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Nloams Nationaal 

„Wij zijn naïef geweest. 
W e hebben ons vergist... 

(CVP-voorzitter Swaeien over de zaak-Happart) 
,De Standaard" 3 april '85 

Met de Franse slag 
De terugkeer van Henri Simonet in de politieli werd geënsce

neerd als een nummertje van Bamum & Baily: halverwege de 
ochtendvergadering van het PRL-kongres te Doornik verleden 
zondag deed de gewezen socialistische minister zijn omjubelde 
intrede. 

De politieke kleurwisseling van rood naar blauw werd door 
Simonet voltrokken na een guaranteiiie-periode van nauwe
lijks anderhalf jaar. Geen verloren tijd trouwens, vermits hij 
besteed werd aan het innemen van een belangrijke post bij de 
Générale, een funktie overigens die de gewezen socialist best 
zal weten te kombineren met zijn aanstaand liberaal parle-
mentsmandaat. 

De weinig kiese kazakkeerderij van Simonet is niet de enige 
transfer in de frankofone politieke wereld. De Brusselse PRL 
spekuleert niet alleen op de komst van Simonet, maar heeft de 
plaats van lijstduwer in petto voor de gewezen FDF-er en racis
tische beunhaas Nols. Het uiteenvallep van het FDF levert ove
rigens niet alleen afvalprodukten naar de PRL, maar eveneens 
naar de PS: Defosset keert na vele jaren terug naar de oude 
schaapstal en Serge Moureaux vervoegt zijn broer Philippe. 

De pedigree van de frankofone politieke kaste wordt daar
mee weer een stuk ingewikkelder. Men verandert in dat 
midden van kleur al bijna even gemakkelijk als van hemd. De 
Waalse vice-premier Gol heeft het hele kleurengamma van 
knalrood over BSP-rood en RW-roze doorlopen vooraleer hij 
bij blauw belandde. Bij deze tocht door de regenboog bevond 
hij zich in het voortreffelijk gezelschap van Périn en Knoops. 

Het kameleongedrag in het f ranstalig politiek milieu dateert 
trouwens van langer als vandaag. Zelfs een PSB-boegbeeld zo
als wijlen Paul-Henri Spaak liep in zijn oude dag over naar het 
FDF, zonder er een mandaat te begeren maar met achterlating 
van zijn dochter. 

Het kameleongedrag dat schering en inslag blijkt in de fran
kofone politieke middens, is in Vlaanderen vrijwel onbekend. 
Ook bij ons is het zeer uitzonderlijk voorgekomen dat de een of 
andere baclcbencher zich aan een andere ruif dan die van de 
oorspronkelijke stal ging bedienen. Dat waren slechts uitzon
deringen die de Vlaamse regel bevestigen. De regel dat men 
zelden of nooit overloopt, maar desnoods een scheurlijst 
opstelt. Toen Huysmans zich in zijn oude dagen van zijn partij 
afkeerde liep hij, anders dan Spaak, niet over maar probeerde 
hij het onder eigen vlag. 

Het zou de moeite lonen, te peilen naar de diepere oorzaken 
van dit totaal verschillend politiek gedrag in Vlaanderen en in 
f rankof oon Brussel of Wallonië. Waarschijnlijk zal men daar
bij uiteindelijk op de volksaard en het ganse kultuurpatroon 
stuiten. Programma's, beginselen en opvattingen zijn in Vlaan
deren blijkbaar bindender en bestendiger dan bij de frankofo-
nen. 

Vlaanderen is trouwens altijd veel minder onderhevig ge
weest aan efemere politieke verschijnselen dan franstalig 
België. Bliksemsuksessen zoals die van het vooroorlogse Rex of 
van het FDF zijn er nooit geweest. Ook geen teloorgangen, zoals 
die van de UDB die toch hoofdzakelijk een frankofoon ver
schijnsel was, of van het RW dat enkele jaren geleden nog goed 
was voor één Waalse stem op vijf. Evenmin denkbaar in 
Vlaanderen is de steile opgang van een dorpsknul gelijk 

. Happart, die het zowaar gebracht heeft tot monsieur Wallonië. 
De huidige staatsstruktuur, met haar ongehoord en onge

oorloofd overwicht van het centrale niveau, brengt mee dat 
ook het politiek beleid in Vlaanderen grotendeels bepaald 
wordt door het grillige, beginselloze maar steevast anti-
Vlaamse frankofone politiek personeel. Dat een windhaan-
zonder-skrupules gelijk vice-premier Gol ook in Vlaanderen 
het goed en slecht weer kan blijven maken, is daar het 
schoolvoorbeeld van. 

België heeft niet alleen twee verschillende ekonomische 
snelheden, maar twee totaal verschillende politieke kuituren. 
Wij gunnen de Walen van harte dat zij politiek bedrijven met 
de Franse slag. Maar het moet uit zijn dat de weerslag daarvan 
hun grens overschrijdt. tvo 
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Technologische revolutie 

De beslissende keuze 
Waar zijn we mee bezig? Waar gaan we heen? 

Deze en andere relativerende vragen overvallen 
iedereen wel eens. Vooral tijdens rustiger ogenblikken 
zoals vakantie- en snipperdagen. 

r 'N 10.000 jaar geleden be
leefde een deel van onze 
planeet de zg. „neolitische 

revolutie", of hoe de mens zijn 
eigen voedsel leerde produceren. 
Onze verre, verre voorouders gin
gen werktuigen hanteren om be
ter en anders in hun levensonder
houd te voorzien. 

Ook de industriële omwenteling 
van pakweg twee eeuwen gele
den kwam erop neer dat de mens 
hulpmiddelen ter beschikking 
kreeg om vlugger, efficiënter en 
meer te produceren. Waarbij de 
kans bestond dat, dankzij deze 
machines, de kwaliteit van het 
leven verbeterde Naderhand is dit 
ook wel zo geëvolueerd, al duurde 
het lang en diende een hoge prijs 
betaald De sociale omstandighe
den wijzigden slechts in gunstige 
zin mits vele liters bloed, tranen en 
zweet. En de schade toegebracht 
aan onze natuurlijke omgeving 
was en blijft enorm. 

Thans wordt andermaal een 
reuzenstap gezet op weg naar 
een nieuwe samenleving. Futuro

logen voorspellen dat de maat
schappij van morgen volkomen 
„anders" zal zijn, precies ten gevol
ge van de technologische vernieu
wingen. Zij krijgen overschot van 
gelijk. Bedrijven die voorheen één 
arbeider per getouw in dienst had
den worden nu door robots be
diend, auto's-zonder-bestuurder 
rijden feilloos rond, vanuit alziende 
ruimte-ogen wordt elk huizenblok 
in kaart gebracht en een televisie
praatje met een verloren gewaan
de vriend in Sidney is ook al 
realiteit. 

Deze razendsnelle revolutie 
verrast, maar mag met afschrik
ken. De vernieuwing biedt onge
looflijke mogelijkheden. Een we
reld met minder (ongezond) werk, 
meer vrije tijd en hopelijk ook 
meer vrijheid voor meer mensen is 
met langer louter toekomstmuziek 

Alhoewel de huidige gang van 
zaken minder paradijselijke ver
wachtingen oproept. Het mense
lijk vernuft wordt in een zeer be
langrijke mate aangewend op 
zoek naar steeds verfijnder tuigen 
om elkaar te vernietigen, om alle 

levensvormen op deze stip in de 
ruimte te doden. Vooral de militai
re industrie schijnt te profiteren 
van de geniale vooruitgang. Daar 
waar men de technologie zou kun
nen hanteren om rampen te voor
komen, honger te bestrijden, vre
de te stichten. 

Een „revolutie" — ook een in
dustriële — moet toch een doel 
hebben? De wetenschappers, of 
hun machtige opdrachtgevers en 
broodheren, worden verzocht 
deze zin toe te lichten. De keuze is 
in wezen eenvoudig. Technologie 
als unieke kans om de droom van 
een „heerlijke nieuwe wereld" te 
realizeren. Of als middel om de 
fatale apokalyps dichterbij te bren
gen. Het oude scheppingsverhaal 
gaf daarover reeds een advies... 

(pvdd) 

'n Paasei... 
_ dat het miljoenkwart ruim 

overtreft ligt deze dagen in de 
korf van de samenwerkende 
vereniging Winst '85. 

Wie daarbij een handje toe
stak leest u op biz. 10. 
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... en WIJ 
l/l/y ontvangen graag bneven van 

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

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

Het redaktiekomitee 

PINK OP NAAD 

Op partijpolitiek vlak is het geval 
Van den Branden een tweede geval 
Martin Coenen bezweken onder mo
rele drang In het licht van dit feit klinkt 
de uitspraak van Swaelen dat de CVP 
haar parlementsleden vnj en volgens 
hun geweten heeft laten stemmen dan 
ook als de zoveelste flagrante leugen 
van die bleke leider van een belabber
de partij" zoals Manu Ruys hem in een 
van zijn beter geïnspireerde kommen-
taren typeerde 

Swaelen speelt nu al bijna vier jaar 
de rol van het hondje dat voor de 
grammofoonhoorn naar his masters 
voice uit de Wetstraat 16 luistert waar 
de eerste minister angstig en met de 
pink op de naad van de broek staat te 
luisteren naar de eerste minister op 
het Poelaertplein his majesty Jean 
Gol 

Van de huidige CVP-bonzen mag 
men alles verwachten ze hebben hun 
Vlaams geweten aan de kapstok ge
hangen 

FV , Hasselt 

NIET EENZIJDIG 

In De Standaard van 19 maart 
stond te lezen dat Vic Anciaux gezegd 
heeft alles in het werk te stellen om de 
raketten terug te sturen Mag ik nog

maals beklemtonen dat we echt met 
eenzijdig mogen ontwapenen i Reeds 
driekwart eeuw ijveren wij Vlamingen 
voor onafhankelijkheid en zelfbestuur 
Wanneer wij nu ontmantelen en de 
USSR met zijn we het kleine broertje 
t o v de Russen en meteen een ge
makkelijke prooi voor machtswellustin-
gen Anderzijds is de bewapenings
wedloop een straatje zonder einde 
Daarbij worden wij Europeanen ge-
kommandeerd door de VSA Zo kan 
het met langeri We moeten echt blij
ven onderhandelen voor tweezijdige 
ontwapening en voor vrede tussen 
Oost en Westi Als de onderhande
laars het in Geneve met doen dan 
moeten wij het doeni Ziehier de nieu
we taak van de vredesbewegingen 

P A , Izegem 

PROFICIAT H. SCHILTZ 

Met belangstelling luisterde en keek 
ik op zondag 31 maart II naar Konfron-
tatie op de BRT 

Voor de VU was H Schiltz, gemeen
schapsminister van Financien de spre
ker De voornaamste konklusie van 
deze konfrontatie over de ekonomi-
sche en monetaire unie is dat uiteinde
lijk en in ieder geval spoeding moet 
worden overgeschakeld naar meer fis
kale en financiële autonomie voor 
Vlaanderen 

Met (weD sprekend gemak diende 
hij de heren Eyskens en Leysen van 
antwoord De Canadese oud-minister 
van Financien van Quebec J Parizean 
zat blijkbaar op dezelfde golflengte als 
H Schiltz 

Gewoon prachtig Doordoen H 
Schiltz. 

M M^ Opoeteren 

PAUSBEZOEK 

Inpikkend op een suggestie van 
volksvertegenwoordiger Jaak Ga-
bnels, wil ik voorstellen om in mei as 
een busreis in te nchten naar Beek 
(Oost-Lmburg) wanneer de paus daar 
zal aankomen In Beek willen wij de 
paus begroeten met in Banneux (waar 
ook reeds bussen voor besteld zijn) 
noch in Brussel Over de Maas kunnen 
WIJ onze Nederlandse verbondenheid 
tonen en onze Westlimburgse solidari
teit betuigen Deze aanwezigheidspoli-
tiek kan ondersteund worden door 
vlaggen en spandoeken Wie doet wat 
in West-Limburg' 

J G . Maasmechelen 

ROEFS VRIJ 

Herman Roefs werd ingevolge de 
deontologische zwakheid van een 
journalist in voorlopige hechtenis ge
nomen, en dank zij de moedige beken

tenis van een onschendbare' politie
ker weer vrijgelaten 

Alhoewel slechts weinige insiders 
het verhaal van Pol Staes geloven en 
Herman Roefs wellicht over andere 
wegen beschikte om dat gestolen pro
ces-verbaal in handen te krijgen kan ik 
uw politieke bezorgdheid voor de goe
de naam van Roefs best bijtreden 
maar dan moet ge ook eerlijk en 
objektief blijven tegenover andere 
mensen die een andere broodwinning 
hebben 

Uw citaat dat deze politicus begin 
83 een gifstort liet sluiten is met 
relevant en bovendien onjuist 

Als dienstdoend burgemeester 
sloot Herman Roefs op 21 januan 1983 
de vergunde stortplaats De Beerse 
Waard, die in de voorafgaande weken 
grondig gekontroleerd werd door de 
inspekteurs van de O V A M en het 
attest kreeg dat de exploitatie voor 
95 % voldeed aan de gestelde voor
waarden Roefs werd trouwens door 
de Rechtbank van Turnhout in het 
ongelijk gesteld op 14 juli 1983, zodat 
de stortplaats moest ontzegeld wor
den 

Ovengens kan ik akkoord gaan met 
uw stelling dat de voorlopige hechtenis 
met mag gehanteerd worden als pres
siemiddel, maar aan uw opsomming 
van zwakke journalisten slogans-klad
dende vrouwen milieu-aktivisten en 
onbeschermde politici zou ik willen 
toevoegen dat er in de zaak De Hoge 
Maay ook twee afval-opruimers wer
den aangehouden die respektievelijk 
sinds 5 en 19 februari in voorlopige 
hechtenis zitten 

Vermits deze containerbedrijven tot 
in 1983 over eigen pnve-stortplaatsen 
konden beschikken is het duidelijk dat 
alleen de kleinste klanten van de Hoge 
Maay zwaar aangepakt worden Net 
als in het administratief onderzoek van 
1981 lijkt het ook nu de bedoeling dit 
gerechtelijk onderzoek op een zij
spoor te leiden om de grotere bedra
gen en de hogere verantwoordelijken 
buiten schot te houden 

Tot slot nog even Simon Cameron 
dn Humo nr 2322) citeren Een eerlijk 
politicus IS iemand die als hij eenmaal 
omgekocht is ook omgekocht blijft 

K S , Malle 

VER-ENGELSING 

In een recht van antwoord" CWIJ 
van 14 maart j l) geeft de afgevaardigd 
beheerder van Courrier Newspaper & 
Magazines Export zijn visie over een 
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De familiezaak met traditie j ^ ^ ^ 23j 

CAPE 
WINE 

TAVERN 

Die ^ . 
Wynkroeg 

artikel dat onder de titel ,Ver-Engel-
sing in WIJ verscheen Met die visie 
zal zeker het VEV die de Financieel-
Ekonomische Tijd uitgeeft met kunnen 
akkoord gaan 

In de argumentatie van bnefschrij-
ver zit een foute redenering Deze kan 
het gevolg zijn van de dwang die ons 
opgelegd wordt door de computer Die 
houdt geen rekening met menselijke 
en sociale faktoren tenzij men hem 
daartoe gedwongen heeft 

HIJ Cde computer) weet met dat een 
klant graag rekeningen krijgt die hij 
verstaat en die zijn eigen klanten ver
staan 

In België is het beter dat zelfs grote 
bednjven rekening houden met het feit 
dat meestal een Waalse klant het 
Frans en een Vlaamse klant het Neder
lands verkiest 

Vroeger in de 19de eeuw was men 
in ons land nog zo ver met gevorderd 

J T , Vilvoorde 
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Verkiezingen 
Gol 
of Anciaux 

Brussel, 
strijdtoneel 

Het ziet ernaar uit dat onze 
hoofdstad Brussel straks het poli
tiek strijdtoneel bij uitstek wordt 
Zowat alle partijen zullen er uit
pakken met de zware kanonnen 

De voorzitters Anciaux Gol 
Van Miert en Deprez evenals de 
excellenties Neyts, Goor en Hatry 
doen al zeker mee De Croo en 
Tindemans houden hun antwoord 
nog in beraad Een en ander duidt 
natuurlijk op het ongelooflijke be
lang van deze kiesslag, maar even
eens op de angst van sommige 
kandidaten en partijen Zo is het 
geweten dat met name blauwe 
Herman De Croo vreest voor zijn 
zetel in zijn thuisarrondissement 
Ook de CVP zit met de handen in 
het haar Welke zwaargewicht 
zouden zij kunnen ge-bruiken om 
het elektoraal verlies zo klem mo
gelijk te houden? Hierbij wordt 
gedacht aan de getaande glone 
Leo Tindemans maar deze schijnt 
daar weinig voor te voelen En 
Paul Vanden Boeynants moet bin
nenkort voor de juge" komen 

Voor de Brusselaars is de keu
ze in feite heel eenvoudig Gol of 
Anciaux Gol als boegbeeld van de 
frankofone Belgicistische kaste 
enerzijds en Vic Anciaux als radi-
kale, betrouwbare en doortasten
de verdediger van de belangen 
van de Vlamingen in de hoofdstad 
Al wat daar tussen ligt biedt wei
nig garanties op het vlak van dui
delijkheid en rechtlijnigheid 

Kernafval in 
zee 

Vonge donderdag was er in de 
Kamer heel wat te doen rond een 
resolutie over de dumping van 
kernafval in zee De meerder
heidspartijen wilden door de 
goedkeunng van deze tekst het 
overboord gooien van radioaktief 
afval weer mogelijk maken Zo ver 
IS het voorlopig met gekomen o m 
ten gevolge van de protesten van 
Greenpeace het Brugs Aktieko-
mitee voor Kernstop en de hou
ding van enkele oppositiepartijen 

De kombatieve en intelligente 
hoogleraar Willy Desaeyere wees 
namens de VU op de dubbelzin
nigheid van de regenng Indien 
België opnieuw zou overgaan tot 
het dumpen van kernvuilnis in de 
zee dan stelt ,ons land zich 
lijnrecht op tegen de bepalingen 
van mee-ondertekende afspraken 
in Europees verband i Zo is er de 
resolutie van het Europees parle
ment, waarin gesteld wordt dat er 
na 1 januari 1985 geen radioaktief 
afval meer in zee mag worden 
gedumpt Deze resolutie kreeg in 
het Europarlement de steun van 
de volledige fraktie van kristende-
mokraten uit België 

Tijdens de besprekingen in de 
Kamer zat staatsekretaris Aerts 
(CVP) duidelijk m nauwe schoen
tjes Plots verklaarde hij zelfs dat 
hij met namens de regenng aan
wezig" was, en dat men terecht 
moest bij kollega Knoops (een 

Vlaanderen verliest met het overlijden van Flor Grammens een groot 
man Aan zijn familie en vrienden biedt ook dit weekblad zijn deelneming 
in het verdriet aan 

De uitvaartplechtigheid heeft overmorgen zaterdag plaats om 11 uur 
in de OL-Vrouw-Geboortekerk van Bellem (Lees ook ,Diogenes op 
biz 4) 

w^t 

DEZE 
^ E E K DITigL 

De technologische 
ontwikkeling met al haar 
spitsvondigheden moge de 
maatschappij van morgen 
onderste boven draaien en 
allerlei onrust en twijfels over de 
toekomst verwekken de 
ekonomische krisis moge de 
gangbare wereldorde verstoren 
de asociale 
overheidsbeslissingen kunnen 
een tijdlang de menselijke 
verhoudingen op hun kop zetten 
een zaak blijft de eeuwen 
trotseren en gaat rustig haar 
gang de natuur Aan de steeds 
weerkerende seizoenwisselingen 
heeft zelfs de meest vernuftige 
en diabolische menselijke geest 
geen essentiële wijziging kunnen 
brengen 

Na de winter volgt glorienjk 
de lente De hele omgeving 
knjgt een ander uitzicht Samen 
met de kleurenrijkdom van de 
bloemen veranderen de dorpen 
en de wegen Hun winterse 
somberheid verdwijnt Zelfs de 
grauwe gevels van de 
achterbuurten in de grootstad 
glinsteren met veel schakenngen 
onder de stralende lentezon 

Ook de mens ondergaat deze 
wisseling van de natuur We 
voelen het in ons bloed We 
willen gelukkig wezen in de 
geurenvolle lentewind 

En Vlaanderen is een mooi 
land De welstand van de 
voorbije decennia en de 
kommerciele opdrijving van het 
internationaal toensme heeft 
velen van ons de wereld doen 
ontdekken Dit is ongetwijfeld 
toe te juichen Onze blik werd 
hierdoor verruimd De 
versobering van vandaag geeft 
ons echter de gelegenheid om 
Vlaanderen te bezoeken en te 
leren kennen Een van de 
prachtigste streken is 
grotendeels ongekend en 
onbemind de Vlaamse 
Ardennen Met Ronse als 
historisch centrum Ronse kreeg 
in 1240 stadsrechten De 
Romeinen bewoonden reeds dit 
heuvelland met zijn zandlemige 
bodem Er zijn romaanse en 
gotische kunstschatten te 
bewonderen Ronse is een stuk 
Vlaams patnmonium van grote 
waarde Dit Ronse verdient 
vooral de aandacht van alle 

Vlaams-nationalisten Het wordt 
immers evenals Voeren en de 
Brusselse rand van Vlaams-
Brabant bedreigd met 
ondermijnende faciliteiten En je 
weet hoe een impenalistische 
frankofonie deze funeste 
gunstmaatregel van 1963 weet 
te misbruiken 

De Volksunie-afdeling van 
Ronse organiseert op 
Paasmaandag een 
taalgrenswandeling Ik wil deze 

militanten gelukwensen met hun 
initiatief En ik ben zo vrij heel 
onze grote Vlaams-nationale 
familie op te roepen hen te 
steunen door samen met hen te 
gaan wandelen m de Vlaamse 
Ardennen Indien er geen apnise 
grillen ons overspoelen wordt 
het een heerlijke namiddag Ik 
zal van de partij zijn Kom je 
ook? 

Vic ANCIAUX 

overtuigde voorstander van de 
dumping) Met als gevolg dat de 
diskussie nog eens moet worden 
overgedaan De hele affaire werd 
teruggestuurd naar de betrokken 
kommissie, om de zaak andermaal 
te onderzoeken 

Uitkijken blijkt dus de opdracht 
Een eenmaal radioaktief vervuilde 
oceaan kan immers met worden 
ontsmet 

Belgische 
wapens 

België heeft sinds geruime tijd 
een uiterst bedenkelijke reputatie 
op het vlak van de wapenlevenn-
gen Waar men ook gaat op deze 
wereld overal treft men FN-
moordtuigen aan Europarlements
lid Vandemeulebroucke onthulde 
vonge week dat België nu ook 
wapens levert aan de zg ,con-
tras bij de burgeroorlog in Nica
ragua 

Nochtans bepalen de richtlijnen 
dat België met mag leveren aan 
landen in konfliktsituaties noch 
aan de vijand Ook met via omwe
gen Het VU-parlementslid ver
zocht minister Tindemans spoedig 
om uitleg over deze recente 
schending van de overeenkom
sten 

Bovendien illustreert deze han
delspraktijk op schrijnende wijze 
de hypoknsie van de Belgische 
overheid Enerzijds zegt de minis
terraad dat België het „Contadora-

initiatief" steunt wat betekent dat 
men officieel aandringt op niet-
inmenging van vreemde landen bij 
de moeilijkheden in Midden-Ame-

Vandemeule 
broucke 
versus 
Tindemans 

nka Maar anderzijds blijft de Bel
gische regering toch maar toe
staan dat er wapens van Belgi
sche makelij aan de kampende 
groepen worden geleverd Als 
minister van buitenlandse zaken 
moet U toch uw handtekening 
plaatsen op licenties van Belgi
sche wapenuitvoer"^ vraagt Van
demeulebroucke 

Indien de kristendemokraat Tin
demans meent dat de Belgische 
wapenhandel hoe dan ook moet 
floreren en lukratief blijven dan 
zou het misschien toch mogelijk 
zijn dat de wetgeving terzake 
stnkter wordt naaeleefd ?i 

Onfair 
natrappen 

Vonge week pakte Gazet van 
Antwerpen uit met een vraagge 
sprek met premier Martens Hienn 

herhaalt de eerste minister wat 
men reeds tientallen malen kon 
horen of lezen De fabeltjes wor 
den nog maar eens verhaald over 
het goeie beleid over de nood
zaak om op de goeie weg door 
te gaan en over de slechte rege
ringen uit het verleden Zo heeft 
Wilfried Martens het over de 
.rampzalige periode 1973-81 Ik 
geef toe dat er toen enkele waar 
devolle pogingen geweest zijn om 
het roer om te gooien voegt hij er 
snel aan toe Dit kan uiteraard 
enkel slaan op die paar maanden 
dat de VU mee in de regering zat 
Maar de uitlatingen van Martens 
verraden een onsportieve hou
ding tegenover vroegere kolle
ga s-ministers en partijgenoten 

Martens heeft het inderdaad 
dikwijls over het ontzettend slecht 
beleid van vroegere regeringen 
Mogen wij de huidige kabinetslei-
der er even aan hennneren dat 
zijn eigenste partij sinds 1958 on
afgebroken deel uitmaakte van de 
Belgische regenngen? Slechts in 
twee van de negentien sinds die 
tijd gevormde regeringen lever
den de knstendemokraten met de 
eerste ministeri Indien het slecht 
gaat met dit land - dan is dit in de 
eerste plaats de schuld van de 
CVP 

Nu komen vertellen dat de von
ge regeringen rampzalig' werk
ten betekent noch mm noch meer 
toegeven dat al die ex-mimsters 
snullen waren Gaande van papa 
Eyskens over Lefevre Harmei 
Vanden Boeynants tot en Tinde
mans en Martensi Want sinds 
april 1979 leidt de genaamde Wil-
fried Martens de Belgische rege
nng (met uitzondering van acht 
maanden) 

Martens 
schuld 
van anderen 
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Mfr 
Overlijdens
bericht 

Vorige week overleed Flor 
Grammens, bijna 86 jaar oud Zijn 
overlijdensbericht stond terecht in 
alle Vlaamse kranten te lezen 

Opvallend was dat, behalve het 
„AVV-VVK"-kruis, ook een Vlaam
se leeuw stond afgedrukt Niet dit 
feit IS verrassend, doch wel het 
„soort" leeuw dat enkele dagbla
den geclicheerd hebben In de 
meeste gevallen betrof dit leeuwe
symbool ergens een slechte kopie 
van een afbeelding uit een ver
geeld boek, enkele kranten druk
ten een meer eigentijdse versie af, 
éen dagblad presteerde het zelfs 
om het symbool van de „Vlaamse 
executieve" te hanteren en nog 
een andere gazet vond zichtbaar 
geen leeuvrtjei 

Menige zetter werd vorig week
einde dus met probleemje ge
kweld Of waartoe het heengaan 
van een vooraanstaand Vlaming al 
kan leiden 

Nutteloos, 
onbekwaam? 

Net voor de stemming over de 
begroting van financiën kwam een 
CVP-kamerlid vorige week pro
test aantekenen tegen een uit
spraak van vice-premier Jean Gol 
van 23 februari Deze frankofone 
liberaal zei toen „dat hij met kon 
dulden dat men voort systemen 
blijft creëren, die erop neerkomen 
dat men zinloze dingen laat doen 

door mensen die niet veel kun
nen" 

De CVP IS wel erg laat met een 
reaktie op deze inderdaad schan
dalige bewering van Gol Tot na
der order blijft de CVP toch maar 
aardig met deze liberaal in hetzelf
de regeringsbedje kruipen En 
buigt ZIJ bovendien voor elke oe
kaze van Gol' Voor tienduizenden 
werkzoekenden is een tijdelijke 
job als stagiair, BTK, DAC of „te
werkgestelde werkloze" een be
perkte verlichting van hun werklo-
zenjuk Maar het blijven nepstatu-
ten die geen uitzicht bieden Stel
len dat deze jongeren niet in staat 
zijn tot grote dingen of zinloos 
werk verrichten, is echter flagrant 
onjuist én lafhartig Talrijke jonge
ren presteren ontzettend goed in 
een of ander projekt 

Het VU-spoedplan voor tewerk
stelling geeft echter antwoord op 
de vele tekortkomingen die met 
de bestaande tewerkstellingssta-
tuten verbonden zijn Dit opmer
kelijk VU-wetsvoorstel werd en
kele dagen geleden ingediend bij 
het Parlement De VU maakt werk 
van de werkgelegenheid' 

„Per ACV-^id gaat maao<fe-
f k s 5 fr, rech^-eete mar <Jm 
^tgw»" pers, nt, „Het Vclk" w> 
JLa CM" Uk geeft een toteial 
bedrag van 78 mSïoen ir per 

U t̂̂  

l - s^ 

Vorige zaterdag brachten enkele leden van TAK een verjaardagsbezoek aan SP-voorzitter Karel Van Miert 
ZIJ overhandigden hem een rode roos, een „Happart-raket" en een brief 

„Aan een roos zitten stekelige doorns en aan één ervan hebt u zich danig geprikt Happart", verklaarde TAK-
voorzitter Brentjens Daarmee verwijst TAK naar de stoere beloftes van Van Miert als moest en zou Happart 
opkrassen binnen de Europese socialistische fraktie Vandaag zetelt Happart echter nog steeds in die fraktie 
Het optreden van de SP-voorzitter berustte schijnbaar op woordenkramerij, gestoeld op elektoraal profijt 
,lndien u werkelijk zou doen wat u zegt, dan had u die Happart-raket reeds lang afgeschoten Ze staat nu in uw 
tuin' Doe er wat aan'" 

Gemeente
krediet... 

Op 27 maart jl werd de algeme
ne vergadering van het Gemeen-

Grammens toen 
• MOOR ons persoonlijk is 
MM Flor Grammens in de al-
• » lereerste plaats een ster

ke jeugdherinnering. In ons ou
derlijk huis kwam er vaak hoog 
flamingantisch bezoek over de 
vloer: voordrachtgevers, samen
zweerders, plannenmakers, me
dewerkers van de Toeristen
bond, heemkundigen en noem 
maar op. De auto was in die jaren 
dertig nog een uitzonderlijk be
zit: wie ons provinciestadje aan
deed om er een voordracht te 
houden of een flamingantische 
aktie te bespreken, soupeerde 
doorgaans bij ons thuis en bleef 
er ook vaak logeren. 

Een vaste gast was Flor Gram
mens, toen een uiterst beweeglij
ke en bewogen dertiger. Wij heb
ben vaak de voordeur voor hem 
opengehouden, omhoogkijkend 
naar zijn onverwisselbaar sil
houet: het baardje dat zowat zijn 
handelsmerk was en, van zodra 
de breedgerande hoed gelicht 
werd, het toen reeds kalende 
voorhoofd. Zijn komst was voor 
ons, turf van tien-elf jaar, telkens 
een gebeurtenis. Met veel ver
ontwaardiging, af en toe met een 
klets op de dijen en een schallen
de lach, deed hij verslag over zijn 
eindeloos gevecht tegen de taal
wetsverkrachting: zijn plak- en 
hamertochten, zijn aanhoudin
gen, zijn razzia's in gemeentehui
zen, zijn verblijf in de gevange
nis. 

De omvang van zijn aktivitei-
ten, de zin en de betekenis ervan 

ontvingen ons als kind. Maar dat 
hij de wereld aan het veranderen 
was en dat hij regeringen en zelfs 
koningen kon doen vallen, stond 
voor ons vast We zaten geboeid 
te luisteren naar de plannenma
kerij tussen vader en hem. Van 
wat besproken werd vonden we 
de weerslag vaak enkele dagen 
later in „Volk en Staat" of „De 
Standaard". 

Alles bevestigde ons in de 
erkenning dat hij een uiterst be
langrijk man moest zijn. Als we 
met hem over de straat stapten, 
op weg naar het Vlaams Huis of 
het station, keek bijna iedereen 
naar hem om en fluisterde zijn 
naam of zegde goejendag Hij 
genoot toen een bekendheid als 
vandaag bij voorbeeld Armand 
Pien, zonder dat echter de tv 
bestond. Zijn karakteristieke kop 
had op zoveel affiches, steun-
postkaarten en krantefoto's ge
staan, dat iedereen hem kende: 
een zeldzaam feit in die dagen. 

Hij behoorde in zekere zin tot 

het volksleven, sprak meer Vla
mingen aan dan er traditioneel 
Vlaamsgezinden waren en ge
noot van die populariteit 's Zon
dags aan de kerk stonden de 
universiteitsstudenten, in witte 
kiel met verfemmer en borstel, 
zongen het lied van het Gramme 
Schildertje op de wijze van het 
Loze Vissertje en verkochten de 
liedbladen als steun voor zijn 
Taalgrensaktie. Hijzelf was vaak 
hees, na de wekenlange reeks 
straatmeetings en hagepreken 
die hij overal in Vlaanderen ging 
houden. We hebben hem een 
keer zijn keel weten kuren in 
Zwitserland. Het is ons bijgeble
ven omdat tijdens de twee weken 
van zijn afwezigheid ons gezin 
introk in zi jn huis te Ronse, voor 
een paasvakantie die ons in lan
ge wandelingen de Zuidvlaamse 
heuvels leerde kennen. 

De echte betekenis van zijn 
aktiviteit, het feit dat hij met 
borstel en hamer de beslissende 
stoot gaf voor de Nederlandse 
eentaligheid van Vlaanderen, 
leerden we maar later 

Toen onze jeugdige overmoed 
ons in '43 bewoog om naar het 
Oostfront te gaan, was hij — 
naast pater Callewaert, de Hof-
staadse boer-oudstrijder Frans 
van Zwertens en anderen — de 
radikaalste om ons dat te ontra
den. Maar ja: de jeugd weet door
gaans beter 

De eerste keer dat we mekaar 
terugzagen na de oorlog, was in 
de gevangenis. 

tekrediet gehouden Deze open
bare kredietinstelling is vooral ge-
specializeerd en beschikt over 
een kwasi monopolie in de relaties 
met de steden en gemeenten 

Sinds jaren ijvert de Volkèunie 
voor een rechtmatige vertegen
woordiging in de beheersorganen 
van deze maatschappij De be
heersorganen worden immers sa
mengesteld uit afgevaardigden 
van de verschillende politieke par
tijen, in verhouding tot de uitslagen 
van de gemeenteraadsverkiezin
gen 

De VU heeft sinds jaren recht 
op een vertegenwoordiging, zo
wel in de Raad van Bestuur als in 
het Kollege van Kommissanssen 
De leiding van het Gemeentekre
diet heeft dit steeds koppig gewei
gerd' 

...weigert 
VU-lid 

Voor de algemene vergadenng 
van vorige week werd de kandida
tuur voorgedragen van Roos Ler-
nout, VU-schepen in Wervik en lid 
van het partijbestuur Haar kandi
datuur werd op de algemene ver
gadenng gloedvol verdedigd door 
schepen Jaak Ceuppens uit 
Maaseik In zijn uiteenzetting wees 
hij er op dat de VU kon bewijzen 
over 740 ondertekende aanhanke-
lijkheidsverklanngen te beschik
ken van VU-gemeenteraadsleden, 
waaronder 26 burgemeesters en 
130 schepenen Hieruit blijkt dat 
de VU in ruim één vierde van de 
Vlaamse gemeenten deelneemt 
aan het bestuur 

Ceuppens wees tevens op de 
VU-aanwezigheid in de Vlaamse 
regering En op de wanverhouding 
in de Raad van Bestuur van het 
Gemeentekrediet, waar van de 6 
bestuurders er 3 tot de CVP beho
ren, 2 tot de SP en één tot de PVV 
Ceuppens nep de algemene ver
gadering op een demokratische 
houding aan te nemen door voor 
de VU-kandidaat te kiezen 

Het mocht met baten De uittre
dende bestuurders Tobback (SP) 
en Swaelen (CVP) werden herko
zen (van kumul gesproken ) 

Het VU-partijbestuur en hope
lijk ook vele VU-militanten zullen 
hieruit de passende konklusies 
trekken' 

CVP-aprilgrap 

Maandag stonden in alle kran
ten aprilgrappen te lezen, de één al 
spitsvondiger dan de ander Ook 
het radio- en televisienieuws de
den een poging 

In de meeste katolieke kranten 
stonden echter twee aprilgrappen 
Vooreerst de makkelijk te ontdek
ken „joke", maar verder ook de 
klucht dat de CVP Happart zal 
afzetten' 

Het mocht dan al 1 apnl zijn, 
maar men moet toch een beetje 
ernstig blijven Sinds meer dan 
twee jaar eist de VU, samen met 
allerlei Vlaamse verenigingen, dat 
die bendeleider uit Voeren uit zijn 
burgemeestersambt zou worden 
ontzet Nu, na talrijke nieuwe wets
overtredingen en met het oog op 
de verkiezingen, zegt de CVP dat 
Happart geen burgervader mag 
blijven Men wacht echter nog op 
een uitspraak van de Raad van 
State 

Dit IS natuurlijk gortig Elk zinnig 
mens en iedere ernstige junst wa
ren reeds jaren overtuigd en had
den al lang voldoende argumenten 
om Happart te schorsen Alleen de 
regeringspartijen, met de CVP op 
kop, zegden te zullen wachten op 
„de uitspraak" Bovendien bestaat 
er een kansje dat de hele zaak 
wordt doorgestuurd naar het Arbi
tragehof waardoor Happart nog 
eens maandenlang buiten schot 
blijft 

Neen, dames en heren van de 
CVP, de bewering alsof de CVP 
altijd de belangen van de Vlamin
gen in Voeren zou hebben verde
digd, IS een misplaatste en wan
smakelijke 1 -aprilstunt 
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Innoverend plan-Van Ooteghem 

Alle jongeren aan 
het werk! 

De werkloosheid is een kwalijke sociale plaag. En dan vooral de jeugdwerkloos
heid. Men moet te allen prijzen de kansen van de jeugd veilig stellen en 
verhinderen dat zij haar hoop op een betere toekomst verliest We hebben niet het 
recht een komplete generatie t veroordelen om alleen maar bij het stempellokaal 
terecht te kunnen. Is het voor elke werkwillige zeer pijnlijk geen gedegen vast werk 
te hebben; het is gewoonweg onbetamelijk duizenden jongeren in lengte van jaren 
geen kans te gunnen om aan de slag te gaan. 

DIT IS zowat de „filosofie" 
achter het wetsvoorstel 
van VU-senator Oswald 

Van Ooteghem, een „voorstel van 
wet inhoudende een noodplan ter 
bestrijding van de jeugdwerkloos
heid" 

Dupe 
Dit wetsvoorstel, werd tijdens 

het VU-kongres in Kortrijk, met als 
tema tewerkstelling in een Vlaam
se Staat, als een verrassend inno
verend element aangebracht en 
algemeen toegejuicht 

De VU zal het met laten bij dit 
ene wetsvoorstel, er zijn er nog 
vier andere die eerstdaags wor
den ingediend 

Maar, toch eerst en vooral aan
dacht voor het initiatief van Os
wald Van Ooteghem, onder meer 
ook voorzitter van de kommissie 
„Ekonomie en Tewerkstelling" in 
de Vlaamse Raad 

Hijzelf gaat er van uit dat tal van 
ministeriele plannen (plan Hansen-
ne, plan De Wulf e a) uiteindelijk in 
de globale strategie voor behoud 
van tewerkstelling slechts „nep-
statuten" aanbieden Voor de „ge
gadigden" die in de kortste keren 
worden wandelen gestuurd, ook 
omwille van de „doelloosheid" die 
de werkwilligen te verduren krij
gen Bijkomend en met in het minst 
IS er de met te onderschatten 
konkurrentie aan de kleine en mid
delgrote ondernemingen 

Niet alleen de werknemers 
maar ook de „kleine" werkgevers 
zijn geregeld de dupe van tewerk-
stellingsvervangende plannen en 
maatregelen van de Belgische re-
genng 

Men verzaakt bovendien aan 
de kansen om voor onze jongeren 
een realistisch-behoorlijke toe
komst op te bouwen 

195.000 banen 
Het noodplan van senator Van 

Ooteghem ter bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid kan de te
werkstelling in maar liefst 195 000 
ondernemingen op korte termijn 
bevorderen Er zijn 160 000 jonge
ren beneden de 25 jaar werkloos) 

En dan hoegenaamd met mid
dels „nepstatuten" maar met het 
creëren van volwaardige voltijdse 
tewerkstelling 

Er zijn momenteel veel midden
standers en kleine of middelgrote 
ondernemingen die omwille van 
de hoge loonlasten (vooral de bij
komende sociale RSZ-rekeningen 
en andere loonbelastingen) er 
hoegenaamd met aan denken om 
mensen in dienst te nemen 

Senator Van Ooteghem heeft 
evenwel een pasklaar, systeem 
ontwikkeld om een groot aantal 
bijkomende werkplaatsen te 
scheppen voor onze jeugd 

Daarbij doet hij een beroep op 
de nationale solidariteit ten voor
dele van die streken die het 
zwaarst door de jeugdwerkloos
heid getroffen zijn 

En „toevallig" betreft het dit keer 
vooral Vlaamse regio's 

Leergeld 
het tewerkstellingsplan van se

nator Van Ooteghem zal dn het 
geval het wordt aanvaard in het 
parlement) de gemeenschap meer 
baten dan kosten opleveren 

Want, het gaat om tewerkstel
ling van werklozen die momenteel 
ook een zware last voor de wer
kende bevolking betekenen 

Er wordt voorgesteld aan de 
bednjven (met in het minst de 

KMO's) een jongere (beneden de 
25 jaar) in dienst te nemen Geen 
vervanging van bijvoorbeeld een 
vroegtijdig gepensioneerde, wel 
degelijk aanwerving van een bijko
mende arbeidskracht 

Werkgevers die op dat voorstel 
ingaan krijgen dan een maandelijk
se toelage van 15 000 frank, zijnde 
het gemiddelde bedrag van de 
werkloosheidsuitkeringen aan jon
ge werkzoekenden 

Voor de staat is dit dus geen ex
tra uitgave Wel integendeel, de 
nieuwe tewerkgestelde betaalt be
lastingen op zijn loon en is als 
werkloze geen last meer voor de 
maatschappij Voor een bednjf of 
een eenmanszaak is het inmiddels 
met onaardig in het eerste jaar van 
de tewerkstelling van een jongere 
globaal 180 000 frank subsidie toe
geschoven te knjgen 

Men dient daarbj te weten dat 
het Planbureau berekend heeft 
dat een werkloze aan de staat elk 

WER 
INEEN 

VLAAMSE STAAT 

jaar 550000 frank kost, rekening 
gehouden met de werkloosheids
vergoeding, het derven van socia
le en fiskale bijdragen, en de ver-
mindenng van de koopkracht 

Senator Van Ooteghem is er 
dus duidelijk op uit om de jonge
ren, en alleen de jongeren, zo 
spoedig mogelijk aan vast werk te 
helpen 

HIJ gaat ervan uit dat schoolver
laters die gedurende meerdere 
jaren werkloos blijven hun kennis 
verhezen In feite betaalt de RVA 
een vergoeding voor verlies van 
hun kennis, voor met gebruiken 
van de zeer dure opleiding die de 
maatschappij voor de jeugd op
brengt Zulks IS kompleet onver
antwoord 

Het subsidie-systeem wordt ge
leidelijk afgebouwd De 15000 
frank „leergeld" per maand wordt 
gedurende drie volle jaren uitbe
taald Dan wordt het verminderd 
tot 10 000 fr in het vierde en nog 
5 ODO fr maandelijks in het vijfde 
jaar 

Senator Van Ooteghem stelt 
dat een werknemers na drie jaren 
dienst een normale beroepsbe
kwaamheid en produktiviteit heeft 
verworven Een jongere die drie 
jaren behoorlijk presteert zal geen 
werknemer meer kwijtwillen 

Overigens is in het wetsvoor
stel voorzien dat „de Koning de 
mogelijkheid heeft het bedrag net 
zolang op te drijven tot alle jonge
ren aan de slag kunnen" 

Zulks IS hoegenaamd geen dag-
dromerij er zijn 195000 KMO-
ondernemingen in ons land werk
zaam terwijl er 160000 jonge 
werklozen (minder dan 25 jaar) 
officieel genoteerd zijn 

Nog 4 voorstellen 
In het kader van de VU-strate-

gie voor verbeterde tewerkstel
ling, zo kondigde voorzitter An-
ciaux aan, zullen nog vier andere 
wetsvoostellen ingediend worden 

Met betrekking tot de verlaging 
van de vennootschapsbelasting 
(en bijhorende terugschroeving 
van ondoelmatige overheidssubsi
dies) 

Voor de oprichting van een 
„rollend investenngsfonds" voor 
steunverlening aan beginnende 
ondernemers Voor het oninteres
sant maken van zwart werk, door 
invoenng van een fiskale aftrek 
voor partikulieren wat betreft ze
kere diensten en werken 

En voor het erkennen van vrij
willige arbeid, met behoud van het 
recht op een vervangingsinkomen 

VU-voorzitter Anciaux wees er 
bij deze gelegenheid op dat het 
onaanvaardbaar is dat de positie
ve gevolgen van initiatieven ter 
bevordering van de tewerkstelling 
uiteindelijk slechts ten goede ko
men aan de centrale rijkskas 

Ook dat dient veranderd te wor
den 

ACEC: Société Générale in offensief 
>>^$•¥:S^^•^^%^^.. Jvtó^Ss^-^"^-?- x-C-è'S.vï.^^;; ï:' 

In de strijd voor het „RTT-kontrakt van de eeuw" is 
er zopas een ophefmakende zet gepresteerd. 

Er werden op 29 maart jl liefst 800.000 Westinghou-
se-aandelen bij het Waalse kommunikatiebedrijf Acec 
verhandeld. De Generale Maatschappij van België (de 
Société Générale) heeft samen met de Franse groep 
CGE 400 miljoen frank op tafel gegooid om het Wes-
tinghouse-pakket in handen te krijgen. Als alle transak-
ties voorbij zijn zal er zelfs één miljard frank mee 
gemoeid zijn. 

MEN komt nu tot de merk
waardige situatie dat de 
„Generale" zichzelf be-

konkurreert inzake het RTT-kon
trakt voor nieuwe telekommunika-
tie-apparatuur 

Rechtstreeks via Acec en on
rechtstreeks via het CGE-filiaal Al
catel wordt Societe-geld op tafel 
gegooid om toch maar de RTT-of-
ferte in de wacht te kunnen sle
pen 

Van Waalse kant (vooral ACEC, 
in samenwerking met het Zweed
se Ericsson) is men er duidelijk op 
uit de Antwerpse BELL-maat-
schappij de pas af te snijden 

Er IS een offensief aan gang om 
bestellingen binnen te rijven op de 
kommunikatiemarkt waar vooral 

de Vlamingen tot op heden aktief 
waren 

En zulks dus met de openlijke 
steun van de Societe Générale 
Die heeft jarenlang veel centen 
verdiend aan de werking van de 
Kempische Steenkoolmijnen Dat 
geld wordt nu gebruikt om de 
Vlaamse spitstechnologische be-
dnjvigheid te „counteren" 

Men windt er zelfs geen doek
jes om op een studiedag van de 
Union Wallonne des Entrepnses 
heeft de adjunkt-kabinetschef van 
de Waalse minister-president De-
housse (PS) boutweg gesteld dat 
de Walen 40 procent van de RTT-
bestellingen opeisen, „minstens" 
40 procent 

Waar blijft het antwoord van 
voorzitter (jaston Geens"? 
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Senator R. Vandekerckhove: 

„Wetenschapsbeleid 
in funktie van Wallonië" 

Het kan verbazing wekken, maar haast traditioneel is de parlementaire 
belangstelling voor de begroting Wetenschapsbeleid zeer gering. Zo ook vorige 
week in de Senaat 

Nochtans bekleedt deze begroting een sleutelpositie als hefboom voor de 
industriële en ekonomische politiek, het sociaal beleid en het onderwijs van 
morgen. 

Minder verbazend is, dat die geringe belangstelling haast uitsluitend door Vla
mingen opgebracht wordt Wetenschapsbeleid is nog steeds één van die sektoren, 
waarlangs ettelijke Vlaamse miljoenen afgeroomd worden ten voordele van Wallo
nië. 

J B LS gewezen minister van 
^ M Wetenschapsbeleid kent 
• ^ ^ " Rik Vandekerckhove 
deze begroting als zijn broekzak. 
Het moet hem vandaag wel zwaar 
vallen dat zijn poging om er kom-
munautair wat orde op zaken te 
stellen, volkomen teniet is gedaan 
door zijn opvolger Maystadt Meer 
zelfs, deze PSC'er heeft de begro
ting volkomen omgebogen ten 
dienste van de Waalse „behoefte". 

Om dit te staven ontleedde de 
Limburgse senator nauwgezet alle 
kredieten op hun verdeling tussen 
Vlaanderen en Wallonië. 

Verdeelsleutels 
Een gedeelte van de weten

schapskredieten wordt opge
splitst volgens tal van vooraf vast
gelegde verdeelsleutels. 

Zo is er de kommunautaire ver
deelsleutel — 55 % voor Vlaande
ren — voor de geassocieerde 
fondsen, de onderlinge overlegak-
ties en het PREST-programma. 
Voor de geregionalizeerde kredie
ten van IWONL-nijverheid en de 
prototypes geldt dan weer voor 
de helft de gewestelijke dotatie-
sleutel en voor de andere helft de 
sleutel van de geristorneerde be
lastingen, zodat Vlaanderen 59 % 
ontvangt. Vermelden we nog de 
FlV-sleutel, die Vlaanderen begun
stigt met 54 % van de geregionali
seerde middelen van de eerste 
fase van het meerjarenplan. 

In het totaal valt zo'n 23 % of 
7 miljard 105 miljoen van de on-
derzoekskredieten onder de ver
deelsleutels. Nu IS het volgens 
Vandekerckhove onloochenbaar 
dat er een overvloed aan verdeel
sleutels bestaat, die bovendien 
soms nog verschillen van jaar tot 
jaar wat het allemaal nog ingewik
kelder maakt. „Maar in vergelijking 

met wat volgt bieden deze ver
deelsleutels Vlaanderen heel wat 
meer zekerheid. Laat ze dan inge
wikkeld zijn, het is een belangrijk 
houvast". 

Anderhalf miljard 
Een ander deel van de onder-

zoekskredieten wordt in feite niet 

bepaald door een eigenlijke ver
deelsleutel, maar wordt a posterio
ri als resultaat van een verdeling 
op andere normen berekend. Dit 
IS het geval voor de werkingstoe
lagen van de universiteiten en 
universitaire instellingen. 

Oorspronkelijk werd gedacht 
dat de studenten-aantallen zelf 
voor de nodige rechttrekking zou
den zorgen en aldus het bestaan

de onevenwicht ten voordele van 
de Franstaligen wegwerken. Maar 
ondanks het groter aantal Neder
landstalige studenten is de verde
ling blijven hangen op zowat 50 %. 
Dit IS in hoofdzaak toe te schrijven 
aan het groter aantal vreemde 
studenten in de Franstalige instel
lingen en aan de schromelijk wan
verhouding in de kredieten voor 
ontwikkelingssamenwerking 
(15,5 N tegen 84,5 F). 

In het totaal beslaan deze wer
kingskredieten 47 % van de be
groting Wetenschapsbeleid. Met
een lijdt de Vlaamse gemeen
schap jaar na jaar een schadepost 
van anderhalf miljard! „In het kader 
van de federalizenng van het on
derwijs moet ook hier naar een 
vaste verdeelsleutel geëvolueerd 
worden. Des te meer omdat het 
universitair onderwijs niet onder 
het schoolpakt valt en er dus van 
die kant geen hinderpalen zijn. 
Anderhalf miljard betekent werk 
voor ongeveer 1.500 universitair 
afgestudeerden!" 

Objektiviteit 
sedert Maystadt 

1 Kredieten voor teGhmlagische 
• * innovatie, een meerjarenpro

gramma van 1.5IM mtljoen. 
VI.: 42% Wall.: 4 1 % Br.: 17% 

2 Programma voor ftaéokomnm-
* • » mk0tm, een toiaalprogramma 
van 1 -WO mH)oen, waarvan 823 miljoen 
regionaal verdeeld JS. 

VI.: 25% Wall: 25% Br.: 50 % 

3 Programma mfkro-org$mmm 
• van 107 miljoen, waarvan 25 mil

joen in uitvoering. Zowat 15 % gaat 
naar de privé-sektor; de overige 85 % 
naar de universiteiten, 

VI.: 23% Wall: 62% 

/t Het PfffST^procjramma van 1.500 
^ * miljoen. 

VI: ^ % Wall: 45% 

5 Universitair programma /?at/ö-
* neef £mrgieverbmik (REV) vm 

1.5M miljoen. 
VI.: 52,5% Wall: 47,5% 

tn het totaal schreef PSC-mInister 
Maystadt sedert 1982 5.480 miljoen 
nieuwe kredieten uit. Het Vlaamse 
aandeel bedroeg 2.483 miljoen of 
45,5%. 

(Rik Vandekerckhove, 
VU'senatorj 

R. Vandekerckhove: 
„Vlaanderen opnieuw 

vele jaren 
achteruitgesteld." 

Objektief!; 
Een belangrijk deel van de we

tenschapskredieten IS niet op te 
splitsen, internationale kredieten, 
wetenschappelijke instellingen 
enz. Samen 19 miljard Maar daar
naast is er een ander deel — 4 mil
jard 201 miljoen — dat gesplitst 
wordt zonder enige verdeelsleutel 
maar „in funktie van behoeften en 
op grond van objektieve criteria 
en selektieprocedures" 

En hoe objektief deze objektie
ve criteria wel zijn, mag blijken uit 
volgende opsomming; van het 
programma luchtvaart ontvangt 
Vlaanderen 39,6 %, van het pro
gramma radiokommunikatie 25 %, 
van het programma technologi
sche innovatie 42 %, van het 
programma mikro-organismen 
23 % enz. 

De verdeling van deze kredie
ten is ronduit schandalig. Voor de 
oorzaak ervan moet niet ver in het 
verleden teruggegrepen worden. 
In een belangrijke mate gaat het 
om zeer recente wetenschapskre
dieten, gehandtekend Maystadt 
Zijn meerjarenprogramma's van 
de jongste jaren bedragen in het 
totaal 5 miljard 500 miljoen Vlaan
deren verkrijgt er net 45,5 % van. 
„Dit betekent dat in deze meerja
renprogramma's weer gedurende 
jaren percentje per percentje van 
de Vlaamse achterstand zal moe
ten afgeknabbeld worden. Voor 
vele jaren zal Vlaanderen weer 
achteruitgesteld blijven inzake we
tenschappelijk onderzoek" 

Indien de minister en met hem 
de hele centrale regering niet bij 
machte zijn een minimum aan 
objektiviteit aan de dag te leggen 
voor de verdeling van de weten
schapskredieten, zal uiteindelijk 
slechts de volledige federalize-
ring van het wetenschapsbeleid 
de enige weg zijn om te komen 
uit deze slechte Belgische onein
digheid. 

De schandalige onevenwich
ten ten nadele van Vlaanderen 
zijn gewoon niet te pruimen, ze
ker niet op een ogenblik dat 
zovele afgestudeerden het zo 
moeilijk hebben om werk te vin
den. 
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VIAAMSERAAD 
Ontgronding 
aan de leiband 

Kamerlid Jaak Gabriels heeft in 
de Vlaamse Raad een voorstel 
van dekreet ingediend om de ont-
grondigen te reglementeren. De 
aanleiding daartoe moet niet ver 
gezocht worden. Sedert jaren 
reeds staat de Limburger op de 
bres voor problemen als de ont
ginning van kiezelsteen in het 
Maasland, de eventuele ontgin
ning van mergel in Zuid-Limburg, 
de kleiputten in de Rupelstreek 
enz. Zijns inziens voldoet de huidi
ge wetgeving niet om die proble
men op een degelijke en verant
woorde wijze aan te pakken. 

Vandaar zijn voorstel van de
kreet dat bondig samengevat een 
drietal doelstellingen nastreeft. 

Stop wildgroei 
„De winning van oppervlakte

delfstoffen als mergel, industrie-
zand, grind, klei en veen vormt 
steeds meer een bedreiging voor 
natuur, landschap en milieu. Ande
re gevolgen zijn: verlies van land
bouwgrond, actiteruitgang van 
waterkwaliteit in diepe putten en 
verstoring van watertiuishouding". 

Met zijn voorstel wil de Limburger 
dat een voorzichtig en zeer terug
houdend ontgrondingsbeleid ge
voerd wordt Eerder moet de over
heid de toepassing van alternatie
ve grondstoffen uit de snel groei
ende stroom van afvalstoffen fors 
stimuleren. 

Uiteraard gaat Gabriels ook de 
willekeur en de wildgroei van ver
gunningen in die huidige wetge
ving te lijf. Hierbij nauw aanslui
tend staat zijn derde streven; een 
goed gekoördineerd overheidsbe
leid. „Het is duidelijk dat in een zo 
dichtbevolkt en intensief gebruikt 
land als het onze het verder gaan 

met het winnen van oppervlakte
delfstoffen een problematische 
zaak is en dat het tot dusverre ge
voerde ad hoc beleid niet langer 
kan worden voortgezet". Wel inte
gendeel moet het beleid nauwkeu
rig omschreven worden in een 
landelijke beleidsvisie. Na breed 
overleg moet deze dan overge
bracht worden in een struktuur-
schets, met daaraan gekoppeld 
een struktuurschema dat alle ruim
telijke gevolgen onderzoekt 

Een vergunning moet aan beide 
getoetst worden, en meteen zullen 
ook de implikaties kenbaar zijn. 

KIMER 
Kollaboratie 
voor of na 1950 

Naar aanleiding van de rege
ringsmededeling kwamen 's lands 

PARLEMENIAIRE 

SftOKKElS 
%^RIGE week gingen we reeds in 
" op Joos Somers 'tussenkomst bij 
Verkeerswezen: een pleidooi voor de 
federalizering van de- NMBS. Bij de
zelfde begroting handelde Jaak Ga
briels over het openbaar vervoerbe
leid, Daan Vervaet over de TGV-trein-
verbinding Parijs-Brussel-Keulen en 
Johan De Mol over de noodzakelijke 
samenhang tussen vervoer, verkeer 
en veiligheid. 

^ E begroting van Dotaties was 
" voor Frans Baert de aanleiding 
om zijn beklag te doen over de recente 
veiligheidsmaatregelen die het Paleis 
der Natie teisteren. Zijns inziens zijn 
deze strijdig met de waardigheid van 
parlementslid. 

D AAN Wervaef ontleedde het land
bouwbeleid. Van de vereiste 

prioriteiten — behoud van de land
bouwbedrijven, paritair inkomen voor 
de landbouwer, vergroting van de af
zet en integratie van de derde indus
triële revolutie — vond hij weinig terug 
in de begroting. 

BIJ de begroting van Pensioenen 
uitte Willy Desaeyere zijn afkeer 

voor de wijze waarop de regering de 
solidariteitsbijdrage voor gepensio
neerden had aangepakt Rechtvaardi
ger ware het geweest deze bijdrage 
langs fiskale weg te innen. 

P AUL Van Grambergen hanteerde 
de begroting van Arbeid en Te

werkstelling om een lans te breken 
voor het spoedplan van zijn kollega 
Van Ooteghem ter bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid. Hoe lang immers 
kan een samenleving de last van 
530.000 werklozen dragen? 

^ E Senaat besprak de begroting 
^ ^ van de Diensten van de eerste 
minister Het betoog van Rik Vande-
kerckhove geven we uitgebreid weer 
Zijn kollega Guido Van In bepleitte dat 
inzake wetenschapsbeleid meer aan

dacht zou gaan naar de nieuwe onder
zoeksterreinen van „mens en weten
schap". 

P AUL Peeters diende een wets
voorstel in om de essentiële ge

gevens over produkten die te koop 
worden aangeboden, minstens in de 
taal of de talen van het taalgebied te 
vermelden. Het voorstel werd vorige 
week in overweging genomen. 

DE kommissie van Binnenlandse 
Zaken besprak een vrij onschul

dig wetsvoorstel van CVP'er Beerden. 
Het wijzigt artikel 67 van de gemeente
kieswet zodat vrijwillige brandweerlie
den in de toekomst een gemeentelijk 
mandaat kunnen vervullen en toch 
daarvoor een vergoeding genieten. 

Jl fAAR aanleiding daarvan diende 
' " André De Beul enkele amende
menten in, samen een verbeterde ver
sie van het wetsvoorstel-Ga//e over de 
verplichte taalkennis van mandatans-
sen. De toepassing van artikel 3 bis 
van de grondwet zou door een spoed
procedure van maximaal 30 dagen 
afdwingbaar worden. 

De amendementen werden uiter
aard door de Franstaligen verworpen, 
daann gesteund door de kommissiele-
den van PVV en CVPi 

financiën langduring aan bod. 
Frans Baert oordeelde het dan 
ook nuttig om bij de eigenlijke 
financiebegroting voor de dag te 
komen met een nogal onverwacht 
aspekt: de schadevergoedingen 
ten gevolge van de kollaboratie. 

Na 1944 stelde de Belgische 
staat zich in talloze processerr 
burgerlijke partij om een vergoe
ding te eisen voor materiële en 
morele schade, die hij zou geleden 
hebben door de kollaboratie. Tij
dens de eerste jaren werden deze 
schadevergoedingen grif toege
kend. Maar vanaf 1950 kwam er 
een kentering. 

In een aantal gevallen had de 
staat nagelaten schadeloosstelling 
te eisen voor de krijgsraden. Er 
moest dus bij de burgerlijke recht
banken geprocedeerd worden. En 
daar veranderde de rechtspraak 
volkomen. De onderzoeken wer
den heel wat diepgaander en het 
was nu aan de staat om te bewij
zen of hij al dan niet schade had 
geleden door de kollaboratie. Een 
eerste trikolore ontnuchtering be
zorgde het hof van beroep te 
Antwerpen. Een verzoek tot ver
goeding van materiële schade 
werd afgewezen en, wat meer is, 
een vergoeding van de morele 
schade werd gewoon op principië
le gronden verworpen. Het Gent
se en het Brusselse hof van be
roep volgden deze stellingname, 
nadien ook het hof van kassatie. 
Vorderingen op grond van daden 
tegen de uitwendige veiligheid van 
de staat maakten geen kans meer 
wanneer de schade niet bewezen 
werd. 

Vanaf 1950 vielen geen veroor
delingen meer. „Meteen ontstond 
er een schrijnende discriminatie 
met de vele duizenden die vóór 
dat jaar tot schadeloosstelling wa
ren veroordeeld. Nog steeds reku-
pereert de staat jaarlijks grote 
sommen geld van die ongelukki-
gen of hun erfgenamen". 

De VU-fraktievoorzitter pleitte 
indringend voor een stopzetting 
van deze discriminatie. Financiemi-
nister Grootjans beloofde een on
derzoek. 

Maar hoe lang zal het resultaat 
daarvan weer uitblijven? Met de 
Gentse volksvertegenwoordiger 
heeft het dossier alvast een goede 
en niet aflatende advokaat 

Vlamingen 
en hun geld 
Net vóór het VU-kongres debatteerden wij met een 
schare professoren en politici op de jaarzitting van de 
„Vlaamse regionale beleggingsklubs". De grote zaal 
van „De Singel" te Antwerpen zat afgeladen voL 

Een inleiding werd verzorgd door professor Van 
der Eist, die de honderden aanwezige kleine aandeel
houders rozengeur en maneschijn voorspelde wat de 
toekomst van de Brusselse beurs betreft. 

HET debat handelde voorna
melijk over het wel en 
wee van de wet Coore-

man-De Clercq met zijn ruime 
fiskale voordelen voor aankopers 
van zogenaamde AFV-aandelen, 
weze het partikulieren of vennoot
schappen die via dit kanaal inves
teren. Voor een ruime diskussie 
was onvoldoende ruimte; daar
voor was het panel met 5 profes
soren en 4 politici te ui^ebreid. 

Heel wat aandacht giriö naar de 
repliek van Freddy Willockx op de 
vraag, of de zogenoemde aande-
lenwet dient verlengd te worden. 
Had de SP immers niet gezworen 
bij een eventuele regeringsdeelne
ming deze wet de verdoemenis in 
te sturen gezien ze de kapitaalbe
zitter al te sterk zou bevoordelen? 
Handig zette Willockx een stap 
achteruit met de mededeling dat 
de kwestie ijverig bestudeerd 
wordt 

Werkelijk ontgoochelend was 
dat haast niemand, noch van het 
panel noch van het publiek, oor 
had voor het VU-standpunt Uiter
aard verdedigden we de stelling 
dat het fiskaal aantrekkelijk maken 
van investering in aandelen, van 
pensioensparen en andere fraktio-
naire maatregelen op zichzelf lo-
venswaartJig zijn, maar groten
deels een „Kuneren am Symptom" 
zolang de uit de hand gelopen 
overheidsfinanciën niet gezond 
worden gemaakt En daarvoor Is 
een zelfstandig Vlaanderen de 
aangewezen weg_. Het gebrek 
aan reaktie hierop toont aan hoe 
wij met de grootste verbetenheid 
en ijver de handen in mekaar 
moeten slaan om ons sociaal-eko-
nomisch programma in alle lagen 
van de bevolking te doen door
dringen. 

Na het debat gingen we vlie
gensvlug naar het VU-kongres te 

Kortrijk. Daar werd benadrukt dat 
een zelfstandig Vlaanderen wél 
tot belastingverlaging zou kunnen 
besluiten en dat de Walen uit de 
diverse politieke formaties zich 
veel eendrachtiger en eensgezin
der gedragen dan de Vlamingen 
wanneer het erop aankomt pure 
gewest- en gemeenschapsbelarv 
gen te verdedigen. 

De vergelijking was treffend: te 
Kortrijk meer dan duizend Vlamin
gen die de konfederale gedachte 
warm toejuichen, te Antwerpen 
een duizendtal „andere" Vlamin
gen die blijkbaar onverschillig blij
ven voor deze gedachte en die en
kel denken in termen van Belgi
sche beurskoersen. 

Een besluit ligt voor de hand: 
we zullen en moeten doorgaan 
met ons VU-ideeëngoed, met 
onze Uitweg. Nu meer dan ooit 

Frans Kuijpers, 
lid van de partijraad. 

»*f H n • 4 APRIL 1985 



8 w& 
Tien worden Twaalf! 

EG opent de deur voor 
Spanje en Portugal 

Champagne in het Brusselse Charlemagne-ge-
bouw. Na een marathon-zitting hadden de EG-minis-
ters van Buitenlandse Zaken, net op de valreep van de 
EG-top van vrijdag en zaterdag, de Spaanse en 
Portugese toetreding tot de EG rond gekregen.De 
Tien zullen op 1 januari a.s. de Twaalf worden. 

VOORAL in Spanje is het 
uiteindelijke ja-woord van 
de EG uitbundig begroet 

Voor de Spanjaarden is de toetre
ding in grote mate een zaak van 
nationale trots (de nationale fier
heid, het bewustzijn van de rol die 
deze oude Europese natie vroe
ger op dit kontinent en in de 
wereld gespeeld heeft is bij de 
Spanjaarden diep ingeworteld), de 
erkenning van Spanjes rol in Euro
pa. 

Europese thuis... 
De marginale positie waarin 

Spanje terechtkwam door zijn 
neergang van de vorige eeuwen, 
het isolement waarin het door 
veertig jaar Franco-diktatuur ge
plaatst werd, hebben vele Span
jaarden moeilijk kunnen verteren. 
„Spanje is nu weer waar het thuis
hoort", zo zei de Spaanse minister 
van Buitenlandse Zaken Fernando 
Moren in Brussel en hij gewaagde 
ook van „het eind van de interna
tionale complexen die wij door
staan hebben". 

Voor hij naar Brussel vertrok 
voor de ultieme onderhandelings
ronde kreeg Moran als rugge-
steuntje een vrijwel unanieme 
stemming van het Spaanse parle
ment voor EG-toetreding mee. Dat 
ook de Baskische en Katalaanse 
volksvertegenwoordigers voor 
stemden hoeft niemand te verba
zen. Voor die volkeren opent het 
EG-lidmaatschap een grotere be
wegingsvrijheid, het kader om nog 
aktiever en gestruktureerder dan 
voordien aansluiting te vinden bij 
andere volksnationale partijen, om 
mee te werken aan een „Europa 
der volkeren". 

Ook in de „oude" EG-landen is 
de toetreding van Spanje en Por
tugal op grote vreugde begroet. 
Europa heeft getoond dat het een 

sluitvorming in de EG nog om
slachtiger maken. Het gevaar is 
dan ook groot dat de Gemeen
schap verwatert tot niet meer dan 
een grote vrijhandelszone, dat er 
nog weinig terechtkomt van een 
specifiek politiek-Europees ge
meenschappelijk optreden. 

Het gevaar is evenmin denk
beeldig dat de EG gewoon geïden
tificeerd wordt met het Europese 

deel van de NAVO — de lid
staten lopen nu vrijwel gelijk — en 
dat men de politieke besluitvor
ming in een Atlantisch kader 
neemt, liever dan vanuit een eigen 
Europees perspektief. De socialis
tische Spaanse premier Felipe 
Gonzalez maakt zelf die gelijkstel
ling. Toen Spanje onderhandelde 
over zijn toetreding tot de EG liet 
hij verstaan dat de Spanjaarden 

Voor de Italiaanse BUZA-minister 
Andreotti lagen de onderhandelin
gen met Spanje en Portugal vrij 
moeilijk. Als mediterraan land kent 
Italië dezelfde landbouwproble
men als de nieuwkomers. Het was 
uiteindelijk Griekenland dat even 

het been stijf hield. 

Worden plassen groter, bergen hoger? 

Ekonomische prijs 
kan hoog oplopen 

Wijnland Frankrijk beziet de komst van Spanje en Portugal met argusogen. Wil het daarom nu massaal (en 
hoe!) zijn burgers bier aankaarten? (foto upi) 

open, dynamische gemeenschap 
is, geen egoïstische „klub van rij
ken" maar een gemeenschap 
waar demokratische landen thuis 
horen, zo luidden in grote lijnen de 
kommentaren. Net zoals voor 
Griekenland het geval was, vormt 
het EG-lidmaatschap ook voor 
Spanje en Portugal de erkenning 
van de weg van diktatuur naar 
demokratie die ze in tien jaar 
hebben afgelegd. 

Al die mooie woorden mogen 
echter niet doen vergeten dat de 
verruiming van de EG met grote 
problemen zal gepaard gaan. Dat 
is al gebleken toen de Gemeen
schap van zes naar negen leden 
ging, met Groot-Brittannië wiens 
Europese instelling nog altijd niet 
oogverblindend is, met Denemar
ken dat wars is van elke vorm van 
supranationale beslissing. De in
trede van Griekenland illustreerde 
de problemen die het lidmaat
schap meebrengt van een land dat 
ekonomisch, industrieel en inzake 
sociale organizatie een heel eind 
achterop ligt bij de rest van Ge
meenschap. Diezelfde problemen 
zullen er zijn voor Spanje en nog 
meer voor Portugal met zijn zeer 
zwakke industriële basis. 

Afgezien van de ekonomische 
problemen die de toetreding van 
twee nieuwe Middellandse Zee
landen meebrengt zal de verrui
ming van tien naar twaalf de be-

niet in de NAVO zouden willen 
blijven als de EG-deur voor hen 
gesloten bleef. Nu de toetreding 
geregeld is zal hij de Spanjaarden 
voor houden dat het geen pas zou 
geven nu wel uit de NAVO te 
vertrekken, en de kans is groot dat 
hij met dat argument een meerder
heid van ja-stemmen krijgt in het 
volgend jaar te houden referen
dum over het NAVO-lidmaat
schap hoewel peilingen tonen dat 
een meerderheid van Spanjaar
den daar nog steeds tegen is. 

En nu Milaan... 
Om de verwatering van de EG 

tegen te gaan kreeg de EG-top in 
Brussel o.m. een voorstel op tafel 
om de huidige besluitvorming bij 
consensus althans in een aantal 
gevallen te vervangen door beslis
sing bij meerderheid. De staats
hoofden en regeringsleiders heb
ben dat voorstel, waartegen de 
Britten al onmiddellijk bezwaar 
hebben geuit verschoven naar de 
volgende top in Milaan. Nochtans 
zal een stroomlijning van de be
sluitvorming in de EG noodzakelijk 
zijn als die Gemeenschap echt ' 
werk wil maken van een Europese 
identiteit, van een politiek die Euro
pese belangen dient en niet louter 
in het vaarwater van het Ameri
kaanse beleid blijft dobberen. 

Kommissie-voorzitter Jacques 
Delors heeft in een rapport aan de 
top één van de vele vlakken aan
getoond waarop verdiepte Euro
pese samenwerking hoogst nood
zakelijk is: die van de spits-re-
search en technologie. De infra-
struktuur, het talent de breinen 
zijn er overvloedig in Europa, maar 
als er niet op Europese schaal 
wordt samengewerkt dreigt de 
EG onherroepelijk op de VS en 
Japan ten achter te geraken en 
naar een tweederangs-rol van on
deraannemer te worden verwe
zen. Het is één van de vele belang
rijke uitdagingen waarvoor de EG 
staat als Europa echt een rol wil 
blijven spelen, en die uitdagingen 
worden niet gemakkelijker te be
antwoorden nu in plaats van tus
sen tien tussen twaalf lid-staten 
eensgezindheid zal moeten wor
den bereikt. 

H. Oosterhuys 

In Portugal werd de toetreding tot de EG veel mat
ter begroet dan in Spanje. Daar was het vooral pre
mier Mario Soares, die van die toetreding zijn grote 
politieke streefdoel had gemaakt, die jubelde. 

H ET bedrijfsleven, dat noch
tans voor de toetreding 
was, begon zich al onmid

dellijk zorgen te maken over het 
vernietigende effekt dat vrije toe
gang van industriële produkten uit 
de meer ontwikkelde EG-landen 
op de zwakke Portugese industrie 
dreigt te hebben. 

In EG-water... 
Spanje zal met gelijkaardige 

problemen worden gekonfron-
teerd. De aandacht ging in de 
laatste faze van de onderharidelin-

gen vooral naar de landbouw en 
visserij-problemen, de toegang 
van de grote Spaanse vissers-
vloot tot de EG-wateren, de toe
vloed van Spaanse en Portugese 
wijnen en landbouw-produkten op 
de EG-markt die een zware kon-
kurrentie zullen zijn voor de Fran
se, Italiaanse en Griekse boeren 
en wijnbouwers. 

Op landbouwvlak zal de toetre
ding voor Portugal en Spanje 
voordelig zijn, zoals dat ook voor 
Griekenland het geval is. Maar in 
industriële kringen maakt men zich 
zorgen over wat zal gebeuren als 

na de aanpassingsperiode van ze
ven tot tien jaar de EG-tariefrege-
lingen voor Spanje en Portugal 
zullen gelden. Spanje staat stevi
ger dan Portugal, maar men mag 
niet vergeten dat de Spaanse in
dustrie zich ontwikkeld heeft ach
ter dikke protektionistische muren 
die maakten dat Spanje zelfs een 
belangrijke auto-exporteur kon 
worden. Wanneer Spanje ver
plicht zal zijn voor zijn toevoer de 
externe EG-tarieven toe te passen 
zal diep in die bescherming gebe
ten worden. Bovendien moet 
Spanje nu ook de BTW gaan 
invoeren wat eveneens het kon-
kurrentievoordeel van de Spaan
se industriële produkten zal aan
tasten. Spanje en Portugal waren 
bereid die prijs te betalen om tot 
de selekte EG-klub toe te treden, 
maar de komende jaren zal blijken 
dat die betaling grote problemen 
zal meebrengen. H.O. 
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VU-studie over Schelde- en Noordzee 

Zeevervuiling 
nu echt aanpakken! 

land aangehaald Het is vooral een 
Deens bedrijf dat zich in deze 
matene heeft gespecializeerd en 
het zogenaamde Coastal Patrol-' 
System heeft ontwikkeld dat in de 
meeste Noordzeelanden zijn dien
sten bewijst 

Het detektie-instrumentarium is 
dermate verfijnd dat bij nacht en 
ontij namen van schepen kunnen 
ontcijferd worden maar ook de 
kwaliteit en de hoeveelheid van 
olie kan ontleed worden Het be
komen beeldmatenaal kan vervol-

In een vorige WIJ deelden wij mee dat de VU-
kamerfraktie op een persontmoeting het kwalijke 
Schelde- en Noordzeedossier opende. De aanklacht 
werd geschraagd door positieve voorstellen om de 
prangende vervuiling aan te pakken. Dat de uitgeno
digde staatssekretaris voor Leefmilieu, de h. Aerts, 
zich met het ekskuus „weerhouden" afzijdig'hield, valt 
te betreuren. De persontmoeting had tot een boeien
de konfrontatie kunnen uitgroeien! 

HET indrukwekkende VU-
dossier over de vervuiling 
van Schelde en Noord

zee IS één grote aanklacht tegen-
het gebrek aan verantwoordelijk
heidszin vanwege de overheid 

Versnipperde 
verantwoordelijk

heid 
Het ergerlijke van deze toe 

stand IS dat België in tegenstelling 
tot de andere Noordzeelanden 
weigert een bestendig luchttoe-
zicht op haar stukje Noordzee uil 
te oefenen Toen de ramp met de 
„Mont LOUIS" zich voordeed dien 
de beroep te worden gedaan op 
de Franse en Britse lucht- en 
zeemacht In het vooruitzicht van 
de uitbreiding van haar territoriale 
wateren tot 12 mijl dringt zich 
echter meer dan vroeger een des
kundige aanpak op Dat deze er 
tot nu nog met kwam moet op re
kening van „Brussel" geschreven 
worden, dat de Noordzee en de 
Schelde blijkbaar als te verwaarlo
zen beschouwt 

Deze lamlendige houding mani
festeert zich vooral in de versnip-
penng van de verantwoordelijk
heid over tal van departementen 
Zes om juist te zijn, elk met hun 
eigen stukje begroting en neiging 
om de verantwoordelijkheid naar 
mekaar toe te schuiven 

Openbare werken is onder 
meer verantwoordelijk voor het 

bouwen van lozingskonstrukties 
Verkeerswezen voor de loods-

diensten van het zeewezen en de 
haven 

Volksgezondheid voor alle na
tionale aspekten van het leefmi
lieu 

Binnenlandse Zaken voor de 
veiligheid 

Landsverdediging voor de in
schakeling van zee- en luchtmacht 
(op vrijwillige basis) 

Vlaams Gewest voor de lo-
zingspunten en het storten van 
chemisch afval 

Naast deze versnippering zijn 
er 'echter nog tal van redenen 
waarom de overheid zo weinig 
wakker ligt van de vervuiling van 
Schelde en Zee Het VU-dossier 
probeert ze te achterhalen 

„Mont Louis" 
De reden waarom België wei

gert de Noordzee tot „special sea" 
uit te roepen is onduidelijk De 
oorzaak is natuurlijk dat de over
heid met de middelen wenst in te 

Dit snuffelvliegtuig, „Observer", kan met alleen de vervuiler opsporen maar ook de uitgestorte olie ontleden 

zetten om preventief op te treden 
tegen elke vorm van vervuiling en 
blijkbaar te weinig kennis heeft 
over de kwetsbaarheid van het 
gebied 

In dit verband blijft een belang-
njke constante dat de andere 
Noordzee-landen verder staan in 
hun preventief optreden, wij ner
gens' 

Het optreden van de Zeemacht 
in de ramp van de „Mont Louis" 
heef aangetoond dat men een 
beleid voert dat gebazeerd is op 
accidentele ongevallen De lucht
macht beschikt over toestellen die 

Î NHET 
E K O ^ 

met in staat zijn dergelijke op
drachten uit te voeren 

De middelen waarover de Belgi
sche staat beschikt zijn te beperkt 
Wanneer de overheid haar verant
woordelijkheid wenst op te nemen 
moet ze over een apparaat be
schikken dat met alleen volledig 
autonoom kan optreden, maar bo
vendien alle financiële en materie
le middelen ter beschikking stel
len 

Beweren, zoals de perschef van 
minister Aerts onlangs deed, als 
zouden er geen kredieten zijn lijkt 
ongeloofwaardig Wanneer 6 de
partementen hun stukje begroting 
voor de Noordzee zouden samen
voegen IS een sluitend beleid te
gen de watervervuiling dik haal
baar' 

Om aan te tonen dat België 
tegen een redelijke prijs en in alle 
omstandigheden olievervuiling en 
vervuilers kan opsporen werden 
voorbeelden uit het nabije buiten-

SIEMENS 

Lsing leve uw linnen l 
Wasgoed - uw wasgoed - vertegenwoordigt een flink 
kapitaal. Een kapitaal dat het best rendeert met een 
Siemens WV 5700 "Komfort" wasmachine, met 
pluspunten voor elk soort was • 
• grote kapaciteit (5 kg) 
• centrifugeren tot 1.000 t/min, eventueel met 

"interval" om kreuken te voorkomen 
• meer dan 20 wasprogramma's, onder meer 

miniprogramma, wolprogramma 
• en uiteraard een roestvrij stalen trommel en kuip 

f 

Vergelijk... en kies Siemens ! Raadpleegde! 

gens in een tijd naar een grondsta-
tion of „stand by-schip" overge-
seind worden dat de vervuiler 
rechtstreeks kan benaderen 

De bewuste apparatuur kan in 
een licht tweemotong vliegtuig 
aangebracht worden De hele 
snuffeloperatie zou voor éen jaar 
werk 18 200 000 fr kosten 

Niet nodig I beweert het kabinet 
van Leefmilieu, want in het kader 
van de internationale overeen
komsten kan België over toestel
len van anc'are Noordzeestaten 
beschikken Het kabinet verwijst 
daarbij naar de „Mont-Louis"-affai-
re 

Wie zich de sukkelgang van 
deze operatie herinnert raakt wei
nig overtuigd daar dit standpunt 
Ons inziens is hier slechts een 
goed georgamzeerde aanpak in 
Europees verband waarbij België 
zijn deel doet mogelijk 

Eer het 
te laat is 

Het VU-dossier wordt afgerond 
met maatregelen om rampen als 
met de „Mont-Louis' preventief 
aan te pakken Zo zouden de 
betrokken kuststaten op de hoog
te moeten gehouden worden van 
schepen met een nsiko-hoge la
ding en voorzien zijn van een 
, keep away signaal' (hou je uit de 
buurt) waarbij aanvanngen zou
den kunnen vermeden worden 

Op de dag dat de VU haar 
Schelde-Noordzeedossier voor
stelde deelde minister Lenssens 
mee dat 85 % van de Vlaamse 
drinkwaterputten onbruikbaar is 

Wat eens te meer duidelijk 
maakt dat het probleem van afval
verwerking ernstig moet aange
pakt worden Blijven doen alsof er 
geen vuiltje aan de lucht is kan 
echt met langer meer De dossiers 
en de studies stapelen zich op, de 
voorstellen zijn gekend De over
heid moet nu beslissen Eer het 
echt te laat is' 
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HIELPEN REEDS BU DE WASBEURT 
Onze oproep verleden week is dus met nodeloos geweest onze hoop met ijdel Net voor afsluiten op 

woensdag 3 apnl liet de financiële dienst van het VU-sekretanaat weten dat het miljoenkwart ruim over
schreden werd De 1177 355 fr van verleden week groeiden aan tot het welgevulde paasei van 1 291 400 

Aan lezers die hun naam en storting nog met in de lijsten zagen, vragen wij nog even geduW 

Lijst 6 
Albert Claes, Affligem 1 000 fr 
VU-afdeling Appelterre 2000fr 
Marcel Gemoets, Scherpenheuvel 2 000 fr 
Jacques Wouters, Meise 2 000 fr 
Godelieve Ockerman, St-Pieters-Leeuw 

2 000 f r 
Emiel Kimpe, Koekelare 3000fr 
VT, Wilrijk 5000 fr 
Anoniem, Brussel 5000fr 
Anoniem, Asse 1 000 fr 
Frans Van Den Heede, Oudenaarde 2 000 fr 
Anoniem, Merksem 1 000 fr 
Anoniem, Brugge 1 000 fr 
Richard De Grom, Welle 1 000 fr 
Latomme, Hove 1 000 fr 
Anoniem, Zottegem 1 000 fr 
Anoniem, Brustem 1 000 fr 
Dirk Cardoen, Beselare 3000fr 
E Keymolen, Asse 3 000 fr 

CW.Nijlen lOOOfr 
Jeanine Van den Abeele, Overmere 1 000 fr 
Anoniem Hoeselt 500 fr 
Enk Stevens, Hoeilaart 1 000 fr 
Leo Stroobants, Wilnjk 1 000 fr 
Edmond Van Gelder Berchem 1 000 fr 
Paul De Neve, Grimbergen 1 OpO fr 
Anoniem, Maarkedal 1 000 fr 
Ag Van der Steen, Dendermonde 1 000 fr 
Clement Moortgat Grimbergen 1 000 fr 
Jos Beeck, Mechelen 1 000 fr 
J Hoste Diksmuide 1 000 fr 
FJ,Stevoort SOOOfr 
Adolf Aerts, Antwerpen 5000 fr 
Anoniem, Machelen 5000fr 
Dora De Moor, Oosterzele 5000fr 
Ludovicus Vandeperre, Asse 5 000 fr 
Albert Pauwels, Kessel-Lo SOOOfr 
Anoniem, Mol 5000fr 
Anoniem, Mol 3000fr 
Eduard Loos, Mol 2000fr 

G M, Maasmechelen 1 000 fr 
J Suetens, Berchem 5000fr 
Anoniem, Steenhuize 1 000 fr 
O De Nutte, Machelen 1 000 fr 
Gerard Laureyssens, Zoersel 1 000 fr 
Anoniem, Hamme 1 000 fr 
Alfons De Vuyst, Moerbeke 1 000 fr 
J M , Lanaken lOOOfr 
Jeroen Storme, Oudenburg 1 000 fr 
Anoniem Opwijk 1 000 fr 
Georges Goossens, Tervuren 1 000 fr 
Anoniem, Destelbergen 1 000 fr 
Antoon Soete Roeselare 1 000 fr 
Gisleen Van Vossel, Melsele 1 000 fr 
Adhemar Buyst, Halle-Kempen 1 000 fr 
Anoniem, Mortsel 1 000 fr 
Anoniem, Tessenderio 1 000 fr 
Marcel Op De Beeck, Kapellen 1 000 fr 
Anoniem, Oostende 1 000 fr 

(vervolgt) 
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^ ^ ^ ^ in 1934 sloeg Jo-
^ ^ ^ ^ ris Van Severen 

# ^ ^ V met zijn Verdinaso 
^ ^ ^ ^ V een „nieuwe mars-

^ ^ 5 P richting" in. 

In plaats van 
Diets in de zin van 
een Nederlands-
Vlaamse staats-
unie werd het bour-
gondisch. Een 
staatsunie België-
Nederland werd 
voorop gesteld 

A KIB Het Verdinaso 
I ^ ^ ^ P ^ had volgelingen in 
J ^ ^ ^ ^ ^ Nederland en een 

B ^ ^ ^ Waalse vleugel Dit 
^ ^ ^ ^ Belgicisme opende 

^ ^ ^ ^ deuren in sommige 
Brusselse salons 

maar veroorzaakte het verlies van 
sommige Vlaamse radikalen. 

In 1933 kwam het Vlaams Natio
naal Verbond (VNV) tot stand (met 
Staf De Ciercq) 

Het VNV werd niet alleen opge
richt vanuit een Grootnederlandse en 
korporatief-solidaristische motive
ring ais verweer tegen het Verdinaso, 
maar tevens om de versnipperde 
nationalistische formaties te ver
smelten. 

Niet alle nationalisten trokken op 
met het VNV en in het VNV zelf 
waren er demokraten. Het VNV wees 
overigens de diktatuur af. 

Groot-
neerlandisme 
Onder de vooraanstaande VNV-

ers zagen sommigen minder heil in 
het grootneerlandisme dan in het 
federalisme, zij het als wachthalle tot 
Dietsland. 

Achteraf mag men bedenken dat 
een driftige propaganda voor zelfbe
stuur door federalisme het Establish
ment meer beangstigd zou hebben 
dan het minder realistische groot
neerlandisme, hoe edel en behartens-
waardig dit ideaal ook moge zijn. 

Intussen waren de jaren dertig een 
tijd van groei voor Vlaams zelfbe
stuur. Ook in de staatskatolieke en 
socialistische paritjen boerde het 
unitarium achteruit. 

Na de vernederlandsing van Gent 
en de grote taalwetten begon er een 
integraal Vlaamse generatie op te 
groeien. 

Voor de niet partijpolitieke Vlaam
se organizaties was het een wassend 
getij. In 1922 was het Vlaams genees-
herenverbond ontstaan, de VAB-VTB 
in 1923, het Vlaams Ekonomisch Ver
bond in 1926, Vlaams Kruis m 1927, 
het Vlaams Ingenieursverbond in 
1928, enz-

De IJzerbedevaarten en sedert 
1933 de Vlaams-nationale Zangfees
ten kenden een grote bloei. 

In zijn laatste Terugblik volgende 
week, vraagt Maurits van Haegendo-
ren zich af hoever het stond met de 
doorbraak van de federalistische ge
dachte in de jaren voor 1940 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 6 april 
• BRT 1 • 1600 
De Trein zal driemaal fluiten, western 
• BRT 1 - 1805 
Merlina, serie 
• BRT 1 - 1830 
Alles kits?!, over arbeid 
• BRT 1 - 1900 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT1 -2020 
Mike, praatshow 
• BRT 1 - 21 20 
Terloops 
• BRT 1 - 2205 
De gelukkige vlinder, film 
• BRT 1 -2325 
Sport op zaterdag 
• BRT 2 - 1425 
Tafeltennis uit Gotenburg 
• Ned 1 - 1805 
Coronation street, serie 
• Ned 1 - 2028 
Het bloed kruipt, serie 
• Ned 1 - 2055 
Een avond met André, show 
• Ned 1 - 21 35 
Pisa, satire 
• Ned 1 - 21 50 
Achter het nieuws, info 
• Ned 1 - 2230 
Sonja op zaterdag, praatshow 
• Ned 2 - 1845 
Jeugdjournaal 
• Ned 2-1912 
Gigi, musical 
• Ned 2 - 21 05 
Hints, kwis 
• Ned 2 - 21 35 
Maria Magdalena, musical 
• Ned 2 - 2245 
Studio Sport 

Zondag 7 april 
• BRT 1 - 1200 
Urbi et Orbi, vanuit Rome 
• BRT 1 - 1430 
Handel en wandel, info 
• BRT 1 - 1500 
Kwizien, kooktip 
• BRT 1 -1545 
De herdersfluit, stnp 
• BRT 1 - 1615 
60 + , bejaardeninfo 
• BRT 1 - 1700 
De Kollega's, sene 
• BRT 1 - 1745 
Klein duimpje, strip 
• BRT 1 - 1805 
Liegebeest 
• BRT 1 - 1820 
Van pool tot evenaar, kwis 
• BRT 1 - 2005 
Sportweekend 
• BRT 1 - 2035 
Sara Dane, serie 
• BRT 1 - 21 25 
Cinemanie, filmkwis 
• BRT 1 -2225 
Reinhart Wolf, 
een reklamefotograaf 
• BRT 2 - 1430 
Ronde van Vlaanderen, 
reportage 
• Ned 1 - 1917 
The unknown Chaplin, dok 
• Ned 1 -2010 
Het oog Vanthilt, show 
• Ned 1 - 2035 
El Salvador, dok 
• Ned 1 - 21 25 

Claudia Cardinale en Klaus Kinsky in Fitzcaraldo de onmogelijke 
opdracht in het Peruaanse binnenland. Zondag 7 apnl om 21 u 30 op 
Duitsland 2 

Spitting image, satire 
• Ned 1 -2210 
Egumasra Nevze, film 
• Ned 2-2010 
Panoramiek, info 
• Ned 2 - 2045 
Snellius II expeditie, dok. 
• Ned 2 - 21 40 
Ondergedoken in 
„Alcazar", dok 

Maandag 8 april 
• BRT 1 - 1230 
Europop volop, show 
• BRT 1 - 1805 
Kameleon, jeugdinfo 
• BRT 1 - 1830 
Peter en de wolf, sprookje 
• BRT 1 - 2020 
Willem van Oranje, serie 
• BRT1 -2110 
Villa Tempo, rock en pop 
• BRT 1 - 21 50 
Van ontwerper tot model, 
modemagazine 
• BRT 2 - 1900 
Pleisterplas in Texas, 
natuurdok 
• BRT 2-2010 
Extra-time 
• Ned 1 -1600 
Een vrouw boven de veertig, 
nieuwe serie 
• Ned 1 - 1625 
Wat jij niet ziet, 
jeugdfilm 
• Ned 1 - 1830 
AVRO's sportpanorama 
• Ned 1 -2018 
De Peetvader, serie 
• Ned 1 - 2110 
De reis om de wereld 
in 80 vragen, kwis 
• Ned 1 -2215 
Simoon & Simon, serie 
• Ned 1 - 2300 
Karel van De Graaf, info ' 
• Ned 2 - 1300 
Lente in Wenen, koncert 
• Ned 2 - 1927 
Ja, natuurlijk natuurkwis 
• Ned 2 - 2045 
Maggie Forbes, serie 
• Ned 2 - 21 35 
Een kind in de 
onderwereld, dok 
• RTB 1 - 2000 
Biquefarre, film en debat 
over de boeren in België 

Dinsdag 9 april 
• BRT 1 - 1805 
Klein, klein kleutertje 

• BRT 1 - 1835 
De Smurfen, strip 
• BRT 1 - 1910 
Ergonomie, info 
• BRT 1 - 2025 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 2050 
Labyrint, over incest 
• BRT 2 - 1900 
Webster, serie 
• BRT 2 - 2025 
Baas in eigen huis, 
over vlas en wol 
• BRT 2-2110 
De goden uit het oosten, dok 
• Ned 1 - 1700 
KRO's middageditre 
• Ned 1 -1900 
Candy, Candy, stnp 
• Ned 1 - 2028 
Play-Back-show 
• Ned 1 - 21 35 
Brandpunt, info 
• Ned 1 -2210 
De ver van mijn bed show 
• Ned 1 - 2300 
Tom, Die en Harriet, sene 
• Ned 2 - 1600 
Het kleine huis, serie 
• Ned 2 - 1950 
Jongeren op een camping, dok 
• Ned 2 - 2045 
Hart voor Israël, 
inzamelaktie 

Woensdag lOapril 
• BRT 1 - 1530 
Gent-Wevelgem, reportage 
• BRT 1 - 1805 
Zeppelin, jeugdinfo 
• BRT 1 - 1830 
Midas, sene 
• BRT 1 - 1900 
Gezondheid, info 
• BRT 1 - 2025 
Namen noemen, kwis 
• BRT 1 - 2110 
Eiland, kunstinfo 
• BRT 2 - 1900 
Choky, nieuwe SF-sene 
• BRT 2-2010 
Voetbal, Europese bekers 
• Ned 1 - 1613 
Mickey en Donald, strip 
• Ned 1 - 1905 
The A-team, serie 
• Ned 1 - 2033 
De kip en het ei, serie 
• Ned 1 - 21 05 
De Peetvader, sene 
• Ned 1 - 2200 
Tros aktua, info 

• Ned 1 -2235 
Harten 2, sene 
• Ned 2 - 1922 
Van gewest tot gewest, 
regionaal nieuws 
• Ned 2 - 21 20 
Talie, film 
• Ned 2 - 2245 
Studio sport, info 
• RTB 1 - 21 50 
Baron Snoy et d'Oppuers, 
portret 

Donderdagllapril 
• BRT 1 - 1805 
De stenen zoo, jeugdfilm 
• BRT 1 - 1830 
De Freggels, serie 
• BRT 1 - 1900 
Zalmforel, kooktip 
• BRT 1 - 2020 
Hoger-Lager, kaartspel 
• BRT 1 - 21 00 
Panorama, info 
• BRT 1 - 21 50 
Dallas, serie 
• BRT 2 - 1900 
Video, info 
• BRT 2 - 2020 
Heimat, sene 
• Ned 1 - 1750 
Surinamers in Nederland, dok 
• Ned 1 - 1900 
Countdown, pop en rock 
• Ned 1 - 2028 
De Peetvader, sene 
• Ned 1 - 2115 
Het Adelaarsnest, dok 
• Ned 1 - 2205 
Rur, info 
• Ned 1 - 2250 
Mike Hammer, serie 
• Ned 2 - 1912 
Spuiters, praatshow 
• Ned 2 - 1937 
Kenmerk, info 
• Ned 2 - 2000 
Edison gala '85, show 
• Ned 2 - 2245 
De verbeelding, kunstinfo 

Vrijdag 12 april 
• BRT 1 - 1805 
Klein, klein kleutertje 
• BRT 1 - 1830 
Star trek, SF-sene 
• BRT 1 -2025 
Het laatste slachtoffer, film 
• BRT1 -2210 
Première, filminfo 
• BRT 2 - 1900 
1 week sport 
• BRT 2-20,15 
Tekstverwerking, info 
• BRT 2 - 2045 
Horizon, wetenschappelijk info 
• BRT 2 - 21 30 
De steek-er-wat-van-op-show, info 
• Ned 1 - 1900 
De akrobaten van Peking, show 
• Ned 1 - 1925 
De roze panter, strip 
• Ned 1 - 2028 
Op naar de top show, show 
• Ned 1 - 21 35 
Hier en nu, info 
• Ned 1 -2210 
The winds of war, serie 
• Ned 1 - 2320 
Hill street blues, serie 
• Ned 1 - 020 
The cameraman, film 
• Ned 2 - 1912 
Klassewerk, spel 
• Ned 2 - 2040 
Sport op vrijdag 
• Ned 2 - 21 20 
Lou Grant, sene 
• Ned 2 - 2245 
Na de jodenvervolging., dok 

ten flint 
per dag 

Zaterdag 6 april 
De trein zal driemaal fluiten 
VS-western uit 1952, met Gary 

Cooper en Grace Kelly Grace Kelly 
speelt Amy, met wie Kane (G Coo
per) gaat trouwen Uit respekt voor 
Amy's overtuiging, die geweld veroor
deelt geeft Kane zijn beroep op Maar 
op de dag van hun huwelijk arnveren 
vier bandieten (BRT 1, om 16 u.). 

Zondag 7 april 
Fitzcarraldo 
Avonturenfilm van Werner Herzog 

en Thomas Mauch over een onge
looflijke onderneming in de Peruaan
se binnenlanden Een salonboot moet 
over bergen en door wouden over 
rolhouten vertransporteerd worden 
naar een onbereikbare binnennvier 
Met o a Claudia Cardinale en Klaus 
Kinski (D. 2, om 21 u. 30). 

Maandag 8 april 
Farrebique/Biquefarre 
Filmkroniek 1946/1982 met gele-

genheidsakteurs Psuedo-dokumen-
taire over het leven van drie genera
ties van een boerenfamilie De twee 
delen van de kroniek werden opgeno
men met een tussentijd van 36 jaar 
Gevolgd door een debat over de 
situatie van de Belgische boeren 
(RTBF 1, om 15 en 20 u.) 

Dinsdag 9 april 
Executive action 
Misdaadfilm uit-C1973) met o a Burt 

Lancaster en Will Geer Een handvol 
opstandelingen zet een komplot op 
tegen president Kennedy omwille van 
diens vooruitstrevende en sociale 
ideeën Zij verzekeren zich van de 
hulp van twee ploegen beroepsmoor
denaars (3TBF 1, om 21 u.05). 

WoensdaglOapril 
Tatie 
Ned kunstfilm rond de ontmoeting 

tussen Jenne en haar oud-tante „Ta
tie", in 1914 één van de 1 ste vrouwelij
ke violisten in het Koncertgebouwor-
kest en die een biezondere relatie 
opbouwde met dirigent Willem Men
gelberg ZIJ IS nu 93 j en nodigde Jen
ne uit voor een bezoek aan Chasa 
(Zwitserland), het buitenverblijf van 
Mengelberg, waar zij de hele muziek
wereld ontmoette (Ned. 2, 21 u. 20). 

Donderd. 11 april 
La vie devant soi 
Frans drama uit 1977 met o a Simo-

ne Signoret Madame Rosa, een vroe
gere joodse prostituee past op kinde
ren van kollega's van weleer Zij heeft 
ook het Arabisch zoontje van een 
vermoorde hoer bij zich genomen 
Deze jongen blijft bij haar wonen en 
neemt haar stervensbegeleiding op 
zich (RTBF 1,om 20u.25). 

Vrijdag 12 april 
Het laatste slachtoffer 
Moderne thnller uit 1979 met o a 

Roy Schneider en Janet Margolin e a 
Nadat zijn vrouw vermoord werd, 

beleeft geheimagent Harry Hannah 
een diepe depressie en voelt zich ook 
bedreigd Hij maakt kennis met de 
geheimzinnige Ellie (BRT 1, om 
20 u. 25). 
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^/\/eien 

In een resolutie die met eenparigheid van stemmen 
werd goedgekeurd eist het Europees Parlement nieu
we maatregelen voor de bescherming van zeehonden. 
De parlementariërs willen dan het huidige invoerver
bod op huiden van zeehondenjongen in de Gemeen
schap voor onbeperkte duur wordt verlengd. Verder 
vragen ze de Lid-Staten stappen te ondernemen om 
de monniksrobben, een Europese zeehondensoort, 
voor uitsterving te behoeden. 

IN maart 1983 namen de minis
ters van de tien Lid-Staten 
een beslissing omtrent het 

invoerverbod dat op 1 oktober 
1983 van kracht werd Sinds dat 
jaar is de jacht op zeehondenjon
gen in Noorwegen stopgezet Ge
brek aan afnemers dwong de Ka-
nadese jagers er in 1983 en 1984 
toe de jacht te staken 

Het invoerverbod loopt echter 
op 1 oktober as af Naar alle 
waarschijnlijkheid zal de vraag 
naar zeehondenhuiden dan weer 
oplaaien, zodat jagers weer hun 
gang kunnen gaan Daarom is een 
nieuw verbod van onbeperkte 
duur de enige manier om de slach
ting tegen te gaan 

Klapmutsrobben en zadelrob
ben zijn zeer m trek voor hun leer 

Wanneer ze ouder zijn dan één 
jaar zijn ze het sterkst bedreigd 

Dichter bij huis zijn er ook rob
ben die met uitsterven worden 
bedreigd In 1900 waren er nog 
15000 zeehonden in de Oostzee 
Hun aantal is nu tot zo'n 200 
herleid Het aantal zeehonden in 
de Nederlandse wateren liep 
eveneens terug, van 3000 in 1930 
tot 750 nu. Het is dus opletten ge
blazen! 

Volgens het verslag is de meest 
bedreigde robbensoort in Europa 
de monniksrob die in de Middel
landse Zee leeft Men meent te 
weten dat de huiden van deze 
zeehonden in Griekenland ver
kocht worden In Sardinië werd de 
laatste zeehond m dat gebied vo
rig jaar gedood i 

^nihoudan 

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis 
vieren dit jaar hun 150-jarig bestaan, hoewel hun oor
sprong terug gaat tot in de 15de eeuw toen Antoon 
van Boergondië het „Arsenaal" oprichtte, waarin hij 
trofeeën, kleinoden en juwelen van het Boergondisch 
Huis onderbracht Later dit jaar zal aan dit 150-jarig be
staan een tentoonstelling gewijd worden, waarop we 
zeker terugkomen. 

TOCH is het nuttig nu reeds 
het bestaan te vermelden 
van een merkwaardig on

derdeel van het Museumgeheel, 
het Museum voor Blinden, onder
gebracht in de hoofdgebouwen. 
Jubelpark 10 te Brussel Sedert 
1971 reeds worden daar tentoon
stellingen ingericht voor gezichts
gehandicapten In 1984 werd aan 
het Museum voor Blinden een 
nieuwe richting gegeven met de 
permanente tentoonstelling 
„Langs Tigris en Eufraat", opgeno
men in de bestaande Museumaf
deling, waardoor blinden en slecht 
zienden aktief in het Museumle-
ven betrokken werden 

De gezichtsgehandicapten kun
nen het geëxposeerde waarne
men via beelden, reliefs en teksten 
in braille en grootschrift Tegelijk 
evenwel blijft het Museum voor 
Blinden ook voor normaal zienden 
een interessante Museumbeleve
nis 

L 

Dit jaar werd het initiatief uitge
breid met een ruimte in de afdeling 
India en Zuidoost-Azie die even
eens zowel voor de ziende als de 
visueel gehandicapte bestemd is 
Opmerkelijk daarin is de perma
nente expositie „Hindoegoden in 
beeld", waarin een inleiding gege
ven wordt op de kollektie Hindoe-
beelden van het Museum die daar 
zelf mogen aangeraakt worden, 
evenals de maquettes van tem
pels in noord en zuid India 

Voor wie met de ingewikkelde 
en zo symbolisch geladen struk-
tuur van het Hindoepanteon ver
trouwd IS, IS het duidelijk dat zo'n 
„inleiding geven" geen geringe 
taak was Toch werden op ge
slaagde wijze de 40 belangrijkste 
goden en hun manifestaties in 
relief op paneel gebracht 

Een kennismaking met het Mu
seum voor Blinden is beslist de 
moeite waard Het Museum is 
open op alle even dagen 

fco&fen 

Natuurlijk kennen we rode, witte en roze wijn en 
zelfs de Portugese „Vinho verde", een licht mousse
rend tafelwijntje met een duidelijk groenachtige glans, 
geniet al enige faam. Sommige witte wijnen hebben 
vaak een wat goudachtige tint, maar een „gele" wijn, 
nee... of die moet toch een zeldzaamheid zijn. 

DAT IS de „vin jaune" dan 
ook, maar een heel aan
gename HIJ wordt inte

graal gewonnen uit de Savagnin-
druif die zeer laat geoogst wordt, 
soms pas als de sneeuw al in de 
wijngaard ligt, in Chateau Chalon, 
een Juradorpje ontstaan uit een 
middeleeuwse abdij, op een heu
vel gelegen, zowat 25 km ten 
noorden van Arbois 

De gisting, gedurende de koude 

wintermaanden, verloopt zeer 
langzaam en de wijn rijpt zeer lang 
op fust soms wel 6 jaar, waarbij 
zich een schimmel ontwikkelt die 
verwant is met de „flor", die in 
sherry op fust ontstaat Daarna 
wordt de Chateau Chalon gebot
teld op een op een typische fles 
van ouderwets model, „clavelin" 
genaamd Hij kan stokoud worden 
Er bestaat nog „gele wijn" uit de 
18de eeuw die nog spnnglevend 
blijkt te zijn 

Het verhaal gaat dat dat de 
beroemde Louis Pasteur, die zijn 
jeugd in Arbois doorbracht gefas
cineerd was door het gistingspro
ces en het schimmelverschijnsel 
van deze merkwaardige wijn, en 
dat hij zo tot zijn bakteriologische 
onderzoekingen geïnspireerd 
werd 

De „gele wijn" van Chateau 
Chalon drinkt men vooral bij 
Gruyérekaas, bij noten, bij de 
streekgerechten uit de Jura en hij 
IS een onontbeerlijk element in de 
„Poulet au vin jaune", de terechte 
trots van de restaurants in Arbois 
Maar zijn fruitige, droge en ro
buuste smaak en doordringende 
geur maken hem ook heel ge
schikt voor met te gesofistikeerde 
visgerechten, of om te genieten bij 
pittige toastjes 

Jammer genoeg is de „vin jau
ne" zeer zeldzaam en buiten de 
Jura slechts verkrijgbaar in de 
zeer gespecializeerde wijnhandel 
Zelfs de Franse keizer Napoleon 
III wist naar de histonsche anek
dotiek vermeldt niet af van het 
bestaan van de toch uitzonderlijk 
begaafde Chateau Chalon wijnen, 
en werd hierop opmerkzaam ge
maakt door de Oostenrijkse politi
cus en diplomaat Metternich 

LACERTUS 

Twee staerten aen het beest geset, 
so pronckt oock joncker Simonet: 
verliest het beest syn roeden staert, 
syn blaauwen blyckt dan flux bewaert. 

^MeebpelBit (75) 

Achttien korrekte antwoorden op 
onze opgave nummer 73, m.b.t de 
Boergondische instellingen. Even op 
een rijtje: (1) 1531, (2) Raad van State 
en (3) goeverneur-generaal of luite
nant-generaal of stadhouder-gene
raal. 

Onze befaamde onschuldige hand 
haalde er Augusta Verhaegen uit als 
winnares Deze WIJ-lezeres woont in 
de De Beuckerstraat 66 te 2018 Ant
werpen. Proficiat Eerstdaags ont
vangt zij ons boekenpakketje. 

De anderen hoeven niet te treuren. 
Hieronder volgt een nieuwe opgave, 
de 75ste in deze reeks Aan U, beste 
lezer, om de opengelaten gegevens 
in te vullen en naar ons door te 

sturen. Vóór 15 april moet uw ant-
woordkaartje ons bereikt hebben 
WIJ, „Meespelen (75)', Bamkaden-
plein 12, 1000 Brussel 

E IND van de 16de eeuw, de 
ambtsperiode van Alexan
der Farnese in onze con

treien De Waalse katolieke ge
westen, waar de zg „malkonten-
ten" de overhand hadden gekre
gen, sloten de Unie van (1), die 
van de nieuwe goeverneur-gene
raal Farnese ruime toegevingen 
kreeg in ruil voor hun onderwer
ping en het herstel van het katoli-
cisme Aldus kreeg Farnese een 
uitgangspunt voor de militaire her
overing van de overige gewesten 

Tot en met de inname van Antwer
pen in (2) (jaartal) 

De noordelijke gewesten, sa
men met de „Vier Leden" van 
Vlaanderen, en enkele Brabantse 
steden w o Antwerpen, sloten de 
Unie van (3) in januari 1579 Deze 
Unie zette de strijd voort die meer 
en meer een godsdienstoorlog 
werd 

Zo werd de Spaanse koning 
niet meer erkend Anjou, broer 
van de Franse koning, werd als 
vorst erkend, in de hoop op Fran
se militaire hulp Doch zijn optre
den in de Nederlanden werd een 
mislukking (Franse fune), zodat hij 
zich moest terugtrekken Oranje 
werd vogelvrij verklaard en ver
moord in te (4) 

Na Farneses verovenng van het 
zuiden zetten Holland-Zeeland al
leen de strijd voort o l v Oranjes 
zoon (5) Hun weerstand werd 
begunstigd door het feit dat Farne
se moest optreden tegen Enge
land en Frankrijk, en door diens 
dood in 1592 De noordelijke ge
westen werden in feite onafhanke
lijk 
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In de Antwerpse Kempen 

Turnhout 
troef! 

In het hartje van Turnhout ligt een merkwaardig 
museum waar jaarlijks meer dan 3.000 bezoekers 
over de vloer komen. Het museum werd op 24 okto
ber 1969 na 4 jaar voorbereiding geopend. De 
vereniging „Turnhout Wereldcentrum van de Speel
kaart" nam het initiatief. De stichters zijn zonder iets 
begonnen, maar verwierven door aankoop en giften 
stilaan een rijke verzameling, die intussen overal ter 
wereld bekendheid heeft verworven. 

HET museum van de speel
kaart werd in 1977 door 
de stad Turnhout overge

nomen en behoort tot een van de 
vele toeristische troeven die de 
Antwerpse Kempen te bieden 
heeft. Momenteel loopt er een 
tentoonstelling onder het motto 
„Kunst in de Hand", waarbij de 
klemtoon ligt op het artistieke as-
pekt van de speelkaart. 

Politieke 
troeven? 

Er zijn twee soorten kaarten: 
die om mee te spelen en die om 
naar te kijken. 

Daarvoor komen de meest uit
eenlopende onderwerpen aan de 
beurt, tot zelfs de politiek. De 
meest bekende politici worden 
dus ook op speelkaarten afge
beeld. 

Bijvoorbeeld internationaal be
kende politici zoals Kohl, Mitter
rand, Thatcher, Andropov, Ghandi, 
Reagan en vele anderen. 

Er is ook een volledig kaartspel 
gewijd aan Giscard d'Estaing. 
Deze reeks deed onder het be
wind van president Giscard heel 
wat stof opwaaien. De versprei
ding ervan werd in Frankrijk zelfs 
verboden. 

Merkwaardig is ook de reeks 
rond bekenden uit de tweede we
reldoorlog, zoals Reynaud en 
Churchill. 

De hedendaagse Duitse politici 
ontbreken evenmin. 

Zelfs Vlaamse ministers en par-

Klaverenboer 
aurnhout 1880) 

lementsleden werden op kaart ge
bracht. Het zijn natuurlijk niet alle
maal troeven, dat moeten wij onze 
lezers niet uitleggen! 

Carta Mundi 
Konservator dr Eugeen van Au-

tenboer beschreef in tal van publi-
katies de historiek van de speel
kaart en van het museum. 

Turnhout dankt zijn speelkaar
tenindustrie eigenlijk aan de Boe
renkrijg en meer bepaald aan boe
renleider Pieter Corbeels en aan 

Drie „iiarten" uit een kaartspel voor Indië, gedrukt door de Turnhoutse firma Mesmaekers. (1866-1913) 

Brepols, die in 1826 de eerste 
speelkaart drukte. 

Omstreeks 1900 waren er in 
Turnhout reeds zes papierfabrie
ken die speelkaarten vervaardig
den, in 1970 nog slechts drie en 
dat bleek toen zelfs nog teveel. 

Wegens de scherpe konkurren-
tie besloten de betrokken firma's 
samen één nieuwe fabriek op te 
richten. Deze kreeg cle naam Car
ta Mundi mee en begon in 1971 te 
produceren. 

Carta Mundi werd uiteindelijk 
de enige speelkaartenfabriek in de 
Benelux en zorgt ervoor dat de 
Turnhoutse speelkaarten overal 
ter wereld verkocht worden. 

Schepen Tuur Robberechts 

heeft nog andere troeven om de 
speelkaart te propageren, zoals 
een reizende tentoonstelling met 
als tema de humor en de speel
kaart, met ondermeer stripfiguren, 
pop-artiesten, kinderen, enz. 

Verder tracht hij 'ook door wis
selende tema's de aandacht van 
het publiek voor de speelkaart te 
bestendigen. Vanaf Pasen staan 
trouwens de sport en de speel
kaart centraal. 

Victor Hugo 

Wie op bezoek gaat in Turnhout 
en door de straten wandelt merkt 
aan sommige gevels dat deze stad 
de thuis is geweest van tal van 

(^eiigfkilk um 

Wie zou geloven dat dit vriendelijk (broek)ventje in 
zijn blootje geboren werd in het hartje van de 
Kempen, in het park der Lage Landen, namelijk 
Wijchmaal (Limburg) een landelijk dorpje dat later een 
fusiegemeente van de stad Peer werd... 

Deze vreugdevolle gebeurtenis badplaats op 20 juli 
1943. 

Naar verluidt heeft hij niet veel in de wieg geslapen 
omdat hij van schoot tot schoot verhuisde totdat hij 
omviel van de vaak! 

Toen vader en moeder na een vruchtbare zelfstan
dige loopbaan de drukte van het dagelijkse leven, de 
paarden en het grote woonhuis opgaven voor een 
kleiner huisje en een rustiger leven in de vallei van de 
Dommel moest zoonlief mee verhuizen naar Peer 
Niettegenstaande de verre afstand fietste hij toch nog 
dagelijks naar de lagere school te Wijchmaal, waar de 
Vlaamse liederen van Armand Preud'homme. de 
leeuwerik en het bronsgroen eikehout bijna dagelijks 
weerklonken. 

Al snel nam men zijn kwaliteiten te baat om hem in 
te lijven als leider in het „vakantiepatronaat" en nog 
later chiroleider Ondertussen liep hij school bij de pa

ters salesianen van Don Bosco, bader elke dag vroom 
het avondgebed vóór en na. Hij behaalde met lof het 
diploma van werktuigkundige. Daarna volgde nog 
twee jaar vervolmaking in Nederland. Nog een jaar 
naar het leger en daarna aan de slag op de Fordfabrie-
ken te Genk. Alsof dit alles niet volstond volgde hij nog 
de Noordlimburgse School voor Schone Kunsten 
(trad op in 2 speelfilms, o.a. Willem van Oranje) 
studeerde aan de muziekakademie en behaalde een 
1ste prijs Sax-Baryton. 

Reeds 15 jaar is hij sekretaris van de 169 leden 
tellende plaatselijke Koninklijke Harmonie van Peer 
die 145 jaar oud is. Eveneens was hij sekretaris en 
stuwende kracht van de Kantonnale Muziekbond 
Peer, is bestuurslid van het uitvoerend komitee bij de 
Limburgse Muziekfederatie en bestuurslid bij het 
Nationaal Muziekverbond van België; waar hij mede 
aan de grondslag lag om een Nederlandstalige Kom-
munautaire Raad van het Muziekverbond van België 
op te richten en... de Walen vierkant aan de deur te 
zetten. 

Hij was 5 jaar sekretaris van de Peerder Stadskar-
naval „De Muggenblussers" en bij de Raad van Elf 
Sekretaris van de Interprovinciale Federatie Vlucht
en Draversverbond Limburg VZW en sekretaris van 
de VZW Belgische Autospeedway organisatie 
(BACO) 

Als medeoprichter en bestuurslid van vzw Werk
groep ISIS, vereniging voor natuur en milieubescher
ming kwam hij in de politiek terecht, dit na een 
afdoende strijd tegen een nutteloze A-24, een stort in 
de Dommelvallei en een onverantwoorde Noordelijke 
omleiding rond Peer In 1976 verkozen tot gemeente
raadslid en daarna in de Provincieraad, in opvolging 
van dokter Wilfried Wijsmans. 

Naast dit alles is hij samen met zijn Mia nog uitbater 
van een gezellig Vlaams Café in Peer 

U heeft het wellicht reeds geraden. Dit vriendelijk 
ventje is Paul Claes, gemeenteraadslid en provin
cieraadslid, woonachtig te Peer. 

i-,>v,jt^i:aaasfe,.--<>fe;i,TW^>,ja«iic.-^v-~»*;:^.aM^^ 

Vlaamse letterkundigen. In deze 
kunstzinnige stad wortelt de kunst 
van het kaarten drukken dus in 
een rijke bodem. 

Een voorbeeld: 
In 1948 overleed hier Jozef Si

mons, de schrijver van het meesle
pende boek „Eer Vlaanderen ver
gaat". Aan zijn huis langs de Mol-
seweg werd een gedenkplaat aan
gebracht en aan de achterzijde 
van het kasteel in de Broeders
straat staat een gedenkzuil, met 

c ^ r 
Het mu

seum ligt in 
het centrum 
van Turnhout 
200 m ten 
noorden van 
de Markt In 
de Begijnen

straat 28. Het is open op zondag en 
op woensdag- en vrijdagnamiddag. 
Groepen kunnen een rondleiding 
aanvragen, ook op andere dagen. 
Tijdens de zomer worden de ope
ningsuren trouwens uitgebreid. Voor 
een afspraak en bijkomende informa
tie kan je telefoneren op het nummer 
014-41.56.21. 

Turnhout heeft nog twee andere 
musea, het historisch en archeolo
gisch museum Taxandria, het ornito-
loglsch museum De Wielewaal en het 
museum van het Begijnhof Er is een 
gezamenlijke toegangskaart verkrijg
baar voor 45 fr. 

de titels van zijn werken en simbo-
lische uitbeeldingen in reliëf 

In de zomer van 1837 kwam 
Victor Hugo er op bezoek en zo 
vertellen zijn biografen hij schreef 
er zelfs een brief... 

Joker (Turnhout 
einde 19de eeuw) 
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Rode Duivels: het 
moeizame herstel 

15 

Vorige week gebeurde er eindelijk nog eens wat op 
een Belgisch voetbalbeld In de Heizelkuip waren ruim 
dertigduizend toeschouwers samengekomen om de 
Rode Duivels in hun werken te zien tegen de Grieken. 

ZELFS in ons voetbal leert 
men met scha en schande 
Men heeft begrepen dat 

het zozeer betrachte herstel op de 
rechthoek moet worden ingeluid 
De toeschouwers moeten over 
het spel praten en met over de dis
puten die in de wandelgangen 
worden uitgevochten Ons voetbal 
IS anderhalf jaar bezig geweest 
met wat naast en met met wat op 
het veld gebeurde 

Schaduwen 
De loges van Anderlecht, het 

zwarte geldcircuit, het omkoop
schandaal en de sanctionering, de 
scheidsrechterlijke malaise(s) en 
de afnemende belangstelling men 
vergat zowaar dat een match nog 
alti]d tweemaal vijfenveertig minu
ten duurt en dat binnen dieti jd het 
herstel moet worden vorm gege
ven 

In de match tegen de Grieken 
zette de ploeg van Thijs haar 
laatste wereldbekerkansen op het 
spel De rampzalige Balkantrip in 
de tweede helft van december 
had de Bond ertoe aangezet de 
reeds fel overladen wedstrijdka
lender nog maar eens aan te pas
sen In het weekend voor de Hei-
zelmatch werden geen kompetitie-
wedstnjden gespeeld om de voor
bereiding in de beste omstandig
heden te laten verlopen Geen 
kwetsuren en maximale koncen-
tratie was de betrachting 

De match zelf kende een bewo
gen maar geen hoogstaand ver
loop De Rode Duivels liepen over 
van goede wil maar straalden 
nooit zelfverzekerdheid uit Ach
terin ontstond er chaos op de 
flanken en het waren de Duitse 
profs Pfaff en Plessers die het 
team alsnog overeind hielden 
Over Pfaff nog dit wanneer hij dat 
echt wil IS hij de beste doelman 
van Europa Er is er gewoon geen 
betere en we mogen er met aan 
denken wat er zou gebeurd zijn in
dien iemand anders tussen het 
doelhout zou hebben gestaan In 
het middenveld zit de bondscoach 
met een probleem opgescheept 
Ceulemans en Scifo bezitten de 
topklasse maar vullen elkaar met 
aan Beide eisen van nature de rol 
van centrale spelmaker op Die 
taak werd de aanvoerder van 
Brugge terecht toevertrouwd 
maar het rendement van Scifo 
leed er onder In die middenstrook 
dichtte Rene Vanderycken trou
wens vele bressen De Limburger 
IS dit seizoen wel van erg ver sterk 
teruggekomen Voorin mist onze 

ploeg hoe dan ook gestalte en 
kracht Vandenbergh is een uitste
kende kombinatievoetballer die er 
feestelijk voor bedankt klappen te 
inkasseren Hij „stormt" nooit en 
van een echte spits mag men dat 
toch verwachten De kleine Voor-
deckers voetbalde met vlijt en 
overgave met kunde en inzicht 
maar hij komt gewicht te kort om 
internationale verdedigers opzij te 
zetten Het grootste gevaar zal in 
de toekomst dan ook vanuit het 
middenveld moeten blijven ko
men Ons voetbal wordt immers 
alsmaar armer aan echte aanval
lers Een zorgwekkende ontwikke
ling waarmee de jeugdopleiding 
— fysiek wordt van kleinsaf te 
hoog ingeschat en daardoor ver
waarloost men automatisch de 
techmsch-kreatieve vorming — 
veel heeft te maken 

Opnieuw hoop 
Bijkomende moeilijkheid was 

dat de Gneken stukken beter 

voetbalden dan verwacht Ze kre
gen voor de rust de beste kansen 
en hadden in die eerste vijfenveer
tig minuten de match moeten kun
nen winnen Maar de Rode Dui
vels mogen voorlopig nieuwe 
hoop voeden Indien ze op 1 mei 
de Polen verslaan — wat geen 
lachertje zal worden — staan ze 
er opnieuw goed voor en dan kan 
echt begonnen worden met de 
sportieve wederopbouw van de 
gesloopte voetbaltempel Het 
staat immers vast dat een sterke 
nationale ploeg groot prestige uit
straalt en het voetbal blijvende 
populanteit waarborgt 

In het huidige voetbalbestel 
moeten internationale suksessen 
behaald worden Binnenlands is 
het gebeuren te schraal en te 
mager geworden Teveel talent is 
uitgeweken en daardoor werden 
de krachtsverhoudingen ver
vormd De sterken worden ster
ker en de zwakken zwakker Een 
ontwikkeling die de belangstelling 
zeker met opvijzelt en die de spor
tieve ontplooiing van vele spelers 
afremt Een reden dus voor de 
voetbalbonzen en zich over een 
en ander te beraden Daar schijnt 
men trouwens mee begonnen 
want Ene Gerets kreeg plotse 
strafvermindering om zich beter 
op zijn internationaal wederoptre-

te dat het beeld van ons voetbal een schroothoop'^ Wees gerust lezer 
hier wil Standard Luik naar het voorbeeld van Anderlecht loges 

bouwen 

den te kunnen voorbereiden 
Maar daar houdt het met bij op Er 
moet meer gebeuren 

Minder eerste klasseklubs (en
kele ploegen vallen echt te zwak 
uit), een evenwichtige kalender 
meer topklubs (al zal dat wel een 
probleem blijken te zijn) en her

schikking van waarden bij de 
jeugdopleiding Van klemsaf moe
ten de begaafde voetballers wor
den beschermd tegen de kleer
kastpraktijken van verdedigers 
met averechtse voeten Wie gere
geld jeugdwedstrijden ziet weet 
zeker waarover wij het hebben 

Zondag Ronde van Vlaanderen 

Wie houdt 
Vanderaerden tegen? 

Zaterdag en zondag werden in Harelbeke en 
Alsemberg twee semi-klassiekers gereden en vermits 
er echt geen mogelijkheid bestond om tennis op de 
buis te brengen besloot de televisie zowaar het 
sportplebs ook eens wat te gunnen. 

•WEE aantrekkelijke koersen 
met een boeiend verloop 
en schone winnaars Zater

dag beheerste de ploeg van Post 
het gebeuren en zondag sloeg 
Laurent Fignon, die toch maar zel
den op onze wegen rijdt, zijn 
stempel op het gebeuren 

Zeldzaam 
De Brabantse Pijl kreeg er een 

andere dimensie door Wielerwed
strijden krijgen gewicht en kleur 
wanneer de grote kampioenen op 
de voorgrond treden Een soort 
die overigens zeldzaam is gewor

den Momenteel zijn er geen vijf 
die het aandurven in de finale van 
grote koersen alleen zwaar werk 
op te knappen Het ploegenspel is 
daardoor alsmaar belangrijker ge
worden Post heeft die ontwikke
ling al jaren geleden voorzien en 
er (met sukses) naar gehandeld 

In de komende weken zullen nu 
de grote slagen worden geleverd 
Zondag is er de Ronde van Vlaan
deren een week later Parijs-Rou-
baix en daarna Luik-Bastenaken-
Luik Klassiekers waaraan men 
een carrière kan ophangen Ene 
Vanderaerden zal dat inmiddels 
ook wel begrepen hebben Hij zou 
in daverende vorm verkeren maar 
moeten optornen tegen een koali-
tie van krachten die de jonge 
crack zolang mogelijk van de ab
solute top wil weghouden In de 
wielersport zeker geen nieuw ver
schijnsel Vanderaerden moet er
mee rekening houden en een aan
gepaste strategie ontwerpen Hij 

William Tackaert een sterke kan
didaat voor zondag Kan best 
deze Flandrien njdt een schitte

rend voorseizoen' 

mag met enkel op zijn eindspurt 
betrouwen In de finale moet hij de 
wedstrijd proberen te richten met 
de daaraan verbonden nsico's 
Kelly Fignon en Raes zullen hem 
met in een zetel naar de streep 
voeren Ze zouden trouwens on
gelijk hebben 

Bewijzen leveren 
Iemand die inmiddels ook al wel 

zal begrepen hebben dat er in het 
veloke" geen geschenken worden 
uitgedeeld is Fons De Wolf De 
grote belofte van destijds geloof
de dat hij op talent alleen een 
carrière kan opbouwen Daarvan 
IS hij teruggekomen Het heet dat 
hij momenteel weer goed njdt dat 
hij opnieuw durft aanvallen Indien 
dat zo IS kan onze wielrennenj 
daar alleen wel mee varen De 
Wolf IS trouwens met de enige die 
in de komende weken wat moet 
proberen goed te maken Ook van 
wereldkampioen Cnquielion mag 
men verwachten dat hij zijn trui 
eer aandoet 

Het zou erg zijn indien we bij 
het opmaken van de voorjaarsba
lans zouden moeten vaststellen 
dat onze coureurs weer naast alle 
topklassiekers hebben gegrepen 
In de huidige omstandigheden zou 
dit echt met mogen 
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Het VU-partijbestuur deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 1 april 1985 heeft 
algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen aan de pers gedaan. 

unie. Waarom trouwens worden de 
besprekingen te Geneve dan niet van 
meetaf aan gevoerd in het licht van vol
ledige uitwisseling van kennis, met 
open laboratoria, ten einde gezamen
lijk te bouwen aan een universeel 
schild? 

De Volksunie wil eveneens onder
strepen dat de Europese keuzevrijheid 
tot deelname aan het SDI-projekt zeer 
beperkt is. De deelname van de Euro
pese landen werd pas gevraagd, nadat 
de VS hadden beslist. West-Europa 
wordt aldus gedwongen een beslis
sing te akteren en daarenboven in de 
verleiding gebracht deze beslissing af 
te wegen aan de te verwachte gevol
gen voor de hoogtechnische ontwik
keling en de tewerkstelling. 

„Star Wars" 
Het „SDI-projekt" van Amerika 

wordt voorgesteld als een schild dat 
uiteindelijk de atoomwapens zou uit
schakelen. Dit is volgens de Volksunie 
een enorme illusie. Het SDI-program-
ma is de Maginot-lijn van de sterren. 
Waarom? 

Gelijktijdig wordt er immers door de 
Amerikanen gewerkt aan een ander 
nieuw projekt waardoor het eventueel 
door de Sovjetunie gebouwd schild 
kan doorbroken worden. De trieste 
ervaring van eeuwen leert ons boven
dien dat ieder nieuw defensief wapen
systeem op korte termijn gevolgd 
wordt door een offensief systeem dat 
het vorige overtreft, en omgekeerd. 

De gevaren van het Amerikaans 
„Star Wars"-programma zijn voor Eu
ropa niet te onderschatten. Indien der
gelijk schild nuttig zou kunnen zijn, dan 
geldt dit wel voor interkontinentale 
afstanden, maar veel minder zeker 
voor het Europees teater. 

Het is voorts niet denkbeeldig dat 
de star-warsbeslissing van de VS 
mede gericht is op de ekonomische 
destabilizering van de Sovjetunie. Het 
valt te vrezen dat de destabilizerende 
effekten hun weerslag zullen hebben 
op de landen die onder Russische 
hegemonie zuchten en op Europa. De 
Amerikanen van hun kant zouden kun
nen geneigd zijn zich geïsoleerd terug 
te trekken achter hun schild. 

De verklaring van president Reagan 
„dat de Verenigde Staten zouden be
reid zijn hun technologische kennis 
mede te delen aan de Sovjetunie", acht 
de Volksunie ongeloofwaardig, vanwe
ge een machtsblok, dat aan de Europe
se landen zelfs verbiedt een boorma
chine of buizen voor de Siberische 
p j[ Ie j nq te leve an de Sovje 

VU-betoging Hasselt 

8 juni 
vrijhouden! 

In plaats van deel te nemen aan het 
star-warsprojekt, moeten België en de 
overige Europese Navo-partners blij
ven ijveren voor wederzijdse algeme
ne ontwapening. Hun demokratisch 
regime moet gehandhaafd en ver
sterkt worden, als teken van hoop 
voor de onderdrukte volkeren in Oost-
Europa. De in de wereld aanwezige 
financiële en wetenschappelijke mid
delen volstaan blijkbaar nog altijd niet 
om de honger en de ellende te bannen. 
De wetenschappelijke kapaciteit 
wordt beter aangewend, ook op het 
vlak van de spitstechnologie, om de 
wereld bewoonbaar te maken in plaats 

h vc net ge 

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. 

Bon 
* - g -

Adres • 

bestelt exemplaren van „Werk voor Iedereen". 

Handtekening. 

De Volksunie vindt het onvoorstel
baar grof dat de Minister van Lands
verdediging reeds principieel de deel
name van België toezegt, zonder dat 
de volksvertegenwoordiging wordt 
geïnformeerd en de kwestie bespro
ken wordt, zonder dat zelfs de rege-
nng erover heeft beraadslaagd. In een 
normale parlementaire demokratie 
wordt deze Minister tot ontslag ge
dwongen. 

Brusselse 
overlopers 

Naar aanleiding van het PRL-kon-, 
gres stelt de Volksunie vast dat f rans-' 
talige politici zonder enige schroom 
overlopen van de ene naar de andere 
partij. Zij worden zelfs in vedette ge
plaatst Een tegengestelde ideologi
sche kleur van de omgekeerde vest 
deert hen hoegenaamd met De rij van 
overlopers breidt zich uit: Spaak, Gol, 
Moureaux, Defosset Nols, Simonet... 
om bij de groten te blijven. 

De VU doet opmerken dat er blijk
baar een totaal andere politieke kuituur 
heerst in franstalige politieke middens 
dan in de Vlaamse. Dat hiermee de af
takeling van het FDP gepaard gaat, kan 
op het eerste zicht verheugend lijken. 
De Volksunie wil voor deze euforie 
waarschuwen. 

De FDF-kanker zet zich met vele 
metastasen voort in de traditionele 
franstalige partijen. Waar de franstali
ge, Brusselse en Waalse politici ook 
staan, in welke partij ze kandideren of 
politiek bedrijven, zij blijven helaas 
behept door dezelfde anti-Vlaamse ij
ver. De frankofonie staat voor hen 
prioritair voorop. 

Brussel blijft primordiaal een Vlaams 
probleem. Tegen de franstalige menta
liteit moet een eensgezind Vlaams 
front worden gezet De VU heeft 
hiervoor al menigmaal opgeroepen. De 
VU verheugt er zich over dat het 
Overlegkomitee van Vlaamse Vereni-
jingen de oproep van de VU positief 

heeft beantwoord en een gespreksta-
f !l aanbiedt De VU hoopt dat eerlang 
lit gesprek zal starten. 

Over 4 punten moet er een radikale 
Vlaamse eensgezindheid worden ge-

ormd: 
1. Totale evenwaardigheid van de 

Vlaamse Brusselaars in het beleid van 
Ie hoofdstad, als onmisbare partners. 

2. Brussel is de hoofdstad, en geen 
derde autonoom gewest 

3. Over de grenzen wordt niet meer 
epraat. 
4. De homogeniteit en integriteit van 

Vlaams-Brabant moet volledig worden 
evrijwaard. 

Happart 
De Volksunie bezweert de regering 

iet eindeloos te blijven wachten op de 
„itspraak van de Raad van State. De 
toestand in Voeren wordt na 2 1 /2 jaar 
Happart-bewind onhoudbaar. Het 
heeft lang genoeg geduurd. 

Onmiddellijk moet Happart worden 
afgezet en de adjunkt arrondisse-
mentskommissans moet worden aan
gesteld als regenngskommissaris in 
afwachting van de benoeming van een 
Vlaamse burgemeester in de Vlaamse 
gemeente Voeren. 

Kongresmap... 
Zoals eerder gemeld kunnen 

geïnteresseerde WIJ-lezers en 
VU-leden de volledige kongres
map krijgen. Hierin steken alle 
goedgekeurde teksten, evenals 
de kongrestoespraken. 

U schrijft daartoe een kaartje 
naar het VU-sekretariaat, Barrika
denplein 12 te 1000 Brussel. 

VU-Sport- en gezinsdag 
Zondag 12 mi 1985 

Sportpait ,Me RIekker" 
te MeiÉeien 

„Top 225" 
beslecht! 

De werfaktie 1984-1985 heeft in de laatste dagen van maart zijn be
slag gekregen. Aan het meesterschap van Willy Alloo (Aalst) was 
sinds de jaarwisseling niets meer te wijzigen. JefDe RidderiDWbeek) 
verbeterde op de valreep zijn score met liefst 336 punten en Hugo 
Roggeman (Gentbrugge) die het hele jaar door in stilte maar gestaag 
doordramde wist nog een derde plaats te veroveren, Jan Caudron 
voorbij. Caudron die in haast elke top hoge punten haalde, bezit 
tevens de grote verdienste dat hij door zijn voorbeeld In het eigen ar
rondissement maar ook daarbuiten wervers aanspoorde. Nur.mer 5 
werd Maria Colemont (Beringen) die met haar kollega schepen Jan 
Cauberghsen W-Wasse//bewezen dat Limburg niet afzijdig bleef. Ze 
werden daarvoor terecht door het arrondissementeel bestuur zater
dag II. in de bloemen gezet Nog graag onze groet aan het duo Jaak 
De Groeve en Paul Van Grembergen uit Ertvelde dat het Meetjesland 
zo schitterend vertegenwoordigde. Aan allen onze dank die op een of 
andere wijze tot het sukses van werfaktie hebben meegeholpen. 

Het partijbestuur en de redaktie van ons weekblad nodigen de 26 
toppers nu reeds uit op een feestelijke ontmoeting op zaterdag 
20 april te Rijmenam! 

1. Willy Alloo, Aalst 
2. Jozef De Ridder, Dilbeek 
3. Hugo Roggeni?in, G^ntbrugge 
4. Jan Caudron, Aalst 
5. Maria Colemont Beringen 
6. Jan Galle, Lede 
7. Georges Raes, Ledegem 
8. Bert De'Cremer, Denderhoutem 
9. Anny Lenaerts, Wilrijk 

10. VU-Hassell 
11. Jan Caubergs, Beringen 
12. Jaak De Groeve, Ertvelde 
13. Paul Van Grembergen, Ertvelde 
14. Jacques Vander Haegen, Oudenaarde . 
15. Wim Baetens, Mechelen 
16. Joris Depré, Tervuren 

vu-Lier 
18. VU-Assebroek 
19. André Geens, Zottegem 
20. Herman De Wulf, Wetteren 
21. Paul Wielfaert Waregem 
22. Oktaaf Meyntjens, Zwijndrecht 
23. Erik Vandewalle, Izegem 
24. Willy De Saeger, Denderwindeke 
25. Hendrik Carette, Oostakker 
26. Jan D'Haeze, Gent-Zuid 

Punten 
deze week 

45 
336 
282 
— 
— 
— 
— 

264 
24 
— 
— 
81 
— 
81 
45 
15 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
15 
— 
12 
15 

Punten
totaal 

2514 p. 
1506 p. 
1344 p. 
1122 p. 
1059 p. 
810 p. 
783 p. 
750 p. 
657 p. 
639 p. 
615 p. 
532 p. 
531 p. 
516 p. 
483 p. 
453 p. 
453 p. 
396 p. 
387 p. 
375 p. 
355 p. 
345 p. 
342 p. 
288 p. 

249 p 
240 p 

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 
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Antwerpse OCMW-
begroting in de rode cijfers 

Waar de Stadsbegroting sloot met een gunstig saldo dankzij de fi
nanciële heksentoer van de konsolidatielening, was dit geenszins het 
geval met de tijdens de gemeenteraad van 26 maart jl. behandelde 
OCMW-begro t ing . Die sluit namelijk met een tekort van ruim 2 miljard 
frank! 

Saneringsplan 
OCMW 

niet gehaald! 
De door de VU geuite kritiek op het 

saneringsplan wordt bewaarheid. De 
ramingen van het saneringsplan blijken 
inderdaad merkelijk te gunstig te zijn 
en worden in de begroting '85 op verre 
na niet gehaald. De achterstand op het 
saneringsplan, die in 1984 reeds op 
314 miljoen fr. werd begroot, stijgt 
namelijk voor 1985 tot 429 miljoen fr. 
Het is daarenboven duidelijk dat de 
voor de volgende jaren vooropgezette 
besparingen eveneens moeilijk zullen 
kunnen verwezenlijkt worden, vooral 
omdat de tekorten voornamelijk het 
gevolg zijn van de snel stijgende uitga
ven voor de Sociale Bijstand. 

„Moderne Armoede" 
D. Stappaerts CVU) beperkte zich in 

zijn ontleding van de OCMW-begro
ting niet tot de taal der cijfers. Hij ging 
ook dieper in op de oorzaken van deze 
evolutie, die hij toeschreef aan het 
beangstigend verschijnsel van de „Mo
derne Armoede" in onze huidige wel
vaartsmaatschappij, die evenwel in vol
le • sociaal-ekonomische krisis is. 
Steeds meer mensen komen in nood
situaties terecht en dienen zich als 
laatste redmiddel tot het O C M W te 
wenden. D. Stappaerts stelde verder 
dat meer initiatieven nodig zijn voor de 
opsporing, begeleiding en hulp aan de 

sociaal noodlijdende, maar betreurde 
dat de huidige beperking van de 
OCMW-begroting met toelaat een 
meer ingrijpend sociaal beleid te voe
ren. De VU-fraktie onthield zich daar
om bij de stemming over deze begro
ting. 

Vorstschade en 
verwaarloosde pleinen 

D. Stappaerts kwam ook tussn over 
de vorstschade die twee stadsscholen 
hebben geleden. Hij stelde de verant
woordelijkheid vast van het stadsbe
stuur aangezien deze schade door het 
nemen van voorzorgsmaatregelen had 
kunnen voorkomen worden. De sche
pen weet de fout aan een te strikte 
toepassing van de richtlijnen en be
loofde dat de nodige maatregelen zou
den genomen worden om dit in de 
toekomst te vermijden. 

Deleu (VI. Blok) vroeg maatregelen 
om de verwaarloosde toestand, waarin 
de Dageraadplaats zich bevindt, op te 
klaren. R. Van Rompay (VU) sloot zich 
hierbij aan en wees erop dat nog heel 
wat andere pleinen en plaatsen in 
Antwerpen erg verwaarloosd zijn. Zij 
vroeg dat de Reinigingsdienst eens 
een extra beurt zou geven aan al de 
vervuilde plaatsen in de stad. 

Kulturele centra 
onderbezet 

F. Crick (VU) klaagde de schrijnen-

GROTE MATEN... 

Geen ijdel woord bij S H M 

Het bewijs : onze meester-kleermakers 
Van Steen en Emmerechts samen in 
één broek (maat 79) 
Zó verkrijgbaar bij SKM 
Alle denkbare maten vindt U zó klaar bij 

Kostuums, vesten, regenjassen, broe
ken tot maat 75 

SUCCES KLEDING MEYERS 
Boomsesteenweg 35, AARTSELAAR 

OPEN . alle dagen van 9 tot 18 uur - Vnjdag feest- en koopjesa-
vond tot 21 uur - Zaterdag van 9 tot 18 uur - Zon- en feestdagen 

de onderbezetting aan van de kulture
le centra. Hij haalde het voorbeeld aan 
van het KC van Wilrijk, waar slechts 1 
ambtenaar aangesteld is voor het be
heer en de werking van het KC On
danks de inzet van deze kultuurfunk-
tionans, die bijna 100 overuren per 
maand maakt, doet het KC op deze 
manier nog bijna enkel dienst voor het 
verhuren van de feestzalen en wordt 
de eigenlijke kulturele werking groten
deels verwaarloosd. F. Cnck betreurde 
dit gezien de belangrijke taak van de 
KC in deze tijd, waar de vnjetijdsbeste-
ding steeds meer aan belang wint. 

B. Vandermoere (VU) had even
eens reden tot ontevredenheid over 
een beslissing van het kollege in de 
kulturele sektor. Hij was het namelijk 
niet eens met de afwijzing van het 
verzoek van een belangrijk akteur van 
de K.J.T. om onbetaald vakantie te 
nemen. Deze nochtans in de toneelwe
reld gebruikelijke procedure, waardoor 
akteurs de kans krijgen tijdelijk van 
werksfeer te veranderen, werd thans 
niettemin niet toegestaan. 

Russisch embargo 
G. Bergers (VU) vroeg de nodige 

stappen te ondernemen om de intrek
king te bekomen van de Russische 
beslissing om geen goederen meer in 
te voeren, die verscheept zijn in de ha
ven van Antwerpen. Schepen Huyghe-
baert meende dat het om een misver
stand ging ingevolge slechte informa
tie over de epidemie van de varkens
pest in Belgié en hoopte dat spoedig 
een einde zou komen aan deze onre
delijke maatregel. 

De raadszitting eindigde ten slotte 
met een afwijzing van de vraag van 
Agaiev om naar aanleiding van de 
plaatsing van de kernraketten een offi
ciële rouw af te kondigen. Dit voorstel 
werd onontvankelijk verklaard. (P.D.M.) 

Op 5 april: 

TAK-
l<ruistocht 

Op vrijdag 5 april e.k. zet het Taalak-
tiekomitee een nieuwe stap in de sen-
sibilizeringscampagne voor amnestie 
naar aanleiding van het aanstaande 
pauselijk bezoek. 

Die dag trekt er immers doorheen 
de Mechelse binnenstad een kruis
tocht voor amnestie onder het motto 
„Recht en Rechtvaardigheid". 

Er wordt verzameld om 14 u. 30 aan 
het station te Mechelen voor een tocht 
van ongeveer 1 uur, doorheen de 
drukste Mechelse straten. 

r 

VU-protest 
tegen Franse 
ikonen-kataloog 
in Oudenaarde 

In een brief aan het schepenkollege 
protesteert de Volksunie-afdeling Ou
denaarde met klem tegen het feit dat in 
het Stadhuis een tentoonstelling van 
ikonen wordt toegelaten, waarvan de 
begeleidende teksten eentalig Frans 
zijn. 

De brief vervolgt: zoals U weet is 
Oudenaarde een Vlaamse stad waar 
geen enkele vorm van faciliteiten van 
kracht is. Bovendien verwondert het 
ons dat de Burgemeester en U, die bei
den graag gekend zijn als Vlamingen, 
dergelijke zaken toelaten. 

W I J rekenen erop dat u de verhuur-
reglementenng van stadsgebouwen 
zodanig aanpast dat er zich in de 
toekomst geen gelijkaardige feiten 
meer kunnen voordoen Inrichters die 
met aan die voorwaarden kunnen of 
willen voldoen, kunt U dan gewoon 
weigeren. 

ANTWERPEN 
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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 u. Org.- VU-Wommel-
gem 

6 WOMMELGEM: Paasfeest voor kinderen minder dan 12 jaar In Den 
Klauwaert vanaf 14 u. Gratis. 
NIJLEN-BEVEL-KESSEL: In zaal Nilania VU-paasfeest Aanvang 
14 u. 
EKEREN: Sociaal dienstbetoon Bart Vandermoere in „De Boterham" 
(Veltwijcklaan 23) van 13 u 30 tot 14u. 30. 
WOMMELGEM : Dienstbetoon Marie-Louise Van Eester van 11 u. tot 
12 u., in Den Klauwaert. 
LIER: Zangfeest in het VNC (Berlanj 80) om 20 u. Iedereen welkom 
Inschr. bij de bestuursleden Alles tegen 150 fr. Org.. FVV 
WOMMELGEM: tweede kwisavond voor Wommelgemse verenigin
gen in Den Klauwaert om 20 u 
BOOISCHOT: Parodie praat-bal om 20 u. 30, in zaal 't Spieke (Klem 
Steenweg 169). Inkom, kledij, muziek, gespreksstof, drank, alles naar 
keuze. 
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. 015-75.6965. 
EDEGEM: Eikenavond in „Drie Eiken", trappistenavond met kaas. Inr. 
VNSE. 
NIJLEN: Lente-koncert door fanfare Kempenland in feestzaal Nilania 
(Kesselsestwg). Aanvang. 19 u 30. 
HULSHOUT-HOUTVENNE-WESTMEERBEEK: Eerste vormings
avond I s.m. L. Dosfelinstituut over „Nationalisme en Federalisme", om 
20 u. in de parochiezaal te Hulshout 
NIJLEN: Kadervergadenng VU in lokaal Kempenland om 20 u 30 
EDEGEM: In Drie Eiken om 20 u. voordracht door de h. Jo Lebeer 
over „Gezondheid, eigen keuze ' " Inr- Kult. Kring en V.N.S.E. 
NIJLEN: Kaartpnjskamp „Pressen' in lokaal Kempenland om 20 u. Inr. 
V U J O 
BERCHEM: LIC. Geschieldenis Frank Seberechts spreekt over „De 
DEVLAG, de extreme vleugel in de kollaboratie", om 20 u. in het kult 
centrum Berchem (Driekoningenstr) Org.. Vlaamse Kring. 
EDEGEM: In Drie Eiken om 20u., kaartavond. Inschrijven op 
voorhand Inr.: V.NS.E. 
TURNHOUT: De nieuwste amnestiefilm met Wim Verreycken en Er-
win Brentjens. In „De Scalmei". 
EKEREN: Jaarlijks VU-lentebal in zaal De Boterham (Veltwijcklaan 
23). Tombola met waardevolle prijzen. Deuren: 20 u. Inkom: 100 fr. 
Discobar „Tyl Uilenspiegel" 
WOMMELGEM: Dienstbetoon van Bart Vandermoere, van 11 tot 
12 u, in Den Klauwaert 
LINT: VU-ééndagstrip naar Frans Vlaanderen met Walter Luyten als 
reisleider. 
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GEMEENTE ZWIJNDRECHT 
Openstaande betrekkingen 
bij het Gemeentebestuur 

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht zal bekwaamheids-
proeven inrichten met het oog op de aanwerving van: 

1. één deeltijdse biblioteekassistent(e) met een dienstpresta-
tie van 14 uur per week 

De kandidaten moeten tenminste in het bezit zijn van een 
diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig, en van 
een akte van bekwaamheid tot het houden van een openbare 
biblioteek. De bekwaamheidsproef bestaat uit een schriftelijk 
en mondeling gedeelte. 

2. drie deeltijdse biblioteekbedienden (m/v) met elk een 
dienstprestatie van 10 uur per week 

De kandidaten moeten tenminste in het bezit zijn van een 
diploma lager secundair onderwijs of gelijkwaardig, en van 
een akte van bekwaamheid tot het houden van een openbare 
biblioteek. De bekwaamheidsproef bestaat uit een schriftelijk 
en praktisch gedeelte. 

3. één deeltijdse schoonmaker(-maakster) met een dienst
prestatie van 26 uur per week 

De bekwaamheidsproef wordt schriftelijk afgenomen on
der de vorm van meerkeuzevragen. 

Alle prestaties van een personeelslid, benoemd tot biblio-
tee{cassistent of -bediende mogen samen een voltijdse betrek
king, in of buiten het openbaar biblioteekwerk niet overtref
fen. 

Voor de betrekkingen van biblioteekbediende en -assisten
tie) wordt een werfreserve van 2 jaar aangelegd. 

De kandidaturen moeten geboren zijn vóór 27 april 1968, en 
max. 50 jaar oud zijn op de dag der indiensttreding (max. 
leeftijd eventueel verhoogd met 5 jaar ingevolge toepassing 
prioriteitswetgeving). 

De kandidaten dieneo, indien nodig vergezeld van de 
nodige diploma's, gericht te worden aan de burgemeester der 
gemeente Zwijndrecht (postnummer 2730), en moeten er ten 
laatste op 26 april 1985 toekomen, of tegen ontvangstbewijs op 
het gemeentesekretariaat afgegeven worden. 

Enkel de kandidaten die hun kandidatuur aangetekend 
verzenden of tegen ontvangstbewijs op het gemeentesekreta
riaat afgeven zullen achteraf bezwaar kunnen indienen als 
ze menen ten onrechte niet op de kandidatenlijst voor te ko
men. 

De volledige opgave van de voorwaarden en de voor te 
leggen stukken is te bekomen op het gemeentesekretariaat, 
tel. 03-252.79.78. (AdvJ 
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VU-arr. Turnhout over tewerkstel l ing in de Kempen: 

Neen aan de verdere afbraak! 
Het bestuur van de Volksunie-arr. Turnhout is ten zeerste bezorgd 

om de evolutie van de tewerkstell ing in het arrondissement en meer 
^bepaald om de konkrete dreiging die weegt op de tewerkstell ing in 
enkele Kempense bedrijven 

Inzake de heropstanding van Euro-
chemic is de huidige stilte verontrus
tend De uiteindelijke beslissing lijkt 
thans minder af te hangen van de 
buitenlandse belangstelling, dan wel 
van de eigen elektnciteitsproducenten 
VU-arr Turnhout verzoekt de regering 
dan ook hoogdnngend haar invloed op 
dit vlak aan te wenden 

Het RTT-kontrak'c — van uitzonder
lijk belang voor de leefbaarheid van de 
Bell- en ATEA-vestigingen in de Kem
pen — nadert de faze vari beslissing in 
vrij grote dubbelzinnigheid VU-arr 
Turnhout is van oordeel dat terzake 
dnngend tot een beperkte prijsvraaq 
moet worden besloten, waarbij de bui

tenlandse firma's geweerd worden en 
Waalse maneuvers tot het afdwingen 
van kompensaties verhinderd worden 

V e r l i p a c k 

Inzake het dossier-Verlipack eist de 
VU dat na de faling van dit bedrijf alle 
middelen zouden aangewend worden 
voor het behoud van het inkomen van 
de ca 400 betrokken gezinnen Bij de 
hoogst wenselijke overname van de 
zetel te Mol, moeter de koppeling aan 
andere filialen en de spekulatie op een 
hogere overnamepnjs dringend wijken 
voor ds zorg voor een maximale te
werkstelling, geschraagd door de pas
sende struktuui van scholing en oplei

ding Hierbij moet tevens zorg gedra
gen worden voor de beveiliging van de 
aanverwante sektoren, zoals zandont-
ginning, glasindustne en transport 

Ook voor de firma Allard te Turn
hout IS waakzaamheid geboden in ver
band met het jammerlijke uitblijven van 
de beloofde „tweede faze" Verwante 
belangen van buiten de Kempen schij
nen hier een spel te spelen, dat van 
aard is om de toekomst van dit gezon
de Kempense bedrijf ernstig te bedrei
gen, aldus de Volksunie 

Voor het geheel van deze proble
men in een streek die aan de top staat 
inzake werkloosheid — met alleen in 
België, maar zelfs in Europal — eist de 
Volksunie van het arr Turnhout een ui
terste waakzaamheid en zo nodig een 
krachtdadig ingrijpen van de bevoeg
de ministers 

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

^ l o n i s j t e m e r 

In Du i ts land 
werden de 
m ine raa lwa te rs 
aan een 
bi jzondere 
w a a r d e t e s t 
onderworpen 

GEZONDHEID 
18 

LEVENSGELUK 
Men vroeg zich te recht af waarom mensen die 
normaal w i jnen proeven en cod i f ié ren, d i t ook n iet 
eens zouden doen voor mineraa lwaters , wa t zonder 
tw i j f e l meer dan gemot iveerd is, nu er jaar na jaar 
meer wa te r gedronken word t . De verbruiker wens t 
t rouwens t e we ten we lk soor t wa te r het beste is. 
Au to r i jden is we l de groots te hinder voor de verkoop 
van alkoholhoudende dranken, zodat de consument 
er een vervanging voor zoekt. Wegens de d ikwi j l s 
s lechte smaak van le id ingswater , wo rd t meer mine- • 
raalwater gedronken en wordt vanzel fsprekend ge
zocht naar zuivere, gezonde en verkwikkende bron
wa te rs . Als er wordt aangenomen dat er bij de 
gewone mineraalwaters geen werke l i j k s lecht sma
kende zijn,kan dit niet altijd gezegd worden van de 
gezondheidswaters. Ten einde het beste, zeer goed 
smakende, e f f i c iën te gezondheidswater u i t een ganse 
reeks te onderscheiden, werd een ploeg van gekende 
« proevers » aangesteld, nl. Max Kirschner, Gert v. 
Paczenski, Heinz Gert Woschek, Angelika Jahr en 
Jürgen Schmidt . De plechtigheid had plaats op 
9 maart 1984 in het Bremer Hotel • Columbus ». 

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

Tnnlulrin«r I i<h 

I . „ « • , . 

Apolllnarii 

Kinchncr 4 

Kk.lflHHHr 2,7 

¥ w2I 

Gcrolilcincr 
Stern 
Spnidcl 

1,8, waarb i j «TONISSTEINER SPRUDEL ALS HET 
ALLERBESTE GEZONDHEIDSWATER. we rd aangeduid. 
Het is vanzel fsprekend dat de verschi l lende f i rma 's 
geenszins verantwoorde l i j k zi jn voor de « smaak ». 
Zi j « brouwen » het water n i e t : het wo rd t geleverd 
door de onderaardse bronnen. Zij kunnen er koolzuur 
aan toevoegen, waardoor het meer kr iebel t in mond 
en keel , maar daar houdt alle manipulatie op als de 
producent zi jn water als « mineraal » w i l erkend 
zien. In Dui ts land bestaan er ongeveer driehonderd 
bronnen. De smaak van het water hangt af van de 
aard van de verschi l lende grondlagen waarlangs het 
naar de opperv lakte word t ges tuwd. Die grondlagen 
geven de per fekte smaak,- vo l gezondheid,- aan 
. TONISSTEINER SPRUDEL . . 

De ui tbater van een drank- of eetgelegenheid hecht 
zeer d ikw i j l s geen belang noch aan de kwal i te i t , 
noch aan de verscheidenheid van de minera le wa
ters waarvan hi j er toeval l ig 2 of dr ie ter beschikking 
heeft . De klant die een . TONISSTEINER SPRUDEL . 
vraagt, kr i jg t dan d ikwi j ls een minderwaardig water
t je voorgezet. Maar de klant is nog steeds koning 
en heef t recht op de waar die hij beste l t . 

D a a r o m v r a a g t u o o k bij u w winkelier,-» 

in d e d r a n k e n d i s c o u n t , als in c a f é of 

res taurant , dit b e s t e mineraa l g e z o n d 

h e i d s w a t e r . U K U N T H E T E I S E N , 

W A N T U H E B T ER R E C H T O P ! 

. TONISSTEINER SPRUDEL » werd door fijne proe
vers op de eers te plaats gekozen als het bes te ; 
wanneer de klant d i t • BESTE » vraagt, d ient de 
u i tbater d i t wa te r ter beschikking te hebben. Wie 
het nog ntet in zijn kelder heef t , w i e het thuis nog 
niet in zijn f r igo bezit, zet te zich in verbirrding m e t 
de « FIRMA ABTS • Tiense s teenweg 63, 
3040 BIERBEEK (Korbeek-Lo) - ® 016 / 46 03 11 : 
er zal u worden medegedeeld waar u het gezond
heidswater nr. 1 .TONISSTEINER SPRUDEL» kunt 
bekomen. 

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

In 1 kg Mmera lwasser s ind fo lgende fes te , geloste 
Stof fe in mg enthal ter 

Kationen : 
Natrium 
Kalium 
Ammonium 
Magnesium 
Calcium 

Kiese 

138,1 
22,5 
0.1 

171,9 
208,0 
saure 

Anionen : 
Chlorid 18,5 
Nitrat 3,3 
Sulfat 24,4 
Nitrit 0,0 
Hydrogencarbonat 1392 

[meta) 451 
Analyse des Chem. Laboratoriums Fresenius. 

Wiesbaden, vom 29 8 1969 
Deze analyse van « 

doorgeven aar 
t Levende Water » 
1 uw dokter. 

UNIVERSITEIT ANTWERPEN 
UNIVERSITAIRE 
INSTELLING ANTWERPEN 

VACANTE LEEROPDRACHTEN 
• VOLTIJDSE OPDRACHT 
- Curriculum biotechnologie: 
Leeropdrachten die de Raad van Beheer bij voorkeur als geheel zal 
toewijzen met het oog op de benoeming van een voltijds lid van het 
onderwijzend personeel 
Deze voltijdse opdracht situeert zich binnen de studienchting 
biotechnologie en omvat, naast de leeropdracht, tevens het onderzoek in 
de biotechnologie en/of de gentechnologie 
Microbiologie en practicum (60 u ), Industriële microbiologie (30 u ), 
Industriële biotechnologie (30 u ), Virologie (30 u ), Biochemische 
technieken (30 u) 

• DEELTIJDSE OPDRACHTEN 
- Departement Wiskunde: 
Hogere meetkunde (30 u ) 

- Departement Scheikunde: 
Macromoleculaire scheikunde (10 u basisbegnppen - 20 u aanvullingen) 
(30 u ), Anorganische massaspectrometne (30 u ), Petrochemie (15 u ), 
Industnele scheikunde (30 u ) 

- Departement Biologie: 
Stelselmatige plantkunde m i v paleontologie der planten (men kan 
kandideren voor het geheel of voor de onderdelen) Partim Schimmels 
(15 u ), Partim Mossen en Varens (15 u ), Partim Zaadplanten (15 u ) 
Praktische oefeningen van de systematiek hogere planten (het practicum 
wordt met afzonderlijk toegewezen) (15 u ) 

- Departement Farmaceutische Wetenschappen: 
Farmaceutische wetgeving en deontologie (10 u ) 
- Departement Romaanse Fik>logle: 
Bijzondere vraagstukken Franse letterkunde in België (30 u ) 
- Departement Rechten: 
Zakenrecht (30 u ), Jundisch practicum zakenrecht (40 u ), Vergelijkend 
fiscaal recht (45 u ), Zee- en transportrecht (45 u ), Zee- en 
transportverzekenng (45 u ), Verzekenngsrecht (45 u ), Wetgevingspolitiek 
en -techniek (45 u ), Rechtsgeschiedenis (45 u ), Rechtspsychologie 
(45 u ), Rechtsvergelijking (20 u ) 

- Departement Didactiek & Kritiek: 
Bijzondere didactiek biologie (75 u ) didactisch handelen in het ondera/ijs 
(25 u ), lessen observeren en analyseren (25 u ), lessen construeren en 
geven(25 u) 
Bijzondere didactiek sociale vorming (60 u ) didactisch handelen in het 
onderwijs (20 u ), lessen observeren en analyseren (20 u ), lessen 
construeren en geven (20 u ) 
- Curriculum biotechnologie: 
Enzymologie en practicum (40 u ), Gentechnologie en practicum (40 u ), 
Plantengenetica (vanaf 011086) (30 u ), Aquacultuur (vanaf 011086) 
(30 u) 

Kandidatuurstelling: 
Om zich kandidaat te stellen wordt men verzocht gebruik te maken van de 
verplichte sollicitatieformulieren en deze aangetekend of persoonlijk over 
te maken aan de Universitaire Instelling Antwerpen, Direktie Personeel, 
Universiteitsplein 1,2610 Wilrijk, vóór 10 mei 1985. 
Bedoelde formulieren kan men aanvragen bij deze direktie 
Tel UIA/03/8282528 

Datum van indiensttreding: 
Voorzien vanaf 1 oktober 1985 tenzij anders aangeduid 
Bijkomende inlichtingen: 
Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden op het algemeen 
nummer UIA 03/828 25 28 bij de voorzitter van het departement 
G Scheikunde, Prof Van Gneken R , toestel 216, 
D Biologie, Prof Impens I, toestel 232, 
n Farmaceutische Wetenschappen, Prof Scharpé S, toestel 313, 
D Romaanse Filologie, Prof Braet H , toestel 249, 
n Rechten, Prof Swennen H , toestel 477 of 427, 
n Didactiek & Kritiek, Prof Decoo W, toestel 227 of Prof De Corte G , 
toestel 125, 
D Curriculum biotechnologie Prof Adams F, Rector, toestel 120 

Grijp uw kans > i 
langs beide k^nteit? 

'n Kans voor nu 
'n Kans voor later 
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Gent: een raad 
boordevol interpellaties 

Nadat de vorige gemeenteraadszitting in Gent zeer snel eindigde — de 
meerderheid was niet in aantal en de oppositie verliet zeer snel de zaal — 
werd op 11 maart opnieuw een gemeenteraad bijeengeroepen. De dagorde 
bestond hoofdzakelijk uit Interpellaties. 

Toch kwamen ook nog enkele gewone punten aan bod. De gemeenteraad 
diende zijn goedkeuring te hechten aan een lening bij het Gemeentekrediet 
voor 2,2 miljard frank. 

Dezelfde dag nog kreeg het stads
bestuur een nieuwe ontwerp-konven-
tle bezorgd die nog aan het kollege 
diende voorgelegd. De volgende ge
meenteraad zal er zich mogen over 
uitspreken. De aanpassingen betreffen 
slechts wijzigingen van procedure
aard. VU en SP stemden tegen de 
voorgenomen lening. 

Beluik 
Orangiënboom 

Een aantal openbare werken wer
den goedgekeurd, enkele BPA's gewij
zigd. Het stedelijk Grond- en Bouwbe
drijf verkocht opnieuw een beluik, dit
maal het beluik Orangiënboom. Wae-
terloos van de VU formuleerde een 
aantal bedenkingen. Het gaat hier om 
een verkoop van slechts 1,3 miljoen, 
terw/ijl blijkt dat de kostprijs 2,4 miljoen 
bedraagt. Dit is een verlies van 54 t.h. 
van de inventarisprijs. Dit is het gevolg 
van een ondoordachte aankooppoli
tiek van het vorige kollege, onder druk 
van de huidige burgemeester, toen 
schepen van openbare werken. De 
toenmalige eigenaars konden toen hun 
eigendommen aan hoge prijzen ver
patsen. 

Bij nazicht van de balans van het 
SGB blijkt een duidelijke overschatting 
aanwezig van de activa; voor een 
groot deel omwille van de jaarlijkse 
aktivering van exploitatiekosten en in
tresten. Indien men hiermee zou op
houden zal het kapitaal onvoldoende 
zijn om de verliezen te dekken en de 
onroerende goederen zijn eveneens 
onvoldoende om bij de kredietinstellin
gen als waarborg te dienen voor de 
aangegane leningen. Waeterloos 
vroeg dan ook met aandrang de balans 
per 31 december 1984 op te maken 
volgens de geldende waarderingsnor
men; hij vroeg ook de aktiviteiten van 
het SGB stop te zetten en het sane
ringsplan dienaangaande aan te pas
sen. 

Schepen Ackerman meende dat al
les te wijten was aan de slechte kon-
junktuur in de immobiliën. De raad kon 
wel instemmen met een voorstel tot 
verplichte renovatie van het beluik 

door de kopers, binnen de vijf jaar na 
aankoop. 

VU-raadslid De Bleecker interpel-
leerde over de huidige situatie van de 
middenstand aan de Vrijdagmarkt. 
Door het kollege werd beloofd dat 
niets onverlet zou worden gelaten om 
meer animatie te brengen op de Vrij
dagmarkt 

Er is thans enkel markt op vrijdag en 
zaterdag. Voor het overige is het plein 
kalm en verlaten. Er werden reeds heel 
wat suggesties gedaan door de omwo
nenden maar er is nog niets gereali-
zeerd. Op vragen voor bijkomende 
terrassen wordt door het kollege niet 
ingegaan. 

Schepen Bracke zag het niet zo 
somber. Hij meende dat initiatieven 
terzake eerder vanuit de middenstand 
en de dekenijen moeten ontstaan, met 
steun van het stadsbestuur. 

Er is trouwens al heel wat gereali-
zeerd het voorbije jaar. Verpaele (VU) 
interpelleerde het kollege over de 
luchtbezoedeling in het Gentse tijdens 
de recente koudegolven. 

Door de media werden immers cij
fers gepubliceerd over luchtverontrei
niging, onder meer in het Gentse, die 
de bevolking deden alarmeren. De 
toestand was ernstig, zoals bleek uit 
een rapport van het Vlaamse Gewest 
In het Baudelohof zouden zelfs piek
waarden genoteerd zijn die boven het 
alarmpeil reikten. 

Verpaele had voor het kollege enke
le vragen: werd het stadsbestuur in 
kennis gesteld van metingen, maatre
gelen, en wanneer? De informatie blijkt 
vaak erg laat door te sijpelen. Welke 
andere wijken dan de Kanaalzone wer
den verontreinigd? Zijn er extra-ver
vuilers gelokalizeerd? 

Zo onder andere kunnen dit de 
centrales zijn; de EGW-centrale inbe
grepen. Ging men over tot het gebruik 
van zwavelarme brandstof? Is men 
tegen de extra-vervuilers opgetreden? 
Ten slotte vroeg hij nog naar het 
bestaan van een rampenplan. 

FVV geschrapt 
De schepen van Leefmilieu wees 

Wandelen met VU-Ronse 

Taalgrenswandeling te Ronse 
Velen blijken het vergeten te zijn, 

maar naast de Vlaamse faciliteitenge
meente Voeren bestaat er in Vlaande
ren ook nog zoiets als de 24.000 
inwoners tellende faciliteitenstad Ron
se. 

Onder het bestuur Van de SP-PVV-
meerderheid zijn de Ronsenaars er 
zich meer en meer rekenschap van 
gaan geven wat die faciliteiten beteke
nen. De liberalen hebben immers de 
franskiljonse versnelling ingeschakeld 
in een poging de tweetaligheid op
nieuw tot regel te verheffen. De SP 
staat er bij en kijkt er naar (of helpt nog 
een beetje mee). Het wordt dus tijd dat 
de Vlamingen nog 's één en ander 
duidelijk maken. De VU-Ronse heeft 
vorig jaar de hele toestand grondig 
doorgenomen en sindsdien een dos
sier aangelegd. Het faciliteitenstelsel 
en de praktische toepassing ervan 
blijkt een wirwar van uitzonderingsge
vallen en bijzondere maatregelen die 
doorgaans weinig voordelen voor de 
Vlamingen oplevert en in de meeste 
gevallen de vrije had laat aan Franstali
ge arrogantie. De geest en de letter 
van de wet, nietwaar... 

Voor de VU-Ronse ligt de schei
dingslijn tussen Vlaanderen en Wallo
nië echter nog altijd aan de zuidelijke 
grens van ronse en om dat te demon
streren wordt op Paasmaandag 8 april 
een eerste Taalgrenswandeling gehou
den. Voor een tochtje van ongeveer 
5 km tussen Wallonië en Vlaanderen 

starten wij op de parking van de St.-
Franciskuskring, Elzelesteenweg om 
14 u. Als u de pijlen richting Lessen (of 
Lessines) volgt vindt u de startplaats 
aan de rechterkant vlak voor het bui
tenrijden van Ronse. Achteraf is er een 
gezellig samenzijn in „Den Armen Dui
vel", St-Martensstraat 14, te Ronse. 

VU-Blankenberge 
naar Zangfeest 

We gaan weer naar Antwerpen, 
naar het Zangfeest enig in Europa. En 
zeker weer met een volle bus gelijk 
verleden jaar. 

De prijs: inbegrepen toegangskaart 
van 225 fr., en drinkgeld van de chauf
feur: 330 fr. per persoon. 

Startplaatsen: te beginnen met Aai-
gem kerk-Rodeo, 11 u. 45; Burst aan 
de kerk, 11 u. 50; Brambrugge: steen
weg en Lindekouter, 12 u.; Erpe, Vijf-
huizen, 12 u. 05; Erondegem: begin 
Zandstraat 12 u. 10; Antwerpen: aan
komst ongeveer 13 u. 15. 

Inschrijven: voor Aaigem, bij Jan de 
Vuyst, tel. 62.32.80 en bij Jaak Paere-
wijck, tel. 62.75.22 na 19 u.; voor Burst: 
R. Verhoeven, tel. 62.53.19; voor Bam-
brugge: Annemie Casteels, tel. 
62.32.75, na 19 u.; J. Govaert, tel. 
62.46.08; R. Roels, tel. 62.36.87. 

erop dat de toename van verontreini
gende stoffen overal gestegen is; zo
wel door de huisbrand als in de indus
trie. De stedelijke diensten hebben 
getracht de gegevens van de metin
gen zo snel mogelijk in het bezit te 
hebben. Enkel in het Baudelohof steeg 
het gehalte aan zwaveloxyde boven 
het alarmpeil op enkele plaatsen in de 
Kanaalzone werd de norm voor zwa-
veldioxyde overschreden. Op 17 ja
nuari is de EGW-centrale overgescha
keld op zwavelarme zuurstof. 

Het interventieplan voor Gent is het 
medische ramplenplan dat echter drin
gend aan herziening toe is. Andere 
tussenkomsten handelden over ver
keersproblemen, het voortbestaan van 
het poëziecentrum, de initiatieven bij 
de BRT-aktie Overleven. 

SP-raadslid Van de Wynckel onder
vroeg het kollege over de wijze waar
op de toelagen 1984 voor het gezin 
over de vrouwenorganizaties werd 
verdeeld. Een aantal overkoepelende 
vrouwenorganizaties ontvingen dit jaar 
geen subsidies. Dit was onder meer 
het geval met de FVV, waarin H. De 
Bleecker (VU) aktief is, en de socialisti
sche overkoepelende vrouwenorgani
zaties. Volgens schepen Bauwens 
werden politieke vrouwenorganizaties 
niet meer gesubsidieerd. 

Hij werd hierin gesteund door sche
pen De Clercq. CMBV en VVKA 
bleken geen politieke organizaties; de 
andere wel. De raadslelden waren het 
hierover niet eens. 

Vanuit de SP werd stemming ge
vraagd over een motie die echter 
meerderheid tegen oppositie werd 
verworpen. 

Carla Brion 

OOST-VUUNDEREN 
APRIL 

5 KRUIBEKE: Spreekbeurt door dhr Jan van Hemelrijck over „Leven 
en werk van Ernest Claes" in herberg „De eenhoorn". Inkom 75 fr. 
Voorverkoop: 50 fr. Aanvang: 20 u. Org. Wase Jonge Leeuwen-Krui-
beke. 

6 ERTVELDE: Opening tentoonstelling van werken van Jules de 
Trazegnies met inleiding door Jozef Peirens Om 20 u. in Vlaams Huis 
„De Veldbloem". De tentoonstelling loopt tot en met zondag 29 april 

6 EEKLO: 4de VU-kaas- en wijnavond om 19 u. 30, in jeugdhuis Beu-
kenhof (ingang Zuidmoerstraat of Stationsstraat). Prijs. 300 fr. 
(volwassenen) en 225 fr. (kinderen tot 12 j ) . Inschrijven tel. 77.84.40 
of 77.81.02 of 77.73.19. 

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

8 RONSE: Taalgrenswandeling van VU-Ronse, 5 km. Vertrek 14 u aan 
de St.-Franciscuskring (Stwg. op Elzele). Achteraf koffietafel in „Den 
armen duivel" (St-Maartensstraat 14). 

10 EEKLO: „Alternatieve geneeskunde' door mevr. Vandevelde-Ver-
cammen in „De Leke" (LekestrJ, om 19 u. 30. Inkom: 50 fr. Org.: FVV. 

13 KALKEN-LAARNE: Worstenkaarting vanaf 18 u„ in café Cremers-
huis. Ook op zondag van 9 tot 13 u. 

13 GENT: 5de wandelzoektocht door het Oude Gent Vertrek: 14 u. 30 
aan Ziekenfonds Flandria (Holstr. 21). Win één van de 2 reizen naar 
Budapest of andere waardevolle prijzen. Inl. VU-Gent-Centrum, tel. 
091-25.09.08 - 24.28.40 - 25.20.10 - 28.16.59. 

13 LOCHRISTI: Bezoek aan de kelders van Beervelde, beschilderd 
door Roger Raveel e.a. Een unieke gelegenheid om dit wereldver
maard kunstwerk te bezoeken. Afspraak aan de kerk van Beervelde 
om 14 u. Inr. Goossenaertskring Lochnsti. 

26 RONSE: In „Den Armen Duivel" (St-Maartensstraat 14), kaas- en 
wijnavond met senator Oswald Van Ooteghem. Toegang: 200 fr. 
(met wijnkelder). Org.: VU-Ronse. 

26 DESTELBERGEN-HEUSDEN: gespreksavond met alg. voorz. Vic 
Anciaux in de raadszaal van het oud gemeentehuis (Dendermond-
sestwg. 460, Destelbergen). Inkom gratis. Org.: VUJO. 

27 LOVENDEGEM: 4de Vlaams Lentebal in de parochiefeestzaal 
(KasteeldreeO. Aanvang: 20 u. 30. Met gratis tombola op inkomkaart 
Toegang: 100 fr. Voorverkoop: 80 fr. Kaarten bij de bestuursleden of 
tel. nr. 72.75.64. Iedereen welkom! Org. Vlaamse Vriendenkring 
Lovendegem en Vinderhoute. 

27 ASSENEDE: Vlaams lentebal te Bassevelde. Inkom 80 fr., voorver
koop 60 fr. 

27 AALST: 2de bal raadslid Willy Alloo, om 20 u., in zaal St-Anna. Roklijf 
te Aalst. Ten voordele van de VU-plakploeg van Aalst 

28 ASSENEDE: Samen naar het Vlaams-Nationaal Zangfeest te Ant
werpen. Kaarten in voorverkoop bij Ivan Acke, tel. 091-44.92.04 aan 
300 fr. i.p.v. 325 fr. 

HET DAGBOEK VAN 
FRANS VERLEYEN BIJ DE PAUS 

T \ N de vroeger zo machtige pauselijke 
staten is nu nog alleen het kleine Vatikaan-
stad overgebleven. Omdat het staatshoofd 

van dat land, de paus, binnenkort bij ons op 
bezoek is, ging Frans Verleyen naar Rome om daar 
in het Vatikaan zelf te gaan zien hoe de kerkelijke 
staat wordt bestuurd. 

Wie is wie in het 
Vatikaan, maar ook: 
wat doen de Belgen 
daar en hoe is het 
pausdom veranderd 
in vergelijking met 
vroeger ? Een serie 
in Knack over het 
land waar de paus 
vandaan komt. 

Van deze week af in 

knack 
MAGAZINE 
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Bij Amedee Verbruggenkring Sinaai 

Geslaagde informatie-avond 
over het OCMW 

Het is bij de Amedee Verbruggenkring Sinaai stilaan een traditie 
geworden om naast kulturele tema's ook aan de sociale aspekten van 
onze maatschappij enige aandacht te schenken. De info-avond over 
het O C M W werd door AVK-voorzit ter , Fons Van Hoydonck gesplitst 
in drie delen. Een eerste informatieve sessie, het tweede deel bestond 
uit a lgemene vragen van het publiek en in het derde deel konden indi
viduele problemen of vragen worden opgelost. 

<-\-l*'S|l%^x 

Amedee Verbruggenkring Sinaai geslaagde info-avond over het 
OCMW We bemerken OCMW-voorzitter Roger Van Ranst, moderator, 

Fons Van Hoydonck en OCMW-raadslid, Arnold Vandermeulen 

Grote armoede 
in Vlaanderen 

OCMW-voorzitter, Roger Van 
Ranst en OCMW-raadslid, Arnold 
Vandermeulen lichtten de verschillen
de werkingsterreinen en werkings
opdrachten van het O C M W toe Er 
bestaat dus vooreerst de opvang van 
echte financieleen materiele nood 

Gent-

Budapest: 

heen en terug 
Voor de vijfde maal ncht de Volks

unie-afdeling Gent-Centrum een wan
delzoektocht in 

Een wandelzoektocht steeds an
ders, voor jong en oud, die ons terug 
zal leiden langs de stoere monumen
ten van het fiere Gent maar ook langs 
kleine, soms verborgen, bezienswaar
digheden die van een stad een prach
tig en bewoonbaar geheel maken 

ledere deelnemer krijgt een ver
zorgde gids, die een mooi soevenier 
zal zijn omtrent alles wat we zullen 
hebben gezien of niet gezien Ook de 
pnjzenpot mag er dit jaar terug zijn, er 
bovenop kunnen wij zelfs twee reizen 
als hoofdprijzen bieden naar het Hon
gaarse Budapest, dit voor telkens 
twee personen 

De dag wordt afgerond met een 
uitgelezen kaas- en wijntafel, alles in de 
prijs inbegrepen 

Datum 13apnl1985 Vertrekplaats 
Ziekenfonds Flandna, Holstraat te 
9000 Gent Om 15 u waar U een kop 
koffie wordt aangeboden 

Deelnameprijs voor de wandel
zoektocht, de kaasavond en de uitge
breide informatiebrochure volwasse
nen 250 f r , kinderen C-10 j ) 150 fr 
Niet op voorhand inschrijven, brengt 
een meerprijs van 50 fr met zich mee 

Inlichtingen en inschnjvingen bij Gui
de Dekeyser, Oude Houtlei 6 te Gent, 
tel 091-250908 en Filip Van der Poor
ten, Ferd Lousbergskaai te Gent, tel 
091-242840 

Weet U dat er in Vlaanderen meer dan 
200000 mensen echt aan de grond 
z i t ten ' Daarnaast is er het beheer van 
de rusthuizen C-l- 500 bejaarden) en 
de grootste kliniek van het Waasland 
(300 bedden) Het O C M W is op éen 
na de grootste werkgever van het 
Waasland met 780 personeelsleden 

Beleid 
De grote beleidslijnen om deze gro

te onderneming te runnen, kunnen 
samengevat worden in drie punten 1 
Informatie van het publiek, 2 Inspraak, 
3 Een zo efficient mogelijke aanwen
ding van de financiële middelen 

Enkele voorname resultaten hiervan 
zijn o a de teehnische en medische 
vernieuwingen om kwaliteitsgenees-
kunde aangepast aan deze tijd te 
leveren 

Op het vlak van de bejaardentehui
zen en bejaardenzorg wordt ernaar 
gestreefd de bejaarden zolang moge
lijk thuis te laten, door het inzetten van 
een poetsdienst, klusjesmannen enz 
Een nieuw projekt staat hiervoor 
op stapel namelijk de huishoudhulp 
schoonmaaksters kunnen aan 160 fr 
per uur bekomen worden, het O C M W 
zorgt voor het inschrijven en de verze
kering van deze personen In de be
jaardentehuizen wordt de aktiviteit be
vorderd door het inrichten van ergote-
rapiediensten 

Tewerkstelling 
in OCMW 

De leden voor het vaste kader, 
worden aangeworven via een wer
vingsreserve Er wordt dan geoor
deeld volgens diploma voor het perso
neel in de verzorgingssektor Voor 
administratief personeel, schoonmaak
sters en andere betrekkingen zonder 
specifiek diploma worden examens 
afgenomen door een onafhankelijke 
kommissie De tijdelijke betrekkingen, 
DAC, BTK enz worden uitgekozen 
tussen de aangeboden kandidaten 

Inspraak 
en informatie 

Regelmatig wordt de bevolking op 
de hoogte gehouden door de stads
kroniek Hierdoor krijgen de mensen 
een duidelijk inzicht wat er met de 
centen gebeurt Een andere nieuwig
heid IS de personeelskrant in het 
OCMW, waar o a de rechten van de 
personeelsleden worden uiteengezet 
De OCMW-raden zijn besloten verga

deringen, om dit te ondervangen kan 
de bevolking, één uur voor de zitting 
van de raad haar problemen komen 
voorleggen 

Demente bejaarden 
Tot de nieuwigheden in het OCMW-

ziekenhuis behoren de centrale in-
ningsdienst, door nieuwe kontrakten 
met de dokters op punt gesteld Alle 
prestaties die men ondergaat, komen 
nu op één rekening 

De nieuwe parking van de kliniek, 
voor 124 wagens, wordt eerstdaags 
opengesteld 

Het nieuwe rust- en verzorgings
tehuis voor demente bejaarden zal 
120 bedden tellen 

Vragensessie 
Tijdens de vragensessie ging de 

grote belangstelling van het publiek uit 
naar de kostprijs in de rusthuizen en 
de onderhoudsplicht Het kostgeld be
draagt ongeveer 31 000 fr per maand 
en wordt bijgepast door het OCMW, 
bij diegenen, wiens pensioen of be
staansmiddelen met toereikend zijn 

De onderhoudsplicht, die aan de 
kinderen gevraagd wordt, is afhanke
lijk van het inkomen Daarnaast wer
den er nog talrijke individuele proble
men behandeld Het was alvast een 
leerrijke avond voor het talrijk opgeko
men publiek 

Fons Van Hoydonck 

Deze week 
in Knack Magazine 

Het land van de paus 
Van de vroegere machtige pauselijke staten is nu nog alleen het klei
ne Vatikaanstad overgebleven. Omdat het staatshoofd van dat 
land, de paus, binnenkort bij ons op bezoek komt, ging Frans 
Verleyen kijken hoe het Vatikaan wordt bestuurd. Wie is wie in het 
Vatikaan ? 

De PS van Spitaels 
Wat,voor een man is PS-voorzitter 
Guy Spitaels ? Wat is de strategie 
van zijn partij? Wat wil hij met 
de raketten en met het land ? Een 
interview. 

Zure regen 
Wat zure regen is, weet stilaan ie
dereen. De schade die aan het 
milieu wordt aangericht, is bekend. 
Maar wat kan de mens doen om dat 
proces om te keren ? 

Zeventien 
Knack sprak urenlang met jonge 
mensen van zeventien jaar. Tot slot 
van deze reeks zijn ze aan het 
woord over hun idealen en over de 
volwassenen. 

Freud 
Sigmunf Freud, de vader van de 
psycho-analyse, was tot kort vrijwel 
onaantastbaar. Maar nu geeft zijn 
werk aanleiding tot allerlei pole
mieken. Was Freud niet meer dan 
een charlatan? 

Knack Weekend 
Een huis 

in Vlaanderen 
Wat gaat er achter diskrete Vlaam
se muren schuil? Hoe leven wij, 
hoe zien onze interieurs eruit? De 
eerste aflevering in een reeks die wil 
tonen hoe Vlaanderen woont. 

Bouw 
met een vrouw 

Wist u dat er een vereniging van 
vrouwelijke architekten bestaat? 
Waarin verschilt hun werk van dat 
van hun mannelijke kollega's ? Wij 
vroegen het aan de voorzitter van 
de vereniging. 

Een tuin in Japan 
Het Belgisch paviljoen op de 
wereldtentoonstelling in Tsukuba 
bevat alvast één originele Vlaamse 
kreatie: een tuin van architekt 
Jacques Wirtz. 

Zwijgen en zweten te Aalst 

VU legt CVP-PW-
meerderheid vuur aan de schenen 

A A L S T — Volgens de demokratlsche spelregels zouden alle 
materies die niet persoonsgebonden zijn in openbare zittingen 
moeten kunnen besproken worden. Zoals reeds veelvuldig het geval 
was, weigerde de meerderheid terug een „aangebrande" interpellatie 
op de openbare zitting te plaatsen. Of hoe de CVP- lobby zijn manne
tjes beschermd ten koste van de ganse gemeenschap. Sterker nog, 
men tracht een verdachte wit te wassen zodat het risiko op verdere 
fraude reëel is. 

Ordemotie 
Het was raadslid Willy Van Mosse-

velde die bij ordemotie protesteerde 
tegen de overheveling van de interpel
latie van Jan Caudron en hemzelf naar 
de geheime zitting 

„WIJ willen het hier hebben over 
feiten en met over personen Wij me
nen dat ongeoorloofde praktijken ten 
nadele van het algemeen belang ook 
door onze medeburgers mogen gewe
ten zijn" aldus Willy Van Mossevelde. 
Burgemeester Uyttersprot bleef ech
ter op zijn standpunt en ging over tot 
de dagorde Logisch als men weet dat 
de voltallige pers in de zaal aanwezig 
was 

Na het bespreken van een reeks 
punten waarvoor opnieuw heel wat 
geld zal moeten geleend worden was 
het de beurt aan raadslid Dany Denay-
er om alle registers open te trekken 

Gewapend met talloze tussenkom
sten trachtte het oppositielid zijn kon-
trolerende taak uit te voeren Beroeps
fouten, vriendjespolitiek, desinteresse 
van het stadsbestuur werden aan de 
kaak gesteld 

„Buitenverblijf ' 
Ook raadslid Willy Alloc kwam aan 

het woord met een opbouwende sug
gestie IV m de zaterdagse markt en de 
standplaatsen voor de marktkramers 
Raadslid Van Mossevelde wees Uyt
tersprot op zijn met konsekwente hou
ding to,v het huren van een huis aan 
de Capucienenlaan 

Als toenmalig oppositielid kloeg Uyt
tersprot de verschillende uitgave aan 
BIJ de installatie van de nieuwe ge
meenteraad begin 1982 ging men werk 
maken van de reorganizatie van de 
stadsdiensten en zeker zou men het 

„buitenverblijf" aan de Capucienen
laan, deze dure en overbodige uitgave, 
zo vlug mogelijk verlaten Nu stelt 
diezelfde burgemeester voor een kon-
traktverlenging van 2 jaar aan te vra
gen 

De Regie voor grond en bouwbeleid 
werd eveneens onder de loep gelegd 
Voorzag de stadsbegroting 1984 een 
verkoopbedrag van maar liefst 9 mil
joen, tot vandaag werd geen enkel 
perceel te koop aangeboden Van 
Mossevelde stelde zich dan ook te
recht de vraag wat men schikt te doen 
met deze gronden 

Bloedzakken 
Reeds in 1982 wees een lokaal blad 

op de onregelmatigheden die gebeur
den in het Aalsterse OCMW Na een 
grondig onderzoek en gesprekken 
met de verantwoordelijken was het 
raadslid Caudron die het „fraude
beest" bij de horens pakte Zowel 
tijdens de OCMW-perskonferentie als 
tijdens diverse raadszittingen protes
teerde hij heftig tegen de houding van 
de meerderheid, en de houding van 
sommige schepenen in het bijzonder 

Samen met zijn kollega Van Mosse
velde heeft hij nog met gerust om deze 
duistere zaak aan te klagen en een 
grondig onderzoek te eisen Tijdens de 
jongste gemeenteraad bracht raadslid 
Van Mossevelde een kronologisch 
overzicht van de tussenkomsten van 
de VU-fraktie 

Jan Caudron haalde zwaar uit naar 
de meerderheid „De verantwoordelijk
heid van de huidige CVP-PVV-meer-
derheid in deze raad is verpletterend 
Het blinde fanatisme waarmee sommi
gen de verdachte koste wat het koste 
blijven in bescherming nemen, spreekt 
boekdelen De duistere rol die een 

schepen Bogaert speelt in de schoot 
van het O C M W doet de vraag rijzen 
welk belangen voor hem primeren die 
van het OCMW, dit is dus de gemeen
schap, of die van een vriend aan wie hij 
tot en met verkocht is De verantwoor
delijkheid in deze onverkwikkelijke 
zaak rust op elk van de leden van de 
meerderheid want hier betekent zwij
gen misdadige medeplichtigheid 

Als burgemeester van een stad met 
zulke bedenkelijke reputatie, is er geen 
enkele reden om fier te zijn Integen
deel. Ook uw verantwoordelijkheid in 
deze IS zeer groot, Raymond Uytter
sprot i" aldus Jan Caudron En wat 
deed de meerderheid' Zwijgen en 
zweten" Kamerlid-Quaestor Jan Cau
dron heeft ook een interpellatiever-
zoek ingediend tot de eerste minister, 
de minister van Sociale Zaken en de 
minister van Justitie We zijn benieuwd 
hoe men in Brussel zal reageren 

Bezoek aan 
de kelders 
van Beervelde 

De Goossenaertskring van Lochristi 
brengt op zaterdag 13 april een be
zoek aan de kelders van het kasteel 
van Beervelde (Lochristi) De kelders 
genieten in kunstknngen een zeer gro
te faam, en met het minst in het 
buitenland 

In de jaren '60 werd onder leiding 
van Roger Raveel de hele kelderruimte 
herschapen tot een uniek kunstwerk, 
dat door enkelen zelfs beschouwd 
wordt als een hoogtepunt Eigen aan 
de kunst van Raveel is het gebruik van 
spiegels Tevens omvat het kunstwerk 
een moderne uitvoering van het Lam 
Gods van de gebroeders Van Eyck 

De kelders van het kasteel van 
Beervelde zijn zeer uitzonderlijk toe
gankelijk 13 apnl IS dan ook een 
un'°ke gelegenheid We verzamelen 
o n 14 u aan Ie kerk van Beervelde 
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VU-werknota voor tewerkstelling 

„Zoeklicht op het Hageland" 
O p woensdag 28 maart jl. werd in Diest de werknota „Zoeklicht op 

het IHageland" voorgesteld door de politieke werkgroep van de Volk
sunie van het arrondissement Leuven. Aandachtige toehoorders en 
medewerkers waren Europarlementslid Wil ly Kuijpers, senator Rod 
Vandezande en kamerlid Luk Vanhorenbeek, samen met provincie
raadslid Marce l Gemoets en de plaatselijke raadsleden Renaat 
Rijnders en Frans Seurs. 

Hoogste 
werkloosheids

cijfers 
Samen met Limburg en het arr 

Turnhout heeft het Hageland de hoog
ste werkloosheidscijfers van Vlaande
ren 16,2 % van de aktieve bevolking i 
Dit cijfer zou nog hoger liggen indien 
er zich evenveel vrouwen als elders op 
de arbeids-(werklozen-'')markt zou
den aanbieden Deze cijfers zijn met 
echt gekend, daar men ze altijd samen-
telt met die van Leuven en omgeving, 
waar de tewerkstelling hoger ligt 

Pendelarbeid 
Mede in de hand gewerkt door de 

daling van de tewerkstelling in de 
landbouwsektor bedraagt de tewerk-
stellingsgraad in 16 van de 20 Hage-
landse gemeenten slechts tussen de 8 
en de 30 % Een groot deel van de be
volking neemt bijgevolg zijn toevlucht 
tot de pendelarbeid ongeveer 18 % 
van de bevolking moet meer dan 2 uur 
per dag reizen (Vlaams gemiddelde 
— 6,5 %) De meest geschoolde jon
geren zien daarenboven alleen uit
komst in het uitwijken uit de streek, 
waardoor er minder initiatieven en 
kansen zijn, met als gevolg nog meer 
werkloosheid 

Industrieterreinen 
De nieuwe industneterreinen in Aar

schot Diest en Tienen hebben geen 
nieuwe industrieën aangetrokken, inte
gendeel daar gevestigde bedrijven 
verplaatsten gewoon hun aktiviteiten, 
ze boden geen nieuwe arbeidsplaat
sen Ook de gemeentelijk overheden 
schieten tekort in het Hageland zij 
stellen slechts 1 werknemer per 400 te 
werk, tegenover 1 op 200 in het Vlaam
se land (en een nog hoger cijfer in Wal
lonië) 

Het gevolg daarvan is dat het gemid
delde inkomen 6 % lager ligt dan het 
Vlaamse gemiddelde, en in Korten
aken, Geetbets en Bekkevoort nog 
eens 20 % lager ligt dan in het gehele 
Hageland I 

Sociaal-kulturele 
infrastruktuur 

De sociaal-kulturele infrastruktuur 
(sport biblioteek, vorming J is ronduit 
onderontwikkeld Er is te weinig ver
nieuwing en de weinige initiatieven 
worden dan nog weinig of met onder
steund door de gemeentelijke en pro
vinciale overheden Bovendien wentelt 
de Belgische staat zijn financiële moei
lijkheden af op de gemeenten, zodat er 
nog minder geld vnjkomt voor boven
genoemde voorzieningen Voeg daar
bij dan nog eens de systematische 
benadeling van Vlaanderen in het Ge
meentefonds en je begrijpt dat platte
landsgebieden als het Hageland daar 
dubbel onder lijden Provincieraadslid 
M Gemoets voegde daaraan toe dat 
als er dan nog dergelijke initiatieven 
zijn, zoals Interleuven, dat die dan 
alleen maar voor zichzelf werken en 
de Hagelander in de kou laten staan 

Het Hageland 
vraagt„ 

Er IS in Vlaanderen misschien geen 
enkel gebied dat zo veel en zo grondig 
IS doorgelicht als het Hageland, maar 
daar bleef het ook bij Wat stelt de 
Volksunie dan v o o r ' 

Het Hageland moet zijn eigen streek 
industneel uitbouwen en versterken, 
zonder de samenwerking met de Leu
vense agglomeratie te verwaarlozen 
aan en door Leuven kan het Hageland 
zich optrekken en Leuven kan door 
decentralizatie het Hageland opkrik
ken 

Europa 
Sedert enkele jaren was het Hage

land erkend als Europees ontwikke

lingsgebied men kon genieten van 
hogere steun voor investenngen en 
ook steun ontvangen het EFRO (infra-
struktuurwerken) en het ESF (be
roepsopleiding) Er IS echter mets ge
beurd er zijn weinig of geen projekten 
ingediend door de Vlaamse regenng 
(Gaston Geens) noch door de nationa
le regenng (M Eyskens) Eind juni 
vervalt deze erkenning _ 

Dienstverlening 
De Volksunie pleit voor een betere 

dienstverlening aan de KMO's nu ver
stikt iedere KMO'er in de versnipperde 
richtlijnen van de logge bureaukrati-
sche diensten in Brussel Er moet een 
dienstverleningscentrum (steunmaat
regelen, fiskaliteit export J opgericht 
worden in éen van de stedelijke ker
nen van het Hageland 

Openbaar vervoer 
Daarbij aansluitend moet Brussel 

zoveel mogelijk van zijn overheids-

tebesturen aanporren om meer samen 
te werken Naar buiten toe moet het 
Hageland „verkocht" worden met al
leen het toenstisch interessante, maar 
ook de eigen produkten witloof, aard
beien, fruit en wijn 

(Inter)Leuven 
Leuven, met zijn universiteit moet 

zeker nog meer kansen tot ontplooiing 
knjgen en zo meer werkgelegenheid 
creëren Leuven mag echter geen 
„nieuw Brussel" worden industneen 
en administratieve diensten kunnen 
ook buiten de Leuvense West-rand 
gevestgd worden 

Bovendien mag het werk van de 
v,zw Opbouwwerk Interieuven met 
beperkt blijven tot studies, maar moet 
men in het Hageland zelf de handen uit 
de mouwen steken, zodat een toekom
stig trefcentrum Hageland werkelijk 
ook wat kan opbouwen vanuit het 
Hageland zelf' 

Een laatste, maar even belangnjke 
eis IS de splitsing van de provincie 
Brabant zodat een echte provincie 
Vlaams-Brabant direkt en beter kan 
inspelen op de behoeften van het 
Hageland 

Dirk Lambrechts 

Koiikrete stippen 
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diensten afstaan aan Leuven en de 
steden van het Hageland de decentra
lizatie moet zo ver mogelijk gaan, want 
dat betekent werk in eigen streek De 
bestaande overheidsdiensten mogen 
zeker met afgebouwd worden (denk 
maar aan de herstelplaats van de 
NMBS in Kessel-Lo) 

Als er dan meer overheidsdiensten 
in het Hageland komen, is het dnngend 
nodig dat het ook goed bereikbaar is, 
anders kunnen de steden Aarschot 
Dienst en Tienen hun „motor'-funktie 
met verwezenlijken! Op dit ogenblik 
wordt het Hageland door het IC/IR-
plan zeer stiefmoederlijk bedeeld' 

Eigen streek 
verkopen 

We moeten alle initiatieven die het 
Hageland met zijn prachtige natuur en 
toenstische interessante plaatsen pro
moten, bundelen en steunen Eerst en 
vooral moet de Hagelander zelf zich 
daarvan bewust worden (wandel- en 
verblijfstoerisme, rekreate, milieu- en 
monumentenzorg) en zo zijn gemeen-

OOSTKANTONS: 
chalets en appartementen te huur 
Tel 03-8885655 of 011-362529 

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 Schnjven met curr vitae aan 
Frans Kuijpers, Herentalse Baan 197, 
153 Zoersel 

FVV-kadervorming 
in Brabant 

Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen, Bennesteeg 2 te 9000 Gent 
(091-233883) 

De Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen ncht op woensdag 17 
apnl om 20 u een kadervormings
avond voor het arrondissement Brus-
sel-Halle-Vilvoorde in 

Zaal 't Schuurke, Oude Graanmarkt 
25 te 1000 Brussel Tema Sociale 
Zekerheid Sprekers mevr J Walgra-
ve en mevr K Vermeersch 

Donderdag 18 april om 20 u kader
vormingsavond voor het arrondisse
ment Leuven 

Zaal De Kring. J Pierrestraat te 
3200 Kessel-Lo Tema Sociale Zeker
heid Sprekers mevr M Steeno, de h 
L Vanhorenbeek en mevr K Ver
meersch 

De kadervorming over de Sociale 
Zekerheid handelt over de volgende 
aspekten begnp SZ, algemene struk-
tuur, SZ recht, ongelijkheid van de 
vrouw in de SZ, nieuwe beleidsvisies 

BRABANT 
APRIL 
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ETTERBEEK Opening Vlaams-Nationale Boekenbeurs in Trefcen
trum De Moriaan (Oudergemlaan 90) om 20 u 
ETTERBEEK Openingsreceptie bij de kunsttentoonstelling Ivan De 
Swaele, om 20 u 30, in Trefcentrum De Moriaan 
ETTERBEEK Eetfestijn in Trefcentrum De Moriaan van 11 tot 12 u 
vanaf 20 u ook bodega 
LENNIK Gans de dag open deur" in het centrum. Markt 15 en 
s avonds fuif t g v het eenjarig bestaan van het Pajottenlands 
Jongeren Info en Adviescentrum in de sporthal (A Algoetstraat) 
Discobar Bizz Toegang 60 fr in voorverkoop en 80 fr aan de kas 
ETTERBEEK Eetfestijn in Trefcentrum De Moriaan van 12 tot 18 u 
JETTE Paasfeest in het St-Pieterskollege, van 14 tot 18 u Org 
VUJO 
DIEGEM Jaarlijks VU-spagetti-festijn in zaal „Milde" (Kerktorenstr 
22) vanaf 12 u 
TIELT-WINGE Om 14 u 30 verzameling aan de kerk van Kiezegem 
Onder leiding van een gids wandelen we door deze mooie streek 
Org Vlaamse Knng Tielt-Winge 
VILVOORDE-PEUTIE Eerste grote Dance-Party in zaal ,Vooruit" 
met discobar Kilowatt & Decibel Voorverkoop 50 fr Kassa 80 fr 
Org VUJO-Vilvoorde i s m Vlaamse Vormingskring Vilvoorde 

VU-fraktJe neemt partijdigheid niet 

Zijn Tervuurse 
architekten onbekwaam? 

De VU-gemeenteraadsleden van 
Tervuren betreuren ten zeerste het 
feit dat voor het opstellen van BPA van 
de wijk Schoonenboom en Zuurberg 
te Duisburg er een architekt werd 
aangeduid, met woonachtig op het 
grondgebied Tervuren Deze aanstel
ling gebeurde op voorstel van het 
CVP-SP-PVV-schepenkollege van 
Tervuren 

Uit het antwoord van de burge
meester op vragen gesteld door de 
VU-raadsleden, blijkt overduidelijk dat 
het kollege zich met eens de moeite 
getroost heeft de architekten, wonen
de in Tervuren, te kontakteren i v m 
bedoelde opdracht Het schepenkolle-
ge verzuimde deze mensen — in 

Wijziging van 

mandatarissen 

in Haacht 
In Haacht is er een wijziging van ge

meenteraadsleden gekomen Michael 
Goddyns nam ontslag en werd opge
volgd door Mark Vermylen Bij deze 
willen we Michael hartelijk danken 
voor zijn inspanningen die hij als sche
pen van Kuituur en Sport en als ge
meenteraadslid gedaan heeft Volksu-
me-mandatans zijn in een gemeente 
als Haacht was geen gemakkelijke 
opgave 

Michael heeft echter steeds konse-
kwent zijn Vlaams-nationaal ideeen
goed uitgedragen, van harte dank 

Mark Vermylen wensen we alle 
sukses toe in de taak die hem te 
wachten staat Wij hopen dat hij als 
Volksumejongere een voldoende gro
te basis vindt om hem in zijn mandaat-
werk te steunen Immers mandatans 
zijn IS een dagdagelijkse uitdaging Wij 
wensen hem van harte sukses 

Willy Kuijpers 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R 
Salons - Kleinmeubelen - Lusters - Geschenkart ikelen 

O n k l o p b a r e pr i jzen 
DEKEizKB in k l e i n m e u b e l s e n s a l o n s 

' Cspeciale voorwaarden voor trouwers) 

Openincsureni Di., woe., vrij. van 13 tot I t u. 30 
Do., zat. van 10 tot Iff u. 30 
Zondac van 14 tot i s u. 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - I740 TERNAT - 02-582.22.22 
Staf K ie sekoms (op slechts 15 km van Brussel-centrum) 

Tervuren wonen zes architekten — de 
kans te bieden zich kandidaat te stel
len voor die opdracht 

De VU-fraktie meent dat in de huidi
ge omstandigheden waarin de bouw-
sektor zwaar te kampen heeft en geen 
enkele architekt dus werk te veel 
heeft bij het gunnen van opdrachten 
personen wonende in Tervuren abso
luut de voorrang moeten knjgen Of 
acht het schepenkollege deze mensen 
onbekwaam' 

De VU-fraktie veroordeelt onom
wonden de handelwijze van het sche
penkollege waaruit duidelijk blijkt dat 
favontisme en partijbelangen weer 
eens de bovenhand kregen 

Het toonde eens te meer aan dat 
het CVP-SP-PVV-schepenkollege van 
Tervuren in onze grote gemeente, zeer 
klem kan zijn 

VU-fraktie, Tervuren 

Zou het nog geen tijd zijn om 
aan het rijbewijs te gaan wer
ken? 

Laat u deskundig bijstaan door 
specialisten 

RIJSCHOOL 
Ferd. VERBIEST 

MOLENBEEK, 
Leopold ll-Laan 194 

(Viadukt Koekelberg) 
SCHAARBEEK, 

Leuvense steenweg 555 
(Meiserplein) 

ANDERLECHT, 
Bergense steenweg 797 

(Wijk Veeweide) 

Tel. 426.85.94. 
Afzonderlijk teone, afzonder
lijk praktijk of volledige oplei
ding, naar keuze. Fakultatief 
proefeksamen-teorie (audio-vi-
sueel) Ook teone voor brom-
fietsbewijs Ook njles op auto
matische wagen 
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Koningsstraat 103,1000 Brussel (Tel. 217.62.90) 
Gesloten op zaterdag, zondagavond en feestdagen 

Boeiend kontakt in het 
hart van Frans-Vlaanderen 

D e w e r k g r o e p „Contact " , opge
r icht d o o r V O V O (wat staat voo r 
Veren ig ing voo r On tspann ing en 
Vo lkson tw ikke l i ng Oos tende ) , 
r icht o p za te rdag 11 en zondag 
12 mei een tweedaagse reis naar 
het k l oppend hart van Frans-
V laanderen 

,Contact" , een in terv laamse 
verenig ing, w e r k t reeds enkele ja
ren nauw samen met Frans- en 
Zeeuws -V lam ingen Hun prob le
m e n kent „Con tac t " dan ook d o o r 
en d o o r Vandaar de in teressante 
ad ressen o m een leern jke en ge
zell ige toch t te maken d o o r h e e n 
Frans-Vlaanderen 

Ti jdens deze tweedaagse reis 
w o r d e n tal van typ ische „V laem-
sche " do rp jes bezoch t zoals Belle, 
S in t -Winnocksberghe , Haeze-
brouck , Cassel , C o u d e k e r c k e 
Het w o r d t met zomaar een toerist i
sche ui tstap op za te rdagavond 
11 mei IS er een gezel l ige kontakt -
a v o n d voorz ien op de vakant ie
hoeve A a n de S c h r e v e " te Boe-
schepe Tussen po t en pint zul len 
de Frans-Vlaamse p rob lemen 
door Frans-Vlamingen zelf uitge
bre id bel icht w o r d e n O o k tal van 

Diksmuide 
naar Zangfeest 

Vanuit Diksmuide wordt een busreis 
naar het Zangfeest georganizeerd Op 
zondag 28 apnl vertrekt de bus om 12 
uur op de Grote Markt Terug in 
Diksmuide rond 21 uur Prijs voor de 
busreis 220 fr Er zijn ook nog toe-
gangskaarten ter beschikking Voor 
inlichtingen en inschrijvingen gelieve 
kontakt op te nemen met Jan Colaert 
Gen Jacquesstraat 72 te Diksmuide 
(tel 501066) 

Zeeuws-V lam ingen zullen o p deze 
Frans-Vlaamse verbroeder ingsa-
v p n d aanwez ig zi jni 

Deze uitstap t i jdens het week 
eind van 11 en 12 mei gebeur t per 
bus, de plaatsen zijn beperk t to t 
50 personen 

Z in in zo'n ui tstap naar Frans-
V laanderen ? V o o r meer inlichtin
gen en inschr i jv ingen kan je 
s teeds te rech t o p het V O V Ó -
Contac t -adres Aar tsher togs t raa t 
4 te Oos tende-Mar iake rke of tel 
0 5 9 - 5 0 8 4 8 0 

Vormingscyclus 
nationalisme 
in Oostende 

Nationalisme 19de-eeuws roman
tisch gedroom of uiterst aktueel als je 
de derde wereld beki jkt ' Wat in Vlaan
d e r e n ' 

Is er nog toekomst voor het nationa
l isme' Er IS duidelijk behoefte aan 
klaarheid ter zake 

Daarom organizeert VOVO een 
dneledige vormingscyclus rond de te 
ma s Nationalisme Vlaamse Beweging 
en Vlaams-Nationalisme op zaterdag 
13 20 en 27 apnl 1985 telkens van 
9 u 30 tot 12 uur in het Oostende 
Trefcentrum Aartshertogstraat 4, 
8400 Oostende CManakerke) Na een 
inleiding door bevoegde sprekers 
staat de vraagstelling en diskussie 
centraal 

Dit alles voor slechts 100 fr (of 50 fr 
per dagdeel) koffie en dokumentatie 
inbegrepen 

Vooraf inschnjven is wenselijk bij 
VOVO Aartshertogstraat 4 te 8400 
Oostende of telefonisch 059-50 84 80 
tijdens de kantooruren Daar kun je 
ook terecht voor alle inlichtingen 

Rouw 
te Bredene 

Op 23 februan II overleed ons trouw 
VU-lid LOUIS Van Cauter Hij woonde 
pas 1 jaar te Bredene Geboren te 
Aalst in 1908 was hij aktief in het 
Daensisme Vóór en tijdens de oorlog 
stond hij in het Vlaams-Nationalisme 
wat hem een repressietijd van drie jaar 
bezorgde Met de opkomst van de VU 
had hij de moed nog met verloren om 
verder te strijden Hij bleef tot aan zijn 
dood aktief in tal van verenigingen ten 
dienste van zijn volk Met zijn heen
gaan verliest Vlaanderen een trouwe 
dienaar Namens onze leden bieden 
WIJ aan zijn vrouw en familie onze 
oprechte deelname in het verdnet 
aan' Het VU-bestuur Bredene 

WEST-VIMNDEREN 
APRIL 

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

5 IZEGEM „'t Spiegelaarke", kaarting Sint-Jonsgilde 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 
Souwens, gardiaan paters capucijnen, over „de relatie grootouders-
kleinkinderen" vooral op het domein van het geloven Inr VVVG 

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

19 BREDENE- Jaarlijks VU-ledenfeest om 20 u in feestzaal „De Benne" 
(Nukkerstr, Bredene-Sas) Mosselsouper voor 350 f r 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 

24 WAREGEM Debatavond „Vlaanderen Morgen Een uitnodiging voor 
de jeugd" Met Vic Anciaux en Willy Kuijpers In Parkhotel Groenho-
ve om 20 u Org VUJO 

26 ASSEBROEK Wij-partijen-debat over „1985 een verkiezingsjaar" In 
toneelzaal „De Zeven Torentjes" Inkom 50 fr Org Trefpunt-
Assebroek 

28 IZEGEM- Met de bus naar het Vlaams-Nationaal Zangfeest Vertrek 
aan het Vlaams Huis om 12 u 15 Vooraf inschnjvert in het Vlaams 
Huis, tel 303663, 450 fr (bus + toegangskaart) 

Feest in Ooigem 
Vorige week vierde de VU-afdeling 

Ooigem-Wielsbeke haar jaarlijks feest 
Het bestuur mocht zich verheugen in 
een knappe opkomst pakweg hon
derd leden waren immers ingegaan op 
de uitnodiging 

Voorzitter Louis Teirlinck heette ie
dereen welkom Onder de aanwezigen 
bemerkten we senator Firmin Debus-
sere provincieraadslid en schepen 
Luk Derammelaere, de gewezen pro
vincieraadsleden en schepenen Dujar-
din en Dubucquoi, evenals Jan-Pieter 
Pillaert lid van het partijbestuur en 
lijstaanvoerder van de VU-kamerlijst 
Het was ook deze laatste die de 
feestrede hield en de aanwezigen op 
het ongelooflijke belang van de aan
staande verkiezingen wees 

Ondertussen werd aangezeten 
voor een gezellig en smakelijk koud 
buffet Er was ook de huldiging van het 
oudste lid, de 82-jarige hr Desmet, die 
samen met zijn vrouw in de bloemetjes 
werd gezet De tombolapnjs werd ge
wonnen door rallyrijder Didier, de ge
kende inrichter van de jaarlijkse VU-
autozoektocht 

Het was een fijne avond, ongetwij
feld Op naar de overwinning 

TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

om de buis de baas te biijven met een tv-biad 
gebruiken TV-EKSPRES. 

, TV-EKSPRES weet alles over tv. 

Afdeling 
Hasselt rouwt! 

Afgelopen dinsdag 26 maart bereik
te ons het droevige bericht dat ere-be-
stuurslid en echtgenote van huidig 
bestuurslid, Solange Pira overleden is 

Alhoewel dit bericht met geheel on
verwachts kwam, zijn wij toch erg 
getroffen 

Solange was sinds jaren met alleen 
lid, maar ook bestuurslid Als zodanig 
hebben wij haar totale inzet voor de af
deling Hasselt kunnen bewonderen En 
dit ongeacht de omstandigheden Of 
het nu was voor een vormende aktivi-
teit of voor een kaas- en wijnavond, al
tijd was Solange de helpende hand 

Bedankt, Solange voor al die jaren 
van onbaatzuchtige inzet Aan Huib en 
de kinderen wensen wij veel sterkte 

VU-Bocholt 
hield ledenfeest 

Het Volksuniebestuur Bocholt orga-
nizeerde op vrijdag 8 maart in restau
rant Tip-Top haar jaarlijks ledenfeest 
Het was een gezellig samenzijn met 
een eenvoudig etentje 

Tijdens dit gezellig samenzijn wer
den enkele verdienstelijke medewer
kers in de bloemen gezet Provincie
raadslid Jan Latinne sprak er zijn fier
heid uit over dat de Volksunie zo goed 
IS uitgegroeid en een zeer jonge afde
ling IS geworden 

Pierke Joosten 

Sint-Truiden: 

„Noodkreet van 

een provincie" 
Limburg is een provincie met een 

dynamische bevolking en met ontzet
tende mogelijkheden! En toch verge
ten door onze bewindslieden Een pro
vincie aan de rand van de afgrond met 
de hoogste werkloosheidscijfers de 
wanhoop nabij i 

Over de problematiek van onze 
provincie, de toekomst van fruitteelt en 
steenkool spreekt onze volksverte
genwoordiger Willy De Saeygre, op 
16 apnl ek om 20 uur in het Kultureel 
Centrum De Bogaard te Sint-Truiden 

( jhn) 
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Zondag 26 en maandag 27 mei '85 

Limburgse 
Sporttweedaagse 

D o o r de Breese VU-a fde l i ng en Ve r j ong ing Bree w o r d t , b innen de 
Federat ie van V l a a m s e Kr ingen-Bree , een L i m b u r g s e S p o r t t w e e d a a g 
se geo rgan i zee rd op 26 mei (P inks te ren ) en 27 mei 1985 Het w o r d e n 
twee dagen waar gans de fami l ie aan z i jn t r ekken kan k o m e n , maar 
t evens op ve rsch i l l ende p laa tsen aan s p o r t k o m p e t i t i e w o r d t gedaan . 
Twee s p o r t i e v e dagen waaraan d o o r al le L i m b u r g s e a fde l i ngen , in 
p loeg - of in gez i nsve rband kan d e e l g e n o m e n w o r d e n . 

Op zondag 26 en maandag 27 mei 
gaat deze sporttweedaagse door in 
het Breese stadspark „De Boneput", 
gelegen tussen de Watertoren- en 
Boneputstraat, dat door de jaren heen 
gegroeid is tot een ideale plaats om tal
rijke sporten te beoefenen doch te
vens heel wat akkommodaties heeft 
om gans het gezin aan zijn trekken te 
laten komen Zo behoort de pas gere
noveerde speeltuin tot de mooiste en 
meest kmd-vnendelijke in zijn soort 

Naast dne kompetities (voetbal, vol
ley, tennis) biedt men de ganse familie 
de mogelijkheid om met sport bezig te 
zijn 

Voetbal 
Veteranentornooi voor 8 ploegen 

(zondag), open tornooi voor 8 ploegen 
(maandag), 8 spelers per ploeg 

Grandioze 
kaas- en wijnavond 
Hasselt 

Zaterdag 23 maart jl had er in de 
zaal Malpertuus te Hasselt de eerste 
„ontspannende" aktiviteit met leden, 
van dit jaar plaats 

Even vreesden we dat de zaal te 
klem zou zijn Maar mits wat wnngen 
en duwen kon iedereen toch een 
plaatsje bemachtigen 

Niet alleen de kaas, brood (van onze 
bakker Louis), maar ook de wijn bleek 
goed in de smaak te vallen, en zorgden 
voor de nodige ambiance 

De nationale aktie „Varkentje was
sen en afdrogen", kende ook in de 
afdeling een verder verloop 

De hoofdpnjs van de tomboma was 
namelijk een big van 8 weken oud De 
gelukkige winnaar van de avond was 
Gerard Van der Hallen 

Een woord van dank aan de be
stuursleden voor hun voorbeeldige in
zet 

Kortom een fijne avond, waarbij de 
afwezigen ongelijk hadden N.H. 

Volleybal 
Open tornooi, tornooi zonder aange

sloten spelers (speelsters) 

Tennis 
Een dames- en een herentornooi, 

enkel voor niet-geklasseerden, max 
50 deelnemers per tornooi 
Andere sporten 

Beugelen, petanque, mini-golf, 
12 volksspelen 

In het kader van deze tweedaagse 
gaat ook de gekende „Fiets- en Wan
delrally" door, die ieder jaar door het 
komitee „Ontdek Bree" wordt georga
nizeerd Deze twee rally's leren de 
deelnemers op een ontspannende wij
ze de mooie natuur rondrom Bree 
kennen Ze gaan door op maandag 
27 mei en talnjke pnjzen zijn eraan 
verbonden 

In twee paviljoenen is alles voorhan
den drank, broodjes, koffie, 
's Avonds barbecue (zowel op zon
dag als maandag) 

Inschnjven en inlichtingen bij sekre-
tariaat E Eyckmans, Meeuwerkiezel 
15 te 3690 Bree (011-471738) 

Vlaginhuldiging 
te Beverst 

De gemeente Groot-Bilzen telt vijf 
Volksunie-afdelingen Bilzen, Eigenbil-
zen-Hoelbeek, Munsterbilzen-Waltwil-
der Mopertingen-Hees-Rosmeer en 
Beverst-Schoonbeek 

Laatstgenoemde afdeling is de jong
ste van de vijf hetgeen haar met belet 
een gróte aktiviteit aan de dag te 
leggen Zo werd op 30 maart 1985 een 
feestmaal georganizeerd, waaraan 
tientallen leden deelnamen en waarbij 
ook heel wat vrienden uit de omliggen
de afdelingen aanwezig waren, o m 
schepen F Brepoels, en de gemeente
raadsleden R Peumans, Cl Huygen en 
J Dops evenals OCMW-lid P Mar
tens 

Na toespreken van voorzitter Snel-
linx en schepen Jos Roebben had de 
inhuldiging van de nieuwe afdelings-
vlag plaats Peters waren mevrouw 
Ghislaine Meesters, echtgenote van 
wijlen de stichter van de VU-Beverst 
en oud-senator E Raskin 

W I J wensen de afdeling Beverst-
Schoonbeek veel sukses toe en ho
pen dat ZIJ samen met de vier andere 
afdelingen van Groot-Bilzen een 
vruchtbare werking in dit verkiezings
jaar zal ontplooien 

Maasmechelen 
naar Zangfeest 

Er vertrekt een bus bij Kellens om 
11 u 45 (instappen in de NoordstraaO 
Prijs 400 fr (toegangskaart inbegre
pen) Inschrijven bij Jaak Gilissen, 
Everstraat 10 of Rijksweg 318 Wij 
sluiten aan bij de deelnemers uit 
Riemst 

LIMBURG 
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 

14 SINT-TRUIDEN In het kult centrum De Bogaard, om 20 u, spreekt 
volksvertegenwoordiger Willy Desaeyere over de Limburgse proble
men, op uitnodiging van VU-St-Truiden De toegang is vnj voor ieder
een i 

26 PEER-WIJCHMAAL Reuze kienavond ten voordele van centrum 
sociaal werk In het ontmoetingscentrum Wijchmaal-Peer Aanvang 
20 u 

27 BREE Groot Vlaams Lentebal in zaal El Toro (Malta Bree) Aanvang 
20 u 

In memoriam Pierre Coninx 
Op 27 maart 1985 overleed op 55-ja-

nge leeftijd onze vriend Pierre Coninx, 
lid van de Volksunie-afdeling Eigenbil-
zen-Hoelbeek 

De overledene was sedert vele ja
ren aktief in het plaatselijk bestuur, 
waar hij zich onderscheidde door een 
nooit aflatende ijver en stiptheid Ook 
bekleedde hij eveneens sedert jaren 
de funktie van afdelingsafgevaardigde 
in de arrondissementsraad van de 
Volksunie Tongeren-Maaseik Bekend 
van hem is dat hij alle vergadenngen 
van deze raad bijwoonde zelfs wan
neer de agenda van weinig of geen be
lang was of wanneer de weersomstan
digheden biezonder slecht waren 

Pierre Coninx werd op 30 maart 
1985 onder een grote volkstoeloop 
begraven De Vlaamse harmonie 

„Recht door Zee" begeleidde hem 
naar zijn rustplaats 

Op het kerkhof werd achtereenvol
gens een grafrede gehouden door 
Jean Geraerts, voorzitter van de afde
ling Eigenbilzen-Hoelbeek en door de 
voorzitter van „Recht door Zee" 

Vermelden wij tenslotte nog dat de 
begrafenis werd bijgewoond door tal
loze politieke vnenden uit de gemeen
te o m burgemeester J Sauwens, oud-
senator E Raskin, de schepenen F 
Brepoels en J Roebben, de gemeente
raadsleden G Jans, R Peumans, Cl 
Huygen, N Plusquin e a 

De dood van Pierre Coninx bete
kent voor de afdeling Eigenbilzen-
Hoelbeek een groot verlies waaraan 
maar moeilijk zal kunnen worden ver
holpen 

Aanbevolen huizen 

Midijkaas 
Affligem 

DE PALMENAER 
Dr in de Rechten 

Prinses Maria Christinalaan 6 
8320 ASSEBROEK-BRUGGE 
Tel. 050-3526.69 

ALLE VERZEKERINGEN 
LENINGEN 
GELDPLAATSINGEN 

Schenk uw vertrouwen 
aan een beroepsverzekeraar 

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 2108 96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235 65 75 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijthuizen 6, Erpe 

Tel 053-2129 11 en 053-2127 57 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 1376 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-5821312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

n.v. de winne r 
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.3304 - 42.39.16 

C p T N STUDIO 
DANN 

02-428 69 84 

Woningen te koop 
in de Vlaamse 
Ardennen 

Z.W. Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 
9660 BRAKEL 
Tel 055-423636 

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmel 

Tel 02-478 1993 

Import Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 G.eraardsbergen 

Tel 054-412589 

W I J 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 11-laan 205, 8458 Oostduinkerke 

Tel 058-5126 29 (Adv isoi 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-236 45 31 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames- heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-2136 36 

Loodgietenj sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 4261939 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 
AFD OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-331751 

054-3311 49 

4 APRIL 1985 



24 

kMj 

Flor Barbry over 30 jaar Frans-Vlaams Volkstoneel: 

„Ons Vlaamse erfgoed 
behouden..." 

WESTOUTER - In de herfst van 1954 gaf pater Joris 
Declercq zijn dialektische bewerking van Timmer
mans' „En waar de sterre bleef stille staan" te lezen 
aan de toneelgroep „De Verbroedering" van West-
outer Enkele maanden later, januari '55, werd dit stuk 
met groot sukses opgevoerd in het Fransvlaamse 
Sint-Jans-Kapel Ondertussen zijn dertig jaren verstre
ken... 

FLOR ^BARBRY werd vorige 
week 64 jaar Van beroep 
IS hij koster, ook al zo'n job 

in verdrukking Niet wegens een 
tekort aan arbeidsplaatsen, maar 
veel jonge musici kijken op tegen 
het vele weekeindwerk Sinds drie 
decennia is Barbry de bezielende 
kracht van het „Volkstoneel voor 
Frans-Vlaanderen" Behalve ak-
teur IS hij eveneens regisseur en 
vaak ook auteur van de stukken 
die zijn groep ten tonele brengt In 
die dertic jaar werden liefst 26 
stukken gespeeld De groep 
speelde al op 30 verschillende 
plaatsen over de grens 

Het toneel dat zij brengen is 
écht volkstoneel, door en voor het 
volk ZIJ spelen in de Fransvlaam
se dorper, voor gewone mensen 
De akteurs zijn mensen die een 
derde van hun vnje dagen voorbe
houden voor het toneel A het 
werk berust op hup schouders Ze 
hebben geen , technische ploeg", 
geen kleedsters die de kostumes 
verzorgen, geen grimeur ledere 
speler is op zichzelf aangewezen 
Het decor met alles erop en eraan 
wordt telkens meegevoerd in een 
overjaarse camionette 

Grote liefde 

ZIJ werden al die jaren gedre
ven door één grote liefde De 
liefde voor ons volk, ons Vlaamse 
volk Tot over de „schreve" Dat 
volk dat nog steeds „sensible" is 
— zoals Vilar zegt — gevoelig, 
ontvankelijk en spontaan Flor Bar
bry IS er met zijn groep in geslaagd 
het vuurtje brandend te houden 
Op zachte, vredevolle wijze en 
met een geloof dat bergen verzet 
zijn ze doorgegaan en zullen zij dit 
blijven doen 

Vlaanderen herleeft in dat stuk 
Vlaanderen dat onrechtmatig 
„Noord-Frankrijk" wordt genoemd 
Het harde onafgebroken werk van 
het Frans-Vlaams Volkstoneel is 
daar innig mee verbonden Vlaan
deren IS Flor Barbry veel dank 
verschuldigd' 

WIJ: Toen pater Joris De
clercq U voorstelde om in 
Noord-Frankrijk, over de grens 
dus, te gaan akteren, dan schrok 
U eventjes? 

Barbry „En of' Dit leek ons een 
onmogelijke opgave Alleen nog 
maar de grensformaliteiten, die 

toen veel strenger waren als van
daag 

Thans bezitten wij een speciaal 
formulier — vanwege de doeane 
te Steenvoorde — waarmee wij 
zonder faciliteiten de grens over 
mogen In het begin, tijdens de 
jaren vijftig, was dit helemaal an
ders valiezen uitpakken, alles 
werd doorsnuisterd, een echte 
kontrole dus 

WIJ: De keuze voor het akte
ren in de dialekt- of streektaal 
was bewust? 

Barbry: „Inderdaad Onze eer
ste opvoering ging door in Sint-
Jans-Kapel en het sukses was 
enorm Toen is alles aan het rollen 
gegaan" 

Over de 
„Schreve' 

WIJ: Treedt U uitsluitend op in 
West- en Frans-Vlaanderen? 

Barbry: „De meeste opvoenn-
gen gaan door in deze streek hier, 
maar toch gaan wij ook verder Zo 
speelden wij reeds in Dilbeek, in 
Antwerpen, zelfs in Wallonië (voor 
uitgeweken Vlamingen) 

Ons grootste sukses halen wij 
echter nog steeds „over de schre
ve" Ik merk daar een her-opleving 
Ook de jeugd komt naar ons 
kijken en leert opnieuw het 
Vlaams Heel wat jeugdgroepen 
zijn aan het studeren gegaan en 
hebben ontdekt dat zij in wezen 
Vlamingen zijn Sommigen onder 
hen gaan zelfs heel ver, op het ex
treme af 

Het Vlaamse gevoel herleeft in 
Frans-Vlaanderen Dat lijdt geen 
twijfel Denk maar aan groepen 
zoals de „Michiel de Swaen"-kring, 
„Menschen Lyk Wyder", de , Hek
kenschreeuwers' in Godewaers-
velde, e a Het is verheugend dat 
er met alleen oude mensen, maar 
vooral ook jongeren hun wortels 
hun Vlaming-zijn herontdekken 
De zaaltjes waar we optreden 
zitten doorgaans proppensvol" 

WIJ. Hoeveel opvoeringen 
geeft U in Frans-Vlaanderen? 

Barbry: „Een dertigtal per jaar 
En de aanvragen blijven komen 
De reakties daar zijn buitenge
woon " 

WIJ: Welke boodschap pro
beert U te brengen? 

Barbry: „De Vlaamse kuituur, 

Flor Barbry „ ons Vlaamse erfgoed ook „over de schreve" levendig 
houden I" 

de Vlaamse taal, kortom ons 
Vlaamse erfgoed helpen behou
den Sommigen beweren dat wij, 
met ons Frans-Vlaans Volksto
neel, onnoemelijk veel gepres
teerd hebben voor de Vlaamse 
traditie in dit stuk afgepakt grond
gebied Men zegt zelfs dat wij, „Ie 
theatre flamand", opnieuw de 
vonk gegeven hebben Dank zij 
ons optreden hebben zij nu jaar
lijks toch één publieke Vlaamse 
manifestatie" 

WIJ: Dertig jaar is een lange 
tijd. Begint het niet te wegen, 
wordt het geen karwei? 

Barbry „Neen Alle leden van 
de groep doen het biezonder 
graag, de sfeer is uitstekend Wij 
gaan door, wat men ook soms 
moge beweren" 

Veel spontaner 

WIJ U hebt ongetwijfeld 
reeds „rare toeren" be leefd ' 

Barbry: (lacht) „Tuurlijk Een 
heel plakboek vol anekdoten Wel, 
wel De reakties in Frans-Vlaan
deren zijn trouwens veel sponta
ner 

Zo speelden wij eens in Rijsel 
Het stuk handelde over een jong 
meisje dat aan de pastoor komt 
vertellen dat zij een kindje ver
wacht Een vrouw in de zaal nep 
„ik én juste gelyk gevoareni" Alge
meen gelach natuurlijk Of een 
andere reaktie betrof deze tijdens 
de opvoering van „Onder één 
dak" De boerenzoon trouwt met 
een stadsjuffrouw, tot groot onge
noegen van zijn vader Wanneer 
deze boer noodgedwongen toch 
bij zijn zoon moet gaan inwonen 
dreigt er ruzie De oude boer komt 
binnen en roept tegen zijn schoon
dochter „'t Is nu dne joar da j'ol 
getrouwd zyt en 't is den eerste 
keer da'k ler binnenkom En 't is te

gen myn goestei" Onmiddellijke 
tussenkomst van iemand uit de 
zaal „Wel, goat dan deure i" 

Zo'n reakties zijn verrassend, 
maar stellen je als akteur wel voor 
een probleempje 't Doet wel 
deugd Al is het vreemd 

Ik meen toch dat wij er deels in 
geslaagd zijn dat Vlaams bewust
zijn levendig te houden Hen de 
overtuiging geven dat er met ons 
Vlaams iets te doen valt Dat het 
méér is dan enkel een boerentaal-
tje 

Bovendien neemt de belang
stelling voor Frans-Vlaanderen 
toe leder jaar fungeer ik zo'n 50-
tal keren als gids Veel Vlamingen 
zijn geboeid door het mooie 
Frans-Vlaanderen en gaan op
nieuw op ontdekking" 

We gaan door!' 

WIJ: Hoelang gaan jullie nog 
door? 

Barbry: „Een jaar met een keer 
Vreemd genoeg duikt sinds enke
le jaren het gerucht op dat wij er
mee zouden stoppen Langs deze 
weg wil ik nog eens benadrukken 
dat hiervan geen sprake isi Wij 
gaan door Zowel de negen ak
teurs als onze medewerkers zijn 
vastbesloten" 

WIJ: Kunt U het financieel blij
ven bolwerken? 

Barbry: „In Frans-Vlaanderen 
vragen we bewust een zeer lage 
bijdrage Hier vragen we iets meer 
Maar globaal kunnen we stellen 
dat het gaat Het was trouwens 
nooit onze bedoeling winst te ma
ken Van her en der ontvangen we 
steun Gelukkig maar" 

WIJ: Het toneelseizoen is bij
na rond-? 

Barbry: „Ja We spelen altijd 
van eind oktober tot eind apnl De 
première houden we traditioneel 
in Sint-Winoksbergen Maar de 
eerste repetitie vat reeds aan op 
16 augustus" 

WIJ: U kiest zelf het stuk? 

Barbray: „Doorgaans wel Voor 
het volgende seizoen weet ik 
reeds half en half wat het zal 
worden Deze keer zal ik het stuk 
zelf schrijven Daar ben ik nu 
volop mee bezig." 

De WIJ-redaktie feliciteert hier
bij alle spelers en medewerkers 
van het „Volkstoneel voor Frans-
Vlaanderen" Hetgeen Flor Barbry 
met zijn groep heeft bewerkstel
ligd IS fenomenaal en onschatbaar 
Met hem hopen we dat zij nog ja
ren verderstappen op de ingesla
gen weg 

Geïnteresseerde afdelingen of 
verenigingen die graag een avond
je volkseigen toneel zien, kunnen 
met Flor Barbry kontakt opnemen 
Waarom met eens deze verdien
stelijke groep vragen voor het 
jaarlijks ledenfeest' 

(pvdd) 

Flor Barbry, Kemmelstraat 21, 
8961 Westouter (tel 057-
444617) 

A1ENSEN 
1SONS 
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