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Werk in een Vlaamse staat 
Hét tema van de nationale Volksunie-betoging op 8 juni te Hasselt 

Armer per sekonde 
Deze week heeft de regering meegedeeld dat vanaf begin 

volgend jaar de BTW in de bouw opnieuw van 6 naar 17 procent 
gaat. Deze mededeling kwam een week nadat Martens triom
fantelijk had aangekondigd, vanaf begin volgend jaar de 
personenbelasting te zullen verlichten. 

Het heeft dus maar een week geduurd om de regeringsbelof
ten op hun waarde te kunnen schatten. Wat Martens-V of -VI 
met de ene hand (misschien) zal geven, neemt hij met de andere 
hand reeds op voorhand terug. 

De BTW-verlaging in de bouw tot 6 procent was inderdaad 
maar een tijdelijke maatregel. Dat hij thans echter opgeheven 
wordt, moet gezien worden in verband met en als kontrast tot 
de voorgespiegelde toekomstige verlichting van de personen
belasting. Het opnieuw invoeren van 17 procent in de bouw zal 
straks een reeds zwaar door werkloosheid geteisterde sektor 
nog verder toetakelen en betekent vooral voor jonge gezinnen 
een streep door de rekening. 

Men moest geen feniks zijn om te voorspellen dat de beloften 
voor belastingvermindering loze beloften zouden zijn. Het gaat 
om niets anders dan een demagogische verkiezingsstunt. De 
manier waarop de regering terzake handelt betekent alvast 
een innovatie in onze politieke zeden: ze doet beloften die 
slechts na de verkiezingen al dan niet hoeven ingelost te wor
den, in een periode met andere woorden dat de huidige 
regering naar alle waarschijnlijkheid zal vervangen zijn door 
een nieuwe. Morgen scheert men gratis! 

Iedereen die iets of wat met de cijfers vertrouwd is, weet 
vanzelf dat de financiële toestand van het land van die aard is 
dat iedere belastingvermindering gepaard zal gaan jnet ver
hoging van indirekte belastingen, taksen en tarieven. 

Verre van gesaneerd te zijn, liepen 's rijks financiën onder 
de huidige regering definitief uit de hand. Toen Martens in 
1981 met zijn huidige ploeg aantrad, had België een schuld van 
2.500 miljard. Deze schuld was opgebouwd in de 150 jaar dat het 
koninkrijk bestond. De jongste drie jaar volstonden om de 
schuldenlast waarover men anderhalve eeuw had gedaan, 
praktisch te verdubbelen. Met thans meer dan 4.500 miljard is 
het land rechtstreeks en in volle galop op weg naar 5.000 mil
jard. De schuld overtreft reeds het volledig BNP. 

En het tempo versnelt! Gedurende de twee eerste maanden 
van dit jaar steeg de schuld met maar liefst 193 miljard. In de 
maand februari werd een nieuw nationaal rekord gevestigd 
met een toename van 114 miljard. Februari telde slechts 28 
dagen! Men kan de rekening natrekken: per dag steeg de 
schuldenlast met 4 miljard, hetzij 166 miljoen per uur. Voor wie 
het tot in detail wil voorgerekend krijgen: Martens-V verhoog
de de schuldenlast in de maand februari met 2,76 miljoen per 
minuut of uiteindelijk met 46.000 f r. per sekonde. De tijd om dit 
hoofdartikel te lezen moet ongeveer overeenkomen met een 
verzwaring van de schuld met zo'n 12 a 15 miljoen! 

Er is geen enkele machine in het land die per sekonde voor 
46.000 fr. aan biljetten kan drukken. Martens-V is bezig, het 
geld van onze kinderen en kleinkinderen door deuren en ven
sters te gooien. Dit is de regering die het demagogische lef 
heeft om belastingvermindering te beloven... na sint-juttemis! 

Martens-V beloofde bij zijn aantrede dat tegen 1985 het 
overheidstekort zou teruggedrongen zijn tot 7 % van het BNP. 
Deze belofte is vals gebleken. De termijn werd verschoven naar 
1987. Maar vandaag reeds staat het vast dat ook deze termijn 
zal verloochend worden en dat het gestelde doel met een aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet meer in de jaren 
tachtig zal worden bereikt. 

Inmiddels was de regering Martens-V goed voor de vernieti
ging van 100.000 arbeidsplaatsen sinds haar aantreden. Het 
aantal mensen dat thans direkt of indirekt door werkloosheid 
wordt getroffen, overtreft het miljoen. 

Het ergste van al is dat Vlaanderen meegesleurd wordt in 
deze Belgische maalstroom, dat de gunstiger Vlaamse ekono-
mische resultaten verdwijnen in de bodemloze put van het Bel
gisch falliet. 

Belastingvermindering? Het zou inderdaad kunnen: in 
Vlaanderen. Als de Vlamingen kregen waarop ze recht heb
ben. De Belgische beloften van Martens-Gol echter zijn louter 
boerenbedrog. (tvo) 

VU opent kwalijk dossier 

Lozing afval 
stoppen! 

Gisteren woensdag, hebben op uitnodiging van de 
VU-kamerfraktie persmensen de vervuiling van de 
Schelde en de Noordzee vanuit de lucht kunnen vast
stellen. Deze spectaculaire persontmoeting is slechts 
het begin van een reeks VU-akties tegen de bezoede
ling van onze rivieren en zeeën. 

E IND 1984 stelde VU-kamer-
lid Jaak Gabriels de Vlaam
se minister van Leefmilieu 

een op het eerste gezicht onschul
dige vraag omtrent de lozing van 
afvalwater in het Land van Saef-
tinge 

Wat de minister ons kamerlid 
toen antwoordde mag wel gelden 
als voorbeeld van de bedenkelijke 
toestand waarin onze leefomge
ving zich bevindt De resultaten 
van 9 studies gemaakt tussen 
1975 en 1984 over de waterkwali
teit van de Zeeschelde en de 
bevuilingsgraad van de slibben 
wezen allen in de richting van een 

In de vegetaties werden sinds 
die tijd meer dan normale en toe
laatbare gehalten van zware meta
len aangetroffen Een tweede ele
ment in het VU-dossier betreft 
onze Noordzee Reeds tientallen 
jaren beschouwt België en de 

buurlanden de Noordzee als vuil
nisemmer van onze welvaart 

Via 9 lozingspunten storten wij 
ons rioolwater in de Noordzee, 
24 miljoen ton baggerspecie, 
4,45 ton laag radio-aktief-afval, 
500000 ton chemisch zuurafval 
laten wij er jaarlijks in verdwijnen 
De olievervuiling is met te meten 
omdat België geen initiatieven 
neemt tot opsponng van illegale 
olielozing 

Ongevallen als met de Mont 
LOUIS kunnen zich dagelijks voor
doen Al deze mankementen aan
klagen IS een plicht, de oorzaken 
bloot leggen kan een stap zijn naar 
de oplossing 

Het VU-Schelde- en Noordzee-
dossier noemt het versnipperd be
leid van de overheid een van de 
grote oorzaken Niet minder dan 
5 ministeries zijn verantwoordelijk 
voor het toezicht op de Noordzee 

Nochtans hebben tal van inter
nationale verdragen de Belgische 
regeringen de kans gegeven er 
wat aan te doen Verdragen ver
plichten de regeringen nationale 
wetgevingen op te stellen en uit te 
voeren 

België heeft echter van al die 
verdragen nooit wakker gelegen 
en ze met jaren vertraging goed
gekeurd België doet alsof er geen 
vuiltje aan de lucht is en heeft zijn 
diensten dan ook nooit de midde
len ter beschikking gesteld om de 
verdragen uit te voeren 

Al deze feiten wijzen op de 
kortzichtigheid waarmee Belgi
sche regenngen problemen als 
dat van de nvier- en zeevervuiling 
afdoen 

In een tijd met moderne techno
logieën IS het dan ook aangewe
zen dat deze de mens bijstaan om 
dergelijke problemen op te losen 

Deze hulpmiddelen moeten 
echter gedragen worden door een 
\/erreikende visie op de kwaliteit 
van het leven en het vnjwaren van 
de toekomst voor mens en natuur 
Blijkbaar heeft „België" daar geen 
aandacht voor 

Maar misschien geldt ook hier 
de stelling dat Vlaanderen ook 
beter doet, datgene wat het zelf 
doeti 

'n Mager 
varkentje... 

-is geen zicht, zegt de 
boer. En hij heeft gelijk Ons 
verkiezingsvarkentje dikt 
aan, van week tot week Hoe 
dik leest u op biz 10. 
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... en WIJ 
WIJ ontvangen graag bneven van 

onze lezers als ze ondertekend zip 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaadbne-
ven De andere publiceren wij naarge
lang er plaats beschikbaar is Wij 
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 lezersbnef, 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

AFRIKAANSE 
STAM... 

Het IS waar dat de regering inzake 
de raketten een beslissing genomen 
heeft zonder naar de stam van het volk 
te luisteren Maar helaas ook het VU-
partijbestuur heeft over de raketten 
een standpunt ingenomen zonder dat 
de basis werd geraadpleegd 

Het IS goed in eigen hart te kijken 
des avonds voor het slapen gaan 

Het ontwaken na de verkiezingen 
zal pijnlijk zijn De basis van de VU zal 
het nu eenmaal met nemen dat zij 
behandeld werd als leden van een 
Afrikaanse stam waar het stamhoofd 
alles beslist 

J R, Asse 

WIE VERDEDIGT WIE? 

Als gewezen CVP er stem ik voort
aan voor de Volksunie Ik ben met de 
CVP-jongeren met akkoord omdat ze 
graag toegeven voor de raketten 

Ik heb hen geschreven en gevraagd 
de twee volgende vragen te beant 
woorden 

1) Wie en welke partijen tekenden 
het Atlantisch pakt voor de NAVO en 
wat staat daar in ' 

2) Indien Europa met aangevallen 

wordt maar als Amerika wel aangeval
len wordt vanop zee of langs de 
Noordpool zal Reagan dan bevel mo
gen geven de raketten in Europa af te 
vuren om onze mensen te vermoor
den "̂  

In dat geval vraag ik mij af komen de 
Amenkanen ons dan verdedigen of is 
het Europa dat Amerika verdedigt ' 

Naam en adres op de red bekend 

NAAR 
ZELFBESTUUR! 

Als aktivist kreeg mijn vader met 
alleen moeilijkheden na de eerste we
reldoorlog maar ook — ondanks zijn 
afzijdigheid — na de tweede Hij over
leed enkele jaren later aan de gevol 
gen van de opgedane ziekte tijdens 
deze tweede internering 

Ondanks alle ontbenngen en tegen
slagen bleef mijn vader steeds trouw 
aan wat hij noemde het testament van 
de Frontbeweging Zelfbestuur voor 
Vlaanderen en Nooit meer oorlog 

Spijtig genoeg kon ik op zondag 17 
maart gezien mijn ouderdom en ge 
brekkige gezondheidstoestand met 
deelnemen aan de vredesbetoging te
gen de plaatsing van de raketten 

Nochtans was ik verheugd om de 
VU als belichaming van de Nooit meer 
oorlog -gedachte tijdens het TV-

nieuws als opvallend grote groep te 
zien opstappen Ik hoop dat de VU dui
delijke standpunten zal innemen rond 
alle problemen die de mensen bezig
houden Alleen op die manier zal de 
VU de noodzakelijke macht verwer
ven om het tweede luik van het testa
ment nl Zelfbestuur te verwezenlij
ken 

M S, Brasschaat 

NOOIT 
MEER OORLOG 

17 maart met tienduizenden stap
ten we in Brussel voor vrede en 
vrijheid voor onderhandelingen en 
ontwapeningsakkoorden voor ont
manteling van SS-20 en Pershing 

17 maart eens te meer een van die 
dagen waarop je als Volksunielid fier 
kan zijn Onze partij bewees overdui
delijk dat Nooit meer Oorlog voor 
haar geen slogantaai maar een reële 
bekommernis is 

J D, Brasschaat 

PERFEKTE 
KOMEDIE 

De grandioze komedie van de afge
lopen weken en dagen rond de installa
tie van de kruisraketten te Florennes is 

onderhand genoegzaam bekend (en 
doorgedrongen!) bij de Vlaatnse pu
blieke opinie 

Biezonder tegen de borst stuitend 
evenwel is de vazallentrouw waarmee 
minister Leo Tindemans het door onze 
regering opgezette scenario gewe
tensvol inhoud heeft gegeven 

De Geneefse onderhandelingspro
cedure zo moeizaam tot stand geko
men tussen de supermachten kon 
bezwaarlijk gewijzigd worden op bede 
van de Belgische regering Het zoge
naamde signaal dat men vanuit Mos
kou verwachtte moest de ernst en 
geloofwaardigheid van onze beleids
mensen onderstrepen doch is als 
stuntelige trucagekleun snel ontmas
kerd door bevoegde en zelfs met-
bevoegde knngen 

De heer Tindemans minister van 
Buitenlandse Zaken hoofd van het 
Belgisch diplomatiek korps eminent 
kristen-demokraat met verscheidene 
belangrijke funkties deinst er met voor 
terug het cynische spel ten top te 
voeren door de begrafenisplechtigheid 
en het dode lichaam van het (welis
waar met bevriende) staatshoofd en 
partijleider Tsjernenko in Moskou aan 
te grijpen en te misbruiken voor een 
schabouwelijk spel van bekrompen 
kleine politieke luiden 

Is dit een voorbeeld van het etisch 
reveil waar de heer Tindemans bij 
herhaling om roep t ' 

De rakettenkomedie is perfekt afge
werkt na het kermisbezoek van Mar
tens en Tindemans aan president Rea
gan IS de dood van Tsjernenko net op 
tijd gekomen voor de epiloog en sluit
stuk van het Belgisch-Amenkaanse 
scenano 

Politici die tekenen voor en meespe
len met zulke praktijken moeten drin
gend en voorgoed ^'erwezen worden 
naar een stofferig prentenkabinet 

J M, Peer 

SLAGVAARDIGER 

Een van de grote tema's van de 
Volksunie voor de nationale verkiezin
gen wordt zeker de strijd tegen de 
werkloosheid Dit blijkt overduidelijk na 
het jongste kongres in Kortrijk 

Voor wie het werk van Andre 
Geens Werk voor iedereen in een 
zelfstandig Vlaanderen' aandachtig 
leest ligt het zo voor de hand dat er 
tussen de begrippen Werk en een 
zelfstandig Vlaanderen een noodza
kelijk verband bestaat 

Toch ontbreekt het deze slogan m i 
aan slagvaardigheid Daarom zou ik 
durven voorstellen het verband tussen 
beide zo te leggen dat de slagzin de 
weergave wordt van de Vlaams-natio-
nale visie die erachter zit Daarom ook 
liever werk dank zij een zelfstandig 
Vlaanderen Dit beantwoordt beter 
aan de overtuiging die steeds meer 
mensen in Vlaanderen ook buiten de 
Volksunie hebben opgedaan nl dat 
een zelfstandig Vlaanderen beter ge
wapend zal zijn om te zorgen voor 
werk in eigen streek 

Raakt Vtaanderen eindelijk bevnjd 
van de miljarden aderlatingen voor het 
Waalse staal en andere bodemloze 
putten dan kan het met dat vrijgeko
men geld (dat het nota bene zelf heeft 
opgebracht!) tienduizenden banen 
scheppen voor zijn eigen jeugd 

Eindelijk werk dank zij een zelfstan
dig Vlaanderen! 

J D R , Dilbeek 
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Nieuwelaan 47 
1860 Meise - 02-2697045 

EXCLUSIEF KADER 
seizoensuggesties 
zakenlunch 675 fr 
traiteurdienst 

Dortmuniler nüer-Braü-lioveii 
Tervuursev 60, Leuven 016 22 86 72 
Kon Aetndl 85, Konüch. 03457 30 32 
Brugse Baan 1, Hulste 056 7115 36 
Nieuw Brugstr 28 Brussel 02 218 74 89 

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel 014-54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56 09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

Industnele 
brood en banketbakkenj 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-67 57 12 

CAPE 
WINE 

TAVERN 

Die ^' \ 
Wynkroeg 

^ 

KAAPSE WIJN 
Kaas en Snacks 
Van 19u.tot middernacht 

ZATERDAG vanaf lUi 
ZONDAG 

van l l u - 1 3 u . / 15u.- 19u. 

WOENSDAG GESLOTEN 

Galerij "Di; GAEPAERT" 

MOLENSTRAAT 45 9300 AALST 053-78 .36 .95 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 

i Hoek 
' I W o i v e n g r a c h t 

en 

FAMiuE OEHERTOG» FAUT Leopoldst raBt 

Tel 2 1 7 9 1 5 3 

Waar Vlamingen 
thuis z i jn-
in 't hartje van Brussel 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16 9328 Schoonaarde Tel 052-423246 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

Banketbakkeni 

^ . ANTWERPIA 

De familiezaak met traditie 
tadv 23J 

MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Ferrelei 51 
9300 Aalst Borgerhout 
Tel 053-2135 33 Tel 03-236 56 54 
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Anciaux, 
zuiver en 
hard 

Beste 
verdediger 

Volgens een peiling van het 
Brusselse dagblad ,Le Soir' is VU-
voorzitter Vic Anciaux de Vlaming 
die het best de belangen van 
Brussel verdedigt Het behoeft 
geen kommentaar dat dit natuur
lijk op de behartiging van de ver
zuchtingen der Vlaamse Brusse
laars slaat V IC Anciaux scoort 
hoger dan Martens, Tindemans 
Weckx, De Clercq, Van Miert e a 

„Le Soir" schrijft in zijn toelich
ting Ie symbole du combat 
f lamand pur et dar, Vic Anciaux, le
ader de la Volksunie" 

Zo hoort men het ook eens van 
iemand anders, uit zg „onverdach
te hoeki 

De staatsvoorlichtingsdienst 
„Inbel' heeft een nieuwe direkteur-
generaal Of beter een direktnce-
generaal want de keuze viel op de 
36-jarige Mieke Van den Bergh 

ZIJ volgt in die funktie Lou De 
Clercq op, die hoofdredakteur van 
de ,Gazet van Antwerpen' wordt 
Een CVP er verdwijnt, een nieuwe 
komt eraan Mieke Van den Bergh 
IS thans persraad bij minister De-
haene, en werkte voorheen op de 
kabinetten van Oleffe en Coens 
Het blijft dus in de „familie' 

Deze „persdienst' werd enkele 
jaren geleden heropgericht, louter 
en alleen om een aantal „verdien
stelijken" aan een fraaie job te 
helpen Tot op vandaag heeft „In-

VU, terminaal? 

Daar gaan we weer Telkens 
wanneer er verkiezingen in zicht 
komen proberen een aantal kom-
mentatoren en intellektuelen de 
VU en bijgevolg het volksnationa-
lisme als terminaal voor te stellen 
De kleurloze voorzitter van de 
CVP-jongeren, Van Hecke heeft 
zich aangesloten bij deze klub van 
denkers en vraagt zich af hoe de 

VU erin zal slagen het volksnatio-
nalisme in leven te houden 

In dit korte bestek is het onge
bruikelijk lange filosofische be
schouwingen te ontwikkelen Ter 
lenng van Van Hecke kunnen wij 
wel een hele reeks auteurs en 
publikaties opsommen die een 
antwoord op zijn vraag geven 
Maar waarschijnlijk zou het voor 
Van Hecke en de zijnen interes
santer zijn eens na te gaan wat de 
zin van een konfessionele partij is 
Heel wat politologen en sociolo
gen zijn het er immers over eens 
dat uitgerekend partijen die zich 
op een godsdienst beroepen in de 
toekomst slechts een marginale 
funktie zullen hebben 

Tussen enerziids het ongebrei
deld liberalisme en anderzijds het 
kollektivizerend socialisme is er 
inderdaad nood aan en plaats voor 
een samenhongheidspartij Maar 
dan met op basis van de geloofs
overtuiging! Bovendien bewijst de 
CVP dagelijks dat er in deze partij 
van enige samenhorigheid geen 
sprake is de verschillende stan
den staan met getrokken messen 
tegenover elkaar en de onver
draagzaamheid tegenover de zg 
„andersdenkenden" is beangsti
gend Van enige Vlaamse volks-

, ' - > , / • ' , 
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Vorige dinsdagavond trad het 
rondreizend circus van de vier 
Vlaamse partijvoorzitters op te 
Leuven De benaming was deze 
keer biezonder toepasselijk, 
want Herman Decroo zat mee in 
het panel en zorgde voor de 
kermissfeer Wat die vent 
allemaal kan uitkramen, grenst 
aan het ongelooflijke Blijkbaar 
hadden de christen-
demokratische studenten roos 
geschoten Hun initiatief had een 
bomvolle zaal bijeengebracht 

Dergelijke debatten heb ik al 
vaak meegemaakt Ze kennen 
bijna altijd hetzelfde verloop Ik 
vrees dat weinigen hun vooraf 
ingenomen stellingen nadien 
herzien Er gebeurt meestal mets 
biezonder om erover naar huis 
te schrijven 

Het debat te Leuven, over het 
beleid van de regering, kende 
evenmin een of andere 
uitschieter Het klimaat was wel 
rumoeriger dan elders 
Vergeleken met mijn 
studententijd was het echter 
klem bier Alvast een sympatiek 
publiek, maar in feite biezonder 
mat Zonder bruisende 
levenslust Zonder speelse 
kritiek Zonder bewogenheid 

Ik werd getroffen door de 
afwezigfieid van enige 
belangstelling voor de ware 

zorgen van en voor ons volk 
Geen enkele vraag werd er 
gesteld over de ware toedracht 
van de werkloosheid Slechts 
zijdelings werd dit nijpend 
probleem aangeraakt door een 
jonge CVP-fan bij wie mijn 
aanval op de regenng in het 
verkeerde keelgat was 
geschoten Hij nam het me 
kwalijk dat ik geen vrede vond 
in een tewerkstellingspolitiek die 
zich hoofdzakelijk beperkt tot 
enkele programmes om de 
werkloosheid in nep-statuten op 
te vangen Zijn de huidige 
studenten dan zo verburgerlijkt 
dat ze de hartslag van hun volk 
met voelen"? Leven zij zo 
afstandelijk in hun eigen 
bekrompen knng'? Denken zij 
alleen maar aan hun 
einddiploma"? Ik vrees dat hen 
nog veel ontgoochelingen 
wachten Misschien rekenen zij 
op de CVP-pistons om hen 
vooruit te schuiven Hoe laag is 
onze maatschappij dan wel 
gevallen als reeds het groene 
hout "? 

Meer dan erg ben ik bovendien 
getroffen door het totaal gebrek 
aan Vlaamse opstandigheid 
Slechts enkele studenten uit dit 
hoofdzakelijk jong-CVP-midden 
bleken aandacht te willen 
schenken aan de nochtans 
duidelijke beknelling van 

Vlaanderen in het Belgisch 
keurslijf Dat ons volk beroofd 
wordt van vele miljarden raakt 
nauwelijks hun koude kleren 
Duidelijk heb ik te Leuven 
ervaren hoe enorm groot onze 
Vlaams-nationale opdracht is De 
opiniepeilingen duiden het 
trouwens aan De Volksunie 
behoudt haar peil Maar zit vast 
tussen de gepolarizeerde 
stromen van enerzijds het 
liberaal beleid van de 
regeringspartijen en anderzijds 
het socialistisch alternatief Er 
blijven echter nog 25 % 
onbeslisten Vooral deze mensen 
moeten en kunnen we 
overtuigen van onze derde weg 
Dit groot deel van de Vlamingen 
moeten we met al onze 
krachten wijzen op de duidelijke 
band tussen de welvaart van 
ons volk en zijn zelfstandigheid 
Werk voor iedereen is mogelijk, 
maar daarvoor is een Vlaamse 
Staat noodzakelijk 
Vlaams-nationalisten, vanaf 
vandaag allen aan de slagi Het 
kani Maar het hangt van onszelf 
afi 

Vic ANCIAUX 
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Vorige week werd op verschillende plaatsen gemanifesteerd door 
ontgoochelde landbouwers die het met nemen dat de EG-kommissie de 
prijzen wil bevriezen of zelfs verlagen 

In Pepingen werden de betogers toegesproken door VU-kamerlid 
Daan Vervaet Hierbij verwees Vervaet naar zijn pleidooi in het 
parlement ten gunste van de boeren amper veertien dagen daarvoor 

Cfoto Pol Bolsius) 

bel" nog steeds met bewezen van 
enig nut te zijn voor de burgers, 
nochtans een opdracht van elke 
overheidsdienst 

Tenzij men Feiten , de wekelijk
se vierbladige publikatie van ,ln-
be l , een bijdrage tot de objektieve 
voorlichting noemt Dit onleesbaar 
blad IS enkel en alleen een spreek
buis van de regering Zowat te 
vergelijken met het Zaïrese pers
agentschap „AZAP" of het Sovjet-
russische ,TASS" 

verbondenheid is bij de CVP trou
wens sinds jaren mets meer te 
merken 

100 jaar 
socialisme 

Dit jaar viert het socialisme in 
België zijn eeuwfeest Het is inder

daad 100 jaar geleden dat de 
„Belgische Werklieden Partij" 
(BWP) werd opgericht Dit ge
beurde in „De Zwaan' op de Brus
selse Grote Markt, schuin over de 
„St-Michiel', de kroeg waar 69 
jaar daarna de VU werd gesticht 

De oprichting is met vlekkeloos 
verlopen Tijdens de zeventiger 
jaren van de vorige eeuw hadden 
een aantal socialisten uit Gent 
zelfs een ,Vlaamse Socialistische 
Partij" opgericht, die in 1879 ver
smolt met de „Brabantse Socialis
tische Partij" En dit zonder Waal
se medewerking! 

Vandaag ruim 100 jaar later is 
de splitsing tussen Vlaamse en 
franstalige socialisten opnieuw 
een feit Alhoewel deze partij nog 
heel vaak unitair handelt, denkt en 
ageert Het was slechts tengevol
ge van het sloperswerk van de 
met-politieke Vlaamse Beweging 
en van de Volksunie dat de neder-
landstalige socialisten zich met 
meer konden onttrekken aan de 
Vlaamse evidentie 

Tijdens het langste stuk van die 
honderdjarige evolutie heeft het 
socialisme — enkele uitzondenn-
gen met te na gesproken — veel 
te weinig aandacht betoond voor 

Van Miert 

jubileert 

de belangen en de ontvoogding 
van Vlaanderen Wel heeft de so
cialistische beweging het ook in 
ons land gepresteerd de rechtma
tige sociale eisen in wetten om te 
zetten 

In een volgend nummer komen 
WIJ nog terug op dit eeuwfeest en 
op de betekenis van het socialis
me 

Zwijgrecht 

De Persbond bestaat 100 jaar 
Dit wordt met passende luister 
gevierd o m met de uitgifte van 
een postzegel en enkele manifes
taties Afgelopen vrijdag was er de 
akademische zitting 

Gastspreker Mark Eyskens ver
klaarde dat het onaanvaardbaar is 
dat de voorlopige hechtenis ge
bruikt wordt om iemand te intimi
deren en bekentenissen af te 
dwingen Minister Eyskens trad de 
stelling bij dat journalisten zwijg
recht hebben Waarop wacht 
deze excellentie om in die zin een 
wetsontwerp klaar te maken? 

De voorzitter van de beroeps
vereniging van journalisten, Mia 
Doornaert eiste dat journalisten 
het recht zouden hebben op niet-
officiele informatie en op geheim
houding van de bronnen Tevens 
brak zij een lans voor het feit dat 
uitsluitend beroepsjournalisten de 
dienst zouden uitmaken in de me
dia 

Dit IS inderdaad de beste garan
tie voor korrekte nieuwsversprei-
ding Het probleem wordt met de 
dag prangender nu de vrije radio s 
elkaar verdringen en de vnje tele
visie straks een feit wordt De 
gevaren van meuwsbrenging door 
amateurs zijn bekend Het wordt 
de hoogste tijd dat de beroeps
journalisten geraadpleegd worden 
bij de overheidsinitiatieven in dit 
verband 

Mia 

Doornaert: 

geen 

amateurisme 
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Hondsdol 

Dankzij de sekretaris van de 
VU-Leuven (Johan Plas) en de ex-
arrondissementsvoorzitter van 
Tongeren (Jan Plas) kwamen wij 
In het bezit van een merkwaardig 
dokument van het ministerie van 
Landbouw. 

Gezondheidsbulletin nr. 14 van 
juli '84 brengt een overzicht van 
de plaatsen waar hondsdolheid 
werd vastgesteld. Dit overzicht Is 
bedoeld voor de inspekteurs van 
de diergeneeskundige dienst. 

Tot onze verrassing lezen wij: 
„Hondsdolheid werd vastgesteld 
in de volgende gemeenten. Provin
cie Limburg. Fouron (Fouron-
Saint-Martin), 1 geval (vos)." Voor 
het Belgische landbouwministerie, 
sinds jaar en dag in handen van de 
CVP, is het Vlaamse Voeren dus 
al definitief ingelijfd bij het Waalse 
gewest] 

Hoewel het gesignaliseerde ge
val zich misschien bij de vos Hap
part heeft voorgedaan lijkt dit ons 
toch geen reden om het taaista
tuut van Voeren heimelijk te wijzi
gen... 

Kleine 
inkomens 

Een partijvoorzitter wordt over
stelpt door brieven van leden, 
sympatisanten én tegenstrevers. 
Vorige week ontving VU-voorzit-
ter Vic Anciaux een openhartig 
schrijven van een trouw lid over 
de zg. „vrijwaring van de kleine 
inkomens." Hiermee reageert 
deze man op de beweringen van 
CVP-boss Frank Swaelen tijdens 

de konfrontatie-uitzending van 
16 maart jl. 

Deze man voegt bij zijn brief de 
pensioenstrookjes van 1 oktober 
'84 en 1 november '84. Op het eer
ste strookje staat 25.206 fr., op het 
tweede slechts 24.519 fr. Of een 
vermindering van liefst 687 fr. in 
amper één maand tijd' De man 
schrijft terecht: „Zou ik misschien 
behoren tot de hogere inkomens? 
En toch stijgt de levensduurte 
pijlsnel Denk maar aan tv + radio 
C+ 360 fr.), autotaks (+ 264 fr.) 
elektriciteit, water, kadastraal inko 
men (+ 498 fr.) stookolie, enz..." 

Hij daagt de heren Swaelen en 
Verhofstadt uit om hem te komen 
weerleggen dat deze regering wel 
degelijk de kleine inkomens treft. 
„Ik moet me evenwel niets verwij
ten, want ik heb niet het steentje' 
bijgedragen om hen in het zadel te 
helpen," verduidelijk deze VU-
sympatisant. „Mijnheer de voorzit
ter, U won weer deze rit en wel 
met grote voorsprong." 

Hopelijk denken veel gepensio
neerden op 8 december in die zin... 

Uitstel 
kerncentrale 

Het „ACV-Vlaanderen" verzet 
zich in een mededeling tegen de 
beslissing tot het bouwen van een 
achtste kerncentrale in ons land. 
De elektriciens, evenals de Waal
se lobby rond staatssekretaris 
Knoops, willen de bestelling van 
nog een kerncentrale in Doel for
ceren. 

Het Vlaams Regionaal Komitee 
van de kristelijke vakbond ACV 
zegt dat er nog te veel onzekerhe-
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moordende tol eisen. Uit een recent onderzoek blijkt dat één op drie slachtoffers van een verkeersongeval een 
jongere is die per fiets van of naar school rijdt De stellers van dit onthutsende rapport doen konkrete 
voorstellen en hopen dat het niet bij dit dokument zal blijven. De onderwijsminister beloofde iets te zullen on

dernemen... 

den bestaan over de ontwikkeling 
van het elektriciteitsverbruik, de 
milieu-, veiligheids- en vestigings
kosten van nukleaire en kolencen-
trales of over de mogelijkheden 
van nieuwe technologieën (zoals 
de wervelbedcentrale). 

Het zou werkelijk een kaakslag 
betekenen indien deze regering 
toch het licht op groen zet voor 
een nieuwe kerncentrale. Reeds 
jaren wordt gezegd dat er een 
steenkoolcentrale in Limburg zal 
komen, maar tot op heden bleef 
het louter bij gepraat 

Tevens is het zo dat België 
thans aan de top staat van de 
kernenergie: ruim 50 % van de 

Het hart van 
Jef Claes 

H ET nieuws verleden week 
donderdag dat de 63-ja-
rige journalist Jef Claes 

onverwacht overleden was, zal 
op menige redaklie gezorgd heb
ben voor een ogenblik konster-
natie, voor wat stilte gevolgd 
door veel meelevend kommen-
taar en menige anekdote. Zo ook 
op onze redaktle. Jef Claes was 
sinds jaren bevriend met de 
meeste WIJ-redakteurs. Als vak
man had hij oog voor het niet zo 
dankbare werk op een kleine 
weekbladredaktie. Als overtuigd 
Vlaamsgezinde waardeerde hij 
de lijn van ons blad, ook al 
volgde hij slechts parallelle ba
nen. Van zijn simpatie maakte hij 
geen heul: toen we hem vorige 
herfst vroegen als inleider op de 
persvoorstelling van ons boek 
„Op de barrikaden", ging hij daar 
onmiddellijk op in. We be
schouwden .dit niet enkel als een 
blijk van konfraternele waarde
ring, maar als een gebaar van 
vriendschap. En als een onder
scheiding: voorgesteld te wor
den door een van de meest emi
nente politieke journalisten. 

Bijna veertig jaar heeft Jef 
Claes gewerkt als parlementair 
en sociaal redakteur van de 
ACV-krant „Het Volk". Vorig jaar 

was hij op rust gegaan, maar hij 
bleef verder aanwezig in het epi
centrum van de politiek, als di-
rekteur van het Beknopt Verslag 
van de Senaat Hij was een ui
terst scherpzinnig waarnemer 
van het politiek bedrijf Zijn lange 
aanwezigheid in en om de Wet
straat bracht mee, dat hij op 
vertrouwelijke voet stond met de 
belangrijkste figuren uit de rege
ring, uit de meerderheid en de 
oppositiepartijen. 

Vanuit zijn kristelijke inspira
tie, zijn sociale bewogenheid en 
zijn beginselvaste Vlaamsge-
zindheid heeft hij zijn invloed — 
die veel verder reikte -dan de 
lengte van zijn krantekommenta-
ren — herhaaldelijk op beslis
sende ogenblikken laten gelden. 
Toen in 1968 de strijd voor Leu

ven-Vlaams losbarstte werd hij 
vanuit de hoogste regeringsre-
gionen gepolst over de houding 
die de Vlaamse pers zou aanne
men indien de eis tot splitsing 
genegeerd zou worden. Hij zegde 
onomwonden dat hijzelf en waar
schijnlijk alle kranten van Vlaan
deren de regering het leven on
mogelijk zouden maken. Zijn ver
klaring is één van de doorslagge
vende elementen geweest bij de 
val van de toenmalige regering-
Van den Boeynants. 

Vlak voor zijn dood nog heeft 
hij een belangrijke rol gespeeld, 
als politiek adviseur van het Leu
vens rektoraat, bij het opstellen 
van de anti-rakettennota der uni-
versiteitsrektoren. 

Dat hij destijds een tegenstan
der was van Egmont, woog niet 
op de vriendschap met de „WW-
redaktie: deze beginselvaste en 
rechtlijnige man was in de men
selijke omgang één en al ruim
denkendheid, innemendheid en 
angelsaksische sportiviteit 

Vooral daarvoor blijven we 
hem dankbaar: voor de menselij
ke warmte die hij uitstraalde in 
het vaak kille politieke wereldje, 
voor de vriendschap die vele 
begrenzingen overschreed. 

energie in België wordt gewonnen 
uit nukleaire centrales. En een af
doende oplossing voor het afval is 
er nog steeds niet De hangars op 
het terrein van het Molse studie
centrum puilen uit van de vaten 
met radioaktieve vuilnis... 

Of het ACV de regering zal 
kunnen overtuigen is evenwel 
zeer de vraag. De gebeurtenissen 
uit het nabije verleden zijn trou
wens weinig hoopgevend! 

Pégard-klucht 
Vorige week viel dan toch het 

doek over de wansmakelijke Pé-
gard-klucht Het kontrakt tot aan
koop door het Belgisch leger werd 
ondertekend. 

In augustus '84 raakte bekend 
dat een boor- en freesmachine 
van Waalse makelij niet naar de 
Sovjetunie mocht worden uitge
voerd, vermits het zg. om „spit
stechnologie" ging. De Amerika
nen stelden hun veto. 

Hierop volgde een eindeloos en 
potsierlijk welles-nietes-spelletje. 
Zo ontstond er een diskussie om
trent een al dan niet toegezegde 
Amerikaanse check. Verschillen
de excellenties reisden zelfs naar 
de VS om de zaak te „behartigen". 
Bovendien wist iedereen dat 
West-Duitsland ondertussen aar
dig doorging met de levering van 
dezelfde tuigen aan het Oostblok. 
Bleef ook de vraag wat er dan wel 
met die Pégard-machine moest 
gebeuren? Zoals steeds kwam 
meester-tovenaar Martens met 
een nieuw konijn uit zijn schijnbaar 
bodemloze hoed aandraven: de 
machine zou aangekocht worden 
door het eigenste ministerie van 
defensie! Ook al was en is ieder
een het erover eens dat „onze" 
strijdkrachten met zo'n apparaat 
niets kunnen aanvangen. 

Konklusie? België maakte zich 
nog een keer hopeloos belachelijk 
op het internationale forum. Mo
raal? Om de noden van een Waals 
bedrijf te lenigen beweegt men in 
dit land hemel en aarde. 

ACW-
hypokrisie 

Daags na hun fatale „ja"-stem 
ten gunste van de plaatsing van 
kerntuigen in ons land hebben de 
ACW-kamerleden, met uitzonde
ring van Luk Dhoore, een oproep 
tot vrede „gelanceerd". Hienn po
gen zij hun onbegrijpelijk stemge

drag goed te praten. Eigenlijk had
den ze beter in alle talen gezwe
gen en zeventig maal zeven keer 
„mea culpa" geslagen. 

Nu, post factum, moties en op
roepen publiceren heeft weinig zin 
en is in wezen volkomen ongeloof
waardig. Naar aanleiding van de 
vredesmanifestatie van oktober 
'83 wrongen de ACW-politici zich 
tot op de eerste rijen om toch 
maar in de kijker van de televisie
kamera's te komen. Anderhalf jaar 
later, op een biezonder beslissend 
moment haken zij af voor een 
betoging met precies dezelfde or-
dewoorden als in '83. Maar ja, nu 
moest de rooms-blauwe regering 
„gesteund" worden. 

Dat de ACW-achterban dit ver
raad niet pikt bleek duidelijk door 
het groot aantal ACW-manifestan-
ten die toch meestapten en slo
gans tegen de ACW-top skan-
deerden. Of lees er het blad 
„RAAK" maar eens op na, het 
officieel orgaan van de KWB. 

Belachelijk in deze oproep van 
ACW-kamerieden is ook de laat
ste zin: „... een blijvende opdracht 
van alle politieke verantwoordelij
ken en zeker van de ACW'ers, 
omdat de zwakkeren in de maat
schappij daarvoor op hen moeten 
kunnen rekenen". Want ook daarin 
is de ACW-top grandioos gefaald, 
nl. in de verdediging van de recht
matige belangen van de armen en 
minder-gegoeden. De liberale re-
geringspolitiek dreef veel zwakke
ren naar de marginaliteit De 
OCMW-statistieken spreken ter
zake boekdelen... 

Vijfde keer 
Voor de vierde keer in amper 

één week tijd, maar alles bij elkaar 
toch al voor de vijfde maal brak 
brand uit in het Vlaams Trefcen-
trum te Brussel. Ook deze keer 
bleek dat er kwaad opzet in het 
spel was. 

Ofwel betreft het een gekge-
worden pyromaan, maar in dat 
geval is het op zijn minst vreemd 
dat deze persoon telkens hetzelf
de gebouw uitkiest Veel waar
schijnlijker is de tesis dat het een 
rabiate frankofone agitator betreft 
die de Vlamingen wil afschrikken. 
Het is inderdaad niet zo dat met 
het wegkwijnen van het FDF alle 
haarden van frankofone agressie 
zijn uitgedoofd. 

Mogen wij een doortastend op
treden van de Brusselse politie 
verhopen? 
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Minister Schiltz na belangwel<kend colloquium: 

Vlamingen zijn te braaf. 
Dringend portefeuille 
in eigen beheer nemen 

„Als we dan de vanzelfsprekendheid en de lef zien, waarmee hier een ex-
minister uit Montreal zijn aanpak en eisen ten overstaan van (de federale hoofd
stad) Ottawa komt uiteenzetten, dan kunnen we niet anders dan vaststellen dat wij 
hier in Vlaanderen de zaken veel te beperkt en schuchter aanpakken; ons door te 
veel taboes (zoals de ekonomische en monetaire unie er één is) laten afschrikken." 

Dit was nagenoeg de belangrijkste konklusie die financiënminister Schiltz deed 
na een belangwekkend tweedaags internationaal colloquium dat vorige week 
plaatsgreep in Brussel 

MAAR, er waren nog ande
re uitschieters zoals het 
getuigenis dat precies 

de koppeling van de financiële en 
fiskale autonomie in de praktijk 
van het beheer van de overheids
financiën daadwerkelijk en ingrij
pend bijdraagt tot sanering van de 
overheidsfinanciën. 

Waalse interesse 
Het colloquium „Monetaire Unie 

in Federale Staten" werd georga-
nizeerd door minister Schiltz. 

Er was niet alleen grote buiten
landse interesse; „zelfs" de voor
zitter van de Franse gemeen
schapsregering Philippe Mou-
reaux en de Waalse gemeen
schapsminister van Financiën en 
Begroting, Busquin, betuigden hun 
belangstelling. 

De buitenlandse deelnemers 
kwamen uit West-Duitsland, Zwit
serland, Catalonië, de Verenigde 
Staten van Amerika, uit Quebec 
en Oostenrijk. 

Getuigenissen kwamen er van 
professor staatsekonomie Biehl 
uit Duitsland, ekonomist S. Bieri uit 
Zwitserland, en de ex-minister pro
fessor J. Parizeay uit Canada 

Kompleksloos 
Schiltz verklaarde na het collo

quium dat bij ons lilliputtertoestan
den hoogtij vieren als men verge
lijkt op welke manier in ons land de 
diskussie wordt gevoerd over het 
federalisme in vergelijking met bij 
voorbeeld Canada en Zwitserland. 

De eerste vaststelling is alles
zins dat men niet kan ontkennen 
dat het federalisme lééft in de vier 
federale staten West-Duitsland, 
Zwitserland, de Verenigde Staten 
en Canada. 

Het IS niet „af" en voor het 
overige „untouchable". Er blijft on
miskenbaar een spanningsveld 
bestaan tussen de federale rege
ring en instanties en de centrale 
overheid die onverminderd tracht 
federale bevoegdheidsuitbreiding 
tegen te werken. 

Andere wereld 
Maar, in geen van de genoemde 

vier landen wordt de monetaire 
unie aangevochten; zij vormt er 

evenmin een taboe. En duidelijk 
ook geen rem op de verdere 
ontwikkeling in federalistische zin; 
wel integendeel. 

Ten derde is er in deze landen 
een open en kompleksloze diskus
sie over de afbakening van de 
bevoegdheden van de federatie 
en deelstaten. 

Het hoeft geen betoog: in die 
landen heerst er in de politieke 
middens een totaal andere menta
liteit dan bij ons. 

Het gaat niet enkel om een 

ralistisch koncept hanteert wor
den de fundamentele oriëntaties 
van het landsbeleid aangehouden. 

Slechts een dergelijke aanpak 
leidt tot een volwassen konfronta-
tie tussen de centrale regering en 
de lid-staten. En dan wel als gelijk
waardige partners. 

Vastgesteld werd trouwens dat 
haast overal lid-staten in beginsel 
bevoegd zijn voor het gehele be
leid, met uitzondering van de uit
drukkelijk aan de centrale regering 

(het deficit) parallel loopt met de 
centralizerende politieke tenden-
zen. 

Tegenprestatie 
Er zijn natuurlijk een aantal 

voorwaarden om in federale sta
ten de monetaire unie én de over
heidsuitgaven (die onafscheidelijk 
aan mekaar gebonden zijn) res-
pektievelijk te behouden én in 
bedwang te houden 

De belangrijkste is, zo werd bij 
herhaling gesteld, dat de financiële 
en de fiskale autonomie aan me
kaar moeten gekoppeld worden 
Wie geld uitgeeft moet ook zorgen 
voor de tegenprestatie aan de 
kant van de inkomsten. 

Bevoegdheid over uitgaven 
dient gepaard te gaan met finan
ciële verantwoordelijkheid. Pas 
dan komt men tot een gedegen 
beheersing van de overheidsuitga
ven. Men was op het colloquium 
vernietigend voor het stelsel van 

Buitenlandse interesse op het colloquium, en zelfs Waalse deelname van minister Philippe Moureaux 
(rechts). 

Van links naar rechts: voorzitter Mikesell van de Indiana University, dhr Ridlen „Treasurer" van de VS-staat 
Indiana, financièn-professor J. Solié-Vilanova van Barcelona, direkteur-generaal P. Ping van de Katalaanse re
gering, tfoto's. Studio Dann) 

andere dimensie; men krijgt veel
eer de indruk dat wij hier in een 
andere politieke wereld leven. Bij 
ons handelen de debatten over 
„onderdelen" van mini-bevoegdhe-
den en bijbehorende middelen. 

In de genoemde landen waar 
men financieel en fiskaal het fede-

overgedragen bevoegdheden. 

Evenzeer werd erop gewezen 
dat zulks hoegenaamd geen on-
ekonomische toestanden tot ge
volg heeft; wel integendeel. 

Bij voorbeeld in de Verenigde 
Staten heeft men vastgesteld dat 
de groei van de overheidstekorten 

dotaties en „trekkingsrechten". 
Precies deze financieringsprak

tijken die, na de staatshervorming 
van '80, .gretig aangewend wor
den. 

Komt daarbij dat men op deze 
wijze een „gesubsidieerde autono
mie" handhaaft waardoor de re-

Oud-minister van financiën van 
Quebec, J. Panzeau tijdens zijn fel 

opgemerkte toespraak. 

gio's duidelijk op gebied van be-
leidsmacht ondergeschikt worden 
gehouden aan de centrale over
heid. 

Gezonde 
konkurrentie 

Een volgende belangrijke vast
stelling is dat in de zowat twintig 
federale staatssystemen die in de 
wereld funktioneren de „solidari
teit" een belangrijke rol speelt. 
Maar wat dit betreft worden er 
grenzen gesteld. Hat gaat met op 
de deelstaten kompleet te willen 
gelijkschakelen. 

Een zekere graad van spanning 
en kompetitiviteit moet blijven be
staan. 

Wordt de ongelijkheid te groot, 
dan kan ze separatistische neigin
gen tot gevolg hebben vanwege 
de regio's die zich of bedrogen of 
zelfs „uitgezogen" voelen. 

Valt de kompetitiviteit aan de 
andere kant kompleet weg dan 
doet ze de deelstaten alle belang
stelling voor een gezonde staats-
huishouding verliezen, de arme 
omdat hij toch onderhouden 
wordt, de rijke wegens het besef 
dat zijn overschotten eindelijk 
worden afgeroomd om elders te 
worden uitgedeeld 

Kortom, een konkurrentie tus
sen lid-staten brengt de ekonomi
sche en monetaire unie in een 
federaal (of konfederaal) staats
verband niet in gevaar. 

Wel integendeel. Onder meer 
de Zwitserse professor Bien om
schreef deze konkurrentie als een 
element van dynamisme en inno
vate. 

Men kan er overigens niet 
naastkijken dat het federalisme 
bloeit — ook fiskaal en financieel 
— in landen waar niet enkel de de-
mokratie maar ook de ekonomie 
zo te zien in meer dan goeden 
doen zijn. 

Ten slotte werd gesteld dat 
federalisme met meerdere part
ners weliswaar een gemakkelijker 
te beheren staatsverband bete
kent. 

Maar in Canada heeft men de 
goede ervaring dat federalisme 
met twee partners (het franstalige 
Quebec en het Engelstalige Onta
rio) ook behoorlijk kan funktione
ren. 

De voornaamste konklusie is 
uiteindelijk dat in ieder geval spoe
dig moet worden overgeschakeld 
naar meer fiskale en financiële 
autonomie. 

Het dotatiesysteem dient drin
gend afgebouwd te worden. Een 
zuiniger beheer, een doorzichtiger 
beleid en meer betrokkenheid van 
de burger zijn het gevolg van de 
uitbouw van het federalisme, door
getrokken tot het fiskaal en finan
cieel niveau 

28 MAART 1985 



W[\ 

F. Van der Eist 

„Martens V: 
futuristisch en stom!" 

Met de stemming in de Kamer viel het doek over de 
regeringsmededeling. De spanning ebde weg en de 
regering zag de weg naar 8 december opnieuw ijsvrij. 

De Senaat moest dan ook een debat voeren dat de 
media niet langer boeide. Terecht stelde FVO in Het 
Laatste Nieuws: „Het stuk wordt nog eens gespeeld, 
maar door andere akteurs". Wat volgens Manu Ruys 
bewijst dat „er slechts één nationale politieke Kamer 
nodig is, met daarnaast een Senaat voor bezinning en 
voor regionale materies". 

OF het nu die richting uitmoet 
of een andere laten we 
hier buiten beschouwing. 

Feit is dat een herdenking van het 
tweekamerstelsel zich opdringt 

Bovenstaande beschouwing 
maakte van het senaatsdebat wel
iswaar geen thriller, maar toch een 
diepgaande en degelijke gedach-
tenwisseling. Op een vrij hoog 
niveau, -soms zelfs zeer vinnig 
maar meestal — en dat is wel 
eigen aan de Senaat — met een 
inzicht dat heel wat relativerender 
is. 

Dat laatste was evenwei niet 
merkbaar in de tussenkomst van 
Frans Van der Eist Zijn ontleding 
van de aktualizering van het rege
ringsbeleid liet weinig illusies in 
leven: „In mijn lange parlementaire 
loopbaan heb ik zelden of nooit 
een regeringsmededeling aan
hoord die zo elektoraal getint is. 
Het is oneerlijk aldus beloften te 
doen en belastingverminderingen 
voor te spiegelen, wanneer men 
zeer goed weet dat de financiële 
toestand van die aard is dat men 
verplicht zal zijn met de ene hand 
terug te nemen wat men met de 
andere geeft". 

Wilfried 
Quatorze 

Oswald Van Ooteghem zou de 
demagogische verkiezingsmee
ting van Martens als volgt de 
grond inboren: „Als men dan toch 
aan het beloven is, waarom niet de 
lijn doortrekken en een belasting
vermindering beloven van 4,5 % 
tegen 1990, van 6,75 % tegen 
1991, 9 % tegen 1992 om in het 
jaar 2034 onder het bewind van 

Wilfried Quatorze te komen tot 
een Belgisch belastingparadijs 
waar men helemaal geen belasting 
meer hoeft te betalen". 

Wat telt is volgens de Gentse 
senator de realiteit, zijnde het aan
slagbiljet en het loonbnefje. Het 
optimistische beeld dat Martens 
van zijn beleid opgehangen heeft 
is op z'n zachtst uitgedrukt mislei

dend. In zoverre dat de bevolking 
zich afvraagt, waartoe de inleve
ringen en de offers gediend heb
ben. 

Op het vlak van de tewerkstel
ling is er helemaal geen reden tot 
ontevredenheid. Wel integendeel. 
Van Ooteghem berekende dat er 
in 1982 en 1983, dus op twee jaren 
tijds, niet minder dan 92.352 jobs 
teloor gingen. Dat is — helaas — 
de naakte werkelijkheid, alsook 
het feit dat ons land meer dan één 
miljoen mensen telt die recht
streeks of onrechtstreeks door de 
werkloosheid getroffen zijn. 

Met de publieke financies is het 
zo mogelijk nog slechter gesteld. 
En wat het ekonomisch herstel 
betreft had de VU-fraktievoorzit-
ter meer dan twijfels voor dit jaar. 
De ekonomische groei zal lager 
uitvallen, de gezinskonsumptie 
verminderen, de groei van de uit
voer vertragen en de konkurren-
tiepositie verzwakken. „Wanneer 

dit waar is en we denken ook aan 
de financiële toestand en de hoge 
werkloosheid, dan moeten de bur
gers zich wel afvragen waartoe 
alle inleveringen en offers gediend 
hebben". 

Ontgoochelend 
Op sociaal en ekonomisch-vlak 

blaast de regering zeker te hoog 
van de toren en verkoopt zij het 
vel van de beer vooraleer hij ge
schoten IS. „Zo futuristisch de aan
pak van de regering op dit terrein 
is, zo stom blijft ze wat de staats
hervorming en de Vlaamse belan
gen betreft". De evolutie is zelfs 
ontmoedigend. Geen enkel initia
tief heeft Martens genomen op 
het stuk van de staatshervorming 
en de verwezenlijking van het fe
deralisme. Meer zelfs, de klok 
werd teruggedraaid. In zijn betoog 
zette, -falter Lu^en alle feiten 
netjes dp een rijtje. CSx;kerili-Sam-
bre. Happart het F-16-kontrakt, de 
jeep-affaire,... alles duidt erop dat 

„Totentrekkerïj" 

TOEN de heer Martens in 1981 aan
trad, bestond Beigrë een goede 
150 jaar. Tijdens die 150 jaar had 

Betgië een schuld opgebouwd van zeg
ge en schrijve 2.500 miljard. Onder 
Martens V wordt in vier jaar tijd die 
schuld verdubbeld. Hij zal zijn naam 
verdiend hebben: Martens 5, de man 
van 5.000 miljard. 

in december 1984 bedroeg onze rijks-
schuld — dus niet de schuld van de on
dergeschikte besturen en niet de gede-
budgetteerde schuld die het parlement 
niet eens kent - 4.540 miljard. 

Gedurende de twee eerste maanden 
van 1985 is de schuld gestegen met 
maar liefst 183 miljard. In de maand fe
bruari hebben wij ons nationaal rekord 

verpulverd met een schuidtoename 
van 114 miljard. En februari telt slechts 
28 dagen... Onvoorstelbaar: een toena
me met 4 miljard per dag of met 46.000 
fr. per sekonde. 

Als klap op de vuurpijl komt nu de 
belofte van belastingvermindering. 
België moet het enige land ter wereld 
zijn dat met een dergelijke katastrofale 
schuld zich nog permitteert aan zijn 
kiezers belastingvermindering te belo
ven. 

Wie houdt men voor de gek? Mocht 
wijlen Achiel Van Acker nog leven, hij 
zou zeggen: „Totentrekkerij". 

(Oswald Van Ooteghem, 
VU-senator) 

F. Van der Eist: 
„... nooit tevoren zo 

elektoraal en oneerlijk" 

Martens V noch min noch meer 
de meest on-Vlaamse en anti-
Vlaamse regering is sedert jaren. 
Een triest rekord... 

Zoals in de Kamer werd ook 
hier het debat afgerond met de ra-
kettenkwestie. Woordvoerdster 
Nelly Maes loste meer dan de 
verwachtingen in. Haar tussen
komst was niet enkel stevig gedo-
kumenteerd, maar bovendien erg 
boeiend en oratorisch op een zeer 
hoog peil. „Op dit ogenblik onder
handelen de twee supergroten in 
Geneve over de mogelijkheid van 
een wapenvermindering. Op dit 
ogenblik tracht de regering van de 
Verenigde Staten ontzaglijke som
men los te krijgen voor de MX-ra-
ket Op dit ogenblik werkt ook de 
USSR aan de spiraal van strategi
sche bewapening. De plaatsing 
van kruisraketten in België is 
slechts een moment in de hele 
bewapeningswedloop maar zij is 
een gevaarlijke zet omdat deze 
raketten van strategisch belang 
zijn voor de Sovjetunie, net zoals 
de Russische raketten destijds op 
Cuba dat waren voor de Verenig
de Staten". Haar inziens ware het 
beter geweest een beslissing uit 
te stellen tot na de verkiezingen: 
„Het Vlaamse geweten werd op
geofferd aan de eenheid binnen 
de regering. Een gesprek met die 
regering is met meer mogelijk. Het 
is een dovemansgesprek". 

Ter afronding van het dubbele 
debat over de regeringsmedede
ling volstaan deze enkele zinnen 
uit het betoog van Frans Van der 
Eist: „Het beleid van deze rege
ring was op alle domeinen, voor
al voor de Vlamingen, ontgoo
chelend. Vlaanderen zou het veel 
beter gedaan hebben, indien het 
een grotere autonomie zou ge
kregen hebben. Wij hopen op een 
fundamentele verandering en re
kenen erop dat de volgende ver
kiezingen daartoe het signaal 
zullen geven". 
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SENAAT 
Een fameuze Z-kater 
DE invoering van zones door 

de Nationale Maatschap
pij voor Buurtspoorwe

gen heeft met weinig verwarnng 
teweeggebracht 

Een eerste onderzoek daarvan 
moet volgens Nelly Maes gezocht 
worden bij de gebrekkige voor-

N Maes Een hold-up 
tegenover de gezinnen!' 

lichting Zelfs de buschauffeurs 
wisten in heel wat gevallen van 
toeten noch blazen ,Er werden te 
veel strips afgestempeld, er waren 
onvoldoende kaarten en met de 
redukties werd geen rekening ge
houden ' Waarschijnlijk ging het 
eens te meer om een kinderziekte 
„maar waarom dan tijdens de aan
loopperiode niet soepeler optre
den'"^ 

Er zijn echter ook klachten van 
blijvende aard Uit een studie van 
,De Bond' bleek bvb dat gepen
sioneerden en grote gezinnen ge
middeld 31 % meer moeten beta
len Zelfs leden van de meerder
heid opperden dat dit te grof is 

Naast de algemene prijsverho
ging met gemiddeld 6,2 % heeft 
ook de indeling in zones in de 
plaats van kilometer-sekties een 
prijsverhoging meegebracht Ver
der werd de pnjs van een volledig 
biljet opgetrokken van 34 fr tot 54 
fr 

6ij dat alles komt dat de zone-
indeling dermate werd gemanipu
leerd dat zelfs bij een korte verbin
ding tussen stad en streek veel zo
nes moeten worden doorkruist 

De gezinnen houden aan de 
invoering van de Z-kaart een zwa
re kater over „Een biljet Beersel-
Antwerpen en terug, met een re-
duktie van 50 % kostte vroeger 

116 fr Vandaag 160 fri Voor het 
gezin wordt het bijna onmogelijk 
om nog een uitstapje naar Antwer
pen te maken' 

Dat de Z-kaart bepaalde voor
delen heeft staat buiten kijf, maar 
besloot Nelly Maes „Ik heb de 
indruk dat organzatonsche en be-
drijfsekonomische overwegingen 
het vervoerbeleid van de minister 
hebben doorkruist De nieuwe 
maatregelen zullen weinig extra-
reizigers opleveren, eerder veel 
reizigers afstoten De invoering 
van de Z-kaart was een hold-up te
genover de grote gezinnen en 
tegenover allen die over meerdere 
zones moeten reizen" 

KIMER 
De NMBS 
van Burton 
E EN tijdje gelederf diende 

Joos Somers een wets
voorstel in om de NMBS te 

federalizeren Het werd vooral 
door CVP'ers op hoongelach ont
haald „Wellicht moeten de tremen 
dan aan de taalgrens stoppen i"^" 
Ondertussen mocht het kamerlid 
wel gunstige reakties noteren van 
het gemeenschappelijk vakbonds
front van het spoorwegpersoneel 
en van het VEV 

Maar dat alles zal minister De 

PARLEMENFAIRE 

SIM>KKE1S 
DOOR de uitgebreide verslagge

ving over de regeringsmedede
ling is de gewone parlementaire 
agenda wat in de verdrukking geraakt 
Nochtans behandelde de Kamer met 
minder dan 5 begrotingen Verkeers
wezen de Dotaties Landbouw Mid
denstand en Pensioenen 

DE begroting van Middenstand was 
zoals gebruikelijk een kluif voor 

Raf Declercq en Oktaaf Meynt-
jens Hun besluit Er moet nog heel 
wat veranderen vooraleer de zelfstan
dige opnieuw de plaats inneemt die 
hem toekomt 

E~ INDELIJK komt er schot in de 
integratie van de Ekonomische 

Hogeschool Limburg in het Limburgs 
Universitair Centrum Begin deze 
maand keurde de bevoegde Senaats
kommissie het wetsvoorstel goed dat 
ingediend werd door Rik Vande-
kerckhove en drie Limburgse kolle-
gas uit CVP PVV en SP 

Maar de lijdensweg is nog lang Na 
de openbare behandeling de Senaat 
volgt immers eenzelfde procedure in 

de Kamer Bovendien liggen de mees
te Vlaamse liberalen en vice-premier 
Gol dwars En het woord van deze laat
ste IS niet zelden wet geworden 

OOK de Vlaamse Raad kwam 
ondertussen een dag samen 

Naast tal van mondelinge vragen en 
een interpellatie van Johan De Mol 
over de zwijgpicht van Vlaamse amb
tenaren stond vooral de beleidsnota 
inzake gezondheidsbeleid centraal 
Jan Caudron en Jef Valkeniers 
vertolkten de VU-inzichten 

Croo een zorg wezen Hij zet 
rustig zijn anti-Vlaams Burtonise-
nngs"-beleid verder in slaafse ge
hoorzaamheid aan voorzitter Bur
ton van de Raad van Beheer Te 
zijner attentie en om de CVP-
monden te snoeren globaliseerde 
Somers de voornaamste Vlaamse 
achteruitstellingen 

„Vlaanderen levert aan de 
NMBS 62 % van de treinreizigers, 
70 % van het goederenverkeer en 
haast 59 % van het aantal trein/ 
km reizigers Ter vergelijking het 
telt 52 % van de 59000 perso
neelsleden en 46 % van de sta
tions-stopplaatsen " 

Maar er is meer Uit de inventa
ris van de werkplaatsen blijkt dat 
er van de 22 lijnwerkplaatsen 
slechts 7 in Vlaanderen gevestigd 
zijn Van de 6 centrale werkplaat
sen herbergt Vlaanderen net de 
helft BIJ de direktie van het mate
rieel vinden we een eenzame Ne
derlandstalige tegenover 4 Frans-
taligen Dit heeft uiteraard een 
weerslag op de verdeling van het 
traktiematerieel over de werk
plaatsen De Vlaamse gemeen
schap komt er erg bekaaid uit met 
36 % van het totaal der traktie-
voertuigen en 8,4 % van de elek
trische lokomotieven 

En zo ging de Mechelaar voor-
beelden-lang door Vermelden we 
nog zijn laatste Bij de verdeling 
van de NMBS-overheidsopdrach-
ten — goed voor 18,9 miljard 
tijdens de jongste 5 jaren — 
moesten de Vlaamse bedrijven 
het met 447 % stellen 

Hoongelach is dus alles wat de 
CVP tegenover deze flagrante 
Vlaamse benadelingen te stellen 
heefti Een stopzetting van de 
dwaze Burtonisenng en een regio
nalisering van het spoorverkeer 
en haar beheer zou De Croo 
reeds een eind verder helpen op 
weg naar een grondige sanering 
en een doelmatig beleid van de 
NMBS" 

Bloedschande 
te Aalst 

Wie denkt dat ons gerecht van negerkoningen se
dert de repressie plaats gemaakt heeft voor een justi
tie die rechtszekerheid waarborgt, heeft het verkeerd 
voor 

In het dagblad „De Morgen" van 21, 22 en 23 maart 
lazen we hoe het parket weigert ook maar één haar te 
krenken van iemand die ervan verdacht wordt het 
OCMW-labo van Aalst, de Belgische Bloedtransfusie-
dienst en het RIZIV voor tientallen miljoenen te 
hebben opgelicht 

WE beseffen dat een ver
dachte zolang hij met 
veroordeeld is, als on

schuldig moet beschouwd wor
den Dit is een algemeen aanvaard 
princiep van de rechtsstaat Vraag 
IS echter of wij nog in een rechts
staat leven dan wel in een korrup-
te bananenrepubliek Ziehier wat 
er te Aalst gebeurde en vooral wat 
er met gebeurde 

Op 29 juni 1982 besliste de 
Aalsterse OCMW-raad eenpang 
om diensthoofd dokter F Matthieu 
te schorsen Vijftien jaar lang zoiu 
hij het stedelijk ziekenhuis finan
cieel zwaar benadeeld hebben De 
achtvoudige cumulard' werd er
van verdacht de winstgevende 

Jan Caudron 

labo-onderzoeken naar zijn prive-
laboratonum te hebben overgehe
veld en verplichte afdrachten met 
te hebben uitgevoerd Daarnaast 
IS er sprake van een aantal finan
ciële manipulaties die hem geen 
windeieren opleverden 

In het bloedtransfusiecentrum 
van Aalst waar hij reeds 30 jaar 
de lakens uitdeelt zou het geknoei 
zo mogelijk nog groter geweest 
zijn 

Klachten bij het parket het mi-
nistene van Volksgezondheid en 
het Hoog Komitee van Toezicht 
bleven zonder gevolg ook al wer
den bekentenissen afgelegd en 
stelde het RIZIV de fraude offi
cieel vast Het parket weigerde 
een massa bezwarende bewijzen 
in te kijken of voor onderzoek 
mee te nemen De onderzoeks
rechter verroerde geen vin en de 
prokureur des konings stelde de 
Raadkamer voor om de verdachte 
buiten vervolging te stellen Opge
schrikt door de persberichten be
sloot de Raadkamer de zaak met 
een week te verdagen 

Het lijdt geen twijfel dat Matt
hieu de bescherming geniet van 
het gerecht, de top van het Rode 
Kruis en het Aalsterse schepen-
kollege Tot voor kort bestond er 
binnen de meerderheid van de 
OCMW-Raad — de benadeelde 
partij I — een akkoord om alles 
blauw-blauw te laten en met in 
beroep te gaan tegen een even
tuele buitenvervolgingstelling door 
de Raadkamer De CVP presteer
de het zelfs om de geschorste 
Matthieu aan de haak te slaan 
voor de gemeenteraadsverkiezin
gen Zijn persoonlijke slogan luid
de uitdagend ,Halt aan de verspil
lingen 

De vele VU-interpellaties in de 
gemeenteraad werden brutaal de 
mond gesnoerd door de burge
meester en de eerste schepen 
Het potje moest klaarblijkelijk ge
dekt blijven 

Sedert de fameuze schorsing 
maakt het OCMW-labo opnieuw 
forse winsten Maar om een partij
genoot wit te wassen wordt de 
balans van het labo dermate ge
manipuleerd dat er op papier nog 
steeds een tekort te lezen staat 
Omdat mensen belangrijk zijn 

Jan Caudron, 
VU-Kamerlid 
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8 Wi\ 
Israël met ijzeren vuist 

Een bezetter 
is nooit populair 

Een bezetter is of blijft nooit populair. Dat is de les die Israël in Zuid-Libanon 
krijgt Toen Israélisctie troepen Libanon in juni 1982 binnenvielen werden ze door 
de sjiitische bevolking niet vijandig begroet en soms zelfs verwelkomd. De 
Zuidlibanese sjiieten ergerden zich immers aan tiet gedrag van de Palestijnse guer
rillero's die Zuid-Libanon wat te veel als hun eigen gebied beschouwden, en waren 
niet rouwig over het verdrijven van de PLO-milities. 

MAAR Israel maakte zich 
illuzies als het dacht 
met de sjfieten een blij

vend verbond te kunnen sluiten en 
zijn eigen orde in Zuid-Libanon te 
kunnen opleggen Want de Israëli
sche bezetting betekende voor de 
plaatselijke bevolking konstante 
kontroles, uitgaansverboden bij 
het minste teken van verzet — en 
dat verzet begon heel snel — 
represailles, raids, en ook toege
nomen armoede omdat Zuid-Liba-
non van de rest van het land werd 
afgesloten Bovendien blijft Israel, 
door zijn bezetting van Arabische 
gebieden, voor Arabisch-islamiti-
sche bevolkingsgroepen een vij
andige natie 

IJzeren vuist 
Dat alles droeg bij tot toene

mend gewapend verzet tegen de 
Israeli's in Zuid-Libanon waardoor 
Israel versneld tot een terugtrek
king in dne fazen uit Zuid-Libanon 
besloot 

De eerste faze van de Israëli
sche terugtrekking ging gepaard 
met steeds gedurfder aanslagen 
tegen Israëlische eenheden door 
het sjfitische verzet Israel reageer
de met een politiek van de „ijzeren 
vuist" door raids tegen sji'itische 
dorpen, waarbij in een enkel dorp 
twintig mensen werden dooge-
schoten, arrestaties, brutaal optre
den tegen de burgerbevolking 
Het doel van die politiek was de 
plaatselijke bevolking af te schrik
ken van samenwerking met het 
verzet, het effekt was, zoals te 
verwachten, net omgekeerd Israel 

beweerde dat in de raids op dor
pen alleen op guerrillo's werd ge
schoten, maar buitenlandse jour
nalisten ter plaatse zegden dat tal 
van niet-strijdende burgers het 
slachtoffer waren geworden van 
de „politiek van de ijzeren vuist", 
en dat het Israëlische leger zich 
gedroeg zoals zovele zich terug
trekkende troepen hebben ge
daan, nl zijn frustratie en woede 
koelen op de burgerbevolking 

Pottenkijkers... 
De internationale protesten na

men nog toe toen twee journalis
ten van het Amerikaanse TV-
zendstation CBS door een Israëli
sche obus gedood werden Israels 
premier Peres zei dat de journalis
ten tussen een groep gewapende 
mannen stonden, maar andere 
aanwezige journalisten hebben 
dat ontkend en gezegd dat de 
tankbemanning die de obus af
vuurde wel degelijk kon zien dat 
ze op een tv-ploeg vuurde Ver
scheidene journalisten hebben in
middels al gezegd dat Israëlische 
troepen wetens en willens pers
mensen beschoten hebben Voor 

het eerst in zijn bestaan heeft 
Israel een oorlog verloren en daar
om wil het hier geen pottenkij
kers," zo zei een Britse korrespon-
dent 

Inmiddels raakt heel Libanon 
verder ontwncht omdat er nu ook 
een scheuring is in de gelederen 
van de Libanese kristenen, de 
maronieten De „Libanese stnjd-
krachten", de militie van de Falan-
ge-partij van president Amin Ge-
mayel, zijn onder leiding van Samir 
Geagea en andere militieleiders 
tegen Gemayel in opstand geko
men Ze weigeren het regeringsle
ger toe te laten op de noordelijke 
kustweg naar Tripoli waar ze zelf 
kontrolepunten bemannen, heb
ben in de zuidelijke stad Sidon 
slag geleverd met het leger, en 
ook in het kristelijke Oost-Beiroet 
IS het tot gevechten gekomen De 
rebellenleiders, die goede banden 
met Israel heten te hebben, verzet
ten zich tegen de toenadering 
tussen de Falange en Syne Ge
mayel, die nauwelijks middelen 
heeft om het staatsgezag opnieuw 

te vestigen, heeft evenwel de 
steun van Syries president Assad 
nodig om de islamitische groepen 
en milities (druzen, sjiieten e a ) 
onder kontrole te houden en hun 
medewerking te verkrijgen 

Bitterheid 
Destijds was het doel van de Is

raëlische invasie in Libanon, die de 
stilzwijgende Amerikaanse zegen 
had, de PLO te verjagen, de maro
nieten te versterken en met hen 
een regeling te treffen die Israel 
een kontrolerecht in Zuid-Libanon 
te geven, en in ruil voor Israëlische 
terugtrekking ook het vertrek van 
de Syrische troepen uit Libanon te 
verkrijgen 

De PLO-stnjders en Yasser 
Arafat hebben Libanon moeten 
verlaten, maar de PLO is, hoewel 
verzwakt, niet uitgeschakeld als 
politieke faktor Voor de rest is de 
invasie een grote mislukking de 
maronieten zijn verzwakt, de isla
mitische groepen hebben een gro
ter aandeel in de regering dan ooit 
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Een ouderpaar aan de poort van een Israeliscli kamp waar hun zoon 
wordt vastgehouden Wie brengt deze moedelozen eindelijk rust en 

vrede "^ (foto UPI) 

tevoren, de bevolking van Zuid-
Libanon is Israel vijandig gezind, 
de invasie en bezetting heeft Israel 
honderden doden gekost, en zijn 
troepen trekken zich terug terwijl 
de Syrische eenheden in Oost-
Libanon blijven In Israel heerst 

grote bitterheid over die misluk
king maar of dat land daar tijdig de 
lessen zal uit trekken dat het Israe-
lisch-Arabisch probleem op de 
duur met militair maar alleen poli
tiek op te lossen is, is nog een an
dere vraag H.O. 

„Geen ekskuses" zegt Shultz 

Washington 
berispt Pretoria 

Eenentwintig doden zijn er gevallen toen een 
Zuidafrikaanse politie-eenheid een menigte zwarten 
beschoot die zich naar de begrafenis van drie in eer
dere rellen doodgeschoten zwarten begaf in de 
negerstad Langa. Volgens de Zuidafrikaanse regering 
was de politie-eenheid in haar pantserwagen bedreigd 
en omsingeld door de zwarten. 

UIDAFRIKAANSE blanke 
oppositie-parlementsleden 
die een onderzoek instel

den en getuigen ondervroegen 
beweren dat de officiële versie 
over de gebeurtenissen van don
derdag 21 maart een leugen was 

De begrafenisgangers waren 
vreedzaam, ze bedreigden de poli
tie met, hadden geen brandbom
men bij, er waren geen waarschu
wingsschoten gelost de politie 
bleef schieten ook toen de zwar
ten wegvluchtten, aldus hun on
derzoek De regering richtte daar

op een eigen „onderzoekskom-
missie" op 

De schietpartij tussen Langa en 
de blanke stad Uitenhage, op een 
30-tal km van Port-Elizabeth, 
kwam precies 25 jaar na de slach
ting in Sharpeville toen 69 zwarten 
door de politie werden doodge
schoten 

De schietpartij leidde tot wijd
verspreide onrust en rellen in 
Zuid-Afrika waarbij zowel verte
genwoordigers en symbolen van 
het blanke bewind waren aange
vallen, als zwarten die beschouwd 

worden als „kollaborateurs" van 
het blanke regime 

Ze lokte ook scherpe internatio
nale veroordelingen uit, waarbij de 
Amerikaanse minister van Buiten
landse Zaken Shultz zei dat er 
„geen ekskuses" waren voor het 
doodschieten van de ongewapen
de zwarten, terwijl president Rea
gan zich genuanceerder uitliet Het 
bloedbad van Langa zal ongetwij
feld een weerslag hebben op de 
groeiende campagne in de VS die 
een Amenkaans „desinvestment", 
een stopzetting en terugtrekking 
van de Amerikaanse investerin
gen in Zuid-Afnka eist 

Zoiets zou een zware slag voor 
het Zuidafrikaans bewind dat te
gen een zware ekonomische knsis 
aankijkt, betekenen De inflatie is 
opgelopen tot 14 procent, de 
staatsschuld groeit, het reëel bru
to nationaal produkt dreigt dit jaar 
te dalen De werkloosheid be
draagt een verontrustende 25 tot 
30 procent bij de zwarte bevol
king 

Pretoria zit aldus in een vicieuze 
cirkel vast De ekonomische krisis 
dreigt, zoals Zoeloe-leider Gatsha 
Buthelezi gewaarschuwd heeft, de 
ontevredenheid en onrust bij de 
zwarten aan te wakkeren En het 
IS juist die onrust die steeds meer 
buitenlandse investeerders af
schrikt waardoor de ekonomische 
problemen en dus de ontevreden
heid nog zullen toenemen 

Versoepeling 
President Botha lijkt ervan over

tuigd dat het apartheidssysteem 
geleidelijk versoepeld moet wor
den, vandaar de beperkte politieke 
vertegenwoordiging die de kleur
lingen en Indiërs bekomen heb
ben Maar ztjn maatregelen zijn 
veel te geleidelijk en te traag voor 
de zwarte meerderheid die steeds 
meer haar geduld verliest 

Bovendien lijkt de president in 
zijn politiek van geleidelijke her
vorming geremd te worden door 
de hardste vleugel van de blanken 
die geen van de huidige privileges 
wil prijsgeven En daarnaast stelt 
men zich in Zuid-Afrika de vraag 
of de president zijn politie wel 
voldoende in de hand heeft Nieu
we schietpartijen zoals die van 
Langa dreigen een geleidelijke, 
vreedzame politieke regeling, 
waarop ook Zuidafrika's trouwste 
bondgenoten steeds harder aan-
dnngen, helemaal onmogelijk te 
maken 

H. Oosterhuys 
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Arbeidstijd herverdelen: hoe? 

De VU maakt 
er werk van! 

op 9 en 10 maart was het Volksunie-kader met 
meer dan duizend bijeen voor het 22ste partijkongres 
„ Werk in een Vlaamse Staat". Eén van de goedgekeur
de teksten betrof het probleem van de arbeidstijd
herverdeling. 

De VU maakt werk van de werkgelegenheid. 

VORIGE week brachten wij u 
beknopt de belangrijkste 
konklusies van dit buiten

gewoon geslaagde kongres. On
dertussen werd het noodplan ter 
bestrijding van de jeugdwerkloos
heid — het voorstel-Van Ooteg-
hem — reeds ingediend. Maar 
daar blijft het niet bij. 

Op langere termijn wil de VU 
opnieuw werk verschaffen aan 
iedereen in Vlaanderen. De her
verdeling van de arbeidstijd zal 
daarbij van ontzettend belang zijn. 

Soepelheid 
Het VU-kongres is inderdaad 

geen voorstander van algemene 
overheidsmaatregelen die de ar
beidsduur ongenuanceerd voor 
alle bedrijven vermindert, omdat 
hiervoor de loonkosten voor de 
ondernemingen zullen stijgen. 
Waardoor onvermijdelijk nog 
meer kapitaalintensieve en bijge
volg arbeids-besparende investe
ringen zullen plaatsvinden. Dit kan 
toch niet de bedoeling zijn, want 
daardoor zou het werkloosheids
probleem nog toenemen. 

Wel pleit de VU ervoor dat de 
overheid in de wet voldoende soe
pelheid zou voorzien om de ar
beidsherverdeling mogelijk en 
aantrekkelijk te maken. Dit kan via 
fiskale maatregelen. Deze gunst-
maatregelen op belastingvlak wor
den uiteraard slechts van kracht 
bij een werkelijke stijging van de 
tewerkstelling. 

De (para-)fiskale gunstmaatre-
gelen zijn erop gericht de loonwig 
te versmallen: de afstand tussen 
de totale loonkost (te betalen door 
de werkgever) en het netto-loon 
moet verlagen. Via een belasting
krediet wordt ervoor gezorgd dat 
het nettoloon van de werknemer 
niet evenredig daalt met de minder 
gepresteerde arbeidsduur. 

Tegemoetkomingen op belas
tingvlak ten gunste van de werk
gever moeten de totale loonkos
ten zo sterk drukken dat het voor 
die werkgever aantrekkelijker 
wordt om meer mensen geduren
de kortere tijd te laten arbeiden. 

Geen systeem-
variabele 

Het herstel van het evenwicht 
tussen arbeid en tewerkstelling 
door arbeidsherverdeling, via een 
aanpassing van de arbeidsduur, 
kan slagen. Maar dan moet er 
terdege rekening worden gehou
den met het feit dat een mens veel 
meer is dan uitsluitend een regel

bare systeemvariabele. De over
heid moet bijgevolg het initiatief 
overlaten aan het overleg op be
drijfsniveau, waardoor de keuze
mogelijkheden van de individuele 
werknemer en werkgever vergro
ten. De overheidspolitiek dient er 
wel op .gericht te zijn dat het 
herverdelings-mekanisme in goe
de banen wordt geleid. 

Volgens de Vlaamsnationalisten 
moet de overheidspolitiek aan
dacht schenken aan het doorbre
ken van het geblokkeerde sys
teem in alle sektoren en moet de 
overheid erover waken dat er zich 
geen nieuwe discriminaties zou
den voordoen tussen de arbeids-
en tewerkstellingstypes. Of dat er 
zich een autonome, informele sek-
tor zou ontwikkelen in sociaal on
aanvaardbare omstandigheden. 

Aktiviteiten buiten de klassieke 
betaalde arbeid dienen aangemoe
digd. Personen die zo'n aktiviteiten 
vervullen krijgen, volgens het VU-
kongres, een sociaal statuut dat 
gelijk is aan dat van de betaalde 
arbeid. Zij ontvangen in elk geval 
een uitkering die hoger ligt dan het 
vervangingsinkomen. 

In tegenstelling tot bv. de CVP worden de standpunten van de Volksunie 
bepaald door het kader van de partij, de basis dus. De diskussies 
voorafgaandelijk aan een stemming verliepen vaak geanimeerd, maar 
steeds hoffelijk. (foto: studio Dann) 

WER 

Thuisarbeid 
De aanwezigheidsperiode in de 

onderneming wordt aangepast 
aan de nieuwe produktievoor-
waarden, met name de verminde
ring van de produktietijd en het 
vrijkomen van tijd voor vorming en 
overleg. 

Tot slot meent de VU dat de 
overgangen tussen zuiver ekono-
mische aktiviteit, de thuisarbeid, 
de onderlinge ekonomische hulp, 
enz. vergemakkelijkt moeten wor
den. Dit kan enkel wanneer het 
globaal systeem van de sociale 
zekerheid sterk vereenvoudigd 
wordt 

' ' H 

Naar „kennismaatschappij 

Permanente 
vorming 

De overgang van de huidige industriële samenle
ving naar de informatie- en kennismaatschappij zal on
getwijfeld een drastische hervorming en aanpassing 
van de huidige onderwijs-opleiding vergen. Vorming 
zal permanent noodzakelijk blijven. 

DE onafwendbare arbeids
herverdeling zal mee
brengen dat er in de eer

ste plaats geschoold personeel 
moet zijn die de vrijgekomen tijd 
kan opvullen. Maar evenzeer moet 
worden vermeden dat er een 
kloof ontstaat tussen hoogge
schoolden, goedbetaald en inte
ressante tewerkstelling enerzijds 
en de mingeschoolden anderzijds. 

Bestendige 
aanpassing 

Het is duidelijk dat het onder
wijs zich bestendig zal moeten 
aanpassen aan de nieuwe noden 
die ontstaan ten gevolge van de 
snelle technologische ontwikke
ling. Deze (r)evolutie heeft ingrij
pende konsekwenties op het vlak 
van de produktie en het arbeids
bestel, maar tevens op het sociale 
en kulturele vlak. Het onderwijs. 

de scholing en de vorming zijn 
uitverkoren middelen om de vol
wassenen-educatie te verbeteren, 
zodanig dat men de technologi
sche vernieuwingen, evenals de 
sociaal-kulturele dimensie, kan 
verwerken en gebruiken, en bo
vendien de maatschappelijke ont
wikkelingen mee kan bepalen. 

Op korte termijn moeten onder
wijs en vorming geheroriënteerd 
worden om iedereen vertrouwd te 
maken met de nieuwe technolo
gieën en hun sociaal-kulturele di
mensie, zonder de persoonlijk
heidsvorming te verminderen. 

Vrije tijd 

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

volledige tewerkstelling" werd geschreven door André 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-sekretariaat, Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel. 

*«g -

André Geens 

Bon 
Naam: 

Adres: 

bestelt exemplaren van „Werk voor Iedereen". 

Handtekening. 

WERK 
voor IEDEREEN in 

VLAANDEREN 
llilf itimtcgte voor voHetÜge tewerkstelling 

De maatschappij van morgen 
zal worden gekenmerkt door 
steeds meer vrije tijd voor vele 
mensen. De VU meent dat het 
onderwijs een ontzettend belang
rijke rol te vervullen heeft ten 
einde deze vrije tijd zinvol te be
steden. Een bredere kulturele ba
sis is het aangewezen middel om 
deze zee van vnje tijd oordeelkun
dig op te vangen Pogingen om het 
onderwijs eenzijdig af te bouwen, 
te verengen tot uitsluitend prak
tijkgerichte kennis of ontoeganke
lijk te maken voor sommige groe
pen moeten worden gedwars
boomd. 

De VU hecht tevens veel be
lang aan de permanente volwas-
senenvorming, bv. via de „open-
universiteit" en de bedrijfsoplei
ding. Precies daarom is een nauwe 
samenwerking met het bedrijfsle
ven noodzakelijk. 

Tot slot onderlijnt het VU-kon
gres de taak van de media die, via 
ruim opgezette voorlichtingspro
gramma's, een grote rol te vervul
len hebben om het globale leer
proces te stimuleren en om een 
open positieve gesteldheid te 
scheppen t.o.v. alle nieuwigheden. 
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HIELPEN REEDS BIJ DE WASBEURT 
Tal van lezers vragen zich af wanneer hun naam en storting in ons weekblad verschijnt Ze hoeven 

mets te vrezen want „niet dringen'" is de boodschap De financiële dienst van het Algemeen Sekretariaat 
houdt alle namen en storbngen nauwgezet bij en van week tot week — in orde van aankomst — worden 
de namen gepubliceerd 

1075.100 fr. liep reeds binnen te Brussel + 102.255 fr. (kongres-Kortnjk) is de knappe som van 
1.177.355 fr 

In een volgende aflevenng zouden wij graag 1 miljoenkwart noteren Helpt u ons daarbij? Goed zo' 

Lijst 5 
Albert De Waele, Hamme 
Anoniem, Anzegem 
Anoniem, Haacht 
Guido Van Branteghem 

2 000 f r 
2000 fr 
2000 fr 

Wachtebeke 
1 000 fr 
lOOOfr 
lOOOfr 
1 000 f r 
5000 fr 

500 f r 

Theo Schoofs, Kinrooi 
Jos Bockx, Herentals 
VLL, Scherpenheuvel 
Anoniem, Lier 
BP, Hofstade 
Elisabeth Van den Bosch, Antwerpen 5 000 f r 
Jozefine Van den Bosch, Antwerpen 2 000 fr 
JV,Machelen 2 000 f r 
Gilbert Van Der Schueren Aalst 5 000 fr 
Mevrouw Vanderstraeten Brussel SOOOfr 
Anoniem, Vilvoorde 5 000 fr 
Anoniem, Tielt . 1000 fr 
Vandeput Brussel 1 000 fr 
Fr De Bruyn Schilde 1 000 fr 

Achiel Weyns, Antwerpen 1 000 fr 
Frans Sere, Leuven 500 fr 
Karel Myny, Adinkerke 2 000 fr 
Anoniem, Tervuren 2 000 f r 
Wim Duys Broechem 2 000 fr 
Anoniem Gent 2 000 fr 
Studio Dann, Brussel 3 000 fr 
Anoniem Schoten 3 000 fr 
Anoniem Middelkerke 2000fr 
Paul Kerckhove Sint Niklaas 1 000 fr 
Omer Cnudde Antwerpen 5 000 fr 
Anoniem Hamme 1 000 fr 
Dokter Laga, Oostende 1 000 f r 
Anoniem, Kortnjk 1 000 fr 
Anoniem, Geluwe 1 000 fr 
Anoniem, Antwerpen 1 000 fr 
Schutijser-Vanderlinden, Ninove 1 000 fr 
Anoniem. Brussel 5 000 fr 
Andre Van den Berge, Herzele 1 000 fr 
Lieve Noyens-Weyts, Essen 1 000 fr 
Anoniem, Zolder 1 000 fr 

W J , Lede lOOOfr 
VHH Erpe-Mere lOOOfr 
Anoniem Oostkamp 1 000 fr 
Guido Luykx, Lommei 1 000 fr 
Adolf Deleener, Liedekerke 1 000 fr 
Anoniem, Maasmechelen 1 000 fr 
Anoniem Herent 1 000 fr 
VJ Lier lOOOfr 
LJ Aarschot lOOOfr 
Alois Crombez Ichtegem 1 000 fr 
Anoniem, Laarne 1 000 fr 
Jan-Baptist Onnockx Beersel 1 000 fr 
Anoniem Wezembeek-Opjaem 1 000 fr 
Roger Vander Heeren Brussel 1 000 fr 
Herwig Sonck Denderleeuw 1 000 fr 
Anoniem, Arendonk 1 000 fr 
Jan De Zaeger Ranst 1 000 fr 
Frangois Van Dessel Putte 1 000 fr 
Anoniem, Borsbeek 1 000 fr 
Anoniem, Wijnegem 1 000 fr 

(vervolgt) 
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^ ^ . ^ Terwijl Vlaan-
^ ^ J ^ deren, met beide 

f ^ ^ ^ f e voeten op de 
^ ^ ^ ^ 1 grond, dank zij 
^ ^ ^ ^ B een meer 

' ^ Vlaamsbewuste 
openbare me-
ning, grote taal
wetten bevocht, 
die althans in 
principe de 
Vlaamse homo
geniteit beves
tigden, kozen 
Vlaamse geesten 
een Grootneder-

^ , ^ ^ ^ landse en fascis-
^ ^ ^ ^ ^ ^ tische koers. 

^ ^ Het politiek 
^ ^ ^ ^ Grootneerlandis-

me was meer in
gegeven door anti-Belgicisme 
dan door een grondig inzicht in 
de problematiek van de hereni
ging met Nederland. 

Nogal vanzelfsprekend kreeg 
deze strekking de bisschoppelij
ke banbliksems te verduren. 

De intellektuele jeugd kwam 
sterk in de ban van het Groot-
neerlandisme en kreeg dan ook 
de zwaarste klappen van de 
kromstaf. 

KSA 
contra 
AKVS 

De studentenbeweging (het 
Algemeen Katoliek Vlaams Stu
dentenverbond, AKVS) werd ver
boden en ertegen werd de KSA 
(Katolieke Studentenaktie) in het 
geweer gebracht. 

De autoritaire fascistische 
strekking leunde aan bij de Nieu
we Ordegolf overal in Europa. 

Met de Jeunesses Nationales 
en andere formaties was zij veel 
ouder in frankofoon België dan in 
Vlaanderen en de geniale snoes
haan Degrelle sloeg diepere 
wonden in de frankofone vleugel 
van de „staatskatolieken" dan 
het Verdinaso en het VNV 
(Viaanrs Nationaal Verbond). 

Door Georges Van Severen, 
een aristokratische notariszoon, 
opgericht in 1931 was het Verdi
naso, Verbond der Dietse natio-
naal-solidaristen, grootneder
lands, antidemokratisch en anti
parlementair. 

Met een sterk gedisciplineer
de aanhang van wellicht niet 
meer dan 2.000 leden beroerde 
het de geesten. 

Het hield er een militie op na 
wat na de wet op de privé-mili-
ties van 1934 onmogelijk werd, 
tenzij klandestien. 

In zijn volgende Terugblik ver
telt Maurits van Haegendoren 
over de nieuwe marsrichting van 
het Verdinaso en de oprichting 
van het Vlaams Nationaal Ver
bond, het VNV 
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Zaterdag 30 maart 
• BRT 1 - 15.30 
De E-3 prijs Harelbeke, reportage 
• BRT 1 - 18.00 
Tik Tak 
• BRT 1 - 18.05 
Stad op Stelten, spel 
• BRT 1 - 1905 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 -2020 
Mike, praatshow 
• BRT 1 - 21.35 
Nostalgia, 
filmmuziek van Charles Chaplin 
• BRT 1 - 22.10 
Sport op zaterdag 
• Ned. 1 • 1629 
Bij Koos 
• Ned. 1 - 18.05 
Coronation Street, serie 
• Ned. 1-19.00 
De Smurfen, strip 
• Ned 1 - 20.28 
Het bloed kruipt, sene 
• Ned. 1 - 20.55 
Een avond met André, show 
• Ned. 1 - 21.35 
Pisa, satire 
• Ned 1 - 21.50 
Achter het nieuws, info 
• Ned 1 - 22.40 
M, film 
• Ned. 2 - 19.12 
in de hoofdrol, praatshow 
• Ned. 2-20.10 
Bramen zoeken, kabaret 
• Ned. 2 - 21 05 
Hier Jan Brusse 
• Ned. 2 - 2115 
Jonge mensen op 
het Koncertpodium 
• Ned. 2 - 22.15 
Ontdek je plekje, 
natuurdok. 
• Ned. 2 - 22.45 
Studio Sport 
• RTB 1 - 22.10 
Inédits, 
onuitgegeven kortfilms 

Zondag 31 maart 
• BRT 1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 13.45 
Villa Tempo, rock en pop 
• BRT 1 - 15.25 
Het meisje en het hert, strip 
• BRT 1 - 15.45 
De Brabantse Pijl, 
reportage 
• BRT 1 - 1725 
De Kollega's, sene 
• BRT 1 - 18.00 
Tik Tak 
• BRT 1 - 18.05 
Liegebeest 
• BRT 1 - 18.20 
Leven en laten leven, 
natuurkwis 
• BRT 1 -2005 
Sportweekend 
• BRT 1 - 2035 
Sara Dane, sene 
• BRT 1 - 21 25 
Première-magazine, 
de erotische film 
• Ned. 1 - 19.10 

Dorothy Comingore en Orson Weiles in de film „Citizen Kane" (zw./wJ 
van Orson Welles (1941), die beschouwd wordt als één van de merk
waardigste werken uit de filmgeschiedenis. Vrijdag 5 april om 23 u. 30 op 
Ned. 2. 

Achterwerk in de kast 
• Ned. 1 - 20.10 
Van Kooten en de Ble, satire 
• Ned. 1 - 21.15 
Tijdverschijnseien, diskussie 
• Ned. 1 - 22.25 
Taxi zum Klo, film 
• Ned. 2-12.00 
Matthaus Passion, 
passiemuziek 
• Ned. 2-20.10 
Panoramiek, info 
• Ned. 2 - 20.45 
De waarheid in pacht. Info 
• Ned. 2-21.40 
Wat Is er met de sikhs in Punjab?, 
dok 
• Ned. 2-22.10 
Nachlbrakers, TV-spel 

Maandag 1 april 
• BRT 1 - 18.05 
Merlina, serie 
• BRT 1 - 19.00 
Met de Mijl mee-, dok. 
• BRT 1 - 20.20 
Willem van Oranje, serie 
• BRT 1 -21.10 
Sjo-bis-time, show 
• BRT 2 - 19.00 
De Edison tweeling, serie 
• BRT 2 - 19.25 
Biotechnologie, info 
• BRT 2 - 20.10 
Extra time 
• BRT 2 - 2 1 40 
Het ABC van de computer, info 
• Ned. 1 - 19.10 
Televisier Magazine, info 
• Ned 1 - 2028 
Avro's puzzeluur, kwis 
• Ned. 1 - 2110 
Masada, serie 
• Ned. 1 - 22.40 
Karel van de Graaf, info 
• Ned. 2 - 19.27 
De eerste de beste, stunts 
• Ned. 2 - 20.05 
Kieskeurig, info 
• Ned. 2 -2030 
Banana Split show 
• Ned. 2 -2155 
Tros Sport 
• RTB 1 - 20.00 
Les Innocents, 
film en debat over 
Spookhuizen 

Dinsdag 2 april 
• BRT 1 - 19.00 
De Verenigde Staten van Amerika, 
info 

• BRT 1 - 20.25 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 20.50 
Vierhonderd jaar later. 
Vlamingen in Nederland 
• BRT 2 - 19.00 
Webster, serie 
• BRT 2 - 2025 
Vizier, 
video- en smalfilm 
• BRT 2-2125 
Duizendste nacht van Monte-Cario, 
galakoncert 
• Ned 1 - 1700 
KRO's middageditie 
• Ned 1 - 19.25 
Links naast de pingoeïns, serie 
• Ned. 1 - 20.28 
De KRO Play-back-show 
• Ned. 1 -21.30 
Brandpunt, Info 
• Ned. 1 - 22.35 
Dirkje Kuik, portret 
• Ned. 2 - 19.30 
Matthaus passion, 
oratorium van Bach 
• Ned. 2-23.35 
Mag ik 's met je praten?, 
praatshow 

Woensdag 3 april 
• BRT 1 - 18.05 
Zeppelin, info 
• BRT 1 - 1830 
Rogier Van Ter Doest, serie 
• BRT 1 - 20.25 
Namen Noemen, kwis 
• BRT 1-2110 
De overwintering van de Laplanduil, 
natuurdok. 
• BRT 1 - 21.35 
Pluk de dag, serie 
• BRT 1 - 22.00 
Het gerucht, kunstinfo 
• BRT 2 - 1800 
Real Madrid—Chibona Zagreb, 
basketbal 
• BRT 2 - 20.10 
Het groot geheim, film 
• Ned 1 - 14.00 
Vijf Mazurka's, over Chopin 
• Ned. 1 - 1505 
Mickey en Donald, strips 
• Ned. 1 - 16.37 
Tijd voor Marijke, 
praatshow 
• Ned. 1 - 1905 
The A-team, serie 
• Ned. 1-2033 
De kip en het ei, serie 
• Ned 1 -21.05 
De peetvader, nieuwe serie 
• Ned. 1 - 22.00 

Tros Aktua, info 
• Ned. 1 - 22.35 
Derrick, serie 
• Ned. 2 - 19.22 
Van gewest tot gewest, 
streekinfo 
• Ned. 2-20.10 
Nederland C, kunstinfo 
• Ned. 2 - 2245 
Studio Sport 

Donderdag 4 april 
• BRT 1 - 18.05 
Kinderen van Moorea, 
jeugdfilm 
• BRT 1 - 18.30 
De Freggels, serie 
• BRT 1 - 19.10 
Aperitiefhapjes, kooktip 
• BRT 1 -2020 
Hoger-Lager, kaartspel 
• BRT 1 - 20.55 
Panorama, info 
• BRT 1 - 21.45 
Dallas, serie 
• BRT 2 - 19.00 
Textiel, info 
• BRT 2 - 19.35 
Gagomania, 
om te lachen 
• BRT 2 - 20.20 
Heimat, serie 
• Ned. 1 - 16.00 
Tineke, praatshow 
• Ned. 1 - 2028 
Dynasty, serie 
• Ned. 1 -21.15 
Het Adelaarsnest, dok. 
• Ned 1 - 22.05 
The Gumbali Rally, film 
• Ned. 2 - 19.30 
Kenmerk, info 
• Ned. 2-20.00 
Vinger aan de pols, 
medische info 
• Ned. 2 - 20.30 
Franz Lehar, 
operettemelodieen 
• Ned. 2-21.15 
Opsporing verzocht 
• Ned. 2 - 21.55 
Babbelonië, kwis 
• Ned. 2 - 22.45 
Volgende vraag, 
vraag en antwoord 

Vrijdag 5 april 
• BRT 1 - 1805 
Klein, klein kleutertje 
• BRT 1 - 18.30 
Star Trek, SF-serie 
• BRT 1 - 20.25 
Het Diamantplein, film 
• BRT 1 - 22.15 
Première-Extra 
• BRT 2 - 19.00 
1 week sport 
• BRT 2 - 20.15 
De Mattheus-passie, 
oratorium van J.S Bach 
• Ned. 1 - 19.00 
Jaap en de Bonestaak, jeugdfilm 
• Ned. 1 - 20.20 
Storm Boy, natuurfilm 
• Ned. 1 - 21 50 
The winds of war, serie 
• Ned. 1-2320 
Studio Sport 
• Ned. 2 - 19.15 
Webster, serie 
• Ned. 2 - 19.43 
De Stille oceaan, 
Ned.-Vlaamse film 
• Ned. 2 - 21.31 
Fons Jansen, teatershow 
• Ned. 2 - 22.45 
Zwarte Kunst, satire 
• Ned. 2 - 23.30 
Citizen Kane, film 

41 
Een film 
per dag 

Zat. 30 maart 
M - Eine Stadt sucht einen Mörder 
Duitse film uit 1931. Thea von Harbou 
bewerkte in de rumoerige jaren '30 
een opzienbarende reportage over 
een Düsseldorfse kindermoordenaar 
tot een bruikbaar filmscenario dat door 
haar man Fritz Lang tot een adembe
nemende prent werd verwerkt (Ned. 
1, om 22u.40) 

Zondag 31 maart 
Taxi zum Klo 
Duitse film uit 1981 die speelt in het 
homo-milieu van Berlijn. De onderwij
zer Frank en de manager Bemd gaan 
een verhouding aan. (Ned. 1, om 
22U.25) 

i . 

Maandag 1 april 
11 Harrowhouse 
Amerikaanse politiefilm uit 1974 met 
o.a. Candice Bergen en Trevor Ho
ward. In 11 Harrowhouse zetelt de 
machtige Meecham, baas van de kor-
njpte Diamant-maffia De schatrijke 
diamantair Chesser koestert een ver
metel plan. Hij wil de schatten, die in 11 
Harrowhouse opgestapeld liggen, la
ten stelen... (RTL, om 21 uJ 

Dinsdag 2 april 
La valise 
Franse komedie uit 1973 met o.a Mi
reille Darc en Michel Constantin Op 
17 november 1964 wordt op het Ro
meinse vliegveld dubbelagent Morde-
kaï Louk ontdekt in een diplomatieke 
koffer. Hij is vastgebonden en zit 
zwaar onder de drugs... (RTL, om 21 uJ 

Woensd. 3 april 
Het grote geheim 
Amerikaans drama uit 1952. Kolonel 
Tibbets van de luchtmacht wordt met 
een uiterst geheime opdracht belast, 
hij moet mensen opleiden voor het 
lanceren van een atoombom. Op 6 
augustus bestuurt Tibbets z'n bom
menwerper, de „Enola Gay" op weg 
naar Japan... (BRT 2, om 20 u. 10) 

Donderd. 4 april 
The Gumbali Rally 
Amerikaanse stuntfilm uit 1976 met 
o.a. Michael Sarrazin, Nermann Burton 
en Susan Flannery. The Gumbali Rally 
IS een Amerikaanse kust-tot-kust-race 
voor autofreaks De Rally is een verza
meling van excentrieke miljonairs tot 
op een avontuurtje beluste huismoe
ders Zij worden het tijdens de rally be
hoorlijk lastig gemaakt door een politie-
detective (Ned. 1, om 22u.05) 

Vrijdag 5 april 
Het diamantplein 
Spaanse film uit 1982 1928, tijdens 
een feest raken Natalia en de timmer
man Quimet op elkaar verliefd. Twee 
jaar later trouwen zij en krijgen kinde
ren. Dan breekt de burgeroorlog uit.. 

(BRT 1, om 20U.25) 
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Nee, deze rubriek gaat echt niet onder Proeven ook 
al gaat het om eten; meer bepaald over het verorbe
ren van kangoeroevlees. U weet wel het springen — 
de buideldier dat het landschap van onze tegenvoe
ters kenmerkt Kangoeroevlees uit Australië wordt in 
verschillende landen van de Europese Gemeenschap 
in grote hoeveelheden ingevoerd. 

DE slachting van de dieren 
zou — althans volgens de 
Australische regering — 

op een „menselijke manier" gebeu
ren en dat is voor de EG een w/aar
borg om de invoer te beperken 
noch te verbieden 

Dat er nogal wat van dergelijk 
vlees naar ons toekomt bewijzen 
enkele cijfers. Frankrijk voerde 
tussen 1983 en 1984 22,8 ton 
kangoeroevlees in De Bondsre
publiek 344 ton (zowat de helft 
van de Australische uitvoer), in 
1981 zelfs 1 000 ton In datzelfde 
jaar het Nederland 135 ton aan
voeren 

In het Verenigd Koninkrijk is de 
invoer volledig verboden In de 
Benelux mag kangoeroevlees 
slechts alleen voor menselijk ver
bruik dienen, in de BRD zijn er 
geen beperkingen Een regeling 
op z'n Europees dus' 

Hoeveel kangoeroes erin Aus
tralië rondhuppelen is moeilijk te 
schatten In 1981 werd een poging 
ondernomen om ze te tellen Het 
aantal zou rond de 20 miljoen 

schommelen Te veel, zegt de 
overheid, want de beesten vreten 
het gras voor andere dieren weg 
Onder druk van de veehouders 
laat de overheid de slachting on
verminderd doorgaan 

Van de 48 soorten kangoeroes 
komen er slechts zeven soorten 
voor verbruik in aanmerking, geen 
enkele soort zou met uitsterving 
bedreigd zijn. Toch verzetten mi-
lieubewegers zich meer en meer 
tegen de jacht op kangoeroes 
Daartegenover stelt de regenng 
dat de huidige manier van slachten 
de mtnst kwalijke is om van het 
overschot af te komen Boven
dien, zo zegt de regenng, kost het 
de belastingbetaler geen cent. 

Voor 1985 heeft de regenng de 
te doden hoeveelheid kangoeroes 
op 1 960 000 eenheden gepland, in 
1984 was dat nog meer dan 3 
miljoen 

Hopelijk zal deze generatie 
Australiërs er met voor gezorgd 
hebben dat de kangoeroe een dier 
IS geworden dat nog slechts in de 
dierentuin bekeken kan worden 

)nthoudBn 
De dancings en disco's in onze steden, aan de 

stadsranden en op het platteland nemen voortdurend 
in aantal toe, en doen blijkbaar gouden zaken. Wie 
denkt dat zoiets te danken is aan de toename van 
onze kollektieve levensvreugde, heeft het verkeerd 
voor De politiek ligt er aan de basis van. 

ONDER de titel „Gentse 
dansmanie in 1847" ver
scheen in het informatie

blad van het Centrum voor Dans 
en Beweging d' Oude Kapel een 
merkwaardig artikeltje dat werd 
opgediept uit de „Messager de 
Gand" van 4 oktober 1947, die 
werd aangetroffen in het Archief 
van de Centrale Biblioteek van de 
RUG 

Wij citeren hieruit „De dansma
nie maakt in onze stad ontzetten
de vorderingen Sedert dat we, 
dankzij het regiem dat ons regeert 
met meer weten op welke voet te 
staan, doet iedereen alsof ze be
wegen in kadans en ze betalen het 
nog ook 

Danszalen njzen in de stad uit 
de grond en worden druk bezocht 
We hebben de zaal „du Cerf" in de 
voorstad aan de Kortrijkse Poort, 
de „Tivoli" op Ledeberg, het „Pavil

ion Royal" aan de Brugse Poort, de 
zaal „Polka" bij de spoorwegstatie 
en aan de Houtlei de zaal „Rhéton-
que" 

Een zesde danszaal wordt van
daag ingehuldigd, gelegen aan het 
begin van de Laan op de rechter
oever van het Kanaal, naast het 
gebouw van de Champs Elysees, 
buiten de Brugse Poort Ze heeft 
de hoogdravende naam „Cite de 
Gand" gekregen, want het wordt 
verwacht dat ze alle danszalen zal 
overtreffen in luxe en komfort" 

Zo zie je maar, vijfmaal Wilfried 
Martens als premier is tenminste 
goed voor de welvaart van éen 
bedrijfssektor in dit land En komt 
die man — die politiek op vele be
nen tegelijk kan dansen — ook 
met uit Gen t ' Er zal vóór 8 decem
ber dus nog heel wat worden 
afgedanst 

In een vorige aflevering van dit rubriekje beloofden 
we af en toe een niet te moeilijk recept te brengen van 
een van onze meest befaamde chefs. Belofte maakt 
schuld en de „met amandelen gevulde oesters" van 
Jan Buytaert van de Antwerpse Bellefleur waren de 
aanzet Gaan we nu even naar West-Vlaanderen. 

IN Waregem staat de gastrono
mische tempel van John en 
Thérèse Desmedt 't Oud Ko

nijntje, een rijkelijk gelauwerd res
taurant niet alleen door de Vlaam
se fijnproeversgilde, maar ook in 
de strenge Franse culinaire gid

sen 't Oud Konijntje biedt een 
indrukwekkende kaart met specia
liteiten om stil van te worden 
(waann vooral de schaaldier-berei-
dingen de hoofdtoon voeren) en 
een wijnkelder die zowel kwalita
tief, kwantitatief als technisch een 
meesterwerk is 

Uit zijn smakelijke gamma be
machtigden we een recept dat 
zowel eerlijk Vlaams als vnj een
voudig te verwezenlijken is „Len
destuk van konijn in mosterd
saus" 

Voor een kopieus maal voor 
twee personen hebt u het volgen
de nodig 1 lendestuk van een 
konijn, 1 eetlepel gesnipperde sja-
lotten, 1 fles bruin bier, 200 gr 
champignons, 1/2de 1 room, mos
terd en korstjes 

Met dit alles in handbereik en 
genoeg liefde in uw hart gaat u als 
volgt te werk Laat het lendestuk in 
boter op hevig vuur aanbraden 
Als het vlees lekker goudbruin is 
een eetlepel van de fijngesnipper-
de sjalotten toevoegen, dan het 
bruin bier en het nat van de cham
pignons Een half uurtje laten sud
deren Ten slotte de room bijvoe
gen, laten inkoken en een flinke le
pel mosterd toevoegen U dient 
uw gerecht op met gefruite kors
tjes en gesauteerde champignons 

MARTIGORA 

Siet nu tog Van den Brands brullen 
dat hy het al verslinden sal. 
Dog wie 't gelooft syn louter snuUen: 
't gebrul quam meestal voor den val. 

^MeebpeLèn 
Ongelooflijk, maar waar. Slechts 1 

WiJ-lezer vond de volledig juiste 
oplossing van onze vragen uit „Mee
spelen (72)", m.b.t de vorstelijke in
stellingen onder de Boergondiers. 
We zochten (1) Brussel, (2) Maas
tricht (3) Nicolas Rolin en (4) 1473. 
Niemand minder dan Jan van Dooren 
uit de Mcreistraat 48 te 9830 Sint-
Martens-Latem mag zich gelukkig 
prijzen. Eerstdaags ontvangt deze 
trouwe militant een boekenpakket 

Wij ontvingen eveneens een brief
je van Koenraad Vandenbuicke die 
ons terecht attent maakt op een 
foutje in een vorige opgave. Met onze 
verontschuldigingen. 

Hieronder volgt echter een nieuwe 
puzzel, de 74ste in deze reeks. Ais u 
de korrekte antwoorden meent fe 
kennen, stuur deze dan onverwijld 
naar WIJ, „Meespelen (74)', Barrika-
denplein 12 te WOO Brussel. Veel 
sukses! 

DE geschiedschrijving over 
de geschiedenis der Ne
derlanden IS een boeien

de kwestie 

Tot in de jaren '20-'30~van deze 
eeuw overheerste een enge 
staatsnationalistische opvatting 
van de geschiedschrijving In het 
noorden belichaamd door historici 
zoals Blok en Colenbrander, in het 
zuiden vooral door (1) (naam van 
auteur) met zijh „Histoire de Belgi-
que" 

Hiertegenover stelde de Noord-
nederlandse histoncus (2) (naam 
van de auteur) in artikels, voor
drachten en in zijn werk „Geschie
denis van de Nederlandse stam" 
een Groot-Nederlands geschied
beeld Als geografisch kader nam 
hij het Nederlandse taalgebied in 
zijn geheel, tot aan de taalgrens, 
zonder rekening te houden met 

toevallig tot stand gekomen 
staatsgrenzen Binnen dit taalge
bied meende deze histoncus meer 
onderlinge politiek, ekonomisch en 
kultureel verband te ontdekken, 
vooral in middeleeuwen en onder 
de Boergondiers en Habsburgers 
Hetgeen kultureel en politiek had 
moeten samengroeien werd ech
ter door militair en strategisch 
toeval op het einde van de XVIde 
eeuw gescheiden, een scheiding 
die buiten de wil van Noord en 
Zuid bestendigd werd 

De invloed van deze visie op de 
histonografie in Noord en Zuid 
was zeer groot in het Noorden 
hielden Jan Romein en Enno van 
Gelder er rekening mede, terwijl in 
het Zuiden vooral (3) (naam van 
de auteur), redaktieleider van de 
„Geschiedenis van Vlaanderen" 
en Leon Van der Essen instem
den 

Na de Tweede Wereldoorlog 
werd deze Groot-Nederlandse be
schouwing omgebogen en ver
breed tot hetgeen men de algeme-
ne-Nederlandse geschiedschou-
wing zou kunnen noemen Deze 
betrekt in haar beeld de hele „Ne
derlanden", met inbegnp van de 
Waalse gewesten uit het njk van 
Karel V 
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In Hilversum staat een huis 

Een museum van de omroep 
Nederland heeft een omroepmuseum. Het staat — 

hoe kan het anders? — in Hilversum, „hoofdstad" van 
de nationale radio en televisie. Wie er binnenloopt, 
komt veel te weten over de zowat 65-jarige historie 
van het Nederlandse omroepwezen. Een fenomeen 
waaraan Hilversum te danken heeft dat het van een 
boerendorp, later rustoord voor rijke Amsterdam
mers, uitgroeide tot een stad, zij het — zoals men in 
Nederland zegt — van de B-kategorie. 

EIGENLIJK kun je in Neder
land met van een nationale 
omroep spreken, want het 

kenmerk van het stelsel :s juist dat 
er met een landelijke radio- en 
televisie-organizatie is 

L.oTsc acht „zendgemachtigden" 
me 1 samnn een dikke 3 miljoen 
l30i'i^ /•• ' er werkzaam, maar die 
ZijM / .o ' alle dcht in Hilversum 
gevestigd Dat verzuilde systeem 
(AVRO, TROS, KRO, NCRV, 
VPRO, EO, Veronika) maakt trou
wens dat een bezoek aan het 
Omroepmuseum zo interessant is 

Melkpad 

Je kunt er aan de hand van 
foto's, brochures en allerlei tastba
re herinnenngen de hele wor
dingsgeschiedenis van het Neder
landse omroepwezen volgen 
Kompleet met alle verschijnselen 
van felle konkurrentie en onderlin
ge strijd om de heftig begeerde 
ruimte in de eter en om de „ziel" 
van de luisteraar, sinds rond 1950 
ook die \/.'n de kijker Naast dat al
les zijn er aan het Hilversumse 
Melkpad, waar het museum is 
gevestigd, ook veel technische 
spullen te zien Radio-ontvangers 
bij voorbeeld uit de jaren '20 Of in 
onbruik geraakte opname-appara
ten en mikrofoons uit het stenen 
omroeptijdperk 

Hoe het allemaal begonnen is, 
kan in het Omroepmuseum op de 
voet gevolgd worden eerst het 
partikuliere radioprogramma van 
ingenieur H H Stennga a Idzerda, 
vanaf 1919 via een door hem zelf 
gebouwde zender vanuit Den 
Haag in de lucht gebracht, daarna 
(1923) de bouw van een zender 
nabij de in Hilversum gevestigde 
Nederlandse Seintoestellen-Fa-
briek, vervolgens sinds 1924 de 
oprichting van vijf omroepen (die 
dan ook alle in de jaren '80 hun dia
manten bestaan vieren of gevierd 
hebben) Eerst na de Tweede We
reldoorlog verschenen de TROS 
(Televisie en Radio Omroep Stich
ting), de EO (Evangelische Om
roep) en de ex-piraat Veronika op 
het tapijt 

Mary ,,keurde" 
Die meneer Stennga a Idzerda 

wordt algemeen beschouwd als 
de belangrijkste pionier van de 
radio in Nederland Vorig jaar be
zocht zijn 72-jarige dochter Mary 
het Omroepmuseum zij moest 65 
jaar geleden de door haar vader 
bedachte kinderverhalen „keuren" 
alvorens die werden uitgezonden 
Uit de tijd van de uitzendingen 
door de Nederlandse Seintoestel-

len-Fabnek (met steun van vrijwilli
ge bijdragen van luisteraars, daar
mee werd feitelijk de grondslag 
gelegd van het Nederlandse om
roepbestel) IS in het museum nog 
een kontrakt te zien voor de ver
zorging van een volledig koncert 
door een pianiste 36 gulden 5 
cent wegens honorarium en reis
kosten 

Van de uiteraard zeer tijdge
bonden foto's die de oprichting 
van de eerste omroepen marke
ren, valt er een op van de Amster
damse pastoor Perquin, een domi-
mkanenpater Gezeten in een stati
ge fauteuil richt hij op 24 novem
ber 1925 als voorzitter van de 
KRO (Katoheke Radio-Omroep) 
via de radio het woord tot de 
katolieken van Nederland Het 
was de allereerste KRO-uitzen-
ding 

Van de omvangrijke studioge
bouwen, thans door heel Hilver
sum verspreid met als „bekroning" 
het reusachtige komplex van de 
NOS (Nederlandse Omroep-
Stichting), was in die dagen nog 

Het Omroepmuseum te Hilversum 

geen sprake De uitzendingen van 
de KRO gingen, uitsluitend op 
dinsdag, vanuit een sierlijk huis 
aan de Amsterdamse Heren
gracht de eter in De VARA (Ver
eniging Arbeiders Radio-Ama
teurs), volgens de vermelding in 
het Omroepmuseum 17 dagen 
vóór de KRO opgericht, zond, 
alleen op zaterdag, uit in een ka
mertje van een populaire hoofd
stedelijke volksbioskoop Van de 
VPRO (Vrijzinnig Protestantse Ra
dio-Omroep), in 1926 tot stand 
gekomen, is het hokje in Den Haag 

te zien van waaruit deze kristenen 
op vrijdag hun boodschap naar 
buiten brachten 

„Luistervinken" 
Een bewijs van lidmaatschap heet 
te bij de AVRO (Algemene Ver
eniging Radio-Omroep) een „Di
ploma" Deze laatste omroep, die 
voor het eerst uitzond op nieuw
jaarsdag 1928, pretendeerde de 
enige echte „nationale" omroep te 
zijn in tegenstelling tot wat zii 

Op 20 augustus 1928 werd ik als nummer drie in 
een gezin van 12 kinderen (6 jongens en 6 meisjes) 
geboren Eén meisje overleed toen het 10 maand oud 
was Elf zijn in leven, evenals moeder die thans 82 jaar 
IS 

Mijn eerste Vlaams-nationale ervaring betekende 
haast een kinderdrama Onderweg van de kleuter
school naar huis, kreeg ik van een reklamewagen een 
papieren dnekleurenvlagje waarop gedrukt stond „De 
beste boter is Adi" Triomfantelijk liep ik ermee naar 
huis maar vader nam de schaar en sneed er het „rood" 
af Dat was nu juist de schoonste kleur van de drie, 
vond ik 

tVlijn tweede Vlaams-nationale ervaring was toen 
mr Willem Melis bij ons thuis kwam in 1932 of 1933 en 
ik op zijn rug mocht paardje rijden Toen ik kort nadien 
met vader meemocht naar dokter Gerard De Paep in 

Beveren, vond ik die bijlange niet zo plezant Want hij 
vroeg mij niet eens om paardje op zijn rug te rijden Dr 
De Paep was nochtans zoveel groter dan Willem Me
lis 

Mijn derde Vlaams-nationale injektie kreeg ik in 
1936 toen vader naar Brussel ging betogen voor am
nestie Het woord „betogen" verstond ik niet en 
„amnestie" nog minder Vader was geneesheer en dus 
dacht ik dat amnestie wel een of andere ziekte zou 
zijn 

De jongste broer van moeder was dooppeter van 
mijn derde broer Op een dag in 1941 komt die af
scheid nemen, zet broertje op de schoot en zegt 
„Jongen, ik ga naar het Oostfront vechten, opdat gij 
dat niet meer zou moeten doen als gij groot zijni' 
Nonkel is nooit weergekeerd en ligt begraven in 
Stettin 

Op 19 januan 1940 heb ik mijn scoutsbelofte 
afgelegd in de handen van Maurits Coppieters, die 
toen onze scoutsleider was Om mijn belofte te mogen 
afleggen heb ik ook de woorden van de Brabangonne 
moeten leren, want bij de scouts moesten we zowel 
de tekst van de Vlaamse Leeuw als van den Terrèrerè 
kennen Ondertussen was ik de latijn-gnekse huma
niora begonnen in het kollege van Sint-Niklaas, waar 
we in retorika ook nog Engelse les kregen van de 
poesis4eraar Cyriel Coupé, alias Anton Van Wildero-
de Onze superior was mgr Jules Daem, die later de 
eerste bisschop van Antwerpen werd 

Omdat ik een revolutionaire spreekbeurt had ge
houden in de retonka-klas moest ik mij bij superior 
Daem gaan verantwoorden Ik was ondertussen zelf 
scoutsleider geworden, maar de scouts mochten in 
het kollege met binnen, want dat was voorbehouden 
aan de KSA Na het onderhoud mochten de scouts 
wel binnen in 't kollege 

De keurige scout op de foto heet Jan Verniers, 
toen 17-18 jaar. Verniers is advokaat en reserve lui
tenant-kolonel. Gemeenteraadslid te St-Niklaas en 
sinds 1981 VU-volksvertegenwoordiger en dé spe
cialist in landsverdediging. 

„sektarische klubs" noemde Het is 
een standpunt dat de AVRO nog 
steeds inneemt Destijds leidde 
het tot hevig rumoer dat pas luw
de nadat de regenng een radiore-
glement en een zendtijdenbesluit 
vaststelde Uit de tijd van die felle 
omroepstrijd dateren in het mu
seum de affiches met de door de 
AVRO op gebiedende toon ge
stelde vraag „Zijt gij reeds luister
vink"?" 

Zo IS er fantastisch veel te zien 
uit de eerste halve eeuw van de 
radio en ook een en ander uit de 
beginjaren van de televisie Ge-
luids- en beeldbanden zorgen er 
voor dat de bezoeker nog een 
duidelijker beeld van het verleden 
krijgt Ondanks het vele matenaal 
blijft het toch een beeld in vogel
vlucht Volgens mevrouw Maneke 
Veen-Bos die belast is met de 
zorg voor het Omroepmuseum, is 
er voor nog wel vijftien musea 
matenaal voorhanden Maar dat 

( ^ V 
Hilversum 

ligt, vanuit 
Vlaanderen, 
15l«m voorbij 
Utrecht De 
plaats is ge
heel per auto
weg te berei

ken. Het Melkpad, waaraan het Om
roepmuseum ligt is in het centrum 
van „Omroepstad". Vlakbij is een-rui
me parkeergarage 

Het Omroepmuseum is elke 
woensdag van halftien tot halfzes 
geopend. Voor bezoeken op andere 
dagen kunnen afspraken gemaakt 
worden. Tel 035-77.37.56. (Vragen 
naar mevr Veen-Bos) 

zal allemaal pas geëtaleerd kun
nen worden (inklusief de eerste 
zenders en reportage-auto's) als 
de krappe behuizing van nu ver
vangen IS door royale nieuwbouw, 
waarvoor intussen al plannen in de 
maak zijn Maar uit bovenstaande 
begrijpt u tijdens een tocht door 
het bos-, heide- en merenrijke 
GOOI waarin Hilversum is gelegen, 
IS een bezoek aan het Omroepmu
seum een plezierige en leerzame 
ervaring 
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Carlos Lopes wereldkampioen veldlopen 

Blanke haas 
ongrijpbaar 

15 

De Portugees Carlos Lopes heeft met verplette
rend meesterschap het wereldkampioenschap veldlo
pen gewonnen. Voor eigen volk nog wel, wat de pret 
alleen maar groter maakte. 

CARLOS Lopes schoof in de 
ultieme kilometers on
weerstaanbaar weg van 

een groepje kleurlingen Er zal de 
Afrikanen wat door het hoofd heb-

Blanke haas Lopes, 
het suksesverhaal 
van een doorbijter (foto UPI) 

ben gespookt toen zij de blanke 
haas moesten laten gaan 

Fenomeen! 
Die Carlos Lopes is anders een 

fenomeen Achtendertig is hij nu 
en er schijnt gewoon geen sleet 
op te komen Integendeel In de 
voorbije twaalf maanden werd hij 
tweemaal wereldkampioen veldlo
pen en tussendoor won hij ook 
nog de olympische maraton Tot 
veler verbazing want tot dan gold 
hij als een „pistespecialist" 

Spek en bonen 
Carlos Lopes bewijst dat de 

grenzen in de topsportbeoefening 
zijn verlegd Hij mag dan een 
uitzondenng zijn die de regel be
vestigt, met talent karakter en 
volmaakte begeleiding is veel mo
gelijk Atletiek is m Portugal trou
wens in opgang Er bestaat grote 
belangstelling voor de basissport 
en men brengt vele goede manne
lijke en vrouwelijke atleten voort 
Méér dan in België 

Onze vertegenwoordigers lie
pen er weer voor spek en bonen 
bij Ze waren amper figuranten en 
het wordt wel de hoogste tijd dat 
men zich eens ernstig bezint over 
de opbouw van de atletiekkalen-
ders, over de rekrutenng, over de 
opleiding en de begeleiding Over 
alles 

Volleybalkompetitie in beslissende faze 

Kortrijk verwacht. Hermes 
Oostende onverwacht 

In het voorbije weekend werd er niet gevoetbald in 
de hoogste klasse en er stond ook geen belangrijke 
wielerwedstrijd op het programma. Daardoor kregen 
de zaalsporten voor eenmaal de volle aandacht 

IN het volleybal werden er be
slissende klappen uitgedeeld 
Het nieuw gepromoveerde 

Lennik dat een jaar lang de kom
petitie had geanimeerd en even de 
Indruk wekte landskampioen te 
kunnen worden werd voorbijge
stoken door favonet Kortrijk 

Heren... 
Het sukses van de Westvlamin

gen mag niemand verbazen Zij 
bezitten de machtigste en best 
gestruktureerde klub en zij be
trouwen zelfs op een heuse prof
speler Kortnjk, dat in de heenron-
de van het kampioenschap nogal 
wat punten weggaf, bleek uitein-
dehjk over de breedste en sterk
ste spelerskern te beschikken. In 
een kompetitie over lange afstand 
IS dat nog altijd doorslaggevend 

Lennik kan zijn schitterend sei
zoen nog vergulden met een be
kertriomf Zondag speelt de run-
ner-up uit het Pajottenland de fina
le tegen Genk Indien het zenuw
potentieel van de Brabanders 
door de vele slopende inspannin
gen met IS aangetast zullen zij 
alsnog beloond worden voor hun 
ronduit begeesterende inspannin
gen Maar de vraag blijft of Lennik 
de ambitie en de mogelijkheden 
bezit om blijvend deel uit te maken 
van onze nationale volleybaltop 
Het tweede seizoen is doorgaans 
moeilijker dan het eerste Het nieu

we IS er dan af voor de spelers en 
pi^bliek en het aanvankelijke en-
toesiasme verbleekt dan vaak tot 
routine en berusting. Lennik staat 
volgend seizoen voor een nog 
grotere uitdaging De klub kan 
leren uit de ervanngen van Ruis
broek dat enkele kilometers daar 
vandaan eveneens naar de natio
nale top doorstootte, landskam
pioen werd en daarna spectaculair 
terugviel Tot in de tweede klasse . 

... en dames 
Kreeg het volleybalkampioen

schap bij de heren de verwachte 
ontknoping, bij de dames werd er 
in het slotweekend een onwaar
schijnlijke thnller opgevoerd 

Vier ploegen domineerden de 
kompetitie Hermes Oostende, 
Denderhoutem, Temse en in min
dere mate Halle De Oostvlaamse 
meisjes gingen als uitgesproken 
favoneten de ultieme faze in 

Aan één overwinning (thuis te
gen Halle bijvoorbeeld) zouden zij 
genoeg hebben om de spectacu
laire opgang van hun vereniging 
met een kampioenstitel te bekro
nen De zenuwen begaven echter 
en het onmogelijke werd werke
lijkheid Denderhoutem, door insi
ders (en dus met door ons) als de 
beste ploeg aangewezen, verloor 
tweemaal Een schijnbaar gewon
nen titel ging met veel tranen 

verloren en Hermes Oostende 
kwam vanuit een verloren positie 
terug De meisjes van de kust 
wonnen thuis tegen Temse en 
versloegen daags nadien Halle in 
eigen zaal Ze werden alsnog kam
pioen met de hulp van Halle dat 
er in de voorafgaande dagen door 
Oostende openlijk werd van ver
dacht tijdens het slotweekend de 
titel te zullen wegschenken aan 
Denderhoutem Waaruit mag blij
ken dat de dames hun amateur
sport met scherpe tanden en lan
ge nagels durven beoefenen 

Maar goed het damesvolleybal 
genoot voor eenmaal maximale 
belangstelling en dat was ruim 
verdiend N 

Een dagdroom 
In ons basketbal is nog mets 

beslist Al weet iedereen dat er 
een mirakel zal moeten gebeuren 
om Oostende van een nieuwe 
landstitel af te houden Maar voor
lopig zijn de vier deelnemers aan 
de play-offs met eens gekend 

Met Aarschot, Merksem en 
Gent kan het nog alle kanten uit 
Onze aandacht werd in de voor
bije dagen evenwel opgeëist door 
de finale om de Koracbeker (de 
Uefacup van het basketbal) die in 
het Brusselse Zuidpaleis door 
twee Italiaanse klubs voor een 
handvol toeschouwers werd ge
speeld 

Voor de afstandelijke waarne
mer blijft het natuurlijk een raadsel 
waarom zo'n finale met ergens in 
Italië wordt afgewerkt Dan zou de 
publieke belangstelling tenminste 
verzekerd zijn Want de orgamza-
toren maken zich beter geen illu-
zies bij ons heeft het basketbal de 
grenzen van zijn groei bereikt 
Zeker binnen zijn huidige, chaoti
sche strukturen Deze sport, uit 
zichzelf al beperkt door het feit dat 
ZIJ nog enkel toegankelijk is voor 
mannen van 1,90 meter en meer, 
wordt geleid door bestuurders die 
met meer weten van welk hout 
pijlen maken De wanorde is ge
woon geinstitutionalizeerd Amen-
kanen komen en gaan zoals dui
ven op hun til Stel je voor dat we 
zondagnamiddag op de radio 
hoorden dat Aarschot vorige 
week een Amenkaan aanwierf en 
dat zijn „kontrakt" liep tot eergis
teren. Dan zou men evalueren en 
verder zien Aarschot had tot die 
„zeer tijdelijke" aanwerving beslo
ten omdat een andere Amenkaan 
gekwetst was geraakt Mensen 
Moet je je inbeelden dat Birger 
Jensen en Frank Arnesen een 
spierverrekking oplopen en dat 
Club Brugge en Anderlecht voor 
één of desnoods twee weken 
Harald Schumacher en Michel Pla-
tini laten overkomen Om ze daar
na met een schouderklopje naar 
de afzender terug te sturen Waar
mee IS men eigenlijk bezig en wat 

heeft het allemaal nog met profes
sionele begeleiding te maken? 
Kunnen we Louis Ceulemans ten
minste begrijpen wanneer hij in 
zijn rubriek tekeer gaat tegen dat 
soort toestanden en tegen de 
„verlichte geesten" die zoiets mo
gelijk maken 

Afkeer en 
miskenning 

De sfeer van verval die boven 
ons basketbal hangt moet zich 
vertalen in afkeer en miskenning 
De bittere ontgoocheling na de 
Koracfinale krijgt er nog meer 
relief door 

De orgamzatie zou groot finan
cieel verlies hebben geleden Ook 
al omdat de televisiebeelden met 
naar Italië konden worden doorge
straald De RAI was namelijk in 
staking gegaan en daardoor 
moest men ook de publicitaire 
inkomsten derven Wat de finan
ciële katastrofe kompleet zou heb
ben gemaakt 

Waarmee de lezer inzicht ver
werft in „het samenspel van krach
ten (of machten)" binnen de huidi
ge topsport Triest voor de organi-
zator want een en ander kan 
natuurlijk met worden voorzien Al 
dagdroomt men toch enigszins 
wanneer men veronderstelt dat 
het Belgisch publiek zal storm 
lopen voor een basketbalmatch 
tussen Milaan en Varese 

Hoeveel volk zou een voetbal
match Anderlecht—Brugge in Mi
laan op de been brengen' Ver
houdingsgewijze met meer dan 
een basketbalmatch Milaan —Va
rese in Brussel Zoveel was wel 
zeker 

28 MAART 198S 



••m • M l 

16 

M^ 
Merkwaardige tentoonstelling te Sint-Niklaas 

„Het portret" 
van 1900 tot 1950 

Deze unieke tentoonstelling georganizeerd door het stadsbestuur van St-Ni-
klaas is een van de hoogtepunten van het daar zowat jaar-in en jaar-uit bruisende 
tentoonstellingsleven. 

Dat deze tentoonstelling van nationale betekenis, totnogtoe weinig of niet aan 
bod is gekomen in de „nationale" dagblad- en weekbladpers is een zeer bedenkelijk 
feit, dat te maken heeft met de eenzijdigheid van kunstrecensenten en -critici voor 
wie informatie en duiding blijkbaar gelijk staan met de laatste mode-trend en niet 
met kwaliteit-autenticiteit 

ACHTER deze kwaliteits-ten-
toonstelling te St-Niklaas 
zit het met aflatend dyna

misch impuls van Karel Mechiels, 
schilder en direkteur yen de aka-
demie voor Schone Kunsten daar, 
en sedert jaren animator van niet 
te tellen aparte tentoonstellingen 
in deze stad 

Kwaliteit 
Het aparte van deze man is dat 

hij inderdaad altijd opnieuw kiest 
voor kwaliteit, en omdat kwaliteit 
altijd jong is, zoekt hij deze waar zij 
te rapen ligt, ongeacht verleden of 
heden, tijd of trend 

Zo zagen wij onlangs nog te 
Sint-Niklaas een tentoonstelling 
van olieverfschetsen Het betrof 
een merkwaardig ensemble van 
acht leraars van de akademie Mid
den de toenemende brutaliteit in 
de schilderkunst, was deze ten
toonstelling een oase van rust, 
eerlijkheid, frisheid, tijdloze moder
niteit Kunnen wij het grote olie-
verfdoek zowat als een simfo-

nisch gebeuren zien, dan heeft de 
olieverfschets eerder te maken 
met kamermuziek de beperking 
van dne, vier of vijf kleuren die 
vooral suggererend zijn aange
wend Kortom schilderkunst in 
haar puurste vorm 

In het portret liggen de kaarten 
anders ook hier staat voorop dat 
eerst en vooral een sterk stuk 
schilderkunst dient afgeleverd, 
maar dwarsdoorheen het werk
stuk wordt gepeild naar de gelijke
nis op het uiterlijk en de ziel van 
het innerlijke Een driedubbele op
gave dus, weggelegd voor schil
ders voor dne bodems i 

Karel Mechiels en het stadsbe
stuur zijn er in geslaagd zowel 
gekende talenten als verborgen 
schilders van eerste grootte in een 
overzicht samen te brengen Een 
moeilijke opdracht in deze tijd, 
want met ieder museum is bereid 
(als ZIJ zelf geen initiatiefnemer is) 
mee te werken, maar dat is een an
der verhaal 

De oogst die nu wordt getoond 
IS even rijk als verrassend Als 

bekende schilders die mede het 
prestige (en „-isme") van hun tijd 
hebben gemaakt, noteren wij 
Brusselmans, Daeye, G De Smet, 
Dupuis, Jespers, Malfait, Opso-
mer, Tijtgat, A Van Dijck, Van 
Rysselberghe, Van De Woestijne 
en ten slotte Rik Wouters Beeld
houwers als O Jespers, Kreitz, 
Leplae, Puvrez Naast deze gere-
nomeerde namen wordt de ver
rassing gebracht door meer ver
borgen gebleven artiesten die in 
de stilte van het atelier eigenzinnig 
— als dwarsliggers eigenlijk — op 
zoek zijn gegaan naar zichzelf en 
het geheim van de schilderkunst 

WIJ ontdekken of herontdekken 
prachtige werken van Ernest Al
bert, H Courtens, G De Bruyne, A 
en C De Roover, Fontan en Fon-
teyn, G Hermans, W Van Over-
straeten, Welvaert en vooral Karel 
Rotie en Walter Vaes 

Karel Rotie 
Bijvoorbeeld Rotie, een stille ei

genzinnige man (die streng voor 
zichzelf was zijn leven lang) ver

rast met biezonder verinnerlijkt en 
gemonumentalizeerd kleurverfijnd 
werk, dat poëtisch en plastisch 
refereert naar Vermeer Zijn werk 
kan men zien als een simbool voor 
wat men te Sint-Niklaas kan (her)-
ontdekken 

Een ander glanspunt van dit 
geheel is het werk van de meer 
bekende Walter Vaes In zijn bes
te portretten roept hij de diepte 
van Rembrandt en de glans van 
Velasquez even voor ogen, en 
tegelijk is hij altijd en alleen maar 
zichzelf Uit deze tentoonstelling 
kunnen wij nog menig ander glans-
werk naar voor schuiven, maar wij 
raden U aan deze zelf op te 
zoeken, tijdens een met te missen 
bezoek Natuurlijk is deze tentoon
stelling onvolledig Maar in plaats 
van te zeuren over wat er met is, 
kunnen we feesten voor wat er 
wel IS 

Eigenlijk zou het voor een jonge 
pas afgestudeerde kunsthistori
cus een mooie uitdaging zijn (vb 
als doctorstesis) de geschiedenis 
te schrijven van deze stille en 
minder gekende groten die zowat 
buiten de gangbare „-ismen" val
len, maar daarom met minder per
soonlijk zijn In de eerste helft van 
onze eeuw heeft ons land ook met 
deze nog grotendeels ongekende 
en onderschatte figuren interna
tionale kunst gebracht 

Aan deze tentoonstelling werd 
een prachtige en ruim-gedoku-
menteerde kataloog toegevoegd, 
met meerdere reprodukties voor 
iedere deelnemer, vele in kleur en 
van uitstekende kwaliteit. 

Karel Rotie 
eenvoudig en monumentaal als een ikoon 

Eerste 
ordening 

Karel Rotie 
verstild en verheven als een werk van Vermeer 

Tevens maakte de kunsthistori
cus Jean-Pierre De Bruyne, in een 
biezonder heldere bijdrage reeds 
de eerste schets tot ordening van 
deze ingewikkelde, nog recente 
matene Een stuk inventans en 
kunsthistorische duiding van eer
ste kwaliteit, over het tijdvak dat 
het onze net vooraf is gegaan 
Daarnaast noteren wij bezinnende 
teksten van Daniel Antheums, en 
de portrettist-schilder Karel Me
chiels en de portrettist-beeldhou-
wer René Smits 

En ten slotte nog dit Enkele 
jaren terug brachten dezelfde 
mensen uit Sint-Niklaas, samen 
met hun stadsbestuur een indruk
wekkende overzichtstentoonstel
ling van Félicien Rops Ook toen 
geen nationale belangstelling in 
pers of TV Nu Rops — met beter 
vertegenwoordigd! — te Brussel 
tentoongesteld wordt is het een 
nationale gebeurtenis Moet ook 
deze tentoonstelling over het port
ret als piloot fungeren, alvorens 
men over enige jaren te Brussel 
dit tema herneemt en dan pas 
herkent als een nationale hoogvlie
ger? 

HVdP 

Het portret in de Belgische schil
der- en beeldhouwkunst: 1900 tot 
1950 in het Stedelijk museum te Sint-
Niklaas. Verlengd tot en met 23 april. 

Pajottenland 
te kijk 
in Lennik 

Kultuurkring Argenta in samenwer
king met ONAV (Onafhankelijk ver
bond voor Landbouw, Middenstand en 
Vrije beroepen van het Pajottenland) 
ncht op 29, 30 en 31 maart 1985 in de 
raadszaal van het gemeentehuis te Len
nik een kunsttentoonstelling in Twee 
kunstschilders die als tema voor hun 
werk vooral het Pajottenland kiezen, 
stellen er tentoon te weten Edgard 
Dumoulin uit Eizenngen (Lennik) en Vic 
Lucas uit Halle 

Wat Edgard Dumoulin betreft, hij 
volgde kunstonderricht bij Jozef Col-
ruyt, hij bekwaamde zich vooral naast 
het landschapsschilderen in de portret
kunst Door zijn werk (verantwoordelij
ke in een drukkerij) kwam hij voortdu
rend in kontakt met de kunstwereld 
(o a Daan Tulier) Dit bracht voor hem 
ook mede dat hij zijn zin voor details en 
kleuren verder en verder uitwerkte en 
die tot een „manie" opvoerde De ande
re kunstschilder is Vic Lucas uit Halle 
Zoon van Halse kunstschilder Jozef 
Lucas 

Aanvankelijk hield hij zich bezig met 
het schrijven en komponeren van luis
terliedjes (laureaat van de Ontdek-de-
Sterwedstnjd) het schnjven van poëzie 
en luisterspelen voor de jeugd e a 
(uitgezonden op BRT en de vroegere 
radio Belgisch Kongo) Onder impuls 
van zijn vader — en in familieverband 
— wijdt Vic Lucas zich sinds een 
twintigtal jaren, uitsluitend aan de schil
derkunst In zijn werk komt vooral het 
fascinerende van de winter in het land
schap tot uitdrukking 

Voor zijn werk bekwam hij verschei
dene onderscheidingen zelf in Osaka 
(Japan) Beide zijn leden van de Kun
stenaarsgroep Aureool uit Halle 

Openingsuren van deze tentoonstel
ling zijn vrijdag om 20 u vooropening 
Zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 
19 u Zondag van 10 tot 12 en van 14 
tot 18 u s 
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Het VU-partijbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 25 maart 
voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen heeft algemeen 

verspreid. 

Colloquium Schiltz 
Het partijbestuur van de VU 

verheugt zich over liet goede ver
loop van dit colloquium, dat ruime 
belangstelling heeft genoten dat 
op een hoog peil stond. Door 
verschillende veranbwoordelijke 
ministers van Financiën uit lidsta
ten werd op een wetenschappelij
ke manier een duidelijk antwoord 
gegeven op de misleiding, die on
dermeer minister Eyskens en 
VBO-voorzitter André Leysen 
reeds vaak hebben rondgestrooid. 

Er is duidelijk bewezen dat er in 
zeer sterk gefederaliseerde lan
den geen direkte zorgen bestaan 
voor de ekonomische en monetai
re unie (EMU). De ekonomische 
en fiskale bevoegdheden zijn er 
biezonder ruim. De EMU blijft be
houden, ondanks het feit dat de 
welvaartsverschillen tussen de lid
staten veel groter zijn en de soli
dariteit veel kleiner is dan in België 
tussen Vlaanderen en Wallonië. 

De VU wil onderstrepen dat. 
Indien de Belgische staat omge
vormd wordt tot een konfederatie, 
niet alleen het sociaal-ekonomisch 
herstel veel vlugger en doelmati
ger zal gebeuren, maar ook dat de 
staatsfinanciën — zowel deze van 
de konfederatie als van Vlaande
ren en Wallonië — veel beter 
zullen in de hand gehouden wor
den. 

De VU legt er de nadruk op dat 
echt federale staten veel beter 
draaien dan België. 

Belastingen... 
De VU wil nogmaals wijzen op 

de grandioze verkiezingsslogan 
van de regering. De enorme aan

groei van de rijksschuld en de 
verzwaring van de belastingen, die 
tijdens de huidige legislatuur zijn 
tot stand gekomen, hebben helaas 
tot gevolg dat de overigens nood
zakelijke verlaging van de belastin
gen alleen maar mogelijk zou zijn, 
wanneer de bevolking nogmaals 
en bijkomend verplicht wordt 
evenveel, nl. haast 80 miljard, in te 
leveren. 

De VU wijst dus niet alleen op 
de misleiding van de huidige rege
ring ten overstaan van de bevol
king maar tevens op de nuchtere 
feiten, waaruit bewezen wordt dat 
een belastingsverlaging bij door
voering van hetzelfde beleid niet 
mogelijk is. 

...en CS 
De overname van de schulden 

van Cockerill-Sambre heeft, alleen 
reeds in januari '85, tot gevolg dat 
de staatsschuld gestegen is met 
100 miljard. De begroting van '85 
wordt trouwens met 52 miljard 
belast, uitsluitend tengevolge van 
de maatregelen die de vorige ja
ren voor CS zijn genomen. Deze 
onzinnige geldverspilling ten nade
le van Vlaanderen heeft daarbij 
slechts geleid tot een kortstondig 
evenwicht inzake de balans van 
dit Waals bedrijf. 

Nu reeds wijst alles erop dat 
over een korte tijd opnieuw miljar
den voor CS zullen gevraagd wor
den! 

Vü-Sport- eii ge t̂asilag 

Sporlparlc ,«0e NelÉer" 
te Mecheien 

- abonnementenslag 

1984 - 1985 

Deze voorlaatste Top-mededeling zorgt toch nog voor verrassingen 
Jozef De Ridder rukt deze week tnomfanteli|k naar de tweede plaats 
op. Zal Jan Caudron het daarbij laten? Maria Colemont vervoegt de 
1000 puntenbent en Jan Galle weet op de valreep een plaats vooruit te 
wippen. Het arr. Hasselt heeft met de VU-afdeling Hasselt, Maria Co
lemont en Jan Cauberghs in Limburg een en ander bewezen. Paul Van 
Grembergen zit de 500 puntenkaap voorbij en Bert De Cremer, VU-
Lier, Jaak De Groeve, Wim Baetens, Joris Depré en Jacaques Vander 
Haegen naderen. Misschien houden ze nog wat achter de hand tegen 
begin april? 

Oktaaf Meyntjens die pas verleden week het topgezelschap kwam 
vervoegen schoof deze week nog enkele plaatsen op en Jan D'Haeze 
trad toe tot het genootschap. 

Met de meet in zicht wensen wij allen een laatste krachtige jump toe! 

Top „225" 
Punten 

Naam deze week 

1. Willy Alloo, Aalst 15 
2. Jozef De Ridder, Dilbeek 132 
3. Jan Caudron, Aalst 60 
4. Hugo Roggeman, Gentbrugge 60 
5. Maria Colemont, Beringen 129 
6. Jan Galle, Lede 90 
7. Georges Raes, Ledegem — 
8. VU-Hasselt 27 
9. Any Lenaerts, Wilrijk — 

10. Jan Caubergs, Beringen — 
11. Paul Van Grembergen, Ertvelde 60 
12. Bert De Cremer, Denderhoutem 72 
13. vu-Lier 
14. Jaak De Groeve, Ertvelde 114 
15. Wim Baetens, Hombeek — 

Joris Depré, Tervuren — 
17. Jacques Vander Haegen, Oudenaarde ... — 
18. VU-Assebroek — 
19. André Geens, Zottegem — 
20 Herman De Wulf, Wetteren -
21. Paul Wielfaert, Waregem — 
22. Erik Vandewalle, Izegem 30 
23. Oktaaf Meyntjens, Zwijndrecht 99 
24. Willy De Saeger, Denderwindeke — 
25. Hendrik Carette, Oostakker — 
26. Jan D'Haeze, Gent-Zuid 33 

Punten
totaal 

2469 p. 
1170p. 
1122p. 
1062 p. 
1059 p. 
810 p. 
783 p. 
639 p. 
633 p. 
615 p. 
531 p. 
486 p. 
453 p. 
451 p. 
438 p. 
438 p. 
435 p. 
396 p. 
387 p. 
375 p. 
355 p. 
342 p. 
330 p. 
288 p. 
237 p 
225 p 

• 32 j . man met diploma A2 elektrici
teit zoekt een betrekking in het Brus
selse of op de Westrand van Brussel. 
Voor inl. zich wenden tot Volksverte
genwoordiger Dr. J. Valkeniers, tel. 
02-569.16.04. 
• Gerante zoekt betrekking: alleen
staande dame zoekt betrekking als 
gerante in een handelszaak. 
Voor naldere inlichtingen zich wen
den: O. Van Ooteghem, senator, A. 
Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge, 
tel. 091-30.72.87. 
• Dame, 25 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt werk als administra
tieve kracht, ervaringen: Nederlandse 
steno, boekhouding, sekretariaat no
ties Frans, Engels en Duits. Ref. nr. 
0682. 
Belangstellenden kunnen kontakt op
nemen met Volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, via het Vlaams Natio
naal Centrum, Ontvoeringsplein 1 te 
2800 Mechelen, tel. 015-20.95.14. Ge
lieve het ref. nr. te vermelden. 
• Te koop in De Haan-Klemskerke 
gem. app. + garage dicht bij bos en 
zee. Redelijke prijs. Inl.: 056-35.13.55 
(na 18 u.). 

21 seotfimiifif '85 

2ite BRUSSELDAS 

• 21-jarige jongeman, diploma A2 
elektriciteit, getuigschrift specializatie-
kursus programmeren in BASIC, diplo
ma computertechnieken, handig in 
zendtechnieken, zoekt een passende 
betrekking, legerdienst vervuld. Talen
kennis N.-E. en D. aktief, Fr. elementai
re kennis. 
• 22-jarige jongeman, diploma A2 
electronika-specializatie industriële 
computertechniek zoekt een betrek
king in de nchting van zijn diploma. 
• 18/19-jarige juffrouw, gezins- en 
sanitaire helpster zoekt een passende 
betrekking. 
• 22-jarige jonge man, diploma A4 
mechanika zoekt een betrekking. Is 
bereid om het even welk werk te 
aanvaarden. 
• 18/19-jarige jonge man, diploma 
A2 mechanika, einde legerdienst in 
april '85, zoekt een passende betrek
king in de metaalindustrie. 
• 19-jarige jonge dame, getuigschrift 
H S.O. (handel) en diploma HSTS ver-
pleegaspirante Ckinderverzorgster) 
zoekt een betrekking of richting han
del, of in verpleegsektor 
• Zelfstandige schilder zoekt werk in 
het Gentse, schilderwerk binnen en 
buiten. Behangen en vloerbekleding. 
Voor inlichtingen zich wenden: sena
tor O. Van Ooteghem, A. Lonquestraat 
31, 9219 Gentbrugge. Tel 
091-30.72.87. 
• Limburgse VU-familie wil appar
tement (2 sipk) huren te Blankenber
ge, omgeving Rogierlaan (15 juli tot 
31 juli). Urbaan Molenaers, Tonger-
sesteenweg 118, 3770 Herderen-
Riemst (Tel.: 012^5.15.36, na 18 u.). 

Brochure „Jong en Werkloos" 

OCMW-Nijlen in de bres 
voor jonge werkzoekenden! 

De redaktie ontving zopas een 
fraaie brochure „Jong en Werkloos -
Gids voor jonge werkzoekenden", een 
uitgave van het Nijlense OCMW. Zes
tien bladzijden lang behandelt deze 
bundel overzichtelijk zowat alle moge
lijke vragen die jonge werkzoekenden 
zich kunnen stellen. Vermelden we 
slechts de hoofdstukken: „Naar de 
dop, een job vinden, tijdelijk werk, 
verdere opleiding en vorming, nuttige 
tips, nuttige adressen en telefoonnum
mers." Naast de algemene informatie 
bevat de uitgave ook een schat aan lo
kale of voor de streek geldige gege
vens (naschoolse vorming b.v.). 

Met de brochure (die aan alle jonge 
mensen bezorgd werd) wil het 
OCMW klaarblijkelijk niet alleen de 

pral<tische vragen rond werk-zoeken 
beantwoorden, maar ook een morele 
ruggesteun geven aan schoolveriaters 
en jonge werkzoekenden Een en an
der blijkt uit de inleiding, ondertekend 
door onze twee VU-mandatanssen 
Walter Caethoven (schepen van So
ciale Zaken) en Bruno Van Camp 
(OCMW-voorzitter). 

Een eksemplaar van de aangeboden 
brochure kan op eenvoudige aanvraag 
bij het Nijlense OCMW bekomen wor
den (telefoon 03-48012.87). 

Wij houden er aan de initiatiefne
mers in Nijlen geluk te wensen met de 
werkzoekendengids en hopen dat vele 
jongelui er met goed gevolg gebruik 
zullen van maken! 

VU-betoging te Hasselt 

8 juni vrijhouden! 
De nationale betoging van de VU 

onder het motto „Werk in een Vlaam-

Groot verkiezingsbal 
van de VU-Deinze in samenwerking met de 

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

se Staat" werd verplaatst van 27 april 
naar 8 junL Op 28 april gaat Immers 
het Vlaams Nationaal Zangfeest door 
en het is wenselijk dat er in één 
weekeinde geen twee Vlaams-natio-
nale manifestaties worden gehouden. 

Bijgevolg wordt de eerder aange
kondigde VU-betoging te Hasselt 
verschoven naar zaterdag 8 juni. Alle 
VU-kaderleden en -militanten nemen 
dus best onmiddellijk hun agenda en 
leggen deze datum vasL Het zou te 
jammer zijn dat VU'ers die dag moe
ten kiezen tussen twee aktiviteiten. 

De nationale VU-betoging voor 
werk moet een sukses worden! 
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Burgemeestersperikelen te Boechout 
W a a r o m werd de Boechoutse burgemeester nog steeds niet 

benoemd? W a a r o m zou hij na meer dan acht jaar geen burgemeester 
mogen blijven? En als minister Nothomb hem niet wenst te benoe
men, wat voorziet dan het bestuursakkoord betreffende zijn opvol
ging? Deze en vele andere vragen hebben sedert november j I. de ge
moederen te Boechout opnieuw in beroering gebracht. 

Een korte 
historiek 

Na de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1976 werd de meerderheid van de 
CVP te Boechout gebroken, en kwam 
er een kollege van Gemeentebelangen 
CGB) en VU tot stand, onder leiding 
van GB-man Aussems In 1982 werd 
deze meerderheid door de plaatselijke 
kiezers bevestigd, en voor een nieuwe 
periode verlengd 

De dag voor de verkiezingen had 
GB een pamflet verspreid dat gencht 
was tegen de lijstaanvoerder van de 
CVP Gevolg klachten op administra
tief vlak tegen de verkiezingsuitslag 
(verworpen door Bestendige Deputa
tie en later door de Raad van State), en 
op strafrechterlijk vlak tegen burge
meester Aussems Alhoewel er in dit 
laatste verband nog geen uitpsraak is, 
nog met eens een proces, wordt het 
dossier aangegrepen door Nothomb 
om Aussems met te benoemen, deze 
blijft evenwel als uittredend burge
meester, in funktie 

Op 23 november j I wordt Aussems 
bij de goeverneur geroepen om er te 
vernemen dat zijn kandidatuur als bur
gemeester met aanvaard wordt, en dat 
de meerderheid dringend een andere 
kandidaat moet aanduiden uiterlijk te
gen 26 december Onze VU-schepe 
nen in de eerste plaats hebben er sterk 
op aangedrongen geen overhaaste 
beslissingen te nemen en de hele zaak 
grondig te laten onderzoeken Zo 
werd nog op 10 januari op een koalitie-
vergaderng beslist dat GB en VU 
unaniem achter Aussems bleven 
staan 

Géén burgemeester 
buiten de raad 

gewenst 
Intussen werd een nieuwe verval

datum voor de kandidatuur van een 
burgemeester bepaald op 30 januari 
PVV-leden van de groep Gemeente
belangen probeerden informatie en 
zelfs een oplossing te vinden via de na
tionale PVV-partijtop, en zo ook werd 
door onze mandatarissen het „Barrika-
denplein" geraadpleegd Uit wat langs 
de diverse kanalen vernomen werd 
bleek met meer en meer zekerheid dat 
er tegen Aussems een dubbel ongun
stig advies (goeverneur en prokureurJ 

zou bestaan, waarmede Nothmb ter
dege rekening zou willen houden 

Terecht kan men zich afvragen waar 
hier de demokratie gebleven is Men 
weigert Aussems een eerlijk proces 
omdat men hem dan, onder beschuldi
ging van een persmisdrijf, voor het 
Assisenhof moet brengen Maar zon
der proces of veroordeling weigert 
men wegens dezelfde feiten zijn her
benoeming Vergelijk dit maar eens 
met het onnoemelijke geduld dat die
zelfde Nothomb voor bendeleider 
Happart aan de dag gelegd heefti 

Anderzijds moeten wij er rekening 
mee houden dat de minister van Bin
nenlandse Zaken de benoeming kan 
weigeren, zonder dat hiertegen kan 
worden ingegaan Dan mogen wij met 
blind blijven voor het belang van de 
Boechoutenaars, die er zeker met mee 
gediend zouden zijn indien de gemeen
te onbestuurbaar zou worden Van
daar het loyale voorstel van de VU om 
enerzijds Aussems tot en met te steu
nen, en anderzijds — indien zijn kandi
datuur andermaal verworpen zou wor
den — aan te dringen op zijn vervan
ging volgens de afspraken in het be
stuursakkoord Dit zou betekenen dat 
de eerste schepen, Fred Entbroukx 
CVU) burgemeester zou worden de 
VU biedt tevens aan Aussems het 
ambt van eerste schepen aan bij wijze 
van eerherstel Maar helaas rijzen hier 
de grootste problemen Al is de tekst 
van het bestuursakkoord voor ons 
zeer duidelijk, toch begint men bij GB 
een andere interpretatie te geven zo
dat ook van hun kant, door meerdere 
kandidaten zelfs het burgemeester
schap opgeëist wordt Hierdoor blok
keren de GB-mandatarissen elke rede
lijke oplossing voor de gestelde pro
blemen, terwijl ZIJ daarenboven blijven 
proberen de zaak op de lange baan te 
schuiven Nochtans kwam op 11 en 12 
maar j l reeds de arrondissements-
kommissans mee naar een oplossing 
uitkijken En dat zou wel eens de 
eerste stap kunnen zijn in een proce
dure om een burgemeester uit de 
oppositie of zelfs buiten de raad te be
noemen Op die wijze zou dan de CVP 
nog de slag thuishalen waar het hen al
lemaal om begonnen was namelijk 
door slinkse middelen de huidige 
meerderheid beletten de gemeente te 
besturen 

ALLE ROUWKLEDING 
voor dames en heren 

De meest uitgebreide kollekties 
zwart en grijs 

voor dames en heren. 
Alle denkbare maten ! 

Alle retouches worden direkt gedaan 
terwijl U rustig van een koffie geniet 

De Grote Belgische Modezaak 

SUCCES KLEDING MEYERS 
Boomsesteenweg 35 Aartselaar 

OucJe Autostra(Je Antwerpen-Boom-Brussel 
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. 

Wat nu? 
De VU IS er zich terdege van be

wust dat deze politieke krisis, die van 
buitenaf opgedrongen is aan de ge
meente, met eindeloos kan aanslepen 
ZIJ rekent erop dat in de nabije toe
komst de meerderheid opnieuw eens
gezind zal optreden ter uitvoering van 
alle aspekten van het gesloten be
stuursakkoord In het belang van haar 
kiezers en van de ganse Boechoutse 
bevolking wil de VU trouwens zo snel 
en zo volledig mogelijk haar program
ma verwezenlijken, en staat daar met 
haar vier energieke mandatarissen 
borg voor 

Eddy Gaublomme 

Info-avond 
te Schoten 

Toelichting 
urbanizatie-
belasting: 
echt sukses 

Zoals eerder vermeld in WIJ" werd 
er op maandag 11 maart 1985 een 
toelichting over de urbanizatiebelas-
ting gegeven in het lokaal 't Voske te 
Schoten 

Sprekers waren Vu-fraktieleider 
Manu Stockbroekx en F Buelens 
schepen van Financien (CVP) 

De heer Bulens gaf een korte 
schets van de geschiedenis van deze 
belasting Hij illustreerde ook de moei
lijkheden die er zijn om verhaalbelas-
ting af te schaffen en te vervangen 
door urbamzatiebelasting Daarna had 
het publiek ruim de tijd om vragen te 
stellen Het viel ons op dat er zelfs 
mensen uit Affligem deze vergadenng 
bijwoonden 

WIJ danken hen voor hun bezoek, en 
hun suggesties 

WIJ hopen dat volgende vergaderin
gen in ons lokaal 't Voske ook zo'n suk
ses mogen kennen 

Amnestie, 
TAK en Rome 

Op 22 december II waren verschei
dene TAK-mensen in Rome met de 
bedoeling de amnestie-wens aan de 
paus kenbaar te maken 

Onder hen was ons bestuurslid Her
man Smets, die op maandag 15 apnl 
1985 om 20 u 30 in lokaal 't Voske, 
verbertstraat 145 te Schoten een dia-
voorstelling zal geven over deze reis 

Als gastspreker mogen wij de heer 
Bart Vandermoere verwelkomen 

Het belooft een boeiende avond te 
worden en wij hopen dat de opkomst 
van de geïnteresseerden talnjk zal zijn 

Lente-
aktiviteit bij 
vu-Hulshout 

In Hulshout zijn we nu stilaan beko
men van het jaarlijks bal, en dus is er 
weer energie om andere aktiviteiten 
op gang te brengen 

Vormingsavonden 
In samenwerking met het Lodewijk 

Dosfel Instituut worden er twee vor
mingsavonden ingencht nl op maan
dagen 15 en 22 apnl as 

Op 15 apnl gaat het over ,Nationa-
lisme en Federalisme" en op maandag 
22 april over „Volksnationalisme in 
Vlaanderen' De voordrachten gaan 
telkens door om 20 uur in de paro
chiezaal van Hulshout-Centrum 

ANTWERPEN 
MAART 

29 

29 
30 

30 

30 

30 

30 

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 
TURNHOUT: Voeravond met Guido Sweron 
HOVE: Bezoek aan de faciliteitengemeenten rond Brussel o l v Luc 
Van den Weyngaert Vertrek St-Jozef 8 u 45, Layreysplein-centrum 
om 9 u Inl bij Luciana De Potter, tel 455 38 08 of bij Willem Nollet tel 
4556546 
EDEGEM Zielemis ter nagedachtenis van Ludo van Huffelen, St-
Jozefparochie 
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 
WESTERLO-VOORTKAPEL: Lente-Kriebel-Bal in de polyvalente 
zaal te Voortkapel met DB Brasil Inkom 60 fr, voorverkoop 50 fr 
MOVE: bezoek aan de Brusselse randgemeenten Alle inlichtingen 
tel 4556546 

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 

5 WOMMELGEM- Eerste kwisavond in zaal Keizershof Voor de 
Wommelgemse verenigingen Aanvang 20 VJ Org VU-Wommel-
gem 

6 NIJLEN-BEVEL-KESSEL: In zaal Nilania VU-paasfeest Aanvang 
14u 

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

13 BOOISCHOT: Parodie praat-bal om 20 u 30, in zaal 't Spieke (Klem 
Steenweg 169) Inkom, kledij, muziek, gespreksstof, dr^nk, alles naar 
keuze 

13 GROOT-PUTTE: VU-breugelavond in zaal Van der Borcht (Mr Van 
der Borghtstraat, Putte-Grasheide) om 20 u Inkom 250 fr Inl F van 
Dessel, tel 015-756965 

13 EDEGEM: Eikenavond in „Drie Eiken", trappistenavond met kaas Inr 
VNSE 

15 HULSHCUT-HOUTVENNE-WESTMEERBEEK- Eerste vormingsa
vond I s m L Dosfelinstituut over „Nationalisme en Federalisme", om 
20 u in de parochiezaal te Hulshout 

18 EDEGEM- In Drie Eiken om 20 u voordracht door dhr Jo Lebeer 
over „Gezondheid eigen keuze ' " Inr Kult Kring en V N S E 

19 WOMMELGEM. Tweede kwisavond, voor de Wommelgemse ver
enigingen Aanvang 20 u In zaal Keizershof 

20 EDEGEM: In Drie Eiken om 20 u, kaartavond Inschrijven op 
voorhand Inr V N S E 

20 TURNHOUT: De nieuwste amnestiefilm met Wim Verreycken en Er-
win Brentjens In „De Scalmei" 

20 EKEREN: Jaarlijks VU-lentebal in zaal De Boterham (Veltwijcklaan 
23) Tombola met waardevolle prijzen Deuren 20 u Inkom 100 fr 
Discobar „Tyl Uilenspiegel" 

21 LINT: VU-eendagstnp naar Frans Vlaanderen met Walter Luyten als 
reisleider 

22 HULSHOUT: Tweede vormingsavond „volksnationalisme in Vlaan
deren" in de parochiezaal te Hulshout Aanvang 20 u Org VU-Huls-
hout i s m Dosfelinstituut 

„Kruistocht voor amnestie" 

Goede Vrijdag-aktie 
te Mechelen 

Algemene en dnngende oproep van 
het Taal-Aktie-Komitee om aanwezig 
te zijn op volgende initiatieven Goede 
Vrijdag, 5 apnl, om 14 u 30 aan het sta
tion te Mechelen Kruistocht voor am
nestie, motto Recht en Rechtvaardig
heid 

Samenkomst 14 u 30 Station Me
chelen 

Wegwijzer dwars doorheen het 
centrum van Mechelen langsheen het 
aartsbisschoppelijk paleis 

Onderweg zijn er 14 staties waar 
aandacht zal geschonken worden aan 
het lijden van bekende repressie-
slachtoffers zoals dr A Borms, Dom 
Modest Van Assche, Frans Ketels, 
Leo Vindevogel, Theo Brouns, Stefaan 
Laureys, Irma Laplasse Een der sta
ties IS voorbehouden aan de „Moeders 
van Vlaanderen' die man en zoon naar 
het front zagen vertrekken en dikwijls 
nooit meer terugzagen 

Er worden 100 witte kleine kruisen 
meegedragen, met in het zwart „Am
nestie' aangebracht 

Een 5 m lang kruis zal het lijden sim-
bolizeren van mensen die ook nu nog 
door de repressie getroffen worden 

Op het aartsbisschoppelijk paleis 
zal een op schaal nagemaakt ijzer-
kruis overhandigd worden samen met 
14 rozen De stoet wordt geopend 
door muziekkorpsen van het VNJ de 
KSA, Chiro en Scouts Vooraan stap
pen de leeuwevlag, het azuurblauwe 

pausspandoek en een spandoek 
„Recht en Rechtvaardigheid" Geen 
andere vlaggen en spandoeken De 
tocht wordt in volledige stilte afgelegd 
Ontbinding op de Grote Markt om
streeks 16 uur 

Amnestiemis 
Op zondag 5 mei om 18 u gaat in de 

katedraal van Antwerpen de amnestie-
mis van A Preud'homme door met het 
koor „Kantiek" o l v Gust Teughels 

Voorganger prelaat Koenraad 
Stappers van Averbode in koncelebra-
tie met prof kan Herman Mertens, 
Dom Eligius Dekkers, e h Wildiers, e h 
Pil en prof K Van Isacker 

Homilie door Anton Van Wilderode 
Daarna vorming van bloemenkruis 

op de Groenplaats 

Alle inlichtingen voor de akties „Nu 
de Paus naar Vlaanderen komt" Erwin 
Brentjens Edegemsesteenweg 2 bus 
5 2550 Kontich, 03-457 7240 (na 
18 uur) 

Werkaanbieding 
• Fabriek van land- en tuinbouw-
machines zoekt een handelsreiziger 
om een oprustgaande te vervangen 
Vnjblijvend kontakt is gewenst Voor 
inlichtingen zich wenden Senator O 
Van Ooteghem, A Longuestraat 31 -
9219 Gentbrugge Tel 091-307287 
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In de gemeenteraad van Antwerpen 

Antwerpse begroting '85 goedgekeurd 
Zoals verwacht werd de begroting '85 in de Antwerpse gemeente

raad meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. Te noteren valt 
evenwel de onthouding van ex-SP-schepen Geldolf en eveneens de 
gedeeltel i jke onthouding (nl. enkel aangaande de punten betreffende 
de Noorderdistr ikten) van CVP-raadsl id Le Grelle. Tijdens dit begro
tingsdebat leverde de gehele VU-frakt ie een opmerkeli jke bijdrage 
met meerdere belangrijke tussenkomsten. 

Havenproblemen 

Hugo Schiltz hield een pleidooi om 
prioriteit te verlenen aan de Haven van 
Antwerpen, die telkens weer met gun
stige trafiekcijfers haar kredietwaar
digheid bewijst en dit zonder miljar-
deninjektie, zoals voor andere havens 
wel gebeurd is Nochtans stelt zich 
voor de Haven een nijjaend probleem 
de uitvoenng van voor de bevaarbaar
heid van de Schelde noodzakelijke 
baggerwerken, wordt tegengehouden 
door Nederland, die dit koppelt aan de 
uitvoenng van de waterverdragen 
H. Schiltz deed een oproep aan alle 
partijen om bij de volgende regenngs-
vorming de belangen van de Haven 
van Antwerpen krachtig te verdedi
gen Ten slotte betreurde hij de om
slachtige beheersstruktuur van de 
„vergeten" haven op L O en stelde hij 
dat de Haven gebaat is met een prag
matische samenwerking tussen over
heid en pnve-sektor 

Als toemaatje had H. Schiltz het 
over de voor dit jaar geplande herden
king van de val van Antwerpen in 1585 
en beklemtoonde dat deze herdenking 
in haar juiste betekenis dient te wor
den gesteld, namelijk een rampzalige 
nederlaag in de vrijheidsstnjd van de 
Nederlanden tegen de Spaanse bezet
ter 

Milieuproblemen 
Fonne Crick had het over de milieu

hinder, die door verschillende bedrij
ven in Hoboken veroorzaakt wordt Hij 
verwees naar de verklanng van prof 
Clara over de Metallurgie Hoboken, 
waann gesteld werd dat het binnen 
een straal van 1 000 m van de fabnek 
nog steeds ongezond wonen is De 
besteding van tientallen miljoenen 
voor de decontaminate van de be
dreigde wijk Moretusberg blijkt dus 
nog geen effektieve verbetenng te 
hebben gebracht, waaruit F Crick 
besloot dat men deze gelden beter 
had besteed voor het bouwen van een 
nieuwe wijk op een gezonde plaats 
Het VU-raadslid vroeg verder maatre
gelen te nemen om de reukhinder rond 
Schuybroeck weg te nemen en tegen 
de hinder die het bednjf Rentokil ver
oorzaakt door het voortdurend aan- en 
afrijden van dienstwagens en de op
slag van gevaarlijke stoffen Hij vroeg 
verder iets te doen tegen de plaag van 
het parkeren van vrachtwagens in 
woonwijken door ze te verwijzen naar 
parkings, die buiten de woonkern gele
gen zijn Ten slotte drong F Crick er 
op aan dat een initiatief zou genomen 
worden om te bekomen dat de tane-

ven voor de nutsvoorzieningen Cgas 
elektriciteit enz) zouden verlaagd wor
den, èangezien de betreffende inter
communales toch behoorlijke winsten 
maken en vroeg hij dat bij de Gasmaat
schappij zou worden aangedrongen 
om een grondig nazicht te doen van de 
ondergrondse gasleidingen, aangezien 
tijdens de voorbije strenge winter de 
onveiligheid van deze leidingen op 
sommige plaatsen is gebleken 

Werkloosheids
problemen 

Ria Van Rompay stelde dat het 
probleem van de onvoldoende tewerk
stelling zich ook in Antwerpen steeds 
schnjnender stelt en betreurde dat 
men slechts met lapmiddelen tracht 
hieraan te verhelpen Zij vroeg dat het 
stadsbestuur meer initiatieven zou ne
men ter bevordenng van de tewerk
stelling en vroeg tevens dat meer 
aandacht zou worden besteed aan de 
begeleiding van de werklozen Zij stel
de voor hiervoor een werkgroep op te 
richten, waarbij de werklozen zelf en 
de instanties die zich met werkloos
heid bezig houden, zouden betrokken 
worden 

Huisvuilophaling 
en parkeermeters 

Dirk Van Gelder kloeg aan dat de 
huisvuilophaling aan de Groenenhoek 
(Distnkten Berchem en BorgerhouO 
erg te wensen overlaat Er worden 
steeds verouderde wagens ingezet en 
men trekt zich mets aan van de voor
opgestelde dag- of uunndeling, het
geen erg onplezierig is voor de inwo
ners van deze buurt D Van Gelder 
stelde verder vast dat uit de begroting 
een verhoging van de opbrengst van 
parkeermeters blijkt met liefst 30 mil
joen D Van Gelder vroeg zich hierbij 
af op welke wijze deze forse meerop
brengst zal kunnen gerealizeerd wor
den 

Het VU-raadslid pleitte verder voor 
een efficiëntere werking van de stads
diensten en vroeg een eenmaking van 
het bevolkingsbestand, zodat het mo
gelijk zou worden in elke bevolkings-
dienst uittreksel te bekomen van elk 
distnkt van Antwerpen Hij betreurde 
ten slotte dat meermaals wordt voor
bijgegaan aan unanieme adviezen van 
de distnktsraden 

Antwerpen-Dam 
en seinhuis 

Bart Vandermoere kwam terug op 
zijn interpellaties over de onverant-

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. 

woorde benadeling van Antwerpen 
inzake het toekennen van het onder
houd van elektrische lokomotieven, 
waarbij zou voorbij worden gegaan 
aan de werkplaats Antwerpen-Dam en 
inzake het toekennen van onvoldoen
de investeringskredieten voor het be
langrijke seinhuis van het station te 
Berchem Hij achtte de antwoorden 
van de bevoegde minister onvoldoen
de en vroeg dat het stadsbestuur 
dnngend een nieuw initiatief zou ne
men De VU-man ging verder in op het 
interview dat burgemeester Cools had 
toegestaan aan , La Libre Belgique" en 
betreurde dat de burgemeester was 
opgekomen voor samenwerking en 
solidariteit tussen de gewesten, daar 
waar dit voor de Vlamingen thans 
vooral betekent dat zij" solidaire beta
lers zijn In zijn kritiek op de begroting 
toonde B Vandermoere verder aan 
dat de inkomsten van belastingen en 
retnbuties fel werden overschat, stel
de hij dat de personeelskosten voor 
het onderhouds- en verzorgingsperso
neel van het onderwijs onverantwoord 
blijven stijgen en kloeg hij aan dat 
ingevolge slechte organisatie de kos
ten voor het onderhoud van openlucht 
scholen veel te hoog waren 

Slechte 
dienstverlening 

C. Govaert betreurde de gebrekki
ge dienstverlening aan de bevolking en 
de verwaarlozing van de distnkten, 
o m inzake het met onderhouden van 
het bestaande patrimonium van de 
distnkten 

ZIJ kwam verder op voor de verlen
ging van de kontrakten van de tewerk
gestelde werklozen voor de spoedige 
herstelling van de bodem van het 

zwembad van Merksem dat tevens 
dnngend een schilderbeurt nodig 
heeft de aanwerving van redders voor 
het geven van zwemlessen die thans 
met in elk zwembad in voldoende mate 
plaats hebben en de voortzetting van 
de steun aan de Mandolinekursus te 
Merksem (pdm) 

VU-Turnhout (arr.) 
eist modernizering 
Kempens spoor 

Het bestuur van de Volksunie ar
rondissement Turnhout neemt met 
verontwaardiging kennis van de plan
nen om de elektrifikatie van de spoor
lijn Herentals-Mol-Neerpelt te verda
gen en in vraag te stellen, nadat het tra-
jekt Antwerpen-Herentals reeds werd 
geelektnficeerd 

Het groot belang van deze spoor
verbinding — enerzijds voor het goe
derenverkeer tussen Antwerpen en 
de Roer (de ,IJzeren Rijn') anderzijds 
voor de interregio-verbinding binnen 
de Antwerpse en de Limburgse Kem
pen en hun mogelijke aansluiting op 
het Nederlandse IR-net — moet voor 
iedereen duidelijk zijn 

De Volksunie arrondissement Turn
hout eist dan ook dat deze modermze-
nngswerken, door de GERV gunstig 
geadvizeerd en door de NMBS-raad 
van beheer goedgekeurd, dnngend 
zouden doorgevoerd worden, als on
derdeel van de hoognodige maatrege
len ter ontsluiting en ontwikkeling van 
de door strukturele werkloosheid zo 
zwaar getroffen Kempen 

icmikK.} 
Werkaanbieding 
Financiële instelling zoekt kandidaat 
voor verantwoordelijke funktie 
Vereist diploma graduaat boekhou
den 
Inlichtingen bij Franz Van Steenkiste. 
volksvertegenwoordiger Zeger van 
Heulestraat 40 te 8710 Heule (056-
357992) 

GEVRAAGD 
• Tijdelijk werkende afgestudeerde 
van hogeschool of universiteit, liefst 
onderwijzer of regent ( M / V ) voor 
boeiend en goed betaald bijwerk in de 
sociale sektor Kan uitgroeien tot vol
tijdse baan met reële toekomstmoge
lijkheden Schrijven met curr vitae aan 
Frans Kuijpers, Herentalse Baan 197 
153 Zoersel 

• 19 j j ongeman, militaire d ienst
pl icht vo lbracht , met zeke re erva-
n n g in hou tbewerk i ng en in maga
zi jn voo r au to-onderde len , zoekt 
een be t rekk ing in het Brusse lse of 
o p de wes te l i j ke rand van Brusse l 
V o o r ml z ich w e n d e n to t vo lksver
tegenwoord ige r -bu rgemees te r , dr 
J Valkeniers , tel 0 2 - 5 6 9 1 6 0 4 

Rouw 
te Brasschaat 

„Een man die fier het hoofd ophief 
toen harde wind het Vaandel ontvou
wen dierf Als ervaren smid smeedde 
hij steeds de banden waarbij jong en 
oud elkaar omarmden Frans mijn 
vriend,onze vriend is heengegaan 
maar blijft in onze gedachten eeuwig 
verder bestaan i" 

Luk Sevenhans, VUJO-voorzitter 
en Guy Smol VU-voorzitter 

Uw briefwisseling 
snei 

dewereid 
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 bnef 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 vennoolschap 

Bell Telephone Manufacturing Company 

business & \ 
communication ) 
systems j 

Een Belg sche vennooibctiapgeassoct erdmel I T T 

Neefstalsesteenweg 56 70 
1190 Brussel 
Tel (02)3701811 
Fax (02)37601 79 
Tlx 64609 
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22 mt 
Geslaagd 
ledenfeest bij de VU-Koekelare 

Naar jaarlijkse traditie, hield VU-
afdeling Koekelare haar ledenfeest 
Het ging door op zaterdag 16 maart II 
Voorzitter Jef Hendryckx mocht ruim 
120 mensen welkom, heten in de stem
mig versierde zaal Zuudhove Naar 
goede Vlaamse traditie werd eerst de 
inwendige mens versterkt een smake
lijke vleesschotel 

Toen nam volksvertegenwoordiger 
Julien Desseyn het woord Kort en 
krachtig hekelde hij de schijnheiligheid 
van deze regering Nog maar pas heeft 
de regenng beslist over de raketten, 
of, ze staan er al Weer belooft men 
belastingvermindering, maar dan wel 
voor 1986 Vooral beklemtoonde hij de 
taak van de VU met alle macht wer
ken voor een zelfstandig Vlaanderen 
Daarbij mag niemand afwezig blijven 

De hoofdbrok van de avonJwas de 
spreekbeurt van Toon Van Overstrae-
ten, politiek direkteur van de VU en 
schrijver van het boek „Op de barrika-
den" Zeer vlot en gemoedelijk bracht 
hij het verhaal van 30 jaar VU 

Het begin de jaren vijftig Onze 
mensen moeten werk zoeken In Wal
lonië en Frankrijk Koekelare, hoofd
stad van de Fransmans kan ervan 
meespreken Als een groep bewuste 
Vlamingen starten met de VU, worden 
ze eerst weggelachen Doch koppig 
werken ze door, en hun ideeën winnen 
veld alle partijen worden zogezegd 
Vlaams Nu zeggen allen wat we zelf 
doen, doen we beter Doch nog steeds 
hebben we de macht en de middelen 
met om dit te doeni 

Kroon op het werk 
Nu, bij de volgende verkiezingen, 

moet de kroon op het werk gezet 
worden De VU moet zo sterk worden, 
dat de anderen moeten volgen, en we 
eindelijk zelfbestuur krijgen Dat doel 
stijgt uit boven de partijbelangen het 
gaat om onze toekomst en deze van 
onze kinderen 

Als dank overhandigde Jef Hen
dryckx een bak Brigand aan Toon Ook 
liet daverende applaus bewees dat de 
toespraak in goede aarde gevallen 
was Er was ook een speciale attentie 
voor pastoor Vanthuyne, die afscheid 

neemt van Koekelare Hij kreeg het 
boek „Op de Barnkaden" aangeboden 

Naar goede Vlaamse gewoonte 

werd er ook nog een paar uurtjes 
nagekaart Met de vele aanwezigen 
kunnen we enkel zeggen het was 
weer zeer goed' 

lustrerie 
devriese 
betaalbare prijzen! 

baron ruzettelaan 78 brugge 
050/35.74.04 
baan van brugge naar kortrijk 

V U - W a k k e n - M a r k e g e m - O e s e l g e m -
D e n t e r g e m 

Lentetraditie in ere hersteld 
De ledenhernieuwing voor 1985 kan 

als zeer geslaagd worden bestempeld 
eind januari waren alle leden her
nieuwd en ondertussen zijn ook een
aantal nieuwe leden bijgekomen Ook 
wat de abonnementen betreft, staan 
we er goed voor begin maart was het 
streefcijfer behaald en dit is o m te 
danken aan het werk van Robert De-
clerck die meteen optrad als „aanbren
ger" voor Georges Raes, onze afde-
lingspeter 

Onze kas heeft altijd mild allerhande 
initiatieven gesteund (om sinterklaas
feest van het ziekenfonds Westflan-
dria) en moet dan ook dnngend wor
den bijgevuld Om die reden en ook 
om iedereen die ons goedgezind is 
eens op een gezellige manier samen te 
brengen, wordt weer aangeknoopt 
met de goede traditie van het Lentebal 
Ons dansfeest wordt dit jaar gehou
den op zaterdag 20 april as in de grote 
zaal van het kultuurcentrum Hondius-
park, Oostdreef te Wakken 

Het bal was aanvankelijk op een 
vroegere datum gepland, maar toen de 

ADVERTENTIE 

9,75 % 
Uw hypotheek 

wordt betaalbaar 
Vanaf 25 maart worden de 
tarieven voor hypothecaire 
leningen bij de Groep Ar-
genta met 0,50% verlaagd. 
Trouwe spaarders kunnen 
voortaan een lening aan
gaan vanaf 9,75%. 
Leningen voor iedereen en 
voor alle doeleinden wor
den toegestaan vanaf 
10,75%. Indien ze terug
betaald worden met een ge
mengde levensverzekering 
kan dat reeds vanaf 10%. 

Een soepele beslissing bin
nen de 10 werkdagen kan 
gewaarborgd worden. 

De marktrentevoet beloopt 
momenteel 11,75 %. Wist U 
dat u met een rentevermin
dering van 1 % op een kre
diet van 3 mio op 20 jaar 
niet minder dan 500.000 fr. 
bespaart' ' 

Het loont dus de moeite 
om eens te informeren -
geheel vrijblijvend - bij 

de Groep Argenta 
Antwerpen: Belgiëlei 144 - tel. 03/2307810 post 228 
Roeselare: Meiboomlaan 5-7-9 - tel. 051/228469 

of bij één van haar meer dan 1.000 erkende krediet
bemiddelaars. 

Ook op afbetalingskrediet 
wordt op 25 m^art een aan
zienlijke rentedaling door
gevoerd. Het maandelijks 
lastenpercentage bij de 

Groep Argenta bedraagt 
dan nog slechts 0,60% voor 
iedereen en voor gelijk 
welk doel. 

arrondissementele kaas- en wijnavond 
op dezelfde dag werd gepland, zijn wij 
ingegaan op de vraag van het Arron
dissementeel Bestuur om ons bal naar 
20 april te verplaatsen, wij hopen dan 
ook dat dit gebaar door de afdelingen 
van Roeselare-Tielt gewaardeerd 
wordt en dat zij ons op die dag hun 
steun komen betuigen, waarvoor bij 
voorbaat van harte bedankt' 

Ten toons te l l i ng 
te Ko r t r i j k 

Front 1914-18 
VOS-stad Kortrijk wil, m m v VOS-

Gewest Kortrijk en van de Landsbond-
VOS, een historische tentoonstelling 
organizeren over de frontsoldaten van 
1914-'18 en over de geschiedenis van 
het Verbond van Vlaamse Oud-Strij-
ders sedert de Eerste Wereldoorlog 
ZIJ die foto's, brieven, herinneringen, 
materieel willen ter beschikking stel
len Cev met borg), kunnen kontakt 
opnemen met de voorzitter van VOS-
stad Kortrijk, Staf Beelen, 't Rode 
Paard 54 in Bellegem (telefoon 
056-21 5085) of met de sekretaris van 
VOS-Gewest Kortrijk, André Deleu, 
Kapellestraat 86 in Wevelgem (tel 
056-401008) 

Tre fpun t - p remiè re 
te B rugge 

„Jan zonder 
vrees 

f f 

Morgen, vrijdag, komt de eer
ste Vlaamse langspeel-tekenfilm 
in première te Brugge. Niet ten 
onrechte, want twee Bruggelin
gen speelden een belangrijke rol 
bij de realizatie van dit filmpro-
dukt: notaris Robert Vrielynck en 
Dirk Depaepe, respektieveli jk 
stichter en tekenaar van de stu
dio „Pan-films". Bovendien loopt 
deze première In een organizatie 
van „Trefpunt", de Vlaamsnatlo-
nale sociaal-kulturele vereniging. 

Deze voor-vertoning is groots opge
vat Om 19 uur worden Vrielynck en 
Depaepe, evenals regisseur Jef Cas-
siers op het stadhuis van Brugge ont
vangen Om 20 uur wordt afspraak 
gegeven in de zaal „Richelieu", waar de 
hoofdredakteur van het Brugsch Han
delsblad, Hedwig Dacqui, de film zal in
leiden Dit uiteraard eveneens in aan
wezigheid van de makers van de film 
Als extraatje is er een gratis tombola 
met talnjke boekenpakketten 

Voorverkoop van de kaarten aan 
180 fr het stuk kan nog tot morgen
middag bij Trefpunt, Hoefijzerlaan 20, 
8000 Brugge (tel 050-333565) 

WEST-VUUNDEREN 
MAART 

28 

29 

29 

29 

29 

30 

30 

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 
BRUGGE: Première van de eerste Vlaamse langspeeltekenfilm „Jan 
zonder Vrees" in zaal Richelieu (Zilverstr) In aanwezigheid van Jef 
Cassiers Org Trefpunt Toegang 200 fr 
ZEDELGEM: Wijnkaarting van de VU-afdeling Zedelgem In zaal 
Centrum St -Eligius Inleg 60 fr 
IZEGEM: Lokaal „'t Spiegelaerke" (Brugstr) grote Boterkaarting Inr 
Kaartersluc St-Jorisgilde Ook op 30 en 31 maart 
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 
KUURNE: In café De Cirkel (Harelbeeksestraat 40), grote honing-
koekkaarting vanaf 17 u Zondag 31 maart van 10 tot 17 u Org FVV 
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 

5 ASSEBROEK: Tentoonstelling „Damiaan" door Alex WiJequet in de 
kerk van Ver-Assebroek om 20 u Org Davidsfonds. 

5 IZEGEM: „'t Spiegelaarke", kaarting Sint-Jorisgilde. Inr • St-Jons-gilde 
(oud-scouts) Izegem. 

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 

14 IZEGEM: Vlaams Huis, 13 u 30, verzamelen voor wandeling te 
Schonsse o l v R. Lemey. Inr Wandelklub Vlaams Huis 

15 IZEGEM: Bovenzaal Oud Stadhuis, om 15 u, voordracht door Jos 
Bouwens, gardiaan PP Capucijnen, over „de relatie grootouders-
kleinkinderen" vooral op het domein van het geloven Inr V V V G 

18 IZEGEM: Bovenzaal Vlaams Huis, om 20 u, voordracht over huidver
zorging Inr FVV 

19 BREDENE: Jaarlijks VU-ledenfeest om 20 u in feestzaal „De Benne" 
(Nukkerstr, Bredene-Sas). Mosselsouper voor 350 fr Eregast sena
tor Nelly Maes over „De Volksunie de verkiezingen en de toekomst" 
Inl tel 059-321918 bij Dirk Metsu 

19 ZWEVEGEM: VU-feest in zaal „Las Vegas" (Avelgemstr 236) met 
om 18 u 30 aperitief, om 19 u warm avondmaal (300 fr) , om 20 u 30 
gastredenaar volksvert Paul van Grembergen en om 21 u 30 
gezellig samenzijn met animatie D J Moonlight 

20 WAKKEN-MARKEGEM-OESELGEM-DENTERGEM; traditioneel 
VU-lentebal in de grote zaal van het kultuurcentrum Hondiuspark 
(Oostdreef, Wakken) 

21 ASSEBROEK: 6de Meersentocht Vertrek 20 km-tocht om 13 u 30, 
7 km-tocht om 15 u Telkens vanuit „'t Leenhof' Org Trefpunt 
Assebroek 

Deze week 
in Knack Magazine 

Vader en Zoon 
Op 1 april wordt Gaston Eyskens tachtig jaar. Knack 
bracht voor die gelegenheid vader en zoon Eyskens bij 
elkaar en sprak met hen over de politiek van gisteren en 
die van vandaag. 

Lwc Van den Brande K n a c k W e e k e n d 
CVP-fraktieleider Luc Van den 
Brande had zich ver geëngageerd: 
de raketten zouden er nu nog niet 
komen. Toch keurde hij vorige 
week in de kamer het raketten-
besluit van de regering goed. 
Vanwaar die ommezwaai ? 

Mijn gemeente, 
een paradijs 

Het is bekend dat het in, bijvoor
beeld, Knokke, Koksijde en Zwijn-
drecht aangenaam wonen is, onder 
meer omdat er geen of nauwelijks 
gemeente-belastingen worden ge
heven. Maar ook in die gemeente
lijke fiskale paradijzen komt stilaan 
de klad. Een Knack-enquête. 

Zeventien 
Eind vorig jaar bracht Knack een 
zestigtal jonge mensen van zeven
tien jaar bij elkaar en liet hen 
honderduit praten over alles wat 
hen bezighoudt. Hoe is het om 
zeventien jaar te zijn in 1985? 
Deze week: wat ze denken over 
de zachte waarden en over het 
onderwijs. 

Linda Lepomme 
Heel even leek het er op dat de BRT 
voor een stunt zou zorgen, door een 
operazangeres naar het Eurovisie 
Songfestival te sturen. Maar Mireil
le Capelle haakte af, en niet zonder 
spijt. Tweede keus werd Linda 
Lepomme. Knack Weekend aan
hoorde haar verhaal. 

Eileen Gray 
De Ierse ontwerpster Eileen Gray 
was 93 jaar toen ze de hergeboorte 
van haar eigen ontwerpkunst mee
maakte. Sedert kort wordt haar na
gelaten oeuvre opnieuw in omloop 
gebracht. Wie was deze merkwaar
dige vrouw en wat maakt haar ook 
vandaag nog zo biezonder? 

Juniormode 
Voor jongeren van dertien tot 
twintig jaar is kleding een belang
rijk uitdrukkingsmiddel. Knack 
Weekend laat u zien hoe de kle
dingindustrie op de soms duistere 
wetten van de juniormode inpikt. 
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Gemeenteraad Dilsen 

Groep Nieuw 
wil aankopen 
in eigen gemeente 

De jongste zitting kende een vlot 
verloop met een zeer magere belang
stelling op de publieke stoelen De 
aankoop van 6 elektrische schrijfma
chines bij de Centrale Bureel-Beno-
digdheden te Brussel kreeg van de 
groep „nieuw" een voiv\/aardig „njet" 
Volgens fraktieleider en VU-senator 
Lowis kan deze aankoop 
(232 740 B f r ) evenzeer bij eigen men
sen gedaan worden Ook de aankoop 
van e«fi tweedehands schoolautobus 
(800000 B frJ kreeg een onthouding 
mee daar voor het vervoer van gehan
dicapten beter een nieuwe autobus 
kan worden aangeschaft De gemeen
te verkocht aan de staat 37 a 90 ca 
grond voor de oprichting van een 
nieuwe njkswachtkazerne 
(2400000 B f r ) 

Verkoop van bomen bracht 
62 305 B fr op eindafrekening am
bachtelijke zone-Lanklaar 
18838951 B fr Overname wegentra-
ce en wegzate wijken Hoefkamp V en 
Lemmershoef 3 859 057 B fr 

Voor onderhoud diverse buurtwe-
gen in 1985 werd de som van 
8 005 425 B fr uitgetrokken, riolenng-
werken Rode Kruisstraat 
2709391 B fr en 392 720 B fr bijko
mende onkosten 

Toelage Kultureel Centrum (vzw) 
boekjaar 1984 324609 B fr Ook wer
den leningen goedgekeurd voor de 
som van 12831 000 B fr 

Inplanting te Stokkem van een per
ron op Hoek Rechtestraat-Steenkuil-
straat 272 344 B fr 

5.000 fr. aandelen in 
„Winst '85" 

Kortnieuws uit 
Munsterbilzen 
Uit ziekenhuis 

Gemeenteraadslid Clement Huygen 
uit de St-Amelbergastraat te Munster-
bilzen IS na een verblijf van verschillen
de weken in het Ziekenhuis te Bilzen, 
terug thuis Zijn sociaal dienstbetoon 
zal terug normaal beginnen, zoals de 
vroegere afspraken, en dit meestal bij 
hem thuis 

Bestuurs
vergadering 

Het bijna voltallige bestuur verga
derde vorige maandag Voorzitter Ed-
gard Hansen opende de vergadenng 
waarna sekretans Berno Schoenma
kers het verslag voorlas, gevolgd door 
het kasverslag Eenparig werd beslist 
dat er voor vijfduizend franken aande
len zullen worden aangewend Het 
voetbaltornooi werd besproken en 
gaat door op zaterdag en zondag 3 en 
4 augustus en 10 en 11 augustus 1985 

Verdere bespreking van een nieuw 
vaandel voor de afdeling, en IJzerbe
devaart 

Eind van de vergadering werd nog 
toelichting gegeven door schepen Jos 
Roebben en „last but not least" burge
meester Johan Sauwens 

Op maandag 1 april (geen apnivis) 

zal een afvaardiging aanwezig zijn op 
de grote info-avond „Anti super-stort 
te Munster" De afvaardiging zal geleid 
worden door Alf Jackmaer Deze info-
avond tegen het superstort gaat door 
in cafe Saturnus te Munsterbilzen 
Begin om 20 uur Ook sympatisanten 
van buiten de gemeente zijn van harte 
welkom 

LIMBURG 
MAART 

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

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

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 

31 RIEMST- VU-kienmiddag onder het motto „Kienen voor de verkiezin
gen" om 14 u in zaal Lido (Bolderstraat Zichen-Zussen-Bolder) Voor 
de kinderen is er een verrassing en een gratis kienbeurt 

APRIL 

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

Voetbaltornooi Peer, 
Op 18 mei a s organizeert de VU-af-

deling Peer haar jaarlijks voetbaltor
nooi Het IS reeds de vijfde uitgave 
Ploegen van in en buiten de provincie 
treffen elkaar dan in een sportief ge
beuren 

De inschrijving kan schriftelijk of 
telefonisch gebeuren voor 15 april 
Verdere afspraken worden na 1 mei 
opgestuurd 

Er wordt geen onderscheid ge
maakt tussen vrouwen-, mannen-, of 
gemengde ploegen 

De afdelingen die met over een 
sportploeg beschikken zijn altijd wel

kom om in de namiddag een pintje te 
komen dnnken 

In de loop van de namiddag wordt er 
weer een bosspel voor de kinderen 
georganizeerd Er is ook mogelijkheid 
tot flinke wandeltochten in de bosrijke 
omgeving 

Drank en eten zijn er natuurlijk 
voldoende voorzien 

We hopen weer vele ploegen te 
mogen begroeten op 18 mei as 

Inschnjving bij Kns Ulenaers, Peer-
derbaan 39, te 3573 Wijchmaal-Peer 
(011-733149) 

Provinciale 
kaderdag 
te Hasselt 

Nu zaterdag 30 maart gaat te Has
selt een kaderdag door voor alle Lim
burgse VU-bestuursleden leden en 
sympatizanten 

Om 14 u wordt samengekomen in 
het Parkhotel, Genkersteenweg te 
Hasselt 

Tema's die er zullen behandeld wor
den steenkoolmijnen en tewerkstel
ling 

Hoeselt: 
Oswald 
Van Ooteghem 
over kollaboratie 

Nu iedereen zowat zijn zegje wil 
hebben over kollaboratie, Oostfron-
ters, enz dacht het St-Maartens-
fonds, gewest Limburg, dat het nuttig 
kon zijn iemand aan het woord te laten 
die het met weet „van horen zeggen" 
Volksumesenator Oswald Van Oote
ghem was er toen echt bij en weet dus 
waarover hij het heeft als hij voor ons, 
leden van het SMF en andere belang
stellenden, komt spreken over militaire 
kollaboratie, repressie en amnestie 

Dat gebeurt dan op vrijdag 12 apnl 
om 20 u, in zaal ABC te Hoeselt 
Tongersesteenweg 3 De toegang is 
gratis en na de spreekbeurt wordt u 
door het SMF-bestuur nog koffie met 
taart aangeboden ook gratis' (|vc) 

Aanbevolen huizen 

Jaak 
DE PALMENAER 
Dr in de Rechten 

Prinses Maria Christinaiaan 6 
8320 ASSEBROEK-BRUGGE 
Tel. 050-35.26.69 

ALLE VERZEKERINGEN 
LENINGEN 
GELDPLAATSINGEN 

Schenk uw vertrouwen 
aan een beroeps verzekeraar 

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 053-2129 11 en 053-2127 57 

Woningen te koop 
in de Vlaamse 
Ardennen 
Z.W. K a n t o o r R O M A N 
K a t s i j n e n h o e k 25 
9660 B R A K E L 

Tel 0 5 5 - 4 2 3 6 3 6 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 1376 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

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

P V B A B E R T 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

CE:^^ STUDIO 
- J - - ^ DANN 
02-428 6984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-4781993 

Import - Export 

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20. 

HERENTALS 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gontsestraal 238 
9500 Gpraardsbergen 

Tel 054-41 25 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Aan alle eigenaars 
van een appartement of villa te 

Oostduinkerke 
vertrouw de verhuring of verkoop 

van uw eigendom te Oostduinkerke toe aan 

WEST-LITTORAL 
Leopold ll-laan 205, 8458 Oostduinkerke 

Tel 058-512629 i 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraal 84. 2000 Antwerpen 
Tel 03-23645 31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-2136 36 

Loodgieterij sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 426 19 39 

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 

054-33 11 49 
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„Eurochildren" op de bres 

Noord-lerse kinderen te gast 
bij Vlaamse pleeggezinnen 

ANTWERPEN — „Nooit zullen we haar vrolijke 
thuiskomst in Mol vergeten. We komen in de keuken 
en ze ziet onze kananevogel „What's his name?" 

Ik antwoord dat ie geen naam heeft. „May I call him 
Pauli?", vraagt ze. Sindsdien heeft onze kanarievogel 
een naam. 

Dezelfde avond leert Ann Marie onze frieten ken
nen. „It's nice" herhaalt ze almaar Een vork heeft ze 
niet nodig. Ook geen mayonaise, geen „white stuff". 
Wel een berg ketchup... 

D E volgende dag bij het ont
bijt ze smeert vier boter

hammen met choco langs 
de voor- en achterkant Het mes. 
de vingers en de pot worden 
geregeld afgelikt 

Dit kind komt echt uit de „hel 
van Belfast" Wij noemen haar 
lachend „the mouse of the house", 
omdat ze alle potjes uitlikte en alle 
uren van de dag honger had 

Luxekinderen 

Ann Marie speelde in de zand
bak met ons vierjarig Eefje Ze 
leerde fietsen en zocht „lady birds" 
en flowers tot al mijn vazen en 
lege konfituurpotjes opgebruikt 
waren 

Als we pannenkoeken bakten 
begon ze een wilde Indianendans 
Ongelooflijk wat een les is het 
geworden voor onze drie luxekin
deren, overladen met speelgoed, 
huiscomputer en weet ik veel 

Hoewel wij veel werk hadden 
met Ann Marie (ze maakte nog da
gelijks „het bed nat", en was hy-
peraktief) hebben we met pijn in 
ons hart van haar in Oostende 
afscheid genomen Haar dank
baarheid, haar vriendschap, haar 
schaterende lach maakte haar 
verblijf tot een feest voor ons" 

Father Robert 

Telkenjare komen er honder
den kinderen vanuit Noord-ler-
land tijdens de zomervakantie 
naar ons land. Vorig jaar waren 
het er liefst 1.495 Ze verblijven 
bij gastgezinnen die hen een 
nieuwe wereld tonen. 

Het is een initiatief van de vzw 
„Eurochildren" en de grote bezie
ler IS „Father Robert". Kanunnik 
Robert Mathieu is een man die 
op het Antwerpse sekretariaat 
moeilijk te strikken valt, hij ver
blijft immers dikwijls in Noord-
lerland om er ter plaatse met 
scholen en de geestelijke leiders 
de jaarlijkse vakantie van zoveel 
kinderen terdege voor te berei
den. 

Father Robert: „De organizatie 
Eurochildren is de voortzetting 
van de vroegere ,Jeugd zonder 
land', die vanaf 1957 vakantie be
zorgde aan kinderen van vluchte
lingen 

Toen bleek dat de meeste 
vluchtelingen-gezinnen in Duits
land en Oostenrijk zich stilaan 
hadden aangepast kon worden 
gedacht aan een nieuwe groep 
kinderen Zo werd in '74 de naam 
van de organizatie veranderd, om 
meteen de nadruk te leggen op de 
Europese gedachte 

Dat we voldoende onthaalge 
zinnen zouden vinden, daar twijfel 
den we geen ogenblik aan We 
hebben in Vlaanderen toch een 
traditie van gastvrijheid voor kin 
deren in nood 

Voor de Tweede Wereldoorlog 
vonden Hongaarse kinderen een 
gezellige thuis in ons land Dar 
weer kwamen ze uit het Basken 
land, en onmiddellijk na de oorlog 
hebben onze gezinnen er duizen
den opgenomen uit Duitsland er 
Oostenrijk 

Zo groeide de idee om de aktivi-

teiten van Eurochildren te verleg
gen naar Noord-lerland 

We begonnen onze aktie in 
1974 met 39 kinderen uit één 
school in Belfast Sindsdien groei
de de werking uit tot een hulpor-
ganizatie voor kinderen uit geheel 
Noord-lerland We richten ons 
echter in de eerste plaats tot de 
stadskinderen omdat die in Noord-
lerland het meest te lijden hebben 
van de terreurtoestand 

Vanuit Belfast groeide onze 
werking dan ook uit tot in Derry 
En in '83 kwam samenwerking tot 
stand met scholen die gelegen zijn 
aan de grens van de Republiek Ier
land, met name in het gevaarlijke 
Crosmaglen 

De kinderen worden ons voor
gesteld door de katolieke scholen 
Hierbij wordt voorrang verleend 
aan kinderen uit gezinnen met 
sociale problemen, kinderen die 
wonen in bijzonder gevaarlijke wij
ken, en kinderen uit gezinnen met 
zeer kleine of onaangepaste wo
ningen 

De minimumleeftijd van de kin
deren IS gewoonlijk 9 jaar en de 
maximumleeftijd is twaalf jaar" 

Forum Report 

De zeg maar burgeroorlog in 
Noord-lerland is sinds '68 niet uit 
de aktualiteit geweest. Ulster en 
Belfast zijn welbekend als bran
dende haarden van de burger
oorlog. 

Bobby Sands is ook bekend: 
één van de hongerstakers die de 
Britse regering hardvochtig liet 
sterven. Nog zo'n grote naam is 
lan Paisley, de protestantse do
minee die tevens onder meer 
Europarlementslid is. 

Onafgebroken geweld in de steden waar ook nog kinderen wonen en 
spelen 

Indien het Noordierse pro
bleem slechts een godsdienstige 
achtergrond zou hebben dan was 
het allicht reeds geruime tijd op
gelost. Hét grote probleem is dat 
de Noordierse politieke partijen 
slechts marginale overleg-ge-
sprekken kunnen voeren omdat 
alle beslissingen toch in Londen 
worden genomen. 

Zo kwam er bij voorbeeld een 
„New Ireland Forum Report" tot 
stand waarin duidelijk werd ver
meld dat de protestantse minder
heid in de Ierse Republiek en de 
katolieke minderheid in Noord-
lerland een minimum aan rechten 
wederzijds erkennen en willen 
respekteren. 

Maar dat „Report" werd bij een 
overleg tussen de Britse premier 
Thatcher en de Ierse eerste mi
nister Fitzgerald in het Britse 
„Chequers" (Thatcher vreesde 
een aanslag in Ierland) kompleet 
van de onderhandelingstafel 
weggeschoven. 

Ondanks de scherpe woorden 
van Thatcher (wardoor ze duide
lijk maakte dat ze geen inmen
ging zal dulden van de Ierse 
Republiek in het Britse Noprd-
lerland) gaan er in het Verenigd 
Koninkrijk toch wel andere stem
men op. 

Het ritme van het dodenaantal 
bij de Britse troepen en de mil
joenen die Londen elke dag moet 
betalen om leger, politie en ande
re diensten m Noord-lerland in 
leven te houden doen vele Brit
ten toch ernstig nadenken. 

Losgeslagen 
Father Robert: „Toen in '83 stu

denten (katolieken en protestan
ten) het aan de stok kregen met 
de politie sloeg het vuur aan de 
lont in gans Noord-lerland, van 
Derry tot Belfast En het vat met 
buskruit staat vandaag nog overal 
klaar 

Wanneer u in Belfast of Derry 
komt ziet u op eén dag allicht meer 
wapens en soldaten dan we er in 
ons land tijdens de vier oorlogsja
ren hebben gezien Gemiddeld 
worden er in Noord-lerland elke 
week twee mensen om politieke 
redenen gedood Zulks is zelfs 
geen nieuws meer voor radio of 
televisie 

De kinderen groeien daar inmid
dels op in streken, vooral de ste
den, die nooit vrede hebben ge-, 
kend Momenteel nog is dit kon-
flikt uitzichtloos 

Katolieken en protestanten zijn 
immers politiek zelf intern ver
deeld 

BIJ de protestanten komen twee 
politieke partijen, met wisselend 
sukses, op de officiële Unionisti
sche partij en de Demokratische 
Unionisten van dominee Paisley 

De liberaal getinte Alliance Par
ty groepeert vooral zakenmensen 
en vrije beroepen maar is teJdeine 
om een politieke invloed te heb
ben 

BIJ de katolieke bevolking is er 
een hevige tegenstelling tussen de 
SDLP (onafhankelijke Soaaal-De-
mokraten) en de Sinn Fein (de 
politieke vleugel van het IRA) 

Maar er zijn ook nog de kleinere 
politieke krachten zoals de Repu
blican Clubs 

Er kan momenteel geen ant
woord worden gegeven op de 
vraag wie vecht er nu uiteindelijk 
tegen wie in Noord-lerland"^ 

Men kan met afwachtend blij
ven toezien Wij doen hoege
naamd met aan politiek Maar we 
trekken ons het lot aan van zoveel 
kinderen in geteisterde gezinnen 
Kinderen wiers ouders (meestal 
vader) werden gevangen geno
men of zelfs vermoord 

Maar, met het aanslepend 
moorddadig geweld geraakt de 
opgroeiende generatie zelf losge
slagen 

Een grote plaag in alle Noordier
se steden vormen de vooral 's a-
vonds rondtrekkende benden jon
geren Op zestien verlaten ze de 
school, zonder enige kans op 
werkgelegenheid Verveling, ver
slaafdheid aan drank en drugs, en 
daarbij gebruik maken van ge
weld, IS momenteel de grootste 
kwaal In de katolieke wijken be
kommert de politie zich enkel om 
de politieke aktiviteiten 

Stelen van auto's, overvallen 
van winkels en postkantoren, aan
vallen op personen maken noch
tans sommige wijken gevaarlijker 
dan de aanwezigheid van leger, 
politieke of paramilitaire orgamza-
ties " 

Zonder geweld 
Vrede in Noord-lerland is nog 

veraf. Het is de grote verdienste 
van de organizatie „Eurochil
dren" telkenjare honderden 
Noordierse kinderen tijdens de 
zomerperiode niet alleen een 
prettige vakantie aan te bieden 
maar hen ook te konfronteren 
met een leefwerejd zonder het 
geweld van een aanslepende 
burgeroorlog, (hds) 

Eurochildren, Mutsaertstraat 32, Ant
werpen 2000 - Tel.: 03-231.78.35 
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