per week wordt opgehaald en een
maal in Ekeren. 

Deze disknminatie kunnen wij niet 
nemen De DR heeft dan ook ge
vraagd aan het kollege om spoedig 
een oplossing te zoeken 

Op dezelfde zitting laakte Vandera-
vert (VU) de laksheid van het kollege 
1V m het huis in de Nijverheidslei dat in 
1983 voor de jeugd is aangekocht 

Dat huis dat nu reeds aan het 
verkrotten is heeft nog steeds geen 
bestemming Hierover werd nogmaals 
advies uitgebracht 

FVV-kader-
vorming 

Voorlopig totaal '2.714 

Nacht der kameraadschap te Nijlen 
Zaterdag 9 maart om 20 uur gaat te 

Nijlen de Nacht der Kameraadschap 
door Dit dansfeest van het SMF-
Kempen gaat door in Niliania te Nijlen 

Orkest Stonne Wauters, Kempenland 
Nijlen, Koor SMF, Scheldekoor 

(meegedeeld) 

De Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen organizeert op woens
dag 13 maart 1985 om 20 u, een kader
vormingsavond voor het arrondisse
ment Turnhout De Boerdenj, Poeder-
leeseweg 15, Herentals Tema de soci
ale zekerheid Sprekers dhr M. 
Gijsbrechts, mevr M Reuse 

Donderdag 14 maart 1985, om 20 u , 
kadervormingsavond voor het arron
dissement Mechelen Vlaams Cen
trum, Berlanj 80, Lier Tema de sociale 
zekerheid Sprekers dhr E Van Lan-
gendonck, mevr M Reuse 

De kadervorming over de sociale 
zekerheid handelt over volgende as-
pekten begnp SZ, algemene struk-
tuur, SR-recht, ongelijkheid van de 
vrouw in de SZ, nieuwe beleidsvisies 

Meer inlichtingen bij Federatie van 
Vlaamse Vrouwengroepen, Bennes-
teeg 2 te 9000 Gent tel 091-233883 
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ANTWERPEN 
MAART 
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16 

16 

16 

17 

19 

19 

21 
22 

22 

23 

23 

23 

23 

23 

24 

29 
30 

30 

30 

ARENDONK: VU-mosselen-deurverkoop 
LAAKDAL-EINDHOUT: VU-ledenfeest met mosselen en kip in zaal 
Dennenoord Inschrijven (150 f r j is noodzakelijk Gezellig samenzijn 
met discobar Bnttanic II 
STABROEK: 2de Karnavalavond met Breugelmaaltijd in zaal Kreke
lenhof (Krekelberg te Hoevenen) Aanvang 20 u Inschrijven bij Fred 
Van Maldeghem (6649159), Denise Van Camp (664 9192) of 
Blanche Mertens (6650370) Toegangsprijs 350 fr 
SCHOTEN: Informabe-avond aangaande de nieuwe urbanizatiebe-
lasting om 20 u in VU-lokaal 't Voske (Verbertstr 145) 
MOVE: Hoorzitting met minister Hugo Schiltz om 20 u, in lokaal 
Boerke Naas (Molenstraat 56) 
KAPELLEN: Voordracht met dia's door de heer E Claus, „Runen zijn 
dragers van een boodschap". Om 20 u in zaal ASLK (Vredestraat 11-
12) Inkom 75 fr Org F W 
GEEL: Gespreksavond met Vic Anciaux, alg voorz en Bart de Nijn, 
VUJO-voorz over „Jongeren in de Vlaamse Beweging" in VU-lokaal 
Molenhof (Wildersedijk 3) Aanvang 20 u Org VUJO-Geel 
BORNEM: Dia-voorstelling over Marokko en Tunesië door Herman 
van Mierio in lokaal De Bron om 20 u Inr Vlaamse Knng 
MOL: VU-afdelingsbal 
MEERHOUT: VU-bal in de parochiezaal te Meerhout-Zittaart Or
kest The Mosquito's Aanvang 20 u 30 Inkom 50 fr 
ZANDHOVEN: 3de Leeuwkensbal in zaal De ündekens (Kerkstraat 
Massenhoven) Muziek Union Servet Met bodega Deuren 20 u In
kom 50 fr 
KALMTHOUT- 3de leden- en sympatizantenfeest in het Ontmoe
tingscentrum „De Zonnedauw" (Kapellenstwg 170) Menu aan 
300 fr Aanvang 19 u Inschr bij Leon Tanghe (6669817), Jef 
Bosmans (6667459) of Johan Goosens (6669985) 
LIER: Toneelavond te Mortsel in Mark Libbrecht-centrum Toneel
groep Streven Stuk Het Atelier Vertrek te Lier om 19 u Samen
komst V N C , Berlanj 80 om 18 u 45 Iedereen kan mee Org FVV 
NIJLEN: Pannekoekenavond vanaf 14 in zaal Kempenland Org 
F W 
BERCHEM: VU-bal in feestzaal Alpheusdal (F Williotstr 22), om 20 u 
30 in discobar Lucky Tune 
WOMMELGEM: Dienstbetoon door Bart Vandermoere in Den 
Klauwaert 
WOMMELGEM: Info-avond over plantenruildag met dia-reportage 
door dhr Wessels in Den Klauwaert om 20 u 
WILRIJK: Een avond met de Wilrijkse VU-mandatarissen tn zaal 
„'t Gasthof" (ingang langs de St-CamillusstraaÜ Aanvang 20 u 30 
Kom en vraag 
NIJLEN: Vergadenng politieke raad om 21 u in Kempenland 
ANTWERPEN: verkiezingen voor het arr VUJO-komitee, tussen 18 
en 21 u in het arr VU-sekretanaat Jozef Liesstraat 2 
WOMMELGEM: Kaas- en wijnavond in Den Klauwaert Pnjs 250 fr 
Inschrijven bij VU-bestuursleden 
WOMMELGEM: Plantenruildag in hovingen familie Herbosch (Kas
tanjelaan 4) Vanaf 14 u 
HOVE- Familiale kwis voor jong en oud in het Pnnsenhof Deuren 
19 u 45, aanvang 20 u 15 Inschr kosten 50 fr 
NIJLEN: L de Lentdecker spreekt over „Repressie" om 20 u in 
Kempenland Org FVV 
BERCHEM: Amnestieavond met spreekbeurt door volksvertegen
woordiger Joos Somers Voorstelling van TAK-film om 20 u in zaal 
Alpheusdal Aanvang 20 u Org Vlaamse Knng Berchem 
RIJKEVORSEL-MERKSPLAS: VU-lentebal in de feestzaal „Bij den 
bakker" te Rijkevorsel-centrum Aanvang 20 u 
NIJLEN: Muzikale namiddag met 4 muziekverenigingen vanaf 15 u in 
Kempenland Org VK 
TURNHOUT: Voeravond met Guido Sweron 
BORNEM: 16de VU-lentebal Groot-Bomem in zaal Roxy (Jan 
Han^neneckerstr 41, Manekerke) Orkest The Blue Boys Aanvang 
21 u Inkom 70 fr, voorverkoop 50 fr 
WESTERLO-VOORTKAPEL: Lente-Knebel-Bal in de polyvalente 
zaal te Voortkapel met DB Brasil Inkom 60 fr, voorverkoop 50 fr 
HOVE: bezoek aan de Brusselse randgemeenten Alle inlichtingen 
tel 4556546 

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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VU-schepenen schieten uit hun sloffen 

6 Pilootprojekten 
vernieuwing 
Mechelse stadskern 

MECHELEN — Reeds geruime tijd is er veel te doen geweest over stadskernvernieuwing. Tal 
van veelbelovende overheidscampagnes, colloquia, studierapporten, en dies meer» brachten 
de problematiek bij herhaling onder ogen van het brede publiek. In al te weinig projekt-gevallen 
heeft men daadwerkelijk de handen uit de mouwen gestoken. Zelfs in Mechelen, dat in 73 sa
men met Brugge werd aangewezen als pilootstad voor de herwaardering van de stadskern, 
bleef men al te lang bij de pakken zitten. Met het aantreden van het nieuwe gemeentebestuur is 
men duidelijk de weg van de konkrete verwezenlijkingen ingeslagen. 

In de pilootstad Mechelen blijft het 
niet bij projekten-op-papier 

Dat was nochtans een decennium 
lang precies wel het geval In de bin
nenstad werd voor 100 miljoen frank 
afbraakwerken gepresteerd Bijko
mend werd er blijvend gebulldozerd 
op grootse werven ver buiten de 
stadswallen 

Het gevolg de vlucht uit de stads
kern werd aanzienlijk aangemoedigd 
en zelfs bespoedigd Inmiddels bleef 
men de mond volhebben over stads
kernvernieuwing 

Maar. bij voorbeeld de verkrotte 
sociale wijk aan de Sint-Katelijnestraat, 
en de hele buurt, telde tien jaar gele
den nog 2000 inwoners Na de ver
krotting wonen er nog amper 600 
mensen, waarvan bovendien een be
langrijk gedeelte vreemdelingen 

231 gezinnen 
Sinds nog niet zo lange tijd zijn in 

het Mechels stadscentrum dne bouw
heren biezonder aktief op het gebied 
van renovatie de Regie voor Stads
vernieuwing, de Mechelse Maatschap
pij voor Goedkope Woningen CMGW) 
en het O C M W 

Samen zijn ze er momenteel voor 
aan het zorgen dat nagenoeg 231 
gezinnen of alleen-wonenden opnieuw 
een behoorlijk komfortabel onderdak 
In het stadscentrum kunnen verwer
ven 

Op korte termijn, met de plannen die 

nu reeds in uitvoering zijn, wil men 
liefst 2 000 Mechelaars opnieuw bin
nen de stadswallen huisvestert Waar
bij het de bijkomende en met onbe
langrijke betrachting is dat men in de 
vernieuwde woonwijken een „ge
mengde bevolking" wil huisvesten 

Niet ailf^en vreemdelingen Niet al
leen bejaarden Ook jonge en dynami
sche gezinnen zodat er geen „ver
nieuwde" aftakelwijken ontstaan door 
gettovorming op uiteenlopende wijze 

2 miljard veri<wist 
Er was enkele jaren terug harde 

kntiek van de Mechelse VU op het ur-
banistisch beleid in deze stad 

De door de Volksunie georganizeer-
de elf-dwaasheden-tocht kwam des
tijds pijnlijk hard aan bij de CVP-
bestuurders Desondanks heeft men 
tot de vooravond van de jongste ge
meenteraadsverkiezingen krampach
tig volhard in de megalomane verkwis-
tingspolitiek 

BIJ voorbeeld heeft men de Mechel
se belastingbetalers opgezadeld met 
een groentemarkt, goed voor 1 miljard 
investenng en bijhorende afbetalings-
lasten, terwijl de groententelers in Sint-
|<atelijne-Waver hun waren op de 
markt brengen 

Het sportcentrum „de Nekker" werd 
met minstens evenveel prestigieuze 
Ijver gebouwd 

Zelfs een Europese pnmeur- een 
gewelfoverspanning, zonder pijlers. 

van 70 meter breed en over een 
herhaalde lengteafstand van 300 me
ter Maar wel vooral goed voor. ander
maal, één miljard stadsschulden 

Men heeft het hier a'an de rand van 
de aartsbisschoppelijke stad ander
zijds ook gepresteerd 2700 sociale 
woningen te bouwen Hetzij, zoveel 
gezinnen die werden aangemoedigd 
om het stadscentrum te ontvluchten of 
ervan werden weerhouden in de 
stadskern een onderdak te zoeken 

Eén en ander is gepaard gegaan 
met zoveel oplopende miljardenschul
den van de stad Mechelen, en met de 
toenemende financiële onmacht van 
het stadsbestuur (ingegeven door dui
delijke onwil) om eindelijk eens effek-
tief werk te gaan maken van de ver
nieuwing en verbetenng van het leef-
en woonmilieu in de centrumwijken. 

Rollend fonds 
Wat dit laatste betreft komt er de 

jongste tijd wel degelijk „schot in de 
zaak" 

Het IS vooral onder impuls van sche
pen Oscar Renard dat de stadskern-
vernieuwing op volle toeren aan het 
draaien is 

Daarin gesteund door schepen Kns 
Van Esbroeck die ten zeerste bekom
merd blijft om de sanenng van de 
stadsfinanciën. 

Wat zijn de p lannen' Wat werd er 
totnogtoe verwezenli jkt ' Eerste sche
pen Oscar Renard- „Op 2 juli '82 

VU-schepen Oscar Renard voert een politiek van stadskernvernieuwing die met weinig opvalt Met vernieuw
bouw; kleinschalige „invulbouw" Een politiek ook van binnentuintjes, leefbare straten en pleinen. Op één jaar 
tijds zit men in Mechelen aan een investering van nagenoeg 200 miljoen frank. (Op basis van de uitvoerings
dossiers) Dé kroon op het renovatiewerk in de meest verkrotte wijk van Mechelen — Klem Begijnhof, 
Heembeemd (12 ha) — wordt de verbouwing van de befaamde Dossinkazeme tot een woonwijk voor. 

gezinnen, met'bijhorende parkings(ondergronds), groenvoorziening en winkelruimtes. 

Stadskernvemieuwing: geen woorden maar daden. 

(gewijzigd bij KB van 30 maart '83) 
heeft de Vlaamse regering een wette
lijk kader geschapen voor de betoe
laging van stads- en dorpsherwaar-
derings-projekten in het Vlaamse Ge
west 

Krachtens dit besluit werden voor 
de stad Mechelen de wijken Klein 
Begijnhof-Heembeemd, Hoogstraat-
Nieuwe Kapucijnenstraat erkend als 
herwaarderingsgebied. Omdat er 
voorzien wordt in een 60 procent 
subsidie van de overheid bij dit soort 
renovatiewerkzaamheden, leek het 
ons mogelijk in een eerste faze deze 
projekten in uitvoering te brengen." 

— Hoe zijn al die afbraak-, bouw- en 
verlxxjwingswerken mogelijk op initia
tief van Mièchelse besturen, daar waar 
men toch met een nijpend tekort in de 
stadskas wors te l t ' 

Oscar Renard: „Om in twee woor
den te antwoorden. Bouwt men een 
sporthal met 60 procent subsidie, 
dan dient nog 40 ten honderd door de 
gemeente of de stad opgebracht te 
worden en in zo'n geval gaat het om 
schulden-verhogende-luxe-uitgaven. 
In het geval van vernieuwing van 
woningpatrimonium is het financieel 
offer van het stadsbestuur een niet te 
miskennen, waardevolle investering: 
zelfs louter financieel bekeken wordt 
een soort „rollend fonds" in het leven 
geroepen op basis van verhuurgel
den en dergelijke waardoor jaar na 
jaar financiën worden heringewon-
nen voor nieuwe projekten. Dat is 
kompleet anders dan het zich blauw 
betalen aan prestigeprojekten". 

Opbouwproces 
In Mechelen is men dus gestart met 

dne stadsvernieuwingsprojekten Op 
30 maart '84 greep de ..eerstesteenleg-
ging' plaats voor het gebied Klem 
Begijnhof-Heembeemd 

Een paar tientallen woonsten wer
den op die korte tijd gebouwd of 
gemodernizeerd In totaal zijn er dus 
liefst 231 gezinsonderkomens mee ge
moeid 

Oscar Renard „Wij voorzien nu 
reeds dat op amper twee jaar tijds 
alle renovatieplannen van één stads
wijk kompleet afgewerkt zullen zijn. 
Met dit tempo blijven we dan verder 
werken. Het is echt dringend gebo
den, willen we de leefbaarheid van 
Mechelen verbeteren en de komplete 
verloedering van de oude stadskern 
drastisch tegengaan. 

Stadsvernieuwing is volgens mij 
overigens niet louter een zaak van 
verbeteren of saneren van krotwo
ningen. Het is een veelomvattend 
maatschappelijk opbouwproces 
waar veel sociale aspekten mee ge
moeid zijn. 

Het is duidelijk dat slechts een 
volgehouden beleid van stadsher
waardering onze stad opnieuw leef
baar kan maken. Daartoe hebben we 
trouwens de procedure voor erken
ning van drie bijkomende herwaarde
ringsgebieden in de binnenstad op 
gang gebracht" 

(hds) 

Eerste schepen Oscar Renard 

}»B op kort» H><) ttonkreet w w k 

wtng. KonkfQto prQJ«f(i«rn, Kon-

Vy-m«m<l9t9ri«9en of aktio-
sro«p«n kBnit«trt dosgewonst 
voor ?nsp»r»tw kontafct opi»«m»n 
vmt #9 M»cfc»f80 ««ra*» scho
e n 0«c9r ftenarrf. w!*9D»n v<wr 
«(a^^vwmwvwms. monamoiFtteo-
¥or^, «tedobvttw. ftftmt»fjike or-
4oms> hwWf iw on fendlK»»**, 
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Gemeenteraad Lede: 

Oppositieleider Ruyssinck zet 
sciiepen De Paepe voor schut 

De eerste zitting van de Leedse 
gemeenteraad in 1985 werd een kor
te aangelegenheid, met twee verras
singen oppositielid De Bruyn stemde 
tegen de verbetenng van de Olmen-
dreef en Olmendreefrede en opposi
tieleider Ruyssinck betrapte schepen 
van Openbare Werken De Paepe op 
onregelmatigheden i v m aanbeste
dingen Voetweg nr 127, het zoge
naamde Begijnenwegeltje, zal blijven 
bestaan Dat is zowat de korte sa
menvatting van de voorbije gemeen
teraad 

Olmendreef -
Olmendreefrede 

Al jarenlang hamert oppositielid De 
Brouwer, sinds hij in de Olmendree
frede IS komen wonen, op de aanpas
sing van die weg Na zovele jaren 
heeft het huidige schepenkoUege uit
eindelijk de beslissing genomen om 
die verkeersader die sinds de invoe-
nng van het eennchtingsverkeer aan 
belangnjkheid heeft gewonnen, aan 
het huidige verkeer aan te passen De 
schepen van Openbare Werken gaf 
uitleg bij de plannen en de evolute 
van de voorbereidende werkzaamhe
den Tot op het punt van de aanbeste
ding, waarop oppositieleider Ruys
sinck hem duidelijk van de zaken op 
de hoogte, een delikate vraag stelde 
Oppositieleider Ruyssinck wou weten 
wanneer de aanbesteding van deze 
verbetenng/aanpassing plaats zou 
vinden De belangstellenden, de pers 
en uiteraard ook de gemeenteraads
leden waren wat verrast toen de 
schepen van Openbare Werken op 
die vraag antwoordde dat de aanbe
steding al gebeurd was, zonder me
deweten van de gemeenteraad i Op
positieleider Ruyssinck viel hierop ui
teraard hard uit tegen schepen De 
Paepe, tegen burgemeester Grepdon 
en tegen het schepenkoUege Burge
meester Grepdon brak de diskussie 
af en liet stemmen Er moest gestemd 
worden over „Verbetenng bw 27 en 
89, Olmendreef en Olmendreefrede 
Vaststelling aangepast ontwerp" 
Henri de Bruyn, de vnend en buurman 
van het afwezige raadslid De Brou
wer, de grote voorvechter van de 
verbetenng/aanpassing, die op het 
moment van de zitting in Spanje aan 't 
overwinteren was, stemde tegen i Dat 
was dan meteen de tweede en laatste 
verrassing van de avond Het voorstel 
werd unaniem, op de stem van De 
Bruyn na, goedgekeurd 

BreugelJaanse 
avond te 
Erembodegem 

Vorige zaterdag 2 maart werd op ini
tiatief van raadslid Enk Arijs een suk-
sesvolle Breugeliaanse avond georga-
nizeerd Er was een grote opkomst van 
leden en sympatisanten en een goede 
sfeer 

Animatie van de bovenste plank, 
verzorgd door Jef Michiels die jong en 
oud wist te boeien 

Diareeks over het gastronomisch 
weekend te Chevron en een genietba
re „Lanck-one-man-show"i 

Tijdens een korte verwelkoming 
verwees raadslid Enk Arijs ondermeer 
naar de wapenspreuk van de Brugse 
Heren van Gruuthuuse „Er zit meer in 

-U", om aldus zijn oproep tot allen 
kracht bij te zetten, om speciaal tijdens 
dit verkiezingsjaar in zelfvertrouwen 
en vriendschap te ijveren voor de 
versterking van de Volksunie Hij dank
te speciaal Theo en Sandra Seminck 
alsmede zijn familie die deze avond 
mogelijk maakten 

Er werd 3 000 frank ingezameld (on
dermeer door verloting van een reis) 
voor de aankoop van een mikro-instal-
latie voor verkiezingspenoden 

Een nieuwe toffe start en gezellig
heid tot in de vroege uurtjes Er zal nog 
lang over gepraat worden i 

' Het volgende punt „Uitbreiden 
dnnkwaternet Ommeganglaan Vast
stellen ontwerp" was slechts een for
maliteit Het dnnkwaternet zal langs 
de gehele Ommeganglaan uitgebreid 
worden Raming 442135f r , BTW 
met inbegrepen Staatstussenkomst 
zal aangevraagd worden 

Door een omwonende werd ge
vraagd het genaamde Begijnenwegel
tje dat nog slechts door hem alleen 
gebruikt wordt en dat nog slechts 
door hemzelf onderhouden wordt af 
te schaffen Na onderzoek ter plaatse 
van de sociaal-kulturele raad die ne
gatief advizeerde en rekening hou
dende met negatieve reakties van 
inwoners van de gemeente werd 

beslist het wegeltje te laten bestaan 
en er werd gevraagd dat de gemeen
te het van nu af aan degelijk zou on
derhouden Vooral de socialisten 
pleitten voor het behoud en beweer
den ook in de toekomst tegen elke af
schaffing te zullen stemmen, dit naar 
het voorbeeld van de Volksunie die 
dergelijk standpunt al verkondigde bij 
een vonge aanvraag van afschaffing 
van een voetwegeltje in Oordegem 

Ten slotte werden nog twee be
trekkingen in gemeentelijke dienst 
open verklaard 

Een korte gemeenteraadszitting 
die met zo belangnjk bleek, had dan 
toch nog enkele verrassende momen
ten 

Sint-NIklase 
VOS-voorzitter 
Petrus Vermeulen 
overleden 

Te Sint-Niklaas overleed op 28 fe-
bruan de h Petrus Vermeulen, voorzit
ter van de VOS-afdeling, de Konfrene 
Onze-beve-Vrouw van Halle en de 
plaatselijke Schoenmakersbond De h 
Vermeulen bezweek aan de gevolgen 
van een hartaderbreuk Hij was 73 jaar 
Vijf jaar geleden verloor hij zijn echtge
note mevr Yvonne De Schryver Zijn 
enige zoon Luc is leraar aan het Sint-
Jozef Klem Seminarie 

Na het overlijden in juli vong jaar 
van bestuurslid Andre Geleyn worden 
de Vlaamse Oud-Stnjders (VOS) van 
Sint-Niklaas andermaal zwaar getrof
fen door het verlies van hun voorzitter 
Petrus Vermeulen stelde alles in het 
werk om VOS Sint-Niklaas een nieuw 
elan te geven Hij besefte dat de 
Vlaams-nationale en pacifistische 
VOS-idealen .Zelfbestuur" en „Nooit 
meer Oorlog" verder uitgedragen 
moesten worden Daarom stuurde hij 
aan op een verjonging van het bestuur, 
wat hem ook lukte 

Petrus Vermeulen wist een begin-
selvaste Vlaams-nationale overtuiging 
te koppelen aan ruimdenkendheid. 

OOST-VLMNDEREN 

Nu ook VUJO in 
Groot-Nevele 

Enkele Vlaams-nationale jongeren 
staken de koppen bij elkaar om een af
deling van VUJO op te nchten in 
Groot-Nevele 

Als eerste aktiviteit hadden ze een 
spagetti-avond die een onverhoopt 
sukses kende, hetgeen voor hen een 
stimulans betekende om verdere akti-
viteiten te ondernemen 

Verdere aktiviteiten 

17 maart anti-rakettenbetoging 

30 juni vredesfietseling naar de 
IJzerbedevaart 

Najaar T D 

Het bestuur ziet er als volgt uit 

Voorzitter Koen Van de Velde 
(Hansbeke) 

Sekretaris Jan Deleu (Landegem) 

Penningmeesteres Ria Martens 
(Nevele) 

Leden Geert Vermeeren (Poesele), 
Hilde Van de Walle (Vosselare), Jan 
Mortier (Nevele), Marianne Van de 
Velde (Hansbeke), Katnen Schaeck 
(Landegem), Greta Lootens (Hansbe
ke) Filip Mortier (Nevele), Enk Van de 
Velde (Hansbeke) 

openheid en verdraagzaamheid Het 
„Vlaanderen Eerst" was zijn devies in 
allerlei ideologische kwesties Hij voer
de de VOS-afdeling in Sint-Niklaas 
naar nieuwe hoogtepunten met de 
inhuldiging van een nieuw afdelings-
vaandel in 1982 en de organizatie van 
het VOS-gouwkongres in 1983 De 
voorbije maanden was hij druk doende 
met de voorbereiding van de nakende 
vienng van 65 jaar VOS Sint-Niklaas 

Petrus Vermeulen werd woensdag 
jl begraven te Sint-Niklaas 

Lieven Dehandschutter 

MAART 

9 

15 

15 

15 

15 

16 

16 

16 

17 

17 

22 

22 

22 

23 

23 
23 

23 

23 

23 

30 

AALST TAKbvistenbal-Oost-Vlaanderen in St-Annazaal om 20 u 
Met delegaties uit Frans-Vlaanderen, Ronse, Voeren en de randge
meenten 
ERTVELDE Opening tentoonstelling van werken van Rosa De 
Pourcq in De Veldbloem (Hoge Avnjestr 7) Om 20 u Inleiding door 
Mark Roobroeck Open op woens-, donder- en vnjdagen vanaf 17 u, 
zaterdag vanaf 14 u en zondag vanaf 10 u Tot 31 maart 
SLEIDINGE „Martine Geennckx zingt Bertold Brecht" in de paro
chiale zaal (instuiO om 20 u Kaarten aan 100 fr (voorverkoop) en 
120 fr aan de ingang Org Goossenaertskring 
LEBBEKE: Kaasavond in zaal Voermansrust te Wieze Pnjs 120 fr 
Liefst vooraf inschnjven Dif n a v de stichting van VU-Wieze Org 
FVV 
SIN AAI. Informatie-avond over het O C M W in het Parochiehuis 
(Dries) om 20 u Met OCMW-voorzitter R van Ranst en OCMW-
raadslid A Vandermeulen 
ZWALM • Voordracht door Karel de Meulemeester over, Toensme in 
Vlaanderen" in het Molenhuis Munkzwalm om 20 u Org VTB-VAB-
Zwalm , , , , 
ST.-AMANDSBERG: Toneel „De Vnje Madam in de raadskelder te 
Gent Samenkomst aan de raadskelder om 19 u 45 Kaarten te ver-
knjgen bij üeve (51 4981) en Tnjus (286839) Org FVV 
RUPELMONDE: Limburgse avond met volksvertegenwoordiger 
Jaak Gabnels en met Jos Ghysen van „Te bed of met te bed ' 
Inleider A Denert burgemeester In salons De Schepper om 19 u 30 
Toegang 100 fr Org A. Verbruggenknng 
LATEM-DEURLE: Waterzooi-avond in Gemeenschapslokaal Deurie 
Aanvang 19 u 30 Pnjs 450 fr Inschr bij de bestuursleden of door 
storting op rek. nr 449-5595561-96 van VU-Latem voor 7/3 
GENT: Berkenkruisonthulling Jan D'Hont op het kerkhof St-Amands-
berg Verzamelen om 10 u 45 Ingang Verkortingsstraat Org Vnen-
denknng Sneyssens 
BUGGENHOUT: 5de arrondissementeel Vlaams-Nabonaal Zang
feest „Vlaanderen om van te houden" in zaal Salamander Deuren 13 
u 30 Begin 14 u 30 
BERLARE: 11de VUJO-kleinkunstavond met Johan Verminnen om 
20 u in de zaal van het Parochiehuis, Dorp te Berlare Org VUJO 
GAVERE- VU-mosselfestijn (of kip) in de zaal ,.'i Paradijs" (Stations
straat 7 te Asper) om 19 u 30 Prijs 325 fr Inschr Hugo Vandewalle, 
tel 091-842742 
ASSENEDE: Film- en dia-avond over „De Vlaamse Beweging in As
senede", in het Vlaams Huis „'t Leeuwken" (Diedenkplein) 
MELLE: VU-bal in zaal Gildenhuis Melle-Vogelhoek Aanvang 20 u 
Eerste dans 21 u Muziek Ludwigs-Discotheek 
ERPE-MERE. VU-bal in zaal „De Mote" (Nijverheidsstr te Mere) 
APPELTERRE-OUTER-VOORDE-NEDERHASSELT-ASPELARE-
VU-eetfestijn in zaal „De Paling" (Geraardsbergsestwg 279, Aspela-
re) vanaf 18 u Ook op zondag 24 maart van 11 u 30 tot 14 u 30 
KRUIBEKE- Derde Lentebal in zaal „Cecilia", Langestr Vanaf 20 u 30 
speelt DJ Cupido ten dans Inkom 75 fr 
ZWALM: Kaas- en wijnavond vanaf 19 u 30 in de zaal „Maxim" 
(Steenweg 59, Hundelgem) Volw 200 fr, kinderen 100 fr Met aan
wezigheid van voorzitter Vic Anciaux 
TEMSE- Vlaams-Nationale Zangfeestavond in zaal Cambnnus 
(ScheldestraaO om 20 u Met medew van H en P Vagant en Twiggy 
Voorverkoop 100 fr Toegang 120 fr Org A Verbruggenknng 
DE PINTE-ZEVERGEM 6de lentebal met-studio Euranje in zaal Blan-
catony (Bar de Gieylaan) Deuren 20 u Eerste dans 21 u Toegang 
120 fr Jeugd en -)-60 80 fr Inr Ijzerbedevaartwerkgroep en VOS 

Goossenaertskring Waarschoot 
boordevol aktiviteit 

De „Dr Goossenaertsknng van 
Waarschoot" wil net zoals in 1984 ook 
dit jaar een programma brengen voor 
een ruim publiek De knng werd onder
tussen erkend als volwaardig lid van 
de Federatie van Vlaamse Knngen 

Op zondag 23 februan II was er een 
film- en diavoorstelling in „De Hoop 
van Vrede" van de Waarschootse reis 
naar het Duitse Assmannshausen 
waarop een 120 mensen aanwezig 
waren en op vnjdag 8 februan was er 
in het Brueghelhof een panelgesprek 
over de Waarschootse begroting De 
intrede van de tweede winter gooide 
hier roet in het eten wat betreft de op
komst van het publiek wat ten goede 
kwam aan de kwaliteit 

Jenever-
Verder staat op het programma een 

t)ezoek aan de Eeklose jenever Van 
Hoorebeke (reeds enkele maanden te 
Waarschoot gevestigd) Nu vnjdag 
maart om 19 u 30 samenkomst aan de 
Hendnk Consiencelaan te Waarschoot 
aan het bednjf Deelname in de kosten 
75 fr en mogelijkheid tot overvloedig 
proeven 

Op vnjdag 22 maart gaat om 20 u in 
de „Hoop van Vrede" dorp Waar
schoot een „Poëzie en melodie" avond 
met twee entertainment-dames uit de 
streek namelijk Yolande De Walsche-
De Wildeman en Jeanne Bracke-Roe-
giest 

Dit duo brengt een wervelende 
show met tekst en muziek, piano so
lo's, humonstische en ontroerende 

poëzie en dit gedurende 2 x 45 
minuten 

Staan op het programma Michel 
Legrand (Les parapluies de Cher
bourg), Georges Gershwin, Richard 
Clayderman, Willem Vermandere, 
Aznavour, tot en met Peter Kreuder 
en Benatsky 

Rest van het programma v d dr 
Goossenaertsknng 

— Schildertentoonstelling in het 
Brueghelhof (Leest 58, WaarschooO 
van 6 tot 8 apnl '85 met Maunce 
Huysman 

— Schildertentoonstelling van 16 
tot 19 mei '85 met Rudi Verspnile 

— Spreekt)eurt over „Begeleiding 
van de Sollicitant" door Stefan Lievens 
op vnjdag 31 mei in het Brueghelhof 
om 20 u 

— Film en spreekbeurt van Rom 
Duprez over de IJzerbedevaart op 7 
juni in De Hoop van Vrede om 20 u 

— Apentiefkoncert in het Brueghel
hof om t o u op zondag 23 juni 

Alle inlichtingen bij voorzitter Luc 
Van Hecke Ansdonk 122 te 9950 
Waarschoot (091-775418) 

VU-Sinaai neemt 
plaatselijke Z-kaart niet 

Niemand is waarschijnlijk onge
merkt voorbijgegaan aan de grote 
campagne van de Buurtspoorwegen 
(NMVB) i v m de invoenng van de Z-
kaart 

Naast de talnjke pro- en contra
argumenten die hier en daar te lande 
geformuleerd zijn, wenst het Volksu
nie-afdelingsbestuur van Sinaai, de 
aandacht te vestigen op de onredelijke 
zone-indeling in Groot-Sint-Niklaas 

Het IS immers zo dat men om van 
Sinaai naar Sint-Niklaas te njden of 
omgekeerd steeds drie zones moet 
doorkruisen en dit binnen een fusiege
meente Daarentegen om van Sint-

Niklaas naar Waasmunster te njden 
doorkruist men slechts twee zonea 
De VU-afdeling van Sinaai verzoekt 
dan ook dat de 3 nationale mandataris
sen van het arrondissement Sint-Ni-
klaas de nodige stappen zouden zet
ten bij de bevoegde instanties, om aan 
deze onlogische situatie een einde te 
maken „Wij menen er tevens de aan
dacht op te moeten vestigen, dat het in 
grote mate de minstbedeelden zijn. die 
van het openbaar vervoer gebruik 
maken en die eens te meer het kind 
van de rekening zijn." besluit het afde
lingsbestuur zijn kommentaar bij de 
onredelijke zone-indeling 
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AARSCHOT ledenvergadenng in zaal Poeskaffee Schaluin 68 om 
20 u 30 met Luk Vanhorenbeek VU-volksvertegenwoordiger 
TERALFENE Jaarlijks volkseetmaal zaterdag vanaf 18 u en zondag 
16 maart van 12 tot 21 u 
LIEDEKERKE VU-Breugelfeest in het Parochiecentnjm (Fabriekstr 
7) op zaterdag vartaf 18 u Ook op zondag 10/3 van 11 u 30 tot 16 u 
Met gratis tombola 
SCHEPDAAL VU-eetfeest in zaal Het Gildenhuis aan de Markt 
Vanaf 18 u Ook op 16/3 (18 uJ 17/3 (12 uJ en 18/3 (18 uJ 
MERCHTEM Bormsavond door het Borms Dokumentatie- en Akbe-
centrum Spreker mr Herman Waegemans Met filmvertoning Om 
20 u in de Sporthal (Dendermondestraaü Org VUJO 
JETTE Bal gepensioneerden in zaal Excelsior (St-PieterskerkstraaÜ 
Deuren 20 u 30 
BOORTMEERBEEK VU-bal in zaal Welkom (Bieststr Hever-Schip-
laken) Orkest Appollos Aanvang 20 t ^ O 
MEISE Kaas en wijnavond van VU-Meise-Wolvertem Oppem in 
Sporthal Brusselsesteenweg te Meise vanaf 18 u Met optreden 
troubadour Jacobs uit Moorsel 
LEUVEN Reisverslag over Eritrea door Willy Kuijpers Met video 
voorstelling Om 20 u in auditonum 14 van het Mana Theresiakollege 
(Hogeschoolplein) Gratis toegang Org VUJO-KUL 

VU in de Brabantse provincieraad: 

Splitsing niet in diepvries! 
In de zitting van dinsdag 26 februari II van de Brabantse 

provincieraad kwamen de VU-leden Joris Depre en Richard Peeters 
uitgebreid aan het woord Het ging om reeds m november '84 inge
diende moties Een eerste punt behandelde de splitsing van de pro
vincie Brabant, het tweede de grenzen van de kieskantons van het ar
rondissement Brussel-Halle-Vilvoorde 

Jons Depre vond dat het unitaire 
Brabant onbestuurbaar is geworden 
en noemde de wijze van besturen een 
aanfluiting van de grondwetsherzie
ning van '70 en '80 

Jons Depre Ondanks het feit dat 
artikel 3bis van de grondwetsherzie
ning van 1970 België op uitzondenng 
van het hoofdstedelijk gebied Brussel 
(de 19 gemeenten) in stnkt eentalige 
gebieden heeft verdeeld wordt Bra
bant nog steeds bestuurd alsof het 
een groot tweetalig gebied is 

Verder houdt men voor Brabant 
geen rekening met de gewestvorming 
van 1980 Als gevolg hiervan komen er 
in deze provincie dan ook nogal absur
de toestanden voor De dekreten van 

de Vlaamse Gemeenschapsregering 
hebben immers slechts betrekking op 
de arrondissementen Halle-Vilvoorde 
en Leuven Ondanks het feit dat Bra
bant ongeveer evenveel Nederlands
talige als Franstalige kiesgerechtigden 
telt zijn er 48 Franse tegen slechts 42 
Vlaamse raadsleden in de provincie
raad Bestuurlijk moet Brabant dan ook 
dnngend opgesplitst worden De 
drang naar een zo groot mogelijke 
autonomie van de gemeenschappen is 
trouwens met meer te stuiten Dit niet 
willen inzien, zou getuigen van een 
bekrompen struisvogelpolitiek 

Splitsing! 
De VU-fraktie van de Provincieraad 

DIKSTE... 
Vlaamse burger 
als klient. 

C-*̂ ' En natuurlijk 
hebt u (jie kle'dmgsproblemen als 
6e naal(j van uw weegschaal roncj 
6e 150 kg schonnnnelt of als u de 
respektabele lengte van 2 m of 
meer bereikt' 

is werkelijk de enige 
speciaalzaak voor 
EXTRA BUITENMATEN 
in België met 6 meester 
kleermakers doorlopend 
tot uw dienst. 

^ ^r/U moet echt met naar Holland of Duitsland 
wanneer u een extra grote maat bezit en toch 

een ruime keus wenst, een goede kleermakers 
service verlangt en graag de juiste prijs betaalt 

Sctienk dan uw vertrouwen aan Succes Kleding 
Meyers meester kleermaker sinds 1870 

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78 

met zijn 1 000 m^ winkelruimte-zi jn parking voor 200 wa
gens, zorgt er voor dat mogelijke retouches uitgevoerd wor-

den terwijl u m de gezellige kof-
fie-shop iets drinkt 

Aartselaar 

succ 
Boomsesteenweg 3 5 

JG MEYERS 
i ^ D C M • '^'-LE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR 
V J I m I N . VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR 

van Brabant eist dan ook met klem dat 
de provincie Brabant opgesplitst zou 
worden in een provincie Vlaams-Bra-
bant bestaande uit de arrondissemen
ten Halle-Vilvoorde en Leuven en een 
provincie Waals Brabant (het arrondis
sement Nijvel al of niet uitgebreid tot 
andere Waalse arrondissementen) 
Brussel dient als tweetalig hoofdste
delijk gebied een speciaal statuut te 
knjgen" 

In zijn tussenkomst behandelde VU-
raadslid Richard Peeters de taalge
mengde kantons van Brussel-Halle-
Vilvoorde 

Van de 13 kantons in dit arrondisse
ment zijn er 3 die enkel gemeenten van 
.Brussel 19" bevatten vijf bevatten 
enkel gemeenten buiten Brussel maar 
vijf zijn .gemengd" Het kanton St 
Gillis bevat enkel de gemeente St-
Gillis maar vormt een distnkt met het 
gemengde kanton ükkel 

Richard Peeters In de grondwet 
staat dat België wordt verdeeld in 4 
taalgebieden waarbij er slechts 1 twee
talig IS, namelijk Brussel-hoofdstad Al 
de andere gebieden zijn eentalig, dus 
in ons geval zijn buiten de gemeenten 
van Brussel-hoofdstad alle gemeenten 
van het huidig arrondissement Brus-
sel-Halle-Vilvoorde eentalig Neder
lands en ze moeten ook eentalig be
stuurd worden 

Er worden in deze gemengde" kan
tons echter tweetalige verkiezingen 
ingencht Zo heeft mijn inziens bij 
vonge verkiezingen de heer goever-
neur tegen de wet gehandeld als hij 
aan de kandidaten voor de provincie
raad uit het eentalig Nederlands taal
gebied vroeg een soort taalverklanng 
af te leggen Een verkozene uit het 
eentalig gebied rond Brussel kan enkel 
Nederlandstalig zijn 

Als alles blijft zoals het is zullen er 
bij volgende verkiezingen zoals nu 
ook in deze raad verkozenen uit deze 
gemengde kantons zetelen die wonen 
in een gemeente van Brussel-hoofd
stad en het Frans als voertaal hebben 
Dat IS hun volle recht Men kan echter 
van hen redelijkerwijs en tot bewijs 
van het tegendeel met verwachten dat 
ze het Nederlands machtig zijn 

Anderzijds heeft de Raad van State 
in februan 1983 gesteld dat ook pro 
vincieraadsleden en bestendige afge
vaardigden de taal van het eentalig 
gebied waartoe zij behoren moeten 
kennen en gebruiken 

Door de samenvoeging van ge
meenten IS er aangaande de indeling 
van de kantons nog een ander pro
bleem bijgekomen Sommige gemeen
ten zoals bij voorbeeld Zaventem en 
Dilbeek behoren respektievelijk tot 2 
en 3 verschillende kantons Dit leidt 
zeer dikwijls tot verwarnng bij de 
provincieraadsverkiezingen' 

Geen diepvries! 
De meerderheid heeft na het indie

nen van de VU motie een voorstel 
gedaan om de problemen van de 
provincie Brabant in een kommissie-
diepvnezer te steken 

Indien er echter niets verandert aan 
de indeling van de kantons mag men 
zich bij de eerstvolgende verkiezingen 
verwachten aan klachten over het 
verloop van deze verkiezingen en aan
gaande de taalkennis van sommige 
mandatarissen 

Richard Peeters besloot Het lost 
dus mets op om te proberen eeri* 
beslissing uit te stellen Van nu tot 
volgende verkiezingen blijft weinig tijd 
overi 

Arrondissement 
Leuven naar 
het Kongres 

Alle,ingeschrevenen voor zondag 
worden vanaf 8 uur verwacht op het 
parkeerterrein van het Thierbrauhof 
(TervuursevesO te Leuven 

De bus vertrekt stipt om 8 u 30 
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Burgemeester 
Valkeniers met 
Dilbeek in Atlanta 

In een vorige uitgave van ons weekblad hadden we het reeds over 
de pogingen van burgemeester-kamerlid Jef Valkeniers om voor zijn 
gemeente kulturele en ekonomische ruimte in de Verenigde Staten te 
zoeken De burgemeester en zijn schepenkollege hebben daarbij de 
stad Dalton in de staat Georgia op het oog 

In de nabijgelegen deelstaathoofd-
stad Atlanta had van 14 tot 21 februan 
een Belgian Amencan Week plaats 
waarop zowel het Vlaamse als het 
Waalse gewest aanwezig waren 

„Delegatiehoofd" 
Ook de gemeente Dilbeek was er 

vertegenwoordigd met stands waar 
zowel Dilbeekse artiesten als bedrij
ven hun kunsten en waren uitstalden 

Achteraf bleek dat de Vlaamse dele
gatie zo goed als onbestaande was en 
diende ons kamerlid er als het ware 
delegatiehoofd te spelen Het Vlaamse 
weekblad Topics" dat eveneens op de 
beurs aanwezig was schrijft daarover 
in zijn uitgave van 27 februan „Geluk
kig was er een alerte Jef Valkeniers"-

Ondervraagd over deze omstandig
heden betreurt burgemeester Valke
niers het dat er zo weinig interesse van 
Vlaamse zijde bestaat om nieuwe 
markten op te sporen want hij blijft er
van overtuigd dat de Amenkaanse 
belangstelling voor onze kuituur en 

produkten gemeend is en op termijn 
vruchten moet afwerpen Hij is dan 
ook in staat konkrete tips voor deze 
belangstelling aan te tonen De brochu
re waarin de gemeente Dilbeek zich 
aan de Amenkanen voorstelt bleek 
een prachtig hulpmiddel te zijn ge
weest VS-industnelen zullen eerlang 
opnieuw naar Groot-Ditbeek afzakken 
en de kontakten verder uitbreiden 
Tevens staat er voor deze zomer een 
verbroedenngsfeest te Dilbeek op sta
pel 

Burgemeester Valkeniers hoopt sa
men met zijn kollege dat nog andere 
Vlaamse steden en gemeenten zijn 
inibatief zullen steunen en vojgen Het 
kan in deze knsistijd slechts positief 
zijn dat bednjven van bij ons nieuwe 
markten zoeken en vinden in landen 
waar de knsis nog haast onbestaande 
is Terloops mag er wel op gewezen 
worden dat de burgemeester en de 
Dilbeekse handelaars zelf instonden 
voor hun verblijf en verplaatsing in en 
naar de VS En dat mag ook wel eens 
gezegd worden' 

Brussel 
en Halle-Vilvoorde 
huldigen voorzitters 
en sekretarissen 

Op 23 februan 1985 hielden de 
arrondissementen Brussel en Halle-
Vilvoorde hun jaarlijkse dansavond 
Het werd weerom een heel gezellige 
avond voor de talrijke aanwezigen 
Menigmaal hoorde men ds opmerking 
,dit IS een bal zoals in de goeie oude 
tijd" 

Aan het balboekje dat voor deze 
gelegenheid werd uitgegeven werk
ten bijna alle afdelingen mee Met 
gebundelde krachten kan men heel 
wat verwezenlijken Wij danken hun 
langs deze weg nogmaals voor hun 
medewerking 

De bar werd verzorgd door de 
afdeling Anderlecht en of het goed 
wasi 

Het hoogtepunt van de avond was 

echter de viering van de vroegere en 
huidige afdelingsvoorzitters en -sekre-
tanssen van de beide arrondissemen 
ten Meer dan de helft van de ere-ge-
nodigden waren aanwezig De band 
tussen vroeger en nu kon worden 
aangehaald Alle gevierden mochten 
een mooi aandenken in ontvangst ne
men WIJ zeggen u allen nogmaals 
dank want zonder de hulp van de 
kaderleden en militanten kon de Volks
unie niet worden wat ze nu is — een 
partij om rekening mee te houden' 

De balkommissie was dit jaar als 
volgt samengesteld Paul Peeters 
voorzitter Lieve Vranckx sekretans 
Julien Cadron, José Coenen Guido 
Lasat Mane-Lou Bracke, Hein Van 
Den Brempt Luk Vandezande Rudy 
Roossens Leon Calders 

ViTt 
25 

Op de Belgian Amencan-Week te Atlanta Waals minister Damseaux, goeverneur Harns van Georgia, Jozef en 
mevrouw Valkeniers, kunstenaar Jacky Duyck mevr Vonckx, VS-vertegenwoordiger van Sanpareil (Kapelle-
op-den-Bos), Andrew Young, burgemeester van Atlanta en ex-VS-ambassadeur bij de UNO en Alain Smets 

Sabena-direkteur en voorzitter van de Belgisch-Amerikaanse handelskamer 

TONISSTEINER SPRUDEL, IN BREMEN ERKEND ALS HET BESTE 
MINERAAL WATER, KREEG TE MADRID DE GOUDEN MEDAILLE 

Nlonisjleiner 

In Duitsland 
werden de 
mineraalwaters 
aan een 
bijzondere 
waardetest 
onderworpen 
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GEZONDHEID 
IS 

LEVENSGELUK 
Men vroeg zich terecht af waarom mensen die 
normaal wijnen proeven en codifieren, dit ook niet 
eens zouden doen voor mineraalwaters, wat zonder 
twijfel meer dan gemotiveerd is, nu er jaar na jaar 
meer water gedronken wordt De verbruiker wenst 
trouwens te weten welk soort water het beste is 
Autorijden is wel de grootste hinder voor de verkoop 
van alkoholhoudende dranken, zodat de consument 
er een vervanging voor zoekt Wegens de dikwijls 
slechte smaak van leidmgswater, wordt meer mine
raalwater gedronken en wordt vanzelfsprekend ge
zocht naar zuivere, gezonde en verkwikkende bron
waters Als er wordt aangenomen dat er bij de 
gewone mineraalwaters geen werkelijk slecht sma
kende zijn.kan dit met altijd gezegd worden van de 
gezondheidswaters Ten einde het beste, zeer goed 
smakende, efficiënte gezondheidswater uit een ganse 
reeks te onderscheiden, werd een ploeg van gekende 
« proevers » aangesteld, ni Max Kirschner, Gert v 
Paczenski, Heinz Gert Woschek, Angelika Jahr en 
Jurgen Schmidt De plechtigheid had plaats op 
9 maart 1984 in het Bremer Hotel « Columbus » 

1,8, waarbij -TONISSTEINER SPRUDEL ALS HET 
ALLERBESTE GEZONDHEIDSWATER. weid aangeduid. 
Het is vanzelfsprekend dat de verschillende firma s 
geenszins verantwoordelijk zijn voor de « smaak ». 
ZIJ « brouwen • het water niet het wordt geleverd 
door de onderaardse bronnen. Zij kunnen er koolzuur 
aan toevoegen, waardoor het meer kriebelt in mond 
en keel, maar daar houdt alle manipulatie op als de 
producent zijn water als « mineraal » wil erkend 
zien Iri Duitsland bestaan er ongeveer driehonderd 
bronnen De smaak van het water hangt af van de 
aard van de verschillende grondlagen waarlangs het 
naar de oppervlakte wordt gestuwd Die grondlagen 
geven de perfekte smaak,- vol gezondheid,- aan 
. TONISSTEINER SPRUDEL . 
De uitbater van een drank- of eetgelegenheid hecht 
zeer dikwijls geen belang noch aan de kwaliteit, 
noch aan de verscheidenheid van de minerale wa
ters waarvan hij er toevallig 2 of drie ter beschikking 
heeft De klant die een • TONISSTEINER SPRUDEL • 
vraagt, krijgt dan dikwijls een minderwaardig water
tje voorgezet Maar de klant is nog steeds koning 
en heeft recht op de waar die hij bestelt 

Daarom vraagt u ook bij uw winkelier, 
in de drankendiscount, als in cafe of 
restaurant, dit beste mineraal gezond
heidswater U KUNT HET EISEN, 
WANT U HEBT ER RECHT OPi 

Een der gevierden, Karel Beeckman uitZellik, wordt gefeliciteerd door 
de nationale mandatarissen van Brussel en Halle-Vilvoorde 

Het puntensysteem was anders dan bij de wijnproef. 
Het IS als op school : het gaat van 1 tot 5, code 
telkens door elke proever gegeven bij 't drinken van 
het zelfde water uit een fles waarop geen naam of 
aanduiding te vinden is, nummer 1 zijnde voor 't 
allerbeste en dan in dalende lijn tot 5. voor • TONIS
STEINER SPRUDEL » gaven de proevers respectie
velijk Jahr 1,50 - Woschek 1,50 - Schmidt 2 -
Kirschner 2 - v Paczensky 2, samen 9 of gemiddeld 

«TONISSTEINER SPRUDEL. werd door fijne proe
vers op de eerste plaats gekozen als het beste , 
wanneer de klant dit « BESTE « vraagt dient de 
uitbater dit water ter beschikking te hebben. Wie 
het nog met m zijn kelder heeft, wie het thuis nog 
met in zijn frigo bezit, zette zich in verbinding met 
de « FIRMA ABTS - Tiense steenweg 63, 
3040 BIERBEEK (Korbeek-Lo) - ® 016 / 46 03 11 • 
er zal u worden medegedeeld waar u het gezond
heidswater nr 1 -TONISSTEINER SPRUDEL. kunt 
bekomen 

T O N I S S T E I N E R 
het levende water 

In 1 kg Mineralwasser sind folgende feste, geloste 
Stoffe in mg enthalter 

185 
3,3 

24,4 
0.0 

Kieselsaure (meta) 451 
Analyse des Chem Laboratoriums Fresenius 

Wiesbaden, vom 29 8 1969 
Deze analyse van « 't Levende Water » 

doorgeven aan uw dokter 

Kationen . 
Natrium 
Kalium 
Ammonium 
Magnesium 
Calcium 

138,1 
22,5 
0,1 

171,9 
208,0 

Anionen 
Chlorid 
Nitrat 
Sulfat 
Nitrit 
Hydroge 
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Na twee jaar beleid 

VU-Zedelgem trouw 
aan programma 

D e V U - Z e d e l g e m p r e s t e e r d e in '82 het o n m o g e l i j k e Van een k le ine 
o n o o g l i j k e a fde l i ng b rach t m e n he t t o t een s te rk V U - b a s t i o n met t w e e 
m a n d a t a r i s s e n , d ie o n m i d d e l l i j k s c h e p e n w e r d e n N u , t w e e jaar 
ve rde r , is m e n toe aan een eva lua t i e En deze is o n g e m e e n pos i t i e f 

De beide VU-schepenen Enk Van-
denbussche en Eddy Dewispelaere 
geruggesteund door de VU-besturen 
van Zedelgem, Aartrrjke Loppem en 
Veldegem, realizeerden in amper twee 
jaar beleidsdeelname een behoorlijke 
brok van het VU-programma Te veel 
om allemaal op" te sommen in dit korte 
bestek Toch graag enkele in het oog 
spnngende verwezenlijkingen 

Werk en milieu 

Er werd komaf gemaakt met luxe-
projekten Derhalve werd afgestapt 
van het idee om een totaal nieuw 
raadhuis op te trekken maar werd een 
zuinige en funktionele verbouwing 
doorgevoerd Door het indienen van 
zinvolle projekten werden verschillen
de tientallen mensen aan werk gehol
pen Ook de ontwikkelingssamenwer
king kreeg een seneuze impuls zo 
werd een derde wereldraad opgencht 
en het krediet voor ontwikkelingssa
menwerking meer dan verdubbeld 

Vooral het milieubeleid kreeg ruime 
aandacht Er was de aankoop van het 
prachtige domein Merkemveld er 
kwam een belasting op het sluikstor
ten de reiniging van verscheidene 
groene ruimten de oprichting van een 
milieuraad en een dienst leefmilieu het 
opzetten van sensibilizenngsakties 
enz Ook de belofte van verzet tegen 
de verkaveling van bosgebied werd 
gestand gehouden Voorts was er de 
aankoop en inrichting van sportgron-
den 

Jeugd en info 

Ook de jeugd bleef met in de kou 
staan Talrijke jeugdverenigingen gin
gen met positief gevolg aankloppen bij 
de VU verantwoordelijken De speel-
pleinwerking kwam op gang en einde
lijk werd werk gemaakt van een jeugd-
welzijnsbeleid Bovendien kreeg het 
echt pluralistisch kultuurbeleid vaste 

vorm en werd speciale aandacht be
steed aan de biblioteekwerking 

De organizatie van de feestelijkhe
den en vooral de informatie werden op 
een andere en eerlijker manier georga-
nizeerd 

De VU-Zedelgem verdient alle lof 
voor deze realizaties Eigenlijk zou men 
in alle gemeenten waar de VU aan de 
macht deelneemt tot dergelijke nuch
tere evaluatie moeten komen 

„BRT: 
Weg ermee?" 
te Oostende 

Vrijdagavond 22 maart om 20 u 
organizeert V O V O (Vereniging voor 
Ontspanning en Volksontwikkeling 
Oostende) een tafelgesprek met 
volksvertegenwoordiger Andre De 
Beul Tema van de avond wordt BRT 
Weg ermee ' ' 

Nu de doorbreking van het BRT-
monopolie een vaststaand feit gewor
den IS IS dit een unieke gelegenheid 
om de toekomst van radio en televisie 
in ons land te belichten Een boeiende 
avond dus over lokale radio s betaalte
levisie hoe ziet de toekomst eruit voor 
de BRT, 

Volksvertegenwoordiger De Beul 
heeft sinds jaren naam gemaakt in 
kulturele aangelegenheden Vandaar 
VOVO's keuze voor deze meer dan 
ongewone avond Raats van het ge
beuren IS het Oostends Trefcentrum, 
Aartshertogstraat 4 Dit tema gaat ge
paard met een Breugeliaanse avond 
Prijs 180 fr 

Inschrijven vooraf is wel noodzake
lijk V O V O Aartshertogstraat 4 te 
Oostende-Manakerke of tel 059-
508480 

OCMW-Brugge 

UIT DE HAND TE KOOP 

36 P O P U L I E R E N 
te Oedelem 

9 P O P U L I E R E N 
te Snellegem 

B R A N D H O U T 
van ± 1 m lengte te Brugge 

Schnftelijk bod tegen 
donderdag 14/3/1985. 

Inlichtingen OCMW-
Brugge, tel 050-33 98 54 tot 59 
Aankoop Dienst Eigendom
men en Gebouwen Elke 
werkdag van 8-12 u 15 en 
van 13 U 30-17 U 30 LAdv. 29) 

Zedelgem 
tegen 
de raketten 

Onder de slogan Nooit meer Oor
log stapt VU-Zedelgem op 17 maart 
a s te Brussel mee tegen de plaatsing 
van raketten in Oost en Wes t 

Daartoe wordt een speciale bus 
ingelegd voor VU-Zedelgem en het 
arrondissement Brugge-Torhout-Kust 
tegen de pnjs van 200 f r per persoon 
Kinderen tot 12 jaar gratis 

Vertrek 10 u 30 Veldegem Dorps
plein. 10 u 40 Zedelgem De Leeuw 
(aan de kerk) 10 u 50 Loppem Dorps
plein achterkant station Brugge 11 u 
10 

Inschrijven zo spoedig mogelijk bij 
Gilbert Vanoverschelde tel 050-
825202,EncVandenbussche tel 050-
825366 Gery Cappon tel 050-
201414 Werner Van Houtte tel 050-
2081 15,Jef Bogaert,tel 050-277588 

WEST-VU\ANDEREN 
MAART 

7 POPERINGE Start reeks naailessen ten huize van mevr Jaklien 
Vandermarliere-Verhaeghe (Bruggestr 56 te Poperinge) Ook op 21 
en 28 maart telkens van 20 tot 23 u Org FVV 

7 lEPER Kaasavond in de zaal van de Bank van Roeselare en West-
Vlaanderen (Diksmuidestr 24) Aanvang 20 u Org FVV 

9 KORTRIJK Opening tentoonstelling van werk van eigen leden in het 
,Vlaams Huis" (GroeningestraaÖ om 18 u Ook op 10-3 van 14 tot 19, 
11-3 van 10 tot 12 u en van 14 tot 19 u en op 12-3 van 14 tot 19 u 
Org VVVG-Kortri jk 

9 LAUWE VU-bal 85 van de afd Menen-Lauwe-Rekkem in zaal „Club" 
te Lauwe Begin om 20 u^ inkom 70 fr 

13 ASSEBROEK Toon van Overstraeten ondervoorzitter BRT en alg 
direkteur van de VU spreekt over het „Mediabeleid in Vlaanderen" In 
de landelijke herberg „Leenhof' te Ver-Assebroek Org Davidsfonds 
Leden betalen 50 fr Niet-leden 75 fr 

13 KUURNE Wijnavond bij Jozef Verhelst Ondustnelaan 8, Kuume) 
Vanaf 20 u Org FVV 

16 OOSTENDE 2de groot Vlaams avondfeest in het Thermae Palace 
Hotel (Kon Astnd 7) om 20 u 30 Muziek disco Zonneschijn Met 
grandioze tombola Toegang lOOfr Inschr Oostende Trefcentrum, 
tel 508480 of 505277 

16 KOEKELARE VU-ledenfeest in zaal Zuudhove Breugheliaanse 
gezelligheid met als gastspreker Toon van Overstraeten Aanvang 
20 u 

17 GROOT-ZEDELGEM Deelneming rakettenbetoging Brgssel Deel
neming 200 fr voor bus Kinderen tot 12 jaar gratis Inschr bij de 
bestuursleden 

17 SIJSELE-DAMME Diavoorstelling over de Uzerbedevaart, tnps, 
feestavonden en andere aktiviteiten in het kult centrum De Rostune 
te Sijsele Met gratis eigen gebakken koeken en koffie Toegang 
gratis Org VU-Damme 

18 IZEGEM in de bovenzaal Vlaams Huis 20 u voordracht Kruiden in 
de voeding', door mevr Druwez uit Torhout met degustatie Org 
FVV 

18 IZEGEM Bovenzaal Oud Stadhuis 15 u voordracht over filatelie 
door F van der Haegen Org V V V G 

20 POPERINGE Info-avond over de sociale zekerheid in de zaal van de 
Raiffeisenkas Aanvang 20 u Org FVV 

21 ZEDELGEM Willy Kuijpèrs met , Hongerend Ethiopië" Indrukken 
ooggetuigenverslag Sporthal Loppem Om 20 u Toegang gratis 

27 KUURNE Apentiefavond bij Jozef Verhelst (Industnelaan 8) Vanaf 
20 u Org FVV 

29 ZEDELGEM Wijnkaarting van de VU-afdeling Zedelgem In zaal 
Centrum St-Eligius Inleg 60 fr 

29 IZEGEM Lokaal t Spiegelaerke (Brugstr) grote Boterkaarting Inr 
Kaartersluc St-Jorisgilde Ook op 30 en 31 maart 

29 lEPER Grote zakdoeken- en droge worstenkaarting in het manillen 
Inleg 35 fr Gratis tombola In cafe Boerenhol (Vandenpeereboom-
plein 21) Ook op 30 en 31 maart 

Plaatsaanbieding 
industrieel ingenieur bouwkunde of elektro-technisch met ervanng met de 
computer wordt gezocht voor goedgekeurd BTK-projekt voor de biblio-
teek van het Laboratonum Grondmechanica van de Rijksuniversiteit te 
Gent Moet stempelgerechtigd zijn 
Kontakt nemen met het kabinet van kamerlid-Quaestor J Caudron Tel 

053-211497 

^f lepel & vork... 
T\^astautant ,, "^iX^assattbez^ 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise - 02-2697045 

EXCLUSIEF KADER 
seizoensuggesties 
zakenlunch 675 fr 
traiteurdienst 

Dortmunder Ihier-Braü-hoven 
Tervuureev 60, Leuven 016 22 86 72 
Kon Astndl 85, Konüch. 03 4573032 
Brugse Baan 1 Hulste 056 7115 36 
Nieuw Brugstr 28, Brussel 02 218 74 89 

Grote parkeerterreinen zalen vrij voor 
feesten banketten e a Duitse spectali 
teiten Dortmunder Thier van t vat 
Levende Water Tonissteiner Sprudel 
goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-73456.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

Industnele 
brood en banketbakkenj 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-6757 12 

CAPE 
W I N E 

TAVERN 

Die ^r-s 
Wynkroeg 

> ^ 

KAAPSE WIJN 
Kaas en Snacks 
V»n I9u to t m i d d e m n c h t 

ZATERDAG vanaf U u 
ZONDAG 

van U u - 13u. / I S u - 19u. 

WOENSDAG GESLOTEN 

Galerij "Ut: GAEPAERT" 

M O L E N S T R A A T 45 9300 A A L S T 053-78 36.95 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

i Hoek 
I W o l v e n g r a c h t 

en 

FAM,L,EDEHEnTOG«FAuT Leopoidst raBt 

Tel 2179153 

Waar Vlamingen 
thuis zijn» 
in 't hartje van Brussel 

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 053-213533 

Dr Van De Perrelei 51 
Borgerhout 
Tel 03-2365654 

Tadv 23i 
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K.M.O. FIRMA, gelegen: BRUSSEL-HALLE-AALST 
vraagt 

MEDEWERKER(-STER): DEELTIJDS (1/2) 

TAKEN sekretanaat, kantoorwerk, magazijnbeheer (geautomati-
zeerd) 

Met de hand geschreven solhcitatie naar bur bl WIJ, Att SOL 
(Adv. 25) 

Kennismaking met Friesland 
Het Vormingscentrum Lodewijk 

Dosfel organizeert voor de zesde maal 
haar vakantie- en ontmoetingskursus 
.Kennismakingt met Friesland" op het 

Willy Kuijpers 
te Schoonaarde 

Europarlementslid Willy Kuijpers 
spreekt te Schoonaarde op donder
dag 28 maart om 20 u in zaal Mikeno, 
Schoonaardebaan (rechtover de 
kertó De man die na vele jaren, door 
vnend en tegenstander geloofd werd 
om zijn werk in ons eigen parlement, 
en met 50000 voorkeurstemmen werd 
verkozen tot Europarlementslid en ook 
daar onvermoeibaar werkt yoor men
senrechten, ontwikkelingshulp, ons 
leefmilieu en zoveel andö^^ dingen 
Onze VU-afdeling vroeg hein die dag 
te handelen over knsis in eigen land, 
het westen en de derde wereld Een 
uitzonderlijke gelegenheid voor alle 
belangstellenden om deze boeiende 
verteller, die met hoogdravend, maar 
met kennis van zaken deze onderwer
pen zal behandelen 

Wees de lente voor 
Huur een villa 

aan de Costa-del-Sol 
Alle komfo r t - lage pr i jzen 

V i c t o r Van de Ven „ A m b e r e s " 
Malaga-E 

T O R R O X - c o s t a 
Tel 00-34-52-530303 

Appartement 
aan zee 
• Een trouw VU-lid verhuurt een 
rustig appartement in De Haan aan zee 
tijdens de paasvakantie en de maan
den juli en augustus Het appartement 
bestaat uit een eetkamer, een keuken, 
een badkamer en twee slaapkamers 
Alles IS gemeubeld Er is plaats om de 
auto te stallen Inlichtingen op het 
telefoonnummer 050-824463 

ylbdijkaas 
Affligem 

DE PALMENAER 
Dr in de Rechten 

Prinses Maria Christinalaan 6 
8320 ASSEBROEK-BRUGGE 
Tel. 050-352669 

ALLE VERZEKERINGEN 
LENINGEN 
GELDPLAATSINGEN 

Schenk uw vertrouwen 
aan een beroepsverzekeraar 

mooie en rustige eiland Terschelling 
van 5 tot en met 9 april 1985 

Op het programma staan naast na
tuur- en waddenwandelingen ook ge
sprekken rond de Fnese taal, kuituur, 
Friesland als deel van Nederland, rela
tie Fnezen-Ost-Fnezen, elfstedentocht 
enz 

Deetnemersbijdrage volwassenen 
5200 f r , kinderen van 7 tot 12 jaar 
1 900 f r , kinderen jonger dan 6 jaar 
1400 fr 

Voor meer informatie en inschnjvin-
gen kunt U terecht bij Vormingscen
trum Lodewijk Dosfel vzw, Benne-
steeg 4 te 9000 Gent, tel 091-257557 
(tijdens 'kantooruren) 

TE HUUR: 
Spanje - Costa Blan-
ca: 
Luxe-villa, 6 personen, recht
streeks van eigenaar, keuken, li
ving, eethoek, badkamer, wc, 2 
slaapkamers, terras, tuin, tuinmeu
belen, barbecue, open haard 
Prijzen per week 
november-apnl 3780 
mei-oktober 4660 
juni-september 6380 
juli-augustus 7680 
Tel nr 052-301592 

VU-Genk naar 
Kortrijk 

Naast onze afvaardiging die de bei
de kongresdagen zal meemaken, ver
trekt er een andere groep naar Kortnjk 
per auto En dit op zondag 10 maart om 
8 u aan het station van Genk 

VU-leden die mee willen reisen zijn 
heel hartelijk welkom 

Ivo Coninx 

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

Onklopbare prijzen 
in k le inmeubels en sa lons 
(speciale voorwiiarden voor trouwers) 

Openingsuren; Di.. woe., vrij. van 13 lot lOu. 30 
Do., z*t. van 10 tot 19 u. 30 
Zondag van 14 tot It u. 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
Staf Kiesekoms (op slechts is km van Brussel-centrum) 

Werkaanbieding 
Vlaams organisme in de hoofdstad zoekt 

MA^ BEDIENDE, 
uitstekende daktylo met zo mogelijk ervaring als tele-
typist(e), voor tekstverwerking en algemeen sekretariaats-
werk. 
Max. leeftijd 30 j. Schriftelijke sollicitaties onder MV bij bu
reau van dit blad. (Adv. ei) 

LIMBURG 

MAART 

8 CIGENK Cantus onder het motto „een brullende leeuw moet men 
horen" in zaal „Slagmolen" CTermien) Aanvang 20 u 13 Org VUJO-Genk 

14 BERINGEN Algemene ledenvergadenng in zaal Thierbrau (Marku 
om 20 u met volksvertegenwoordiger Paul van Grembergen over de 
politieke aktualiteit 

15 LANAKEN debat met als hoofdtema „Limburg noodgebied nr 1" 
met als panelleden Willy Claes, Patnck Dewael Maunce Didden en 
Jaak Gabnels Moderator is Hugo Camps In de parochiezaal van 
Neerharen Aanvang 20 u 30 

16 HERK-DE-STAD. VU-schepenbal in zaal 't Reehof (deelgem Schu-
len) Aanvang 20 u 

16 OVERPELT- VU-lentebal in zaal Haspershof Opbrengst is bestemd 
voor het plaatselijk bejaardentehuis Immaculata en voor de vzw 
Rodenbachhuis 

23 HASSELT Kaas- en wijnavond in zaal Malpertuus (Godsheide) Aan
vang 19 u 30 Kaarten te verknjgen op het sekr Casterstraat 17 tel 
226974 Org VU-Hasselt 

29 BREE: Zangstonde in cafe Cambrinus om 20 u als voorbereiding op 
het zangfeest waarna studentencantus en dit alles onder leiding van 
Jef Geebelen 

Aanbevolen huizen 
KEUKENS - SANITAIR 

VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Oeurne-Z. 
Tel 210896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-2356575 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-212911 en 053-212757 

Woningen te koop 
in de Vlaamse 
Ardennen 

Z.W. K a n t o o r R O M A N 
K a t s i j n e n h o e k 25 
9660 B R A K E L 

Tel 0 5 5 - 4 2 3 6 3 6 

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20. 

HERENTALS 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 1376 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-582 1312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

a i r \ STUDIO 
•J-J>' DANN 
02-42869 84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-4781993 

Import - Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gontsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-4125 89 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij type - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

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

Aan alle eigenaars 
van een appartement of villa te 

Oostduinkerke 
vertrouw de verhuring of verkoop 

van uw eigendom te Oostduinkerke toe aan 

WEST-LITTORAL 
Leopold Il-laan 205, 8458 Oostduinkerke 

Tel 058-512629 ( 

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 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 7039 

Dames- heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-213636 

Loodgietenj sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraal 126, 1090 Brussel 
Tel 426 1939 

H o u t z a g e r i j 
D E R O O S E N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 
AFD OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-331751 

054-3311 49 
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28 WA 
Schilder Rik Wegge: 

„Kunstenaars moeten 
zich als Vlamingen 
durven manifesteren #f 

HEIST-OP-DEN-BERG - Tijdens de voorbije da
gen werden we overstelpt met de jongste snufjes van 
de techpologische vooruitgang. In de huidige krisispe-
riode lijkt alle aandacht gevestigd op ekonomische 
ontwikkeling, arbeid, industriële vernieuwing, koop
kracht muntstabiliteit, enz... 

Terecht kan men zich afvragen welke rol het 
kunstgebeuren in deze maatschappelijk razendsnelle 
(r)evolutie te spelen heeft. Of nog: hoe vergaat het de 
Vlaamse kunst en onze eigen kunstenaars anno '85? 

W IJ werden vorige week 
geboeid door de merk
waardige redevoering 

van VU-volksvertegenwoordiger 
Raf Declercq in het parlement, bij 
de bespreking van de begCoting 
, kuituur' Hl) durfde het aan een 
ander aksent te leggen 

De hand van FT 
„Al? ik de affiche van Flanders' 

Technology bekijk, slaat de schnk 
mij orp het hart De tengere hand 
ligt geklemd in de hersenloze 
greep van de machine Waarom 
met andersom? Waarom ligt in de 
mensenhand niet het hulpmiddel 
om de mens bij te staan"? Waarom 
geen hand die vragen kan, bemin
nen, strelen en vrijen, die door 
haar druk — meer zelfs dan met 
gelijk welk ander orgaan of met de 
stem — kan vertellen wat er om
gaat in de mens"? Een hand die kan 
opzwiepen, geselen, slaan, musi
ceren en tot rust brengen Waar
om een hand in de greep van een 
levenloze materie'? 

Ik gebruik het beeld van de 
hand, maar bedoel in wezen dat de 
kunst de hand is van het leven Ik 
twijfel er met aan, mijnheer de 
minister, dat U die hand wil helpen 
in eer te herstellen en de oproep 
helpen beantwoorden van Maria 
Rosseels, haar oproep om het 
nieuwe en de vrijheid van de geest 
en de kunst uit te dagen" 

Wij gingen luisteren bij een he
dendaags, Vlaams-nationaal ar
tiest, de schilder Rik Wegge (° te 
Antwerpen, 1923) Voor hij op 
brugpensioen ging, was hij bedien
de bij Agfa-Gevaert, maar sinds 
zijn jeugd is zijn passie schilderen 
en tekenen Daartoe volgde hij 
lessen aan verschillende akade-
mies en ontving hij prive-onder-
ncht van de kunstschilderes Irene 
Battaille Hij kreeg talrijke prijzen, 
nam deel aan kulturele missies in 
het buitenland en werken van 
Wegge bevinden zich in heel Euro
pa, de VSA en Canada 

WIJ: Uw liefde voor het teke
nen en schilderen Is jarenoud. 
Had U dit van hui§ uit meegekre
gen? 

R. Wegge „Neen Pa was be
roepsmilitair en alles wat kunst 

was of Vlaams klonk, diende ver
bannen te worden Ik moest „em
ploye" worden Dat was toen zo
wat het schoonste wat er kon 
bestaan, in zijn ogen Ik kwam 
bijgevolg in konflikt met mijn va
der 

Als klein kereltje werd ik naar 
een franstal'g pensionaat ge
stuurd Daar ben ik dan bewust 
Vlaming geworden, zoals zovelen 
Later is pa ook Vlaamsgezind ge
worden en dit vreemd genoeg, na 
de oorlog" 

„Unief van 
Sint-Kruis" 

WIJ: Hoe bent U er dan toe ge
komen om te gaan schilderen? 

R Wegge „Na het pensionaat 
belandde ik in de gemeenteschool 
van Borgerhout Daar kwam ik in 
kontakt met Fred Ost Die man 
zag iets in mij en vertelde dit ook 
thuis Maar daar had pa geen oor 
voor Toch heb ik kontakt blijven 
onderhouden met Ost, tot aan het 
begin van de oorlog 

Daarop volgde de vlucht naar 
Frankrijk, waar we gekonfron-
teerd werden met de Franse en 
met de Belgische staat Ik was lid 
van het jong-Dinaso Met de ge
kende afloop" 

WIJ: En het schilderen? 

R. Wegge- „Ik heb altijd blijven 
tekenen Zelfs in Frankrijk Vooral 
ook aan „de universiteit van Sint-
Kruis" In dit repressiekamp heb ik 
veel geleerd, er zaten immers een 
aantal kunstenaars met mij opge
sloten Louis Peeters, Ludo Laag 
land, In de barakken van Sint-
Kruis was ik een tijdlang koster en 
zodoende kwam ik met veel ge
vangenen in kontakt Zo kende ik 
eveneens Vic Moeremans en 
Remi van Duyn" 

WIJ : Toen u terug vrijkwam 
bent U akademie gaan volgen U 
verbleef zelfs een tijdlang aan 
boord van een jacht... 

R. Wegge- ,Een toeval eigenlijk 
Ik was altijd geboeid door de zee 
en het water Een vriend van mij 
bezat een jacht en op de dagen 
dat de vrouwen geen zin hadden. 

trokken wij erop uit Dit heeft een 
belangrijke invloed op mij uitgeoe
fend Het leverde me de naam op 
van „havenschilder" 

WIJ De rol van Irene Bataille 
was eveneens belangrijk-? 

R. Wegge. „Inderdaad Na de 
akademie (met o a Frank Mortel-
mans en Jan Wouters) gaf ik mijn 
eerste tentoonstelling in Mortsel 
en toen ontmoette ik Irene Bataille 
ZIJ vond mijn werk interessant Ik 
ging bij haar op het atelier werken 

ging dat de hedendaagse kunst te 
veel beïnvloed wordt door het 
Amerikanisme Hierbij vergeten 
we dat de eigenlijke grote schil
derkunst uit Vlaanderen kwam' Of 
uit de Nederlanden Deze knappe 
traditie hebben wij verspeeld" 

WIJ: Wat is de oorzaak daar
van? Een gebrek aan beleid-? 

R. Wegge- „Dat heeft er veel 
mee te maken" 
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Rik Wegge „ de laevestiging van de Vlaamse kunst in het buitenland is 
onontbeerlijk" 

en studeren Zij heeft me de stoot 
vooruit gegeven" 

WIJ: Hoe zit het op vandaag 
met de moderne kunst in Vlaan
de ren ' Beschikken wij nog over 
voldoende talent? 

R. Wegge- „Ik ben ervan over
tuigd dat er nog veel talent is in 
eigen land Maar men is nooit sant 
in eigen land Je moet a h w eerst 
in Amerika geweest zijn om hier 
enige kans te krijgen Denk maar 
even aan Pol Mara Hij en anderen 
zijn ontdekt door het buitenland 

Het IS trouwens mijn overtui-

Kunst scheiden 
van politiek 

WIJ: Heeft VU-kamerlid Raf 
Declercq gelijk wanneer hij vori
ge week stelde dat de overheid 
te weinig belangstelling toont en 
opbrengt voor het kunstgebeu
r e n ' 

R. Wegge ,lk meen vooral „ver
keerde" belangstelling Ik sprak 
herhaaldelijk met politici en de 
overgrote meerderheid van hen 
kent geen fluit van kunst' Ik neem 
hen dat met direkt kwalijk, maar 

anderzijds moeten zij vaak beslis
singen treffen m b t het beleid Zij 
omringen zich bovendien vaak 
door on-kundigen Volgens mij 
moet het kunstbeleid volkomen 
worden gescheiden van het poli
tieke bedrijfi Dit impliceert echter 
dat onze eigen kunstenaars zich 
ook als Vlamingen moeten mani
festeren, zelfbewust Dat zij met 
telkens op hun buik gaan liggen en 
zich Belgisch laten gebruiken 

Weet U dat er op de belangrijk
ste internationale kunstmanifesta
ties geen enkele Vlaamse artiest 
te bekijken valf? De meeste van 
die tentoonstellingen worden van
uit ons land nog steeds geleid 
door franskiljons, of toch minstens 
door personen die geen Vlaamse 
reflex bezitten Samen met enkele 
Vlaamse kunstenaars heb ik ge
probeerd hieraan iets te verande
ren Zo hebben wij in de prachtig
ste zaal van Le Touquet een expo
sitie gehouden onder en met het 
etiket „Vlaamse kunst" Dit werd 
erg gewaardeerd Zoiets zou 
meer moeten gebeuren de beves
tiging van de Vlaamse kunst in het 
buitenland Definitief afrekenen 
met het label „Belgische kunst", 
want deze bestaat niet' 

Te weinig Vlaamse kunstenaars 
durven die stap zetten, ze aarze
len om zich te manifesteren als 
Vlamingen Nochtans moeten wij 
dit kunnen Toen er in Parijs nog 
geen sprake was van „abstrakt", 
stond Servranckx hier al met ab-
strakte werken En wat heeft de 
Belgische overheid met hem ge
daan ' Doodgezwegen 

Kunst ais tijdsbeeld 
WIJ Heeft kunst nog een bete

kenis in deze maatschappij in 
k r i s i s ' Moet niet alles op ekono-
mie, ontwikkeling en technologie 
worden toegespitst? 

R. Wegge. „Kunst heeft een 
ontzettende opdracht te vervullen, 
zeker in een samenleving met 
spanningen Laat mij het historisch 
voorbeeld nemen van Kollovitch in 
Duitsland Zij heeft, vanuit haar 
ideologie, haar tijd op een schitte
rende wijze uitgebeeld 

Kunst kan de noden van de tijd 
op een ongelooflijke wijze „ver
woorden" Bovendien hebben 
kunstenaars meestal een bood
schap die ze willen overbrengen 
Op hun manier Als ik iets moois 
gezien heb — weze het nu een 
knappe vrouw of een uniek land
schap — dan wil ik dit vertolken 

Bovendien betekent schilderen 
voor mij een vorm van ontlading 
Zo gebeurt het dat ik uit mijn bed 
stap en mij in pyama aan het werk 
zet " 

Rik Wegge bezit inderdaad de 
gave en het talent om in zijn kunst 
een weerspiegeling van optimisme 
en een geloof m leven en dingen 
op te roepen De uitspraak van 
Henry Miller is uitstekend van toe
passing op Wegges kreativiteit 
„Schilderen is opnieuw bemin
nen" 

Geïnteresseerden kunnen 
steeds kontakt met hem opnemen 
Schrijven kan naar de Zandvoort-
straat 15 te 3100 Heist-op-den-
Berg Met onze groeten (pvdd) 
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