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Benoeming van Happart tot burgemeester 
moet vernietigd worden! 

(eist de auditeur bij de Raad van State) 

De trieste 
komedie 

Verbijsterend, beschamend, belachelijk, cynisch? Geen en
kel adjektief is sterk genoeg om de komedie te omschrijven die 
door de regering-Martens werd opgevoerd. 

Men houde voor ogen dat precies 15 maart de datum was die 
in het Navo tijdsschema sinds lange tijd was voorzien voor de 
plaatsing van kruisraketten in België. Het is beslist geen toeval 
dat aan deze datum met ijzeren hand werd vastgehouden en 
dat de plaatsing van 16 cruises effektief op vrijdag 15 maart 
werd uitgevoerd. Wat in de weken en dagen voordien werd 
opgevoerd, was de boerstigste operette die ooit in de Belgische 
politiek werd vertoond. 

Enkele weken geleden slechts — einde november te St.-
Niklaas — zegde de grootste regeringspartij, de CVP, dat er 
geen dwingende redenen waren om de cruises te plaatsen zo
lang er ernstige kansen voor het gesprek te Geneve bestonden. 
Dit standpunt werd herhaaldelijk bevestigd en door een aantal 
CVP-woordvoerders, o.a. de onvermijdelijke Van den Brande, 
verduidelijkt in „geen plaatsing in 1985". 

In de regering lagen de kaarten anders. De liberalen, en met 
name vooral de Waalse sterke man Gol, eisten de plaatsing op 
de voorziene datum en dreigden met regeringskrisis. 

Alles wat daarop volgde was een misselijke komedie met als 
enige doel, de nakende plaatsing van de cruises te verbergen 
achter een mistgordijn: het bezoek van Martens en Tindemans 
aan Reagan, de bliksemtournee van Tindemans langs de Navo
hoofdsteden, de koppeling van de cruises aan de begrotings 
kontrole en aan de zogenaamde belastingverlaging. 

In de CVP-achterban, waar de slogan „geen plaatsing in 
1985" opgeld had gemaakt, bleef het ongenoegen echter grom
men. In de Wetstraat hing een krisissfeer. Het toeval stak een 
handje toe; Tsjernenko overleed precies op tijd om Tindemans 
toe te laten, tijdens de begrafenisceremonie een crujse-alibi te 
halen zonder dat de voorziene plaatsingsdatum in het gedrang 
kwam. Het Tindemans-maneuver te Moskou was een groteske: 
hij ging er aan Gromyko voorstellen, dat de bespreking van de 
star war en van de kernraketten in Europa te Geneve zou ont
koppeld worden. Precies de dag voordien waren de Geneefse 
besprekingen begonnen, nadat de Russen en Amerikanen na 
maandenlange voorbereiding overeengekomen waren, alles in 
een pakket te behandelen. 

Gewapend met het voorwendsel dat Tindemans te Moskou 
had uitgelokt, besliste de ministerraad — niet eens de voltalli
ge regering — onmiddellijk na de terugkeer van de minister 
van Buitenlandse Betrekkingen tot de plaatsing. Dat was 
's avonds laat op donderdag, een uur voordat de sinds lang 
voorziene plaatsingdatum van 15 maart zou aanbreken. 

De volgende ochtend vertelde Martens de beslissing aan zijn 
voltallige regering, 's Namiddags ging hij het parlement 
inlichten. Hij verzweeg dat, terwijl hij zijn regering inlichtte en 
het parlement toesprak, de cruises en hun kernkoppen reeds 
door de lucht op weg waren naar Florennes. Het parlement en 
uiteraard de bevolking vernamen pas de volgende morgen via 
de media de voltrokken stand van zaken. 

Men ontkomt niet aan de indruk dat er wekenlang aan boe
renbedrog en volksmisleiding werd gedaan, dat Washington 
gedurende die hele tijd vanuit België de geruststellende bood
schap kreeg dat de levering stipt op de voorziene datum mocht 
geschieden. 

De rest behoort tot het helaas klassiek geworden schema: de 
ruggegraatloosheid van de CVP die al haar recente standpun 
ten verloochent, de dreigementen van Gol dat zelfs een neen-
stem van Van den Brande genoeg zou zijn voor een regerings
krisis, de verpakking van de onmiddellijke rakettenbeslissing 
in het cellofaantje van belastingvermindering-op-termijn. 

De betoging die verleden zondag door de straten van Brussel 
trok, bestond voor vier-vijfden uit Vlamingen. Men stelle zich 
even het tegendeel voor: een vredesbeweging die niet hoofdza 
keiijk in Vlaanderen, maar in Wallonië zou wortelen. In dat 
geval zouden de cruises er hoogstwaarschijnlijk niet staan. 
Want geen enkele Waalse politieke leider, geen enkele Waalse 
partij zou nemen wat de CVP slikt: de verloochening van de 
eigen standpunten, het verraad aan de eigen achterban, (tvo) 
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Noodplan ingediend 

De VU maakt er werk van! 
Tien dagen geleden keurde het VU-kongres het 

noodplan ter uitbanning van de jeugdwerkloosheid 
goed De ontwerper ervan — senator Van Ooteghem 
— diende zijn wetsvoorstel vorige vrijdag reeds in. 

De VU maakt werk van de werkgelegenheid! 

DE reusachtige werkloos
heid en in het biezonder 
de enorme aantallen van 

jongeren-zonder-job zijn een 
kwaal en een schande voor onze 
samenleving Alle .tewerkstellings
programma's' van deze en vorige 
regenngen zijn mislukt of leidden 
slechts tot een vertraging van de 
toename van de werkloosheid De 
VU meent terecht dat alles moet 
ondernomen worden om te ver
hinderen dat werkloosheid nutte
loosheid gaat betekenen Jonge 
mensen mogen hun hoop op een 
betere toekomst niet verliezen en 
integendeel de kans krijgen om 
hun talenten maximaal te benut
ten 

Bijkomende 
aanwerving 

WIJ hebben inderdaad niet het 
recht een hele generatie naar het 
stempellokaal te sturen Het doel 
van dit VU-voorstel laat geen twij
fel op korte termijn de jeugdwerk
loosheid volledig uitschakelen De 
bestnjding van de werkloosheid is 

een eerste zorg voor de Vlaams-
nationalisten 

Het plan-Van Ooteghem heeft 
het immense voordeel van een
voudig en direkt uitvoerbaar te 
zijn Voor jongeren tot 26 jaar en 
schoolverlaters tot vijf jaar na het 
stopzetten van hun studie die 
door een werkgever bijkomend 
worden aangeworven wordt een 
leergeld uitgekeerd door de RVA 
van 15000fr per maand De 
werkgever betaalt de rest van het 
normaal geldende loon Uiteraard 
geldt dit noodplan slechts voor 
bijkomende nieuwe tewerkstelling 

Het toegekende leergeld is uit
dovend het blijft minimum dne 
jaar gehandhaafd en vermindert 
nadien om volledig te verdwijnen 
na vijf jaar 

Deze uitgave van 15 000 fr per 
maand (180 000 f r per jaar) per 
tewerkgestelde jongere is ook 
voor de schatkist een goede zaak 
vermits een werkloze op vandaag 
zowat een half miljoen per jaar 
kost aan de staat Nog andere 
onloochenbare voordelen van dit 
plan zijn de toename van de koop
kracht en bijgevolg het aanzwen

gelen van de ekonomie, de verbe
tering van de kompetiviteit van de 
bedrijven met een stijging van de 
uitvoer, de afname van de sociale 
misbruiken evenals het oninteres
sant maken van zwartwerk de 
toegang van jongeren tot de nieu
we technologieën en de bevoor
deling van streken die het meest 
door jeugdwerkloosheid worden 
gekweld 

De mallemolen van „in-overwe-
ging-neming", bespreking m de 
kommissie en openbare vergade
ring stemming en uitvoenng kan 
beginnen draaien De andere par
tijen worden voor de beslissende 
keuze gesteld er onmiddellijk iets 
aan doen, of de kanker verder 
laten uitzaaien Aan de VU zal het 
alleszins met liggen Wij maken 
werk van de werkgelegenheid 

Varkentje 
1 miljoen 
waard! 

De vierde lijst van de aktie 
„Varkentje wassen" is deze 
week aangedikt, het miljoen 
voorbijl Een prachtig resul
taat! Maar voor spoelen en 
afdrogen ins het nog te vroeg 
U kunt dus nog altijd toetre
den tot de samenwerkende 
vereniging „Winst '85"' 

De vierde (voorlopige) lijst 
leest u op biz. 17 
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... en WIJ 
WIJ ontvangen graag bneven van 

onze lezers als ze ondertekend zip 
Naamloze bneven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaadbne-
ven De andere publiceren wij, naarge
lang er plaats beschikbaar is Wi] 
behouden ons dan ook het recht voor 
brieven 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 

WAAROM BIJ 
ONS NOG NIET? 

Een hoog percentage van de auto
nummerplaten in Nederland, Luxem
burg Franknjk en Engeland is reeds 
uitgevoerd met een reflekterende gele 
ondergrond en zwarte cijfers Goed 
voor de leesbaarheid overdag en voor 
de veiligheid s nachts Waarom dat bij 
ons nog met is toegelaten, moet wel te 
wijten zijn aan Waalse kleinzengheid 
naar het schijnt Zij hebben die geel-
zwarte uitvoenng afgewezen omdat 
dit toevallig de Vlaamse nationale kleu
ren zijni Maar wat als straks heel 
Europa rijdt met de geel-zwarte num
merplaten' Zullen we dan de Waalse 
gnilen blijven inwilligen, zelfs tot in het 
absurde t o e ' 

S G , Maasmechelen 

RAKETTEN (1) 

Wanneer op 17 maart Vic Anciaux 
namens de VU door de straten van 
Brussel zou stappen, schouder aan 
schouder met Van Geyt Merckx, 
Callewaert en anderen die ons onaf
gebroken hebben geminacht be-
kampt en vervolgd, dan begint over 
de VU de doodsklok te luiden 

Zelfs de nagedachenis van onze 
Vlaamse oud-stnjders onteren door 
hun Neuze „Nooit meer oorlog" te 
misbruiken, kan dan geen baat meer 
brengen 

Aan het parool „Zijn partij volgen 
tot in zijn dwaasheden toe" zijn gren
zen 

Vlaams-Nationaal Weekblad 
Uitgave van het Vlaams Pers-
Radio- en TV-instituut v z w 

Hoofdredakteur 
Maurits van Liedekerke 

Redakteuren 
Jphan Artois Hugo De Schuyte-
neer Pol Van Den Driessche 
Toon van Overstraeten 

Alle stortingen van abonnemen
ten publiciteit en redaktie op prk 
000-0171139-31 van W U Barri-
kadenplein 12 1000 Brussel CTel 
02-2194930) 

Jaarabonnement 
Halfjaarlijks 
Dnemaandelijks 
Losse nummers 

1200 fr 
700 fr 
400 fr 

33 fr 

Verantw uitgever 
Vic Anciaux Barrikadenplein 12 
1000 Brussel 

Publiciteifschef de h Karel Se 
vers tel 02 2194930 toestel 25 
( s voormiddags) of prive Alsem-
bergsesteenweg 41b 1512 
Dworp Tel 02-3800478 

Er zijn helaas geen groter blinden 
dan ZIJ die met zien willen Ik vrees dat 
het ontwaken op 8 december bitter 
zal zijn En wie daar baat bij zal vinden 
zijn zeker met de Vlaams-naöonalis-
ten 

J.D.V, Deurne (AntwJ 

RAKEHEN (2) 

Lezer J A uit Winksele loopt in zijn 
bnef (WIJ van 7 maart lü wel erg hard 
van stapel met zijn kritiek op de V U 
Zo schrijft hij ondermeer „Het was 
vanwege de VU onverantwoord een 
dergelijk (raketten-)standpunt in te 
nemen zonder ook maar enigszins 
rekening te houden met de bestaande 
machtsverhouding en ook nog 
Deze betoging is gericht op het 

eenzijdig verzwakken van West-Euro
pa zonder ook maar enige tegenpres
tatie" 

Het IS duidelijk dat we ons als klem 
land grondig moeten bezinnen over 
onze veiligheid, maar evenzeer over 
de overbewafjening waaraan de we
reld ten prooi gevallen is Dat we ons 
defensiebeleid het best in NAVO-
verband laten kaderen, staat buiten 
kijf, maar dat betekent met dat we het 
door de Amenkanen voorgeschreven 
recept kntiekloos moeten slikken Nu 
het op plaatsing van de kemtuigen 
aankomt moeten we ons volgende 
vraag stellen levert deze opstelling 
een bijdrage tot ontspanning, ontwa
pening, v r e d e ' Mijn antwoord — en 
dat van 80 % van de Vlamingen is 
neeni 

Wanneer België en de Europese 
bondgenoten tot plaatsing overgaan, 
zal de Sovjetunie het ongetwijfeld 
nodig vinden als „tegenmaatregel" 
nieuwe kernwapens in onze nchting 
op te stellen Zodat een nieuw dubbel-
besluit van de NAVO tot de mogelijk
heden behoort 

In plaats van mee te draaien in de 
malle bewapemngsmolen zou ons 
land moeten werken aan een ont-
spanmngsbeleid dat erop gencht is de 
grootmachten dichter bij elkaar te 
brengen 

De VU deed er goed aan mee op te 
stappen in de betoging van zondag jl 
Dat was de beste manier om uiting te 
geven van de vredeswil en het verlen
gen voor wederzijds ontwapening 
van de Vlamingen 

M.A, O.LV.-Waver 

RAKEHEN (3) 

Wat ik goed vind in WIJ is dat de 
lezers allemaal, zo ze dat willen, de 
kans krijgen om over eender welk 
onderwerp hun mening neer te schrij
ven 

Zo las ik bneven voor en bneven 
tegen de anti-rakettenbetoging Per
soonlijk sta ik volledig achter „Nooit 
meer oorlog" en dus zeker tegen de 
politiek, die thans inzake „vrede" ge
voerd wordt 

Verder stel ik vast dat in ons land 
geen rekening wordt gehouden met 
de wil van hen, die zonder enige 
macht en met weinig middelen, verle
den jaar bekwaam waren om de 
grootste Belgische betoging aller tij
den te organizeren 

Ik ben ervan overtuigd dat zij, die 
voor de plaatsing van raketten zijn, 
zelfs als alle kranten en alle grote 
machten in ons land zouden helpen, 
nog geen 100000 mensen zouden op 
straat knjgen Hoe komt d a t ' 

FS., Putte 

RAKETTEN (4) 

Zwarte vrijdag, 15 maart 1985 Te
gen de overgrote wil van het Vlaamse 
volk in drukt de CVP-PVV-regerings-
meerderheid het plaatsingsbesluit 
door Per express of nog sneller ko
men de raketten, rechtstreeks over
gevlogen uit Amenka aan Hierdoor 
wordt met alleen de massale Vlaamse 
vredeswil aan de laars gelapt ook 
elke demokratische refleks blijkt bij 
de huidige machthebbers verloren te 
zijn gegaan 

Dat het volks-nationalisme, bij mon
de van de VU, met alleen zingt maar 
ook duidelijk stelt ,geen vreemde tot 
heersers in 't land te dulden" is voor 
elk rechtgeaard pacifistisch volks-na-
tionalist een hart onder de nem Wie 
echter in dit rakettendebat ontbreekt 
IS het IJzerbedevaartkomitee, dat ooit 
pretendeerde de grootste vredesma-
mfestatie van Europa te organizeren 

Terwijl vorige IJzerbedevaart voor
zitter Paul Daels nog een duidelijke 
„neen" naar voor bracht is het huidige 
stilzwijgen eerder opmerkelijk Binnen 
enkele weken start weer de campa
gne om met zoveel mogelijk mensen 
naar de jaarlijkse IJzerbedevaart te 
gaan Duizenden bedevaarders wa
ren ook aanwezig op de verschillende 
histonsche vredesbetogingen in 
Brussel Een duidelijk standpunt van 
een komitee dat de testamentaire 
uitvoerder moet zijn van het „Nooit 
meer oorlog"-streven van de Frontbe
weging, zou voor velen onder hen de 
motivatie om aanwezig te blijven ver
sterken Of IS het de bedoeling om 
van de IJzerksedevaart een eigen ver
zuilde vredes (')-manifestatie te ma
ken, weg van vredeswil van gans het 
Vlaamse vo l k ' 

RV, Brasschaat 

RAKETTEN (5) 

De jongste nummers van ,Wij" pui
len uit met reklame voor de raketten-
betoging Als moeder van twee kleine 
kinderen sta ook ik achter de slogan 
„Nooit meer oorlog" maar zal zeker 
met mee opstappen in die zogenaam
de anti-(Amerikaanse) rakettenbeto-
gingi 

Enkele progressieve partij-bonzen 
sturen nu reeds geruime tijd de VU in 
een bepaalde nchting waar ik me als 
Vlaams-nationalist met zo goed bij 
voel Deze progressievelingen denken 
enkel aan zichzelf en vergeten dat de 
VU ook nog een basis heeft 

Onze gemeenschapsminister was 
op het voorbije kongres in zijn rede
voering zeer fier dat een minister uit 
het Oostblok een bezoek bracht aan 
de IJzertoren nu hoop ik dat diezelfde 
minister ook een poging zal wagen om 
er bIj de kerkelijke overheden op aan 
te dringen dat de paus bij zijn bezoek 
aan Vlaanderen ook een bezoek aan 
het grootste vredesmonument van Eu
ropa zou brengen 

M B , Hoboken 

RAKETTEN (6) 

Ik kan begnjpen dat vele mensen de 
schrik om het hart slaat bij de techni
sche revolutie ontstaan bij het einde 
van Wereldoorlog II inklusief en vooral 
dan de mogelijke wereldvernietigende 
wapens die erdoor verwezenlijkt wor
den 

W I J dienen noodgedwongen te leren 
leven met deze toestanden die uitein
delijk niemand heeft gewild doch toch 
reëel zijn Kernwapens bestaan en 
zullen blijven bestaan, we moeten ons 
hieromtrent geen illuzies maken 

Elk land heeft de verplichting zijn 
vrijheden te verdedigen, als hiervoor 
de installatie van de moorddadige 
kernraketten noodzakelijk is, hoeft 
men dit te doen Naieviteit en struisvo
gelpolitiek zijn op dit vlak elektoraal 
misschien wel voordelig, doch zonder 
inhoud 

Eigenlijk vraag ik me toch af wat de 
mensen bezielt om zich te ontwape
nen terwijl men duivels goed weet dat 
van de zijde van het Warschau-pakt 
honderden kernraketten op onze lan
den zijn gericht terwijl een uitermate 
sterk konventioneel leger van hetzelf
de pakt aan onze grenzen staat 

Misschien worden er in Frankrijk 
België Engeland dan ook weer men
sen gevonden die de hulp' van de 
Sovjets inroepen zoals men deze ge
vonden heeft in Afghanistan Van een 
dergelijke hulp spaar ons Heer 

Slechts onderhandelingen tussen 
twee sterke blokken die elkaar om hun 
macht respekteren kan tot werkelijke 
vrede leiden 

F S , Kalmthout 

RAKETTEN (7) 

Ikzelf en vele anderen hebben geen 
vertrouwen in de orgamzatoren van de 
betoging tegen kernwapens in ons 
land Het komt mij immers voor dat 
deze betoging zal misbruikt worden 
om te komen tot een eenzijdige ontwa
pening en daar kan ik met achter staan 

Immers in 1977 werd door toedoen 
van de Sovjetunie de SS-20 geplaatst 
in 1977 vroeg bondskanselier Schmidt 
aan de Amerikanen een tegenreaktie 
en dit zijn de raketten die men nu wil 
plaatsen Onderwijl vanaf 1977 zijn er 
verschillende pogingen ondernomen 
om de Sovjetunie te vragen haar SS-
20 arsenaal af te bouwen Het tegen
deel gebeurde' 

Ik wens me daarom met te lenen tot 
akties, omdat te veel politici de echte 
waarheid bewust of onbewust verzwij
gen enkel en alleen voor hun elekto-
raat' 

Ik wens me dan ook aan te sluiten bij 
het Komitee voor Tweezijdige Ontwa
pening, dat Ijvert voor de wederzijdse 
ontmanteling van de kernarsenalen 
Enkel zo kan de echte vrede die onze 
Oostfronters uitdrukten in hun slogan 
,Nooit meer oorlog' bereikt worden 

J R , Lint 

ZEVENTIEN 

\

J' OOR wie ze een tijd uit 
het oog heeft verloren, kan 

de konfrontatie moeilijk en 
verrassend zijn. Het besef dat je 
ze plotseling niet meer kent, 
dat ze deel uitmaken van een 
nieuwe generatie. 
Zeventien jaar zijn. Wat is dat ? 

Knack bracht eind vorig jaar een 
zestigtal jonge mensen van die 
leeftijd samen en liet hen 
honderduit praten. 

Hoe staan ze tegenover geld, 
liefde, volwassenen, de zachte 
waarden, het onderwijs, en wat 
al niet meer zijn. 

Of: hoe een generatie 
zichzelf tekent. 

Van deze week af in 

knack 
MAGAZINE 

In samenwerking met MAKROTEST 
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Vandezande 
wint 

Happart 
afzetten! 

De auditeur van de Raad van 
State stelt onomwonden In zijn 
pas verschenen verslag dat de 
benoeming van José Happart tot 
burgemeester van Voeren volko
men onwettelijk is Bijgevolg dient 
Happart afgezet als eerste burger 
van dit Vlaamse ndorp 

Eindelijk! Sinds meer dan twee 
jaar argumenteert de VU dat ben
deleider Happart ontslagen moet 
worden, maar al die tijd verscho
len de Vlaamse regeringspartijen 
zich achter jundische handigheid
jes Eerstdaags mag men nu toch 
een definitieve uitspraak verwach
ten van de Raad van State en 
normaal gesproken zal deze hoog
ste rechtbank van het land de 
stelling van de auditeur bijtreden 
Tenzij 

Het gerucht doet immers de 
ronde dat de Raad van State deze 
prangende zaak misschien zou 
doorschuiven naar het pas geïn
stalleerde Arbitragehof Nochtans 
eist de auditeur de onmiddellijke 
uitvoering van de beslissing en 
verwerpt hij met klem een even
tuele verwijzing naar dit Arbitrage
hof Of zoals meester Rob Vande
zande — tevens VU-senator — 
stelde „Dit zou betekenen dat de 
Raad van State zich laat herleiden 
tot een soort hoger vredegerecht 
voor louter adniinistratieve za
ken i" 

De VU-senator uit Leuven ver
dient trouwens alle lof voor zijn 

Beroepsfout 

De Algemene Vereniging van 
Beroepsjournalisten in België 
(AVBB) heeft Humo-journalist 
Martin Coenen vonge week eer 
blaam gegeven, omdat hij nav. 
van het gerechtelijk onderzoek 
zijn bronnen heeft vrijgegeven Dit 
IS een ernstige beroepsfout, mei 
onberekenbare gevolgen voor de 
hele „gilde der journalisten" Vol
komen terecht kreeg ook de 
Humo-hoofdredakteur een fikse 
terechtwijzing, omdat hij Coenen 
te weinig in bescherming naiti 

Natuurlijk hekelt de beroeps
vereniging eveneens de laakbare 
houding van het gerechtelijk appa
raat, aangezien deze met terug
schrok om de „voorlopige hechte
nis" andermaal te misbruiken Het 
sinds 1870 geëerbiedigde zwijg
recht van journalisten werd zwaar 
aangevallen, via de omweg van 
een beschuldiging van „diefstal en 
heling" 

De reakties bij de kollega's-
journalisten op de afwikkeling van 
deze wansmakelijke komedie zijn 
vernietigend Er is de schandalige 
houding van de „arm der wet", 
maar daarnaast is er de veront
waardiging over het lamentabele 
gedrag van die Coenen Amper 
twee dagen na zijn aanhouding 
ging hij reeds door de knieën en 
verklikte hij zijn tipgevers Die op 
hun beurt in de nor belandden' 

We hebben een goedgevulde 
week doorgemaakt Na de 
zoveelse regeringsverklaring van 
Martens, vonge vrijdag, gingen 
de poppen aan 't dansen en ze 
stonden pas stil woensdag
morgen rond vijf uur Toen viel 
het doek in het parlement, na 
een tragikomedie met de 
vedetten Martens, Tindemans en 
Van den Brande in de 
hoofdrollen Het applaus van hun 
aanhang was allesbehalve 
opgewekt, het klonk veeleer mat 
en automatisch Maar de affiche 
blijft hangen Hun koppen 
werden met weggevaagd De 
klucht gaat voort 
Over de inhoud van het 
schijnheilig vertoon wil ik 
vandaag met schrijven Het stuk 
IS overbekend Het handelt over 
essentiële waarden die 
rechtstreeks te maken hebben 
met de verhouding van de 
enkeling tot de gemeenschap en 
de samenleving van de volkeren 
Dit tema hoeft met dramatisch 
te klinken Integendeel, het is 
een boeiend onderwerp waarin 
heel wat inspiratie te vinden is 
om vol optimisme aan de slag te 

gaan Maar de wijze waarop het 
door dit berucht gezelschap 
aangepakt wordt, maakt er een 
droevige bedoening van 
MIJ trof vooral en opnieuw de 
betweterige arrogantie van de 
voornaamste akteurs Het betreft 
met alleen enkele spelers die 
een rol vervullen, waarmee zij 
hun zin kunnen doen Het gaat 
inderdaad over het werkelijke 
leven, waarmee iedereen en heel 
ons volk gekonfronteerd 
worden Dan mag men toch 
verwachten dat er rekening 
gehouden wordt met wat er 
leeft tussen de mensen 
Geërgerd heb ik eens te meer 
ervaren hoezeer Tindemans en 
Martens zich verheven voelen 
boven het volk Zij zijn ervan 
overtuigd dat hun waarheid de 
enige zaligmakende is Zij alleen 
lijken een geweten te bezitten 
Hun wil zou dwingende wet 
moeten zijn „Loontje komt om 
zijn boontje" dreigt Martens, 
wanneer zijn gnilen met met de 
pink op de naad van de broek 
opgevolgd worden Deze 
mentaliteit bij zogenaamde 
leiders is gevaarlijk Ons volk 

moet op een duidelijke wijze aan 
die kerels laten weten dat zij 
een toontje lager mogen zingen 
De politieke aftakeling van Van 
den Brande verheugt me met 
Zijn geweten werd immers door 
gewetenloze predikers van het 
„etisch reveil" overmeesterd en 
aan banden gelegd Waarom 
deze psychische overval"? Dit 
brengt ons tot de kern van het 
drama Want de regisseur van 
de tragikomedie blijft op de 
achtergrond De ware leider die 
aan de koordjes trekt is Gol Hij 
IS de keizer van dit 
paljassenland Dat wil ik vandaag 
onderstrepen Wij moeten 
beseffen dat zonder onze 
beukende inzet de trieste 
kadodders en karakterloze 
liberalen onder het Waalse juk 
blijven doorlopen Dit 
voortdurend aanwijzen, is onze 
Vlaams-nationale opdracht 

Vic ANCIAUX 

AJi ^ tf!«4é?" «IJ, ^ .iis^K *rf'^l%^ 

Tijdens de Vredesmanifestate van zondag werd de grote groep 
Vlaamsnationalisten herhaaldelijk toegejuicht Ignaas Lindemans, de 
voorzitter van de kristelijke vredesorganizatie „Pax Christi", kwam 
persoonlijk de Volksunie-parlementsleden groeten Hier in gesprek met 

Europarlementslid Willy Kuijpers 

verdediging Het is inderdaad Van
dezande die deze kwestie bij de 
Raad van State heeft ingediend en 
uitgelokt Zijn subliem betoog ver
wekte eergisteren grote bewon-
denng bij de aanwezigen 

Het wordt dus met spanning 
uitkijken naar de beslissing van de 
Raad van State Indien deze de 
vernietiging van Happarts benoe
ming eist, dan zal dit ongetwijfeld 
weer voor grote tumult in rege-
nngsknngen zorgen Zullen de 
Vlaamse regeringspartijen dan 
nóg eens door de knieën gaan 
onder de Waalse druk? 

„Nuttige 
idioten" 

Deze „titel" of de aantijging „be
taalden van Moskou" krijgen de 
tegenstanders van raketten vaak 
te horen Ook de CVP-leiding aar
zelt met om ook goedmenende 
Vlamingen, zelfs uit de eigen „ach
terban", verdacht te maken 

Toch nog even — ter herinne-
nng — de namen van enkele 
vooraanstaanden en verenigingen 

die de regenng onlangs opriepen 
met over te gaan tot ontplooiing 
van de atoomraketten 

De acht Vlaamse umversiteits-
rektoren (ook deze van de katolie-
ke uniefs te Leuven, Antwerpen 
en Brussel), de KAJ, de KWB, Pax 
Chnsti-Vlaanderen, de vrouwelijke 
religieuzen voor vrede, verschil
lende geledingen uit het ACW 
(waaronder Chiro, KSA, VVKS/ 
M), de eigen CVP-jongeren (O, 
meerdere ACV-afdelingen, enzo-
verder 

Ook met te vergeten pater Van 
Isacker, ere-abt Dekkers, kanunnik 
Mertens, pater Vande Walle, drs 
Jozef van Overstraeten en Mau-
rits Coppieters 

De regenng, met de CVP als 
grootste partij, negeerde al deze 
verzoeken en besloot koelweg tot 
de installatie 

Vreven 

geeft details 

Tijdstip 
Vrijdag 15 maart, 15 u Premier 

Martens begint zijn regeringsver
klaring voor te lezen in de Kamer 
Een uur later doet hij dit nog eens 
over ten overstaan van de Senato

ren De eerste 16 kruisraketten 
komen 

Niemand durfde toen denken 
dat deze tuigen al urenlang onder
weg waren Even vóór halfzes 
landde nochtans het Amenkaans 
vliegtuig met de kernkoppen aan 
boord te Florennes Vier uur daar
na arnveerden de zg „mantels" of 
„rompen" 's Anderendaags werd 
meegedeeld dat deze raketten 
operationeel zijn De teerling was 
geworpen 

VU-voorzitter Vic Anciaux was 
de eerste politicus die krachtig 
reageerde tegen deze werkwijze 
HIJ had berekend dat eén en ander 
met klopte De vliegtuigen met hun 
moorddadige lading moesten 
reeds 's ochtends vanuit de VS 
vertrokken zijn Aangezien het 
geen transport van een kist bana
nen of een doos waspoeder be
trof, kon het ook met anders dan 
dat dit vervoer al uren daarvoor 
klaar stond 

Maandag bevestigde defensie
minister Vreven de beweringen 
van Vic Anciaux Uit toelichtingen 
bleek dat de uitvoering onmid
dellijk na of zelfs nog tijdens de ka
binetsraad van donderdagavond 
was gebeurd Voor de voltallige 
ministerraad of het parlement 
werd ingelicht' 

Het vermoeden blijft dan ook 
gegrond dat alles reeds dagen, 
weken en misschien zelfs maan
den in kannen en kruiken was De 
zg „ultieme" reis van Tindemans 
naar Moskou was dus puur schijn-
vertoon' 

Opnieuw 
uitgeblust 

„Voor CVP-fraktieleider Van 
den Brande is het de absolute 
afgang", schreef hoofdredakteur 
Manu Ruys Dit is het inderdaad 
De hoop en de verwachting van 
vele ACW'ers was op deze volks
vertegenwoordiger gencht Dit 
vertrouwen heeft Van den Brande 
op schaamteloze wijze be
schaamd Onder druk van zijn 
partijleiding is deze CVP-mandata-
ris gezwicht waarbij hij in feite ook 
zijn laatste greintje zelfrespekt 
heeft verkwanseld De bewering 
van CVP-voorzitter Swaelen dat 
elk lid „in eer en geweten" kan 
stemmen, was potsierlijk Van den 
Brande werd integendeel heel 
zwaar onder druk gezet zeker na 
de bedreigingen van Gol Deze 
Waalse vice-premier had immers 
geëist dat ook Van den Brande 
zou ja-stemmen, zoniet zou er 
heibel van komen Andermaal 
stemde de CVP in met deze Gol-
oekaze 

Eigenlijk was het allemaal druk
te om mets In het recente verle
den heeft Van den Brande immers 
verschillende malen stoere verkla
ringen moeten inslikken Denk 
maar aan de splitsing van de vijf 
nationale ekonomische sektoren 
of aan de Happart-kwestie Tel
kens werd Van den Brande spoe
dig „Van den Blusse" 

Of IS de uitroep van ontgoochel
de ACW'ers duidelijker „ Van den 
Brande, onze schande'"'^ 

Van den 
Brande: 
toch ja 
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De Volksunie wil dat een 

einde gesteld wordt aan 
het schandaal van de werk
loosheid. Ze is ervan over
tuigd dat onmiddellijk 
maatregelen kunnen ge
troffen worden om de 
werkloosheid gevoelig te 
verminderen. 

Om nochtans de werk
loosheid definitief te be
strijden moet Vlaanderen 
beschikken over alle nodi
ge bevoegdheden, midde
len en macht. 

Het tewerkstellingsplan 
van de Volksunie omvat 
dan ook drie luiken: 

1 
2 
3 

een spoedplan tegen de 
jeugdwerkloosheid; 

een algemeen plan voor de 
tewerkstelling; 

een konfederale staatsher
vorming. 

Onmiddellijk werk verschaffen aan tienduizenden 
jonge mensen. 

En op termijn aan iedereen in Vlaanderen. 

Inmiddels radikaal beletten dat werkloosheid 
ook nutteloosheid betekent. 

DAT KAN! 

Spo^plan 

De staat derft per werkloze 
een inkomen van 550.000 fr. per 
jaar. De besteding van dit be
drag moet het mogelijk maken, 
de aanwerving van pas afgestu
deerden of jonge werklozen in 
het bedrijfsleven zodanig te be
vorderen dat tienduizenden aan 
de slag kunnen. 

Ons voorstel : 
^ ^ De Rijksdienst voor Arbeids-
^ B voorziening keert een leergeld 

van 15.000 fr. per maand uit voor 
alle jongeren beneden 25 en voor alle 
schoolverlaters tot 5 jaar na hun studie, 
die door een werkgever bijkomend 
worden aangeworven. 

De werkgever past de rest van 
het normale loon bij. 

^ ^ Het leergeld is uitdovend. Het 
^ H blijft minimum 3 jaar gehand

haafd en vermindert nadien om 
volledig te verdwijnen na 5 jaar. Het be
drag van 15.000 fr. per maand kan ver
hoogd of verlaagd worden met 20 % 
naargelang de resultaten. 

^ ^ Voor de jongeren die toch nog 
^ H werkloos blijven, moeten de be

staande opslorpingsprogram-
ma's vereenvoudigd worden. De beslis
singsbevoegdheid terzake wordt best 
aan de lagere besturen toevertrouwd. 

^A Rekening houdend met de in-
^ B komsten en de uitgaven bete

kent dit spoedplan voor de 
staatskas een winstpost. 

Algemeen plan 
voor Tev!^rkstelling 

De Volksunie wil dat het be
leid inzake industrie, sociale za
ken, wetenschappelijk onder
zoek, onderwijs en vorming, 
technologie enz. samenhan
gend en bij voorrang gericht 
wordt op de tewerkstelling. 

^ ^ De overheidsschuld en het jaar-
^ B lijks tekort lopen onaanvaard

baar hoog op. De gezondmaking 
van de overheidsfinanciën is niet langer 
uit te stellen. Dit kan door een andere 
begrotingsaanpak, waarbij elke uitgave 
op haar nut en doeltreffendheid wordt 
onderzocht (zero-basis-budgettering). 

^ ^ Ter bevordering van het investe-
^ÊÊ ringsklimaat wil de Volksunie 

een gevoelige verlaging van de 
vennootschapsbelasting. Tegelijkertijd 

moet de overheidssteun aan bedrijven 
teruggeschroefd worden en gericht op 
levenskrachtige ondernemingen. 

^ ^ De verhouding tussen de totale 
^ H loonlast voor werkgevers en het 

nettoloon van werknemers 
moet kleiner worden. Dit kan door een 
grondige hervorming van de sociale 
zekerheid. De lasten mogen niet alleen 
gelegd op de lonen; ook de geautomati-
zeerde bedrijven moeten bijdragen tot 
de sociale zekerheid. Met andere woor
den: ook de robots moeten sociale 
zekerheid betalen. 

^ ^ De ondernemingszin moet be-
J B loond worden. De Volksunie 

stelt voor, naast een kostenloze 
ombudsdienst en het éénloketsysteem, 
een investeringsfonds op te richten dat 
beginnende ondernemers financieel 
steunt. 
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De Vlaaime Staat 

^ k g Op de nieuwe technologieën 
^ B moet ingespeeld worden. Er is 

een technologiebeleid vereist 
dat ook aandacht besteedt aan de 
bevordering van het wetenschappelijk 
onderzoek en aan de vernieuwing van 
ons produktieapparaat en produkten-
pakket. 

^ ^ De Volksunie wil een soepele 
^ H arbeidsorganizatie en een her

verdeling van de arbeidstijd, 
doch is geen voorstander van veralge
meende en verplichte arbeidsduurver
korting. Ze wil een herverdeling van de 
arbeidstijd op vrijwillige basis en gere
geld per bedrijf. Ter aanmoediging hier
van moeten fiskale of para-fiskale 
gunstmaatregelen uitgewerkt 

^ ^ Het onderwijs moet inspelen op 
^ B de snelle technologische ontwik

keling, zonder evenwel de alge
mene vorming te verwaarlozen. De 
kloof tussen hoog- en mingeschoolden 
moet vermeden. Voortgezette vorming 
en samenwerking met het bedrijfsleven 
en de media zijn hierbij van belang. 

^ ^ Samenhorigheid is meer dan 
^ B ooit noodzakelijk. De Volksunie 

pleit voor een breed maatschap
pelijk overleg en voor versterking van 
inspraak en medebeheer in de bedrij
ven. 

^ ^ Om zwartwerk niet langer inte-
^ B ressant te maken wil de Volks

unie een aantal diensten en wer
ken voor de partikuliere verbruiker fis
kaal aftrekbaar te maken. Er moet een 
soepel statuut komen voor zelfstandige 
bijberoepen en voor deeltijdse zelfstan
dige arbeid. 

^A De Volksunie acht het recht op 
^ H arbeid en het recht op inkomen 

onaantastbaar. Elke vorm van 
vrijwillige arbeid moet dan ook erkend 
worden als arbeid en recht geven op 
een vervangingsinkomen, dat 10 % ho
ger ligt dan de werkloosheidsuitkering. 
De stempelkontrole moet afgeschaft 
worden. 

^ ^ Zolang de werkloosheid niet vol-
^ B ledig opgeslorpt is, moeten pro-

jekten op gang gebracht die de 
nutteloosheid van het werkloos-zijn op
heffen. Vooral de gemeenten zijn ge
schikt om hiervoor initiatieven te ne
men. 

'^dhié" 

Het verwezenlijken van alge
mene tewerkstelling is niet 
haalbaar binnen de huidige 
strukturen van de Belgische 
staat Ze werken geld- en ener
gieverspilling in de hand. De 
Vlaamse welvaart wordt afge
roomd ten voordele van Wallo
nië. 

Om daaraan een einde te 
stellen moet eens en voor goed 
een klare, eenvoudige staats-
struktuur in het leven geroepen 
worden. 

^ ^ De Volksunie wil de omvorming 
^ B van de Belgische staat tot een 

konfederatie van Vlaanderen en 
Wallonië. De konfederatie en de lidsta
ten moeten beschikken over eigen 
grondwettelijke strukturen, dit wil zeg
gen een regering en een parlement 

^ u Bij de konfederatie horen 
^ H slechts de bevoegdheden die 

onmisbaar zijn om een konfede
raal model in stand te houden. Ze 
betreffen de landsverdediging, het wijzi
gen van de konfederale grondwet het 

waarborgen van de grondwettelijke 
rechten en vrijheden, de basisbeginse
len van de sociale zekerheid, de algeme
ne lijn van het buitenlands beleid en de 
minimumvoorwaarden voor het handha
ven van de ekonomische en monetaire 
unie. 

^ ^ Alle andere bevoegdheden be-
^ B horen aan de lidstaten. Daaruit 

vloeit vanzelfsprekend voort dat 
de lidstaten onder meer volledig be
voegd zijn voor hun sociaal-ekonomisch 
en industrieel beleid, voor de landbouw, 
het onderwijs, de uitbouw van de socia
le zekerheid, de uitvoer, de kredietverle
ning, de infrastruktuurwerken, het we
tenschappelijk onderzoek, de buiten
landse handel, enz. 

^ ^ De bevoegdheids- en belangen-
^ B konflikten zullen geregeld wor

den door een hooggerechtshof. 

^ ^ De lidstaten zijn volledig be-
^ B voegd op fiskaal gebied. Zij be

schikken over de opbrengst van 
alle op hun grondgebied geïnde belas
tingen. Bij konfederale overeenkomst 
moet voorzien worden in de middelen 
die nodig zijn voor het uitoefenen van 
de bevoegdheden van de konfederatie. 

• * Dit is het VU-plan voor algemene tewerk
stelling, goedgekeurd op ons kongres. 

Het „spoedplan" werd inmiddels reeds inge
diend als wetsvoorstel. Indien het de overige 
partijen ernst is met de tewerkstelling, kan 
het spoedig wet worden. 

Wat de uiteindelijke oplossing betreft, 
„werk voor iedereen in 

een Vlaamse staaf: dit zal voor ons een 
belangrijke inzet zijn bij de komende ver
kiezingen. 

Ik reken op alle kaderleden en mandataris
sen van de partij om — bij middel van de 
streekpers, van pamfletten en volksverga
deringen — heel het Vlaamse volk duidelijk 
te maken: ja, het kan! Met de Volksunie! * * 

Vic Anciaux, 
VU-voorzitter. 

^ ^ Tussen de lidstaten blijft een 
^ B solidariteit gehandhaafd. Bij kon

federale overeenkomst wordt 
de omvang ervan bepaald en de nor
men volgens dewelke ze besteed wor
den. Ze zal doorzichtig zijn en gebon
den aan strikte voorwaarden. 

^ 1 De hoofdstad van de konfedera-
^ ^ tie, begrensd tot de huidige 

19 gemeenten van de Brusselse 
agglomeratie, zal een speciaal statuut 
hebben aangepast aan haar bijzondere 
situatie. De beide gemeenschappen 
staan er op voet van strikte gelijkheid. 

^ A Inzake kulturele en persoonsge-
^ ^ bonden aangelegenheden in de 

ruimste zin van het woord zullen 
de lidstaten bevoegd zijn voor het be
leid in de hoofdstad ten opzichte van de 
mensen van hun gemeenschap. De 
inwoners van de hoofdstad nemen deel 
aan het politieke leven van de Vlaamse 
of Franse gemeenschap. 

^u De Duitstalige gemeenschap zal 
^ B rechtstreeks afhankelijk zijn van 

het konfederaal gezag, met een 
aangepast zelfbestuur. 

^u De lidstaten moeten internatio-
^ B nale rechtspersoonlijkheid heb

ben, met de bevoegdheid om 
verdragen te sluiten en hun buitenland
se vertegenwoordiging te regelen, on
der meer in de Europese en internatio
nale instellingen. 
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Volksunie-kamerfraktie: 

„Armoede en raketten 
als goedkope roomtaart" 

Dinsdagochtend, omstreeks 5 uur, viel na een debat van zowat 35 uren het ver
dict over de regeringsmededeling. Meerderheid tegen oppositie verkreeg Martens 
V het vertrouwen, zowel voor de sociaal-ekonomische en fiskale aktualizering als 
voor de rakettenbeslissing. 

Slechts gewezen minister Dhoore en mevrouw Zefa De Loore uit de Kempen 
hielden het CVP-been stijf en stemden met in met het plaatsingsbesluit Vanden 
Brande — dagenlang in een spannende „retraite" — keerde uiteindelijk kazak. 
Hoeveelste keer reeds? 

Op de keper beschouwd is de aktualizering van het regeerprogramma een gro
te verkiezingsklucht geworden. Terwijl bij de beslissing over de raketten terecht de 
vraag rijst wat dit alles nog met demokratie te maken heeft. 

VRIJDAGNAMIDDAG open
de Martens zijn kiescam
pagne Een voltallige ka

mer, binnen- en buitenlandse pers, 
radio en TV Een betere start was 
niet denkbaar 

De begrotingskontrole 1985 
werd gauw-gauw afgedaan met 
de verwijzing naar een slordig, 
holderdebolder opgesteld doku-
ment De aandacht ging naar mor
gen het programma van Martens 
VI, VII enz werd opgediend als 
een grote roomtaart met beloften, 
gaande van belastingvermindering 
over gezinsvriendelijke maatrege
len tot verhoogde kinderbijslagen 

CVP en PVV bereidden voor 
zichzelf voorwaar een prachtige 
pijnstiller om naar de kiezer te 
gaan 

Een oeroud 
recept 

Zowel met de demokratie als 
met de deontologie werd een aar
dig loopje genomen Aldus Jaak 
Gabriels die eraan toevoegde „In
dien men een klein beetje geloof
waardig had willen overkomen, 
dan moest vooreerst over 1985 
gesproken worden" 

En wat 1985 betreft, stelden 
Willy Desaeyere en Hugo Schiltz 
onverbiddelijk dat de regenng 
blijft werken met opgesmukte ba
lansen Van echte sanering is geen 
sprake De lasten worden naar de 
toekomst afgewenteld — „het ge
drag van gokkers ' — en voor het 
overige moeten vooral het sociale 
luik en het tewerkstellingspro
gramma het ontgelden Als doekje 

voor het bloeden werd dan, na 
een sociale hakbijl van 11,6 miljard, 
een povere 1,3 miljard uitgetrok
ken voor armoedebestnjding En 
inzake tewerkstelling vond de re
genng troost bij de stabilizatie van 
de stijging van de werkloosheid 
Johan De Mol bespeurde echter 
een andere stabilizatie die van de 
werkloosheidsuitkeringen 

Zelfs Martens moest in zijn re
pliek toegeven dat vooral de so

ciale uitgaven geviseerd werden 
Een andere mea culpa uitte hij 
voor de stijging van de fiskale 
druk tijdens zijn regeerperiode 
Om die pil te vergulden, haalde hij 
een oeroud recept van stal „Mor
gen scheert men gratis" Het fata 
morgana van de belastingvermin-
denng moet de bevolking gunsti
ger stemmen Waarom dan met 
zeer konkreet het overslaan van 
de indexaanpassing in 1986 af

schaffen"? Maar op die vraag 
kreeg Desaeyere geen antwoord 

Bulldozer Gol 
Het heeft er veel van weg dat 

de regenng helemaal met rond 
was met de begrotingskontrole 
En toch moest het werk af zijn te
gen 15 maart, de aankomstdatum 
van de kruisraketten En waarom 
al dat slechte nieuws dan niet 
koppelen aan goedkope rozegeur 
en maneschijn-beloften"? 

Over de afloop van het raket-
tendebat — al heeft het parlement 
ter zake geen beslissingsrecht — 
heerste lange tijd twijfel Bij een 
vijftal CVP'ers waaronder Vanden 
Brande en Dhoore kon er na 
Martens' mededeling van de be
slissing geen applaus af De CVP-
machine begon te draaien Kopr 
pen werden getete) Eyskens en 
Buchmann keerden ijlings weer uit 
het buitenland Gissingen lagen zo 
te grabbel En vooral waren alle 
ogen gencht op de CVP-frëktie, 
zeker wanneer deze de ganse 

Olifant baart muis 
OM een belastingverlaging te 

kunnen doorvoeren moeten 
allereerst de overheidsuitga

ven kritisch onderzocht worden. 
Nog steeds wordt er met geld ge
morst. 

Daadwerkelijk besparen vergt 
ook het uitschakelen van commu
nautaire kompensaties en ave
rechtse solidariteiten. Waarom 
ontvangt de Waalse gemeenschap 
nog steeds 17 miljard meer dan de 
Vlaamse? Met 3.000 tot 4.000 frank 
meer per inwoner zou Vlaanderen 
vele jaren het tekort van de Kem
pense Steenkoolmijnen zelf kun
nen betalen en nog heel wat over
houden om de werkloosheid te be
strijden. 

Tot slot moet het gezag van de 
staat hersteld worden tegenover de 
zuilen en belangengroepen. Tegen 
de „baronnen" van de zuilen dur
ven de zogezegde „s te rke" mannen 
van deze regering niet optreden. 
Betaalt een dokter zijn bijdrage aan 
de Orde niet, dan vliegt hij de nor in. 
Installeert een ander dokter een 
onwetteli jke scanner, dan wordt hij 
beloond. 

Pas als deze drie voorwaarden 
vervuld zijn, kan er aan belasting
verlaging gedacht worden. Nu be
looft de regering een verlaging zon
der te zeggen hoe deze moet gefi
nancierd worden. Of: „De olifant 
baart een muj is" ! 

(Hugo Schiltz, VU-kamerlid) 

F Baert „Stemmen voor Martens 
IS stemmen voor Gol" 

maandag afwezig bleef uit de 
openbare zitting 

Vanden Brande zelf werd ijlings 
vervangen door zijn partijgenoot 
Dupré om de sociaal-ekonomi-
sche visie van zijn partij uiteen te 
zetten Twee dagen lang trok hij 
zich terug in „retraite" Pas dins
dagnamiddag, bij de aanvang van 
het rakettendebat, dook hij op
nieuw op Gespannen glimla
chend Maar vooral plat gewalst 
door bulldozer Gol Deze had dui
delijk laten verstaan dat hij de 
neen-stem van een fraktievoorzit-
ter met zou dulden Het zou ja wor
den of de val van Martens V 

En eens te meer is het woord 
van Gol almachtig gebleken De 
storm luwde. Vanden Brande 
mocht nog net uit persoonlijk 
naam mededelen dat hij het liever 
anders had gewild Het woord van 
Frans Baert kwam sneller uit dan 
verwacht „Stemmen voor Mar
tens staat gelijk met stemmen 
voor Gol" 

Eens deze bom onschadelijk 
gemaakt, viel elke spanning weg 
Al bleef het debat in een zeer 
bitsige sfeer verlopen Volgens 
Vic Anciaux moet de oorzaak 
daarvan vooral gezocht worden in 
de wijze waarop de regering dit 
dossier afhaspelde stuntelig, als 
een vazal en zonder rekening te 
houden met de parlementaire de
mokratie en de wil van het volk 
Wat de plaatsing zelf betreft, be
wees specialist Jan Verniers dat 
noch de afschnkking, noch het 
Sovjet-overwicht, noch het bond
genootschap deze rechtvaardi
gen Zijns inziens had het dossier 
sedert lang reeds elk militaire be
lang overstegen Het was een poli
tieke aangelegenheid geworden 

En vanuit dat Inzicht kan sa
men met Jaak Gabriels besloten 
worden- „Deze beslissing is de 
meest fundamentele aanslag op 
het demokratisch besluitvor
mingsproces, maar bovendien is 
het een echte aanslag op de 
demokratie zelf Hoe kan de be
volking nog langer geloven in 
een politiek die zo hooghartig 
aan de stem van het volk voorbij
gaat.." 
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Vic Anciaux: 

„Martens, 
gevaarlijk man t t 

• J l MA T vrijdag gebeurde, il-
MMWM lustreert een uiterst 
• » " ^ gevaarlijke mentaliteit, 

mijnheer de Eerste minister" Zo 
opende voorzitter Vic Anciaux zijn 
tussenkomst in het rakettendebat 
Anciaux vroeg de premier om 
uitleg over wie — nadat het licht 
op groen was gezet — tot de 

onmiddellijke uitvoering besliste 
Bovenal uitte hij zijn verwondenng 
over de snelheid „ er was toch 
geen gevaar dat de Sovjetunie 
tijdens het weekeinde zou aanval
len"^" Of was de beslissing in feite 
reeds voor de toezegging geval
len? 

Kort herhaalde Anciaux de mo
tieven, waarom de VU zich tegen 

de installatie heeft verzet en ook in 
de toekomst zal ijveren om de 
tuigen opnieuw weg te krijgen De 
VU IS gehecht aan de Westerse 
waarden en het loont de moeite 
deze te beschermen, maar die 
verdediging moet zinrijk blijven 
Het opvijzelen van de nucleaire 
bewapening tot ver boven het 
vermogen van algehele vernieti
ging IS zinloos 

Even haalde de voorzitter uit 
naar hen, die alle tegenstanders 
verdacht maken en voorstellen als 
„kommunistische spionnen" „Zijn 
de Vlaamse universiteitsrektoren, 
pater Van Isacker, ere-abt Dek
kers en anderen dan naïeve onno
zelaars"^" 

In zijn kritiek wees hij voorts op 
de schuld die de PVV in deze 
kwestie draagt Vooral hekelde hij 
de CVP, die hoop wekte maar dit 
nu de kop indrukt De koppeling 
van de rakettenstemming aan het 
lot van de regering noemde hij 
onbetamelijk en belet dat elk ka
merlid in eer en geweten stemt 

„Eens koesterde de Vlaamse 
bevolking hoge verwachtingen in 
Martens Maar sinds hij zich de 
sterkste man van het land voelt is 
hij op gevaarlijke weg Erger nog, 
mijnheer Martens, U is een ge
vaarlijk man geworden" 

Hugo Schiltz: 

„Morgen 
scheert men 
gratis" 
DE openbare financiën wer

den en worden met gesa
neerd De werkelijke toe

stand wordt verzwegen en ver
donkermaand Met kunstgrepen 
worden de begroting en het netto 
te financieren saldo opgesmukt 
Men gaat voort de lasten voor 
zich uit te schuiven Dit is het 
gedrag van gokkers, met van 
strenge beheerders 

De waarheid is, dat van 1981 tot 
1984 het bruto te financieren sal
do van de Belgische overheid 
steeg met 200 miljard Voor 1984 
bedraagt het 826,6 miljard i 

Nog erger is de haast bedrieglij
ke wijze waarop de overheid via 
het ondemokratisch procédé van 
de debutgettering verdoken schul
den opstapelt die voor de burger 
verzwegen worden en zelfs voor 
de parlementsleden moeilijk te 
achterhalen zijn Het met in de 
prognoses opnemen van de ge
volgen voor de overheidsfinanciën 
van de gedebudgetteerde schuld 
IS gewoon volksmisleidingi 

Op dit ogenblik moet onze ge
debudgetteerde» schuld geraamd 
worden op 420 miljard, waarvan 
de goede helft voor de zgn natio
nale sektoren Zeg maar de finan-
cienng van het staalplan 

De regering belooft nu een be
lastingverlaging zonder te zeggen 
wie dit zal betalen en hoe Dit 
gedeelte van de regeringsverkla-
nng is noch min noch meer dan 
een verkiezingspamflet, met de 
bedoeling te doen vergeten dat 
deze regering de fiskale druk op 
de inkomsten van de burger heeft 
opgedreven tot een nooit geziene 
hoogte 

Meteen eindigt Martens V zijn 
ambtstermijn in volle dubbelzinnig
heid, in volksmisleiding volgens 
het oeroude recept van „Morgen 
scheert men gratis" 

-m\— 
KIMER 

Willy 
Desaeyere: 

rr Een fata 
morgana..." 
W O L G E N S Willy Desaeyere is 
' ' de regeringsmededeling met 

mm of met meer dan een schuld
bekentenis voor de fouten van de 
jongste jaren „In feite heeft de 
regering de belastingen sterk ver
hoogd en gezorgd voor een explo
sie van de staatsuitgaven Van
daag pleit ZIJ nu plots voor een be
lastingverlaging " 

De mededeling heeft dan ook 
een onverbloemd demagogisch 
en elektoraal opzet „Het fata mor
gana van de belastingverlaging 
moet het de bevolking gemakkelij
ker maken om de pil van de 
inleveringen te slikken De erva
ring leert evenwel dat zulke belof
ten snel vergeten en nooit gereali
seerd worden" 

De voorbije jaren was bvb de 
indexering van de belastingscha
len een onhaalbare kaart Waarom 
vallen plots alle bezwaren weg"? 
Waarom wordt voor 1986 een 
belastingvermindenng aangekon
digd en wordt toch het overslaan 
van een indexaanpassing met af
geschaft"? 

Jaak Gabriels: 
„...werkgroep 
voor armoede" 
EEN aktieve Jaak Gabriels han

delde zowel over het sociale 
luik van de regeringsmededeling 
als over de rakettenkwestie 

Sedert het aantreden van Mar
tens I IS het gezinsinkomen met 
10 % gedaald, terwijl de belastin
gen met 5 % stegen Nu voorziet 
de regenng nogmaals, 11,6 miljard 
besparingen in de sociale cel, „ en 
om het eigen geweten wat te 
sussen heeft men dan een zoet-

schreven voor de bestrijding van 
de armoede " Nog pijnlijker wordt 
het, wanneer men leest dat de 
regering nu nog een werkgroep in 
het leven roept die de koordinatie 
van de hulpverlening moet bevor
deren „Studie- en werkgroepen 
zijn er genoeg geweest Men moet 
er gewoon iets aan doen en nogal 
wat meer dan men nu voorstelt'" 

BIJ het rakettendebat verwoord
de de Limburger de inzichten van 
zijn generatie „Nooit meer oorlog 
betekent voor ons, generatie van 
na de oorlog, dat we ons moreel, 
etisch en humanitair verplicht voe
len alles te ondernemen om deze 
opdracht positief waar te maken " 

Jan Verniers: 

„Militaire 
nonsens!" 

• AN Verniers benaderde de ra-
^ kettenkwestie vanuit een ei
gen hoek „Rechtvaardigen onze 
NA VO-verplichtingen de beslis
sing tot plaatsing van de kruisra
ketten"^" 

Voorstanders beroepn zich op 
dne argumenten de afschnkking, 
het Sovjet-overwicht en het bond
genootschap Wat de afschrikking 
betreft was het oordeel van de 
VU-specialist vernietigend „Niet 

alleen leidt deze tot versnelde 
bewapening, bovendien is ze 
voorbijgestreefd en strijdig met 
het NA VO-verdrag zelf" Als reak-
tie op het Sovjet-overwicht noem
de Verniers de plaatsing van kruis
raketten militaire nonsens en zelfs 
misdadig „De sterkte van het de-
fensiescherm ligt met in het even
wicht of overwicht in aantallen van 
dezelfde wapens, maar in de op
vangmogelijkheden en de neutrali-
zatie van het gebruikte wapen bij 
de tegenstrever" En het woordje 
„bondgenootschap" vervangt men 
in deze kwestie beter door „vazali-
teit" „De VSA zijn en producent 
en verkoper-leverancier en onder
handelaar én gebruiksgerechtig-
de, wat een te hoge machtspositie 
IS in een bondgenootschap " 

Johan De Mol: 

„Uitkering 
stabilizeert!" 

SPREKEN van een stabilizenng 
van de werkloosheid is vol

gens Johan De Mol volkomen 
onjuist tenzij men het over de 
uitkeringen zou hebben „De werk
lozen hebben gemiddeld 5 % 
moeten inleveren, zodat de mini
mumuitkering in ons land beneden 
het armoedeniveau ligt dat door 
de Internationale Arbeidsorganiza-
tie IS vastgesteld" 

Op de begroting van arbeid en 
tewerkstelling zal 5,5 miljard be
spaard worden Het gaat hier 
evenwel met om bezuinigingen, 
maar wel om het doorschuiven 
van lasten naar andere organis
men en zelfs partikulieren ,Dat zal 
reeds dit jaar gebeuren maar de 
belastingbeloften kunnen pas na 
dit jaar gerealizeerd worden " Het 
inkomen van de mensen die het al 
met ruim hebben, wordt door deze 
neo-liberale regenng dan ook ver
der aangetast 

„Velen zien met ongeduld het 
einde van deze regering tege
moet Meteen zal dan een einde 
komen aan de sociale afbraak de 
rampzalige tewerkstellingspolitiek 
en de raketten" 
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Kosten-baten analyse van VU-Limburg: 

KS sluiten is 
doodsteei^ voor 
20.000 Limburgse 
gezinnen 

HASSELT — Omwille van akute financieringspro
blemen (vanaf 1986) die zich voor de Kempische 
Steenkolenmijnen aandienen worden ook konkrete 
sluitingsplannen overwogen voor de Limburgse mij
nen. 

Alvast in het kader van de door Martens V bij 
herhaling hardnekkig gepredikte „afremming van de 
toename van de werkloosheid,, is het duidelijk dat een 
nonsensikale drastische „afbouw", zegge en schrijve 
definitieve sluiting, van de KS het tegendeel van de be
leden politieke lippendienst voor Limburg inhoudt 

OOK de huidige regerings
partijen, CVP en PVV, 
prediken beter en meer 

werk voor de Limburgers C ) 
Maar intussen wordt wél de KS-

sluiting in onverminderde mate 
voorbereid Met ekonomieminister 
Eyskens als afbouwbegeleider 

Grote verliezen 
Vorige week heeft de VU-Lim-

burg — in samenwerking met het 
aktiekomitee „Red onze mijnen" 
— een lijvige studie gepubliceerd 
waarin het belang en de volgehou
den leefbaarheid van de KS wor
den aangetoond 

Het VU-dossier verscheen on
der de titel „Welke toekomst voor 
de Kempense Steenkoolmijnen''" 

Men kan met verhelen dat de 
KS-mijnen ook in de komende 
jaren, én zelfs bij verbeterd be
heer, nog te kampen zullen heb
ben met exploitatieverliezen Maar 
die kunnen behoorlijk ingekrom
pen worden 

Afgezien van beheersopnspin-
gen is de voortgezette uitbating 
van de KS voor ons land te verant
woorden in het licht van de prog
noses op gebied van steenkool-
verbruik (een verdubbeling tegen 
2 0000, omwille van de vaststelling 

dat ons land nu reeds voor meer 
dan 90 procent afhankelijk is van 
het buitenland, en omwille van de 
verwachting dat elektnciteitspro-
duktie op basis van steenkool 
goedkoper zal uitvallen dan met 
de systemen van kernenergie 

Lijvig dossier 
Het lijvig VU-dossier werd toe

gelicht door gewezen minister 
voor Wetenschapsbeleid en hui
dig senator Rik Vandekerckhove, 
en de kamerleden Jaak Gabriels 
en Willy Desaeyere 

Allereerst belichtte de Breese 
burgemeester Jaak Gabriels het 
enorme probleem van de werk
loosheid en de sociaal-ekonomi-
sche achteruitstelling van de pro
vincie Limburg 

Uit een recent rapport van de 
regionale Kommssie van het Euro
pees parlement blijkt duidelijk dat 
Limburg de 18de armste regio is, 
globaal bekeken 

Terwijl anderzijds inzake de 
grootheid van de werkloosheid, in 
vergelijking met de aktieve bevol
king, Limburg in de EG de koplo
per is met het hoogste rode cijfer 
van 22 procent werklozen 

En, volgens prognoses, zal het 
er in Limburg op het vlak van 

Bon 
Naam 

Adres 

bestelt exemplaren van „Werk voor Iedereen" 

Handtekening 

werkgelegenheid in de komende 
jaren hoegenaamd met op verbe
teren 

75 procent van de aangroei van 
de Belgische bevolking zal tot het 
jaar 2000 in Limburg genoteerd 
worden 

Nu reeds wordt Limburg geteis
terd door een werkloosheid van 
26 ten honderd (werklozen in ver
gelijking met arbeidsgeschikten) 
terwijl bovendien maar liefst een 
derde van de werklozen jongeren 
zijn van beneden de 25 jaar 

De KS IS werkgever voor 
(rechtstreeks) liefst 19000 Lim
burgers In het arrondissement 
Hasselt is het zelfs zo dat nage
noeg 1 op de 7 vast tewerkgestel-
den bij de kolenmijn-bedrijvigheid 
genoteerd wordt 

En het hoeft geen groot betoog 
om te beseffen dat via „nevenbe-
drijven" nog eens duizenden (naar 
schatting tienduizend) Limburgers 
werk vinden 

Uit zogeheten makro-ekonomi-
sche berekeningen kan men be
sluiten dat een drastische afbouw 
van de KS onder meer als resul
taat zou hebben een drakonische 
vermindering van het welvaartsni
veau in Limburg 

Vanzelfsprekend, alleen omwil
le van het behoud van tewerkstel
ling kan men bezwaarlijk jarenlang 
verlieslatende bedrijven overeind 
houden 

Maar, men kan toch met naast 
vroeger aangegane verbintenis
sen kijken Vooral de Zwartberg
akkoorden van '66 en later Slui
ting van mijnen werd destijds ge
koppeld aan het verwezenlijken 
van vervangende werkgelegen
heid en het integraal „dekken" van 
exploitatieverliezen tot 1997 

Maar, al die politieke beloftes 
werden op de helling gezet door 
het „monsterakkoord" van 26 juli 
1983 

WER 

Dat akkoord voorzag plots in 
regionalizering van de exploitatie
verliezen van de KS na 1987 
Precies de verliezen, de tekorten, 
werden geregionalizeerd, al de 
rest blijft nationaal 

Bovendien wordt deze schen
ding van de vroeger aangegane 
verbintenissen ook nog gekop
peld aan nieuwe miljardensteun 
voor Cockerill-Sambre meer dan 
90 miljard frank 

Afgezien van die politieke 
woordbreuk en de communautai
re koppelingspolitiek kan men met 
kijken naast de evolutie van de 
steenkoolbehoeften in de komen
de jaren 

De vooruitzichten op wereldni
veau voorzien in een verdubbeling 
van de vraag naar steenkolen 

Ook in ons land zal er invoer 
van steenkolen nodig blijven ten 
belope van het dubbele van de 
produktie uit eigen exploitatiebek-
kens 

Beperking van produktie — dus 
sluiting van Limburgse mijnen — 
heeft meteen als konsekwentie 
dat de steenkoolinvoer dient op
gedreven te worden 

Welk rendement? 
Daartegenover staat dat de 

steenkool-voorraden in de Kem
pen volgens de gegevens van de 
geologische dienst biezonder ont-
ginbaar zijn, vooral in het Noorden 
van de gekende Limburgse kolen
bekkens 

En het zijn precies de daar in 
massa ontginbare stoomkolen die 
perfekt beantwoorden aan een 
stijgende commerciële vraag op 
de afzetmarkt 

Men kan natuurlijk ook met kij
ken naast het enorme probleem 
van de dure KS-prijzen Het pro
bleem dateert met van vandaag 

Sinds 1950 reeds kampt men 
met grote verliezen in het Lim
burgse Zuiderbekken 

Hierbij dient wel aangestipt te 
worden dat die rode verliescijfers 
een Westeuropese kwaal zijn El
ders, vooral in West-Duitsland, 
zoekt men goede remedies wat 
betreft onder meer het verbeteren 
van het rendement van de „onder-
gronders" 

Voor het Limburgse bekken 
schuilt hier evenwel een groot 
gevaar in men dreigt het rende-

Een onmisbaar studieboek! 
Het boek „Werk voor iedereen in Vlaanderen Een strategie voor 

volledige tewerkstelling" werd geschreven door Andre Geens, verant
woordelijke van de VU-studiedienst Het is een onmisbaar dokument bij 
het geslaagde Werk-kongres van Kortrijk Het boek kost 300 fr en kan 
bekomen worden op het VU-sekretanaat, Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel 
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ment van de ondergronders te 
zwaar te penalizeren bij het bere
kenen van de globale kostpnjs 

Hierbij dient dan bovendien ook 
aangestipt te worden dat de KS 
sinds jaren gebonden is door kon-
traktpnjzen, die slechts stoelen op 
eenzijdige verplichtingen Onder 
meer ten voordele van het Waalse 
staalbekken Cockerill-Sambre 

Nadelen op 
een weegschaal 

Men kan inderdaad met kijken 
naast de nadelige aspekten van 
het verder uitbaten van de Lim
burgse kolenlagen Er zijn de enor
me verliescijfers Vooral dat 

Maar, daarentegen, wat zijn de 
nadelige gevolgen van het sluiten 
van de Limburgse mijnen? 

Een enorme nefaste weerslag 
op de tewerkstelling in deze 
Vlaamse provincie die en de 
meeste jonge werklozen en de 
meeste jonge werkzoekenden telt 

Maar bovendien sluiting van de 
KS betekent een negatieve weer
slag op de betalingsbalans van 
20 miljard fr per jaar Volgens een 
studie van de Dienst Nijverheids-
bevordering is er bijkomend jaar
lijks een kost van 10 miljard frank 

Men kan, zoals gemeld ook met 
kijken naast de toenemende af
hankelijkheid op gebied van ener
gievoorziening van het buitenland 

Wat tenslotte betreft de vraag 
naar zekerheid van energievoor
ziening kan men bezwaarlijk ont
kennen dat bijvoorbeeld kolen-
centrales, wegens hun kortere 
bouwtijd en bescheidener om
vang, enorm minder problemen 
stellen dan bijvoorbeeld de aan-
boud van een nieuwe kerncentra
le 

Offers 
Uiteindelijk benadrukt de VU-

Limburg allereerst dat een kolen
mijn die gesloten wordt voor goed 
dichtbhjft 

Ten tweede is het, op basis van 
zoveel studies, een uitgemaakte 
zaak dat de verkoop van KS-
steenkolen nog behoorlijk konkur-
rentieel kan doorgaan indien ein
delijk werk wordt gemaakt van het 
bedingen van behoorlijke kon-
traktprijzen op de internationale 
markt 

Niet alleen op de internationale 
markt, ook inzake de scheefge
trokken commerciële verbintenis
sen wat betreft onder meer de 
leveringen bij Cockerill-Sambre 

Wat dat betreft verweet gewe
zen minister Rik Vandekerckhove 
de KS-top van belangenvorming 
bij de prijsvorming van de KS-
kolen 

Tenslotte, en met in het minst, 
laakt de VU-Limburg andermaal 
het feit dat de voorziene „Vlaamse 
suksessierechten" en de ristorno's 
(op de personenbelasting of op 
zijn minst op de door het KS-
personeel betaalde belasting) nog 
met zijn toegekend 

Men blijft het spelletje spelen 
van de KS-verliezen zijn voor 
rekening van de Vlamingen, terwijl 
de KS inmiddels onverminderd 
offers dient te brengen ten voor
dele van onder meer verlieslaten
de Waalse staalovens 
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VU-akties in het teken van 

Vrede en 
ontwapening 

De voorbije dagen was alle aandacht gericht op de 
afwikkeling van het rakettendossier Ondertussen 
staan deze mensdomvernietigende tuigen reeds ge
bruiksklaar opgesteld in het Waalse Florennes. 

De Vlaamsnationalisten lieten zich niet onbetuigd 
en waren biezonder aktief in het Parlement én 
daarbuiten. De „nooit meer oorlog'-gedachte drukte een stempel op deze manifestatie 

VORIGE donderdag onder
namen een tiental VU-par-
lementsleden een verras

sende aktie aan de ambassades 
van de beide grootmachten 

Vijf vóór 
twaalf 

De VU-mandatarissen, o l v al
gemeen voorzitter Vic Anciaux, 
overhandigden aan de ambassa
deur van de Sovjetunie en van de 
Verenigde Staten een grote kin-
derklok, waarop het vijf vóór 
twaalf IS De voorzitter vroeg dat 
deze beide gezanten dit symbo
lisch geschenk aan hun respektie-
ve Geneefse onderhandelaars 
zouden willen overhandigen 

In een brief aan de ambassa
deur van de Verenigde Staten en 
van de Sovjetunie verduidelijkte 
V IC Anciaux de bedoeling (Lees 
afzonderlijke tekst) 

De VU-delegatie bestond uit de 
senatoren Guido Van In en Walter 
Luyten en de kamerleden Johan 
de Mol, Luk Vanhorenbeek, Franz 
Van Steenkiste, Jaak Gabriels, 
Joos Somers, Jef Valkeniers, Willy 
Desaeyere en uiteraard Vic An
ciaux 

IJzertoren 
Tijdens de ochtend van de mas

sale vredesbetoging werd door de 
Volksuniejongeren van West-
Vlaanderen een ingetogen bloe-

Geachte Heer Ambassadeur, 
Nmms éefmfemenm^kti&s vm d0 Vdk^mie ov&fmdlg ^ 

UNert^emkM wa^Qp hetmffvóór iw3#fe Mf verzmkm U 
(hz0 khk i>ver te maken aan cfe v&te^nwoorti^m^ \^m uw fmd 
bijés^t&^ekmgmi vmGerévBoptkiéieramhmmerdwezen 
dat het mderdmd vijf voor twasif min een door bewapening en 
hongersnoden gskwéde wereld 

Dat wij een kinderkfok kozen, is niet toevsÊg Wij aten, die m 
een door de wapenwedhop bedreigde en verarmde wereld le
ven hebben het recht van uw vertegenwoord^ers te eisen dat zij 
de toekonrtst waarin onze kinderen ziMen teven rvet verder 

Oe natte dm U vertegenwoordigt heer Ambassadeur beschikt 
samen met <fe andere grootmacht over bewapening of ontspan
ning, over oorlog of vrede. 

Er is nog ffp om de wereld te bevrijden van de bedreiging der 
atoomwapens tr ês nog tijd om de raketten, die q/? ons gencht 
sjn, af te bouwen. Er^ nog tijd om aan deze kinderen een wereld 
te schenken bevripi vm angst Maar het is vijf vöór twaalf. 

menhulde gehouden aan de IJzer-
toren te Diksmuide De honderd 
VUJO-ers waren in het gezel
schap van senator Michel Ca-
poen, volksvertegenwoordiger Ju-
lien Desseyn en Europarlements
lid Jaak Vandemeulebroucke 

In een korte toespraak lichtte 
VUJO-voorzitter Bart de Nijn de 
bedoeling toe „Wij willen hiermee 
aantonen dat onze vredeswil al 
van oudsher in ons banier staat 

geschreven en dat we in Brussel 
betogen met de slogan die in vier 
talen op ons vredesmonument ge
beiteld staat „Nooit meer oorlogi" 

Jaak Vandemeulebroucke he
kelde de onbeschaamdheid van 
de Belgische regenng i v m de 
kruisrakettenbeslissing en dit té
gen de diepgewortelde vredeswil 
van het Vlaamse volk in „Europa 
mag met nogmaals het bloedige 
slagveld worden 

Betoging 
Zondagnamiddag was er dan 

de grote Vredesbetoging Ruim 
100 000 manifestanten — voor het 
overgrote deel Vlamingen — stap
ten urenlang van Brussel-Noord 
naar Brussel-Zuid De hele op
tocht verliep erg vreedzaam, vaak 
ludiek maar toch biezonder anti-
regenngsgezind De kabinetsbe
slissing en de veel te snelle plaat
sing voelden de betogers terecht 
als een laffe kaakslag aan 

Onder deze vredesbetogers 
bevonden zich verschillende hon
derden Vlaamsnationalisten Van
af halftwee waren zij samenge
stroomd op het Barrikadenplein 
Van daaruit ging deze vrij kompak-
te groep naar het Rogierplein Op 
kop stapte de partijleiding met de 
nationale mandatarissen, achter 
een immens groot spandoek 
„Nooit meer oorlog". De vele leeu-
wevlaggen, afdelingsvlaggen, bad
ges en zelfklevers vormden a h w 
een gele streep in de sliert van 

groene ACW-delegaties en rode 
organizaties 

Opvallend waren de talrijke 
sympatiebetuigingen voor de VU-
deelnemers Herhaaldelijk werden 
ZIJ door de toeschouwers met 
applaus gefeliciteerd Ook de bin
nen- en buitenlandse televisieploe
gen konden met naast deze in
drukwekkende groep nationalis
ten kijken De slogan „Nooit meer 
oorlog" evenals de liederen „Vre
de aan alle mensen van goede wil" 
en „We will live in peace" klonken 
steeds weer opnieuw uit deze 
massa 

De oproep van de Vlaamse 
universiteitsrektoren, het manifest 
van pater Karel van Isacker, de 
„ieder zijn waarheid"-uitzending 
van de zondagochtend, maar 
vooral ook de garantie dat de VU 
als een eigen, onafhankelijke 
groep zou opstaopen, hadden er
toe bijgedragen dat zovele 
Vlaamsnationalisten bewust mee
deden Het werd een klinkend 
sukses 

De kop van de VU-manifestanten op de vredesbetoging, omringd door 
tientallen leeuwevlaggen 

Voorzitter Anciaux overhandigt de symbolische klok en de bijhorende 
brief aan de sekretaris van de Russische ambassadeur, Vladimir 

Padchedko 

Hetzelfde geschenk werd overhandigd aan de politieke raad van de 
Amerikaanse ambassadeur, Marsch Daarvan mochten we echter geen 
kiekje nemen Dan maar een groepsfoto aan de deur Senator Van In 

was toen reeds terug naar het Parlement 

• m 
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Bretoense eenheid in de maak 

Occitaanse 
nationalisten halen 
in Haute-Loire 46,5 /̂o 

De kantonnale verkiezingen in Frankrijk waren niet 
alleen een belangrijke test voor de grote politieke fa
milies: een paar van onze zusterpartijen namen er 
eveneens aan deel 

ZO was er een kandidaat van 
de Elzasser partij in het 
departement Haut-Rhin die 

10 % haalde Het is erg moeilijk 
door te breken in Elsass Tijdens 
de vorige verkiezingen haalde een 
andere kandidaat in Hagenau wel 
1 4 % , en dat is natuurlijk geen 
slecht resultaat, maar al bij al moet 
de bundeling van de politieke 
krachten in Elsass nog gebeuren 

Bretoense 
eenheid? 

in Bretagne is het anders ge
steld daar dongen twee van onze 
zusterpartijen naar kantonnale 
mandaten Enerzijds stelde de 
Union Démocratique Bretonne 
zich kandidaat in 36 kantons, en de 
POBL in 3 Ze haalden rond de 
4 % Een erg mager resultaat dus 
Zaterdag ontmoet Jaak Vande-
meulebroucke vertegenwoordi
gers van deze partijen om de 
eerste onderhandelingen over een 
Bretoens-nationale lijstvorming 
voor de komende regionale ver
kiezingen te bepleiten 

Een verdeeld optreden in Bre
tagne heeft geen enkele kans van 
slagen En aangezien de Union 
Démocratique Bretonne afstand 
heeft genomen van de Union de la 
Gauche, is de kans reëel dat Van-
demeulebroucke in dat opzet zal 
slagen In Corsika gaat het met de 
Unione di Populu Corsu minder 
goed Het eerste verkiezingssuk-
ses van 1982 (iets meer dan 
10 %) heeft zich nog met kunnen 
herhalen, wel integendeel 

Het UPC heeft zijn radikale 
vleugel verloren aan het MCA, de 
grote leider Edmond Simeoni is 
van het politieke toneel verdwe
nen, een paar belangrijke figuren 
als Felli en Ferrandi zijn er in 1983 
uitgetrokken en hebben nieuwe 
bondgenootschappen gesloten 

Anders is het gesteld in Occita-
niè. Daar haalde de voorzitter van 
Volem Viure al Pais er in de 
tweede ronde 46,5 % 

Gustave Alirol, een 35-jang uni-
versiteitsassistent in Lyon, is ook 
burgemeester van zijn geboorte
dorp Saint Hostien Hij heeft zich 

reeds verscheidene keren kandi
daat gesteld bij kantonale en natio
nale verkiezingen Hij was ook 

eens kandidaat voor het presi
dentschap van Franknjk Burge
meester Alirol werd tijdens de 
jongste EVA-zitting in november 
verkozen tot lid van het EVA-
bureau Hij zal als zodanig trou
wens zaterdag a s deelnemen aan 
de onderhandelingen met de Bre
toenen 

In Frans-Vlaanderen heeft de 
Vlaams Federalistische Partij voor 

het eerst deelgenomen aan ver
kiezingen Jaak Fermaut was voor 
die partij kandidaat in het kanton 
Sint-Winoksbergen, en haalde er 
1,82 % van de stemmen Voor
waar geen groot resultaat, maar er 
is een begin gemaakt met de 
politieke arbeid, en dat was een 
belangrijk moment Overigens kre
gen ze er de avond voor de 
verkiezingen het gezelschap van 

VU-senator Walter Luyten, die 
hen een hart onder de riem stak 

Regionale 
verkiezingen 

Wie deze resultaten leest kan 
ontgoocheld zijn Laat ons echter 
bij deze met vergeten, dat Frank
rijk een zeer ondemokratisch kies
stelsel heeft, waarbij het zeer 
moeilijk 18 om van de grond te ko
men Gustave Alirol haalt 46,5 % 
en IS daarmee met verkozen Het 
was echter zeer belangrijk dat, in 
het vooruitzicht van de regionale 
verkiezingen van volgend jaar, 
onze vnenden meekandideerden 

Verkiezingen zijn altijd een mobili
serend element, en er is een ver
nieuwd militantisme nodig in de 
Franse regio's Volgende keer is 
er een reële hoop verkozenen te 
halen De regionale raden worden 
namelijk verkozen volgens de pro
portionele regel, tenminste wan
neer de PS woord houdt Voor de 
Franse regionalisten is 1986 de 
échte aanhef van de politieke 
stnjd met gelijke kansen voor ie
dereen 

Le Pen vedette 
van Franse verkiezingen 

De grote vedette van de afgelopen kantonnale ver
kiezingen in Frankrijk was Jean-Marie Le Pen en zijn 
Front National. In die verkiezingen, waarin de departe
mentsraden worden vernieuwd en waaraan om de 
driejaar de helft van de kiezers deelnemen, haalde het 
FN uiteindelijk maar één verkozene, in Marseille. Maar 
dat wil niets zeggen want het Franse kiessysteem in 
twee ronden drukt nu eenmaal de kleine partijen dood. 

IN de eerste ronde is alleen 
verkozen wie in zijn distrikt 
50 percent van de stemmen 

haalt In de tweede ronde, waar
aan alleen kandidaten mogen deel
nemen die 10 percent hebben 
gehaald, wint degene die relatief 

het grootste aantal stemmen haalt 
Alleen grote partijen of koalities 
maken dus een kans 

Geflirt... 
Koalities kon Le Pen met vor

men want de rechtse parlementai-

Het Front National, dat sinds de 
Euro-verkiezingen wat gas moest 
terugnemen, slaagde er toch in te 
Marseille een verkozene in te ha
len Jean Roussel Cmidden) wordt 
dan ook als een held begroet' 

(foto UPI) 

re oppositie (neogaullistische RPR 
en liberale UDF), die wel met het 
FN geflirt had vóór de eerste 
ronde, keerde Le Pen de rug toe 
toen na de eerste ronde bleek dat 
ze, met „divers rechts", de 50 
procent had behaald en dus Le 
Pens steun met nodig had voor 
sukses in de tweede ronde waarin 
ze tien van de 95 departementen 
op links veroverde Desondanks 
trok het Front National zijn over
gebleven kandidaten terug in alle 
distrikten waar het handhaven van 
een kandidaat van uiterst-rechts 
een linkse overwinning in de hand 
had kunnen werken 

De aanhang van het FN kan 
men met afleiden uit zijn ene ver
kozene maar uit de stemmen die 
het in de eerste ronde behaalde 
Nationaal gezien haalde het 8,5 
procent een teruggang op de 
11 t h die het vorig jaar in de 
euroverkiezingen haalde Maar 
men moet er rekening mee hou
den dat het FN met in alle kantons 
kandidaten voordroeg Telt men 
alleen de kantons waar er een FN-
kandidaat was dan haalde Le Pens 
formatie gemiddeld 10 procent En 
dat IS een zeer behoorlijk resul
taat, zeker als men weet dat in der
gelijke verkiezingen gevestigde lo
kale notabelen, die het FN (nog) 
met heeft, een grote rol spelen 

Wie stemt 
voor het FN? 

Blijkens verkiezingsonderzoe-
ken meer mannen dan vrouwen, 
relatief veel geschoolde arbeiders, 
middenstanders en kaderleden, 
meer stadsbewoners dan mensen 
van het platteland 

Betekenisvol is dat het FN zijn 
hoogste pieken (20 tot 30 t h ) 
haalt in de zuidelijke departe-
mentzn, waar grote aantallen inge
weken Noordafnkanen wonen, 
evenals in noordelijker agglomera
ties die een snelle toevloed van in-
wijkelingen hebben gekend Le 

Pens propaganda tegen de gastar
beiders, voor „La France aux fran-
gais" slaat dus duidelijk aan Ook 
zijn aanvallen op het „laksisme" 
van de linkse regenng en de toe
genomen misdadigheid (die met 
wordt gestaafd door de recente 
statistieken) kennen duidelijk suk
ses in de steden 

Een deel van de aanhang, voor
al bij de jongeren, van het Front 
National lijkt ook voort te spruiten 
uit een verlies aan vertrouwen in 
de traditionele partijen, de „bende 
van vier" zoals Le Pen ze noemt, 
nl RPR, UDF, Mitterrands PS en 
de kommumstische POF Dat deel 
van de FN-kiezers verwacht noch 
van klassiek rechts, noch van links 
een antwoord op de huidige pro
blemen, meer speciaal de hoge 
werkloosheid Le Pen zei iets der
gelijks in een tv-debat na de twee
de verkiezingsronde Hij viel zoals 
gewoonlijk zeer scherp de linkse 
partijen aan en verheugde er zich 
in dat ze, met 461 h van de stem
men in de tweede ronde, blijkbaar 
geen meerderheid van Fransen 
meer achter zich kunnen knjgen 
Maar, zo zei hij in grote lijnen aan 
de aanwezige rechtse oppositielei
ders „Jullie moeten zelf ook met 
hoog van de toren blazen, want jul
lie hebben dit land 22 jaar lang on
afgebroken geregeerd voor links 
aan het bewind kwam, en jullie zijn 
dus in grote mate mee verant
woordelijk voor de huidige proble
men" 

Le Pen speelt met sukses in op 
het verlies aan geloofwaardigheid 
van de gevestigde partijen Maar 
hij doet het wel op een gevaarlijke 
manier Door zijn demagogie 
draagt hij bij tot een klimaat van 
onverdraagzaamheid, tegen de 
gastarbeiders, in de politieke links-
rechts-deling, en zo'n klimaat 
maakt een pragmatische aanpak 
van de problemen des te moeilij
ker En anderzijds stelt Le Pen zelf 
weinig konkrete, positieve voor
stellen tot oplossingen voor 

H. Oosterhuys 
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Landbouwkommissaris Andries-
sen: landbouwprijzen door parle

ment verworpen! 

Landbouwprijzen 
in Euro-parlement 
verworpen 

Jaarlijks zijn de ogen van miljoenen landbouwers 
gericht op de Europese Instellingen n.a.v. de vaststel
ling van de landbouwprijzen. Deze worden per pro-
dukt vastgesteld door de EG-ministerraad voor Land
bouw op voorstel van de Europese Kommissie en na 
advies van onder meer het Europees Parlement 

R EEDS veertiea dagen na 
zijn installatie als nieuw 
landbouwkommissaris, 

maakte Frans Andriessen zijn 
voorstellen over aan de Raad en 
het parlement. 

Vaudeville 
De reakties waren enorm: de 

COPA (de producentenorganiza-
tie) reageerde ronduit negatief en 
in de landbouwkommissie van het 
EP waar de landbouwlobby uiter
aard sterk vertegenwoord is,.na
men sommige afgevaardigden 
zelfs de term „oorlogsverklaring" 
in de mond om hun ongenoegen 
duidelijk te laten blijken. 

De Franse kommunist Pran-
chère, die in zijn ontwerp-verslag 
nochtans Andriessens voorstellen 
verworpen had en in plaats van 
een prijsbevriezing een gemiddel
de prijsverhoging van 5 % voor
stelde, zag zijn rapport echter be
hoorlijk geamendeerd. De land
bouwkommissie verwierp uitein
delijk de kommissievoorstellen en 
stelde een gemiddelde prijsverho
ging van 4,5 % voor. Een vaudevil
le eigenlijk, want het gemiddelde 
prijsvoorstel stemde niet overeen 
met het gemiddelde van de prijs
verhogingen van de individuele 
produkten De algemene verwach
ting was dan ook dat in de plenaire 
vergadering nog alles kon gebeu
ren... Dat bleek o.m. uit de niet 
minder dan 272 amendementen 
die werden ingediend op nauwe
lijks 144 paragrafen. 

Gezien noch Wily Kuijpers, 
noch Jaak Vandemeulebroucke 
lid zijn van de landbouwkommis
sie, dienden zij in de openbare 
vergadering gezamenlijk een twin
tigtal amendementen in om het 
rapport nauwer te doen aansluiten 
bij de VU-visie op landbouw. Vijf 
belangrijke tema's werden daarbij 
aangebracht Vooreerst de nood
zaak een geïntegreerd beleid uit te 
bouwen, waarbij niet alleen het 
sociaal maar ook het regionaal-, 
het energie- en het milieubeleid 
betrokken worden. Vervolgens 
werd gevraagd bij het landbouw
beleid ook rekening te houden 
met de belangen van de konsu-
menten. 

Eigen VU-inbreng 
In de derde plaats werd de 

Europese kommissie gevraagd 
naar aanleiding van het door Van
demeulebroucke uitgebrachte bo-
terschandaal een onderzoek in te 
stellen. In vierde instantie werd 
nader ingegaan op de mogelijkhe
den die de biomassa biedt voor 

het wegwerken van de landbouw
overschotten en ten slotte werd 
geopteerd voor de oprichting van 
een apart Visserijfonds naast het 
bestaande Landbouwfonds. 

Tijdens het debat trad Willy 
Kuijpers op als woordvoerder van 
de parlementaire kommissie Ont
wikkelingssamenwerking, waar
voor hij trouwens ook het rapport 
voor advies redigeerde. Zijn kri
tiek betrof in hoofdzaak de vast
stelling van de prijzen voor suiker, 
graan, zuivel, groenten en fruit. 

Jaak Vandemeulebroucke licht
te de VU-amendementen toe. Hij 
stelde dat iedereen het er nu wel 
over eens is dat een benadering 
van het Gemeenschappelijk Land
bouwbeleid via het markt- en prijs
beleid ruim onvoldoende is. Het is 

belangrijk dat op korte termijn 
wordt gezocht naar betaalbare 
mekanismen die het inkomen van 
de landbouwers verzekeren zon
der dat overschotten in de hand 
worden gewerkt. Een beleid waar 
overigens ook aandacht besteed 
zal moeten worden aan milieu en 
energie. In dit verband nep hij de 
Kommissie op aandacht te beste
den aan de mogelijkheden die de 
biomassa biedt om de Europese 
landbouw aan te passen, de over
schotten weg te werken en om 
meer onafhankelijk te worden van 
energietoevoer. 

En een 
Boerenbond: 

visie... 
Het voorstel Pranchère (prijzen 

gemiddeld -I- 4,5) werd uiteindelijk 
nog verworpen en afgeslankt naar 
een gemiddelde pnjsverhoging 
van 3,5 % Met dit advies voor 
ogen kan de Kommissie nu naar 
de Raad, die moet op 1 april a.s de 
nieuwe landbouwprijzen vaststel
len. Tijdens de stemming viel ech
ter nog een ander feit op: de 
knstendemokraat Marck (CVP) 
stemde resoluut tegen alle amen
dementen die een geïntegreerd 
beleid beoogden en tegen akties 
voor de sterk benadeelde Middel
landse Zee-boeren. Tevens ver
wierp hij alle amendementen die 
akties voorstelden ten voordele 
van kleine boeren. Daarmee wierp 
hij de schapenvacht af die hem ge
woonlijk omhult, vertegenwoordi
ger van de machtige Boerenbond. 
Een organizatie die blijkbaar wei
nig of mets geeft om de kleine 
boer omdat ze o.m. ook de belan
gen van de agro-alimentaire indus
trie dient te verdedigen. Eens te 
meer een voorbeeld van de „Lujs-
ter naar mijn woorden, maar kijk 
niet naar mijn daden-politiek". 

Golf-oorlog wordt moeras-gevecht 

Iraakse logheid tegen 
Iraans fanatisme 

De meer dan vier jaar oude Golf-oorlog kent een 
nieuwe, bloedige opflakkering. Iran en Irak hebben el-
kaars steden aangevallen; in Bagdad en Teheran zijn 
raketten ingeslagen; duizenden doden zijn gevallen in 
het offensief dat Iran gelanceerd heeft in het moeras
gebied Hawr al Hawizah ten noorden van de Iraakse 
oliestad Basra. 

IRAN heeft na dat offensief niet 
kunnen doorstoten maar de 
Iraki's wel in moeilijkheden 

gebracht. Hun supeneur materieel, 
in dit geval hun tanks, kunnen met 
opereren in moerasgebied. En dat 
geeft een globaal beeld van deze 
oorlog waaraan maar geen eind 
lijkt te kunnen komen. 

Irak IS veel beter bewapend, op 
de grond en vooral in de lucht, 
maar de logheid van zijn militair ap
paraat sluit initiatief van lagere 
bevelhebbers en efficiënt gebruik 
van het materieel uit. 

een Amerikaanse journalist „dat 
ze vier MiG 23's gebruiken om één 
machinegeweer-stelling uit te 
schakelen maar een passerend 
militair konvooi ongemoeid laten 
omdat dit niet in hun vluchtplan 
staat." 

„Voltreffers" 
De Amerikaanse journalist, die 

in Bagdad de Frans-lraakse militai
re samenwerking onderzocht, 
kwam tot vernietigende vaststel
lingen De 60 Mirage F1-toestellen, 
de vijf geleende Super Etendards, 
waarmee de Argentijnse lucht
macht in de Falklands-oorlog zo'n 
prestaties leverde, de Exocet-ra-
ketten, de Russische MiG-21 's en -
23's worden kompleet onderge-
bruikt. Uit schrik tegen politieke 
richtlijnen in te gaan en toestellen 
te riskeren blijven de Iraakse pilo
ten ver van hun doelwitten af 
waardoor de gesofistikeerde ra
dar- en begeleidingsapparatuur 
aan boord totaal nutteloos wordt 
Vele piloten, zo zegt hij, zijn met 
eens in staat die apparatuur te 
gebruiken Ze beperken zich ertoe 
zich vanop de grond te laten lei
den en vanop grote hoogte bom
men af te gooien, opdrachten die 

evengoed met ouderwetse vlieg
tuigen kunnen worden uitgevoerd 
Achteraf melden ze dan wel „vol
treffers" en niemand kan het te
gendeel bewijzen, want het enige 
bewijsmateriaal zijn de foto's die 
de gevechtsvliegtuigen nemen, en 
de Iraakse vliegeskaders maken 
geen foto's met het argument dat 
ze geen film hebben. 

Volgens experten wordt het 
Iraakse luchtmacht-materieel maar 
op 30t.h van zijn potentieel ge
bruikt wat ook ligt aan gebrekkig 
onderhoud van het zeer verfijnde 
materiaal. Ook daar speelt de poli
tieke logheid door want westerse 
technici in Bagdad zeggen dat de 
politieke achterdocht allerwegen 
zo groot is dat ze nauwelijks in 
staat worden gesteld het matenaal 
te zien en desnoods te repareren. 

Iraks wapentechnologische su
perioriteit wordt ongedaan ge
maakt door zijn logheid, het Iraan-
se fanatisme volstaat met bij ge
brek aan voldoende moderne wa
pens Geen van beide landen kan 
— zoals de zaken nu staan — de 
oorlog winnen, maar intussen blij
ven die twee ontwikkelingslanden 
een deel van een generatie jonge 
mannen en hun ekonomie opoffe
ren aan een uitzichtloos konflikt 

H.O. 

Heilig vuur 
Irans bewapening is sterk ach

teruitgegaan, maar het legt meer 
initiatief aan de dag, zijn officieren 
zijn gemotiveerder, zijn soldaten 
bezield met een religieus sjiitisch 
vuur om als „martelaar" te sneuve
len 

De zware politieke kontrole van 
de Iraakse regerende Baath-partij 
werkt verlammend op het leger 
dat als één van de meest gepoliti-
zeerde ter wereld wordt be
schouwd. Naar Sovjet-model 
heeft de luchtmacht politieke kom-
missarissen die doeltreffendheid 
allesbehalve in de hand werken 
Elke missie moet politiek worden 
goedgekeurd en sluit elk initiatief 
van de piloten uit. Met het gevolg, 
zo zei een expert in Bagdad aan 

3000 Iraakse soldaten, krijgsgevangenen vrf" of 
het leven verloren hebben.. 

.^zen 12000 Irakezen zoud jste gevechten 
(foto UP!) 
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Europarlementslid Kuijpers terug uit Eritrea (Ethiopië) 

„Ethiopische militairen 
verkopen 
EG-voedselhulp" 

Zondagavond 10 maart landde VU-Europarle-
mentslid Willy Kuijpers met een lijnvlucht vanuit 
Khartoem (Soedan) over Londen op Zaventem. Hij 
had er een veertiendaagse onderzoeksreis bij de 
vluchtelingen in Soedan en in het Eritrese oorlogsge
bied op zitten. 

In Eritrea woedt immers sedert bijna een kwart
eeuw „een vergeten oorlog". 

Willy Kuijpers diende op 26 mei 1982, als toenmalig 
kamerlid, reeds een resolutievoorstel in, dat door de 
meeste partijen ondertekend werd, over het gebruik 
van scheikundige wapens en zenuwgassen. 

W ILLY Kuijpers heeft se
dertdien dat dossier 
niet meer losgelaten 

De droogte, die nu al 5 jaar aan
houdt, in dit noordoostelijke sahel-
gebied, verscherpt nog de oor-
logsverschnkking Intussen bouwt 
het moedige Eritrese volk zijn na
tie uit 

„Ons bindt eenzelfde band" 
vindt Willy Kuijpers, vi/anneer we 
hem om zijn motivering peilen 

Doodgezwegen! 
WIJ- Voor 2 jaar was je nog 

eens ter plaatse in Eritrea. Waar
om die belangstelling? 

W. Kuijpers. „In de eerste 
plaats omwille van de rechtvaar
digheid Informatie- en voedselmis-
bruik zijn schering en inslag bij dit 
probleem Er is bovendien meer 
Afnka is onze eerste zuiderbuur, 
op goed 8 u vliegen ben je al in 
Eritrea Het land is 4 maal zo groot 
als België en vormt met 1 200 km 
Rode-Zeekust een belangrijke 
geopolitieke faktor, ook voor Euro
pa" 

WIJ: Hoe leg je het „dood
zwijgen' van Eritrea uil? 

W. Kuijpers: „Heel eenvoudig 
De politiek van de 2 groten — de 
VSA en de Sovjetunie — beslist 
daarover Vermits voor de Sovjet
unie Somalia, Soedan en Egypte 
reeds uit haar bondgenotenboot 
vielen ten voordele van de VSA, 
kan Entrea op weinig Amerikaan
se steun rekenen En de grote 
Westerse persagentschappen 
volgen die lijn" 

WIJ: Waar haalt Eritrea dan 
zijn steun vandaan om het bijna 
25 jaar vol te houden, tegen een 
Ethiopisch leger, dat toch het 
grootste van heel Afrika is en 
flink gesteund wordt door de 
Sovjetunie, de DDR, Cuba, Po
len? 

W. Kuijpers: „Militair-bekeken 
vind je in Eritrea een soort Afgha
nistan- of Vietnamtoestanden De 
hele Eritrese bevolking — voor 
zover ze niet op de vlucht sloeg — 
leeft, onbetaald, al jaren vervloch
ten met het bevrijdingsleger mee 
Wapens en munitievoorraden ver
overt het E(ntrean) P(eople's) L(i-
beration) F(ront) met de regel

maat van een klok op de weinig-
gemotiveerde Ethiopische solda
ten Zo vecht het Entrees bevrij-
dingsleger met Sovjetwapensi 

Verder ontvangt het hulp van 
de Golfstaten, ook Somalië en 
Soedan kan je als „bevnend" beti
telen Voor de voedselhulp is Eri
trea vooral aangewezen op niet-
goevernementele Europese orga-
nizaties Die doen prachtig werk' 
Ons Vlaamse NCOS steunt er 2 
interessante projekten een in 
landbouwontwikkeling en een an
der ten voordele van blinden" 

WIJ: Tot in 1982 was je zowat 
het enig parlementslid in Europa 
dat de Ethiopische onderdruk
king en de „vuile oorlog" aan-
kloeg — zit daar nu verandering 
in? 

W. Kuijpers: „Vooreerst wil ik 
zeggen dat van meetaf mandata
rissen uit verschillende partijen in 
Vlaanderen en Wallonië aan onze 
zijde stonden Jaak Vandemeule-

broucke kaartte het dossier aan in 
het Euro-parlement En nu vertrok
ken we niet meer alléén maar ook 
de Britse Konservatieven en de 
Ierse Fianna Fail zonden Paul Ho
well en Niall Andrews met ons 
mee Vorige week bereikten we in 
het EP zelfs een eensgezindheid 
over een Eritrea-persbericht, uit
gaande van de meeste partijen" 

Europa's taak 
WIJ : Zowel „De Standaard" als 

„Gazet van Antwerpen" vonden 
dat je tijdens het debat had moe
ten tussenkomen. 

W. Kuijpers: „Dat hebben Niall 
Andrews en ikzelf ook gedaan, 
maar dan reeds 's maandags tij
dens het Lomé-debat, waar ik dat 
méér op zijn plaats vond Lomé III 
breidde zich immers uit tot de 
mensen- en volkerenrechten Op 
donderdag was onze spreektijd 
— tijdens de resolutiebespreking 
over de honger — uitgeput omdat 
we reeds over de Middellandse 
Zeeprogramma's dienden tussen
beide te komen Ook ontmoetten 
we tijdens die bespreking een 
Katalaanse delegatie Zo zie je 
maar hoe het leventje in Straats
burg verloop I 

Voor een joernalist is dit dikwijls 
moeilijk te vatten of koesteren zij 
andere beweegredenen om onze 
politieke houding in een verkeerd 
daglicht te stellen"?" 

WIJ: „De Standaard" vroeg 
zich af: „Welk alternatief heeft 
Europa? Het kan de voedselhulp 
niet stopzetten. Voortdurend ha
meren op mistoestanden, waarop 
de Gemeenschap geen vat heeft 

of kan hebben, houdt het gevaar 
in dat haar Inspanningen worden 
gediskrediteerd." 

W. Kuijpers: „De Europese Ge
meenschap trok op haar begro
ting 1984 en 1985 voor meer dan 
6 miljard B F rechtstreekse steun 
uit voor Ethiopië en onderhoudt 
normale handelsrelaties Zoals de 
Europese Gemeenschap ook vre-
desbemiddelend optrad voor Cen
traal Amenka kan ze dit ook doen 
voor Ethiopie/Eritrea Temeer kan 
ze dat, gezien haar met krentenge 
voedselhulp" 

WIJ: Welke zijn uw sterkste 
indrukken over Eritrea? 

W. Kuijpers: „Vooreerst de na-
palmslachtoffers Even onzinnig 
als alle oorlogsslachtoffers zal 
men beweren Maar toch Van een 
gevangen Ethiopisch Mig-piloot 
hoorden we hoe hij opdracht had 
gekregen om ieder bewegend 
doel in Eritrea te bombarderen 
Dat IS tegen de Konventie van 
Geneve Bovendien zijn er onge
veer 8000 Ethopische knjgsge-
vangenen, in handen van de En-
treeers Zij genieten geen interna
tionale bescherming, zoals het zou 
moeten Ethiopië erkent ze zelfs 
met eens Zo kan het Entrees 
bevrijdingsleger temidden van 
deze droogteramp nog eens op
draaien voor hun onderhoud" 

EG-hulp te koop! 
WIJ: En de hongersnood in 

Eritrea? 
W. Kuijpers: „Ja, deze verschilt 

geenszins van datgene wat we 
reeds via de TV zagen Alleen 
tracht het Entrees bevrijdingsle-

Een vreemde kombinatie dozen melkpoeder voor kinderen en wapensi 

Willy Kuijpers „Ethiopische militai
ren veri(open „gratis voedsel

hulp" 

ger ter plaatse wat te doen Zo 
werd door haar honderden kleine 
projekten op gang gebracht in de 
dorpen zélf Wat landbouwwerk-
tuigen, een veldsmidse, een water
put, zaden en plantgoed zijn vol
doende om nieuw leven op gang 
te brengen En werken kunnen de 
Entreeers Dat hebben wij kunnen 
vaststellen" 

WIJ: Je hebt voedselhulpmis-
bruik vastgesteld... 

W. Kuijpers: „In een grens-
plaatsje op de weg naar Soedan 
hebben we ettelijke duizenden kg 
melkpoeder gevonden op de 
zwarte markt Bij verschillende in-
lichtingsbronnen vernamen we 
dat Ethiopische militairen in Kerem 
en Asmara deze gratis hulp verko
pen 

WIJ: Wellicht kleine hoeveel
heden? 

W. Kuijpers: „Nee, toch met. 
Uit de inzage van de hele boek
houding van één handelaar, bere
kenden we dat alléén in dat grens-
plaatsje Germaica ongeveer 
150 000 kg per maand verhandeld 
wordt Daarnaast wisten gevan
gen gehouden Ethiopische officie
ren ons te vertellen dat in het leger 
de militaire hospitalen worden on
derhouden met EG-voedselhulp 
Ook de paramilitaire organizaties 
schijnen in Ethopie gedeeltelijk in 
natura betaald te worden Met EG-
voedselhulpi 

WIJ: Uw reaktie hierop? 
W. Kuijpers: „Wij hebben onze 

video-opname met deze getuige
nissen aan de EG-kommissans Na-
tali en zijn medewerkers getoond 
Tevens hebben we hem een aan
tal kontrole-etiketten van de gratis-
hulp overgemaakt Op deze wijze 
kunnen de diensten natrekken 
vanwaar deze komt en wie de 
bestemmeling was Anderzijds be
pleitten we dat de voedselhulp 
beter en meer zou verdeeld wor
den met de hulp van met-goever-
nementele organizaties 

WIJ: In het Europees Parle
ment hebt gij een vredesvoorstel 
gelanceerd. Wat omvat dat? 

W. Kuijpers: „Zoals ik het reeds 
zei een vredeskonferentie voor 
de Hoorn van Afnka Somalia, Dji
bouti, Ethiopië, Soedan en Tsjaad 
hebben een reeks gelijklopende 
problemen, waaronder als eerste 
de droogteramp. In overleg met de 
Organizatie voor Afrikaanse Sta
ten IS dit haalbaar Tegelijkertijd 
kan er overeengekomen worden 
om voor de voedselhulp, onder 
bepaalde voorwaarden, de weder
zijdse Staatsgrenzen open te stel
len" 

Wij wensen Willy Kuijpers veel 
sukses toe met zijn pogingen om 
„een beetje vrede" in Afrika te 
bewerkstelligen Hopelijk slaagt hij 
er in de Europese verantwoordelij
ken te bewegen ter plekke na te 
kijken dat de EG-voedselhulp echt 
daèr komt waar ze nodig is' 
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^ ^ ^ ^ ^ De taalwet op 
^ ^ ^ ^ r het onderwijs 

0 ^ ^ van 1932 erken-
^ ^ ^ ^ V de eveneens de 
^ ^ ^ ^ B homogeniteit van 

" ^ de taalgebieden, 
maar met uitzon-
deringen en ach
terpoortjes. 

In het Lager 
Onderwijs wor
den „transmuta-
tiekiassen" voor
zien, nl. Franse 

4 ^ 1 klassen met 
%_ ^ 1 1 sterk onderricht 
1 ^ ^ ^ ^ ^ Nederlands zo-
« ^ ^ ^ ^ ^ dat nadien het 

A "W Middelbaar On-
^ ^ ^ ^ ^ derwijs in de 

streektaal kan 
gevolgd worden. 

Er bestonden echter nog vrije 
totaal franstalige instellingen 
middelbaar onderwijs, zodat 
deze transmutatie weleens een 
lachertje werd. 

Een sterk onderricht van het 
Frans wordt open gehouden in 
het Lager Onderwijs. 

In het Middelbaar Onderwijs 
konden de zgn. „Waalse sekties" 
blijven bestaan. 

De grote 
taal

wetten 
Voor Brussel blijft de verbeu-

lemansing door het onderwijs in 
zwang. 

De vernederlandsing van het 
Gerecht (wet van 1935) blijft de 
enige sluitende taalwet vanwege 
de sanctie van nietigheid bij 
overtredingen. 

Zelfs een franskiljonse advo-
kaat stelt daar zijn kliënt niet 
bloot aan. 

Een grove schoonheidsfout in 
deze wet is wel dat de gerechte
lijke kantons van Brussel-hoofd-
stad ook Vlaamse gemeenten be
vatten. 

De wet op het taalgebruik In 
het Leger (1938) voorziet de 
grondige kennis van de twee 
landstalen voor officieren en ge
neesheren en de splitsing van de 
Militaire School. 

De eerste generatie officieren 
Hie uit de Nederlandse afdeling 
Kwam, werd echter op alle manie
ren gepest en het duurde tot 
1962 alvorens een burgerlijk lid 
terecht kwam in de taaijury voor 
kandidaat-majoors. 

Terwijl Vlaanderen beetje bij 
beetje grote taalwretten bevocht 
groeiden anti-Belgische gevoelens 
bij Vlaamse intellektuelen Hun 
ontstaan en groei worden door 
Maurits van Haegendoren in de 
Terugblik van volgende week ge
schetst 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 23 maart 
• BRT 1 - 1600 
Ga elders leven, film 
• BRT 1 - 1800 
Tik Tak 
• BRT 1 - 1805 
Merlina, serie 
• BRT 1 - 1830 
Alles kits?!, info 
• BRT 1 - 1900 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 2020 
MIke, praatshow 
• BRT 1 - 21 20 
Terloops 
• BRT 1 - 2205 
Eind goed, al goed; TV-film 
• BRT 1 - 2340 
Sport op zaterdag 
• Ned 1 - 1530 
De groene ruimte, natuurdok 
• Ned 1 - 1555 
Webster, serie 
• Ned 1 - 1620 
Bij Koos, praatshow 
• Ned 1 - 1805 
Coronation street, serie 
• Ned 1 - 1900 
De smurfen, stnp 
• Ned 1 - 1924 
Vara clipparade, pop en rock 
• Ned 1 - 2028 
Het bloed kruipt, sene 
• Ned 1 - 2055 
Een avond met André, show 
• Ned 1 - 21 45 
Achter het nieuws, info 
• Ned 1 - 22 25 
Sonja op zaterdag, praatshow 
• Ned 2 - 1912 
Op naar de topshow 
• Ned 2 - 2015 
Cheers, sene 
• Ned 2 - 2040 
Maggie Forbes, serie 
• Ned 2 - 2315 
Tea for two, film 

Zondag 24 maart 
• BRT 1 - 1045 
Koken is een kunst, kooktip 
• BRT 1 - 11 00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 1200 
Voor boer en tuinder, info 
• BRT 1 - 1430 
Handel en wandel, info 
• BRT 1 - 1520 
W.K.-veldlopen, reportage 
• BRT 1 - 1600 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 1705 
De kollega's, serie 
• BRT 1 - 1800 
Tik tak 
• BRT 1 - 1805 
Liegebeest 
• BRT 1 - 1820 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
• BRT 1 - 2035 
Sara Dane, sene 
• BRT 1 - 21 25 
Cinemanie, filmkwis 
• Ned 1 - 1910 
Achterwerk in de kast 
• Ned 1 - 1930 
Jonge helden, info 

William Holden, Paul Newman en Faye Dunaway in de rampenfilm „ To-
wenng inferno" (Wolkenkrabber in brand) van John Guillermin (1974) 

Vrijdag 29 maart, 2025 - BRT 1) 

• Ned 1 - 2010 
Spitting image, satire 
• Ned 1 - 21 45 
Celso en Cora, film 
• Ned 2 - 1900 
Studio Sport 
• Ned 2 - 2010 
Panoramiek, info 
• Ned 2 - 2045 
Voor niks gaat de zon op, konsu-
mentenrubnek 
• Ned 2 - 21 40 
De Arabieren, dok 

Maandag 25 maart 
• BRT 1 - 1800 
Tik tak 
• BRT 1 - 1805 
Kameleon, jeugdinfo 
• BRT 1 - 1830 
Loon naar werken, info 
• BRT 1 - 1910 
Mobiele mensen, over boten 
• BRT 1 - 2020 
Willem van Oranje, sene 
• BRT 1 - 21 10 
Villa tempo, rock en pop 
• BRT 1 - 21 50 
Horizon, wetenschappelijke info 
• BRT 2 - 1900 
Allemaal beestjes, natuurdok 
• BRT 2 - 2 0 1 0 
Extra time, sportinfo 
• BRT 2 - 21 40 
Het ABC van de computer, info 
• Ned 1 - 1530 
Ontdek je plekje, natuurdok 
• Ned 1 - 1910 
Televizier magazine, info 
• Ned 1 - 2028 
F.O.-show, kwis 
• Ned 1 - 21 30 
Masada, sene 
• Ned 1 - 2300 
Karel van de Graaf, info 
• Ned 2 - 2040 
Konsumentenman, info 
• Ned 2 - 21 40 
De onderste steen, medische 
dok 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag 
• RTB 1 - 2000 
La vie, l'amour, la mort; film en de
bat over de doodstraf 

Dinsdag 26 maart 
• BRT 1 - 1800 
Tik tak 
• BRT 1 - 1835 
De smurfen, stnp 
• BRT 1 - 1 9 1 0 
Ergonomie, info 
• BRT 1 - 2025 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 2055 

De heropbloei van een metro
pool, dok over Antwerpen 
• BRT 2 - 1900 
Webster, serie 
• BRT 2 - 2025 
Baas In eigen huis, info 
• BRT 2 - 2110 
De goden uit het oosten, dok 
• BRT 2 - 2205 
Handel en wandel, info 
• Ned 1 - 1700 
KRO's middageditie 
• Ned 1 - 1900 
De freggels, serie 
• Ned 1 - 1925 
Links naast de pingoeVns, serie 
• Ned 1 - 2028 
De KRO play-back-show 
• Ned 1 - 21 30 
Brandpunt in de markt 
• Ned 1 - 2Z30 
Films en fans, fragmenten 
• Ned 2 - 1945 
Spelregel, kwis 
• Ned 2 - 2020 
Tijdsein, info 
• Ned 2 - 2050 
Ronduit-muziekgala 
• Ned 2 - 21 15 
De open cirkel, info 
• Ned 2 - 2215 
Vrije gevangenen 
• Ned 2 - 2300 
Een speciaal dorp, dok 

Woensd. 27 maart 
• BRT 1 - 1805 
Zeppelin, jeugdinfo 
• BRT 1 - 1830 
Rogier van ter Doest, serie 
• BRT 1 - 20.25 
Namen noemen, kwis 
• BRT 1 - 21 10 
Allemaal beestjes, natuurdok 
• BRT 1 - 21 40 
Pluk de dag, sene 
• BRT 1 - 2205 
Wie schrijft die blijft, boekenmag 
• BRT 2 - 1900 
De zonen van Abraham, dok. 
• BRT 2 - 2 0 1 0 
De wrede zee, film 
• BRT 2 - 2210 
Voetbal, Belgiè —Griekenland 
• Ned 1 - 1615 
Dierenmanieren, dok 
• Ned 1 - 1905 
The A-team, sene 
• Ned 1 - 2033 
De kip en het ei, sene 
• Ned 1 - 21 05 
Hotel, sene 
• Ned 1 - 21 55 
TROS-Aktua 
• Ned 1 - 22 30 
Onze ouwe, sene 
• Ned. 2 - 1922 
Van gewest tot gewest, dok 

• Ned 2 - 2125 
Iets in de regen, toneel 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag 
• Ned 2 - 2300 
Studio sport 

Donderd. 28 maart 
• BRT 1 - 1805 
Serab is anders, jeugdfilm 
• BRT 1 - 1830 
De freggels, serie 
• BRT 1 - 1900 
Kalfsschenkel, kooktip 
• BRT 1 - 2020 
Hoger-Lager, kaartspel 
• BRT 1 - 21 00 
Panorama, info 
B BRT 1 - 21 50 
Dallas, sene 
• BRT 2 - 1900 
Beelden maken, over video 
• BRT 2 - 2020 
Heimat, sene 
• BRT 2 - 21 50 
The golden dancing shoe, dans-
wedstnjd 
• Ned 1 - 1900 
Coronation street, sene 
• Ned 1 - 2028 
Dynastie, sene 
• Ned 1 - 21 25 
Het adelaarsnest: De Weimar Re
publiek 
• Ned 1 - 2205 
Rur, praatshow 
• Ned 1 - 2250 
Mike Hammer, sene 
• Ned 2 - 1912 
Snuiters, show 
• Ned 2 - 2000 
De verjaring, TV-film 
• Ned 2 - 21 40 
Rondom tien, info 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag 
• Ned 2 - 2300 
Stardust, film 

Vrijdag 29 maart 
• BRT 1 - 1805 
Klein, klein kleutertje 
• BRT 1 - 1830 
Star trek, SF-serie 
• BRT 1 - 2025 
Wolkenkrabber in vlammen, film 
• BRT 1 - 2300 
Première, filminfo 
• BRT 2 - 1900 
1 week sport 
• BRT 2 - 2015 
Fundamenten, over Rembrandt 
• BRT 2 - 21 05 
Panorama 
• BRT 2 - 21 55 
Duizendste nacht van Monte 
Carlo, koncert 
• Ned 1 - 1530 
De Carsons, sene 
• Ned 1 - 1615 
Een ongewone oma, sene 
• Ned 1 - 21 30 ' 
Hier en nu, info 
• Ned 1 - 2205 
The winds of war, sene 
• Ned 1 - 2305 
Hill street blues, sene 
• Ned 2 - 1912 
Op volle toeren, show 
• Ned 2 - 2000 
Wondere wereld, info 
• Ned 2 - 2025 
Houseboat, film 
• Ned 2 - 22 45 
Lasten en lusten, praatshow 
• Ned 2 - 2335 
Simonskoop, filminfo 
• Ned 2 - 005 
Oscar-uitreiking 1985, reportage 

Een film 
per dag 

Zaterd. 23 maart 
Ga elders anders slapen 
Amer komedie uit 1949 met ca 

Gary Grant en Ann Sheridan Een 
heerlijke komedie over een Franse 
legerofficier die in het door de geal
lieerden bezette Duitsland kennis 
maakt met een Amerikaanse vrouwelij
ke luitenant (BRT 1, om 16 u.) 

Zondag 24 maart 
Heat and dust 
Brits-Indische film uit 1983 met o a 

Julie Christie Anne, een BBC-jouma-
liste trekt naar Indie om haar „roots" te
rug te vinden Op basis van het dag
boek van haar groottante die in Indie 
een onstuimige liefde had met een 
feodale prins gaat zij op zoek (RTL om 
20 u.) 

Maandag 
25 maart 

La vie, l'amour, la mort 
Fr film van Claude Lelouch uit 1968 

Een blijkbaar normale man, getrouwd, 
een dochtertje, neemt er een maltres-
se bij Op het eerste gezicht is dit de 
eerste vrouw met wie hij een perfekte 
lichamelijke en geestelijke verhouding 
heeft Op eennacht wordt hij gearres
teerd Gevolgd door een debat over 
de doodstraf (RTBF 1, om 20 u.). 

Dinsd. 26 maart 
Mazel Tov ou Ie mariage 
Fr film uit 1968 Een jongeman heeft 

tijdens de vakantie een joods meisje 
zwanger gemaakt Dus moet er ge
trouwd worden ,Het meisje komt uit 
een milieu van schatrijke diamantairs in 
Antwerpen (RTL, om 21 u.) 

Woensdag 
27 maart 

De wrede zee 
Britse oorlogsfilm uit (1952) Een 

gezagvoerder op een slagschip moet 
op zeker moment kiezen tussen het 
oppikken van overlevenden en de 
jacht op een onderzeeër (BRT 2, om 
20u. 10). 

Donderdag 
28 maart 

Stardust 
Poolse tv-film uit 1983 Een oud 

echtpaar heeft zich teruggetrokken in 
een vredige vallei De man vindt van al
les uit met de bedoeling zijn bood
schap de hele wereld te laten horen 
(Ned 2, om 23u) 

Vrijdag 29 maart 
Houseboat 
Amenkaanse film uit 1958 Gary 

Grant speelt de al even charmante als 
onhandige Tom Winston die bij de 
dood van zijn ex-vrouw de drie kinde
ren bij zich neemt Hij zoekt een 
kindermeisje Een levenslustige en wel
gevormde Sophia Loren biedt zich 
aan (Ned. 2, om 20 u 25). 
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Deze tijd kan zich bezwaarlijk beroemen op een 
teveel aan vooruitgang in leefkwaliteit Natuurlijk kun
nen en moeten we daar wat aan doen. Liefst vlug. Als 
burger door het uitoefenen van ons demokratisch 
stemrecht, al bestaan over het effekt daarvan enige 
twijfels. Als kritisch konsument kan het echter veel 
eenvoudiger We gaan toch allemaal al eens op café
bezoek Of u niet soms? 

HEBT u dan nog nooit echt 
huiverige bedenkingen 
gemaakt bij hoe en wat u 

voorgezet wordt"? We gaan het nu 
met over bier hebben Er zijn te
veel biersoorten die elk hun eigen 
tap- of schenkwijze hebben En 
we lusten het toch altijd Maar 
neem nu een oerbanaal colaatje of 
koffietje 

Hoe knjgen we doorgaans onze 
cola geserveerd' De enige juiste 
manier is rechtstreeks uit het klei
ne, gekoelde portieflesje met een 
Ijsblokje en een schijfje citroen in 
het geëigende glas Maar zeker 
met uit een grote liter-fles of zo'n 
onzalige plastic-maxi die ergens, 
gekoeld maar doorgaans met, ach
ter de toonbank staat De pit is er
uit, de temperatuur nooit juist De 
uitbater verdient er natuurlijk méér 
aan, maar het valt met te drinken 
Protesteren met onmiddellijk re
sultaat dus of resoluut van her
berg veranderen 

Rustig met „Wij" in uw handen 
op een terrasje of in een gezellige 
bedoening „Kelner, graag een kof
fie" Een koffie dient goede, hete, 
sterke koffie te zijn Uit de expres-
so-machine (tenslotte heeft Eddy 
er hard genoeg voor getrapt), ge
woon gezet of als filter maar altijd 
prima van mélange, warm en geu
rig opgediend op een schaaltje 
met apart suikertjes, koffiemelk en 
een koekje of een chokolaatje, 
eventueel een beetje slagroom 
ook En dat in een rem kopje, met 
de nodige vriendelijkheid, kelner-
handen zonder zwarte nagelran
den en een keunge kledij 

Wat we hier schrijven klinkt 
allemaal banaal vanzelfsprekend, 
maar hoe dikwijls maak je het nog 
mee"? Een beetje klasse kan geen 
kwaad, maar waar vind je haar 
nog"? Leefkwaliteit vanuit de dage
lijkse buitenwereld kan beginnen 
in het café op de hoek 

Vlaanderen kent een rijk verenigingsleven. Tot deze 
grote groep behoren ongetwijfeld de heemkundige en 
literaire kringen of genootschappen. Een daarvan is 
het Justus de Harduwijn-genootschap van Oudegem 
bij Dendermonde. 

DE Harduwijn was een re-
naissancedichter (° gent 
1582) en overleed in het 

kleine dorpje Oudegem in 1636 
Het genootschap dat naar hem 
genoemd werd heeft zich deze 
week in ietwat dramatische be
woordingen tot de pers gericht 

Financiële komplikaties dreigen 
de knng te dwarsbomen 

Na de herdenking in 1982 van 
de 400ste verjaardag van de ge
boorte van de Harduwijn zet de 
knng nu de „dag van de 4 groten 
van Oudegem" op het getouw 

Op 16 juni as zullen herdacht 
worden de volkse auteur Jef 
Scheirs (° 1885), de pedagoog 
Frans de Hovere (1885), de 
350ste verjaardag van het overlij
den van de Harduwijn en de 
175ste verjaardag van de geboor
te van de volkse letterkundige 
mevr Courtmans-Berchmans (° 
1811) 

Om deze grootse dag met de 
nodige luister te kunnen vieren 

zoekt het genootschap centen 
Daarom zal het suksesboek van 

Jef Scheirs „De filosoof van Haa-
gem" in een jubileumuitgave wor
den aangeboden Het boek werd 
het eerst in 1928 door het Davids-
fonds uitgegeven en beleefde een 
oplage van meer dan 50000 
exemplaren 1800 voorstellingen 
van de operette- en toneelbewer
king werden voor het voetlicht 
gebracht 

De heruitgave die het genoot
schap aanbiedt is de door de 
auteur in 1933-35 herschreven 
versie met op iedere bladzijde een 
eigen getekende illustratie Het 
boek omvat 120 bladzijden Pikant 
detail in de getekende omlijsting 
van alle bladzijden komt ,de muis' 
voor die de zelfkritiek van de 
schrijver moet illustreren 

Het boek zal 700 fr kosten er 
kan vooringetekend worden tot 15 
apnl bij het Genootschap, Pastoor 
J de Harduwijnstraat 32 te 9320 
Oudegem-Dendermonde 
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ck-wee/e, 

De jongste jaren is de bedevaart naar Santiago de 
Compostella weer in de belangstelling. Te voet en de 
jongste tijd per fiets. Ook de reisbureaus hebben 
Compostella ontdekt, terwijl historici zich nog steeds 
over dit fenomeen buigen dat miljoenen mensen al 
dan niet bij wijze van boetedoening in beweging heeft 
gebracht 

DE Vlaamse vereniging 
Sporta heeft nu het initia
tief genomen tot de op

richting van een Broederschap 
der Pelgrims van Santiago de 
Compostella Sporta zegt vooral 
een informatiecentrum te willen 
zijn voor stappers en fietsers maar 
ook het in ere herstellen van een 
10 eeuwen oude traditie Vanuit 
Vlaanderen vertrokken steeds be
devaarten naar Compostella en nu 
nog herinneren bv het Antwerp
se St-Janshospitaal en de Grote 
Witte Arend aan deze tijd toen er 
in de metropool een Broeder
schap van de pelgrims van Sinte-
Jacobs in Gallicie floreerde 

Het huidige Broederschap wil 
vooral inlichtingen verstrekken 
over de te volgen wegen, over-
nachtingsmogelijkheden langs de 
weg en historische biezonderhe-
den die door de eeuwen een rol 
hebben gespeeld 

Voor wie echter thuis blijft en 
de bedevaart vanuit dokumenten 
wil bestuderen wordt een biblio-
teek opgezet en worden studies 
verzameld, kortom een waar infor
matiecentrum voor al wie om reli
gieuze of historische redenen de 
bedevaart naar Compostella wil 
benaderen De Broederschap ver
zoekt dan ook allen die reeds in 
CJompostella waren zich te melden 
opdat ware verhalen steeds meer 

aanspreken dan van horen zeg
gen 

Voor wie „de stap" naar Sint-Ja-
kob wil zetten wordt een „pel-
gnmsboek" aangemaakt met ruim
te voor stempels en nota's aan de 
hand waarvan de pelgrims na hun 
volbrachte tocht, het begeerde 
pelgnmsattest kunnen verkrijgen 

Tenslotte heeft de Broeder
schap een eretitel van Pelgnm in 
petto voor al wie de tocht tot een 
goed einde heeft gebracht Wat 
het Broederschap zeker met wil 
zijn IS een agentschap voor geor-
gamzeerde reizen naar Sint-Jakob 

Wie wil meewerken aan de op
bouw van deze simpatieke vereni
ging neemt kontakt op met Broe
derschap der Pelgrims van Santi-
go de Compostella, p a Sporta, Th 
Roucourtstraat 1 te 2600 Ber-
chem of telefonisch 03-2305552 
vragen naar dhr Jaak Baret 

ASINUS 

\i*m 

Peynst Martens dat wy esels syn 
die sich vergaepen aan syn claeter? 
Belastinghsaftrock is beloofd voor laster 
terwyl de cruysraclietten er vandaegh al syn. 

^Mee^pelATt 
(73) 

Relatief weinig korrekte antwoor
den op onze opgave „Meespelen 
(71)". slechts acht Even de oplossin
gen op een rijtje: (1) 1429, (2) hertog 
Humphrey van Gloucester en (3) Eli
sabeth van Gorlitz 

De onschuldige hand haalde er 
Etienne Mortier uit de Oostende-
steenweg 41 te 8000 Brugge uit als 
winnaar van ons boekenpakket Pro
ficiat 

Wi| gaan natuurlijk door met onze 
kwis WIJ-lezers die denken de op
lossing te kennen van onderstaande 
opgave sturen hun antwoorden spoe
dig naar WIJ, Meespelen (73), Barri-
kadenplein 12te lOOOBrusseL^óór 1 
april 

ZOALS in de vorige „Meespe
len" beloofd gaan we nog 
even door op de instellin

gen van de Boergondiers Onder 

Karel V vond de evolutie, ingezet 
door Filips de Goede, haar logi
sche voltooiing De politieke, be
stuurlijke en financiële sekties uit 
de vroegere Grote Hofraad wer
den in (1) (jaartal) tot drie zelf
standige, maar nauw samenwer
kende instellingen verheven De 
zgn „Collaterale Raden" 

Er was de , " (2) deze bracht 
advies uit over alle belangrijke 
kwesties van binnen- en buiten
landse politiek Aanvankelijk voor
al samengesteld uit leden van de 
hoge adel, later geholpen door 
juristen-raadsheren Het hoofd 
van de Geheime Raad (een jurist) 
werd een eersterangslid van de 
Raad waarover wij het hier heb
ben, en daardoor in zekere zin de 
opvolger van het afgeschafte 
ambt van kanselier 

Voorts was er de „Geheime 
Raad" Deze had een advizerende 
bevoegdheid over alle belangrijke 
wetgevende, gerechtelijke en be
stuurlijke aangelegenheden Hij 
was uitsluitend samengesteld uit 
juristen 

Ten slotte was er de Raad van 
Financien die advizeerde over do-
meinbeheer, beden, en oefende 
kontrole uit over ondergeschikte 
financiële organen Deze bestond 
uit leden van de hoge adel en 
financiële experten 

De bestendige gebiedsuitbrei
ding maakte het de vorsten onmo
gelijk al rondreizend, zoals tot het 
midden van de 15de eeuw ge
beurde, zelf hun gebieden te be
sturen BIJ langdurige afwezigheid 
had Filips de Goede reeds zijn 
zoon tot - (3) (precieze titel) 
aangesteld 

Tijdens de minderjangheid, en 
later de afwezigheid, van Karel V 
oefenden goeverneurs-generaal 
bestendig het bestuur uit Op ge
westelijk vlak waren er provinciale 
goeverneurs In Brabant werd 
geen provinciaal goeverneur aan
gesteld daar traditioneel de kan
selier en de Raad van Brabant er 
als de plaatsvervangers van de 
-'orst erkend werden 
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Stenen met een sterk verhaal (11) 

De kleefsteen 
van Aldeneik 

De speurtocht naar merkwaardige stenen brengt 
ons deze week in Maaseik waar we in de munsterkerk 
van Aldeneik op zoek gaan naar de „kieefsteen". Ei
genlijk gaat het om een heksensteen maar de bewo
ners van het Maasland nemen die benaming niet 
graag op de lippen. 

De kleefsteen van Aldeneik, een steen met een 
sterk verhaal 

VAN Maaseik tot Maastricht 
zoekt de Maas zich een 
grillige weg langs onge

repte heide, zandheuvels, wind- en 
watermolens, herenhuizen en kas
telen met een rijk verleden 

Devote zusters... 

De Maas, die brede stroom 
door de geschiedenis een grens 
geworden in een land zonder 
grenzen dat Limburg heet 

In de schoot van de Maas 
ademt Maaseik, met zijn fraaie 
grote markt, zijn linden, zijn Hubert 
en Jan van Eyck Een stad als een 
kleinood 

In de St-Katerinakerk, de 
hoofdkerk van Maaseik, zijn de 
prachtigste kerkschatten te be
wonderen, kenners beweren na 
Tongeren de belangrijkste van 
heel Limburg 

Wat er aan schatten te kijk is is 
afkomstig van de aloude munster
kerk van het wat verder gelegen 
Aldeneik Aldeneik, waar de wieg 
van Maaseik stond, ligt op een 
wandeling van het standbeeld van 
de Van Ecyken 

Rond 700 na Knstus woonde de 
Frankische edelman Adelard en 
zijn gade Ginnara er langs de 
vruchtbare meanders van de 
Maas Het was de heilige Lamber-
tus die hen en de hele streek 
bekeerde 

Rond die tijd ook groeiden Ade-
lards dochtertjes Harlindis en Re-
iindis op en om hen nog meer in 
devotie te bekwamen werden de 
meisjes naar een klooster in Va-
lencijn in Vlaanderen gestuurd 
Eens 25 geworden keerden ze 
naar huis terug waar hun vader 
hen een klooster en een houten 
kerkje bouwde 

Harlindis en Relindis hielpen de 
vele zieken en kreupelen die bij 
hen de nood kwamen klagen, ve
len werden wonderlijk genezen 

Wanneer Harlindis in 753 sterft 
volgt haar zuster haar op als abdis 
Het dode lichaam van de zuster 
scheidde met alleen een geur van 
heiligheid af maar ook van rozen 
Toen wisten de omstaanders dat 
ze met een echte heilige te doen 
hadden In 777 overlijdt Relindis 

Een eeuw later schrijft de pas
toor van het nabijgelegen Myne-
kom in het boek Vita het leven van 
de twee zusters neer Het dorpje 
wordt slechts tot in 1515 vermeld 
want het werd door de stroom 
verzwolgen 

In 870 wordt het houten kerkje 
van Eycke zoals Aldeneik toen 
genoemd werd tot een heuse 
munsterkerk verbouwd en kon de 
abdij een hoge bloei tegemoet 
gaan Gelegenheid ook om de 
zusters heilig te laten verklaren 
want de wonderen bleven met uit 
Maar toen stonden de Noorman
nen voor de deur en brak voor Al
deneik een barre tijd aan De 
kloosterzusters werden verban
nen en de abdij verwoest 

Na deze penode van verval 
kwamen kanunniken Aldeneik be
mannen en kreeg de abdij iets van 
haar oude glorie terug Er werd 
een jaarlijkse processie naar de 
Relindis en Harlindis ingesteld en 
rond 1266 werd zelfs uitge
zwermd naar een nieuwe neder
zetting die „Villa Eke" genoemd 
werd en jaren later zou uitgroeien 
tot Nieuwe Eyck, het latere Maas
eik 

Maar ook nu kwam er verval 

De zijbeuken van de kerk werden 
in 1350 zelfs buiten gebruik ge
steld 

Op 17 januari 1501 werden 
maar liefst vier kelken gestolen 
De beminde gelovigen bekeken 
hun pastoor met een scheef oog 
want hij bleek een vurige voor
stander van de Calvinisten te zijn 
De man trok in 1528 naar Witten
berg bij Luther in de leer maar in 
1534 werd hij onthoofd Van dan 
af kwam het tot harde konfronta-
ties in Aldeneik en werd het er he
lemaal onveilig Andere heilige va
ten moesten er aan geloven en uit 
voorzorgsmaatregel verhuisden 
de kanunniken de relieken van 
Harlindis en Relindis naar Maaseik 
dat ondertussen tot een voor
spoedig stadje was uitgegroeid 
Toen de beeldenstormers nog 
eens langs kwamen betekende 
dat voor de bewoners van de 
Aldeneik het einde, ze trokken in 
1571 definitief naar Maaseik 

Herontdekt 
Jarenlang bleven de relieken in 

Maaseik opgeborgen maar in 
1601 bleek het weer veilig en 
worden ze uitgestald 

De komst van de Fransen luidt 
weer een beloken tijd in, het kapit
tel van Aldeneik wordt dan defini
tief opgeheven Men schrijft 
1797 

Al die tijd bleef het verdacht stil 

^ \<. .Jm*-̂ -̂  
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De kleefsteen van Aldeneik met de vingerafdrukken 
van een onfortuinlijke heks 

in Aldeneik tot men in 1842 ont
dekte dat onder een dnedubbele 
kalklaag wellicht de oudste muur
schilderingen van dit land verbor
gen zaten In 1854 werd de kerk 
gerestaureerd, de zijbeuken weer 
bijgebouwd en de sarkofagen van 
Renildis en Harlindis herontdekt 

Wie nu de kerk van Aldeneik 
betreedt wordt getroffen door de 
biezondere sfeer die er rondhangt 
De bezoeker stapt in een donker 
verleden binnen en wordt door 
een vreemd gevoel bevangen 

ZIJ het de schilderingen op de 
pilaren die de gruwelijkste passa
ges uit het Roomse leven uitbeel
den? 

Is het de aanwezigheid van het 
mirakuleuze gebeente van twee 
heiligen"? 

Is het de kleefsteen die als een 
stomme getuige de toeschouwer 
aankijkt? 

Zoals alle kinderen hield ik enorm veel van kermis
sen Maar ik had bovendien het geluk dat de grote tent 
telkens in de wei bij ons thuis opgesteld werd Vooral 
amusant waren de momenten dat de kermis met open 
was WIJ slopen dan met de kwajongens de tent bin
nen Er werd op het orgel gespeeld, en wij maar uren
lang dansen 

't Was trouwens bij ons thuis de zoete inval We 
hadden een kleine boerderij maar vooral veel speel
ruimte Twintig kinderen bijeen was dagelijkse kost 

Gans het gehucht „Brugge" in de Brabantse ge
meente Kester kwam bij ons thuis over de vloer 

We hebben veel geravot Huizekes maken met 

stenen Maar alles moest telkens wel van moeder op
geruimd worden Viskes gaan vangen in de sloot De 
kwajongens bliezen kikvorsen op Ik heb ook veel 
verhalen van de grote mensen gehoord Staf De 
Clerck kwam thuis over de vloer We vormden met 
onze buren één grote familie 

Dat heeft ons trouwens tijdens de oorlog enorm 
geholpen Wij hadden geen armoe of honger Maar 
door die grote vriendschapsband werd bij voorbeeld 
belet dat men ons huis in brand zou steken 

Moeder en grootvader „boerden een beetje" Maar 
vader was koolmijner Gans zijn beroepsleven Hij 
reed met de tram naar Edingen en vandaar met de 
trein naar La Louvière 

Tot mijn 14-15 jaar heb ik een onbekommerde jeugd 
gekend Met de oorlog is alles veel minder rooskleurig 
geworden Ik heb in Brussel gewerkt als haarkapster 
's Avonds reden we dan met de tram vanaan het 
Rouppeplein terug naar huis Op een goede dag was 
er weer die zoveelste „zoektocht" Ik zei nog tegen 
mijn vriendin wie zouden ze nu willen oppakken"^ 

Ze namen verdorie mij mee. naar de kazerne in 
Etterbeek Het was, vernam ik nadien, omdat ze mijn 
broer met vonden 

Ik werd nog dezelfde avond vrijgelaten Maar ze 
hebben mij intussen toch ook bedreigd met mijn haar 
af te snijden en zo van die dingen Ik heb daar gezien 
hoe ze mensen bij ondervragingen sloegen, hoe ze 
een onderwijzer van Nijvel martelden 

Dat doet u iets als jong meisje Zeker als dan uw 
broer voor 2,5 jaar „binnenvliegt" Moeder is trouwens 
van verdriet gestorven Ik was 20 jaar 

De zorgeloze jeugd was dan voorgoed voorbij 
Maar de herinnering eraan blijft toch deugd doen 

De tiener, links op de foto, is Maria Bogemans 
(° Kester-Brugge, 1926), de huishoudster van het na
tionaal VU-sekretariaat. 

Brandstapel 

Paasdag 1596 In de kerk van 
Aldeneik is veel volk samengeko
men Onder de gelovigen bevindt 
zich een vrouw die door iedereen 
wordt geschuwd, een heks' Nie
mand wil in haar onmiddellijke na
bijheid zitten, de kinderen kruipen 
voor haar weg De vrouw die de 
afkeer van de mensen met ver
draagt begint plots te huilen 

De priester van dienst, de kruis
heer Jan Hammerslag vraagt 
waarom men zo'n kabaal maakt 
Als hij het verhaal van de ongeluk
kige vrouw aanhoort stelt hij voor 
haar aan een godsoordeel te on
derwerpen HIJ zal haar de hostie 
op de tong leggen en indien deze 
in haar mond blijft is het duidelijk 
dat God zich met verzet in haar li
chaam te blijven De gelovigen 
wachten in spanning af Maar de 
hostie valt uit de mond De vrouw 
wil ze snel weer oprapen maar 
haar vingers grijpen in de arduinen 
kerktegel Vastgekleefd smeekt 
de vrouw om verlost te worden 

De kruisheer neemt de hostie 
op en de duivelse kracht over de 
vrouw wordt verbroken 

Maar voor iedereen was het 

d¥ n 
De hektare 
grote markt 
van Maaseik 
Is een bezoek 
overwaard. In 
het midden 
houden de ge
broeders van 

Eyck sinds 1864 hun babbel, in het 
stadhuis is een kopie van hun Lam 
Gods te bekijken. Tussen de vele 
merkwaardige huizen die de markt 
afzomen trekt het huis van Vencken-
ray de aandacht, het werd ingericht 
als apoteekmuseum. In de stadshal, 
eveneens op de markt is er o.a. een 
tentoonstelling van kerkhanen en 
een makette van oud Maaseik Voor 
wie mee informatie wenst heeft de 
V W een uitgebreide dokumentatie-
map klaar WV-Maaseik, Markt 45 te 
3680 Maaseik (011-56.63.72). 

duidelijk dat ze een heks was, ze 
werd dan ook op de markt van 
Maaseik verbrand De heksen
steen werd uit de vloer gepeuterd 
en in de achterzijbeuk aange
bracht Als stichting van allen die 
goddeloos leven want zij ontko
men met aan de toorn van de 
Almachtige! 

(Einde van de reeks) 
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HIELPEN REEDS BIJ DE WASBEURT 
Woensdagmorgen 20 maart bedroeg het voorlopige totaal van de aktie Winst 85 reeds 920 950 fr, 

samen met het in op het VU-kongres opgehaalde bedrag van 102 255 fr wordt dat het prachtige cijfer van 
1023205 fr Het miljoen is dus ruim overschreden i 

Deze week publiceren wij de vierde lijst van stortingen, het spreekt vanzelf dat het varkentje nog lang 
met gewassen en het beestje met meer verlangt dan aan te dikken Het kan als u meedoet' 

Lijst 4 
Herman Verheirstraeten, Brussel 1 000 fr 
Petrus Stockbroekx, 

Geraardsbergen 1 000 fr 
Robert Vanherk, Neerpelt 1 000 fr 
Guido Bruneel, Vleteren 1 000 fr 
D B T , Willebroek 1 000 fr 
Anoniem, Schoten 1 000 fr 
Anoniem, Brussel 1 000 fr 
Albert De Mulder, St-Laureins 1 000 fr 
Walter Claessens, Antwerpen 1 000 fr 
Alfons Delbaen, Edegem 1 000 fr 
M C, Brussel 1 000 fr 
Anoniem, Aarschot 1 000 fr 
Mare Bogaert Wachtebeke 1 000 fr 
Lieven Bruneel, Vleteren 1 000 fr 
Andre Lannoo, Oostrozebeke 1 000 fr 
Marguerite Leysen, Antwerpen 1 000 fr 
B W , Halle 1 000 fr 
Willy Meerpoel, Evergem 1 000 fr 
Anoniem, Brugge 1 000 fr 

Walter Schelstraete, Dilbeek 
Anoniem Neeroeteren 
Andre Gorus, Buggenhout 
Augustinus Van Hoof, Zandhoven 
Joseph Weyne, Tienen 
Antoine Fonck, Borsbeke 
Willy De Saeger, Ninove 
Germaine Weyens, Heusden-Zolder 
Gustaaf Baeyens Aalst 
Stefhaan Van Acker Aalst 
Anoniem Steenokkerzeel 
Anoniem, Gent 
Anoniem, Burcht 
Jan Caubergs Beringen 
Anoniem, Haaltert 
Anoniem, Aarschot 
Anoniem, Veurne 
Gerard De Ruysscher, Vilvoorde 

* ' > * ^ ' A n o n i e m Wommelgem 
Anoniem Antwerpen 
Anoniem Gent 
Jan Van Cauwenberghe, Deinze 

1 000 fr 
1 000 fr 
1 000 fr 
1 000 fr 
5000 fr 
5000 fr 
3000 fr 
2000 fr 
2000 
2000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1 000 fr 
1 000 fr 
1000 fr 

R L . Bellem 1000 fr 
Hugo Goedseels Bredene 1 000 fr 
J Vanden Bossche Antwerpen 1 000 fr 
Anoniem Antwerpen 1 000 fr 
F Dejaeghere Kortrijk 1 000 fr 
R Wellens, Diest 1 000 fr 
Constant Mortelmans, Zandhoven 1 000 fr 
Luk Vanhaegendoren, Werchter 1 000 fr 
Anoniem, Sint-Niklaas 1 000 fr 
Albert Cloetens, Machelen 1 000 fr 
H S Gistel 1 OOG fr 
D K , Kortrijk 1000 fr 
Anoniem, Kessel-Lo 1000 fr 
Ronny Anseeuw, Gistel 1 000 fr 
Anoniem Hombeek 1 000 fr 
Jan Lampert, Brugge 1 000 fr 
Norbert Stock, Beernem 1 000 fr 
TR, Tienen 5000 fr 
W A Lennik 2000 fr 

(vervolgt) 
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35-jarige Kuiper 
wint IVlilaan-Sanremo... 

Triomf van 
een lepe 
aartsvader 

Het voorbije weekend was rijk aan meldenswaardi-
ge sportgebeurtenissen. Hennie Kuiper won tot een
ieders en eigen verbazing zijn eerste Milaan-Sanremo. 
De publieke belangstelling voor ons voetbal bereikte 
een (voorlopig) dieptepunt. In de basketbalkompetitie 
leed Oostende zijn eerste nederlaag van het seizoen. 

INITIA Hasselt versloeg overtui
gend Neerpelt in de top-
match van het handbaikam-

pioenschap 
Ingrid Berghmans werd in 

Landskrona Europese judokam
pioene in haar gewichtskategone 
De jonge Zweed Anders Jarryd 
won het Belgian Indoor Tennis-
championship en de nog relatief 
onbekende Philippe Deraes zege
vierde in het nationaal biljartkam-
pioenschap kader 47/2 in Kessel 
Een opgemerkte prestatie omdat 
de nog relatief onbekende Brusse
laar eerder op het seizoen al twee 
andere titels had gewonnen 

Primavera 
Het zwaartepunt van het sport

gebeuren lag zaterdag evenwel 
op de weg van Milaan naar San-
remo De Primavera of de ope-
ningsklassieker van het wielersei-
zoen scoort nog steeds biezonder 
hoog op het verlanglijstje van de 
erkende kampioenen Ze blijven 
slechts in hoge nood afwezig en 
op de capi worden doorgaans 
geen geschenken uitgedeeld 

Juist daarom wekte de overwin
ning van veteraan Kuiper zoveel 
verbazing Eigenlijk had niemand 
met zijn winstkansen rekening ge
houden Hennie, inmiddels vijfen
dertig geworden, was vorig sei
zoen immers al duidelijk op de 
terugweg en algemeen werd ver
ondersteld dat hij onder de hoede 
van ploegleider Roger Swerts een 
laatste seizoen zou „uithollen" On
der de hoede van is echter een uit
drukking waarvan Kuiper de bete
kenis nooit heeft begrepen Zijn 
hele carrière lang kon niemand 
hem een konfektiepak aantrekken 
Kuiper behoefde maatwerk Aan 
ploegtucht heeft hij zich zelden of 
nooit gestoord Hij ging eigenwijs 
zijn weg Hij trad vaak op de 
voorgrond toen men hem het 
minst verwachtte Zo won hij een 
Olympische titel en een wereld
kampioenschap Zo geraakte hij 
op het podium na een Ronde van 
Lombardije, een Ronde van Vlaan
deren en een Panjs-Roubaix Zo 

reed hij met opgestoken armen 
onder het spandoek op de Via 
Roma Eerlijk, wij snakten zater
dagnamiddag even naar adem. 
Kon dit nog wet"? 

Zoetemelk 
Enkele dagen nadat Methusa-

lem Zoetemelk de Tirreno had 
gewonnen, triomfeerde deze 
aartsvader in de eerste en, op 
Parijs-Roubaix na, meestbegeerde 
klassieker van het seizoen We 
wisten al langer dat de weten
schappelijke begeleiding en de 
toegenomen beroepsernst de 
leeftijdsgrenzen in de topsport 
hadden verschoven Maar t o c h ' 
Kon Kuiper meer of durfde hij 
meer dan de gedoodverfde favo
rieten waaronder Ene Vanderaer-
den die in de voorbije weken toch 
bewijzen van grote konditie had 
afgeleverd'? Of profiteerde de er
varen en lepe Nederlander dood
gewoon van de inspanningen van 
zijn jonge landgenoot Teun Van 
Vliet die zich wel eens tot éen van 
de revelaties van het seizoen zou 
kunnen ontwikkelen"? 

Vast staat dat vele vragen in de 
Primavera onbeantwoord bleven 
Vanderaerden beklaagde zich er
over dat hij in de ultieme kilome
ters weinig of geen steun kreeg 
van zijn ploegmaats maar heeft 
men ons met altijd geleerd dat 
grote kampioenen in de finale van 
een topkoers de zaken zelf moe
ten forceren'? En waar bleef Kelly 
die in Panjs-Nice toch had laten 
zien dat hij klaar was voor het gro
te werk"? Men gaat ons toch met 
vertellen dat de grote ploegen de 
relatief onbelangnjke formatie van 
Swerts zo'n dubbele tnomf gun
den'? Milaan-Sanremo heeft voor
al bewezen dat het nog te vroeg is 
om konklusies te trekken 

Geen 
troonafstand 

Vast staat evenwel dat de oude 
garde, dat de gevestigde waarden 
met zo gemakkelijk troonsafstand 
zullen doen Vanderaerden zal zelf 

(/( -r t -n .. !i . i ( ' f K f/"- Lirtsvader Hennie Kuiper te voorschijn 

het initiatief moeten nemen, zal 
zelf moeten aanvallen, wil hij inter
nationale erkenning afdwingen 
Wie alleen maar "betrouwt op zijn 
eindspurt kan in de hedendaagse 
wielrennerij geen grote carnère 

meer opbouwen Waarmee we 
geenszins pessimistische klanken 
willen laten horen Integendeel 
zelfs Onze renners hebben zich in 
de eerste koersen van het seizoen 
herhaaldelijk langs hun beste zijde 

laten zien en dat schept vertrou
wen. De maand april zal ons even
wel leren hoe de krachtsverhou
dingen nu precies liggen Milaan-
Sanremo gaf te weinig geheimen 
prijs 

Tussen Heizel en Limburg 

Twee 
sportwerelden 

Terwijl in een Brussels Heizelpaleis het tennispu-
bliek de handen tegen elkaar sloeg voor de oprukken
de jonge Zweden streden zo'n kleine twintig Limburg
se handbalspelers voor de nationale titel Twee totaal 
verschillende werelden op zo'n goede zestig kilometer 
van elkaar... 

DE Belgian Indoor verliepen 
nagenoeg onopgemerkt 
Het televisiepubliek is nu 

eenmaal oververzadigd van ten 
ms Een betreurenswaardige toe
stand die werd veroorzaakt door 
de onzorgvuldige programmering 
van bedoelde sport op het kleine 
scherm 

Volksvreemd 
De Belgian Indoor stond kwali

tatief op een hoger peil dan het ar
tificiële en opgeklopte ECG in Ant
werpen Waarmee we met gezegd 
hebben dat er redenen waren om 
wild te doen over het gebrachte 
spektakel 

Tennis blijft volksvreemd over
komen Met het handbal is het 
zeker in Limburg anders gesteld 
De topmatch Neerpelt-Hasselt 
bracht de vele toeschouwers in 
beroering De passies laaiden 
hoog op omdat het klubgevoel in 
deze kleine wereld gelukkig nog 
sterk leeft Transfers blijven er 
hoge uitzondenng omdat er met 
deze sport geen schatten kunnen 
worden verdiend Daarom is het 
gebeuren voor de supporters ei

genlijk ouderwets herkenbaar en 
mogelijk kan daardoor de stijgen
de, maar plaatsgebonden, popula-
nteit worden verklaard 

Handbal is één van die weinige 

Zweden boven op de Heizel' An
ders Jarryd die z'n landgenoot 

Mats Wilander inpakte 

sporten waarin Limburgse klubs 
de nationale top scheren. In de 
door het geld gedomineerde 
sporttakken komen zij moeilijker 
aan bod De provincie bezit wel 
het individueel talent maar met de 
orgamzatie en strukturen om zelf 
de vruchten van zoveel natuurlijke 
aanleg en toewijding te kunnen 
plukken Hopelijk komt er ooit ver
andering in die situatie die natuur
lijk verband houdt met de ekono-
mische achteruitstelling van de 
gouw 

In Genk wil men er blijkbaar wat 
aan doen Maandag lanceerde Het 
Belang van Limburg immers het 
bericht dat Thor Waterschei en 
Winterslag in alle stilte over een 
samenvoeging praten De jacht 
van de belastinginspekteurs en de 
navorderingen van de RMZ zou
den de besprekingen bespoedigd 
hebben Ons voetbal ziet inder
daad nog met het einde van de 
tunnel Blijft natuurlijk de vraag 
hoe de supporters op zo'n samen
voeging zullen reageren want het 
verleden heeft onveranderlijk be
wezen dat 1 -f 1 in zo'n situatie 
met noodzakelijk 2 hoeft te zijn 
Ook in de sport bewandelt het 
hart wegen die met altijd door het 
verstand kunnen worden gevolgd 

Maar het blijft natuurlijk wraak-
roepend dat een provincie die 
zeven tweedeklasseklubs op de 
been brengt geen heuse topklub 
bezit Limburg blijft ook in de sport 
te veel basis en te weinig top Het 
wordt tijd dat daarin verandering 
komt De tijd is er misschien njp 
voor 

21 MAART 1985 



M4j 
Schilderkunst na '40 te Amsterdam 

„La grande parade", 
inderdaad groots 

19 
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Edy de Wilde is een opmerkelijke figuur in het Ne
derlandse museumleven. Hij maakte van het Eindho-
vense Van Abbe Muzeum een van de belangrijkste 
huizen voor moderne kunst in Europa en in 1963 
volgde hij de legendarische Willem Sandberg op als di 
rekteur van het Stedelijk Muzeum van Amsterdam. 
Beslist een taak als een uitdaging, maar Edy de Wilde 
slaagde overtuigend. Nu hij met rust gaat werd hem 
de gelegenheid gegund een grootse afscheidsten-
toonstelling samen te stellen. 

HET werd „La grande para
de" (titel toepasselijk ont
leend aan een schilderij 

van Fernand Léger), met als on
dertitel „hoogtepunten uit de schil
derkunst na 1940". De expositie 
die een enorme toeloop kent, 
loopt nog tot 15 april en is een uit
stap naar Amsterdam ruim
schoots waard. 

Imponerend en 
onvolledig 

Deze tentoonstelling in detail 
beschrijven kan en hoeft niet. Het 
gaat inderdaad om echte hoogte
punten. De opsomming van een 
aantal namen volstaat om het uit
zonderlijke niveau van dit gebeu
ren te schetsen; Matisse, Bon-
nard, Mondriaan, Miro, de Koo
ning, Bacon, Picasso, Appel, Roth-
ko. Pollock, Dubuffet, Kline, Tapiez, 
Twombly, Braque... 

Wat de kwaliteit van het ge
toonde betreft (het gaat dan nog 
om uit het oeuvre van de Mees
ters geselekteerde werken), zijn 
woorden overbodig. Toch mogen 
bij de tentoonstelling enkele be
denkingen gemaakt worden. Zeer 
aantrekkelijk is allereerst het feit 
dat de schilderijen niet onderge
bracht werden in de bekende stro
mingen, dateringen of -ismen. Er 

wordt geen beeld gegeven van 
een rechtlijnige kunsthistorische 
ontwikkeling. De expositie mist al
dus duidelijk en gelukkig een teo-
retische grondslag. Maar zij is ge
woon één groots artistiek feest 
dat bewijst dat de schilderkunst 
een ongebonden, tijdloos, kreatief 
gebeuren is waarin alles mogelijk 
is en moet kunnen. Het geboden 
kaleidoskopisch beeld toont de 
vitaliteit, veelzijdigheid, explosivi
teit en geestelijke rijkdom van de 
moderne kunst. Zij bewijst tevens 
dat de plastische werkelijkheid 
geen dogmatisme mag zijn, maar 
toch moet beantwoorden aan pik-
turale oerwaarden, hoe verschei
den de persoonlijke artistieke visie 
daarop ook kan zijn. 

Leemten 
Waar de expositie enerzijds een 

ongeordende mengeling lijkt, geeft 
zij anderzijds toch duidelijkheid. 
Immers, van alle vertegenwoordi
gende kunstenaars zijn meerdere 
werken aanwezig, die onderge
bracht werden in per schilder af
zonderlijke zaaltjes. Zo wordt niet 
alleen een enorme verscheiden
heid aan talent geboden, maar dat 
talent komt telkens in zijn volle 
waarde en omvang tot zijn recht, 
wat van grote overzichtstentoon
stellingen zelden kan gezegd wor
den. 

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. 

Henri Matisse, Roze naakt olieverf op doek, 66 x 93 cm. 

Jammer genoeg is de tentoon
stelling pijnlijk onvolledig. Ak
koord, volledigheid werd niet met
een beoogd. De subtitel spreekt 
van „hoogtepunten" en niet van 
„de" of „alle" hoogtepunten. Daar
enboven gaat het duidelijk om de 
individuele voorkeur van konser-
vator Edy de Wilde. Maar toch, 
een te nadrukkelijk aantal leemten 
kan publiekmisleidend zijn en dat 
mag een museum als het „Stede

lijk" zich niet veroorloven. Dat na
men (en we citeren er maar enke
le) als Rauschenberg, Dali, Mat-
hieu, Fontana, de Staël, Matta ont
breken, lijkt onverantwoord. Nog 
pijnlijker is het feit dat de samen
steller helemaal geen oog had 
voor wat er in het zuidelijke buur
land toch ook op internationaal 
top-niveau gebeurt (ook maar 
slechts enkele ontbrekende na
men alweer: Alechinsky, Ver-

heyen, Magritte, Delvaux, Raveel). 
Spijtig voor de hiaten dus, maar 
„La grande parade" is een tentoon
stelling die een eigentijds kunstlief
hebber niet mag missen. De kata-
logus is een monumentaal, prach
tig geïllustreerd dokument, maar 
kost wel 49,5 gulden. De bezoeker 
kan het evenwel uitstekend doen 
met de expositiegids die maar 
2 gulden kost. 

Nic van Bruggen 

Elke week op BRT-radio 

Oude en nieuwe 
kleinkunstglorieën 

Liefhebbers van kleinkunst zullen in hun nopjes zijn: 
elke dinsdagnamiddag kunnen ze immers bij de BRT 
1-radio terecht waar tussen twee en drie de boegbeel
den van Vlaanderens chanson worden opgediend en 
ook nieuwkomers een ruime kans krijgen. 

INITIATIEFNEMER van dit ge
beuren is het toonaangeven
de folk- en jazz-kleinteater 

T'Sleutelgat te Haren (bij Brussel), 
dat zijn tiende verjaardag viert. 
Men wou enkele nieuwe blikvan
gers, en in de reeks „Vrijdagen" 
die telkens koncertavonden zijn is 
vijfmaal kleinkunst „Van vroeger 
en nu" geprogrammeerd. 

„Krisis"? 
De BRT-radio was er als de 

kippen bij om dit merkwaardige 
„live"-materiaal op band te zetten. 

Het resultaat is acht uren muziek 
en dus evenveel uitzendingen. Op 
een rijtje zijn dat dan Zjef Van Uyt-
sel en Paul De Spiegelaere (zan
ger van de Gentse „Machines", die 
solo optrad, Johan Verminnen, 
Kris De Bruyne, Ludo Marriman 
(zonder zijn Antwerpse Kids), Jan 
de Wilde, Roland (met Frans leven 
aan de contrabas), Delia Bossiers 
en Wim De Craene om af te 
ronden. Ook Paul en Ludo beten in 
dit solorpjekt aardig van zich af, 
hoewel zij niet meteen in de klein
kunst dan wel in de lijn van de he
dendaagse singer-songwriter on
der te brengen zijn gezien hun 

muzikale „verleden". 
Voor verantwoordelijke Rie 

Van den Berghe is dit dus een ini
tiatief dat op het goede moment 
komt: „Niet alleen de krisis maar 
ook het zoeken naar opnieuw 
meer kontakt met het publiek doet 
artiesten terugkeren naar meer 
eenvoudige muziek en begelei
ding waarrond artiesten hun eigen 
verhaal willen vertellen. Zelfs 
punkgroepen en andere nieuwko
mers hanteren opnieuw de akoes
tische gitaar en de contrabas" 
merkte Van den Berghe op. 

Misschien luiden dit initiatief en 
het BRT-programma een nieuwe 
generatie zangers van bij ons in, 
onder welke noemer ze dan ook 
terecht mogen komen. 

Afspraak dus elke dinsdagna
middag op BRT-1 van 14 tot 15 u. 
Men meldt ons tevens dat de drie 
Antwerpse optredens van Paul 
van Vliet (van donderdag tot za
terdag) zijn uitverkocht! S.D. 
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SUCCES KLEDING MEYERS 
Boomsesteenweg 35, Aartselaar 

OPEN : alle dagen van 9 tot 18 uur - Vrijdag feest- en koopjesavond tot 21 uur - Zaterdag van 9 tot 
18 uur - Zon- en feestdagen gesloten. 
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Het VU-partijbestuur deelt mee... 
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Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 18 maart heeft 
algemeen voorzitter VIc Anciaux volgende mededelingen verspreid. 

bedenking bewijst eens te meer de 
lamentabele houding van de Vlaamse 
meerderheidspartijen. 

Vredesbetoging 
De VU verheugt zich over de ge

slaagde anti-rakettenbetoging van zon
dag. Tegen de meeste verwachtingen 
in was er een massale opkomst die be
wijst dat de bevolking zich scherp 
afzet tegen de beslissing van de rege
ring. En bovendien verontwaardigd is 
over de wijze waarop de regering met 
haastige spoed haar beslissing heeft 
laten uitvoeren. De installatie van de 16 
raketten en kernkoppen (reeds vrij
dagavond) heeft inderdaad en met 
reden de mensen geërgerd. 

Deze agressieve en ondemokrati-
sche houding van de regering is on
voorstelbaar. Zelfs indien de regering 
juridisch niet verkeerd gehandeld 
heeft dan heeft zij zich politiek gespro
ken niet in het minst gestoord aan de 
normale regels van de parlementaire 
demokratie. Dergelijke houding is al
leen maar denkbaar in een mentaliteit 
van arrogante bewindslui, die denken 
dat zij alles voor het zeggen hebben. 

Namens de VU wil ik nogmaals 
onderstrepen dat de installatie van de 
raketten op Belgisch grondgebied een 
fatale beslissing is, die in de toekomst 
zware gevolgen zal hebben. De Volks
unie zal alles in het werk stellen, vanuit 
welke positie zij ook bekleedt in het 
politieke spel, om deze raketten te 
ontmantelen en weg te sturen. De 
Volksunie hoopt dat de stemming in 
het parlement nu reeds een oplossing 
in die zin kan tot stand brengen. Indien 
het echter nu niet kan, dan alleszins 
met een volgende regering! 

De VU stelt vast dat de betoging 
van zondag door alle waarnemers 
wordt beschouwd als een voor 4/5de 
Vlaamse betoging. De VU kan zich niet 
voorstellen dat indien het omgekeerde 
waar was geweest (en er een betoging 
met 4/5de Waalse betogers had 
plaatsgegrepen), de raketten er zou
den gestaan hebben. Indien dit het 
geval ware geweest dan zouden de 
Waalse partijen niet even schaamte
loos hun achterban in de steek laten. 
Vele keren is in het verleden immers 
bewezen dat het gewicht van een 
Waalse betoging zwaar doordrukt op 
de beslissingen van de regering. Deze 

Gevonden 
Op het Rogierplein te Brussel, waar 

de VU-betogers zondag II. samenkwa
men, werd een kostbare sierspeld ge
vonden, waarschijnlijk afkomstig van 
een vrouwelijke VU-betoogster. Kon-
takt opnemen met de redaktie van 
WIJ. 

Belasting
vermindering 
en werl< 

Het partijbestuur van de VU heeft 
zich ook gebogen over het andere 
deel van de regeringsverklaring, nl. 
over de besparingen en de aktualize-
ring van de begroting. Meer in het 
biezonder over het zogenaamde „vier
jarenplan" inzake belastingverminde
ring. 

Indien er niet helemaal kan gespro
ken worden over een gezamenlijk 
stembusakkoord tussen CVP en PVV, 
dan is deze regeringsmededeling toch 
niets anders dan een gezamenlijke 
verkiezingsbelofte. De cijfers die er 

worden voorgesteld kloppen trou
wens langs geen kanten. De beloften 
zijn helaas niet realizeerbaar, gezien de 
regeringspartijen zich niet uitspraken 
over de manier waarop de belasting
vermindering moet betaald worden. 
Wij waarschuwen de bevolking niet 
alleen voor loze verkiezingsbeloften, 
maar tevens voor het feit dat — indien 
ze zouden gerealizeerd worden — het 
er op neer komt dat de ene hand 
terugneemt wat de andere uitdeelt 

Overigens wil ik benadrukken dat 
de vooropgestelde maatregelen zelfs 
niet opwegen tegen al wat de indivi
duele burger in de voorbije drie jaar 
heeft moeten ondergaan aan inleve
ring en verlies van koopkracht 

Met ergernis wil de VU er voorts op 
wijzen dat de huidige regeringspartijen 
blijkbaar geen werk willen maken van 
de nochtans prioritaire zorg om werk 
te verschaffen aan iedereen. Deze 
regering doet niets om de gesel en de 
kwaal van de werkloosheid uit te ban
nen. 

VU-Laakdal viert „500 leden". 
Zaterdag 9 maart verzamelden 

meer dan 300 Laakdalse VU-leden in 
zaal Dennenoord te Eindhout voor het 
jaarlijkse ledenfeest Reden tot vieren 
is er genoeg, want de kaap van de 500 
leden werd dit jaar ruimschoots over
schreden. 

Na het eetmaal schetste Rob Gee-
raerts de evolutie van de ledenstand. 
Zo dateren de eerste twee leden uit 
1962. Opmerkelijk is wel dat één van 
deze twee, namelijk Louis Schepers uit 
Klein-Vorst nog steeds zeer aktief is in 
het Laakdalse VU-bestuur. Rond 1970 
werd het 100ste lid geworven. Daarna 
ging de ledenstand traag maar gesta
dig omhoog. Tot plots in 1982 na de ge
meenteraadsverkiezingen en de turbu
lente afloop hiervan het ledenaantal 
snel naar 300 groeide. Een jaar later 
was dit reeds 400 en nu in 1985 wordt 
het 500ste lid gevierd. 

Deze geweldige aangroei brengt 
volgens de spreker ook de nodige 

VUJO-bloemen te Diksmuide 
De voormiddag van de betoging te Brussel legde een VUJO-delegatie 
o.l.v. VUJO-voorzitter Bart De Nijn bloemen neer aan het vredesmonu-
ment te Diksmuide, als duidelijk teken van de vredeswil die van oudsher 

in de Vlaamse banier staat geschreven. 

problemen met zich. Aan het eerste le
denfeest in 1972 namen welgeteld 28 
leden deel. Dit ging door in het toenma
lig VU-lokaal bij Louis Kempenaers te 
Klein-Vorst. Ook het ledenfeest groei
de elk jaar zodat telkens opnieuw naar 
een andere zaal diende uitgekeken te 
worden. Dit jaar is het de beurt aan 
zaal Dennenoord, zowat de grootste 
feestzaal uit onze gemeente, en ook 
deze is goed gevuld. 

Na de korte toespraak opende VU-
fraktieleider in de gemeenteraad dok
ter Patrik Vankrunkelsven de dans-, 
avond met het 500ste lid, mevr. Sels-
Van Haesbroeck Josepha uit Eindhout 

De monetaire Unie 
in federale staten 

Internationaal 
colloquium 

Vandaag — donderdag — begint in 
Brussel een internationaal colloquium 
met als onderwerp: „De Monetaire 
Unie in Federale Staten". Het betreft 
een opzienbarend initiatief van VU-
gemeenschapsminister Hugo Schiltz. 

Er zijn referaten voorzien van pro
fessor Biehl (Duitse hoogleraar in 
staatsekonomie), Dr. Bieri (Zwitsers 
akademikus), professor Parizeau 
(hoogleraar en gewezen minister uit 
Quebec-Canada) en Dr. Ridlen („trea
surer" van de Amerikaanse staat India
na). 

Voorts worden buitenlandse dele
gaties verwacht uit Canada-Quebec, 
de Duitse Bondsrepubliek, Oostenrijk, 
Catalonië en Baskenland, de VSA en 
Zwitserland. Het slotwoord wordt ge
houden door Hugo Schiltz. 

Wij brengen in ons volgend nummer 
verslag van deze belangrijke twee
daagse studiebijeenkomst 

- abonnementenslag 

1984 - 1985 

Langzaam maar zeker loopt de abonnementenslag 1984-'85 naar zijn einde 
Van die tijdsdruk hebben een aantal topwervers gebruik gemaakt om hun po
sitie nog wat te verstevigen, anderen duwden op de valreep hun puntenaantal 
de hoogte in en overschreden de 225-puntenlijn. 

Aan de heerschappij van Willy Alloo is niet meer te tornen. Drie wervers 
Jan Caudron, Jef De Ridder en Hugo Roggeman hebben de magische 1.000-
puntenkaap overschreden, terwijl Maria Colemont die dicht benadert Tot en 
met de 10de plaats blijft de 500-puntenstreep ruim overschreden. 

Wat leert de huidige stand ons nog meer? 
Dat drie nieuwe namen zijn komen opdagen: Bert De Cremer, Jaak De 

Groeve en Oktaaf Meyntjens! 
Daarmee pakt het arr. Aalst met liefst zes topwervers uit en het arr. Gent-

Eeklo met 4, terwijl een derde kamerlid Oktaaf Meyntjes de rangen komt ver
sterken. 

Tot maandag 1 april worden voor deze top nog punten geteld. De definitie
ve top verschijnt in WIJ van donderdag 4 april! 

Top„225" 
Punten 

deze week 

1. Willy Alloo, Aalst 30 
2. Jan Caudron, Aalst 15 
3. Jozef De Ridder, Dilbeek 117 
4. Hugo Roggeman, Gentbrugge 15 
5. Maria Colemont Beringen 120 
6. Georges Raes, Ledegem 132 
7. Jan Galle, Lede — 
8. Anny Lenaerts, Wilrijk — 
9. Jan Caubergs, Beringen — 

10. VU-Hasselt -
11. Paul Van Grambergen, Ertvelde 45 
12. vu-Lier 
13. Wim Baetens, Mechelen 30 

Joris Depré, Tervuren — 
15. Jacques Vander Haegen, Oudenaarde ... 60 
16. Bert De Cremer, Denderhoutem 204 
17. VU-Assebroek 45 
18. André Geens, Zottegem — 
19. Herman De Wulf, Weiteren -
20. Paul WIelfaert, Waregem — 
21. Jaak De Groeve, Ertvelde 202 
22. Erik Vandewalle, Izegem 30 
23. Willy De Saeger, Denderwindeke — 
24. Hendrik Carette, Oostakker — 
25. Oktaaf Meyntjens, Zwijndrecht 126 

Punten
totaal 

2454 p. 
1062 p. 
1038 p. 
1002 p. 
930 p. 
783 p. 
720 p. 
633 p. 
615 p. 
612 p. 
471 p. 
453 p. 
438 p. 
438 p. 
435 p. 
414 p. 
396 p. 
387 p. 
375 p. 
355 p. 
337 p. 
312 p. 
288 p. 
237 p. 
231 p. 

Minister Schiltz 
houdt 
„open-oorzittingen 

ff 

Regelmatig wordt de kloof aangeklaagd tussen de burger en de 
politiek, tussen publiek en beleid. 

Gemeenschapsminister Hugo Schiltz onderneemt een poging om 
deze afstand te overbruggen. Hiertoe worden „Open-oorzittlngen' ge-
organizeerd. 

„Open" staat voor uitnodiging van de bevolking tot een gesprek; 
„Oor" staat voor spreken door de aanwezigen- en luisteren door 
Hugo Schiltz. 

De onderwerpen worden ter plekke aangebracht door de aanwezi
gen. 

Een eerste open-oorzitting ging 
reeds door te Hove, woensdag 
13 maart II. Maar er staan nog 7 van 
dergelijke zittingen op stapel Hier 
volgt tiet lijstje. Wij hopen dat zoveel 
mogelijk lezers van ons blad gebruik 
zullen maken van deze geboden kans. 
Iedereen van ons heeft wel wat op het 
hart en... de lippen! 

Open-oorzittingen 

Donderdag 11 april om 20 u. in „De 
Boterham", Veltwycklaan 23, te 2070 
Ekeren (03-541.12.45). 

Vrijdag 12 april om 20 u. in „De 

Smoutmolen", Kerkstraat te 2153 
Zoersel 

Vrijdag 19 april om 20 u. in „Fitness 
2001", Engelenokker 2 te 2168 Sint-Le-
naarts (03-313,00.78). 

Dinsdag 23 april om 20 u. te Bors-
beek. 

Donderdag 25 april om 20 u. in 
„Dienstencentrum", Schoolstraat 44 te 
2130 Schilde (03-383.43.74). 

Maandag 6 mei om 20 u. in „Raven-
stem", Provinciale steenweg 55. 2621 
Schelle (03-887.27.29). 

Dinsdag 14 mei om 20 u. in „Paro
chiecentrum" te 2180 Heide-Kalmthout 
(03-666.99.01). 
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Wi\ 
Gemeenteraad van Antwerpen (5 en 6 maart): 

Antwerpse begroting '85 
in evenwicht dankzij hulpfonds! 

M e t een vertraging van meer dan 5 maanden diende het Stadsbe
stuur de begroting 1985 in. Formeel gezien is het een sluitende begro
ting met zelfs een overschot van 59 miljoen. VU-frakt ieleider G. Ber
gers toonde evenwel in zijn ontleding van de begrotingscijfers aan 
dat het kollege zeker geen reden heeft om fier te zijn op deze 
begroting, die enkel positief is door toedoen van de fameuze 
konsolidatielening van meer dan 70 miljard, vi>aardoor de enorme 
schuldenlast van de Stad Antwerpen afgewenteld is geworden naar 
de volgende jaren. 

Begroting 1985: 
Achteruitgang ingevolge minder in
komsten en grotere uitgaven 

De vooropgezette besparingsplan
nen voor het werkjaar 1985 worden 
geenszins bereikt Zowel inzake in
komsten als inzake uitgaven is er een 
merkelijke achteruitgang ten over
staan van het saneringsplan Wer
kingskosten en personeelskosten blij
ven stijgen ondanks de doorgevoerde 
reationalizatie van de personeelska-
ders, die dus niet veel blijkt te hebben 
uitgehaald Vooral de regeling van de 
terbeschikkmgsstelling valt heel wat 
ongunstiger uit dan het Stadsbestuur 
had verwacht 

De inkomsten van de havenexploita-
tie dienden te worden verlaagd omdat 
ZIJ in het saneringsplan werden over
schat, terwijl de staatstussenkomst 
voor het Stedelijk Onderwijs een stuk 
lager zal uitvallen ingevolge een terug
loop van het leerlingenaantal Verder is 
er ook een gevoelige toename van de 
kosten voor het O C M W 

De cijfers van het sanenngsplan 
worden aldus merkelijk overschreden, 
maar blijven wel binnen de wettelijke 
marge van 5 % Niettemin zal deze on
gunstige evolutie een belangrijke 
weerslag hebben voor het jaar 1986 

Er zal namelijk in 1986 een bespa-
nng dienen te worden gedaan van 
630 miljoen in plaats van 200 miljoen, 
zoals eerst was vooropgezet, hetgeen 
een merkelijke beperking van de mo
gelijkheden inzake personeelskosten 
en werkingskosten tot gevolg zal heb
ben 

Immer sti jgend! 
G. Bergers stelde in zijn betoog 

over de begroting 1985 dat de Ant
werpse burger bijna het gehele ge
wicht van het saneringsplan moet dra
gen Inderdaad is het College om de 
begroting 1985 sluitend te houden 
opnieuw overgegaan tot verhoging 
van belastingen, namelijk door het op
trekken van de opcentiemen tot 2 400 
en de verhoging van de taksen op 
terrassen, uitgebaat door nenngdoe-
ners 

In vergelijking met 1983 werd de 
belastingdruk voor de burgers van de 
Stad Antwerpen verhoogd met liefst 
35,8 %, hetzij een verhoging van meer 
dan 2 miljard, hetgeen overeenkomst 
met een gemiddelde verhoging van 
4 000 fr voor elke inwoner van de 
stadi G Bergers noemde deze toe
stand terecht schandelijk en het resul
taat van het wanbeleid van de huidige 
SP-CVP-koalitie gedurende de vorige 
jaren Hij vond het verder ergerlijk dat 
de zwaarste lasten daarenboven nog 
verschoven worden tot na 1988 Inder
daad wordt van '83 tot '88 een terugbe
taling gedaan van 24 miljard op de 
konsolidatielening en worden deze af
betalingen in de volgende legislatuur 
dus na 1988 nog eens verdubbeld 
hetzij een afbetaling voor de Stad 

Antwerpen van eventjes 48 miljard' D. 
Stappaerts wees er tevens op dat 
deze enorme schuldenlast daarenbo
ven dient gedragen te worden door 
een steeds slinkende bevolkings
groep, aangezien het inwonersaantal, 
komend van 549000 in 1971 volgens 
de prognoses zal teruglopen tot circa 
475000 in 1990' 

Drastische verlaging 
en voor kuituur-, 
sport- en 
jeugdbeleid 

D Stappaerts betreurde de verla
ging op deze posten met met minder 
dan 1/3 Hij vroeg het kollege de 
prioriteiten van het beleid anders te 
stellen en een grotere inspanning te 
doen voor o m de toenstische promo
tie van de Stad Antwerpen (thans 
slechts 2 miljoen) en de subsidies aan 
jeugdverenigingen (zowat 1,5 miljoen), 
aan kulturele verenigingen (minder dan 
1,5 miljoen) en aan Sportverenigingen 
(minder dan 2 miljoen) D Stappaerts 
vroeg verder de uitbouw van het kultu-
reel beleid naar de distrikten toe Hij 
kloeg in dit verband de staat van 
verkommenng aan van het oud-ge-
meentehuis van Borgerhout en stelde 
voor dat meer gebruik zou worden 
gemaakt van de expositie- en feestzaal 
aan de Turnhoutsebaan te Borgerhout 

Verwaarlozing 
Distrikten 

Een veel terugkomende klacht in dit 
begrotingsdebat is de verregaande 
verwaarlozing van de distnkten, die 
wel veel geven onder de vorm van ver
hoogde belastingen, maar bitter weinig 
terugkrijgen Zo kloeg D. Van Gelden 
(VU) erover dat slechts 13 miljoen zal 
besteed worden aan investeringen in 
Berchem, waarvan reeds meer dan de 
helft zal gaan naar de afwerking van 
een nieuwe school In Borgerhout is 
het zo mogelijk nog erger, aangezien 
er nog geen 4 miljoen voorzien wordt 
voor in Borgerhout uit te voeren wer
ken zodat D Stappaerts terecht stel
de dat Borgerhout kan beschouwd 
worden als het achtste wingewest van 
Antwerpen I 

Berchemse 
Muziekakademie: 
erbarmelijk! 

Voorafgaand aan het begrotingsde
bat had nog een gewone zitting plaats 

B. Vandermoere (VU) kloeg tijdens 
deze zitting de ongelooflijke toestand 
aan waann het gebouw te Berchem, 
waar 400 leerlingen muziekonderncht 
ontvangen zich bevindt Bij een be
zoek ter plaatse stelde het VU-raadslid 
vast dat de huisvesting van deze 
school volstrekt onaanvaardbaar is 
beschimmelde muren ingevolge water-
doorsijpeling, ingevallen plafonds, on
verdraaglijke geuren afkomstig van 
een aanpalende garage, onveilige elek-

ALLE ROUWKLEDING 
VOOR DAMES EN HEREN 
RETOUCHE TERWIJL U WACHT 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR 

trische installatie geluidshinder vanwe
ge het aldaar drukke verkeer, ontbre
ken van toiletten enz Schepen De 
Meyer (SP) kon mets anders dan 
erkennen dat deze huisvesting inder
daad erbarmelijk is en beloofde een 
aantal verbeteringswerken te laten uit
voeren in afwachting van de voorziene 
verhuis naar nieuwe gebouwen 

Politieke propaganda 
beknot? 

E Deleu (VI Blok) protesteerde 
tegen het verbod voor politieke par
tijen om buiten de verkiezingsperiodes 
stands voor politieke propaganda op 
te stellen op de openbare weg B 
Vandermoere (VU) sloot zich hierbij 
aan omdat hij ervan uitging dat de 
bevolking ook buiten de verkiezings-
stnjd recht heeft op een zo volledig 
mogelijke politieke informatie 

Schram (Agaiev) protesteerde van 
zijn kant tegen het optreden van de 
politie tegen militanten van de PvdA bij 
het uitdelen van pamfletten, hetgeen 
volgens de burgemeester ingevolge 
een klacht van het bedrijf was, waar de 
pamfletten werden uitgedeeld en dit 
omdat de PvdA militanten zich onge
vraagd op het terrein van de firma 
bevonden Dezelfde Agalev-woord-
voerder betreurde verder het verbod 
om een fel omstreden affiche voor een 
teaterstuk aan te plakken op de stede
lijke aanplakborden 

R. Van Rompay (VU) merkte hierbij 
op dat het verspreiden van exhibitio
nistische prenten strafbaar is en stelde 
vragen over het optreden van de 
politie tegen de affiches, die niettemin 
verspreid werden 

Burgemeester Cools beperkte er 
zich toe vrijblijvend te antwoorden dat 
de affiches ingevolge tijdsgebrek met 
werden aangeplakt door de stadsdien
sten 

Gekke toestand 
Nachtegalenhof 

F. Crick (VU) stelde vast dat de ver
bindingsweg voor voetgangers en fiet
sers tussen twee gedeelten van de 
wijk Nachtegalenhof doorloopt op een 
bouwwerfi Inderdaad blijkt een stuk 
van deze weg verkaveld te zijni De 
VU-interpellant vroeg deze fout goed 
te maken aangezien de betreffende 
weg van groot nut is voor de bewo
ners van deze wijk en vooral voor 
jeugdige fietsers, die anders een veel 
gevaarlijker weg zouden dienen te 
nemen 

IGAO 
Tenslotte kwam G Bergers nog 

tussen over de nieuwe regeling bij 
wanbetaling van de gasrekening door 
minvermogenden In voorkomend ge
val zal het O C M W het tekort dienen 
voor te schieten G Bergers meende 
dat de Gasmaatschappij zelf de nodige 
betalingsfaciliteiten zou moeten verle
nen Een suggestie die het kollege 
beloofde in aanmerking te zullen ne
men 

In een volgende uitgave komen wij 
nog terug op het begrotingsdebat en in 
het biezonder op de tussenkomsten 
van H Schiltz F Crick, D Van Gelder 
en R Van Romoav (PDM.) 

VVVG doet 
beroep op paus 

Het Vlaams Verbond voor Gepen
sioneerden (VVVG) in Algemene Ver-
gadenng bijeen te Antwerpen op da
tum van 25 februari 1985 doet een be
roep op het orgamzatiekomitee voor 
het pausbezoek en zijne eminentie 
kardinaal Danneels om, met ons, aan 
ons land en speciaal tijdens de vredes-
wake te leper, op te roepen tot de af
bouw van een hatelijke en onrecht
vaardige repressie en aan te dnngen 
bij de gezagsdragers van dit land op al
gehele amnestie voor wie veertig jaar 
geleden door die repressie getroffen 
werd 

ANTWERPEN 
MAART 
21 EDEGEM: In „Dne Eiken" om 20 u 15, voordracht „Vlamingen in de 

wereld" door dhr Arthur Verthe Inr Kult Kring 
21 MIJLEN- Vergadering politieke raad om 21 u in Kempenland 
22 ANTWERPEN- Verkiezingen voor het arr VUJO-komitee, tussen 18 

en 21 u in het arr VU-sekretanaat, Jozef Liesstraat 2 
22 WOMMELGEM. Kaas- en wijnavond in Den Klauwaert Prijs 250 fr 

Inschrijven bij VU-bestuursleden 
23 EDEGEM: In „Dne Eiken" om 20 u 15, algemene vergadenng VNSE 
23 EDEGEM: In het „Heem", Fort V, kaas- en wijnavond van de 

Blauwvoetvendels Inschr bij bestuursleden tot 20/3 
23 RANST Viering 25 jaar VU te Ranst en ere-burgemeester Frans 

Rotty, 25 jaar gemeenteraadslid, in aanwezigheid van minister Hugo 
Schiltz Afspraak Kerkplein, Ranst, om 15 u 

23 HULSHOUT: Kaartavond (boomke wies), in de parochiezaal te 
Houtvenne, om 20 u Org VU-Hulshout 

23 WOMMELGEM: Plantenruildag in hovingen familie Herbosch (Kas
tanjelaan 4) Vanaf 14 u 

23 HOVE- Familiale kwis voor jong en oud in het Prinsenhof Deuren 
19 u 45, aanvang 20 u 15 Inschr kosten 50 fr 

23 NIJLEN L de Lentdecker spreekt over „Repressie" om 20 u in 
Kempenland Org FVV 

23 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 

23 RIJKEVORSEL-MERKSPLAS. VU-lentebal in de feestzaal „Bij den 
bakker" te Rijkevorsel-centrum Aanvang 20 u 

24 SCHILDE Openbare dienstverlening door prov raadslid Bart Van
dermoere in cafe „De Schilde" (hoek Turnhoutse- en Brasschaatse-
baan) Tussen 11 en 12 u Telkens de vierde zondag van de maand 

24 NIJLEN: Muzikale namiddag met 4 muziekverenigingen vanaf 15 u in 
Kempenland Org VK 

27 ANTWERPEN- 2de deel vormingsavond „Nationalisme in Vlaande
ren Verleden, heden en toekomst" om 20 u in het arr sekretanaat 
(J Liesstraat 2) Org VU-vrouwen 

29 HOMBEEK-LEEST-HEFFEN: Tweede Vlaamse boeken- en platen
beurs in de turnzaal van de sted basisschool te Leest Off opening 
om 20 u Ook open op zaterdag 30 maart van 14 tot 20 u en op 
zondag 31 maart van 10 tot 12 u en van 14 tot 19 u 

29 TURNHOUT. Voeravond met Guido Sweron 
30 HOVE: Bezoek aan de faciliteitengemeenten rond Brussel o l v Luc 

Van den Weyngaert Vertrek St-Jozef 8 u 45, Laureysplein-centrum 
om 9 u Inl bij Luciana De Potter, tel 455 38 08 of bij Willem Nollet, tel 
4556546 

30 EDEGEM Zielemis ter nagedachtenis van Ludo van Huffelen, St-
Jozefparochie 

30 BORNEM. 16de VU-lentebal Groot-Bornem in zaal Roxy (Jan 
Hammeneckerstr 41, Manekerke) Orkest The Blue Boys Aanvang 
21 u Inkom 70 fr, voorverkoop 50 fr 

30 WESTERLO-VOORTKAPEL: Lente-Kriebel-Bal in de polyvalente 
zaal te Voortkapel met DB Brasil Inkom 60 fr, voorverkoop 50 fr 

APRIL 
4 LINT Informatie-avond over Frans-Vlaanderen met film- en diamon

tage Spreker Walter Luyten In het Ontmoetingscentrum De Witte 
Merel Aanvang 20 u 30 Org VU-Lint 

6 EKEREN: Sociaal dienstbetoon Bart Vandermoere in „De Boterham" 
(Veltwijcklaan 23) van 13 u 30 tot 14 u 30 

13 BOOISCHOT- Parodie praat-bal om 20 u 30, in zaal 't Spieke (Klein 
Steenweg 169) Inkom, kledij, muziek, gespreksstof, drank, alles naar 
keuze 

Deze week 
in Knack Magazine 

Het Bach-mysterie 
Op 21 maart is het driehonderd jaar geleden dat Johann Sebastian Bach werd 
geboren Hij was meer dan zomaar een komponist als enige in de muziekge
schiedenis maakte hij gebruik van de getallensymboliek Het Bach-mysterie, 
deze week m Knack 

100 jaar BWP 
Honderd jaar geleden werd de Belgische 
Werkliedenpartij opgericht, die later de 
Belgische Socialistische Partij zou wor
den Waar kwamen die Belgische sociali
sten in die jaren 1880 ineens vandaan '' 

Monika Van Paemel 
Hard op de Tong is een reeks polemische 
spreekbeurten die in de Beursschouwburg 
in samenwerking met Knack worden ge
houden Aan de beurt is Monika Van Pae
mel die hel zal hebben over brood en 
schrijven Haar betoog deze week in 
Knack 

Mikhail Gorbatsjov 
Mikhail Gorbatsjov is met zijn 54 jaar de 
jongste Sovjetleider sinds Jozef Stalin 
Wie IS Gorbatsjov en wat mag de wereld 
van hem verwachten ' 

Zeventien 
Emd vong jaar inviteerde Knack een zes
tigtal jonge mensen van 17 jaar om van 
hen ie vernemen wat ze denken over geld 
de liefde de volwassenen hel onderwijs 
en wat al met meer De eerste twee onder
werpen zijn deze week aan de beurt bij hel 
begin van een nieuwe reeks Zeventien 

Knack Weekend 
Vrouwen 
van 40 

Vrouwen van rond de veertig ze hebben 
de eerste levensbalans opgemaakt Hel 
tweede boek moet worden ingevuld Niet
tegenstaande de complexiteit van het pro
bleem stelde Knack Weekend vasi dat de 
struggle for midlife loch geen knsislijd 
hoeft te zijn 

Akrogym 
Dit weekend gaat m Heverlee het zesde 
Belgisch Kampioenschap Sportieve Akro-
balische Gymnastiek door kortweg akro
gym Knatk Weekend was nieuwsgierig 
naar het hoe en wat van deze nog te weinig 
bekende sport 

Keukens 
Ondanks de talrijke technologische snufjes 
en de vele vormveranderingen blijft hel 
aantal fundamentele wijzigingen in de 
jongste keukengeneratie onder de maat 
Opvallend is wel de definitieve doorbraak 
van de diagonale lijn Knack Weekend 
laai u dromen van een nieuwe keuken 
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Berthouderskring 

Groot-Mechelen heeft grootse plannen 

23 

T i jdens een perskonferentie in het Vlaams-Nat ionaal Centrum te 
Mechelen stelde het bestuur van de Berthouderskring Groot -Meche
len haar k o m e n d e aktiviteiten voor. Naast de Vlaamse Kring Meche -
len-Centrum en de Vlaamse Kring Uilenspiegel (Hombeek) is de Bert
houderskring Groot -Mechelen één van de drie sociaal-kulturele 
organizaties van Vlaams-nationale strekking die te Meche len in het 
kader van FVK provincie Antwerpen zijn aktiviteiten ontplooit. 

VU-Groot-Mechelen 
riep leden samen 

O p dinsdag 12 maart had de Volksunie-afdeling Groot -Meche len 
haar leden in de MMT-ontvangstzaa l uitgenodigd voor een korte re
ceptie en een lange praatavond met bestuursleden en mandatarissen. 

De zaal was gezellig volgelopen 
toen voorzitter Hugo Servaes de aan
wezigen begroette en arrondissemen
teel voorzitter Danny De Cuyper in
leidde, die in het kort de „federalize-
nngsgeschiedenis" van de VU-afdeling 
Mechelen in vier deelafdelingen (Me-
chelen-Noord, Mechelen-Zuid, Meche-
len-West en Mechelen-Centrum) 
schetste Hij verheelde met dat de 
dissidenties en een zekere vrees voor 
vervreemding tussen basis en bestuur 
deze herstrukturenng mede geïnspi
reerd hadden 

Eerste schepen en mede-stichter 
van de Volksunie-afdeling Mechelen 
Oscar Renard verduidelijkte dat de 
afdeling Mechelen steeds een kwalita-
tief-sterke maar juist daarom rumoen-
ge afdeling is geweest Kreativiteit 
persoonlijkheid en dynamisme uiten 
zich zelden in een nmpelloos vlaki 

Het vragenuurtje bewees dat belas
tingen ook binnen de Volksunie een 
gevoelig punt zijn De eerste vraag 
betrof inderdaad de omvang van de 
door de schepen van Financien beloof
de belastingvermindenng voor 1985 
en de volgende jaren Kns Van Es-
broeck greep deze kans aan om op 
een overtuigde en overtuigende wijze 
zijn belastingbeleid te verdedigen De 
voorziene vermindenng zou voor 1985 
zowat 60 miljoen bedragen, gespreid 
over personenbelasting en onroeren
de voorheffing In 1986 wil hij het 
aksent nog nadrukkelijker op de on
roerende voorheffing gelegd zien, op
dat wonen en bouwen in Mechelen 
opnieuw aantrekkelijk zouden worden 

Toekomst... 
De Muizense aanwezigen verklaar

den zich niet gelukkig omdat op hun 
gemeentehuis zelfs op 11 juli geen 
leeuwevlag waaide, en onrxjat reeds 
lang beloofde woningen voor bejaar
den nog steeds niet m de steen zijn ge
komen 

Schepen Van Esbroeck antwoord
de hierop dat er te Mechelen wel 
vlaggemasten te kort zijn, maar geluk
kig geen leeuwevlaggen. En dat hij er 
persoonlijk zou over waken dat voor
taan de Leeuw ook in Muizen zou 
klauwen, al was het langs een venster
gat Wat de ouderenwoningen betrof 
kon OCMW-raadslid Koen Van Nieu-
wenhove verklaren dat aan de Mechel-
se kant alles startklaar was, maar dat in 
Brussel de nationale betalingsmachine 
veel minder efficient werkte Hij vrees
de zelfs dat de uitvoenng wel eens in 
het gedrang zou kunnen komen door 
de armoe van de nationale subsidie-
ringskas 

Nationaal VUJO-voorzitter Bart De-
nijn kreeg het laatste officiële woord, 
om voor „zijn" publiek, de jongeren, de 
passende plaats op te eisen in alle 
organen van de partij Zonder de dyna
miek van de jongeren kan ook de 
Volksunie met op een aangepaste wij
ze naar de toekomst toegroeien, zo 
verklaarde hij 

Over die toekomst werd later nog 
menig hoopvol woord gezegd, maar 
toch was het de hennnering aan het 
verleden die in de late uren de boven
toon kreeg Wellicht was de stemmige 
achtergrondmuziek van het duo Cis 
Vermuyten-Ludo Lambrechts daar 
mede verantwoordelijk voor 

Voorzitter Renaat Bosmans kondig
de aan dat de Berthoudersknng Groot-
Mechelen in de beginmaanden 1985 
met alleen zijn bestuur in belangrijke 
mate wist uit te breiden, maar ook 
suksesvol een ledenwervingscampag
ne op stapel zette 

Kamerlid Joos Somers, provinciaal 
voorzitter van FVK-Antwerpen, beves
tigde dat de „pionierstijd" van de soci
aal-kulturele ontplooiing via aktieve 
Vlaamse Knngen in de provincie Ant
werpen voorbij IS Er wordt gewerkt 
om tot een Vlaams-Nationaal Strijd- en 
Kultuurfonds te komen, waarbij men 
steunt op 40 afdelingen in de provincie 
Antwerpen, die jaarlijks ten minste 6 
aktiviteiten organizeren Na de opnch-
ting van de Berthoudersknng St-Kate-
lijne-Waver in 1975, kwam men in 1981 
tot de erkenning door het Ministene 
van Kuituur tot de erkenning van een 
autonome streekorganizatie (provin
ciale struktuur) voor vormingswerk en 
volksontwikkeling van Vlaams-Natio-
nale strekking met een streeksekreta-
riaat te Mechelen Thans wil men de 
aktiviteiten van de Vlaamse Knngen 
meer diepgang geven en de kadervor
ming opdnjven 

10 aktiviteiten 
Renaat Bosmans stelde dan de ko

mende aktiviteiten van de Berthou
dersknng Groot-Mechelen voor 
Maandag 25 maart voorziet men een 
gespreksavond met kamerlid-schepen 
Luc Van de Velde over de toenstische 
promotie van de stad Mechelen en de 
voorstelling van dne korte films van 
Frans Van Vaerenbergh „Mechelen 
langs de Dijle", „Rik Wouters" en „Het 
Mechels Begijnhof' Woensdag 17 
apnl IS er een gespreksavond over 
„Kollaboratie, repressie en verzoening" 
met als sprekers SP-kamerlid Luc Van 
den Bossche en VU-kamerlid Joos 
Somers Woensdag 22 mei spreekt 
prof kan Herman Mertens over „Be-
vnjdingsteologie" Deze dne gespreks-
avonden worden georganizeerd in het 
Vlaams-Nationaal Centrum op het Ont
voeringsplein te Mechelen In het Cen
trum stelt kunstschilder Joz Swinnen 
op zaterdag 28 en zondag 29 septem
ber zijn werken tentoon en wordt op 
zaterdag 26 en zondag 27 oktober de 
„Tweede Vlaams-Nationale Boeken
beurs" georganizeerd 

Op zaterdag 15 juni brengt men een 
bezoek aan het parlement onder bege
leiding van kamerlid Somers en be
zoekt men het „oude" Brussel en op 
zaterdag 22 juni gaat het „Derde 
Vlaams-Nationaal Tuinfeest" door in 

Grote beLnq^lolling op de ledenbijeenkomst van VU-groot-Mechelen 

het Weymshof te Rijmenam met het 
optreden van de fanfare „Kempen-
land" uit Nijlen Verder neemt men deel 
aan het Vlaams-Nationale Zangfeest 
en de IJzerbedevaart Vermelden we 
nog de „Jaarvergadenng' van de Bert
houdersknng die traditioneel bestaat 
uit een gastronomisch etentje en een 
toespraak Dit jaar wil men „Tafelen 
met Koen", Koen Van Nieuwenhove is 
zaakvoerder van de Mechelse Goed
kope Woningen, lokale maatschappij 
voor sociale woningbouw Uiteraard 
zal dan gehandeld worden over de 
sociale woningbouw en het gevoerde 
beleid inzake vernieuwing van het 
woonpatrimonium te Mechelen 

Alle informatie over de werking van 
de Berthouderskring Groot-Mechelen 
en de geplande aktiviteiten zijn te 
bekomen op het Streeksekretanaat 
van FVK Provincie Antwerpen in het 
Vlaams-Nationaal Centrum, Ontvoe
ringsplein 1 te Mechelen (tel 015-
209514) 

In de 
gemeenteraad 
van Zandhoven 

VU kreeg 
3 X gelijk 
van 
provincie 

Op 2 juli 1984 legde ons VU-ge-
meenteraadslid Leo Thys dne klachten 
neer bij de provinciegoeverneur en bij 
de Bestendige Deputatie van de pro
vincie Antwerpen Alle dne de klach
ten werden gegrond verklaard Het 
CVP-schepenkollege van Zandhoven 
werd dnemaal in het ongelijk gesteld 
door de provincie 

Spreekbeurt ten onrechte ontno
men tijdens de gemeenteraad van 
28jum 1984 

In opdracht van de Gouverneur 
deelde de Provinciegrffier aan ons 
raadslid mee „Ik zal het gemeentebe
stuur erop attent maken dat er aan de 
hand van het reglement van orde van 
de raad geen aanleiding was om uw 
tussenkomst te onderbreken" 

Inzagerecht ten onrechte gewei
gerd. Leo Thys bekloeg er zich over 
dat het schepenkollege hem een be
paald dossier dat hij opgevraagd had, 
met ter inzage kreeg, ondanks sterk 
aandringen De Provincie deed uit
spraak als volgt „Overeenkomstig arti
kel 69 van de gemeentewet hebben de 
raadsleden inzage van alle stukken die 
het bestuur van de gemeente betref
fen, tenminste voor zover het gaat om 
aangelegenheden van gemeentelijk 
belang Ik zal het gemeentebestuur 
erop wijzen dat de ingeroepen argu
menten een weigenng tot inzage met 
kunnen rechtvaardigen" 

Fotokopieerrecht voor raadsleden 
ten onrechte ontnomen De Volksunie 
vroeg de vernietiging van het besluit 
van het kollege van burgemeester en 
schepenen van 14 mei 1984, waarbij 
bepaald werd dat aan gemeenteraads
leden met kan toegestaan worden fo-
tokopies te nemen van de beraadsla
gingen van het schepenkollege, van de 
gemeenteraad of van de stukken die 
zich in de dossiers bevinden 

De Provincie volgde onze stellingna-
me en berichtte „Ik heb dan ook met 
mijn besluit van 18 september 1984 
voormeld Kollegebesluit van 14 mei 
1984 vernietigd" 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn van 
Antwerpen 

Plaatsen van Informaticus en 
van Programmator 1ste klasse 

De bedieningen van informati
cus en van programmator 1ste 
klasse worden openverklaard 
onder voorbehoud van goedkeu-
nng door de hogere overheid 
van de voorziening van deze 
plaatsen in de personeelsforma
tie Intussen kan, mits gunstig 
advies van de Bednjfsgenees-
kundige Dienst, reeds overge
gaan worden tot aanstelling in 
tijdelijk verband voor een ter
mijn van 6 maanden, eventueel 
verlengbaar met penodes van 6 
maanden in afwachting van de 
definitieve goedkeuring van de 
nieuwe personeelsformatie De 
programmators zullen gehou
den zijn in continudienst te wer
ken Ze staan open voor manne
lijke en vrouwelijke kandidaten 

Aanvangswedde 
Informaticus: 70082fr bruto 

per maand 
Program. 1ste klasse: 48763 fr 

bruto per maand 
Leeftijdsvoorwaarden de leef

tijd van 40 jaar met overschreden 
hebben op 15-4-1985 (45 jaar voor 
de pnonteitsgerechtigden der 
wetten van 3-8-1919 en 27-5-1947) 
De bepaald benoemde perso
neelsleden worden ontslagen 
van deze voorwaarden 

Diplomavereisten op 15-4-1985 
houder zijn van 
D voor de bediening van infor
maticus, ofwel 

— licentiaat in de handelswe
tenschappen 

— hcentiaat in de ekonomi-
sche wetenschappen 

— licentiaat in de toegepaste 
ekonomische wetenschappen 

— licentiaat in de wetenschap
pen 

— handelsingenieur 
— burgerlijk of industrieel in

genieur 
D voor de bediening van pro
grammator iste klasse 

het diploma van gegradueerde 
in de informatica, afgeleverd 
door een erkende instelling voor 
ekonomisch hoger onderwijs van 
het korte type met volledig leer
plan of voor sociale promotie 

Er zal voor elke bediening een 
vergelijkend examen worden in-
gencht en een werfreserve zal 
worden aangelegd volgens de 
uitslag van dit examen, m af
wachting van de goedkeuring 
door de hogere overheid Na een 
proeftijd van één jaar te hebben 
doorgemaakt kunnen de uit deze 
werfreserve aangeworven kan
didaten dan bepaald benoemd 
worden, afhankelijk van de goed
keuring van de nieuwe perso
neelsformatie 

Verplicht inschnjvingsformu-
lier te bekomen op de 7de Direk-
tie/Personeelszaken van het 
Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn, Lange Gast
huisstraat 39 te 2000 Antwerpen 

Inschrijvingsrecht 400 fr voor 
de bediening van informaticus, 
300 f r voor de bediening van pro
grammator 1ste klasse, 100 fr 
voor personeelsleden 

De aanvragen dienen toegeko
men te zijn op het Sekretanaat, 
Lange Gasthuisstraat 33 te 2000 
Antwerpen uiterlijk op 15-4-1985 

(Adv. 37) 
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24 M^r 
„Allegorie van Wondelgem" voorgesteld 

Viering 20 jaar VU-Wondelgem 
in aanwezigheid van V. Anciaux 

Op zaterdag 23 februari heerste er een opvallende drukte in de 
„Nieuwe Wijk" te Wondelgem. De ganse dag al wapperden de 
leeuwevlag en de Gentse leeuw aan „lange lansen" op de parking van 
zaal „De Nachtegaal" en de parking voor de St-Godelievekerk was 
om 18 u. ongewoon dicht bezet. 

Volksunie-Wondelgem begon zijn 
feestelijke vienng van 20 jaar bestaan 
met een mis ter intentie van de overle
den leden, opgeluisterd door het jon
gerenkoor „Vrij en Blij" 

Lentebloemen 
Op kosten van ons gemeenteraads

lid Lucien De Spriet was de kerk 
smaakvol versierd met een keur van 
lentebloemen, onze vlag in het koor en 
de Vlaamse Leeuw op het einde van 
de dienst gaven het gewenste cachet 

Daarna spoedde iedereen zich naar 
„De Nachtegaal" om met een receptie 
te klinken op de twintig voorbije jaren 
en op de toekomst 

Om 19 u 30 was iedereen van het 
bestuur op de uitkijk naar Vic Anciaux 
Ondertussen nodigde Antoine Maen-
haut afdelingsvoorzitter, iedereen uit 
aan tafel Hij mocht alvast provincie
raadslid Mark Stals verwelkomen, als

mede de gemeenteraadsleden Aimé 
Verpaele, Karel Van Hoorebeke en 
onze eigen Lucien De Spnet Even 
later maakte ook senator Oswald Van 
Ooteghem zijn opwachting en plots, 
als het ware geruisloos binnengeglipt 
stond Vic Anciaux aan de ingang Een 
zucht van verlichting bij het bestuur en 
een donderend applus van de aanwe
zigen t>egeleidden zijn binnenkomen 

In de tafelrede bracht de algemene 
voorzitter de beginjaren van de VU in 
hennnenng, hoe de pioniers tegen al
lerlei gevestigde waarden en vooroor
delen moesten optornen, zonder te 
weten of hun inzet sukses zou kennen, 
alleen met de overtuiging dat het 
moest en kon veranderen 

In zijn redevoenng hlw de voorzitter 
het over al de problemen die h ^ volk 
beroeren Anciaux stond echter gerui
me tijd stil bij de schrijnende jeugd
werkloosheid, die aan ons volk zijn 

Amnestie-filmavond te Denderleeuw 
Op zondag 24 maart organizeert het 

Taal-Akbe-Komitee te Denderleeuw 
een filmavond over amnestie Deze 
avond gaat door in het Kultureel Cen
trum, A De Brabanterstraat 1 te Den
derleeuw 

De TAK-filmdienst heeft een scena
rio uitgewerkt voor een amnestiefilm 
die vooral de jarenlange stnjd voor 
amnestie in beeld brengt 

TAK-leider Erwin Brentjens, die de 
amnestieaktie de afgelopen jaren 
koordineerde geeft toelichtingen en 
zal eveneens het aanslepende amnes
tievraagstuk verduidelijken 

Wie aan deze boeiende en leemjke 
avond wenst deel te nemen, komt op 
zondag 24 maart naar het Kultureel 
Centrum om 20 u (inkom 80 frJ 

beste kranten ontneemt en de eigen 
toekomst ziet afstompen Een pro
bleem dat slechts doelmatig kan be
streden worden indien Vlaanderen 
over zijn eigen toekomst ekonomisch, 
sociaal en monetair, kan beschikken 
Daaruit volgt dat we dnngend behoef
te hebben aan een eigen, aangepaste 
staatsstruktuur, de schatplichtigheid 
van ons land in mensen, geld en grond
gebied moet ophouden, werk en wel
vaart in een zelfstandig Vlaanderen 
dus 

Huldiging 

Voorzitter Anciaux huldigde dan 
nog tot hun eigen verrassing dne 
aanwezige oprichters van onze afde
ling, nl Antoine Maenhaut huidig voor
zitter, Georges De Volder, oud-be-
stuurslid en tenslotte de initiatiefnemer 
van destijds, Lucien De Spnet oud-
schepen van Wondelgem en nu ons ei
gen raadslid in Gent 

Op zijn beurt mocht Vic Anciaux 
dan het eerste nummer van de lino van 
Michel Bracke „Allegone van Wondel
gem" in ontvangst nemen Hij beloofde 
het werk een plaats te bezorgen op 
het algemeen sekretanaat Het spreekt 
dat de echtgenotes van de gehuldig-
den een ruiker ontvingen 

Daarna barstte het feest in alle 
toonaarden los Blijkbaar had men heel 
wat vitaliteit vergaard en moest die 
een uitweg vinden Even werd het 
gedoe onderbroken door onze tombo
la en de verkoop van de lino's (gedrukt 
op 1(K) eksemplaren en nog verknjg-
baar tegen 300 frJ 

Dirk Buys 

Uw briefwisseling 
snel 

de wereld 
rond 

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

Naamloze vennooiscfiap 

Bell Telephone Manufacturing Company 

business & \ 
communication \ 
systems I 

Een Belgische vennootschap geassocieerd mei I T T 

Neerslalsesteenweg 56 70 
1190 Brussel 
Tel (02)3701811 
Fax (02)3760179 
Tlx 64609 

OOST-VLAANDEREN 
MAART 
22 SINT-NIKLAAS Gewestelijke Ijzerbedevaartavond in de konf zaal 

van de sted biblioteek, om 20 u met film van Rom Duprez en spreker 
Herman Vandezande Org mmv Wase Jonge Leeuwen 

22 BERLARE 11de VUJO-kleinkunstavond met Johan Verminnen om 
20 u in de zaal van het Parochiehuis, Dorp te Berlare Org VUJO 

22 GAVERE: VU-mosselfestijn (of kip) in de zaal „'t Paradijs" (Stations
straat 7 te Asper) om 19 u 30 Prijs 325 fr Inschr Hugo Vandewalle, 
tel 091-842742 

22 ASSENEDE: Film- en dia-avond over „De Vlaamse Beweging in As
senede", in het Vlaams Huis „'t Leeuwken" (Diedenkplein) 

23 BEVEREN 5de nacht van Beveren in zaal Oud Beveren (Sta-
tionsstrj Eerste dans, 20 u 30 Kaarten in voorverkoop 100fr, aan 
de deuren 120 fr 

23 MELLE: VU-bal in zaal Gildenhuis Melle-Vogelhoek Aanvang 20 u 
Eerste dans 21 u Muziek Ludwigs-Discotheek 

23 ERPE-MERE: VU-bal in zaal „De Mote" (Nijverheidsstr te Mere) 
23 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 

23 KRUIBEKE- Derde Lentebal in zaal „Cecilia", Langestr Vanaf 20 u 30 
speelt DJ Cupido ten dans Inkom 75 fr 

23 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 

23 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 

29 ZWALM: VU-voorlichtingsvergadenng in het partijlokaal (Galerijpad 
2A te St-Maria-Latem) waar het werkdokument over het openbaar 
vervoer in Zwalm aan de pers zal voorgesteld worden Na de verga-
denng dnnk aangeboden door het afdelingsbestuur Aanvang 20 u 
Iedereen welkom i 

30 HEUSDEN-DESTELBERGEN: Dia-voordracht over Sahel en Mali 
door dhr Sleurs, kenner van het Sahelgebied in de raadszaal van het 
gemeentehuis (Dendermondsesteenweg 460) Org Goossenaerts-
knng VOS en VVVG Om 15 u 

30 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 

APRIL 
6 EEKLO: 4de VU-kaas- en wijnavond om 19 u 30, in jeugdhuis Beu-

kenhof (ingang Zuidmoerstraat of StationsstraaO Prijs 300 fr 
(volwassenen) en 225 fr (kinderen tot 12 jJ Inschrijven tel 778440 
of 778102 of 777319 

6 LEDE: Vijgen-voor-Pasen-fuif van VUJO-Lede in zaal Hofsmeer te 
Impe-Lede Vanaf 19 u 30 De Leedse pnmitieven zorgen voor 
muziek Kaarten in voorverkoop en leden. 50 fr. 

Groot verkiezingsbal 
van de VU-Deinze in samenwerking met de 

Volksunie - Gent-Eekio 
In de stadsfeestzaal Brielpoort te Delnze 
op zaterdag 13 april 1985 om 21 u. 
(deuren open om 20 u.) 
Met het orkest De Bartels 
Toegangsprijs 120fr Stadskledij 

• Restaurateur Management zoekt 
werk Lange ervanng 
Reakties naar volksvertegenwoordi
ger Paul Van Grembergen. E Hulle-
broekstraat 14 te 9068 Ertvelde, tel 
091-446790 
• Gezin, tweetalig, wenst alleen
staande dame wonende in Vlaams-
Brabant bij zich op te nemen of thuis 
bijstand te verlenen, algemeen onder
houd + chauffeur Schnjven Daan 
Vervaet, volksvertegenwoordiger 
Brabantsebaan 373,1683 St-Laureins-
Berchem, tel 02-5325795 

• 27-jange dame zoekt werk als naai
ster, stnjkster of in wassenj 
Voor nadere inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem, senator, A Lonque-
straat 31, 9219 Gentbrugge, tel 091-
307287 

• Echtpaar 30-31 jaar, met een meis
je van 11 jaar, zoekt een bijbetrekking 
als huisbewaarders in een of ander 
groot domein of kasteel, voor eventue
le bewaking van het domein In de 
voormiddag ondchoud 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 

Te koop 
• Zeer goede tweedehandse wagen 
Fiat Ritmo, 39000 km, automatische 
versnelling 
Inlichtingen O Van Ooteghem. sena
tor, A Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge, tel 091-307287 

FVV-kader-
vorming over 
Sociale 
Zekerheid 

De Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen richt op donderdag 
21 maart 1985, om 20 u, een kadervor
mingsavond in voor het arrondisse
ment Brugge, in zaal Parkhotel, Hooge-
straat 18-20 te Brugge Tema de socia
le zekerheid, sprekers dhr J Galle en 
mevr M Reuse 

De Kadervorming over de sociale 
zekerheid handelt over de volgende 
aspekten begnp SZ, algemene struk-
tuur, SZ-recht ongelijkheid van de 
vrouw in de SZ, nieuwe beleidsvisies 

Meer inlichtingen bij Federatie van 
Vlaamse Vrouwengroepen. Benne-
steeg 2 te 9000 Gent tel 091 -23 38 83 
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VUJO-gemeenteraadsleden 
stellen pausmotie voor 

V U J O van het arrondissement Hal le-Vi lvoorde roept alle Volksu
nie-gemeenteraadsleden op de motie n.a.v. het pausbezoek te willen 
voorleggen aan hun gemeenteraad. Dit zal al meteen gebeuren door 
de vijf VUJO-gemeenteraads leden Mark Demesmaeker (Halle), Piet 
Ronsijn (Di lbeek) , Dirk Vandervelde (Vilvoorde), Luk Van Biesen 
(Kraainem) en Stephane Rummens (Grimbergen). 

ZIJ vragen de sekretaris Stephane 
Rummens (Vilvoordsesteenweg 23a, 
1850 Gnmbergen, tel 02-26991 47) op 
de hoogte te willen brengen van het 
onthaal (met opgave van wie voor en 
tegen stemde alsook wie zich heeft 
onthouden) die de motie in hun ge
meenteraad te beurt viel 

Motie 
„De Gemeenteraad (van J dnngt er 

bij het parlement en de regering op 
aan dat zij in het licht van het bezoek 
van Paus Joannes Paulus II aan dit land 
een gebaar van grootmoedigheid en 
verzoening zou stellen. 

Wijst erop dat dit land het enige is in 
Europa waar duizenden mensen nog 
steeds lijden onder de sociale gevol
gen van de naoorlogse repressie en 
epuratie, 

De VU danst 
in Tielt-Winge 

De Volksunieafdeling Tielt-Winge 
nodigt iedereen uit op haar jaarlijks 
dansfeest in Tiit-City op vnjdag 
22 maart vanaf 20 u 30 

De opbrengst hiervan gaat nage
noeg volledig naar de VU-informatie-
bladeh 

Driemaandelijks verschijnt in iedere 
bnevenbus „Langs Motte en Winge", 
waann zowel de nationale als de plaat
selijke politiek doorgelicht word t Daar
naast geeft de afdeling nog een info
blad „Op de keper beschouwd" uit 

Dit wordt op adres verstuurd naar 
iedere geïnteresseerde, een paar da
gen na elke gemeenteraad, waar de 
V U (nog) met in vertegenwoordigd is 
Toch volgt een sterke VU-afvaardiging 
al méér dan 8 jaar de gemeenteraad 
op de voet 

Het VU-bestuur is er van overtuigd 
dat — zoals elk jaar — weer heelwat 
sympatisanten zullen aanwezig zijn op 
hun jaarlijks dansfeest 

te dus van oordeel dat dit land de 
plicht heeft om, konsekwent in de 
geest van vrede en verzoening die het 
pausbezoek toch kenmerkt een 
streep te trekken onder dit pijnlijke 
hoofdstuk uit zijn geschiedenis en de 
sociale gevolgen van de naoorlogse 
repressie en epuratie definitief op te 
ruimen 

Gelast het kollege van Burgemees
ter en schepenen de tekst van deze 
motie over te maken aan de voorzitter 
van de Kamer van Volksvertegen
woordigers en van de Senaat en aan 
de Eerste Minister alsook aan de me
dia en de belangrijkste Vlaamse ver
enigingen" 

VUJO-Jette 
(Vlaamse 
Wandelklub) aktief 

De voetrally die op 2 maart '85 door 
de straten van Jette en Molenbeek 
trok, kende ondanks het slechte weer 
een sukses Jan de Berlangeer mocht 
samen met voorzitster V Schepens 
volgende prijzen toekennen 

De eerste pnjs ging naar de familie 
Schobben, terwijl de familie Van Dnes-
sche de tweede pnjs mocht in de 
wacht slepen 

Het V V K M van Jette liet zich ook 
met onbetuigd en sleepte de vijfde en 
zevende pnjs in de wacht Volgende 
aktiviteit 14 april Kaasfestijn 

Sparen - Leningen - Verzekeringen 

GROEP ARGENTA 

F O N S P R I N S E N 

Itterbeeksebaan 242 
1711 ITTERBEEK - DILBEEK 

VUJO-
Halle-Vilvoorde: 

„Nu de 
paus komt: 
amnestie!" 

De Volksumejongeren van het ar
rondissement Halle-Vilvoorde wen
sen het nakende bezoek van Paus 
JP II aan te grijpen om de aloude eis 
„amnestie" eens extra in de verf te 
zetten 

Daarvoor geven zij een affiche en 
een zelfklever uit die tegen kostpnjs 
wordt verkocht aan al wie eenzelfde 
idee wil verkondigen 

Affiche 40/60 zwarte druk op geel 
Pnjs 250 fr voor 100 stuks -I- 100 fr 
verpakkings- en verzendingskosten 
indien met afgehaald 

Klever zwarte druk op geel Prijs 
500 fr voor 500 stuks -l- 65 fr 
verzendingskosten indien met afge
haald 

Bestellingen dienen gericht aan 
Postbus 35 te 1850 Grimbergen en 
vooraf betaald te worden door bijvoe
ging van gekruiste check op naam 
van VUJO-Halle-Vilvoorde of door 
overschnjving op rek nr 001-
0751184-92 van VUJO-Halle-Vilvoor
de 

Bestellingen kunnen (na afspraak) 
ook afgehaald worden bij Stephane 
Rummens te 1850 Gnmbergen, Vil-
voordsesteenweg 23A, tel 02-
269 91 47 Na afspraak kunnen de 
bestellingenook bv op het VU-sekre-
tariaat worden gedeponeerd of el
ders 

Arrondissementele 
kaderdag 
Halle-Vilvoorde 

Als start voor de verkiezingen or-
gamzeert het arrondissement Halle-
Vilvoorde een arr kaderdag op zater
dag 23 maart 1985 om 14 uur in het 
Kultureel Centrum van Itterbeek 

Alle kalderleden en mandatanssen 
worden verwacht 

^ 
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TIELT-WINGE 9de Vlaams bal in Tielt-city vanaf 20 u 30 
HEVERLEE: Gespreksavond met Willy Kuijpers over „Vnjheidsstrijd 
in de ontwikkelingslanden en wij" in Campus Irena (Ijzermolenstraat 
24 Heverlee) om 20 u 15 
KRAAINEM-WEZEMBEEK-OPPEM VU-kaas- en wijnfeest in zaal 
't Veldeken (Marselisstraat Wezembeek-Oppem) om 20 u 
ITTERBEEK- Arrondissementele kaderdag Halle-Vilvoorde, om 14 u 
in Kult Centrum 
WEMMEL Spagetti-avond in de „Zandloper" (Zeyp 18B) Org 
Vlaamse Knng Wemmei 
GRIMBERGEN: Vijfde readitioneel lente-etentje in de „Singel" te 
Strombeek-Bever Vanaf 18 u Ook op zondag 24-3 van 11 u 30 tot 
15 u 
WEERDE: Bal VU-gemeenteraadsleden Lode Desaeger en Piet 
Vangrunderbeek in zaal Alcazaar (Damstr 96) 
LEUVEN: Bestuursverkiezingen VUJO-KUL gevolgd door cantus 
Om 20 u in 't Kraakske (eerste verdieping), Krakenstraat 9 
HERENT-VELTEM-BEISEM-WINKSELE Gespreksavond met Ig-
naas Lindemans, voorzitter Pax Chnsti over Vrede door ontwape
ning, om 20 u in de zaal van het jeugdhuis „De Pomp", Mechelse-
steenweg 553 Org Dosfelkring 
DWORP: Tweede grote VU-koejonnenspel in zaal Ons Huis, om 20 
u Inschr kan vanaf 19 u 30 Kaarten op tafel, troeven in hand met 
Pallieterklub Volksunie Dworp 
ROOSDAAL. Om 20 u, in de parochiezaal van Stnjtem, buitengewo
ne diaprojektie en konferentie over het meesterwerk „Het Lam 
Gods" van de gebroeders Van Eyck Een montage met 4 m m v 
Harold van de Perre Inkom 120 fr Org Vlaamse Knng 
ASSE: Jaarlijks VU-etentje in het „Gildenhof 0<alkoven) vanaf 18 u 
Ook op zondag 31 maart vanaf 11 u 30 
GROOT-KAMPENHOUT: Jaarlijks VU-bal in zaal Fauna Flora (Berg) 
Met het Waltra-dansorkest m m v Stan en Peter Philips Vanaf 
20 u 30 Kaarten 80 fr voorverkoop, 100 fr aan de zaal 
VLEZENBEEK-BERCHEM-OUDENAKEN: Jaarlijks VU-Vlezesmul-
partij in de zaal Elysee (Dorp 18, Vlezenbeek) Ook op zondag 
31 maart en maandag 1 apnl telkens vanaf 12 u 
MACHELEN Jaarlijks-VU-eetfestijn met haantjes en goelash, in het 
wijkcentrum Mana Moeder (Veldmansstraat Machelen) Van 15 tot 
22 u Ook op zondag 31-3 van 12 u 30 tot 17 u 
ITTERBEEK- Jaarlijks VU-eetfeest in de parochiezaal van St-Anna-
Pede Ook op zondag 31 maart vanaf 11 u 30 

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

fc, O n k l o p b a r e pr i jzen 
DE KEIZER in k l e i n m e u b e l s e n s a l o n s 
ZITMEUBEL 

irden voor trouwers) 

Openincsuren. Di., woe., vrij. van 13 lol l»: 
Do., zal. van 10 lol 10 u. 30 
Zondac van M tot 11 u. 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5*2.22.22 
Staf Kiesekoms (op slechts is km v - •>-... .-. . 

lepel & vork.. 
TZ^astautant „ "^zJtassattbat^ 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise - 02-269.70.45 

EXCLUSIEF KADER 
seizoensuggesties 
zakenlunch 675 fr. 
traiteurdienst 

Dortmnnder Bder-Braii-lioveii 
Tervuursev. 60, Leuven, • 016-22.86.78. 
Kon Astndl 85, Kontieh. - 03457.30.32. 
Brugse Baan 1, Hulste. • 056-7L18.36 
Nieuw Brugstr 28, Brussel. - 02-218 74 89. 

Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor 
feesten, banketten e a Duitse special) 
teiten Dortmunder Thier van 't vat. 
Levende Water Tonissteiner Sprudel, 
goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 

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

FAMILIE DEHERTOGH FAUT Leopo ius t raat 

Tel 217 9153 

Waar Vlamingen 
thuis zijn... 
in 't hartje van Brussel 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-5440.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

CAPE 
WINE 

TAVERN 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-67 57 12 

^ti ^alingi^utó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde Tel 052-423246 

Wekelijkse rustdag vnjdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie 

Die ^̂  î 
Wynkroeg 

V 
KAAPSE W I J N 
Kaas en Snacks 
Van 19u tot middemmcht 

ZATERDAG v«naf Ilu 
ZONDAG 

van I lu - 1 3 u . / 15u.- 19u. 

WOENSDAG GESLOTEN 

Galerij "UL GAEPAERT" 

MOLENSTRAAT 45 9300 AALST 053-78 36 95 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Cadv 23) 

Banketbakkerij 

^ A A N T W E R P I A 

MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Perrelei 51 
9300 Aalst Borgerhout 
Tel 053-2135 33 Tel 03-236 56 54 
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26 14^ 
VU wint in 
Waregemse raad 

Alternatief 
plan-
Wielfaert 
haalt het 

VU-gemeenteraadslid Pau Wrelfaert 
kreeg na zijn opmerkelijke tussen
komst in de raadszitting van 5 februari 
II de meerderheid achter zich voor een 
alternatief voorstel inzake onteigening 

Punt 17 van de agenda van de 
gemeenteraadszitting betrof het CVP-
meerderheidsvoorstel tot wijziging van 
het BPA in de Leopold lll-laan te 
Desselgem 

De betrokken bewoners zouden in 
dit voorstel hun verzuchting tot het 
bekomen van een uitweg en garage 
behandeld zien Publieke belangstel
ling gewaarborgd dus 

VU-raadslid P Wielfaert overtuigde 
in zijn tussenkomst de gemeenteraad 
dat de procedure van wijziging van 
BPA die jaren kan duren, de betrokken 
bewoners (na reeds 10 jaar) nog lan
ger in de kou zou laten staan 

Het VU-raadslid stelde daarop een 
onteigeningsplan voor 

Door zijn klare en op stedebouw
kundig vlak juridisch gefundeerde uit
eenzetting kreeg Paul Wielfaert, na 
geanimeerde diskussie, de meerder
heid achter zich 

Het plan-Wielfaert werd goedge
keurd Voor VU-Waregem een beteke
nisvolle overwinning I 

WEST-VLMNDEREN 
MAART 

21 ZEDELGEM: Willy Kuijpers met „Hongerend Ethiopië" Indrukken 
ooggetuigenverslag Sporthal Loppem Om 20 u Toegang gratis 

23 KORTRIJK-STAD. VU-hutsepotavond in West-Flandna CGwijde van 
Namenstraat 7) Om 19 u (aperitieO, om 20 u hutsepot en om 21 u 
taart Inkom 250 fr 

23 POPERINGE VU-lentebal met discobar Pinochio in de zaal „'t Hom
melhof" te Watou om 20 u 

23 GROOT-KOKSIJDE VU-ledenfeest om 20 u 30 in het hotel Soll-
Cress (Kon Baan 225, Koksijde) voor 450 fr Gastspreker volksver
tegenwoordiger Julien Desseyn en optreden van humorist Gerard 
Debrabandere 

27 KUURNE Aperitiefavond bij Jozef Verhelst (Industrielaan 8) Vanaf 
20 u Org FVV 

28 WEVELGEM Voordracht door mevr Algoet-Van de Weyer, burge
meester van de faciliteitengemeente St-Genesius-Rode over ,Rond 
Brussel staan we nog steeds in het heetste van de strijd om onze 
Vlaamse gemeenten" om 20 u in het Ontmoetingscentrum van We-
velgem 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 
Kaartersklub 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 

30 KUURNE. In cafe De Cirkel (Harelbeeksestraat 40), grote honing-
koekkaarting vanaf 17 u Zondag 31 maart van 10 tot 17 u Org FVV 

30 WIELSBEKE- Jaarlijks VU-ledenfeest in het kult centrum „Leieland" 
te Ooigem om 20 u Koud buffet voor 375 fr per persoon Vooraf in
schrijven bij José Verfaille, tel 056-667688 

APRIL 

13 WEVELGEM Vlaams kabaret „Zolang hij tanden heeft", een avondje 
uit met Jef Burm in het Kult Centrum Guldenberg, om 20 u Kaarten 
in voorverkoop 150 fr, 180 fr de avond zelf Org Vlaams-nationale 
Kring Ie Dien 

VU-Waregem: 
aktieve afdeling 

Dat de VU-afdeling Waregem zeer 
aktief IS bewijst haar werkkalender 

— Op 22 maart om 20 u in „De Klau-

Meer veiligheid 
voor bejaarden 

„Bejaarde vrouw werd gemarteld 
en omgebracht", „Bejaarde man met 
messteken gedood-" Dagelijks staan 
de kranten vol met gruweldaden 
waarbij bejaarden het slachtoffer 
zijn. „Zo kan het echt niet meer 
verder f zegt Ernest Debrun, zwarte 
gordel en adjudant in de Koninkli jke 
Mil i taire School te Brussel. 

Om aan het onrecht te verhelpen 
dat tal van bejaarden wordt aange
daan, richt hij thans kursussen „Ver
dedig jeze i r in Hoeft het gezegd dat 
de derde leeftijd eindelijk kan her-
ademen_'' 

De kursus zelfverdediging voor de 
derde leeftijd kan door elke vijftig- en 
zestig-plusser gevolgd worden Zij le
ren zich zowel lichamelijk als geestelijk 
verdedigen 

Zelfvertrouwen 
Zegt Ernest Debrun ,Het is hele

maal met de bedoeling judoka's als 
Ingnd Berchmans te kweken Omdat 

bejaarden de gemakkelijkste prooi zijn 
in onze maatschappij is het noodzake
lijk dat ZIJ zich weten te verdedigen 
Met een paar goed uitgevoerde truuk-
jes en een granieten zelfvertrouwen 
kunnen ze zowat elke aanrander af
schrikken i" 

Op maandag 1 april (heus geen 
apnIgrapO organizeert V O V O (Vereni
ging voor Ontspanning en Volksont
wikkeling Oostende) een stagedag 
met Ernest Debrun in het Vormingsin
stituut te Oostende, gelegen op de 
hoek van de G Jungbluthlaan en de 
Elisabethlaan De stagedag „Verdedig 
jezelf" voor de Derde Leeftijd begint 
van 10 u tot 12 u en van 14 u tot 16 u 

Geïnteresseerde deelnemers beta
len 120 fr maar dienen wel vooraf in te 
schnjven bij Projekt Derde Leeftijd, 
Aartshertogstraat 4 te Oostende (Ma-
nakerke) of tel 059-508480 Wie als 
veilige toeschouwer voornoemde dag 
in het Vormingsinstituut wil meema
ken, betaalt 30 fr 

Zwarte gordel-judoka Ernest Debrun leert de senioren reageren op 
moeilijk „straatsituaties" 

waart" op de Markt debatavond met 
volksvertegenwoordiger Franz Van-
steenkiste 

— Op 24 maart om 11 u in „De Klau-
waart" apentief-orgelkoncert Mare 
Dupont IS de solist' 

— Op 24 apnl om 19 u 30 in 
„Parkhotel Groenhove" debatavond 
met VU-voorzitter Vic Anciaux, Euro
parlementslid Willy Kuypers en jeugd 
onderwerp De Vlaamse Jeugd, Van
daag en morgen De toegang is volle
dig gratis 

— Op 11 mei om 20 u in „Parkhotel 
Groenhove" het 3de feestelijk avond
maal Ons wacht daar een uitgebreid 
koud buffet De gastspreker is er VU-
gemeenschapsminister Hugo Schiltz 
Om het ganse gebeuren een nog 
feestelijker tintje te geven treedt op 
deze avond ook het Brabants Volksor
kest op 

Voor dit feestelijk en stijlvolle 
avondmaal kan men inschrijven bij alle 
bestuursleden en ook op het sekreta-
aaat van de afdeling, Nokerseweg 7, 
3790 Waregem, tel 056-603686 

FVV-kader-
vorming over 
Sociale Zekerheid 

DE Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen richt op dinsdag 26 maart 
1985, om 20 u, een kadervormings
avond voor het arrondissement Roe-
selare-Tielt in zaal café 't Oud Roesela-
re, Stationsplein 17 te Roeselare 
Tema sociale zekerheid Sprekers 
dhr De Reuse, mevr Reuse 

Woensdag 27 maart om 20 u, een 
kadervormingsavond voor de arron
dissementen Gent-Eekio, Oostende-
Veurne-Diksmuide 

Gent-EekIo zaal Dienstencentrum 
Gentbrugge, Braemkasteelstraat te 
Gentbrugge Tema sociale zekerheid 
Sprekers mevr R Steenbeke en 
mevr K Vermeersch 

Oostende, Veurne, Diksmuide zaal 
Vlaams Huis, Onderwijsstraat 1 te Mid
delkerke Tema sociale zekerheid 
Sprekers J Vandemeulebroucke, J 
Desseyn en mevr M Reuse 

De kadervorming over de sociale 
zekerheid handelt over de volgende 
aspekten begrip SZ, algemene struk-
tuur, SZ-recht ongelijkheid van de 
vrouw in de SZ, nieuwe beleidsvisies 

Meer inlichtingen bij Federatie van 
Vlaamse Vrouwengroepen, Benne-
steeg 2 te 9000 Gent tel 091-23 38 83 

Taalfaciliteiten in Aarschot? 

Na de franstalige toespraken van haar burgemeester teistert de PVV-
SP-koalitie Aarschot nu ook met tweetalige verkeersborden. 

Het bord op de foto werd daarenboven nog geplaatst met miskenning 
van het marktreglement, dat enkel „uitzonderingen" voorziet voor de 
marktkramers zelf TAK-afgevaardigde Fik Meulenbergs en VU-raadslid 
Sim Verbruggen, zorgden er voor dat het bedoelde verkeersbord terug 
in overeenstemming werd gebracht met de taalwetgeving. 

Winnaar van de 
SKM-
stickerwedstrijd 
koos prachtige 
herenfiets 

Tijdens de Feest- en Koopavond bij 
SKM, op vrijdag 1 maart, werd, naar 
maandelijkse traditie, de winnaar be
kend gemaakt van de grote SKM-
stickerwedstnjd voor de maand 
maart 

De gelukkige winnaar werd de fa
milie Van De Velde uit Aartselaar Zij 
mocht kiezen tussen een prachtige 
dames- of herenfiets, of een volledig, 
schitterend verzorgd weekend naar 
Parijs (dit met medewerking van Rei
zen Huybrechts uit de Carnotstraat, 
Antwerpen) 

Elke maand is bij SKM zo'n prachti
ge fiets of reis naar Parijs te winnen 
met de grote SKM-stickerwedstrijd 

Hiervoor hoeft U enkel op de aan
geduide plaats op de achterruit van 
uw wagen de fameuze SKM-sticker te 
kleven, en een deelnemmgsformulier 
in te vullen Sticker en formulier vindt 
U aan onze kassa 

Elke maand worden door onze 
deurwaarder de nummerplaten van 
de wagens in het verkeer, waarop een 
SKM-sticker kleeft, genoteerd Elke 
eerste vrijdag van de maand, tijdens 
de Feest- en koopavond, wordt dan uit 
deze nummerplaten de gelukkige 
winnaar getrokken 

Dus vlug zorgen dat ook op uw 
wagen zo'n fameuze SKM-sticker 
kleeft en misschien bent U dan vol
gende maand de gelukkige winnaar 
van zo'n prachtige fiets of een week
end naar Parijs 

Tot spoedig bi) SKM, de grote kle
dingzaak. 

Succes Kleding Meyers 
Boomsesteenweg 35 
2630 AARTSELAAR 

Open 
Alle werkdagen van 9 tot 18 u. 
Vrijdag Feest- en Koopavond van 18 
tot 21 uur 
Zaterdag van 9 tot 18 u 
Zon- en feestdagen gesloten 

(publi-mededelingJ 

Schepen 
Jaak Cuppens 
op de bres 
voor het groen 

Maaseik 
schenkt 
bouwpremie 

Twee agendapunten van de ge
meenteraad handelden over het groen 
van de stad Maaseik Met meerder
heid tegen minderheid werd een veror
dening goedgekeurd ter bescherming 
van bomenbestand, groene zones, 
houtkanten, houtwallen en holle wegen 
en ter vernieuwing van het landschap 

De raad ging unaniem akkoord om 
aan te sluiten bij de Vereniging voor 
Openbaar Groen Deze v z w heeft als 
doel de aangesloten gemeenten te 
ondersteunen en te begeleiden in de 
konkrete uitwerking van plantsoenen 
en wegbermonderhoud 

Een aanpassing van het sanenngs-
plan was vereist omdat de inkomsten 
van de stad merkelijk toenemen o a 
door verhoogde bijdragen van het 
Gemeentefonds Toch kon de raad 
geen belastingvermindering overwe
gen, vermits men de inkomsten groot 
nodig zal hebben om de vooropgestel
de realizaties uit te voeren Ook de ge
meente wenst een inspanning te doen 
om de bouwsektor te stimuleren Zo 
zal iedere inwoner een stedelijke 
bouwpremie ontvangen bij aankoop of 
verwerven van een woning Deze pre
mie IS 5 % van de premie van het 
Vlaamse gewest Schepen van Mid
denstand Leo Pieters (VU) gaf een 
korte verklaring bij het agendapunt 
IV m een onderzoek naar de uitbouw 
van de handel Op dit ogenblik be
schikt men over geen gegevens om de 
middenstanders advies te geven over 
nood of overvloed in de handelssektor 
Nu de IML is aangeduid als begeleider 
van de stad, kan een aanvang gemaakt 
worden met de studies van BPA's en 
struktuurplannen 

In de Dornerheide ncht de gemeen
te een stortplaats in voor inerte mate-
nalen Het stort is enkel toegankelijk 
voor inwoners van Maaseik en dit 
enkel op de uren dat de overslagcon-
tainer kan worden gebruikt 
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Voor 100.000 inwoners geen openbaar vervoer? 

Ministerieel gehaspel rond 
treinverbinding 
Genk-Maasmechelen 

Kamer l i d Jaak G a b r i e l s d ie reeds ja ren , vaak a ls en ige , v o o r de 
s p o o r v e r b i n d i n g naar het M a a s l a n d werk t , p ro tes tee r t me t k lem te
gen het m in i s te r i ee l p i n g p o n g s p e l da t nu r o n d de l i jn G e n k - M a a s m e 
che len w o r d t o p g e v o e r d . 

Iedereen die het probleem van de 
spoorweglijn Genk-Maasmechelen 
volgt, vreest nu dat een oplossing 
steeds verder zal verschoven worden, 
en dit ondanks een unanieme positieve 
beslissing van de Regionale Kommis
sie voor Advies 

Het scenario 
Reeds in 1978 interpelleerde ons 

kamerlid de minister van Verkeerswe
zen naar aanleiding van de geruchten 
over de sluiting van de lijn Hasselt-Eis-
den Het scenano dat toen werd voor
speld, werd zonder meer gevolgd 
eerst de rendabele treinritten afschaf
fen zodat argumenten konden gescha
pen worden om de lijn volledig af te 
schaffen 

Dit IS intussen gebeurd ondanks alle 
protest Wel kwam er een belofte dat 
de lijn Genk-Maasmechelen in de 
plaats zou komen De studie van 
NMBS-ingenieur De Greef wees op 
een rendabele exploitatie van deze lijn, 
dan ging echter de gemeente Genk 
dwarsliggen Zij wenste geen door
trekking van het kopstation naar het 
Maasland zogezegd om ekologische 
redenen Dit verzet is echter ongeloof
waardig Minister De Croo verschuilt 
zich thans achter gemeenschapsminis
ter Akkermans om nog geen definitie
ve beslissing te treffen Wordt hier het 
gemeentelijk politiek spel met doorge
trokken op regenngsniveau' 

Wat gebeurt er echter in de Kamer-
kommissie voor Verkeerswezen waar 
Jaak Gabriels vroeg achter de stand 
van zaken inzake de spoorlijn Genk-
Maasmechelen' 

Minister De Croo antwoordde hier
op dat de NMBS de gemeenschapsmi
nister van Ruimtelijke Ordening, Land-
innchting en Natuurlbehoud gevraagd 
heeft om het trace van de spoorlijn 
Genk-Maasmechelen op het Gewest
plan vast te leggen Met het oog op 
een grondige dossierkennis heeft de 
betrokken Minister echter de wens en 
de noodzaak uitgedrukt te beschikken 
over 

— een milieueffektenrapport, 

— een pnonteitenrapport, 

>Wdijkuis 
Affligem 
Jaak 
DE PALMENAER 
Dr in de Rechten 

Prinses Maria Chrlstlnalaan 6 
8320 ASSEBROEK-BRUGGE 
Tel 050-352669 

ALLE VERZEKERINGEN 
LENINGEN 
GELDPLAATSINGEN 

Schenk uw vertrouwen 
aan een beroepsverzekeraar 

— de beleidsoptie „openbaar ver
voer" en dit voor de ganse regio 

Gemeenschapsminister Akkermans 
onderstreepte in zijn antwoord op een 
interpellatie van Jaak Gabnels dat 
„ingevolge de koordinatievergadenng 
van 22 maart 1984 op 5 apnl 1984 de 
minister van Verkeerswezen verzocht 
werd een milieu-effektenrapport in de 
brede zin, alsook een prionteitenrap-
port en zijn beleidsopties inzake open
baar vervoer voor de streek, en dit in 
een ruim kader voor te leggen 

Tot op heden werd geen gevolg 
gegeven aan dit verzoek en bleef het 
dossier in beraad 

De vragen naar zowel de voorlopige 
resultaten als naar de afsluiting van de 
studie dienen aldus gesteld aan de 
minister van Verkeerswezen" 

Dus van de ene kant zegt minister 
De Croo dat gemeenschapsminister 
Akkermans een trace moet vastleggen 
en Akkermans zegt daarop dat hij 
eerst van de minister van Verkeerswe
zen de nodige rapporten moet ontvan
g e n ' 

De dupe 
De klap op de vuurpijl is echter dat 

minister Eyskens in het Belang van 
Limburg" op 11 maart 1985 onder
streept dat een aantal dossiers waar
onder de spoorlijn Genk-Maasmeche
len eerlang een bevredigend verloop 
zal kennen 

Ongelooflijk als men weet dat minis
ter De Croo en gemeenschapsminis
ter Akkermans de verantwoordelijken 
van zich afschuiven 

Wat we echter met zekerheid we
ten IS dat in maart 1984 door Akker
mans een aantal gegevens werden 
opgevraagd waarop na een jaar nog 
geen antwoord werd gegeven 

Limburg is echter alweer de dupe 
van de zaak, op deze manier worden 
meer als 100 000 inwoners uitgesloten 
voor gebruik van een degelijk uitge
breid openbaar vervoer 

Politiek gehaspel rond dit punt moet 
maar eens ophouden en spoedige 
klaarheid is zeer dnngend gewenst 

Om deze reden zal kamerlid Jaak 
Gabnels minister van Verkeerswezen 
De Croo opnieuw interpelleren om 
eindelijk dit dossier in een beslissings-
faze te knjgen 

Voor het Maasland meer dan t i jd' 

LIMBURG 
MAART 

23 HEUSDEN-ZOLDER Vanaf 20 u in de Koeienstal van domein 
Bovy te Bolderberg-Zolder kaas- en wijnavond tegen 180 fr Org 
VU-Heusden Zolder 

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

29 TESSENDERLO Looise kwis georganizeerd door VOSOG om 20 u 
in het Feestcentrum Een afvaardiging van FVV-TessenderIo doet 
meel 

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

30 MEEUWEN-GRUITRODE 3de VU-bal in de kantine van Heidebloem 
Wijshagen Muziek D J Bart Aanvang 20 u Optreden van plaatselij
ke vedette Luc van Meeuwen Inkom 49 fr Org VU-Meeuwrode 

30 BEVERST-SCHOONBEEK Om 20 u in de gemeentezaal van 
Beverst jaarlijkse VU-feestavond met als eregast prov raadslid en 
burgemeester Johan Sauwens 

APRIL 

12 HOESELT In zaal ABC (Tongersesteenweg 3) om 20 u, senator 
Oswald van Ooteghem spreekt over , militaire kollaboratie repressie 
en amnestie Org SMF-Limburg 

lommi 
Noorwegen: 
blokhut te huur 

VU-afdelingsvoorzitter verhuurt 2 
blokhutten in Noorwegen Ligging in 
berg- en bosgebied bij meer Volledige 
komfortabele uitrusting living met 
open haard, keuken met elektr fornuis 
en fngo -I- w -l- k water, resp 2 en 3 
slaapk voor 5/6 en 8 pers douche en 
W C Een hut met sauna Noorwegen 
= ruimte en rust in pure natuur Tel 
015-71 1600 (Adv 34) 

• Dame wonende in het Mechelse 
zoekt werk als bejaardenhelpster of 
kinderverzorgster kennis van daktylo-
grafie Ref nr 0685 
Belangstellenden kunnen kontakt op
nemen met volksvertegenwoordiger 
Joos Somers via het Vlaams Nationaal 
Centrum Ontvoeringsplein 1 te 2800 
Mechelen tel 015-209514 Gelieve 
het ref nr te vermelden 

• Ik verzamel doodsprentjes Wie 
stuurt er mij iets o p ' Alvast bedankt' 
Patricia Ceulemans P Jansonstraat 8 
te 1020 Brussel 02-2682002 

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, Deurne-Z. 
Tel 210896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235 65 75 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-212911 en 053-2127 57 

Woningen te koop 
in de Vlaamse 
Ardennen 

; :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 BRAKEL 

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 

P V B A B E R T 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-5821312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

CCTN STUDIO 
• J - i / DANN 
02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-478 19 93 

Import Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gontsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-4125 89 

Wi| bouwen voor u 
sleutel op de deur 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42 3304 - 42 39.16 

Aan alle eigenaars 
van een appartement of villa te 

Oostduinkerke 
\ertrouw de verhuring of verkoop 

\an uv\ eigendom te Oostduinkerke toe aan 

WEST-LITTORAL 
Leopold ll-laan 205, 8458 Oostduinkerke 

Tel 058 512629 (Adv isoi 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-236 4531 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Oamiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

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 
1090 Brussel Longtinstraat 126, 

Tel 4261939 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 
AFD OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054-3311 49 
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Historika Marijke Mortier: 

De Boerenkrijg was 
geen ontvoogdingsstrijd! 

OVERMERE - 12 oktober 1798, de „roemruchte" 
Boerenkrijg breekt los in het Oostvlaamse Overmere. 
Amper twee maanden later wordt deze opstand 
definitief onderdrukt 

Deze historische gebeurtenis werd, vooral tijdens 
de 19de eeuw, geïdealizeerd en geromantizeerd Tijd 
voor een evaluatie? 

MARIJKE Mortier is een 
jonge licentiate ge
schiedenis ZIJ promo

veerde aan de RUG bij dr Hugo 
Soly over de „Gentse almanak
ken" Sinds enige tijd werkt zij, als 
BTK-er in het Boerenkrijgmuseum 
van Berlare-Overmere Aan de 
hand van echt bronnenmateriaal 
en mits toepassing van de regels 
van de historische kritiek poogt zij 
die Boerenkrijg nuchter en korrekt 
te benaderen 

Een gesprek, op het gevaar af 
van een Vlaamse myte te onteren 

Conscience en 
Davidsfonds 

WIJ: Die zg. Boerenkrijg duur
de niet zo lang' ' 

M. Mortier: „Van 12 oktober tot 
5 december 1798 Zo werd dit ons 
tenminste overgeleverd De Boe
renkrijg is immers een gebeurtenis 
die sterk geromantiseerd werd 
door bv Hendnk Conscience en 
het Davidsfonds Zij stelden het 
voor als een bij uitstek Vlaamse en 
sociale strijd Hieromtrent durf ik 
mijn twijfels uiten 

WIJ: Wat was de Boerenkrijg 
dan wel? 

M Mortier. „Het was een op
stand van een deel van de bevol
king Wie precies dat „deel" uit
maakte IS niet volkomen duidelijk, 
het historisch onderzoek is nog 
bezig 

Eind van de 18de eeuw de 
Oostenrijkers bezetten het land 
en Jozef II, met zijn „verlichte" 
ideeën, veroorzaakt deining We 
beleven de zg Brabantse Omwen
teling tegen Jozef II, met verdeel
de reakties bij de bevolking Ook 
hierover is men nog nigt zeker 
wie en waarom men pro of contra 
Jozef II was 

WIJ: Hoe is de Boerenkrijg 
dan begonnen? 

M. Mortier ,De Oostenrijkers 
worden buitengekuist door de 
Fransen in 1792, na de overwin
ning bij Jemappes Hierdoor ko
men de „Oostenrijkse Nederlan
den" onder het Frans Republikeins 
bewind Enkele maanden later, fe-
bruan 1793, is er de slag bij Neer
winden met opnieuw de Oostenrij
kers aan het bestuur Tijdens die 
korte penode van Franse over
heersing merken we onmiddellijk 
een poging om hun republikeinse 
ideeën en instellingen door te 
drukken 

Op 25 juni 1794 volgt dan de 
overwinning bij Fleurus en daar
door komen de Fransen toch 
weer aan de macht Voorlopig 

laten zij de Oostenrijkse instellin
gen funktioneren en in 1795 wordt 
een officiële vrede gesloten tus
sen de Fransen en de Oostenrij
kers De „Oostenrijkse Nederlan
den" worden daardoor formeel 
aangehecht bij de republiek Frank
rijk 

Van dan af werden de Franse 
wetten toegepast, waaronder ook 
de bepalingen op de godsdienst 
De priesters moesten een eed van 
haat afleggen t o v het koning
dom, en trouw aan de republiek 
Voor de meeste priesters bete
kende dit een gewetenskwestie 
Met als gevolg dat zij gedepor
teerd werden of op de vlucht 
sloegen Dit was uiteraard eén van 
de redenen tot ergernis bij de 
bevolking I In het katolieke Vlaan
deren hadden de religieuzen een 
grote impakt, zodus " 

Het rijke 
Vlaanderen 

WIJ: Waarom wilden de pries
ters deze eed niet zweren? 

M. Mortier: „Omdat dit a h w 
een verloochening van hun gods
dienst zou inhouden In Franknjk 
werd de katolieke eredienst met 
meer erkend, maar wel de „ere
dienst van de rede" De Franse 
Revolutie wou afrekenen met het 
Ancien Regime, dus ook met de 
adel en de klerus Zo werd de adel 
eenvoudigweg afgeschaft en hun 
domeinen werden verkocht Ook 
de abdijen verloren hun gronden 
en bezittingen 

Nu waren er wel enkele pnes-
ters die deze eed zwoeren, maar 
deze kregen dan tegenstand van 
het gelovige volk" 

WIJ: Was dit het enige motief 
om ten strijde te trekken"? 

M. Mortier: ,Neen Onze ge
westen, de zuidelijke Nederlan
den, waren gedurende de 18de 
eeuw betrekkelijk njk Een zeer 
intensief bewerkt en vruchtbaar 
landbouwgebied, met een grote 
welvaart De Fransen waren gedu
rende honderden jaren leeggezo
gen door een koninklijke despoot 
— met zeer zware belastingen — 
en dachten dat Vlaanderen als 
een kip met gouden eieren in de 
schoot viel ZIJ wilden er zoveel 
mogelijk uithalen, vermits zij geld 
nodig hadden om hun revolutie te 
bekostigen en om hun veroverin
gen verder te zetten 

De Fransen begonnen systema
tisch opeisingen te doen Ik heb 
hier lijsten van de inlevenngen 
zakken rogge, varkens tarwe, 
paarden, mondvoorraad, klede-

Manjke Mortier „ iici vum, wau anuermaal gebruikt 

ren, En dit in steeds toenemende 
mate 

Voorts werden ontzettend veel 
gronden en gebouwen aangesla
gen en verkocht In ruil ontving 
men assignaten, die aan een onge
looflijke inflatie onderhevig waren 
Na enige tijd waren die assignaten 
zelfs volkomen waardeloos' Zo is 
er het voorbeeld van de verkoop 
van een huis enkele jaren later 
kon men met dit geld met eens 
meer een brood kopen' Kortom, 
de mensen verarmden 

Komt daar nog bij — zoals 
historicus dr Chris Vandenbroeke 
bewees — dat er op het einde van 
de tachtiger jaren van de 18de 
eeuw een recessie optrad De 
graanprijzen daalden, de vlasnij-
verheid maakte een krisis door, de 
huisnijverheid werd met gemecha-
nizeerd en kon dus met konkurre-
ren tegen de Engelse produkten " 

WIJ. Bestond er ook geen taal
kundig ongenoegen? 

M. Mortier: „Dit lijkt me een 
misvatting, of toch minstens fel 
overroepen De Boerenkrijg lijkt 
me geen Vlaamse ontvoogdings-
stnjd te zijn geweest Ook geen 
echte sociale strijd Men wou sim
pelweg de Fransen buiten 

Konsl<riptiewet 
WIJ: Er heerste toch grote 

ontevredenheid...? 

M Mortier-„Precies De wet op 
de konsknptie wekte biezonder 
veel ontevredenheid Op 22 sep
tember 1798 kwam er een wet die 
bepaalde dat ook de Vlaamse be

volking jongens moest leveren 
voor de Franse legers Frankrijk 
was immers „uitgeput" in de voor
raad Franse soldaten 

De wet werd uitgevaardigd op 
een ogenblik dat de toestand 
reeds erg gespannen was Er bra
ken relletjes uit Zo was hier en 
daar reeds een vnjheidsboom om
gehakt " 

WIJ: Wat bedoelt U? 

M. Mortier: „Een vnjheidsboom 
gold als het symbool van de Fran
se republikeinse macht en ge
dachte Deze boom werd in elk 
dorp geplant, ofwel als meiboom 
geplaatst Tijdens de Boerenkrijg 
moesten al die bomen eraan gelo
ven Die konsknptiewet was a h w 
de fatale druppel De jongens van 
hier hadden geen zin om met de 
Fransen — die zij overigens met 
begrepen — te gaan vechten De 
Fransen zelf waren de grote ver
foeiden Bovendien zag men aldus 
talrijke werkkrachten, nuttig en no
dig voor de arbeid, vertrekken En 
dit voor een periode van liefst vijf 
jaari 

WIJ Vanwaar kwam de slogan 
„voor outer en heerd"? 

M. Mortier: „Die kwam van „Pro 
Aris et Focis" Een letterlijke verta
ling van de leuze der „statisten" tij
dens de Brabantse omwenteling" 

WIJ- Wat beschouwden zij als 
hun vaderland? 

M. Mortier: „De „Oostenrijkse 
Nederlanden", alhoewel er toen 
reeds mensen waren die dachten 
aan een hereniging met Noord-
Nederland, de Bataafse Repu
bliek" 

WIJ: Die Boerenkrijg was vol
gens U dus geen romantische 
zaak? 

M. Mortier: „Ik denk het met De 
Boerenkrijg was een konservatie-
ve opstand en zeker geen ont
voogdingsstrijd Men wou integen
deel terugkeren naar een vroege
re toestand, naar het Ancien Régi
me Men wilde alle moderne her
vormingen ongedaan maken 
Terug naar de tijd van vóór Jozef II 
en vóór de Fransen 

De opstand werd ondersteund 
en gepousseerd door de groten 
van het Ancien Régime, zij die hun 
macht verloren hadden, de adel 
en de geestelijkheid 

Ik meen dus dat de mensen van 
het platteland gebruikt werden 
boeren, maar evenzeer dagloners, 
ambachtslui, kleine zelfstandigen. 
De stadsbevolking bleef kwasi on
beroerd, soms sympatiseerde 
men maar zonder deel te nemen 
Hét objektief was Fransen buiten 
Dus minder belastingen, opnieuw 
vrije godsdienst, geen opeising 
van jongens Men wist wat men 
met wilde, maar had m feite geen 
alternatief Bovendien waren de 
opstandelingen weinig georgani-
zeerd, enkele bendes met te na 
gesproken Er bestond geen over
koepelende organizatie, maar veel 
versnipperde groepjes" 

Geen Vlaamse 
strijd 

WIJ: Er is trouwens betwisting 
over de aanvangsdatum? 

M. Mortier: „Op het dorpsmo
nument en hier in de gang staat 
„12 oktober", maar dit is met kor
rekt Wel 8 oktober dan schrijft 
een Gentse verslaggever van hier
uit naar zijn overste dat er in 
Overmere 400 tot 500 mensen 
samengeschoold zijn die de ruiten 
van publieke funktionanssen aan 
diggelen gooien en roepen „Leve 
de keizer" Als men echter rekent 
van 12 oktober tot aan het einde, 
dan komt men aan een verzet van 
55 dagen Verzet dat zich als een 
lopenc) vuurtje verspreidde, maar 
zonder koordinatie Zoals bekend 
bloedde de Boerenkrijg dood — 
letterlijk en figuurlijk — op 5 de
cember te Hasselt" 

WIJ: Wat is nu, twee eeuwen 
later en ontdaan van alle franjes, 
de historische betekenis van die 
Boerenkrijg? 

M. Mortier: „Er is natuurlijk de 
„histoire bataille" En er zijn een 
aantal mensen die van deze op
stand een verheven katolieke en 
Vlaamse strijd willen maken, ahw . 
de eerste demokratische uiting 
van het volk Ik ben zo vrij hieraan 
te twijfelen, of toch minstens kant
tekeningen te maken 

Naar mijn gevoelen werd het 
gewone volk andermaal gebruikt 
om de belangen van een andere 
groep te dienen 

Het „Boerenkcijgmuseum" bevindt 
zich rechtover de kerk van Overme
re. Op werkdagen open van 9 tot 16 
uur, tijdens de zomermaanden ook op 
zondag van 14 fot 18 uur Groepen 
zijn welkom, evenwel na afspraak (tel. 
091-675039). 

In een volgend nummer gaan wij 
uitvoeng in op het groots opgevatte 
Boerenknig-openluchtspel „Frere 
pachters" dat plaatsvindt eind augus-
tus-begin september. Cpvdd) 
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