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De Volksunie laat 
de Voerstreek niet los! 

Zoek „het egeltje" in deze Voeren-Wij! 

RTT-beslissing nakend 
Vorige week was de regering Mariens V in maratonberaad 

bijeen ter voorbereiding van nog maar eens een programma
wet. De paashaas bedacht zowat iedereen; een fisitaal plan tot 
het einde van dit decennium, een ontwerp dat de omroeprekla-
me moet regelen, een aanpassing van de kinderbijslagen, een 
regeling voor de vrije internaten, een wijziging voor bij
tekenende miliciens, enz. 

Velen hadden een beslissing verwacht in het dossier „RTT-
kontrakt van de eeuw". Zeker na het opmerkelijke maneuver 
van de Société Générale. Zoals bekend werd het Waalse 
elektronikabedrijf ACEC zeer onlangs overgenomen door de 
grootste holding van ons land, de Generale Maatschappij. In de 
nieuwe groep, waarin de Société een overwicht heeft, zit ook de 
Franse telekommunikatiereus CGE. Deze laatste was bereid 
daartoe liefst 175 miljoen frank te betalen. Aangezien wij dit 
bezwaarlijk als een karitatieve daad ten gunste van ACEC kun
nen beschouwen is het zonder meer duidelijk dat CGE deze 
investering deed omdat er ,4ets" aa,n vasthangt. Het Franse 
CGE heeft trouwens vroeger reeds gepoogd een deel van de 
Belgische telekommunikatiebestelling binnen te halen. Kort
om, alles in de kombinatie „CGE-Société - ACEC" draait rond 
het RTT-kontrakt. 

Waarover gaat het in feite en waarom al die drukte? Straks 
moet de toewijzing gebeuren voor de levering van nieuwe RTT-
telefooncentrales met het oog op de komende tien jaar. Een 
kontrakt van pakweg 100 miljard, dit is 100.000 miljoen frank. 
Afgezien van dit immense bedrag is er vooral de zekerheid dat 
de bedrijven die dit order in de wacht slepen, meteen de sleutel 
op de technologische toekomst bezitten. Of althans op een ui
terst belangrijk onderdeel daarvan. De telekommunikatiesek-
tor is in volle expansie en speelt een ontzettend grote rol in het 
ekonomisch bestel, met verregaande gevolgen voor de werkge
legenheid. Een land dat ook nog in de 21ste eeuw wil mee-doen 
moet sterk staan in deze sektor. 

In België produceren uitsluitend Vlaamse bedrijven de 
vereiste apparatuur. En niet alleen de „assemblage", maar ook 
de „research and development" zijn in Vlaamse handen. Al in 
'82 ontvouwden Waalse toppolitici een bijna duivels plan, om 
toch maar een deel van deze bestelling naar hun gewest te 
draineren. Deze participatie-eis is onrealistisch en onredelijk, 
omdat de Waalse industrie niet in staat is de gevraagde 
centrales te leveren. Ook de oprichting van een eigen Waals 
bedrijf is onhaalbaar en dit hebben de Walen spoedig begre
pen. Precies daarom forceerden zij een samenwerking met in
ternationale buitenlandse ondernemingen. Schijnbaar onder 
het motto „liever buitenlands dan Vlaams". Het maneuver van 
de Société dient aldus begrepen te worden. 

Dé beslissing kan niet zo lang meer op zich laten wachten. 
Het is goed de regering even aan haar eigen verklaringen te 
herinneren. In haar eigenste regeerakkoord van '81 stond dat 
de staat geen beslissingen zal nemen die produktiekapacitei-
ten scheppen die konkurrentie betekenen voor rendabele 
binnenlandse bedrijven. Bovendien verklaarden de PTT-minis-
ter en de PTT-staatssekretaris dat deze telefoniebestelling via 
een onderhandse gunning moet gebeuren, om het risico te ver
mijden dat buitenlandse firma's zouden gaan lopen met deze 
unieke overheidsopdracht. Paula D'hondt, de CVP-staatssekre-
taris voor PTT, voegde daar nog aan toe dat de keuze tot vier 
bedrijven moet beperkt blijven, en bij haar opsomming sloot zij 
buitenlandse, met Wallonië verbonden firma's uit. 

Het wordt uitkijken naar de beslissing van Martens V. Er is 
de ekonomisch logische en verstandige keuzemogelijkheid, 
waardoor Vlaamse bedrijven krijgen waar ze eenvoudig recht 
op hebben. Ofwel kiest men andermaal voor een „Belgische", 
krankzinnige oplossing! Wat zou betekenen dat men een 
internationale konkurrent binnenhaalt, met rampzalige ge
volgen voor de Vlaamse werkgelegenheid en voor Vlaande-
rens technologische toekomst. En dit uitsluitend om onredelij
ke Waalse politici ter wille te zijn. 

De Vlaamse regeringspartijen, CVP en P W , dragen een on
gelooflijke verantwoordelijkheid. Zullen zij, na hun schandali
ge kapitulatie in dossiers zoals de F-16's, de telexen, Chooz, de 
jeeps, Cockerill-Sambre, e.a., nu eens eindelijk tonen dat zij nog 
enige waarde hechten aan de toekomst van hun eigen volk, dat 
ook hun kiezerskorps vormt? 
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Tussen Tsukuba en Gent 
Tussen woorden en daden... Neem nu een nabe

schouwing van voorzitter Gaston Geens van de 
Vlaamse regering over de tweede editie van de beurs 
„Flanders' Technology" in Gent 

In konfrontatie genomen met Belgisch ekonomie-
minister Mark Eyskens die op zijn beurt wedervaren 
kan vertellen over zijn (omwille van het rakettendebat 
voortijdig afgebroken) bezoek aan de wereldtentoon
stelling in het Japanse Tsukuba. 

BEIDE Leuvense CVP-minis-
ters zijn entoesiast over 
hun beurs- en tentoonstel

lingservaringen. 

Ze geven ook grif toe dat er na 
het feestelijk vuurwerk tijd voor 
relativerende bezinning dient ge
maakt te worden. 

Zo bekende Gaston Geens, in 
een interview met het tijdschrift 
„Alumni Leuven": „Flanders' Tech
nology is maar een uithangbord 
Wél noodzakelijk echter omdat 
het van belang is het grote publiek 
te sensibillzeren voor de aan gang 
zijnde mutaties in ons land." 

Minister Mark Eyskens van zijn 
kant was na zijn bezoek aan de 
wereldtentoonstelling in Japan 
nog minder optimistisch. Zegt de 

gewezen premier in het dagblad 
„De Tijd": „Europa heeft de trein 
van de derde industriële revolutie 
nog niet gemist Maar ik vrees 
toch dat voor de eerste keer sinds 
de industriële revolutie een niet-
blank land de leiding overneemt 
Men zou in ons land beter minder 
energie besteden aan zuiver poli
tieke problemen om meer tijd te 
wijden aan het verwezenlijken van 
de industriële toekomst door inno
vatie. " 

Evenwel... 

Hoe komt het dat Flanders' 
Technology, luidens de verklanng 
van minister Geens zelf, nog maar 
slechts een uithangbord is...? 

Onder meer en vooral door het 
feit dat de Vlaamse gemeenschap 

inzake wetenschappelijk onder
zoek in de voorbije decennia, en 
nog tot op vandaag, stiefmoeder
lijk behandeld werd. 

Toch betuigde Gaston Geens 
zijn geloof in de helende effekten 
van het zogeheten „inhaalplan" 
van de Waal Maystadt, waarbij hij 
grotendeels de bevoegdheden 
terzake van de Vlaamse regering 
uit handen geeft En Mark Eys
kens, die gaf in de ministerraad 
zijn goedkeuring aan de blijvende 
strukturele benadeling van Vlaan
deren... 

Flanders' Technology blijft in
middels een groot uithangbord. 

(hds) 

Vijgen... 
- komen doorgaans na 

Pasen en dat betekent dan 
vaak een minder prettige 
boodschap. Maar onze me
dedeling deze week is 
vreugdevol. Want „Winst 
'85" kon opnieuw wat aan
groeien. 
Leest u mee op biz. 10? 
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... en W I J 
Wij ontvangen graag brieven van 

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

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

Het redaktiekomitee 

RAKETTEN 

Zoa ls ik U mi jnheer de voorzi t 
ter en beste redakt ie, heb leren 
k e n n e n in de rake t tenkwest ie v ind 
ik de V U een part i j naar mijn hart 
Terwi j l ik v roege r eerder argwa
nend s tond ben ik nu vo lmond ig 
aanhanger 

In de rake t tenkwes t ie hebben 
de polit ici hun gez icht ge toond Bij 
de V U zag ik nog ech te mensen 
en di t heef t me werke l i jk .gepakt" 
Prof ic iat aan U en aan het part i j 
b lad ' 

J B., Brussel 

E E R U J K B L I J V E N 

Voor mij liggen alle WIJ-nummers 
van 3 januari tot 7 maart Op biz 21 van 
dit laatste nummer staat de lijst EVA-
steunfonds voor Frans-Vlaanderen 
Juist onder de titel lees ik Uit ons 
vraaggesprek met Paul Verbeke de 
voorzitter van de Vlaemsche Federa 
listische Partij was duidelijk gebleken 
dat de Vlamingen in Noord Franknjk 
een gebrek hebben aan financiële mid 
delen Om hen een steuntje te geven 
publiceerden wij toen het rekening 
nummer van een EVA steunfonds 

Men zou geneigd zijn te geloven dat 
de VU en WIJ de grote motor in de 
zaak van de Frans-Vlamingen en Paul 
Verbeke zijn gev\/eest ware het met 
dat deze materie heel wat mensen en 
mij in het biezonder nauw aan het hart 
ligt en ik derhalve alles nauwgezet 
bijhou Ere wie ere toekomt De eerste 
die hierover gewag maakte was de 
heer L V B W uit Hove met een lezers-
brief van 3 januari onder de titel 
Franse repressie tegen V F P Don

derdag 11 januari verscheen een le
zersbnef van mezelf met felicitaties 
voor bovenvermelde schrijven enkele 
suggesties waaronder op de eerste 
plaats een oproep voor opening van 
een steunrekening voor de Frans-Vla
mingen Op 17 januan verscheen mijn 
nieuwe lezersbnef verwerkt in het 
artikel Proces Paul Verbeke De 
week erop pas zijnde 24 jan werd de 
volledige achterbladzijde van WIJ ge
wijd aan P Verbeke Aan het slot van 
het artikel werd gezegd dat steun kon 
betuigd worden door een bnefje naar 
deze man te sturen De allerlaatste zin 
luidde Ook wat geldelijke steun is 
welkom I Wat in deze eindzin staat is 
kenschetsend hoe men toen dacht 
over steun aan de Frans-Vlamingen en 
steekt scherp af tegen de wijze waar
op men nu van de toren blaast Drie 
weken na mijn oproep zijnde vier 
nummers van WIJ later werd voor 
het eerst een rekeningnummer gege
ven 

Tussen mijn oproep en het verschij
nen van de lijst EVA steunfonds ligt bij
na 2 maand Begin februan ontving de 
heer Verbeke reeds een som geld 
opgehaald bij vrienden en sympatisan-
ten ter gelegenheid van een toneel
voorstelling door het Volkstoneel voor 
Frans-Vlaanderen en dit in Arneke in 
Frans-Vlaanderen Op 15 februan 
werd op een Frans-Vlaamse avond 
door VOVO in Stene georganizeerd 
op mijn aandnngen een omhaling ge
houden opbrengst 5 270 fr Hopende 
dat men in de toekomst de eerlijkheid 
geen geweld meer aandoet kan ik dit 
schrijven alleen maar eindigen met wat 
de Vlamingen nog over de Schreve 
zeggen Neen t isn iet te loate' Helpt 
zei 

M L, St-Andries-Brugge 

VAZALLEN WEGSTUREN 

Omwille van een heelkundige in 
greep verbleef ik een zestal dagen in 
het ziekenhuis Gedurende de verzor
ging hielden sommige kandidaat-ver 
pleegsters graag een praatje Het trof 
mij te vernemen hoe deze vrouwelijke 
jeugd met een zeker idealisme hun 
toekomstig beroep aan het voorberei 
den waren en ze het graag deden 

Een jong meisje vertelde mij dat ze 
nog twee jaar studie voor de boeg had 

Door weer en wind fietst zij dagelijks 
7 km om het ziekenhuis te bereiken 

Afgestudeerd zou ze graag dienst 
doen bij bejaarden Ze stelde mij de 
vraag zal ik dan nog een plaats kun 
nen bekomen ' Overal wordt er steeds 
aan personeelsinkrimping gedaan De 
geldmiddelen ontbreken maar waar 
om zijn er wel miljarden voor raket 
ten ' Dit heeft mij getroffen 

Geld voor vredelievende doeleinden 
IS er steeds te kort maar voor oorlogs
tuig en ter wille van vreemde heren zijn 
er in dit land miljarden beschikbaar 

Het land waarin wij leven wordt op 
een gevaarlijke manier geregeerd Van 
demokratie is reeds lang geen sprake 
meer Iedereen heeft reeds kunnen 
vaststellen dat de kapitaal-diktatuur de 
macht in handen heeft 

Wie regeert in dit l and ' Niet een W 
Martens maar een zekere Gol en Co 
WIJ hopen dat bij de volgende verkie
zing de gele en blauwe vazallen van 
Reagan hard zullen omvergekegelgd 
worden 

Uit alle lagen van de bevolking moe
ten eerlijke en politiekers bezield met 
idealisme naar het parlement gestuurd 
worden 

Geen afgodendienaars van het gou
den kalf maar mensen die bezorgd zijn 
om het welzijn van de gemeenschap 
en die de raketten terug naar hun 
leverancier zullen sturen 

Ook de komende vooruitgang van 
de VU moet aantonen dat zij ten 
dienste staat voor het welzijn van onze 
volksgemeenschap en er voor zal zor
gen dat dit land zal ophouden een 
vazalstaat te zijn van de VS 

A S , Brussel 

PAUSBEZOEK 

Nu de pa j s naar Vlaanderen komt 
worden vele akties ondernomen om 
langs die weg van onze politiékers 
een zekere amnestie af te dwingen 
Als het aan die politiekers en aan de 
oudstrijders lag zouden ze deze ver
zoeken zeker naast zich neerleggen 
en de paus anders beïnvloeden Want 
amnestie is voor hen een obsessie 

Gelukkig hebben we nog idealisten 
zelfs onder Vlaamse weerstanders 
die toen ze hun medailles in Namen in 
ontvangst namen ze gewoon over
boord gooiden omdat ze Vlaming 
waren en alle respekt hadden voor de 

Oostfronters En die op hun manier 
vochten voor hun ideaal Zij wensen 
dan ook dat nu de oorlog 40 jaar voor
bij IS rust komt En vooral dat er nooit 
meer oorlog komt alleen om het zinlo
ze ervan Nu de paus komt hopen ze 
dat er amnestie komt voor iedere 
idealist De paus kent zeker vier talen 
en leper is met ver van Diksmuide 
Daar kan hij lezen wat een Vlaming 
wenst Hopelijk zijn de inspanningen 
van Vlaamse groepen met tevergeefs 
geweest om bij de paus hun bedoelin
gen kenbaar te maken 

Wanneer na het bezoek van de 
paus Martens en co nog stom blijven 
zullen WIJ toch blijven vechten tot 
amnestie een feit is Zelfs met gewe
zen Vlaamse weerstanders want ook 
ZIJ zijn de toestanden in deze Belgi
sche staat beu, ook zij wensen ,nooit 
meer oorlog' 

F.O., Borgerhout 
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Paus in 

onze taal 

Behoorlijk 
Nederlands 

Wie op Pasen naar de pauselij
ke zegen ,Urbi et Orbi' heeft 
gekeken zal weer aangenaam ver
rast zijn geweest door de talrijke 
leeuwevlaggen op het Sint-Pie-
tersplein Zo zagen wij spandoe
ken en vlaggen uit Veurne, Oost
ende en Deinze Het deed terug
denken aan de geslaagde TAK-
manifestatie te Rome op Kerstmis 
vong jaar 

Onmiddellijk daarop volgde een 
video-filmpje waarin de paus zich 
tot de Vlamingen richtte n a v zijn 
nakend bezoek Joannes-Paulus II 
sprak in het Nederlands en hij 
deed dit voortreffelijk Zelfs beter 
dan sommige frankofone minis
ters i 

Vele Vlamingen kijken hoopvol 
uit naar zijn komst samen met 
bijna 3 000 Vlaamse priesters ver
wachten ZIJ dat de paus tijdens zijn 
rondreis in Vlaanderen zal oproe
pen tot algemene amnestie Een 
kristen die vrede en verzoening 
weigert doet zijn geloofsovertui
ging geweld aan Kan de paus 
daarover zwijgen"? 

Plaatsen 
innemen... 

Er Zijn verkiezingen op komst 
en de CVP zit met grote schrik 
Zoveel IS duidelijk als men de 
bewegingen en maneuvers om en 
rond CVP-toppolitici gadeslaat De 
grootscheepse caseringsaktie is 
begonnen Allerlei medewerkers 

van CVP'ers worden bedacht met 
een schoon veilig jobke De plaat
sen worden ingenomen Nu het 
nog kan 

Lou De Clerck sinds jaar en 
dag woordvoerder van premier 
Martens werd bevorderd tot 
hoofdredakteur van Gazet van 
Antwerpen Zijn plaats bij de 
staatsvoorlichtingsdienst Inbel' 
wordt ingenomen door de pers-
attache van CVP-minister Dehae-
ne Mieke Vandenberghe Lou Mi-
chiels gewezen adjunkt-sekretans 
van de CVP en persraad van 
Gaston Geens krijgt een knappe 
funktie bij de VTB-VAB waar hij 
de nieuwe voorzitter Lams zal 
adviseren over kommunikatie, pro
motie en verkoop 

Vooral CVP-onderwijsminister 
Danny Coens schijnt goed te zor
gen voor zijn medewerkers Enige 
tijd geleden wist hij zijn perschef 
Guy Tegenbosch binnen te drum
men bij De Standaard - Het 
Nieuwsblad' Deze vnendendienst 
levert hem blijkens de artikels 
over onderwijskwesties geen 
windeieren op Coens' kabinets
chef Monard kreeg de benoeming 
van regeringskommissaris bij de 
Antwerpse unif 

.. dankzij 
de CVP 

Ook de ex-sekretaris van de 
CVP Ludo Willems werd met met 
lege handen doorgestuurd Hij 
speelt nu de grote meneer in het 
Brusselse Paleis voor Schone 
Kunsten 

Ondertussen poogt de CVP de 
huidige vice-goeverneur van Bra-

/ 

ï * 

Zaterdag werd Flor Grammens onder massale belangstelling ten grave 
gedragen Verschillende honderden VU-leden stonden samengedrumd 
om een laatste groet te brengen Onder hen algemeen voorzitter Vic An-
ciaux en gemeenschapsminister Hugo Schiltz (foto Beiga) 
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°™DITig! >NEEK 
,We hebben geluk met t weer' 
zei Pol Steurtewagen in zijn 
sappig Aalters dialekt terwijl hij 
lustig aan zijn fijn gesneden 
pijpke trok De lentezon kwam 
van tijd tot tijd eens piepen 
tussen de donkere regenwolken 
Een felle wind joeg de haren 
omhoog en het stof uit de 
longen Maar we werden met 
weggespoeld door de hevige 
stortbuien van de vorige dagen 
en uren Pol gaf de wandeling 
langs de taalgrens in de 
omgeving van Ronse kleur en 
gezelligheid De eeuwige 
optimist HIJ was erbij, zoals 
altijd, reeds zoveel jaren, 
wanneer de Vlaams-nationalisten 
op pad zijn We zagen hem 
wekelijks mee betogen in 
Schaarbeek We genoten van 
zijn gulle lach in de heetste 
momenten te Voeren Zoals hij 
zijn er velen De oude 
getrouwen Geen regen kan 
hem deren, geen stormen of 
geweld Zij zeggen hun mening, 
vlakaf zonder omwegen Je 
weet wat je eraan hebt Maar zij 
zeuren met Zij dringen hun 
eigen gedachte met op aan 
anderen Zij weten hoe 
belangnjk de eenheid is om te 
slagen in de strijd 
Diezelfde vastberaden 

nationalisten beseffen bovendien 
dat de Vlaamse beweging meer 
IS dan een taalstrijd Meer is dan 
afbreken In hart en nieren 
weten zij dat ze deel uitmaken 
van een harde kern die wil 
bouwen aan de Vlaamse natie 
Daarom staan zij ook voorop in 
de sociale aktie die de Volksunie 
voert voor de tewerkstelling Zij 
willen een gezond volk dat 
steunt op de vaste waarden van 
gezin en natuur Zij vechten 
tegen elke ondermijning zowel 
deze van het franskiljomsme of 
van welke andere kuituur ook 
als deze van de zinloze 
werkloosheid of de 
vernietigende bewapening Hun 
radikalisme is optimistisch en 
positief ZIJ streven naar een 
nieuwe gemeenschap gencht op 
toekomst In die zin zijn de ware 
nationalisten progressieve 
denkers en doeners 
Voeren, Ronse de Vlaams-
Brabantse rand rond het 
hoofdstedelijk gebied Brussel 
zelf als aloude Zuid-Nederlandse 
stad de Vlaamse gemeenten 
boven of onder de taalgrens het 
Vlaams patnmonium in al onze 
steden en dorpen, de eeuwige 
rijkdom van de natuur, zo 
verbonden met het diepste van 
ons wezen, de ontwikkeling van 

de wetenschap de opvoeding 
en opleiding van onze jeugd, de 
eerlijke verdeling van bezit 
kennis en macht in een solidaire 
rechtvaardigheid, de 
tewerkstelling als bron van 
sociaal welzijn het prestige van 
ons volk in het buitenland de 
erkenning van alle volkeren in 
een harmomeuse wereldorde 
het vredesideaal ontsproten uit 
de met Vlaams bloed 
doordrenkte IJzervlakte de 
kunst die ons beroert waarover 
WIJ zingen en die geboren wordt 
uit het genie van de eigenheid 
van ons volk 

Dit alles vormt een geheel 
Daarvan spreken de andere 
partijen met Sommige delen 
benaderen ze Maar het geheel 
beweegt hen met Al deze 
doeleinden zijn onlosmaakbaar 
verbonden en besloten in de 
krachtige idee die ons en ons 
alleen drijft het Vlaams-
nationalisme 

Daarom zijn en blijven we voor 
ons volk broodnodig 

Vic ANCIAUX 

bant tot goeverneur van Oost-
Vlaanderen te promoveren Waar
door bv CVP-senator Jos Cha-
bert de job van vice-goeverneur in 
Brabant zou kunnen knjgen En 
mits een doorschuiving van een 
Brussels CVP-kamerlid naar de 
CVP-senaatslijst wordt het aldus 
ook mogelijk die lastige Enk Van 
Rompuy aan een parlementsman-
daat te helpen Zoniet dreigt deze 
knaap met heibel 

En wees gerust Behalve deze 
in het oog springende aanstellin
gen' gebeuren er minstens even
veel benoemingen op de lagere 
niveaus Bekijk maar eens het ge
sjoemel in het rijksonderwijs Na 
de SP bombardeert de CVP nu dit 
officiële net vol met trouwe pion
nen waarbij de notie bekwaam
heid geen enkele rol speelt 

Toch ,schoon van de CVP"? 
Alle gezagstrouwe dienaars krij
gen een gouden paasei 

Jos Cbabert 
i goeverneur'^ 

Pataer naar SP? 
De kans is groot dat Paul Pataer 

nog eens voor heibel in de CVP-
achterban zorgt Enige tijd geleden 
werd deze sekretaris van de Lan
delijke Bedienden Centrale ( L B O 
door de ACV-top buitengezwierd 
omdat hij te lastig werd Pataer 
durfde het immers aan kritische 
opmerkingen te maken aan het 
adres van de CVP En in deze kris-
telijke familie heeft men de pest 
aan doordringende vragen en 
moeilijke mensen 

Bovendien was Pataer bezig 
met iets waar de CVP ontzettend 
bang voor is nl de verbreking van 
de hechte band tussen de kristelij-
ke arbeidersbeweging enerzijds 
en de knstelijke C?) partij ander
zijds Dus gaf men Pataer de 
ezelsstamp 

Nu gaat het gerucht de ronde 
dat deze afgedankte ACV-er op 
een SP-lijst zou komen Waardoor 
het gevaar reëel is dat hij een pak 
ACV-kiezers voor de SP wint 

Showman 
De raketten staan er de stem

ming IS voorbij en schijnbaar gaat 
het politieke leven weer zijn nor
maal gangetje Nu de rust is weer

gekeerd legt de CVP er Luc Dhoo-
re verklaringen af 

Zowel in het nieuwsmagazine 
,Aktueer als in De Standaard 
geeft deze gewezen minister toe
lichting bij zijn neen-stem in de 
Kamer Tussen de lijnen door on
derkent men de grote ontgooche
ling In zijn eigen partij en in zijn 
eigen ,stand het ACW Zo be
rispt hij in bedekte termen CVP-
president Swaelen omwille van 
diens laaghartige uitval naar de 
Vlaamse vredesbeweging Verder 
zegt Dhoore geen onverholen 
voorstander te zijn van het huidige 
regeringsbeleid Ik vind dat er 
dringend een aantal korrekties 
moeten worden aangebracht En 
een voortzetting van de huidige 
koalitie bekijkt hij eveneens kri
tisch 

We hebben het gissen naar de 
ware reden van Dhoores gedrag 
en uitlatingen Ofwel vindt hij de 
opstelling van de CVP inderdaad 
fout in talrijke dossiers ofwel is hij 
een sluwe showman Tot we over
tuigd raken van het tegendeel 
menen we inderdaad dat Dhoore 
een hypoknet spelletje speelt 
Vooreerst weet iedere kommenta-
tor dat Dhoore erg misnoegd is 
omdat hij in 81 met opnieuw minis
ter werd Tijdens het beslissende 
rakettendebat durfde hij zijn me
ning met publiek verkondigen en 
verdedigen Tot slot vreest de 
CVP zeker in Limburg voor een 
zwaar elektoraal verlies Bijgevolg 
zal men een aantal nummertjes 
best kunnen gebruiken om de 
schade te beperken 

Dhoore: 

ontgoocheld 
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Amnestie 

Verschillende honderden men
sen trokken vorige vrijdag — 
Goede Vrijdag — door de straten 
van Mechelen Velen droegen 
kruisen, waarop „Amnestie" ge
schilderd stond De meeste deel
nemers waren VU-sympatisanten 
en onder hen werden tainjke VU-
mandatanssen opgemerkt 

Langs veertien symbolische 
staties werd teruggedacht aan de 
repressieslachtoffers en hun fami
lie Deze stille manifestatie werd 
ontbonden ter hoogte van de 
ambtswoning van kardinaal Dan-
neels Daar werd een brief over
handigd waann gevraagd wordt 
dat de paus tijdens zijn komend 
bezoek aan Vlaanderen de am
nestie-bede zou onderschrijven 

Onverdraag
zaam 

Vorige week werd brand ge
sticht in de lokalen van het Kato-
liek Vlaams Hoogstudentenver-
bond te Leuven, waar ook het 
„Vlaams jongerenkomitee voor 
het pausbezoek" gevestigd is De 
aanslag van het zg „anti-pausko-
mitee" had dodelijke gevolgen 
kunnen hebben, vermits er op dat 
ogenblik nog een persoon in het 
huis aanwezig was 

Deze anti-paus-akties getuigen 
van een angstwekkende onver
draagzaamheid Het IS begrijpelijk 

dat een aanzienlijk aantal mensen 
met opgetogen is met de komst 
van de paus, maar gewelddadige 
uitingen van verzet moeten met de 
meeste nadruk veroordeeld wor
den Men kan zijn opmerkingen 
heus op een intelligenter en aan
vaardbare wijze kenbaar maken 
Het kapotslaan van Mariabeelden, 
het in brand steken van huizen, het 
uithangen van vernederende affi
ches en soortgelijke zaken verra
den een biezonder gevaarlijke 
mentaliteit 

Wie hanteert er eigenlijk „fascis
tische" metodes"? 

Neen 
Beilemans 

Wie kent er Guy Beilemans 
met? De Brabantse onderzoeks
rechter die vong jaar herhaaldelijk 
in het nieuws kwam door zijn 
doortastend optreden in een aan
tal ophefmakende dossiers de 
omkoopaffaire in het voetbal en 
het zwarte geld, het gefoefel met 
gewestplannen, de arrestatie van 
allerlei „vedetten", enz 

Beilemans heeft duidelijk op te 
veel zere tenen getrapt Met als 
gevolg dat hij ook dit jaar naast 
een benoeming zou kunnen pak
ken In een vreemd advies van de 
rechterlijke overheid van Brussel 
aan justitieminister Gol wordt aan
gedrongen om hem niet te benoe
men tot ondervoorzitter van de 

Daar gaan we weer De Waalse staalfirma Cockerill-Sambre doet het terug slecht Sommigen beweren dat de 
rooms-blauwe regering Martens V al klaar staat met een nieuwe miljardencheck om de schulden nog eens bij 
te passen En wie zal daarvan weer het grootste stuk betalen •? Juist De (zelf invullen) (foto studio Dann) 

rechtbank van eerste aanleg „om
dat het optreden van onderzoeks
rechter Beilemans met strookt met 
de waardigheid die voorzitters en 
ondervoorzitters van een recht
bank moeten uitstralen" 

De memorie 
van Gaston 

H ET beeld van de Voer
streek als een egeltje in 
de Belgische politiek 

stamt van Gaston Eyskens. Hij 
kon het weten. In 1972 viel hijzelf 
pardoes met heel zijn regering 
op de stekels van het Voer-egel
tje. Het was zowat het einde van 
zijn politieke carrière. Enkele 
maanden voordien was een an
dere politieke carrière begonnen. 
Tijdens het debat over de regeer-
verklaring-Eyskens joegen enke
le malkontente Waalse boeren 
een jonge stier door de wandel
gangen van het parlement Onder 
hen de toen vrijwel onbekende 
José Happart-

Gaston Eyskens is op 1 april 
tachtig geworden. Naar aanlei
ding van die verjaardag werd er 
in zoveel kranten zoveel lovends 
over hem geschreven, dat we 
niet onbeleefd zijn wanneer we 
voor enig tegenwerk zorgen. 

Eyskens was op zijn manier en 
in zijn mate onbetwistbaar altijd 
een Vlaamsgezinde. In de herin
nering van oudere Vlaams-natio
nalisten blijft hij de man van het 
kortstondig akkoord VNV-KVP 
uit de jaren dertig. Zijn bekwaam
heid, zijn intelligentie en zijn ge
slepenheid hebben aan Vlaande
ren stellig een aantal diensten 
bewezen. Dat hij opereerde bin
nen de verkeerde partij en de 
verkeerde strukturen, bracht 
mee dat hij aan zijn volk niet 
gegeven heeft wat het bij zijn 
persoonlijkheid had kunnen zijn. 

In de jaren dat de Volksunie 
haar eerste doorbraak trachtte te 

forceren met de eis „werk in 
eigen streek", verkondigde Gas
ton Eyskens nog dat de Vlamin
gen dankbaar moesten zijn om
wille van het feit dat zij konden 
pendelen of verhuizen naar de 
Waalse industriegebieden. 

Zijn „fin de carrière', vooraleer 
hij pardoes over het Voer-egeltje 
viel, was de staatshervorming 
van 1970. Hij stond inderdaad 
voldoende in de Vlaamse Bewe
ging om te beseffen dat het uni
tair België afgedaan had en dat 
het land zonodig de dualiteit uit
drukking moest geven in nieuwe 
politieke strukturen. Hij stond 
onvoldoende in de Vlaamse Be
weging om van deze staatsher
vorming een belangrijk stuk 
Vlaams zelfbestuur te maken. 
Zijn tweeslachtig werk van 1970 
heeft Vlaanderen sindsdien on
eindig tijds- en eniergieverlies 
berokkend. 

Gaston Eyskens heeft aange
kondigd, geen mémoires te zul
len publiceren en zijn archief 
slechts ter beschikking te stellen 

vijftig jaar na zijn dood. Het is 
wellicht best zo. Want de frag
menten van mémoires die hij af 
en toe ten beste geeft in inter
views, zijn nogal aan de onwaar
schijnlijke kant Zo hing hij naar 
aanleiding van zijn tachtigste 
verjaardag van zichzelf een iet
wat martiaal beeld op in „De 
Standaard": „Als je bij voorbeeld 
zoals ik in 1960, Kongo onafhan
kelijk moet maken, en er komt 
een muiterij van de force publi-
que, dan moet je stante pede 
beslissen welke legereenheid je 
moet sturen, waar je parachu
teert, waar je doet schieten. Dat 
is niet gemakkelijk, hoor". 

Het was inderdaad niet zo ge
makkelijk als zijn verklaringen 
vandaag. Toen eerste-minister 
Eyskens twee dagen na het begin 
van de muiterij in de Kamer door 
Van der Eist ondervraagd werd, 
bestond hij het te verklaren „dat 
de toestand in Kongo hem voor
lopig geen zorgen baarde". 

Sindsdien weten we onder 
meer dat de toenmalige minister 
van Landsverdediging Gilson er 
zich in een brief aan zijn eerste-
minister Gaston Eyskens bitter 
over bekloeg, dat een eensgezin
de beslissing van de regering 
niet uitgevoerd was geworden. 
De beslissing namelijk om, bij 
wijze van voorzorg, enkele para
een heden over te vliegen op de 
vooravond van de Kongolese on
afhankelijkheid om er te helpen 
bij de ordehandhaving. 

Dan inderdaad maar beter 
géén mémoires. Gaston. 

Wie zou daarachter kunnen zit
ten*? Of nog wie is er bang van 
Beilemans"^ Wie zou nadeel kun
nen ondervinden bij een eventuele 
benoeming van Beilemans'? 

En hoe zit dat met de scheiding 
van de „machten"'' De rechterlijke 
macht moet toch volledig onafhan
kelijk kunnen optreden van de 
wetgevende en de uitvoerende i 

Opnieuw 
Cockerill-
Sambre 

De Waalse staalreus Cockerill-
Sambre IS sedert enige tijd uit de 
aktualiteit verdwenen Na het im
mense kado van pakweg 200 mil
jard — waarvan 60 % door Vlaan
deren betaald — scheen de rust 
weergekeerd Er werd zelfs ge
fluisterd dat het binnenkort een 
bloeiende onderneming zou wor
den, wat eigenlijk met meer dan 
normaal zou zijn na een dergelijke 
investering 

Ondertussen komt de waarheid 
echter aan het licht Er dreigen 
opnieuw moeilijkheden met Co-
ckenlI-Sambre De bediendenvak
bonden van Charleroi hebben 
reeds een stakingsaanzegging in
gediend om te protesteren tegen 
de afvloeiregeling in het kader van 
het sanenngsplan De Karolingers 
zijn tevens boos op de kollega's 
van Luik, maar toch zullen zij de 
werkgelegenheid van alle Walen 
verdedigen 

Belangwekkend is voorts dat 
Jean Gandois, de door de rege-
nng ingehuurde Franse manager, 
gevraagd heeft van zijn taak te 
worden ontheven Wil de tijdelijke 
kapitein vluchten alvorens dit zin
kend schip definitief ten onder 
gaaf? Of zal Vlaanderen nog maar 
eens mogen bijpassen"? Met vele, 
vele miljarden 

Zwakke kennis 
Hebben de frankofonen uit 

Brussel het „gesnopen"'? Blijkbaar 
wel, vermits een aantal franstalige 
leerkrachten zich zorgen maken 
over de zwakke kennis van het 
Nederlands. 

Volgens een recent gehouden 

enquête beheersen slechts be
droevend weinig leerlingen die 
school lopen in Brusselse, fransta
lige instellingen, het Nederlands 
Nochtans is de tweede landstaal 
in de Brusselse scholen verplichte 
leerstof Alhoewel elke schoolver
later gedurende tien jaar Neder
landse les ontving, schijnen de 
meeste franstaligen dus inderdaad 
met in staat behoorlijk Nederlands 
te spreken, te schnjven of te be
grijpen 

Het feit dat een groep franstali
ge leerkrachten zich met deze 
kwestie inlaat en zich ongerust 
toont IS belangnjk én verheugend 
De tijd dat men het „Vlaams" als 
een inboorlingentaaltje beschouw
de is voorbij De frankofone Brus
selse kaste heeft begrepen van
waar de wind komt Als hun kinde
ren straks nog enige plaats in de 
maatschappij willen bekleden, dan 
moeten zij Nederlands kennen Dit 
is immers de taal van de meerder
heid in België, die bovendien eko-
nomisch het sterkst staat Vooral 
dit laatste zal bij sommige franko
fonen doorwegen 
Beter laat dan nooit > 

Kinderbijslag 
omhoog? 

Het maratonberaad van de re-
genng, net vóór Pasen, werd met 
klinkende verklanngen afgesloten. 
Zo werd verkondigd dat de „kin
derbijslag voor het derde en vier
de kind wordt opgetrokken" De 
CVP-kommentatoren bestempel
den deze aanpassing als een 
prachtig voorbeeld van het gezins-
en kindvriendelijk beleid dat uiter
aard, „dankzij" de CVP wordt ge
voerd. 

In de praktijk betekenen deze 
woorden biezonder weinig. Er 
komt respektievelijk 150 en 41 
frank bij Amper voldoende om 
twee nieuwe pampers te kopen 
En zeker met in verhouding tot het 
zware verlies aan koopkracht dat 
de gezinnen kenden tijdens de 
voorbije twee-dne jaar Talnjke 
prijzen voor alledaagse en nood
zakelijke goederen zijn de hoogte 
ingeschoten en iedere huismoe
der of -vader weet dat hij nu met 
een bnefje van 1 000 frank veel 
minder kan kopen dan enkele ja
ren geleden 
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Eerst Nederland, dan Luik, nu Limburg 

DE VOERSTREEK 
Steeds Vlaams! 

Eerst was de Voerstreek Nederland-Limburgs, dan 
Belgisch-Luiks, nu Belgisch-Limburgs maar steeds 
was en is ze Vlaams. Wat sommigen ook mogen 
beweren: de zes Voerdorpen zijn meer dan ooit een 
onvervreemdbaar deel van de Vlaamse Gemeen
schap en zullen dat ook blijven. Zolang wij het willen! 

In enkele bijdragen — die van politieke, historische 
en toeristische aard zijn — willen wij daar de nadruk 
op leggen. Deze biezonder „WIJ-Voeren" wordt dan 
ook deze dagen in alle gezinnen van Voeren aan huis 
gebracht 

IN 1839 werd de Voerstreek 
van Nederlands-Limburg af
gehaakt en bij de Waalse 

provincie Luik aangehecht Luik 
bleek daar met zo gelukkig mee te 
zijn en verzocht de Limburgse 
overheid het toezicht op alle open
bare diensten Luik voelde zich 
onwennig in deze dorpen waar 
alles Vlaams was het verenigings-
en parochiaal leven, het onderwijs, 
de post, het kadaster, de belastin
gen tot zelfs het nazicht van de 
bruggen en wegen 

Lastpost... 
In 1933 stelde een Luiks volks

vertegenwoordiger voor de Voer
dorpen bij Limburg aan te hech
ten. 

Alhoewel de Voerstreek als een 
lastpost werd beschouwd werd in 
bepaalde salons te Luik de droom 
gekoesterd om toch ooit de hand 
te leggen op de zes dorpjes Maar 
men veranderde van taktiek en 
zocht medewerking van binnenuit 
In het begin van de vijftiger jaren 
verfranste het schoolhoofd van 
Remersdaal de tweede graad van 
zijn lagere school en de wagen 
was aan het rollen i 

In augustus 1947 had Frans 
Meertens in een open bnef aan de 
Overheidspersonen van Over
maas nochtans in alle duidelijkheid 
geschreven „En we herhalen het 
nog eens, en voor de honderdste 
keer, dat we er niets tegen hebben 
dat onze kinderen de Franse taal 
leren, maar eerst onze eigen taaM" 

In een brief van 25 oktober 
1961 schreven de vier van de zes 
Voer-burgemeesters aan de mi
nister van Binnenlandse Zaken 
„WIJ, burgemeesters van de Voer
streek verklaren dat onze ge
meenten Vlaams zijn en het die
nen te blijven" 

Inderdaad, in 1961 telde 's-Gra-

Toen hij In 1972 over de Voer-
streek struikelde vergeleek de 
toenmalige eerste-minlster Gast
on Eyskens dit stukje Vlaande
ren met een egel. Net zoals dit 
diertje duikt de Voerstreek-pro
blematiek met scherpe stekels 
bij tijd en wijle op.~ 

Daarom tekenden wij de Voer
artikels in deze Wij met een 
simpatiek maar beslist stekelvar
kentje! 

venvoeren, het grootste dorp van 
de zes, op 1 352 inwoners slechts 
69 echte Walen In dezelfde brief 
vroegen de burgemeesters wel 
„versterkt Frans onderncht" in hun 
lagere scholen, gezien de ligging 
van de streek 

BIJ de taalwetgeving van 1962-
63 werden de Voerdorpen dan bij 
Limburg gevoegd op basis van 
een onderzoek door het studie
centrum Harmei uitgevoerd Uit 
die studie bleek dat 92 % van de 
Voerbewoners dezelfde taal spra
ken als de Nederlandse Limbur
gers en de Belgische Maaslan-
ders 

Van dat ogenblik af begonnen 
de franstaligen zich biezonder 
agressief te gedragen in de Voer
streek Onder druk van Luikse 
oproerkraaiers werden familieru
zies aangescherpt, sociale tegen
stellingen aangewakkerd en oude 
politieke dorpsvetes opgerakeld 
In deze vergiftigde sfeer kon het 
fenomeen Happart (en zijn Action 
Fouronnaise) gedijen, Vlaamse re-
akties bleven met uit en leidden tot 
harde konfrontaties Vlaamse 
wandelingen groeiden tot veldsla
gen uit 

Happart... 

In de periode tussen september 
1977 en de gemeenteraadsverkie
zingen van oktober 1982 werden 
haast dagelijks aanslagen en ver
nielingen genoteerd op Vlaamse 
mensen en Vlaamse eigendom
men De Action Fouronnaise en 
andere Waalse oproerkraaiers la
ten uit die penode een zwaar 
dossier na 

Op 11 oktober 1982 werd Hap
part tot gemeenteraadslid verko
zen en ondanks het feit dat hij de 
taal van het gebied waartoe zijn 
gemeente behoort met machtig is 
tot burgemeester benoemd 

Door deze politieke flater ach
tervolgd en voortdurend gechan
teerd door de Waalse regenngs-
partners vond eerste-minister 
Martens de „Belgische truuk" uit 
waarbij Voeren administratief bij 
Brussel werd aangehecht Onder 
druk van de Vlaamse opinie ging 
de „oplossing van de eeuw" met 
doori 

-* / /^-^«^ -rt/taf^/t^ 

Waarom? 
ONS weekWad l« deit« we«k grotendeets aan de Voer-

streek g«wi}d 0»«r ütijt» enkele goede redenen voor 
De VM-aMeSitig Voeren zet deze lente met vernieuw

de }}ver haar weHcIng verder. In een vraaggesprek op biz. 24 
zegt VU-eWeÖngsvoorzUter ftob Brouwers waarom en hoe. 

Tevens ie het goed eene na te gaan wat VU-mensen op het 
partementaire vlak voor de Voerstreek hebben gedaan. En 
wordt na een kort historisch overzicht uitgekeken naar de 
dattim waarop de l^aad van Sta«e «itspraak zal rfoen over de 
ai dan niet handhaving van José Happart ais burgemeester 
van Voeren. 

Ook wor«lteve« overgeschakeld naar Straatsburg waar ge
peild wordt naar de (non)-akt(viteit van deze met bombarie 
verkozen PS-kwetyrant. 

£n wat kunnen wi} voor Voeren doen' 
Wtet familie en vrienden een dag uittrekken om het mooie 

land van Overmaas te ontdekken Er een dag tof wie weet een 
weekeinde lang?) te vertoeven 

Er genieten van het beeldige landschap, het groot histo
risch verleden onldekkefti er ondervinden hoe rijk de onder
grond er aan fosi^elen \%, de weiden aan geneeskrachtige 
kruiden, de wlln<|aardsl«k aan het trage werk zien. Er gedag 
xeg^en aa» de Vlaamse middenstand die er zijn beste beentje 
voorzei Om daarhlj te helpen geeft de VU-afdelings voorzitter 
een Jeerrtjke wegwijzer mee op htz. 6 en 7 

Vŷ e het kasteel en omgeving van Teuven wil ontdekken kan 
terecht op hlz. 14 van Doordeweeks. Hoe de Voerstreek en 
Qaston lyakens aan «het egeltje" zijn geraakt vertelt Dio Ge
nes op hljt. 4. Kortom een van mogelijkheden barstende WU-
speoiaal over Voeren.. 

Mogen wij tf aan de hand '^'^Xi ons weekblad een zonnig en 
leerrijk verblijf in mool Voeren wensen? 

Maar Happart bleef burgemees
ter mede dank zij de laffe mede
plichtigheid van de CVP die na 
elke Waalse spitsvondigheid door 
de knieën ging In het licht van de 
komende verkiezingen verklaarde 
CVP-voorzitter Swaelen onlangs 
„WIJ zijn naïef geweest in de zaak 
Happart We hebben ons ver
gist " 

Dat ondanks alles Voeren een 
Vlaamse gemeente is gebleven is 
te danken aan de moedige inzet 
van een harde kern flaminganten 
ter plekke en de haast dagelijkse 
strijd van politieke mandatarissen 
— en op de eerste plaats van VU-
verkozenen — en militaiten in het 
Vlaamse binnenland Aan de ware 
Vlaamse aard van Voeren kan 
nauwelijks gewijzigd worden En 
dat weet Happart maar al te best 
Zijn Bencht aan de Bevolking van 
21 november 1983 toont dat dui
delijk aan Happart schnjft daann 

„Daar de Franse taal in Voeren 
meer en meer gebruikt wordt, 
hebben wij besloten lessen ele
mentaire kennis van het Frans in 
te richten" 

Daarmee duidelijk bekennend 
dat bij de meeste van zijn onder
danen de elementaire kennis van 
het Frans ontbreekt 

Raad van State 
De zaak Voeren is nu de zaak 

Happart geworden Dat de audi
teur bij de Raad van State midden 
maart II eiste „dat de benoeming 
van Happart tot burgemeester 
moet vernietigd worden'" is te 
danken aan de met aflatende ijver 
van meester Rob Vandezande, 
toevallig ook VU-senator Hij is het 
geweest die deze zaak bij de Raad 
van State heeft ingediend 

Vlaanderen kijkt met spanning 
uit naar de uitspraak die begin juni 
a s mag verwacht worden Als de 
Raad van State de vernietiging 
van Happarts benoeming eist 
staat de regenng Martens-Gol nog 
leuke nachten te wachten Het zou 
met de eerste keer zijn dat een re
genng door de Voerstreek in last 
komt 

Of het verhaal van „het egeltje" 
dat zich herhaalt 
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Een verrassende tocht boordevol natuur, 
geschiedenis en sterke verhalen 

36 km door 
mooi Voeren 

Men zou geredelijk kunnen aannemen dat iedereen 
onderhand weet waar de Voerstreek ligt en wat er 
aan de hand is met dat stukje Vlaanderen. Dat dacht je 
maar Want dat dit zo niet is bewees een lezer in een 
Vlaamse krant een paar maanden geleden. Een zeke
re meneer uit Westende schreef daarin dat in een 
Amerikaanse krant (Philadelphia) het volgende ver
haal te lezen stond... 

EEN Waalse landbouwer emi
greerde naar een kleine 
Vlaamse regio bestaande 

uit zes kleine dorpen. De "man had, 
in plaats van de streektaal aan te 
leren, zich tot doel gesteld deze 
naar zijn zin te veranderen. Door 
dat te willen zette hij niet alleen de 
streek in kwestie op zijn kop 
maar... het hele land. En de brave 
briefschrijver besloot zijn brief 
met de vraag: „Hoe komt het toch 
dat wij van dit hele verhaal niets af
weten?" 

Blijkbaar weet dus niet iedereen 
in Vlaanderen wat er met de Voer
streek aan de hand is. 

Om daar wat aan te doen ne
men wij U mee op tocht door de 
zes Voerdorpen. Naar het mooie 
landschap en vertellen u over de 
historische achtergrond en het 
waarom van veel heibel. 

Moelingen 
Het eerste dorp, komende van 

de E9 Luik-Maastricht voorbij het 
douane-kantoor, alsof je een an
der land binnenbolt, beet Moelin
gen (Mouland volgens de Walen). 
Als je van Maastricht komt, ligt de 
afrit vóór het douane-kantoor. 

Hier vlakbij ontmoette in 870 
Karel de Kale de koning van West-
Francië (ongeveer het tegenwoor
dige Frankrijk) zijn broer Lodewijk 
de Duitser de koning van Oost-
Francië (de tegenwoordige 

Bondsrepubliek) om in Meerssen 
te praten over de verdeling van 
het Middenrijk Lotharingen na de 
dood van Lotharlus II. 

Van dit voormalig Karolingisch 
Kroondomein Elven aan de Maas 
is niets meer te zien. 

Van de latere Spaanse ver
schansing uit 1634, resten ons nog 
slechts sporen van grachten. 

De geklasseerde kerktoren, op
gebouwd uit kwartslet kalksteen 
en zandsteen, is 13de-eeuws. De 
slogans en andere leuzen op de 
kerkmuur herinneren aan het laat
ste kwartaal van deze eeuw... 

Op het kruispunt rechts bij de 
brug over de Berwijn kan men nog 
enkele mooie grenspaaltjes uit 
1715, met de wapens van Nassau 
en Habsburg, bewonderen. 

Voorbij de camping Rusticana 
en de voormalige watermolen 
heeft men rechts de Roode Weij-
de, die herinnert aan een verdwe
nen vestingstoren, waar volgens 
een hardnekkige overlevering nog 
altijd rode paters met lange baar
den zouden ronddolen die elke 
indringer, voornamelijk kinderen, 
mee onder de grond kunnen trek
ken... 

Bij het eerstvolgende kruispunt 
herinnert ons een klein monu
mentje rechts aan de dood van en
kele Belgische patriotten in 1914, 
onder wie Marcel Kerff uit 's-
Gravenvoeren, ooit de eerste Belg 

' Boomstraat 141, 
3798's-Gravenvoeren 

Tel.:041-7&62.82 

in de eerste Ronde van Frankrijk 
van 1903 (vijfde). 

Bij deze grenspaal kropen, on
der hels Duits afweergeschut, op 
12 septembger 1944 de eerste 
Amerikanen Nederland binnen. 

Hier duiken we het eigenlijke 
Voerdal in. 

De Voer ontspringt in Slnt-Pie-
tersvoeren om vla Sint-Martens-
voeren, 's-Gravenvoeren, Mesch 
en Eijsden na amper 10 km in de 
Maas terecht te komen. 

's-Gravenvoeren 
Langs de lange Lintstraat, met 

links de vele bruggetjes, bemerkt 
men rechts het ursulinenklooster. 

Bij de kerk kan men, sinds het 
oude kerkhof In 1966 verdwenen 
is, ruim parkeren (voor een korte 
of langere wandeling). 

Hier begon In 1930 Ror Gram
mens, helemaal alleen, zijn taal-
grensaktle. De pastoor moest hem 
toen echter In bescherming ne
men tegen enkele heethoofden, 
die hem met van alles en nog wat 
bekogelden! Op het wegdek be
merkt men de noodkreet Fou-
ron(s) wallon(s). 

Het huidige kerkgebouw da
teert van 1786. 's-Gravenvoeren 
had al een kerk vóór 800. 

In 1083 schonk graaf (Donraad 
van Luxemburg deze kerk met de 
erbij behorende tienden aan het 
O.-L-Vr.-Munster van Luxem
burg... als boetedoening! 

In die tijd was deze kerk een 
moederkerk, omvattende de ker
ken van Aubel (tot 1390), Mheer 
en Noorbeek (tot ± 1680). De 
romaanse westertoren, In Lombar
dische bouwstijl opgetrokken, is 
vermoedelijk 13de-eeuws. 

De pastorie stamt uit 1774. Hier 
logeerde In 1794 gedurende 59 
dagen zijne koninklijke hoogheid 
aartshertog Carl van Coburg, de 
vader van koning Leopold I, die 
toen in dienst van Oostenrijk te
gen de Fransen optrok. 

De linde (vrijheidsboom) en het 
oorlogsmonument dateren van 
1919. 

Voorbij de frituur links, bemerkt 
men rechts vóór en óp de Voer de 
enorme jezuiienhof (tegenwoor
dig in twee gesplitst). In 1616 werd 
deze hof door het hogervermelde 
Munster van Luxemburg aan de 
jezuïeten van Maastricht verkocht 
De twee boerderijen, die de hele 
hoek naar de Koetsweg (rechts) 
maken, zijn van een ander com
plex, tw . het voormalige Blanck-
tyshof (.a\ vernoemd in 1581). 

Het gebarrikadeerde huis De 
Kroon is uit 1776. Achter de 
„mooie" O.-L-Vrouwekapel uit 
1715 ligt de oude afspanning De 
Zwaan (Die Swaen In 1581 - Au 
Clgne sinds de jaren dertig). De 
voormalige herberg werd herop
gebouwd in 1742. Hier werden 
vroeger de paarden van de post
koets Aken-Luik verwisseld. 

Deze weg zou de Romeinse 
verbindingsweg zijn geweest tus
sen Tongeren en Aken. In elk 
geval bestond hij zeker al ten tijde 
van Karel de Grote en verbond de 
koninklijke residenties van Aken 
en Herstal met elkaar. Langs deze 
oude „straat" (in de loop der 17de 
eeuw veranderd in Koetsweg) be
reikt men Voerenberg, waar zich 
op zeker moment een van de 
mooiste Voerpanorama's ont
plooit 

Bedoelde Voerenberg wordt 

bereikt vla een lange holle weg, 
een mooi voorbeeld hoe eeuwen
lang mens en natuur op elkaar 
hebben ingespeeld, een voorbeeld 
ook hoe de overheid een oeroude 
verbindingsweg laat vergaan om 
de kontakten met Nederlandse 
buurdorpen zoveel mogelijk te 
boycotten. Links, bij het begin van 
de donkere graaf (denk aan „loop
graaf), ligt de oude kiezelgroeve: 
De Botkoel (botkull) waar men 
ooit de kiezel haalde om wegen te 
botten. De eerste weg naar rechts 
leidt de wandelaar terug naar de 
kerk. Deze omweg betekent een 
uitstap van ± 30 minuten. 

Op het einde van de holle weg 
ligt andermaal links, de oude kalk-
of mergelgroeve: De Mergelkoel, 
destijds door de landbouwers uit
gegraven om hun landerijen van 
de noodzakelijke kalk te voorzien. 
Voor de liefhebbers Is dit een 
gemakkelijke vindplaats van fos
sielen, zeeëgels, koralen en ande
re schelfxJiertjes kan men er ra
pen. Het was hier, rechts „Op den 
Saele" (waar die kasseien bij het 

kwamen hier op de Schletekamer 
vroeger de leden van de Schutte
rij oefenen. 

Sint-Maartens-
Voeren 

De eerste veldweg naar rechts 
leidt naar Steenboskapel, opge
bouwd in 1846 met restanten van 
een opgegraven Romeinse villa. 

Terug op de hoofdweg pas
seert men na ongeveer 1,5 km 
links het domein Ottegroeven. Het 
omgracht kasteeltje Is amper te 
zien. Let op de prachtige beboste 
heuvelruggen! De oudst gekende 
naam van onze regio is trouwens 
Lohegau ofwel Bosgouw (In 966: 
Furen In pago Luigowl). Het eerste 
gebouw van Sint-Martens-Voeren 
ligt links. Het uithangbord vermeldt 
Rijkwacht-Gendarmerie. Het hoge 
hek er omheen herinnert aan de 
tijd der „Woelige Wandelingen". 

Het eerste straatje rechts leidt 

Sint-Martens-Voeren, tel. 
087-68.78.43. 

Terras - lunchroom -

coffeeshop - Altamira-grill 
op steen. 

Prijzen voor groepen: 
menu a 250 fr.; 

koffietafel v.a. 160fr 

begin van het veldweggetje lig
gen) dat de burcht van de graven 
van Voeren heeft gestaan. 

's-Gravenvoeren is reeds zeer 
oud. De sporen van de Nieuwe 
Steentijdperkers en de Romeinse 
villa bulten beschouwing gelaten, 
is het huidige dorp evenals de 
parochie ontstaan rond een Fran
kisch Hof. Hierboven stond de 
versterking. Onder aan de Voer bij 
Kinkenberg lagen de vroen- en de 
laathof. In dit voormalig Karolin
gisch Kroondomein had in 878 de 
bevestiging plaats aangaande de 
verdeling van Lotharingen tussen 
de koning van Frankrijk, Lodewijk 
II de Stamelaar en de koning van 
Duitsland, Lodewijk III de Smalle, 
de respektleve zonen van de eer
der genoemde vorsten, die een 
ontmoeting op Elven hadden. 

Bij het buitenrijden van 's-Gra
venvoeren richting Sint-Martens-
Voeren, klimt men omhoog naar 
Schietekamer „Chambre a tirer"... 
zoals onze Waalse broeders het 
zo mooi vertaald hebben. (Niet 
verwarren met „Salon de tir -
Schietkraam", want die lag tot 
voor kort recht tegenover de kerk 
bij „René van de Maj - Café Gros-
jean"). Volgens de overievering 

naar het privé-museum De Zee-
egel, waarin een kleine schat aan 
fossielen, prehistorische werktui
gen en andere waardevolle stenen 
of mineralen te bewonderen valt 
De eerste straat links leidt naar de 
kerk, het Veltmanshuis en de 
Jeugdherberg. De zeer oude ro
maanse toren is gebouwd met 
kwarsiet- en silexstenen. De da
tum 1650 wijst op een restauratie. 
Het schip Is een klassicistisch ge
bouw uit 1728. Het Veltmanshuis, 
sinds 1971 Kultureel Centrum, Is 
een voormalig Kaplttelhuis, waar 
tot 1794 drie kanunniken en een 
deken woonden. Deze laatste be
diende de kerk van Sint-Martens-
Voeren, de drie anderen de ker
ken van Sint-Pieters-Voeren, Sint-
Jansrade (Saint-Jean Sart) en Sle-
naken. Dit statige gebouw uit 
± 1750 werd na de laatste oor-
logsbrand in 1950 heropgebouwd. 
Het huis werd naar pastoor Velt-
mans genoemd, omdat de Voer
streek aan hem In grote mate het 
behoud van haar taal en volksaard 
te danken heeft Van zijn praalgraf 
naast de kerkpoort is, na herhaal
de schendingen, uiteindelijk in 
1983 niets meer overgebleven! De 
daders werden nooit gevonden... 
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St.-Pleters-Voeren 

Bij het terugkeren op de hoofd
weg valt ons onmiddellijk het hoge 
spoorweg-viadukt op, een onder
deel van de zeer drukke goede-
renverblnding tussen het Ruhrge-
bied en Antwerpen. Deze spoor
weg, van Aken tot Tongeren 
{ ± 60 km) zonder één enkele 
overweg, werd door de Duitsers 
aangelegd tijdens de Eerste We
reldoorlog. Bij het gehucht Veurs 
verdwijnt de lijn in de langste 
tunnel van ons land ( + 2,5 km). 
Wanneer men nu onder de spoor
wegrug rechtdoor rijdt, zit men op 
de goede weg naar Sint-Pieters-
Voeren (VVV-kantoor op nr. 3 
links). Dit dorpje vindt zijn ont
staan in 1242, toen Daniël van 
Voeren al zijn bezittingen aan de 
Ridders der Duitse Orde schonk, 
die er meteen een Kommanderie 
bouwden (de Duitse Ridderorde 
werd gesticht tijdens de Kruis
tochten in 1191). De huidige Kom
manderie werd herbouwd rond 
1615 in Maaslandse renaissances
tijl. De bezittingen van de Duitse 
Orde waren slechts afhankelijk 
van de Duitse Keizer, vandaar dat 
Sint-Pieter tot 1794 altijd een Vrije 
Rijksheerlijkheid is geweest Bij dit 
kasteel, nu bewoond door de 
voormalige Nederlandse ambas
sadeur in Denemarken, bevindt 
zich in een uithoek de Voerbron 
(4.000 I. helder, kalkrijk water per 
minuut). In de vroegere grachten 
en vijvers werd in 1885 een forel-
lenkwekerij aangelegd, tegen
woordig uitgebaat door „schut
terskoning" Snoeck. Van de vele 
tienduizenden lekkere forellen van 
vóór de oorlog telden de eerste 
Amerikaanse bevrijders er nog 
goed en wel... 131 Voor een weinig 
entreegeld loont het de moeite al 

deze bezienswaardigheden eens 
even van nabij te zien. (Tijdens de 
middaguren gesloten). 

Het schandalig beklad kerkje is 
omstreeks 1660 opgetrokken met 
materialen van het oude kasteel. 
Bij het ingangshek staat opvallend 
een hoog gietijzeren kruis „ter 
memone der vertooninge van een 
kruis en bloedig daeraen hangen-
den een schoonsten levende li-
chaem — hier gesien door den 
goeweerdigsten getuygen Anna 
Mana Mullenders en haar man 5 
May 1799 des avonds". 

Men had vroeger wel meer van 
zulke interessante verschijnselen. 
Grootvader Meertens zag ooit 
eens „een vurige wagen die door 
de lucht vloog, getrokken door zes 
vurige paarden, van waaruit blik-
sempijlen en donderstenen naar 
de mensen werden geschoten". 

De hoofdweg stijgt stilaan naar 
het kasteeltje van Magis. Intussen 
heeft men links het Stroevenbos 
waar in 1799 vele jonge boeren en 
werklieden zich verzamelden om 
de Franse Sansculotten te over
vallen. Dit stuk Boerenkrijg kende 
echter een fatale afloop. Ze wer
den nl. verraden door de fransge-
zinde belastingontvanger uit Teu-
venl 

Boven bij het kasteeltje linksom, 
een eind de grote weg Visé-Aken 
volgend, heeft men rechts een 
mooi zicht op Auhiel. Iets verder 
links ligt het hoogste punt van 
Vlaanderen: 287 m. Bij het grote 
kruispunt van Hagelstein leidt de 
weg rechtdoor naar het uitge
strekte Amerikaanse Soldaten-
kerkhof van Vogelzang, en de 
weg linksom naar De Rank keert 
terug naar Voeren. 

Remersdaai 
Wanneer men, na 750 m bij het 

volgende kruispunt de weg links 
kiest, loopt men via het mooie 
Veursdal terug naar Sint-Maar-
tens-Voeren. Rechtdoor betekent, 
de weg door het geheimzinnige 
Rode Bos naar De Rank. De weg 
rechts brengt de reiziger naar Re
mersdaai. Let op het typische 
Land-van-Herve-landschap hier: 
voornamelijk weilanden, versprei
de boerderijen en bossen. 

Bij het binnenrijden van het 
dorpje heeft men rechts Het Hoes 
(het Huis), waar ooit de „Ridders 
van Reymersdael" woonden. Van 
de middeleeuwse omgrachte 
burcht, door hertog Jan I van 
Brabant rond 1288 verwoest maar 
weer opgebouwd, resten ons nog 
enkel deze mooie toegangspoort 
met een onderbouw van een 
hoektoren en de hoevewoning uit 
1652. De huidige kerk is van 1880. 
Sinds 1974 zijn hier de kerkdien
sten in het Frans. Boven de spoor
wegbrug leest men: „Non a la 
flamandisation", alhoewel de 
streek sinds eeuwigheid toch Ne
derlandstalig IS geweest 

Teuven 
Onder het spoorwegviadukt 

door ziet men meteen rechts het 
kasteel van Opsinnich. Ook hier 
werd de oorspronkelijke burcht in 
1288 door diezelfde hertog Jan 
van Brabant volledig verwoest 
Het oudste deel van het huidige 
kasteel bestaat uit de ronde hoek
toren met de daarop aansluitende 
vleugel uit 1641. De rest dateert uit 
de 19de eeuw. Tegenwoordig 
heet het „Gastel Notre Dame" en 
doet het dienst als vakantieverblijf 
voor jeugdgroepen. De bocht vol-

CAFE - FRITUUR 
DAGBLADEN - WEEKBLADEN - LOTTO 
STREEKGERECHTEN 

WYNANTS C. 
Kerkplein 219 
3798 's-Gravenvoeren 
Tel. 041-76.64.88 

gend komt men in Teuven uit 
Richting Beusdal betekent een 
schitterende weg, die zich dwars 
door een uitgestrekt bos slingert 
en uitkomt bij een 17de-eeuws 
kasteel, met nog een oorspronke
lijke middeleeuwse vestingstoren. 
Voor de liefhebbers zijn de bos
sen van de Voerstreek echte 
schatkamers van flora en fauna 

De interessantste bloemen zijn 
wel de aronskelk, de witte veld-
bies, de zwarte gifbes, de éénbes, 
de gele dovenetel, de lelietjes van 
dalen, de salomonszegel en ook 
nog de verschillende soorten van 
wilde orchideeën. In de boomgaar
den treft men nog de maretak en 
de sleutelbloem aan. 

Als belangnjkste dieren mogen 
genoemd worden de wijngaard
slakken (escargots), enkele soor
ten padden, wezels, hermelijnen, 
steenmarters, bunzings, vossen, 
dassen en zelfs reeën. Hoog in de 
lucht cirkelen de buizerds en hier 
en daar zelfs nog een valk. Bij de 
akkers wonen de hamsters (ko-
renwolven). 

In Teuven wordt het eerste stuk 
Sinnich genoemd. Het kasteel van 
(neer-)Sinnich, onder rechts, is ei
genlijk een voormalige augustines-

senabij (begin Xllde eeuw). Het 
romaanse torentje is nog uit die 
begintijd (1297). Het huidige ge
bouw dateert uit 1750 naar een 
plan van de Akense stadsarchitekt 
Gouven. In 1794 kwam het goed in 
privé-bezit 

Op het eerstvolgende kruis
punt 200 m verder, ontneemt een 
nieuwe loods (Weerts) rechts, het 
zicht op het voormalige echte kas
teel van Teuven, De Hoof {.de Hof). 
Reeds bekend in de 13de eeuw, 
werd het in de 16de, de 17de en 
de 18de eeuw bewoond door de 
Antwerpse familie de Draeck. Op 
initiatief van gemeenschapsminis
ter Schiltz werd dit 17de-eeuws 
kasteeltje onlangs aangekocht 
door de Vlaamse Gemeenschap. 

De weg links omhoog leidt naar 
het gehucht De Rank. De weg bij 
het douane-kantoor naar links, 
richting Sint-Martens-Voeren, 
brengt de reiziger via een lange af
daling, onder de spoorweg door 
en bij het daarop volgende kruis
punt naar rechts, terug op de 
hoofdweg naar 's-Gravenvoeren, 
Moelingen en de E9. 

Onze rit door de Voerstreek is 
daarmee ten einde. De kilometer-
teller wijst 36 km. „ „ 

R. Brouwers 

„San Martino" 
hotel - restaurant - rekreatie 

Gastronomische weekenden 
vanaf september 1985 
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„Positieve" diskriminatie 

Wat Schiltz 
voor Voeren deed 

„Ik kom hier niet als mijnheer Schiltz, maar wel 
degelijk als minister Schiltz; dit wil zeggen als lid van 
de autonome Vlaamse regering. Het Vlaams gezag 
mag niet afwezig blijven in dit stukje Vlaanderen...", 
verklaarde hij tijdens een werkbezoek aan Voeren op 
29 januari 1983. 

Vandaag, ruim twee jaar later, tijd voor een balans... 

TIJDENS dit gedenkwaardige 
bezoek werd Hugo Schiltz 
overladen met suggesties, 

vragen en verzuchtingen. Hij 
kwam toen vooral om te luisteren. 
De vele opmerkingen werden ijve
rig genoteerd. Enkele dagen later 
bracht gemeenschapsminister 
Schiltz reeds een reeks punten op 
de vergadering van de Vlaamse 
Regering. 

In dit korte bestek brengen wij 
enkel een samenvatting van de 
officiële stappen die Hugo Schiltz, 
gesteund door zijn kabinetsmede
werkers, ondernam ten gunste 
van de Vlamingen in Voeren. Met 
als prachtprestatie de aankoop 
van het kasteel „De Hoof" in Teu-
ven! 

Geen direkte 
bevoegdheid 

Vooraf dient opgemerkt dat 
Hugo Schiltz, als verantwoordelij

ke voor de financiën en de begro
ting, geen rechtstreekse bevoegd
heid bezit m.b.t. het dossier Voe
ren. Hij moe(s)t zich dus beperken 
tot het aanbrengen van een aantal 
voorstellen. 

Een eerste initiatief werd door 
hem genomen op 5 februari 1983. 
Schiltz richtte een brief naar elk lid 
van de Vlaamse Regering, waarbij 
hij de deelproblemen — die hij bij 
zijn werkbezoek en in gesprekken 
ter plaatste had onderkend — 
aanhaalde naar de respektieve be
voegdheid van elke gemeen
schapsminister. Met de vraag 
deze te onderzoeken en maatre
gelen uit te werken. De globale 
problematiek werd door Schiltz 
aan de agenda van de Vlaamse 
Regering toegevoegd op 9 februa
ri 1983. Hieruit vloeide een reeks 
overlegvergaderingen en bespre
kingen voort, zowel met personen 
van ter plaatse, verantwoordelij
ken van de provincie Limburg als 
met de leden van de Vlaamse 
Regering. 

* * 3 3 m j t s H B C i i ^ 

Minister Schiltz op bezoek in Voeren, januari 1983. 

Reeds in september '83 kwam 
Hugo Schiltz met de suggestie 
voor de proppen om het kasteel 
„De Hoof' te Teuven aan te kopen. 
Begin '85 was de aankoop rond 
(zie hiernaasO. 

In januari '84 stelde de VU-
minister het punt „afzetting 
van Happart" aan de orde... Op 
22 februari lanceerde Schiltz het 
voorstel om een speciale toelage 
te schenken ter herstelling van het 
verbrijzelde grafmonument van 
Voeren. En tweemaal bracht 
Schiltz een syntese-nota ter be
spreking in de Vlaamse Regering 
naar voren. Daarin stonden zowat 
alle verzuchtingen en verlangens 
van de Voerenaars opgesomd. 
We kijken even wat deze inhou
den en vooral wat in uitvoering is, 
of ondertussen gerealizeerd werd. 

Werk en 
huisvesting 

Er werd onderzocht of de mo
gelijkheid bestond om, in samen
werking met de Gewestelijke Ont
wikkelingsmaatschappij van Lim
burg, een „ambachtelijke zone" te 
voorzien. Uit kontakten bleek ech
ter geen enkele kandidaat-inves
teerder bereid te zijn zich in de 
Voerstreek te vestigen. Een lichte 
aanpassing van het gewestplan — 
het voorzien van rekreatiegebie-
den — in funktie van de verdere 
ontplooiing van de toeristische 
sektor is wel te overwegen. 

De Nationale Landmaatschappij 
werd gevraagd na te gaan welke 
huisvestingsprojekten kunnen 
worden gerealizeerd. Ondertus
sen is gebleken dat de partikuliere 
belangstelling erg gering is. Toch 
is de verwerving bezig en maan
delijks houdt de zaakvoerder een 
zitdag om kandidaten te advlze-
ren. 

Toerisme 
en kuituur 

De vraag om dringend onder
houdswerken te doen aan de toe
ristische weg werd overgemaakt 
aan de gemeenschapsminister 
van kuituur, Poma (PVV). Deze 
excellentie stelde vorige maand 
vast dat er nog geen echt werk 
gemaakt is van deze zaak... Een 
andere belangrijke vraag was 
deze om verbeteringswerken te 
doen aan de toegangsweg naar 
de jeugdherberg. Zoals bekend 
had Happart geweigerd een uitba-
tingsvergunning af te leveren, om
dat de weg zg. niet voldeed aan de 
normen die de brandpreventie 
vereisen. Sindsdien werd grond 
onteigend en werden werken uit
gevoerd. Dit dossier is dus positief 
afgesloten. 

Er werd tevens gevraagd dat de 
„relatie" tussen Voeren en Neder-
lands-Limburg zou aangehaald 
worden. Poma beloofde deze 
kwestie opnieuw ter sprake te 
brengen met zijn Nederlandse kol-
lega. De subsidie aan de kulturele 
Raad van Voeren werd vermenig
vuldigd en het „Berichtenblad" van 
de vzw „Algemeen Kultureel Ko-

Ontdek 

deVDerstreek 
om verliefd op te worden! 

informatie: V.V.V. „De Voerstreek", tei. 041-76.65.87, 
Dorpsstraat 3H, 3792 St.-Pieters-Voeren. 

mitee Voerstreek" werd gered. 
Van de vier klasseringsbesluiten 
ter bescherming van monumenten 
en landschappen worden er twee 
aan de goedkeuring van de 
Vlaamse Regering onderworpen 
nog vóór de zomervakantie en 
twee overige komen in de loop 
van hetzelfde jaar ter bespreking. 

Leefmilieu 
en bejaarden 

Op aandringen van de Voere
naars werd nagegaan hoe erg het 
probleem van de waterverontreini
ging, afkomstig van de campings, 
is en wat gedaan kan worden. 
Hieruit bleek de toestand niet ver
ontrustend, maar niettemin wer
den subsidies verleend om het 
waterleidingsnet uit te breiden en 
aan te passen. 

Uit een behoeftenbezoek werd 
voorts duidelijk dat er geen we
zenlijke nood bestaat aan de op
richting van een bijkomend rust
oord, dat bovendien uitsluitend 
frankofonen zou aantrekken. Wel 
wordt gedacht aan de mogelijk
heid om, bij de eventuele oprich
ting van een kleine groepswerf, 
ook een aantal woningen voor 
bejaarden te voorzien. 

Studiecel -
Voeren 

Net zoals in vorige punten, maar 
zo mogelijk nóg nadrukkelijker, 
herkennen we de hand van minis
ter Schiltz in het voorstel tot op
richting van een „studie- en ont-
wikkelingscel" voor Voeren. Deze 
zou moeten funktioneren als stu
die- en dokumentatiecentrum, 
waaruit dan een algemeen ontwik-
kelings- en aktieplan voor Voeren 
zou kunnen groeien. Deze „cel" 
zou ook de begeleiding kunnen 
verzekeren van plaatselijke initia
tieven en het „doorstromingsmid
del" bij uitstek zijn tussen de plaat
selijke gemeenschap, de provincie 
en de Vlaamse gemeenschap. 

Dit initiatief kan worden uitge
voerd als een BTK-projekt, aange
vraagd door de provincie Limburg 
met eventueel de kosten ten laste 
van de begroting van de Vlaamse 
gemeenschap. Maar, de nationale 
minister van tewerkstelling en ar
beid (de Waal Hansenne), weigert 
bedoeld BTK-projekt goed te keu
ren... Waarop wachten de CVP- en 
PVV-gemeenschapsministers om, 
via hun partijgenoten-nationale mi
nisters, dit dossier erdoor te slui
zen? 

(pvdd) 

GENIET VAN EEN HEERLIJKE WANDELING NAAR 

SCHAPEKAAS EN YOGHURT 

TERRAS r-̂ FTKfi 
VAKANTIEBOERDERIJ Schophemerheide 356, Af,^ b i l V S i j ' v * * ' 

Voeren. België 3798, # ' • * ? - * > ^ ' •^•' 
Tel. 041 - 766845 
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VU-Limburg 
op de bres 
voor Voeren 

Het Voer-egeltje heeft al meerdere keren ravage 
aangericht in het Belgisch politiek huishouden. Niet 
weinig „staatslieden" zijn er aan tenonder gegaan. 

De oorzaak van de scheefgegroeide situatie in deze 
Limburgse gemeente moet volgens kamerlid Jaak 
Gabriels in eerste instantie toegeschreven worden 
aan „het gebrek aan Vlaamse refleks, het ontbreken 
van een Vlaamse ruggegraat, het steeds r^'jar weer 
door de knieën gaan van Vlaamse eksellenties en 
meerderheidspartijen". 

D EZE regering moet terzake 
geenszins onderdoen 
voor haar voorgangers. 

Ze heeft er een aardig stukje 
Voerense geschiedenis bijge
schreven. 

Want met alleen waren er tij
dens Martens V de haast traditie 
geworden intimidaties en geweld
plegingen tegen Vlaamse Voere
naars, waarbij mensen als een 
Snoeck en Grosjean als helden 
vrijuit bleven gaan,... vooral waren 
er de gemeenteraadsverkiezingen 
van 10 oktober 1982. Happart 
werd verkozen als gemeente
raadslid. Op 1 januari 1983 legde 
hij zijn eed af als eerste schepen. 
Een onbenullige straatschuimer en 
wildstroper werd dienstdoend 
burgemeester. 

,,... Geen 
krisis waard" 

Maandenlang zal de regering 
aan deze man meer aandacht be
steden dan aan het half miljoen 
werklozen. Aangevoerd werd dat 
Happart geen krisis waard was. En 
terecht, maar deze stelling groeide 
tot een hemeltergende drogreden 
wanneer ze gehanteerd werd als 
verontschuldiging voor de benoe
ming. Happart was geen krisis 
waard, maar ook geen sjerp 

Het gaat echter om veel meer 
dan om het burgemeesterschap in 

een gemeente van vierduizend 
zielen. Het geval Happart biedt 
volgens senator Rik Vandekerck-
hove een enige kijk op het mecha
nisme, dat het op sterven na reeds 
dode België in leven houdt: Vlaam
se toegeeflijkheid en Waalse 
chantage. Het is een krenkend 
simbool geworden van de kern
strategie van Martens en zijn 
Vlaamse meerderheid van CVP 
en PVV; de kommunautaire kon-
frontatie ontlopen door de Walen 
ter wille te zijn. 

En hoe!? 
Citeren we slechts het in alle 

opzichten dubieus mopje van de 
eerste minister na afloop van het 
Happart-weekend van 29 en 30 
januari 1983: „Maar die mensen 
mogen daar blijven wonen, hoor". 
Het typeert de sfeer van hooghar
tigheid waarin de feodale ingreep 
op Voeren — de overheveling 
naar de provincie Brabant — tot 
stand kwam. Vandekerckhove 
zou in een interpellatie dit mon
sterakkoord toeschrijven aan „een 
epidemie van kollektieve zinsver
bijstering in de Wetstraat". 

Vooral onder druk van de 
Volksunie die te Hasselt een mas
sale betoging wist op de been te 
brengen, herzag de regering haar 
beschamende beslissing. De over
heveling werd ongedaan gemaakt. 
Happart en de fngo voor de 
staatshervorming hielden stand. 

CVP en PVV kraaiden viktorie 

; *• •• !m> 
De Voiksunu • seci n < >̂ / i'r 's i«i i « ^ ^ 
delijk te gast in Voeren. Hier brachten zij een bloemenhulde aan het door 

de Happart-bende vernielde graf van pastoor Veltmans. 

En daarmede doelden zij dan 
vooral op het feit dat de officiële 
benoeming van Happart slechts 
zou in werking treden op 1 januari 
1984. Dat eerste jaar zou, volgens 
minister Nothomb, vooral dienen 
om Happarts schriftelijke belofte 
Nederlands te leren in te lossen. 

Eenzame 
vu-inzet 

De afloop van die termijn kent u. 
HIJ verstreek, zonder dat Happart 
ook maar een poging deed om 
Nederlands te leren. De talloze 
vragen, lnter^-ellaties enz. van de 
Limburgse VU-parlementsleden 
mochten met baten. Op 1 januari 
1984 werd hij definitief burge
meester van Voeren. Sedertdien 
zit deze kaakslag voor Vlaanderen 
in talloze juridische gevechten ver
wikkeld, wat de heren Martens en 
Nothomb maar al te graag aangrij
pen om de zaak op z'n beloop te 
laten zolang de vele procedures 
lopen. 

„De burger vergeet gauw. 
Maar zware ontgoochelingen en 
zelfs beledigingen houdt hij wel 
bij. De CVP zal daarom in lengte 
van jaren achtervolgd worden 
door Happart." 

CHugo Camps, Belang van Limburg, 5 
april 1984) 

Die laksheid van CVP en PVV 
grijpt de Voerense „burgervader" 
uiteraard graag aan om zijn uitda
gende houding en pesterijen ver
der te zetten. Zo kon hij ongehin
derd Vlaamse schoolkinderen 
naar een bezemhok verwijzen, 
Vlaamse gemeenteraadsleden 
door de rijkswacht laten opvorde
ren enz De Vlaamse meerderheid 
bleef stom... 

Het gevecht voor de rechten 
van de Vlaamse Voerenaars 
wordt haast alleen door de Volks
unie en meer in het biezonder 
door de Limburgse Volksunie ge
streden. Het aantal parlementaire 
initiatieven van de kamerleden De-
saeyere en Gabriels en van de 
senatoren Vandekerckhove en 
Lowis is ontzaglijk. Maar haast alle 
stuiten zij op het cymsch-van-de-
hand-wijzen door Nothomb, die 
zich gesteund weet door een lijd
zame CVP en PVV 

Er is echter met alleen de in het 
oog springende affaire van Hap
part en de Voerense gemeente
raad. Er zijn ook en vooral de 
dagdagelijkse pesterijen die het 
leven van de Vlamingen in dit dorp 
verzuren. Er gaat geen week voor-

Steun voor 
Vü-Voeren 
VU-Voer̂ ftt k«ro aJtijd wat ex-
^-Stöujl giöbruiken. Storten 
Üött op fek 735-35«»S45-36, 
p/ö Alfon$ Vaiidöjjeri*©, IN, 
W0g Oï> Moeliögeiï, 379S Vo»-

Jaak Gabriels. „Voeren „klasseren" als landschapspark en aldus 

het Vlaamse karakter van de streek beklemtonen". 

bij of onze Limburgse verkozenen 
zakken af naar de Wetstraat met 
problemen over de belastingaan
giften, de betoelaging van het on
derwijs, het doeanekantoor, de 
schoolinspektie, het taalgebruik 
enz. 

Een waardevol initiatief werd 
eind 1983 genomen door kamer
lid Jaak Gabriels. Hij diende een 
voorstel van dekreet in om de 
gemeente Voeren te klasseren 
tot landschapspark. En Inder
daad, aan de landschappelijke, 
kultuurhistorlsche en rekreatie-
ve waarde van dit gebied kan 
geenszins getwijfeld worden. Bo
vendien en vooral zou in het 
„geklasseerde" Voeren de be
voegdheid van de Vlaamse Ge
meenschap veel groter worden 
dan voorheen. Door het plaatse
lijke bestuur zouden geen stap
pen meer kunnen ondernomen 
worden zonder de goedkeuring 
van de Vlaamse regering. Het 

Vlaams karakter van de streek 
zou aldus des te sterker onder
streept worden. 

Sociaal 
Dienstbetoon 
te Voeren 
Bi] Mia Vandeperre, 2de za
terdag van de maand, van 
$ t l 30 tot 10 u. 30, door senS' 
tor M. Lowis-
Bij' A M Meyer 1ste dinsdag
avond van de maand, van 
19u30 tot 20ii 30, prov 
raadslid J Sauwens. 

Happart In Europa: 
stier thuisgelaten! 

Euro-parlementariër Happart is zeer stil in Europa. 
Als landbouwer maakt hij deel uit van de landbouw-
kommissie, en neemt het daar op voor de kleine boer 
Maar hij was wel onmiddellijk bekend voor wat 
anders. 

HAPPART mocht niet in de 
socialistische fraktie, om
wille van het veto van 

Van Miert Druk overleg, onbegnp 
bij de socialisten van andere lan
den, gelach, gehoon, „les petits 
Belges", misversiand, onbegrip 
Happarts historisch rendez-vous 
met Spitaels in de cirkustent van 
Voeren veranderde daar wel wat 
aan Van Miert kon standhouden 
omdat Happart geen lid was van 
de PS. Happart hield zichzelf ech
ter boven de socialistische doop
vont in Voeren, en op slag werden 
de deuren voor hem geopend en 
de knalrode loper uitgerold. 

En Happart stapte de fraktie 
binnen, waarop Van Miert en zijn 
Vlaamse kollega's die prompt ver
lieten. Dat zou niet lang duren, 
want SP-vrouw Van Hemeldonck 
vond het buiten te koud, en Hap>-
part of niet, ze vervoegde de 
socialistische rangen, alle dure 

eden ten spijt. Haar voorbeeld 
werd trouwens zeer snel gevolgd 
door Vernimmen en Van Miert 
zelf. De tijd heelt de wonden en de 
socialistische broederschap werd 
hersteld 

Happart is ook plaatsvervanger 
in de regionale kommissie. Hij pleit
te daar voor meer subsidies voor 
Wallonië, wat zijn partijgenoot Re
made onmiddellijk deed replice
ren dat hij, als burgemeester-in-
Vlaanderen, tegen zijn eigen win
kel aan het spreken was Mopje 
onder rode broeders? 

Euro-Happart houdt zich opval
lend stil in Straatsburg en repli
ceert met op Vandemeulebroucke 
of Willy Kuijpers. Stilte voor de 
s t o r m ' Het zou ons wel verwon
deren: het boeltje in Straatsburg 
schijnt hem allemaal geen zier te 
interesseren. In Straatsburg heeft 
Happart zijn stier thuisgelaten! 
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Pasen is wel erg gunstig geweest voor de varkensaktie „Winst '85"' Het miljoenkwart van verleden week 
werd aangedikt tot 1316900 fr Als dat met fraai is ' Aan lezers die hun naam nog met in deze 7de hjst 

vonden, vragen wij nog even geduld' 

Lijst 7 
Reter Horions, Mortsel 1 000 fr 
Karel Joos, Bomem 1 000 fr 
Hilda Leroy, Dilbeek 1 000 fr 
W Geldhof, Beersel 1 000 fr 
Romain Feremans, Bonheiden 2000fr 
Rene Van De VViele Brecht 2 000 fr 
Andre De Meyer, Gent 2000 fr 
Andnes Poppe, Gnmbergen 2000fr 
D, Oostende 2000fr 
Hugo Schaeck, Hansbeke 2000fr 
Hector De Rijck, Kruibeke 3000 fr 
Elisa Vanhorenbeeck, Hofstede 2 000 fr 
Frans Van Wilderode, Aalst 2 000 fr 
G Bessemans, St-Truiden 2 000 fr 
Johan Plas, Heverlee 2 000 fr 
Anoniem. Genk SOOOfr 
Anoniem, Laakdal 200 fr 
Willy Blancquaert Gent 1 000 fr 
Silveer Hosten, Zarren 1 000 fr 

Rieke Vermeire, Zarren 1 000 fr 
Luc Lammens, Wilnjk 1 000 fr 
Henn De Grom, Denderleeuw 1 000 fr 
Robert De Koker, Affligem 1 000 fr 
Jan Peter Peumans, Riemst 1 000 fr 
Anoniem, Hasselt 1 000 fr 
Geert Beriaen, Zulte 1 000 fr 
MG.Ichtegem lOOOfr 
Emest Stuer, Meise 1 000 fr 
Jozef D'Hollander, Sint-Niklaas 1 000 fr 
Anoniem, Baardegem 1 000 fr 
Anoniem, Dendermonde 1 000 fr 
Leon Pieters, Maaseik 1 000 fr 
Anoniem, Genk 1 000 fr 
Anoniem, Ertvelde 1 000 fr 
Anoniem Veltem-Beisem 1 000 fr 
Anoniem, St-Amandsberg 1 000 fr 
Leo Vanderhaeghe, Hamme 1 000 fr 
Peter Vanruyssevelt Dilbeek 1 000 fr 
Anoniem, Lede 1 000 fr 
Anoniem, Groot-Bijgaarden 1 000 fr 

Frans Valgaeren, Geel 1 000 fr 
Albert Praet Welle 1 000 fr 
Paul De Maeyer, Aartselaar 1 000 fr 
Anoniem, Hove 1 000 fr 
D1.M, Oudenaarde 1 000 fr 
Joseph Opheide, Steenokkerzeel 1 000 fr 
Anoniem, Kapelle-op-den-Bos 1 000 fr 
DH.Asse lOOOfr 
D A, Brasschaat 1 000 fr 
Michiel Verlinden, Hove 1 000 fr 
Jozef Nehs, Boechout 1 000 f r 
Antoon Van Hoecke, Evergem 1 000 fr 
T Schijvens, Schoten 1 000 fr 
L Verdoodt, Asse 1 000 fr 
H Staes, Izegem 1 000 fr 
W Cynal, Blankenberge 1 000 fr 
R Van Laere, Sint-Niklaas 1 000 fr 
Bernardina Meurs, Zaventem 1 000 fr 
Leo Thys, Zandhoven 1 000 fr 
Pierre Baickmans, Berg 2 000 fr 

(vervolgt) 
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^ ^ ^ In de voor-
^ ^ 9 ^ oorlogse jaren 

^ ^ ^ ^ kende de fede-
^ ^ ^ ^ 1 ralistische 
^ ^ ^ ^ f l strekking een 

' ^ doorbraak. 
In 1934 werd r door Leuvense 

professoren 
het weekblad 
„Nieuw Vlaan
deren" opge
richt. Staats
hervorming in 

^ ^ _ federale zin be
ft ^ U hoorde tot zijn 
1 ^ ^ ^ ^ programma, 
i ^ ^ ^ ^ Juli 1936 had 

^ ^ ^ ^ een Kongres 
^ ^ ^ ^ van Vlaamse 

Koncentratie 
plaats waar katolleke en nationa
listische sprekers optraden. 

In 1936-'37 kwam de Katolieke 
Vlaamse Volkspartij tot stand als 
vleugel van het gesplitste Kato-
liek Blok van België (lees goed: 
„van België" en niet „Belgisch"). 

DecsjnbeC 1936 sloten K W en 
VNV een beginselakkoord af op 
basis van „de vereiste zelfstan
digheid van Vlaanderen in Bel
gië" en een demokratisch korpo-
ratisme. Dit „volksfront" werd on
der vuur genomen zowel door 
sommige Belgicistische katolie-
ken als door sommige radikale 

Federalisme 
in zicht? 

VNVers. Het kende geen lang 
leven. Aan de Leuvense profes
soren die erbij betrokken waren, 
werd door de bisschoppen het 
verbod opgelegd nog het woord 
te voeren op politieke vergade
ringen. Men mag gerust aanne
men dat in de vooroorlogse ti jd 
de bewuste flaminganten in 
meerderheid voor een of andere 
vorm van federalisme gewonnen 
waren. Dit betekent niet dat het 
onmiddellijk haalbaar zou ge
weest zijn. 

Intussen was kulturele autono
mie een grote wachtwoord ge
worden. Huysmans was er reeds 
vóór 1919 mede voor de dag 
gekomen. In 1938 werden advise
rende kultuurraadjes opgericht 
met enkele geleerde heren als 
leden, precies geen harde 
Vlaamsgezinden. 

De strijd voor de principes 
beroerde de doorsnee flamin
ganten minder dan de schaamte
loze sabotage van de taalwetten. 
In zoverre zij de openbare op
schriften betroffen werd er ruim 
de aandacht op gevestigd door 
het optreden van Flor Gram
mens. Gewapend met ladder en 
verfkwast ging hij de onwettige 
opschriften oververven. Deze ei
genmachtige toepassing van de 
wet heeft hem ettelijke malen 
met de gevangenis doen kennis 
maken. 

(Einde van de reeks) 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 13 april 
• BRT 1 1600 
De tijger breekt uit, film 
• BRT 1 1905 
Stad op stelten 
• BRT 1 1905 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 2020 
Mike, praatshow 
• BRT 1 • 21 35 
Nostalgia, show 
• BRT 1 -2230 
Sport op zaterdag 
• Ned 1 - 1530 
Limburg, waar ligt dat ' Natuurdok 
• Ned 1 - 1620 
BIJ Koos, praatshow 
• Ned 1 - 1805 
Coronation Street, serie 
• Ned 1 2028 
Het bloed kruipt, serie 
• Ned 1 -2055 
Een avond met Andre, show 
• Ned 1 - 21 45 
Pisa, satire 
• Ned 1 2200 
Achter het nieuws, info 
• Ned 1 2240 
Sonja op zaterdag, praatshow 
• Ned 2 - 1912 
Knight Rider, serie 
• Ned 2 2000 
Kieskeurig, konsumenteninfo 
• Ned 2-2025 
Showbizzquiz 
• Ned 2 - 21 40 
Aesculaap, medische info 
• Ned 2-2245 
Studio Sport 
• Ned 2 - 2345 
The heartbreak kid, film 

Zondag 14 april 
• BRT 1 - 1420 
Parijs-Roubaix, reportage 
• BRT 1 - 1530 
Villa Tempo, rock en pop 
• BRT 1 - 1610 
Panjs-Roubaix, reportage 
• BRT 1 - 1715 
De Kollega's, serie 
• BRT 1 - 1800 
Tik Tak 
• BRT 1 - 1805 
Liegebeest 
• BRT 1 - 1820 
Leven en laten leven, natuurkwis 
• BRT 1 - 2035 
Sara Dane, sene 
• BRT 1 - 21 25 
Albert Watson, portret v e fotograaf 
• Ned 1 - 1910 
Zappa, film 
• Ned 1 - 2055 
Spitting image, satire 
• Ned 1 - 21 20 
Het onderhoud, kritisch gesprek 
• Ned 1 - 2200 
L'homme blesse, film 
• Ned 2 - 1800 
De Falasja's van Ethiopië, dok 
• Ned 2 2011 
Panoramiek, info 
• Ned2-2045 
Over en weer, over echtscheiden 
• Ned 2 21 40 
Ondergedoken, dok over WO 2 

Superman (Christopher Reeve), na een suksesleven als stripfiguur van 
de dertiger jaren goed voor 3 Holly wood-kassuksessen' (Vrijdag om 20 

u 25 op BRT) 

Maandag 15 april 
• BRT 1 - 1805 
Merlina, serie 
• BRT 1 - 2020 
Willem van Oranje, serie 
• BRT 1 - 21 05 
Sjo-bis-time, show 
• BRT 1 - 21 55 
Wikken en wegen, konsumenteninfo 
• BRT 2 - 1900 
De Edison tweeling, serie 
• BRT 2 1925 
Leren solliciteren, info 
• BRT 2-2010 
Extra Time, sportinfo 
• BRT 2 - 21 40 
Het ABC van de computer, info 
• Ned 1 - 1530 
Een vrouw boven de veertig, serie 
• Ned 1 1655 
Sportpanorama 
• Ned 1 - 1910 
Televizier Magazine, info 
• Ned 1 - 2028 
De Peetvader, sene 
• Ned 1 2130 
In de hoofdrol, praatshow 
• Ned 1 - 2230 
Karel Van De Graaf, info 
• Ned 2 - 1927 
Pinkpop 1984, show 
• Ned 2 - 21 00 
Hints, kwis 
• Ned 2 - 21 30 
M Everest - De zwaarste route, dok 
• RTB 1 - 2000 
Retour A Da Nang, film en debat over 
Vietnam tien jaar later 

Dinsdag 16 april 
• BRT 1 - 1805 
Klem, klem kleutertje 
• BRT 1 - 1820 
Jacobus en Corneel, stnp 
• BRT 1 - 1835 
De Smurfen, strip 
• BRT 1 - 1900 
De Supermachten, info over de VSA 
• BRT 1 - 2025 
IQ, kwis 
• BRT 1 - 2050 
Dialoog met baby, info 
• BRT 1 - 21 40 
Vlaams-Nationale Omroepstichting 
• BRT 2 - 1900 
Webster, serie 
• BRT 2 - 2025 
De steek-er-wat-van-op-show, info 
• BRT 2 21 25 
Oorlogsvrijwilligers, dok (WO I) 
• Ned 1 - 1900 
Candy, Candy, serie 
• Ned 1 1925 
Links van de pmgoems, sene 

• Ned 1 - 2028 
Laat uw hart spreken, show 
• Ned 1 - 2200 
Brandpunt, info 
• Ned 1 - 2235 
Er IS meer tussen hemel en aarde, 

over geloven 
• Ned 2 - 1935 
De beuk erin', diskussie 
• Ned 2 - 2040 
Jezus IS Victor, dok 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag, info 
• Ned 2-2335 
In beeld- Jan Boom, portret 

Woensdag 17 april 
• BRT 1 - 1515 
De Waalse Pijl, reportage 
• BRT 1 - 1800 
Tik Tak 
• BRT 1 - 1810 
Zeppelin, kindennfo 
• BRT 1 - 1835 
Midas, sene 
• BRT 1 - 1900 
Legende v Sleepy Hollow, kortfilm 
• BRT 1 - 2025 
Namen Noemen, kwis 
• BRT 1 - 2110 
Allemaal Beestjes, natuurdok 
• BRT 1 - 21 45 
Pluk de dag, serie 
• BRT1 -2210 
Monumenten, landschappen- een 
zorg, info 
• BRT 2 - 1900 
Chocky, SF-sene 
• BRT 2-2010 
Tristan en Isolde, ml tot die opera 
• BRT 2 - 2025 
Parijse Onderwereld, film 
• BRT 2-2200 
Wikken en wegen, konsumenteninfo 
• Ned 1 - 1500 
De film van Ome Willem 
• Ned 1 1530 
De Blufshow, show 
• Ned 1 - 1620 
Tijd voor Marijke, praatshow 
• Ned 1 - 1905 
The A-Team, sene 
• Ned 1 -2033 
De kip en het ei, serie 
• Ned 1 - 21 05 
De peetvader, serie 
• Ned 1 2205 
Tien jaar Marco Bakker, show 
• Ned 1-2315 
I am a hotel, Leonard Cohen zingt 
• Ned 2 - 1922 
Van gewest tot gewest, regionale info 
• Ned 2 - 2000 
100 jaar Rijksmuseum, dok 

• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag 

Donderdag18april 
• BRT 1 1800 
Tik Tak 
• BRT 1 - 1810 
Leven in de Ijzertijd, jeugddok 
• BRT 1 - 1835 
De Freggels, serie 
• BRT 1 - 1900 
Kwizien, kooktip 
• BRT 1 - 2020 
Hoger-Lager, kaartspel 
• BRT 1 - 21 00 
Panorama, info 
• BRT 1 - 21 50 
Dallas, sene 
• BRT 2-2020 
Heimat, sene 
• Ned 1 - 1600 
Tineke, praatshow 
• Ned r - 1900 
Bleu Thunder, sene 
• Ned 1 - 1940 
Een voor Afrika, dok 
• Ned 1 - 2028 
De Peetvader, sene 
• Ned 1 - 2115 
Het Adelaarsnest, dok 
• Ned 1 - 2205 
Nederland Muziekland, show 
• Ned 1 - 2250 
Veronica sport 
• Ned 1 -2320 
Alias, Smith and Jones, sene 
• Ned 2 - 1912 
Snuiters, praatshow 
• Ned 2 - 2000 
Blunders, om te lachen 
• Ned 2-2017 
Love Boat, sene 
• Ned 2 - 21 07 
Mid-Lotto Live, show 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag Vandaag, info 
• Ned 2 - 2300 
Haagse Bluf, info 
• DuitsI 1-2015 
Die Deutschen im Zweiten Weltkneg, 
zesdelige dok over de WO 2 

Vrijdag 19 april 
• BRT - 1800 
I lk Tak 
• BRT 1 - 1810 
Klem, klem kleutertje 
• BRT 1 - 1825 
Jacobus en Corneel 
• BRT 1 - 1840 
Ontwerp een tuin, info 
• BRT 1 - 1850 
1 week sport 
• BRT 1 - 2025 
Superman, film 
• BRT 1 - 2245 
Premiere, filminfo 
• BRT 2 - 1830 
Tnstan en Isolde, opera 
• Ned 1 - 2028 
Farce Majeure, satire 
• Ned 1 - 21 00 
Cheers, sene 
• Ned 1 - 21 25 
Hier en nu, info 
• Ned 1 - 2200 
The winds of war, serie 
• Ned 1 - 2250 
Ander nieuws, dok 
• Ned 1-2315 
Hill Street Blues, serie 
• Ned 2 - 2005 
Tussen kunst en kitsch, info 
• Ned 2 2045 
Show van de maand, met Liesbeth List 
• Ned 2 - 21 35 
Vrouwen, kortfilms 
• Ned 2 - 2245 
Na de jodenvervolging., dok 
• Ned 2 2335 
Recht voor z'n raap, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 13 april 
The Heartbreak Kid 

Elaine May, de regisseuse, kabare-
tiere scenanoschnjfster en aktnce 
oogstte reeds sukses in de jaren vijftig 
toen ZIJ een duo vormde met Mike 
Nichols The Heartbreak Kid" handelt 
over een man die bjdens zijn witte
broodsweken verliefd wordt op een 
rijke studente en het plan opvat zijn 
kersverse bruid uit de weg te ruimen-
(Zaterdag om 23 u 45 op Ned. 2) 

Zondag 14 april 
L'homme blesse 

LHomme blesse is het verhaal van 
een homofiel die in de omgeving van 
de Gare du Nord in Panjs zijn dagen 
vult met het beroven en aan jongens 
helpen van andere homofielen Wan
neer de jonge Henn verliefd op hem 
wordt ziet de man het echter met 
meer zitten (Zondag om 22 u 10 op 
Ned 1) 

Maandag 15 april 
Rollerball 

Amenkaanse SF-film uit 1975 toont 
een gewelddadige sport anno 2018 
De moderne samenleving kent geen 
matenele problemen meer en er wordt 
nog slechts drie dagen per week ge
werkt Iedereen heeft een zee van vrije 
tijd en die wordt dan ook meestal 
Lesteed aan TV-kijken Maar er is ook 
sport rollerball (Maandag 20 u 28 op 
Ned 1) 

Dinsdag 16 april 
You're a Big Boy Now 

Deze film van Francis Ford Coppola 
(1966) handelt over een timiede jonge
man met te veel beschermende 
ouders die dankzij een verleidelijke 
aktnce het leven leert kennen Deze 
ongewone film is met naar eenieders 
smaak maar het akteerwerk is schitte
rend (Dinsdag om 22 u op BBC 2) 

Woensdag 17 april 
Touchez pas au Gnsby 

Het filmdebuut van Ljno Ventura 
met o a Jean Gabin en Jeanne Moreau 
die ervoor zorgden dat de jonge Lino 
met met iedereen op de vuist ging In 
dit verhaal over de Parijse onderwe
reld krijgt hij daar ovengens uitgebreid 
de kans toe In de film altans- (Woens
dag om 20 u 25 op BRT 2) 

DonderdagISapril 
i Girasoli 

Italiaans drama van Vittono de Sica 
(1970) over een Italiaanse vrouw die 
vlak na de oorlog naar Rusland trekt in 
de hoop haar echtgenoot terug te 
vinden die als vermist werd opgege
ven Deze produktie van Carlo Ponti 
werd de eerste film voor Sophia Loren 
na de geboorte van haar eerste kind 
(Donderdag om 21 u op RTL) 

Vrijdag 19 april 
Superman 

Superman-film in de bioskopen 
(achteraf volgden nog een tweede en 
een derde) telkens met Chnstopher 
Reeve in de rol van de Man van Staal 
Richard Donner tekende voor de regie 
en naast Reve zorgen Margot Kidder 
Marlon Brando Gene Hackman Vale 
rie Perrine e a voor de nodige afwisse
ling van ernst trukage en parodie 
(Vrijdag om 20 u 15 op BRT 1) 
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Brood IS wellicht het meest genuttigde voedsel dat 
we sinds mensenheugnis kennen Reeds in het pnlle 
begin van onze beschavingsgeschiedenis werd er 
graan tussen stenen verbrijzeld en tot deeg verwerkt 
Op verhitte stenen of hete as werd het eerste brood 
gebakken, de inzet van een lang epos, vaak geken
merkt door bittere sociale strijd voor de dagelijkse 
„bete broods". 

Brood IS wellicht het meest genuttigde voedsel dat 
we sinds mensenheugnis kennen Reeds in het prille 
begin van onze beschavingsgeschiedenis werd er 
graan tussen stenen verbrijzeld en tot deeg verwerkt 
Op verhitte stenen of hete as werd het eerste brood 
gebakken, de inzet van een lang epos, vaak geken
merkt door bittere sociale strijd voor de dagelijkse 

<)/\/eien 
De spoorwegen in dit land bestaan nu anderhalve 

eeuw BIJ deze gelegenheid wordt door de NMBS in 
samenwerking met de Verenigingen voor Tentoon
stellingen van het Paleis van Schone Kunsten (Ko
ningsstraat 10, Brussel), een expositie ingericht onder 
de titel „Aspekten van een dagelijkse realiteit, 150 jaar 
spoorwegen in België" 

HET waren naar alle weiar-
schijnlijkheid de Egypte-
naren die er als eersten in 

slaagden granen de veredelen en 
als kultuurgewas te oogsten 

Rond 1300 v K kon men reeds 
door toepassing van een gistings
proces het tarwebrood een poreu
ze struktuur geven Het brood 
werd er ook smakelijker en beter 
van kwaliteit door 

Hier bestaan er oorkonden die 
al in 1250 het bestaan van wind
molens vermeldden, waar onze 
lage landen bij de zee met wind 
als gratis energiebron uitermate 
voor geschikt waren 

Onze bescheidenheid is 
alleen maar dienstig voor 
de buitenwereld. In de 
grond zijn wij allen een 
beetje hoogmoedige 
stommelingen. 
Gaston Burssens 

Molenaars stonden bij hun me
deburgers vaak hoog in aanzien 
en werden dan ook dikwijls opge
nomen in de besturen van hun 
dorpen of gehuchten Tot diep in 
latere eeuwen trouwens liet men 
zijn graan bij de molenaar malen, 
maar brood werd doorgaans thuis 
gebakken liefst voor meerdere 
weken tegelijk Men onderscheid
de rogge- tarwe- en gerstbrood, 
van zeer uiteenlopende vorm en 
afmetingen 

Gerst wordt voor het bakken 
van brood nu met meer gebruikt 
en gaat vooral naar de bierberei-
ding 

Broden werden ook als borden 
gebruikt Men at deze niet op, 
maar gooide ze na de maaltijd 
voor de honden of deelde ze uit 
aan de armen 

Heel wat bereidingen werden 
met brood gemaakt broodsaus, 
broodsoep brood dienende als 
bindmiddel in natte schotels", en 
werd ook dikwijls vermengd met 
eieren dan gebruikt ter „vulling" 
van een gerecht 

DE bedoeling is de „ijzeren 
weg" te bekijken door 
een menselijke en artistie

ke bnl om vast te stellen wat eer 
uitvoenge en rijke tematek enr 
schuilt De exposite is in 9 afdelin
gen onderverdeeld 

De sp)oorweg in de filatelie, een 

Onze vraagjes over de historiogra
fie van de Nederlanden werden 
slechts door een beperkt aantal le
zers gevonden zeventien in totaal 
Maar zij die een oplossing instuur
den deden dit meestal foutloos (1) 
Henn Pirenne, (2) Pieter Geyl en (3) 
Robert Van Roosbroeck. 

De heer Leon Demeersman Nieu-
wenbos 38 te 1720 Groot-Bi/gaarden 
werd door onze sekretaresse eruit 
geloot en ontvangt eerstdaags ons 
boekenpakketje Proficiat 

We zijn onstuitbaar, want hieron
der volgt de 76ste opgave van deze 
kwis Antwoorden worden ingewacht 
tot maandag 22 apnl as redaktie 
WIJ, „Meespelen (76) Barnkaden-
plein 12, 1000 Brussel We zeggen nu 
reeds dat het deze keer een klus voor 
ware puzzelaars is' 

tematische verzameling met o a 
zeldzame raadselachtige afstem-
p)elingen in de postnjtuigen Een 
reis doorheen de anstokratische 
histonek van de Compagnie Inter
nationale de Wagon-üts, de krea-
tie van onze landgenoot Georges 
Nagelmackers Schilderijen van 
Paul Delvaux en een 10-tal jongere 

E keren even terug naar 
het einde van de 18de 
- begin van de 19de 

eeuw in het Noorden van de Ne
derlanden De komst van de Fran
sen was in het Noorden het sein 
tot de zg Omwenteling (1) in 
1795 Dit betekende een geweldlo
ze machtsovername door de de-
mokratische Patnotten vooral in 
de Staten en steden van Hooland 
met de daarbij horende zuivering 
van het ambtenarenkorps De 
ovenge gewesten werden hier 
door minder beroerd zodat zij 
gehecht bleven aan het geweste
lijk partikulansme 

Na de verovenng van het Noor
den door Frankrijk was er in te
genstelling tot het Zuiden geen 
sprake van inlijving De Bataafse 
Republiek (van to t ) (2) werd er 
kend en een nationale vergadenng 

kunstenaars Spoorwegreklame in 
meer dan 100 affiches De trein en 
de verbeelding met zijn invloed op 
literatuur beeldende kunst en het 
stripverhaal Realistische tekenin
gen en fraaie schaalmodellen ver
tellen het epos van de stoomloko-
motief Kunstfoto s tijdsdokumen-
ten en prentkaarten die sinds 1850 
een vervlogen tijdsbeeld weerge
ven Ten slotte een blik in een 
futunstisch station waann we de 
spoorweg van het jaar 2035 ont
dekken via 24 bekroonde werken 
van een kreatieve wedstnjd voor 
de jeugd gekonfronteerd met de 
toekomstvisie van 5 beroepskun
stenaars 

De tentoonstelling gaat door 
van 4 mei tot 2 juni (maandag 
gesloten) en belooft beslist een 
leeriijke ervanng te worden Jam
mer genoeg is de toegangsprijs 
voor een tentoonstelling met toch 
ook een duidelijk publicitaire im-
pakt vnj duur 1 (X) frank met rond
leidingen voor groepen van maxi
maal 20 personen van 600 tot 800 
frank deze laatste pnjs voor tij
dens de weekeinden en na 17 uur 

verving de vroegere Staten Gene
raal 

Na een reaktie in meer demo-
kratische zin van Daendels en zijn 
gematigde aanhangers besnoeide 
Napoleon oponieuw de macht van 
de demokratische volksvertegen
woordiging en herstelde gedeelte
lijk de macht van de regenten in 
1801 (3) (naam) werd aange
steld tot raadspensionans en het 
staatsapparaat werd grondig ge-
modernizeerd 

In het raam van zijn Europese 
politiek stelde Bonaparte zijn 
broer Lodewijk aan tot koning van 
het koninkrijk (4) (1806 tot 
1810) Deze wist een zekere po-
pulanteit te verwerven Daar hij 
zich echter weinig inzette voor 
Bonapartes objektieven o m voor 
wat betreft de dienstplicht werd 
hij door zijn broer afgezet en werd 
het Noorden bij Franknjk ingelijfd 
(1810-1813) Evenwei met het be
houd van een zekere zelfstandig
heid onder een goeverneur-gene-
raal en een eigen Nederlandse 
administratie waar een degelijke 
basis gelegd werd voor het staats
apparaat van Willem I 

Van enige verfransing was 
slechts sprake ten zuiden van de 
grote rivieren vooral in Limburg 

Deze week 
in Knack Magazine 

¥nj en de sterrenkrijg 
Defensieminister Freddy Vreven vond meteen dat wij maar aan de 
sterrenkrijg-plannen van Ronald Reagan moesten meedoen 
Wat houden die plannen m, en welke rol kan België spelen? 
Wat meer is: zal al dat dure spul wel ooit werken ? 

Knack Weekend LucDhoere 
Luc Dhoore was het enige parle
mentslid van de meerderheid dat 
tegen de raketten stemde De 
gewezen minister is nu al enkele 
jaren een oplettend en een beetje 
dissident volksvertegenwoordiger 
Waar is Luc Dhoore mee bezig? 
Een gesprek 

Belgen 
in het Vat ikaan 

In het Vatikaan werken en leven 
nogal wat Belgen Ze bekleden daar 
ook funkties, die enige invloed op 
de gang van zaken in de kerkelijke 
staat verraden Het tweede deel van 
een reportage over het land waar de 
paus vandaan komt, over de Belgen 
in het Vatikaan 

Klubs in need 
Nogal wat Belgische voetbalklubs 
verkeren m hoge financiële nood 
Sommigen denken dat ze door een 
fusie met een naburige klub uit de 
mizerie kunnen geraken Zijn er 
fusies op komst'' 

Kruip uit die 
winteriiuid 

Zoals elk voorjaar verdient het 
lichaam ook nu weer biezondere 
aandacht de overtollige kilootjes 
moeten eraf en de huid heeft een 
flinke beurt nodig Knack Weekend 
stelt u een waaier van mogelijk 
heden en middelen voor 

Het is weer 
een vreuw 

Het zal ook deze zomer al te zien 
zijn, en de trend wordt in de 
winterkollekties doorgetrokken de 
mode wordt weer heel erg vrouwe 
lijk WIJ gingen het in Parijs alle 
maal voor u bekijken 

Gauit en Mi l lau 
De heren Gault en MiUau zijn de 
pausen van de Franse gastronomie 
Maar de commercie laat ook dit 
fenomeen met onberoerd 

Deze week 
in Knack Magazine 

Siet tog Nothomb ter Wetstraat staen 
sa trotsch als den Calcutsen haen. 
Den Vlaemingh moet het flux geraeden, 
dit beest te pluymen en te braeden. 

GALLOP A US 

^fee^^elen 
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Vlaams toeristisch speerpunt 

Kasteel 
,,De Hoof" 
in Teuven 

Teuven is het meest oostelijk gelegen dorpje van de 
zes die samen de Voerstreek vormen. De verfransing 
is er het verst gevorderd. Alleen een Vlaamse toeristi
sche vestiging met allure zou uitzicht kunnen bieden. 

Dankzij Hugo Schiltz hebben de Vlaamse Voere
naars nu een eigen kasteel! 

IN juli '83 schreef de vzw , Op
bouwwerk Voeren" een brief 
aan o m VU-minister Hugo 

Schiltz Daarin werd de suggestie 
gedaan het kasteeltje met land
goed „De Hoof" in de Voerense 
deelgemeente Teuven aan te ko
pen Met als krachtige argumenta
tie dat er dringend iets gedaan 
moest worden om de bedreigde 
Vlaamse gemeenschap terug een 
houvast te geven 

Het toerisme is inderdaad de 
enige ernstige troefkaart waar
over de Voerstreek inzake te
werkstelling beschikt, maar zon
der degelijk infrastruktureel aan
bod komt dat toerisme met van de 
grond De verwerving van dit kas
teel zou poorten openen tot re-
kreatie en biedt daarenboven en-

ET, 

^ • ^ H ^ Teuven is 
^ ^ ^ ^ ^ uitzonderlijk 

^^^^^Tm geschikt om 

^^^^m T ^ ^ l i n g te onder-
^ ^ 1 ! ^ ^ M nemen Wie 

langs de E5 
Baltice verlaat kan door Aubel vlug 
naar Teuven waar men de kerk op
zoekt en waar langs een verharde 
weg „de linde van Nurop' kan bererkt 
worden waar men rechtsaf loopt en 
wat verder weer rechtsaf en stroom
opwaarts het riviertje De Gulp volgt 

Van hieruit klimt de weg en wordt 
de wandeling een strelmg voor hel 
oog. In die buurt liggen ook de wei
den en de bossen van het Nederland
se Epen, een stukje natuurreservaat 
dat ook toegankelijk is voor wande
laars In de diepte merkt men het 
eerste kasteel „De Braeck" om ver
volgens het kasteel van Opsinnich te 
ontdekken Met De Gulp mee, in de 
richting van Teuven terug, ontmoet 
men het kasteel van Sinnich Van hier 
(igt Teuven als een parel in het land
schap met rechts de „Vlaamse" kas
teelhoeve „De Hoof, ook wel ,de 
Draeck", genoemd Van hier is het 
even lopen naar Teuven-dorp terug. 

Aankoop 
via stroman 

Nog geen twee maand later, in 
september '83, schreef Hugo 
Schiltz een nota aan zijn kollega's 
van de Vlaamse Executieve Daar
in bepleitte Schiltz de aankoop 
van dit kasteel en trad hij de 
stelling van de Vlaamse Voere
naars bij HIJ wees op de vele 

Het oude kasteel van Teuven wordt ook wel „De Draeck" geheten, naar de naam van de vroegere heerlijkheid 
Hier stond het kasteel van de heer van Teuven De familie die eeuwen lang dit burchtje betrok, heette „de 
Draeck", een oud Antwerps geslacht (met banden tot in het Westkwartier van West- en Frans-Vlaanderen) 

eigenheden van het domein, o a 
„de aanwezigheid van het nviertje, 
de Gulp, houdt voor de toekomst 
mogelijkheden in om het domein 
ook op het vlak van rekreatie uit te 
bouwen en totaal te valonzeren 
(hengeimogelijkheden, roeivij-
ver J" 

Schiltz' voorstel van beslissing 
luidde toen reeds „De Vlaamse 
Executieve gaat akkoord met de 
principiële beslissing tot aankoop 
van het kasteel „De Hoof" te Teu
ven, met inbegrip van aanhorighe-
den en bijhorende gronden" An
derhalf jaar later was het zover, 

kele sociaal-ekonomische moge
lijkheden En bovendien, zo wezen 
de Voerenaars er terecht op, bezit 
zo'n oud monumentaal gebouw 
een symbolische waarde die 
macht, gezag en invloed uitstraalt 

Op 9 juni 1955 werd ik, als eerste van twee, te 
Brugge geboren Ik groeide op te Oedelem waar mijn 
vader de drukkerij van zijn vader had overgenomen 
De eerste jaren van het lager onderwijs volgde ik aan 
de plaatselijke gemeenteschool en het was ook in die 
periode dat mijn onblusbare nieuwsgierigheid mij tot 
vragen dwong ivm de familie 

BIJ voorbeeld hoe het kwam dat zowel mijn grootva
der mijn oom als mijn eigen vader hun vorming 
zouden gekregen hebben op een zelfde pensionaat, 
nl dat van Sint-Kruis En vooral waarom ik er dan met 
zelf naartoe mocht Achteraf bleek evenwel dat zij er 
wel gezeten hadden maar dan niet in de normale on
gedwongen betekenis van dit woord 

Grootvader was immers steeds als flamingant aktief 
geweest in het kulturele leven van Oeiegem zoals met 
de oprichting van een Vlaamse toneelklub en had zich 
steeds bewust doch bescheiden ingezet in het voor
oorlogse flamingantisme Na de oorlog heeft vader die 
rol overgenomen startte het Davidsfonds en bracht -
ZIJ het voorzichtig - met het handvol flaminganten dat 
in het kleine dorp te vinden was, initiatieven tot stand, 
die uitgroeiden tot een ode aan de Vlaamse geest van 
ons volk Ik noem bij voorbeeld de Uilenspiegelfeesten 
van Oedelem die, hoewel aanvankelijk slechts opge-

zet om de gevaarlijke leeuwevlag in het dorp te kun
nen brengen, vlug uitgroeiden tot een internationaal 
evenement 

Toen deze Uilenspiegelfeesten evenwel tegenge
werkt werden door een enge dorpse, klerikale mentali
teit en dreigden overgenomen te worden door het 
toenmalig gemeentebestuur - dat er duidelijk een 
andere bedoeling mee had, - werd alles op een 
memorabele zomeravond door de vier organizatoren 
vernietigd, stukgeslagen, verbrand, uitgezonderd 
evenwel de grote Uilenspiegelreus' Die reus werd 
dan ook meegenomen naar al de „grote" betogingen 
van die tijd' 

Daarom deze foto waarbij ik als knaap van 12 jaar 
op de 5-novemberbetoging te Antwerpen handhaftig 
het plakaat droeg, met de tekst „Brussel nu is't ge
daan Uilenspiegel is opgestaan'" 

Ondertussen was er veel gebeurd De laatste twee 
jaren van het lager onderwijs en de middelbare 
studies in de strenge burcht van het St-Barbarakolle-
ge te Gent, dat zijn leerlingen vooral uit de Gentse 
bourgeoisie rekruteerde Een jezuietenkollege waar 
nog maar pas het „Signum" verdwenen scheen te zijn, 
maar mij toch de stellige raad werd gegeven met meer 
zo extremistisch te zijn Toen ik het aandurfde om in 
een spreekbeurt over federalisme te spreken en 
Tindemans de les te spellen 

Omdat Gent te gevaarlijk zou zijn voor buiten
schoolse CDaktiviteiten en, - volgens mijn ouders, -
Antwerpen een onbekende stad voor mij was en er 
dus weinig gevaar zou bestaan voor buitenmaatse po
litieke aktiviteiten trok ik naar Antwerpen Om rechten 
ie studeren Het bloed der vaderen kruipt echter waar 
het 

Snel werd ik voorzitter van het KVHV en stonden 
WIJ aan de spits van de Vlaamse studentenaktie Ook 
werd ik in 1975 en 1980 gevraagd in Diksmuide tot de 
jeugd te spreken Hetzelfde Diksmuide waar mijn 
ouders mij op 5-jarige leeftijd na de IJzerbedevaart 
verloren waren en mij uiterlijk terugvonden op een 
verlaten bedevaartsweide, maar dan wel bovenop het 
spreekgestoelte duchtig de franskiljons de levieten 
aan het lezen 

De manhaftige pankartedrager links op de foto is 
Bart Vandermoere, toen hi| 12 jaar was De reus 
achtervolgde hem van Oedelem tot Antwerpen, 
waar hij ondertussen gemeenteraadslid en provin
cieraadslid voor de Volksunie is geworden 

o m dankzij de handige aankoop-
truuk via een stroman, bedacht 
door de kabinetsmedewerkers 
van opnieuw Hugo Schiltz 

Daarmee beschikken de Vlaam
se Voerenaars nu over een unieke 
toeristische pleisterplek Met ont
zettend veel troeven een rustig 
verblijfshotel, kans op enkele 
sportterreinen, een kinderboerde
rij, hoevetoerisme, een streekmu
seum, een vis-forellenvijver, een 
eethuis voor streekgerechten, een 
arboretum voor hoogstamfruitbo-
men, een plaats voor kasteelkon-
certen Het domein paalt trou
wens aan prachtige rekreatiege-
bieden in Nederlands Limburg 

Ondertussen vernemen wij dat 
er in het kasteel en de boerderij 
alvast een hotel-restaurant komt 
WIJ klinken nu reeds op de feeste
lijke opening van dit Vlaams kas
teel in Voeren I 

Voor enkele jaren heeft men een 
grote blauwe steen teruggevon
den waarschijnlijk een grafsteen 
waarop de wapens en de namen 
van de verscheidene families 
staan Deze steen ligt nu naast het 
kasteeltje Een grijze toren is het 
enige autentieke overblijfsel van 
de burcht De grachten werden 
naderhand immers gedicht en de 

boerderij gemodermzeerd 

11 APRIL 1985 



w^ 
69ste Ronde van Vlaanderen was echte topkoers 

Wie houdt Vanderaerden 
tegen? Niemand! 

15 

Eric Vanderaerden heeft met onmiskenbaar over
wicht de 69ste Ronde van Vlaanderen gewonnen. Een 
overwinning die in menig opzicht op haar tijd kwam. Zij 
herstelt het vertrouwen in de toekomst van de 
Vlaamse wielrennerij en zij schuift een kampioen van 
vandaag en morgen naar voren. De Limburger wordt 
immers ongetwijfeld één van de patrons van de 
pelotons en daar kunnen velen van zijn landgenoten 
alleen maar wel bij varen. 

D E Ronde was deze keer 
van start tot aankomst 
een echte topklassieker. 

Kilometers lang werd er gereden 
en gestreden op het scherp van 
de snee. De kampioenen ontwe
ken hun verantwoordelijkheid niet 
en de regen, de wind, de kasseien 
en het slijk zorgden mee voor een 
machtig schouwspel. 

Drie musketiers 
Drie renners staken boven de 

konkurrentie uit: de winnaar, zijn 
ploegmaat Phil Anderson en de 
onverslijtbare Hennie Kuiper. De 
36-jarige Nederlander reed on
waarschijnlijk sterk. Hij bezielde 
de finale en boog slechts het 
hoofd voor het taktisch meester
schap van de ploeg Post Kuiper 
was en blijft een kampioen van 
ongewoon formaat. 

De Australiër Anderson had 
even goed kunnen winnen als zijn 
kopman. Hij etaleerde macht en 
wilskracht en reed vele gaten 
dicht. Met Anderson zal in de 
komende weken nog vaak reke
ning moeten worden gehouden. 

Eric Vanderaerden loste de ver
wachtingen in. Wij behoren bij 
diegenen die altijd in zijn toekomst 
hebben geloofd. De Limburger be
zit teveel pure klasse en is te 
eergierig om lang van de top ver
wijderd te blijven. In ééndagswed-
strijden kan hij gewoon alles. Bo
vendien leert hij van zijn fouten en 
aanvaardt hij nu ook de onge
schreven wetten van de wielren
nerij. In 's l£inds topklassieker liet 
hij een grote indruk na. Hij over
won de tegenslag en schuwde 
nooit de strijd. Hij betrouwde niet 
enkel op zijn machtige eindspurt 
en overtuigde daardoor hopelijk 
de laatste twijfelaars van zijn wil
len en kunnen. Vanderaerden is 
de kampioen die we nodig hadden 
om onze wielersport nieuw leven 
in te blazen. Overigens traden 
meerdere renners van bij ons 
sterk naar voren in de zone van de 
waarheid tussen de Koppenberg 
en de streep in Meerbeek. Jef 
Lieckens bevestigde nog maar 
eens dat hij de revelatie van het 
voorseizoen is. Jean-Marie Wam-
pers is eveneens aan het groeien 
Het zware labeur schijnt hem te 
liggen. Noël Segers verraste 
vriend en tegenstander met zijn 

dichte ereplaats. Wereldkampioen 
Criquielion bleef overeind in de 
slijtageslag al was hij nooit echt in 
de running voor de zege. Eddy en 
Walter Planckaert ontgoochelden 
geenszins. We staan er dus voor 
het eerst sinds jaren nog eens 
goed voor. Dat mocht wel na de 
diepe ontgoocheling met eerst Da
niel Willems en vervolgens Fons 
De Wolf. Om maar te zwijgen over 
de trieste afgang van Freddy 
Maertens. 

Nu Parijs-Roubaix! 
Uit een en ander mag niet wor

den afgeleid dat we rekenen op 
een nieuwe overwinning in Parijs- Eric Vanderaerden eindelijk waar hij zijn moest! 

Roubaix. Enkele buitenlandse kam
pioenen zullen in de hel van het 
Noorden hun klassieke voorsei
zoen gestalte proberen te geven. 
Kelly bij voorbeeld die in de Ronde 
nog kracht en weerstand tekort 
kwam Greg Lemond wellicht die 
door tegenslag werd afgeremd 
maar desondanks nog dicht ein
digde De ploegmaat van Hinault 
groeit opnieuw naar het niveau 
van 1983. Laurent Fignon, die zijn 
aktieterrein duidelijk wil uitbreiden 
en die in de Ronde tot zijn val een 
erg sterke indruk naliet Al ver
moeden we dat het nog nooit 
opgeschroefde enthousiasme van 
de Fransen voor Vlaanderens top)-
koers door Fignons ongelukkig 
wedervaren nog verder zal bekoe
len Het moet ons trouwens van 
het hart dat Hinaults ergernis 
om de Koppenberg over de ja
ren heen begnjpelijk wordt Die 
kiimC?) heeft weinig met wielren
nen te maken en zaterdag nog 
verklaarde wedstrijdleider Noel 
Foré in een kranteninterview dat 
op dat slechte stuk de wedstnjd 
door niemand kan worden gewon
nen maar wel door velen kan 
worden verloren. Stof voor dis-
kussie dus al kan niemand ontken
nen dat precies daar de aanzet 
werd gegeven voor de beste fina
le sinds vele jaren. 

De Ronde van Vlaanderen 
kreeg eindelijk nog eens een ont
knoping haar reputatie waardig. 
De strijd tegen natuur en tegen
stander verzoende wellicht ieder
een met de schoonste volkssport 
die er bestaat, het wielrennen. 
Ondanks de misplaatste afkeer 
van een legertje pseudo-intellek-
tuelen in de sportjournalistiek nog 
altijd de trots en de roem van 
Vlaanderen. 

Teruglopende belangstelling maakt toch wat los 

Het gelijk van 
Paul Van Himst 
Begin vorige week ontstond er een kleine polemiek 
rond uitlatingen van Anderlechttrainer Paul Van Himst 
Na afloop van de (ontgoochelende) match tegen 
Beerschot zegde deze dat op onze velden nog enkel 
„klotevoetbal" wordt gespeeld. 

D AT de kwalijk negatieve 
instelling van vele ploe
gen de toeschouwers uit 

de stadions joeg. Dat vele klubs 
daardoor oorzaak waren van hun... 
eigen miserie. Van Himst verwees 
naar de almaar talrijker wordende 
eersteklassematchen die door 
tweeduizend, drieduizend en vier
duizend toeschouwers worden 
bijgewoond. 

Gennal<keiijk 
praten... 

Wat de kern van de zaak be
treft heeft Paul natuurlijk over

schot van gelijk. Al zal hij zelf wel 
willen toegeven dat hij gemakke
lijk kan praten. Hij is in loondienst 
bij de beste, de sterkste en de 
rijkste klub. Al zijn we ervan over
tuigd dat ook daar de bodem van 
de schatkist in zicht komt wanneer 
de huidige situatie nog twaalf 
maanden voortduurt. In een aantal 
reakties werden de feiten op een 
rij gezet Met die feiten konden we 
grotendeels akkoord gaan, met de 
interpretatie ervan minder. Zo be
weerde Leon Nollet dat ons voet
bal gestraft wordt voor de sterkte 
van Anderiecht Verkeerd. Indien 
de Brusselse klub het kwaliteitsni
veau veriaagt blijft er ons niets 
meer over en kunnen we binnen
kort met de nationale A-ploeg naar 
Luxemburg. Ons voetbal heeft het 
zichzelf in de voorbije jaren van 
hoogkonjunktuur te gemakkelijk 
gemaakt Er werden essentiële be
leidsfouten gemaakt die door de 
pijnlijke extra-sportieve ontwikke

lingen open en bloot kwamen te 
liggen. 

Risiko's nemen 
Weinig klubs beheerden hun 

patnmonium als een „goede huis
vader". Bovendien wordt er inder
daad systematisch ultra-defensief 
gevoetbald. Onmiddellijk achter 
Anderiecht stnjden een aantal 
„counterploegen" om de Europese 
tickets. Of ze dat nu graag horen 
of met Club Brugge is wellicht de 
uitzondering die de regel beves
t igt Die durven uit ook al eens risi-
ko's nemen. Daarom stoort het 
ons geenszins dat de ploeg van 
Henk Houwaert met het vorderen 
van de kompetitie almaar duidelij
ker de hand uitsteekt naar de titel 
van vice-kampioen. Countervoet
bal IS goed tegen Anderiecht ze
ker wanneer het ook nog wat 
oplevert. Maar het gaat de toe
schouwers vlug vervelen. Daarom 
heeft Georges Leekens, die zijn 
trainersdebuut bij Cercle Brugge 
zeker niet heeft gemist gelijk wan
neer hij voorstelt het Engelse pun
tensysteem ook bij ons toe te 
passen. Wanneer uitoverwinnin-
gen drie punten opleveren zullen 
de bedreigden misschien gemak-
kerlijker hun egelstellingen durven 
verlaten. Bovendien zal de beste 

ploeg daardoor zeker de titel met 
veriiezen En ook dan zullen er 
maar twee ploegen naar de twee
de afdeling degraderen. Wie de 
heren nu bezig ziet knjgt vaak de 
indruk dat de helft van eerste 
klasse volgend seizoen een afde
ling lager moet gaan voetballen. Of 
is dat misschien zo? 

Paul Van Himst weet waarover hij 
het heeft, ook zijn ploeg is niet al
tijd vrij te pleiten van „klotevoet

bal"... 
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U hooil M 

Een metalen kantoonnrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
WIJ sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

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

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

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

j ^ * y y 56'rf' 

BULO UW specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 

KANTOORMEUBELEN N.V. 
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Arabische „graanzolder" werd katastrofe 

Nimeiry betaalt 
zijn vele blunders 
Net toen president Nimeiry van Soedan vorige week 
plechtig door president Reagan ontvangen werd en 
een toezegging van nieuwe Amerikaanse ekonomi-
sche hulp kreeg, ontlaadde de ontevredenheid in zijn 
land zich in een algemene staking en opstandige beto
gingen die tot een staatsgreep leidden. 

IM IMEIRY, die vroeger dan 
voorzien uit Washington 
vertrokken was, kreeg 

met meer de tijd naar Soedan 
terug te keren en strandde in 
Kaïro Zaterdag had de stafchef 
van het leger en minister van 
Defensie, generaal Sewaradda-
hab de macht gegrepen 

Verkeerde korf 
Het leek erop dat Washington 

eens te meer zijn eieren in een 
verkeerde korf had gelegd en ver
kozen had een onpopulair gewor
den leider maar trouwe dienaar 
van de VS-belangen te steunen 
tegen een ontevreden bevolking 
van 20 miljoen zielen in Maar 
schijn bedroog in dit geval want 
Nimeiry's naaste vnenden, de 
Amerikanen, de Egyptenaren, de 
Saoedi's, hadden de jongste 
maanden drukke kontakten met 
de Soedanese oppositie(s) om 
een machtswisseling in Khartoem 
te bespreken en aldus hun belan
gen op lange termijn veilig te stel
len 

Nimeiry moet het gevoel heb
ben dat hij slecht beloond is voor 
de diensten die hij Washington en 
„gematigde" Arabische landen in 
zestien jaar bewind verleende Hij 
heeft pi-aktisch gebroken met de 
Sovjetunie In 1971 liet hij tal van 
Soedanese kommunisten aanhou
den en doden en brak aldus een 
KP die destijds de sterkste was 
van Afrika en de Arabische we
reld HIJ verleende gastvnjheid en 
hulp aan opposanten uit Ethiopië, 
Zuid-Jemen, Libie en andere lan
den wier regimes het westen on
welgevallig zijn HIJ steunde, tegen 
de afkeuring van de hele Arabi
sche wereld in, de Camp David-ak-
koorden en de afzonderlijke Egyp-
tisch-israelische vrede HIj hielp 
Israel en Amenkannse organiza-
ties bij de overbrenging van dui
zenden falasha's, Ethiopische jo
den, naar Israel 

Tevergeefse hulp 
Het moet gezegd worden dat 

de Soedanese maarschalk-presi
dent in ruil daarvoor ook heel wat 
hulp kreeg Egypte en Libie (toen 
nog bondgenoten) hielpen hem in 
1971 een kommunistisch geïnspi
reerde staatsgreep neerslaan De 
Amerikanen en Isral overtuigden 
in 1972 de zuiderlijke Soedanese 
opstandelingen de wapens neer te 
leggen en met Nimeiry te onder
handelen over een akkoord dat de 
drie zuidelijke provincies een mate 
van autonomie gaf Darmee kwam 
een — voorlopig — einde aan een 
oud konflikt in Soedan waarbij de 
zuidelijke bevolking, die zwart is 
en die een Afrikaans animisme 
aanhangt of bekeerd is tot het 
kristendom, zich verzette tegen de 
overheersing van het Arabisch-
islamitische noorden 

De Golfstaten, die hoopten van 
Soedan de „graanzolder" van de 
Arabische wereld te maken, de 
Verenigde Staten en West-Euro
pa pompten bovendien miljarden 
en miljarden in Soedan Tever
geefs echter Het extreme ekono-
mische liberalisme dat Nimeiry in
voerde had katastrofale gevolgen 
Het leidde tot chaotische investe
ringen die weinig of met rendabel 
bleken, tot de vernjking van de 
kleine „nieuwe burgenj" van affai-
risten en van bewindslieden wat 
de sociale spanningen in het land 
verscherpte, tot zinloze invoer van 
luxegoederen die ertoe bijdroeg 
de buitenlandse schuld tot 9 mil
jard dollar te doen stijgen, de 
inflatie de pan te doen uitvliegen, 
de dertien devaluties in zeven jaar 
tijd mee te brengen In 1978 was 
het Soedanese pond 2,8 dollar 
waard, nu 0,33 dollar 

Ondanks zijn landbouwpoten-
tieel en bodemrijkdommen bleef 
Soedan een van de armste landen 
van Afrika, en Nimeiry kon de 
achteruitgang van de landbouw 
met tegenhouden Gekoppeld aan 
de droogte die sinds jaren een 
groot deel van Afrika teistert, leid
de dit tot de landvlucht van miljoe
nen boeren die in de steden een 
explosief „lompenproletariaat" 
kwamen vormen 

Sharia-recht 
Daarnaast beging Nimeiry poli

tieke blunders door de ene na de 

vorm, kompleet met openbare ge
selingen en amputaties van han
den of voeten van dieven en ande
re (vermeende) misdadigers, dat 
ook het grootste deel van de 
islamitische bevolking zich daarte
gen keerde 

Als klap op de vuurpijl trok hij 
de eerder aan het Zuiden gedane 
toegevingen in met het gevolg dat 
de guerrilla daar herbegon, ditmaal 
onder leiding van een ervaren 
militair, kolonel Gareng Dat laatste 
kwam de VS zeer slecht uit, want 
in het Soedanese zuiden is olie 
gevonden en de zuidelijke opstan
delingen beletten het Amerikaan
se oliebedrijf ter plaatse in vrede 
naar het zwarte goud te boren 

Eind vorig jaar gingen de VS Ni
meiry onder druk zetten om do-

nomisch orde op zaken te stellen 
en de drastische voorschriften 
van het Internationaal Monetair 
Fonds op te volgen Nimeiry ge
hoorzaamde maar zijn besluit de 
subsidies voor brood en andere 
elementaire voedingsmiddelen in 
te trekken, leidde juist tot de voed-
selrellen die de lont van een alge
mene opstand aanstaken 

De nieuwe leider heeft nu be
loofd orde op zaken te stellen, 
onderhandelingen aan te knopen 
met de zuidelijke rebellen, en bin
nen afzienbare tijd de macht aan 
een burgerbewind over te dragen 
Het zijn beloften die al eerder 
gehoord zijn en voorlopig moeten 
de Soedanezen afwachten wat 
ervan in huis komt 

H. Oosterhuys 

Nimeiry, slachtoffer van eigen 
blunders 

andere al zijn bondgenoten (van 
de gevestigde islamitische sekten 
tot ten slotte de fundamentalisti
sche Moslim-Broeders) van zich 
te vervreemden Met de steun van 
deze laatsten voerde hij het islami
tische recht, de sharia, in, maar 
dan in zo'n extreme, achterlijke 

Khartoem in rep en roer , de hulp van Reagan op de valreep mocht Nimeiry niet baten' (foto UPI) 

Duaite wint, maar 
wat kan hij doen? 
De Salvadoraanse president Napoleon Duarte en zijn kristen-demokraten hebben 
in de parlementsverkiezingen van vorige week een overwinning behaald waarover 
ze zelf verbaasd waren: een absolute meerderheid van de stemmen en van de ze
tels in het parlement (33 op 60). Zijn tegenstander majoor d'Aubuisson, leider van 
de uiterst-rechtse ARENA-partij, van wie algemeen wordt aangenomen dat hij ban
den heeft met de uiterst-rechtse doodseskaders, was de grote verliezer. 

IN teone heeft Duarte nu de 
handen vi ij voor zijn grote 
plannen werk maken van 

een landhervorming die nog 
steeds grotendeels slechts op pa
pier bestaat, en het hervatten van 
de dialoog met het verzet dat met 
aan de verkiezingen deelnam, en 
die als een farce heeft bestem
peld 

Verhard standpunt 
De vraag is echter hoeveel wer

kelijke macht Duarte heeft De 
grootgrondbezitters, die de steun 
hebben van uiterst rechts en een 
goed deel van het leger, willen met 
aan hun rijkdom en privileges laten 
raken Het leger heeft zijn houding 
verhard tegen onderhandelingen 
met het verzet (en het was o m uit 
schnk voor een militiare reaktie 
dat Duarte die onderhandelingen 
in de herfst van vorig jaar heeft af
gebroken) De Salvadoraanse pre

sident IS er ook met in geslaagd 
een eind te maken aan de talrijke 
moorden door de doodseskaders 
Het feit dat de kiezersopkomst 
vorige week lager lag dan bij voor
gaande verkiezingen wijst erop 
dat ook de bevolking zich weinig il
lusies maakt over de werkelijke 
macht waarover in de verkiezin
gen beslist wordt 

Onmogelijk 
Die twijfels hebben ook de Ver

enigde Staten In officieuze bron ir 
Washington werd voor de verkie 
zingen gezegd dat het misschien 
beter zou zijn als Duarte met de 
volstrekte meerderheid zou halen 
omdat anders uiterst-rechts als 
reaktie misschien ,gewelddadig' 
zou kunnen worden (vormen de 
duizenden doden die al gevallen 
zijn door de doodseskaders, door 
de prive-milities van de groot
grondbezitters dan geen geweld"?) 

Sinds zijn overwinning heeft 
Washington Duarte openlijk en 
nadrukkelijk gelukgewenst Duar
te zal in de eerste plaats de on
voorwaardelijke steun van Wash
ington nodig hebben als hij het 
geweld in zijn land wil beteugelen, 
een akkoord nastreven met het 
verzet, en vooral de onontbeerlij
ke hervormingen doorvoeren, het 
enige middel om een eind te ma
ken aan de huidige schrijnende 
ongelijkheden en aldus de voe
dingsbodem voor de huidige bur
geroorlog weg te nemen 

Dat IS een programma dat door 
de grootgrondbezitters, d'Aubuis
son en een deel van de militairen 
als „kryptokommunistisch" wordt 
bestempeld en bij het minste te
ken van terughoudendheid van 
Washington jegens Duarte zullen 
die krachten met aarzelen hem elk 
initiatief onmogelijk te maken 

H.O. 
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Voorjaarsaktie '85: 

Maakte uw afdeling er reeds werk van? 
Het jongste VU-kongres te Kortrijk was m alle opzichten een groot sukses. 

Zowel organizatorisch ais programmatisch heeft de partij geestdriftig bewe
zen dat zij klaar is voor de verkiezingssiag. 

Vandaag is het de dwingende opdracht voor de hele partij, voor alle leden 
en mandatarissen, om het hoopgevende ideeengoed van dit kongres over heel 
Vlaanderen uit te dragen. 

Aan alle Vlamingen moet aange
toond worden dat de Volksunie met al
leen op Vlaams gebied de meest 
standvastige partij is, maar bovendien 
de nummer een is inzake de koppige 
wil om de nefaste knngloop van de 
werkloosheid te doorbreken 

Volksunie, werk en een Vlaamse 
staat moeten als een onverbrekelijk 
dneluik naar voren geschoven worden 
Gans Vlaanderen moet ervan door
drongen worden dat de Volksunie 
borg staat voor Werk in een Vlaamse 
staat 

Samen kunnen we 
alles aan! 

Met die slogan werd dan ook een 
aktie opgezet In dag- en weekbladen 
werd een advertentiecampagne ge
voerd Een affiche is aangemaakt Alle 
leden ontvingen een folder En bovenal 
zijn er de VU-frakties van Kamer, 
Senaat en Vlaamse Raad die tot taak 

hebben de kongresteksten in wets
voorstellen te vertalen Zo werd het 
spoedplan voor de bestnjding van de 
jongerenwerkloosheid reeds inge
diend 

Maar op de allereerste plaats is de 
strijd aan u persoonlijk, aan de afdelin
gen en arrondissementen Samen hebt 
u de opdracht om deze aktie „Werk in 
een Vlaamse staat' door te trekken 
over het ganse Vlaamse land 

Veel lessen inzake organizatie en 
propaganda bij dergelijke akties heb
ben WIJ u met meer te geven Het 
belang van de aanstaande verkiezin
gen vergt echter dat we u met aan
drang verzoeken, om samen met uw 
bestuur het onderste uit de kan te 
halen 

De slag begint! 

Alle afdelingen en arrondissemen
ten ontvingen een aktiebundeltje met 
suggesties en hulpmiddelen voor het 

Zondag 12 mei In „De Nekker" 

Nationale VU-sport-
en gezinsdag 
te Mechelen 

Op zondag 12 mei 1985 organizeert de VU-sportkommissie de na
tionale sport- en gezinsdag en dit in samenwerking met de afdelingen 
van gaststad Mechelen. 

Naast de klassiekers, het volley- en 
voetbaltornooi, en de vong jaar met 
sukses gelanceerde atletiek 4-kamp 
leggen we dit jaar de nadruk op de re-
kreatieve sporten voor alle gezinsle
den in een van Vlaanderens mooiste 
sport & rekreatieparken, namelijk „De 
Nekker" te Mechelen 

Een greep uit het programma zal je 
vlug overtuigen er ook dit jaar aanwe
zig te zijn Je kan er voetballen, volley-

tollen, tennissen, squashen, zwem
men, wandelen in het gezelschap van 
„de kollega's", vissen, windsurfen of 
gewoon genieten vanop het terras 

Er IS enkel een voonnschnjving 
voorzien voor het voetbal- en volley-
baltomooi en voor het symposium 
„Sportbeleid in Vlaanderen" 

Gebruik hiervoor de bijgaande in-
schnjvingsstrook of deze die uw afde
ling reeds ontvangen heeft 

INSCHRIJVINGSSTROOK ->i 
Onderget Afd 

Adres 

Schnjft in voor de natinale sport- en gezinsdag van 12 mei 1985 te Me
chelen 

ii Symposium „Sportbeleid in Vlaanderen" 

pers X 60fr = 
-^ Roegsporten 

Voetbal ploeg(en) x 600 fr = 

Volleybal ploeg(en) x 300 fr = 

En stort hierbij gelijktijdig op rekeningnummer 435-0259801-18 van 
het Vlaams Nationaal Studiecentrum, Barrikadenplein 12, te 1000 
Brussel met vermelding sportdag, volleybaltornooi of voetbaltornooi 
of symposium de som van 

fr 
Handtekening 

l_. 

WER 
INEEN 

VLAAMSE STAAT 

uitstippelen van een aktie een affiche, 
een aantal artikels voor uw streekpers, 
een folder, elementen voor adverten
ties, strooibiljetten enz Ook zullen er 
eerstdaags affiches en stickers ter 
beschikking liggen op uw arrondisse
menteel sekretanaat 

Bovenal evenwel rekenen we op uw 
eigen kreatieve inzet in uw afdeling en 
uw arrondissement Met enige zin voor 
verbeelding zijn talloze aktie-mogelijk-
heden denkbaar Waarom geen mee
ting over de werkloosheid'' Waarom 
geen arrondissementele perskonfe-
rentie, waarbij de plaatselijke situatie 
ontleed wordt' Waarom geen uitde
ling van strooibiljetten op markten, aan 
stations, bedrijven, stempellokalen 
enz"? Waarom in uw gemeente geen 
daadwerkelijke werklozenwerking op
zetten"? 

Aarzel met en wacht zeker met op 
het initiatief van een ander Roep on
middellijk uw bestuur samen en stippel 
een aktie uit voor uw gemeente Met 
het matenaal van de aktiemap hebt u in 
een mum van tijd een advertentie of 
een strooibiljet ontworpen 

Uw aktie in „WIJ"! 
Deze ruimte van ons weekblad is j 

vanaf deze week te uwer beschik
king, ter beschikking van alle afdelin
gen en arrondissementen. Welke af
deling is er volgende week als eerste 
bij met een verslag over de uitgestip
pelde aktie'' Welke afdeling bezorgt 
ons een eerste foto of verslag van 
een strooibiljettenaktie aan een be
drijf of in het stadscentrum? Welke 
afdeling is er als de eerste bij om een 
meeting te organizeren? 

Kontakteer of schrijf de redaktie. 
Het blad moet de draaischijf worden 
van deze dwingende en dringende 
aktie. Bovendien zal het aldus de 
anderen inspireren en motiveren. 

Betoging Hasselt! 
Het orgelpunt van deze voorjaars

campagne wordt de nationale beto
ging van 8 jum te Hasselt Dan moet de 
Volksunie massaal getuigen van haar 
koppigheid, om binnen de Vlaamse 
staat de werkloosheid uit te bannen 

Praktische inlichtingen vindt u week 
na week in „WIJ" Nu reeds willen we u 
melden, dat de Limburgse afdelingen 
tijdens de namiddag na afloop van de 
betoging als gastheer zullen optreden 
voor de afdelingen uit de andere pro-

Dinsdagavond 21 u. 30 op BRT 1 

VU op TV en radio 
De Vlaams-Nationale Omroepstichting brengt op dinsdag 16 april 

omstreeks 21 u. 30, de 6de aflevering van haar tv-magazine '85 en dit 
op het eerste BRT-net, met volgende onderwerpen: 

Misbruik 
EG-voedselhulp 
in Eritrea 

Een exclusieve reportage over Eri
trea, waar voedselhulp van de Europe
se Gemeenschap door Ethiopische 
soldaten op de zwarte markt wordt 
verkocht en waar slachtoffers van 
napalmbombardementen in onmense
lijke omstandigheden lijden Met getui
genissen van It-kol Hadgu Ogbazghi, 
logistiek officier van het Noordooste
lijk Sahelfront, majoor Petros Beza-
beh, piloot dokter Michael Ghebrehi-
wiet en de Europarlementsleden Willy 
Kuijpers Niall Andrews (Ierland) en 
Paul Howell (Engeland) 

Spoedplan tegen 
de jeugd
werkloosheid 

Het VU-spoedplan tegen de jeugd

werkloosheid werd onmiddellijk na het 
jongste partijkongres als wetsvoorstel 
ingediend, terwijl het algemeen VU-
plan voor tewerkstelling, de werkloos
heid definitief bestrijdt Daarover een 
studiogesprek met VU-senator Os
wald Van Ooteghem, architekt van het 
spoedplan en Vic Anciaux, algemeen 
VU-voorzitter 

Sportdag en 
alternatief 
sportbeleid 

Een reportage over het sportbeleid 
n a v de VU-sportdag te Mechelen op 
12 mei as mmv dr Frans Van den 
Bossche ex-direkteur van het BLO
SO, Geert Goubert lid van de Hoge 
Raad voor de Sport, Stan Philips, 
voorzitter VU-Sportkomitee, Kns Van 
Esbroeck, schepen te Mechelen, Jan 
Caudron, VU-volksvertegenwoordiger 
en Walter Peeters, VU-senator 

Welke afdeling vult vol
gende week deze ruimte 
met een eerste foto of ver
slag van de aktie „Werk in 
een Vlaamse staat"? 

vincies Tal van verbroedenngsfeesten 
worden gepland Afdelingen die hier
aan wensen deel te nemen, moeten zo 
snel mogelijk een bus inleggen en het 
Algemeen Sekretanaat verwittigen 

Deze betoging moet slagen' Mobili-
zeer nu reeds leden en militanten 
Beleg een autobus' Op 8 juni moet de 
ganse VU-familie te Hasselt zijn, boor
devol vertrouwen dat de Volksunie 
zes maanden later als overwinnaar uit 
de stembus komt 

VU-betoging Hasselt 

8 juni 

vrijhouden! 

De Voerstreek 
anders bekeken 

In de reeks „Vlaanderen Vandaag" 
een portret van de Voerstreek N av 
de recente aankoop van het kasteel 
„De Hoof' in Teuven door de Vlaamse 
Gemeenschap mmv Mia Vandeperre, 
VU-gemeenteraadslid in Voeren, Jo-
han Sauwens, burgemeester van Bil
zen, Jaak Gabnels, VU-volksvertegen-
woordiger en Guido Sweron van de 
plaatselijke V W 

Radio 
De politieke tnbune van de Volks

unie staat op donderdag 18 april as 
om 18 u 45 op BRT 1 in het teken van 
de poëzie 

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 
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Bert 
Peleman 

19 

OP zaterdag 13 apnl wordt de 
Vlaamse letterkundige Bert 
Peleman zeventig jaar Naast 

zijn literaire arJDeid is Peleman jaren
lang de hartstochtelijke ambassadeur 
van de Zuidelijke Nederlanden in het 
buitenland geweest Zijn liefde voor Tijl 
Uilenspiegel en Reinaart de Vos heb
ben hem in voor- en tegenspoed blij
moedig door het leven laten stappen 
Zijn bewondenng voor Geraard Mer
cator IS de leidraad geweest om ver 
over de eigen grenzen Vlaanderen in 
vele talen in verre aan te kaarten 

Op Pelemans jaardag, zaterdag 13 
apnl, zullen zeven van zijn vnenden-
pnesters om 16 u in de kerk op de 
Scheldeberm te Manakerke een dank-
mis opdragen Om 17 u. 30 gaat in de 
parochiezaal „Sinte Mane" van dezelf
de gemeente een tentoonstelling open 
gewijd aan het leven en ftet werk van 
de jange Klem-Brabander 

In een volgende uitgave komen wij 
terug op het werk van Bert Peleman 
die WIJ bij deze een gemeend „ad 
multos" toewensen! 

LOST 
UW 
PROBLEMEir 
OP! 
En natuurlijk hebt u die 
kledingsproblemen als de naald 
van uw weegschaal rond de 150 
kg schommelt of als u de 
respektabele lengte van 2 m of 
meer bereikt! 

i e t V S ^ ' 

rAtïve^ 

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

U moet echt met naar Holland of Duitsland wanneer u een extra grote 
maat bezit en toch een ruime keus wenst, een goede kleermakers-service 
verlangt en graag de juiste prijs betaalt Schenk dan uw vertrouwen aan 
Succes Kleding Meyers, meester-kleermaker sinds 1870 

met zijn 1 000 m2 winkelruimte - zijn parking voor 200 wagens 
zorgt er voor dat mogelijke retouches uitgevoerd worden terwijl 
u in de gezellige koffie-shop wactit 

SUCCES KLEDING MEYERS 
B O O M S E S T E E N W E G 3 5 - A A R T S E L A A R 

OPEN : alia warkdagan van 9 tot 1$ uur - vrijdag koopjasavond tot 21 uur — zatardag van S tot I t uur 

ANTWERPEN 
APRIL 
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20 

20 

20 

21 

21 

22 

23 

25 

28 

30 

WOMMELGEM tweede kwisavond voor Wommelgemse verenigin
gen in Den Klauwaert, om 20 u 
HOVE Feest van de derde leeftijd in zaal Rodenbach om 14 uur 
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 CMr Van 
der Borghtstraat, Putte-Grasheide) om 20 u Inkom 250 fr Inl F van 
Dessel, tel 015-756965 
EDEGEM Eikenavond in „Dne Eiken", trappistenavond met kaas Inr 
VNSE 
NIJLEN Lente-koncert door fanfare Kempenland in feestzaal Nilania 
(Kesselsestwg) Aanvang 19 u 30 
HULSHOUT-HOUTVENNE-WESTMEERBEEK Eerste vormingsa
vond 1 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 Dne Eiken om 20 u voordracht door dhr Jo Lebeer 
over „Gezondheid eigen keuze'" Inr Kult Knng en VNSE 
NIJLEN Kaartpnjskamp „Pressen' in lokaal Kempenland om 20 u Inr 
VUJO 
BERCHEM Lic Geschieldenis Frank Seberechts spreekt over ,De 
DEVLAG, de extreme vleugel in de kollaboratie", om 20 u in het kult 
centrum Berchem (Dnekoningenstr) Org Vlaamse Kring 
SINT-KATELIJNE-WAVER. 20ste Vlaams Dansfeest op zaterdag 
20 apnl om 21 uur in de zaal Graaf D'Elissem te O-L-Vrouw-Waver, 
met orkest Waltra olv Stan Philips 
EDEGEM In Dne Eiken om 20 u, kaartavond Inschnjven op 
voorhand Inr VNSE 
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 pnjzen Deuren 20 u Inkom 100 fr 
Discobar „Tyl Uilenspiegel" 
WOMMELGEM Dienstbetoon van Bart Vandermoere, van 11 tot 12 
u, in Den Klauwaert 
LINT: VU-eendagstnp naar Frans Vlaanderen met Walter Luyten als 
reisleider 
HULSHOUT Tweede vormingsavond „volksnationalisme in Vlaan
deren" in de parochiezaal te Hulsfiout Aanvang 20 u Org VU-Huls-
hout ism Dosfelinstituut 
WOMMELGEM Oostkantons Diavoorstelling met kommentaar van 
Walter Luyten in Den Klauwaert, om 20 u Als voorbereiding op 
autocar-tnp naar deze streek 
BERCHEM FVV-reis naar Sint-Truiden Vertrek om 7 u 45 aan Ber
chem station inkomst om 9 u op Grote Markt te Sint-Truiden In
lichtingen bij José Van Thillo, Karmelietenstraat 77, te Berchem Tele
foon 03-4496060 
SCHILDE Openbare dienstverlening van 11 u tot 12 u door 
provincieraadslid Bart Vandermoere in cafe De Schilde' Hoek 
Turnhoutsesteenweg en Brasschaatsebaan 
WOMMELGEM Ledenvergadenng in lokaal Den Klauwaert om 
20 uur Gast Paul Van Gremtjergen, VU-fraktieleider in de Vlaamse 
Raad 

Willy Kuijpers te Edegem 
Op vnjdag 26 apnl e k gaat er in het 

Gemeenschapscentrum Dne Eiken, 
Dne Eikenstraat 128 te Edegem, een 
gesprekavond door, waarvan het on
derwerp een ruim publiek zal aanspre
ken 

„Werkloosheid, armoede en hon
ger hier en elders" 

Als er iemand is, die uit eigen erva-
nng kan spreken die al de probleem
gebieden met eigen ogen heeft gezien 
die weet hoe er hulp geboden wordt of 
waar het verkeerd loopt dan is dat ze
ker Willy Kuijpers Zijn aanwezigheid 
staat borg voor een interessante en 
leemjke avond Wij hopen dan ook dat 
u aanwezig zult zijn Inkom gratis 

Jongeren en de Vlaamse Beweging" 
te Geel 
Vrijdag 15 maart organizeerden de Geelse Volksuniejongeren een gespreks-
avond over Jongeren en de Vlaamse Beweging Gastsprekers waren Vic An-
ciaux en Bart de Nijn resp algemeen VU-voorzitter en algemeen VUJO-voorzit-
ter Beiden behandelden elk vanuit hun eigen optiek het gesprekstema Onnodig 
te zeggen dat het Geelse Volksunielokaal .Het Molenhof' barstensvol was gelo

pen voor deze interessante gespreks- en diskusieavond' (foto Jef Proost} 

11 APRIL 1985 



20 WA 
De federatie 
van Vlaamse kringen 
van Brabant (FVKB vzw) start 
met een nieuw BTK-projekt 

Vooreerst een woordje meer over 
de vzw zelf FVKB-vzw anders ge
zegd de Federatie van Vlaamse Krin
gen van Brabant, is een heel jonge or-
ganizatie Pas met ingang van 1 januan 
1984 werd ze door het Gemeen
schapsministerie voor Kuituur erkend 
op het dekreet van 4 juli 1975, betref
fende het vormingswerk met volwas
senen in verenigingsverband Zoals uit 
de naam blijkt, wil deze organizatie alle 
plaatselijke Vlaamsvoelende en 
Vlaamsdenkende verenigingen bunde
len, werkzaam in het sociaal-kultureel 
veld 

Niet alleen dit, ook staat ze in voor 
de uitbouw en ondersteuning van al 
deze plaatselijke verenigingen Als er
kende streekorganizatie voor volwas-
senenwerking biedt zij aan deze groep 
gelegenheid tot zelfvorming en ontwik
keling, opdat ZIJ een beter inzicht zou
den verwerven in de eigen leefsituatie 
en zo hun verantwoordelijkheid zou
den kunnen opnemen voor een betere 
uitbouw van de samenleving 

Om dat te bereiken ncht de vereni
ging akties in zoals enquêtes voor-
drachtav«onden diskussies wedstrij
den kongressen studiedagen, ten
toonstellingen en andere sociaal-kultu-
rele en educatieve manifestaties 

In het kader van haar werking zal er 
op 1 april 1985 een BTK-projekt van 
start gaan FVKB zal gedurende 1 jaar 
werken rond „Enkulturatie van immi
granten" Dit projekt sluit aan bij de 
groots opgezette vormings- en sensi-
bilizenngscampagne ,Kulturen als bu
ren", opgezet door het Vlaams Ge-
meenschapsministene voor Kuituur 
op initiatief van minister Karel Poma 

Aanpassing 

Het IS nl de bedoeling om bij de au
tochtone Vlaamse bevolking vormen
de processen op gang te brengen en 
te stimuleren Die moeten dan leiden 
tot een mentaliteitswijzigmg t o v inwij-
kelingen en anderstaligen We gaan 
dus verder dan enkel integratie van 

anderskleurigen of anderstaligen Den
ken we ook eens aan de eigen volks-
of familieverhuizingen 

Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn 
de aanpassingsmoeilijkheden die be
woners van nieuwe sociale woonwij
ken hebben Want met alleen verande
ring van land brengt aanpassingspro
blemen met zich mee, ook migratie 
binnen eenzelfde kuituur of binnen 
eenzelfde land kan dit tot gevolg heb
ben Het projekt zal alle vormen van 
migratie aanpakken en dit binnen 
Vlaams-Brabant, Brussel en de ge
meenten met biezonder taaistatuut 

De realizatie van dit projekt ligt in 
handen van 2 personen, die hiervoor 
1 jaar full-time worden tewerkgesteld 
Een administratieve medewerker, ni
veau opsteller staat in voor het sekre-
tariaatswerk en voor het ^/erzorgen 
van informatie en publikaties, dit op 
regionaal vlak Een educatieve mede
werker, niveau sociaal hoger onder
wijs, wordt belast met plaatselijk on
derzoek, konkrete praktische uitwer
king van aangeboden programma's en 
ook rechtstreekse begeleiding van de 
afdelingen in de uitwerking van aktivi-
teiten rond immigrantenwerking 

Heeft u nuttige adressen, informatie, 
didaktisch materiaal of wilt u over dit 
onderwerp iets kwijt, kom dan vanaf 1 
apnl 1985 een langs of stuur een 
briefje FVKB, Markt 15, 1680 Lennik 
tel 02-5320959 

OCMW-Brussel 

werft aan 
Het O C M W van Brussel werft mo

menteel een aantal verpleegsters aan 
voor zijn ziekenhuizen en bejaardenin-
stellingen 

Sollicitaties schriftelijk voor 30 apnl 
1985 te nchten aan het O C M W van 
Brussel Personeelsdienst, Hoogstraat 
298A, 1000 Brussel met vermelding 
van de gewenste instellingen Tel 02-
5380000 toestel 1021 

NU EEN ZICHT
EN SPAAR

REKENING. 
LATER EEN 

VOORDELIGE 
LENING. 

16jaar M n brommen m n vrijheid 
Want vrijheid, daar sta ik op 
Ook als t op geld aankomt Dus 
m n zichtrekening by de ASLK 
En m n spaarrekening ook 
Zo werkt m n geld al voor morgen 

21 jaar t Leven loopt op wieltjes 
Maar onder ons gezegd en gezwe
gen, zonder de ASLK had ik nooit 
zo n vaart genomen Dank zy m n 

spaannteresten kreeg ik 
daar een lening uit de 

t i l TÏLESS duizend 

^-^ ASLKS 
X we doen met ie mee 

Voor inlichtingen kan ook worden 
kontakt opgenomen met Rudi Roos-
ens, VU-raadslid in het O C M W Vuur-
kruisenlaan 253 te 1020 Brussel tel 
02-2679307 

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 steen>A/eg 555 
(Meiserplein) 

ANDERLECHT, 
Bergense steenweg 797 

(Wijk Veeweide) 

Tel. 426.85.94. 
Afzonderlijk teorie, afzonder
lijk praktijk of volledige oplei
ding, naar keuze. Fakultatief: 
proefeksamen-teorie (audio-vi-
sueel). Ook teorie voor brom-
fietsbewijs. Ook rijles op auto
matische wagen. 

• Dame, 20 jaar en wonende te 
Bornem zoekt werk Diploma Hoger 
Secundair Onderwijs, afd Ekonomi-
sche Wetenschappen, kennis van dac
tylografie en informat'ca, noties Frans, 
Engels en Duits Ref nr 0721 

• Heer wonende in het Mechelse 
zoekt werk als automecanicien, lasser, 
clarkchauffeur of het bedienen van 
machines Ref nr 0734 

Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met Volksvertegenwoordi
ger Joos Somers, via het Vlaams 
Nationaal Centrum, Ontvoenngsplein 1 
te 2800 Mechelen, tel 015-209514 
Gelieve het ref nr te vermelden 

• 25-jar gehuwde dame met A6-A2 
diploma en ervaring in tekstverwer
king, zoekt een betrekking in het Brus
selse of op de as Brussel-Aalst-Den-
dermonde 
• 19-jar ongehuwd tweetalig meisje 
zoekt een betrekking als arbeidster in 
winkel of fabnek 
Voor inlichtingen, zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger dr J Valke
niers, tel 02-56916 04 

• 21-jange jongeman, diploma A2 
elektriciteit, getuigschrift specializatie-
kursus programmeren in BASIC, diplo
ma computertechnieken, handig in 
zendtechnieken, zoekt een passende 
betrekking, legerdienst vervuld Talen
kennis N -E en D aktief, Fr elementai
re kennis 

BRABANT 
APRIL 

20 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 

20 LEMBEEK: 9de Haantjeskermis in zaal De Knng, Stevens de 
Waelplaats Zaterdag vanaf 17 u 30 Op zondag vanaf 11 u 30 

Gezins- en Bejaardenhulp 
in het Pajottenland 

Misschien is dit wel iets voor joui 
Weeral 3 maand geleden startte te 
Lennik, Markt 15, een Pajottenlands 
Centrum voor Gezins- en Bejaarden
hulp 

Deze dienst wordt bemand door 
èen deeltijdse gezins- en bejaarden
helpster Vooriopig enkel op donder
dag en vrijdag 

Waarmee kan ze je helpen' 

Haar taak kan bestaan uit 

1 Verzorging van de huishouding 
o a maaltijden voorbereiden en klaar
maken, bedden opmaken, vaatwas en 
onderhoud van keukenmateriaal, was, 
strijkwerk, naai- en verstelwerk, onder
houd van kleding, onderhoud van wo
ning, boodschappen doen, budgette
ren 

2 Verzorging van de kinderen o a 
verzorging van baby en peuter door 
toedienen van badje, bereiden en toe
dienen van geschikte voeding Ver
zorging en begeleiding van de kleuter 
en het schoolgaande kind lichamelijke 

verzorging bij ziekte en opvang buiten 
de schooltijd, begeleiding van en naar 
school, 

3 Verzorging van de zieke, o a 
hygiënische zorgen, onderhoud van de 
ziekenkamer, preventieve zorg, helpen 
toepassen van de geneeskundige 
voorschriften, EHBO, samenwerking 
met de thuisverpleegkundige, begelei
den van de zieke 

Van jezelf wordt wel een kleine 
bijdrage per uur gevraagd, afhankelijk 
van je inkomen 

Indien deze hulpverstrekking nu net 
iets IS wat je zoekt, aarzel dan met om 
kontakt op te nemen met de verant
woordelijke van de dienst Kroonstraat 
1, 1680 Lennik, tel 02-5325314 

Samen met die verantwoordelijke, 
die bij JOU thuis komt, kan je dan de 
duur, het aantal per dag, de bijdrage 
bepalen 

Ook voor meer inlichtingen i v m 
deze dienst kan je terecht op boven
vermeld nummer 

DE KEIZEB 
VAN HET GOEC 

Zaakvoerder 
Staf Kiesekoms 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R . 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

Openinssuren: Di. 1 13 tot I0U. 30 
10 tot 19u. 30 
14 tot I tu . 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
(op slechts 15 km van Brussel-centrur ' 

Volksunie Dworp deelde op Paasmaandag en -zondag paasbloemen uit 
aan de (vele) kerkgangers De bloemen waren vergezeld van een kaart
je met de tekst „Pasen is Vreugde en Vrede - Amnestie is verzoening" 
De aktie werd over het algemeen gunstig onthaald Een spijtige reaktie 
kwam van iemand van wie wordt verwacht dat hij alleen vrede en 

verzoening predikt Nadere uitleg hoeft wellicht met 

De BVVO is verhuisd 
De Bond van Vormings- en Ontwikkelingsorganizaties werkt nu haast 10 jaar 

als een koepelorganizatie voor beleidvoorbereidend werk op alle niveaus en als 
pluralistisch samenwerkingsverband 

Het verhuizen van dit sekretariaat naar een groter gebouw aan de Tiensevest 
142 te Leuven is op zichzelf met zo belangwekkend, wél de bestendige aangroei 
en de bonte schakering van haar leden 

Met 76 aangesloten verenigingen werkt deze koepel doorheen 3 specifieke 
deelorganizaties vernieuwend in Vlaanderen 

Het Dienstencentrum voor Plaatselijk Kultureel Werk ondersteunt plaatselijk 
onafhankelijke kulturele groepen, het Nationaal Instituut voor Voorbereiding op 
Pensioen dekt een heel werkprogramma, weerspiegeld in zijn titel, de Pluralisti
sche Organizatie voor Biblioteekgebruik bevordert de samenwerking tussen de 
biblioteekgebruikers en het vormingswerk 

Het „dekreet over de koepelorgamzaties" trok de verzuiling van het kultureel 
sociaal leven in Vlaanderen verder door Vandaar dat een BVVO — die zoveel 
verscheidenheid herbergt — een echte waardenbehoeder is voor onze gemeen
schap Van harte wensen wij ,de bond" in zijn nieuwe werkruimte veel 
dienstbaarheid voor onze gemeenschap toe 
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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 
april 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 apnl om 20 u kader
vormingsavond voor het arrondisse
ment Leuven 

Zaal De Knng, 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 

VU-Aarschot 
bezoekt stedelijk 
museum 

Onder deskundige leiding van dhr 
Jos Verstrepen, konservator, brengen 
WIJ op zondag 14 april 1985 een be
zoek aan ons stedelijk museum voor 
heemkunde en folklore, dat nog te 
weinig door de Aarschottenaars is 
gekend 

Samenkomst om 14 uur aan het 
museum. Begijnhof te Aarschot Na
dien brengen we een bezoek aan de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk en kunnen 
we kennismaken met de kunstschat
ten 

Rond 16 u 30 worden we uitgeno
digd door de leden van de Aarschotse 
afdeling van het Vlaams Verbond voor 
Gepensioneerden voor een gezellige 
koffietafel in hun lokaal op het Scha-
luin Volwassenen betalen hiervoor 
70 fr, kinderen 50 fr, zo mogelijk 
vooraf een telefoontje aan Sim Ver
bruggen (016-564942) De jeugd kan 
meedoen aan een tekenwedstrijd 
waaraan heel wat prijzen verbonden 
zijn 

W I J verwachten alle leden, vrienden 
en kennissen op deze leerzame en 
gezellige zondagnamiddag 

Davidsfonds-
colloquium 
te Leuven 

Verzet 
zij bakens? 

Een colloquium over de rol van de 
niet-partijpolitieke Vlaamse Beweging 
gisteren, vandaag en morgen, op zater
dag 13 apnl 1985 om 13 u 30 in de 
Salons Georges, Hogeschoolplein te 
Leuven 

Programma 

Partijpolitiek en niet-partijjjolitieke 
Vlaamse Beweging in de penode 
1900-1970 Een histonsche schets 
door prof Lode Wils 

Het optreden van de niet-partijpoli-
tieke Vlaamse Beweging in de jongste 
vijftien jaar Lessen voor de toekomst ' 
Paneldiskussie m m v Hugo Schiltz, 
Ene van Rompuy, Alois Gerio, Erwin 
Brentjens, Wilfned de Wachter en 
Lode Claes 

Vaststellingen van vandaag Uitda
gingen voor morgen Uitleiding door 
Clem de Ridder, voorzitter van het 
Overlegcentrum van Vlaamse Vereni
gingen en nationaal voorzitter van het 
Davidsfonds 

Receptie omstreeks 17 uur 

ZO€K€feCl€ 
OOSTKANTONS: 
chalets en appartementen te huur 
Tel 03-88856.55 of 011-362529. 

• 32 j man met diploma A2 elektnci-
teit zoekt een betrekking in het Brus
selse of op de Westrand van Brussel 
Voor inl zich wenden tot Volksverte
genwoordiger Dr J Valkeniers, tel 
02-5691604 
• Gerante zoekt betrekking alleen
staande dame zoekt betrekking als 
gerante in een handelszaak 
Voor naldere inlichtingen zich wen
den O Van Ooteghem, senator, A 
Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge, 
tel 091-307287 
• Dame, 25 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt werk als administra
tieve kracht ervaringen Nederlandse 
steno, boekhouding, sekretanaat, no
ties Frans, Engels en Duits Ref nr 
0682 
Belangstellenden kunnen kontakt op
nemen met Volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, via het Vlaams Natio
naal Centrum, Ontvoenngsplein 1 te 
2800 Mechelen, tel 015-209514 Ge
lieve het ref nr te vermelden 

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. 

Arrondissementele 
VUJO-verkiezing 
in Sint-Niktaas 

Nadat het jaren stil is geweest rond 
VUJO-werking in het arrondissement 
Sint-Niklaas zijn er sinds enkele maan
den terug enkele VUJO-kernen werk
zaam Deze hebben gezamenlijk beslo
ten arrondissementele verkiezingen te 
organizeren Iedereen die zich geroe
pen voelt kan zich kandidaat stellen 
voor het bestuur Doe dit voor 19 apnl 
met een briefje aan VUJO-nationaal, 
Barnkadenplein 12, 1000 Brussel 

De verkiezingen zelf hebben plaats 
op vrijdag 3 mei van 19 u tot 21 u, in lo
kaal De Panda op de Markt in Sint-Ni-
klaas (vroegere stad Nantes) Alle VU-
leden tot 30 jaar zijn stemgerechtigd 
Breng je VU- of VUJO-lidkaart en je 
identiteitskaart mee Dit bericht geldt 
tevens als uitnodiging voor deze ver
kiezingen 

Na de verkiezingen wordt een fuif in 
hetzelfde gebouw in de grote zaal 
georganizeerd, opdat het nieuw verko
zen bestuur toch reeds wat financiële 
middelen te zijner beschikking zou 
hebben Zorg ervoor dat deze fuif een 
sukses wordt Inkom 49,50 frank 

Vlaamse 
Verenigingen -
Kanton 
Wetteren naar 
zangfeest 

Vertrek Wichelen-Kerk om 12 u 45 
stipt via Schellebelle-Dorp (12 u 55), 
Wetteren-Markt ( 13u10 ) , Kalken-
Kremershuis (13 u 15) Terug te Wi-
chelen-Kerk vermoedelijk om 19 uur 
Prijs per persoon 150 fr Kinderen 
onder de 12 jaar 100 fr Ingangskaar-
ten, zitplaatsen verkrijgbaar op de au
tobus 

V.O.S.-Wetteren Hendnk Bauwens, 
Brusselsesteenweg 348, te Masse-
men Jos Vermeiren, Moerstraat 15, 
Wetteren Tel 691929 

Davidsfonds-Wetteren: Herm Dieu, 
Gemoedsveld 6 - Tel 690570, Mark 
Buysse, Gentsesteenweg 96, Tel 
698284 

VU-afd. Wetteren. Herm De Wulf, 
Rijckerstraat 22 - Tel 69 87 65. J -P De 
C^ninck, Wegvoenngstraat 84, bus 13. 
Romain Pieters, Brusselsesteenweg 
35/A -Te l 694356 

VU-afd. Schellebelle. Willy Hooge-
wijs, Brg D'Hollanderstr 5 - Tel 
6981 20, Alf Bombeke, Gem Raadslid, 
Suikerstr 14 - Tel 694794 

VU-afd. Serskamp: André Van Lan-
genhove, Galgenberg 74 - Tel 
690049 

VU-afd. Wichelen: Karel Tas, Ge-
buurweg 34 - Tel 052^2 39 47, Denis 
V D Bogaert Stnjp 48, Marcel Bom
beke, Nieuwstraat 8 - Tel 
052-423567 

C.D.N.V.-vzw: Koordinatie en Reis-
leiding R A Meert, Fortstraat 7, Wette
ren - Tel 091-696788 

VU-afd. Kalken-Laarne- Andre De 
Rijcke. Gem Raadslid, Pennemans-
baan 24/B - Te! 67 6555, Kalken, 
Marcel Rijcke, Lange Meire 25 - Tel 
698506, mevr De Wilde-De Ceukelai-
re, Bontinckstr 10-Te l 676252, Kris 
Van Acker, Kouterdreef 24 - Tel 
693695 

VU-afd Berlare: Van Hauwermeire, 
gemeenteraadslid Sparrendreef 11 -
Tel 675435, A Vergeylen, Bieze-
straat 20 - Tel 052^22505 

Deelneming 
Eergisteren, d insdag, w e r d me

v r o u w M a n a Tysmans, be ter ge
kend als de w e d u w e van dr Lode-
wi jk Dosfe l , ten grave gedragen 
Z i j w a s lid van d iverse Vlaams-na-
t ionale veren ig ingen en had haar 
be t reu rde ech tgenoo t b i jgestaan 
in goede en k w a d e dagen 

A a n haar famil ie b iedt ook dit 
weekb lad zi jn bl i jken van deelne
ming aan 

OOST-VUU\NDEREN 
APRIL 

12 WAASMUNSTER Filmvoorstelling „De DurmevalleP in cafe Sportlo-
kaal, Dnes 6 in Waasmunster Aanvang 20 u. inkom gratis Gastspre
ker Daan Vervaet over ,Hoe groen is het Vlaams-nationalisme'" 

13 ZWALM Voordracht met demonstratie , Bieren leren kennen en 
proeven" door Brouwerijingenieur Gustaaf Dufour uit Gooik Aan
vang 20 uur, Zwalmmolen te Zwalm 

13 KALKEN-LAARNE Worstenkaarting vanaf 18 u, in cafe Cremers-
huis Ook op zondag van 9 tot 13 u 

13 GENT 5de wandelzoektocht door het Oude Gent Vertrek 1 4 u 3 0 
aan Ziekenfonds Flandna (Holstr 21) Win een van de 2 reizen naar 
Budapest of andere waardevolle prijzen Inl VU-Gent-Centrum, tel 
091-250908 - 242840 - 252010 - 281659 

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 Goossenaertsknng Lochnsti 

19 ZWALM Voordracht door Vic Anciaux over „Toeristisch beleid in 
Vlaanderen" in de Zwalmmolen 

19 BERLARE: Optreden door Johan Verminnen en Tars Lootens om 
10 uur in de zaal van het Parochiehuis Dorp te Berlare 

20 AALST Met de bus naar Brussel voor een bezoek aan het parlement 
geleid door kamerlid Jan Caudron Vertrek om 13 u 15 aan Het Gul
den Vlies, Esplanadeplein te Aalst Inschrijven bij Marcella Tack 
053-21 14 97 - 150fr deelneming onkosten 

20 SINT-NIKLAAS Kaas- en wijnavond om 20 uur in zaal Nectar, Drie
koningenstraat 156 Sint-Niklaas Gastspreker Toon Van Overstrae-
ten over het boek ,Op de Barrikaden" Pnjs 200 frank 

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 bestruursleden of 
tel nr 727564 Iedereen welkom' Org Vlaamse Vriendenknng 
Lovendegem en Vinderhoute 

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

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 (aan 300 fr i p v 325 f r ) in voorverkoop bij Ivan 
Acke, Rijschootstraat 4b, Assenede, tel 091-449204 

30 MEERBEKE-NEIGEM Negende Bruegeliaanse Meiavond om 18 uur 
in de Berlindiszaal te Meerbeke 

Groot verkiezingsbal 
van de VU-De inze in samenwerk i ng me t de 

Volksunie - Gent-Eekio 
In de s t ads fees t zaa l B n e l p o o r t te De lnze 
o p za te rdag 13 apr i l 1985 o m 21 u. 

(deuren open o m 20 u ) 

M e t het o rkes t D e Barte ls 

Toegangspr i j s 120 fr S tadsk led i j 

• Ik verzamel doodsprentjes Wie 
stuurt er mij iets op ' ' Alvast bedankt' 
Patncia Ceulemans, P Jansonstraat 8 
te 1020 Brussel 02-2682002 

• Jonge dame, 20 jaar diploma A 6 / 
A2 handel, met opleiding tot 3-talige 
hulpboekhoudster kennis van daktylo, 
tekstverwerking en diktafoon Talen
kennis Ned-Fr-Eng, zoekt een vaste 
betrekking 

Voor inlichtingen zich wenden O Van 
Ooteghem. senator A Lonquestraat 
31,9219 Gentbrugge, tel 091 -30 72 87 

SIEMENS 

Lang leve uw linnen ï 
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 ernktlip 

/ 

Vergelijk... en fr/es Siemens! Raadpleeg de L 
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verzekeringskantoor 

decoodt p.v.b.a. 
Victor Braeckmanlaan 107 
9110 Gent (St.-Amandsberg) 
Tel. 091-28.28.32 en 28.36.23. Telex 12.581. 

ALLE PRIVATE EN INDUSTRIËLE VERZEKERINGEN (Adv 110) 

WEST-VLAANDEREN 
APRIL 

In het Oostends Trefcentrum orga-
nizeerde VOVO een avond „Tafelen 
met André De Beul" Tussen een ge
zellig glaasje wijn en een stevige brok 
kaas werd uitgebreid gehandeld over 
de toekomst van radio en televisie in 
ons land alsook over lokale radio's en 
betaaltelevisie Een machtig orgaan zo
als de nationale radio en televisie trekt 
natuurlijk iedereen aan Vandaar dat 
sinds 10 jaar verwoede pogingen wor
den ondernomen om het BRT-mono-
pohe te doorbreken De zeer interes
sante avond werd afgesloten met de 
overweging dat uiteindelijk een tastba
re vrees mag bestaan voor een over
spoeling door de satelliet-tv die ons in 
staat zou stellen ongeveer 100 zen
ders te bekijken 

Izegem: naar 
het zangfeest 

Op zondag 28 april treden in Ant
werpen op het Vlaams-nationaal Zang
feest twee Izegemse verenigingen op 
het Kachtemse gemengde „Sint-Jans-
koor" en de Drumband van de scouts 

Voor wie er ook bij wil zijn, vertrekt 
om 12 u 15 een bus aan het Vlaams 
HUIS De prijs bedraagt 450 fr, busreis 
en toegangskaart inbegrepen Het is 
wenselijk zo snel mogelijk in te schrij
ven in het Vlaams Huis 

Zingen te Oostende 
Op vrijdag 19 april 1985 is er te Oos

tende een zangavond als voorberei
ding op het Vlaams-nationaal Zang
feest te Antwerpen Deze zangavond 
gaat door m Gasthof Vossenhol, Ste-
nedorpstraat 29 te Oostende Aan
vang 20 u Org VNJ 

BRT-debat te Oostende 

Op de foto bemerken we o a Andre De Beul alsook de Middelkerkse 
burgemeester Julien Desseyn Debatleider van de avond was Jo Deensen sekre-

taris van VOVO 

lustrerie 
devriese 

betaalbare prijzen! 

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

13 

14 
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16 

18 

19 
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20 
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24 

26 

28 

28 

28 

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 
Knng Ie Dien 
IZEGEM: Vlaams Huis, 13 u 30, verzamelen voor wandeling te 
Schonsse o I v R Lemey Inr. Wandelklub Vlaams Huis 
IZEGEM: Bovenzaal Oud Stadhuis, om 15 u, voordracht door Jos 
Bouwens, gardiaan PP Capucijnen, over „de relatie grootouders-
kleinkinderen" vooral op het domein van het geloven Inr VVVG 
ASSEBROEK: „Guido Gezelle in de Lente" door Karel Anneessens 
Restaurant „'t Leitje", om 20 uur Org Davidsfonds 
IZEGEM : Bovenzaal Vlaams Huis, om 20 u, voordracht over huidver
zorging Inr FVV 

BREDENE: Jaarlijks VU-ledenfeest om 20 u in feestzaal „De Benne" 
(Nukkerstr,Bredene-Sas) Mosselsouper voor 350 fr Eregast sena
tor Nelly Maes over „De Volksunie de verkiezingen en de toekomst" 
Inl tel 059-321918 bij Dirk Metsu 
ZWEVEGEM: VU-feest in zaal „Las Vegas" (Avelgemstr 236) met 
om 18 u 30 apentief, 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 
WAKKEN-MARKEGEM-OESELGEM-DENTERGEM: traditioneel 
VU-lentebal in de grote zaal van het kultuurcentrum Hondiuspark 
COostdreef, Wakken) 
ASSEBROEK: 6de Meersentocht Vertrek 20 km-tocht om 13 u 30, 
7 km-tocht om 15 u Telkens vanuit „'t Leenhof" Org Trefpunt 
Assebroek 
WAREGEM: Debatavond „Vlaanderen Morgen Een uitnodiging voor 
de jeugd" Met Vic Anciaux en Willy Kuijpers In Parkhotel Groenho-
ve, om 20 u Org VUJO 
ASSEBROEK: Vijf-partijen-debat over „1985 een verkiezingsjaar" In 
toneelzaal „De Zeven Torentjes" Inkom gratis Org Trefpunt-
Assebroek 
HEULE. Verplaatsing naar Antwerpen voor het Vlaams-Nationaal 
Zangfeest Kaarten en/of busplaatsen reserveren bij Guido Verreth, 
Olympiadelaan 14 in Marke, tel 056-2257 03 of bij Giel Seynhave! 
Kortrijksestraat 183 in Heule, tel 056-35 4084 
GISTEL: met bus naar Vlaams-Nationaal Zangfeest om 9 uur aan 
cafe Uylenspiegel In de voormiddag, geleide rondrit in de haven van 
Antwerpen Vooraf inschrijven door storting op rek nr 
472„9051771 -04 van Andre Vandecasteele, Zevekotestraat 25 in Gis
tel of in Café Uylenspiegel, Stationsstraat in Gistel Prijs bus + 
toegangskaart 425 frank 

IZEGEM: Met de bus naar het Vlaams-Nationaal Zangfeest Vertrek 
aan het Vlaams Huis om 12 u 15 Vooraf inschrijven in het Vlaams 
Huis, tel 303663, 450 fr Cbus -f toegangskaart) 

FVK-kadervorming in West-Vlaanderen 
Federatie Vlaamse Kringen, West-

Vlaanderen, Graaf Gewijde van Na-
menstraat 7, 8500 Kortrijk (056-
225698) FVK-West ncht in de loop 
van de maand april kadervormings
avonden in 

De kadervorming behandelt een 
aanbod voor de Westvlaamse FVK-
afdelingen rond het jaartema van FVK-

GEGEVEN. GEKREGEN. 

Lidmaatschapsgeld: 
L545BFR 

i . Gratis pechverhelping, dag en nacht in heel België. 
Z. Gratis uitbreiding van de pechverhelping tot de 

Benelux. 

J. Slepen in geval van mechanisch defekt of ongeval: 
tussenkomst tot maximum L450BFR. 

4 . Gratis repatriëren van voertuig in geval van pech op 
meer dan 30 km van huis (*). 

5 . Gratis abonnement op het halfmaandelijks tijdschrift: 
de Autotoerist. 

D. Gratis technische, juridische en fiskale bijstand voor 
uw wagen. 

/ • Gratis hulp bij het opmaken van uw reisprogramma 
of route als u met uw eigen wagen reist. 

(*) enkele voorwaarden dienen voldaan: = mechanisch 
defekt = op meer dan 30 km van de woonplaats van de 

onderschrijver = ter plaatse door de 
WW-technikus of garagehouder niet te 
herstellen binnen de 24u. 

nationaal „Vrede en Rechtvaardigheid 
in Vlaanderen en in de Wereld" 

Plaatsen en data Oostends Tref
centrum, Aartshertogstraat 4, 8400 
Oostende, op dinsdag 23 apnl om 
20 uur. Huize Wittenjck, Hoefijzerlaan 
20, 8000 Brugge, op donderdag 25 
april om 20 uur, Trefcentrum West-
Flandna, Graaf Gewijde van Namen-
straat 7, 8500 Kortrijk, op maandag 
29 apnl om 20 uur 

Vlaamse Toeristenbond - Vlaamse Automobiüstenbond 
Voor meer mfortnatte of voor inscht iivin^, sttturt u deze bon terug naar VT8-VAB St- Jacöbsmarkt 4547 t« 2000 Antw<»rpcn 
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Rouw te Lauwe 
Namens het Volksunie-bestuur en 

VUJO-Menen delen we in de diepe 
rouw die de familie van Herwijn en 
Maria Vandenbulcke-Vergaerde 
(schepen Openbare Werken te Me
nen) treft bij het overlijden van mevr. 
Rachel Delaere, weduwe van René 
Vandenbuicke. Zij werd op 8 april in 
de Sint-Bavokerk te Lauwe in alle 
intimiteit ten grave gedragen. 

De redaktle van ons weekblad sluit 
zich aan bij de rouw die de familie 
treft. 

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 dnnkgeld 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 

Inschnjven voor Aaigem, bij Jan de 
Vuyst, tel 623280 en bij Jaak Paere-
wijck, tel 62 75 22 na 19 u , voor Burst 
R Verhoeven, tel 625319, voor Bam-
brugge Annemie Casteels, tel 
623275, na 19 u , J Govaert, tel 
624608, R Roels, tel 623687 
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Kanton Maaseik 
naar zangfeest 

Het IJzerbedevaartkomitee van het 
kanton Maaseik legt een bus in naar 
het Zangfeest. 

Vertrek autobus. 12u. Geistingen 
kerk; 12 u. 15 Maaseik markt; 12 u. 30 
Neeroeteren Corner; 12 u. 45 Opoete-
ren Kerk. 

De toegangskaarten zijn op de bus 
te verkrijgen. De prijs van de bus 
bedraagt 150 fr. en kinderen onder 
15 jaar reizen gratis. 

INSCHRIJVINGEN - Neeroete
ren: W. Rosiers, Wijklaan 21, 86.35.38; 
J. Cuppens, Kinrooiersteenweg 42, 
86.34.50. — Opoeteren: M. Meuw/is, 
Neeroeterenstr. 67, 86.65.24; L De-
clerk, Dorperberg 18,86.36.24; R. Nau-
welaerts, Dorperberg 33, 86.34.56; 
M. Vandersteegen, Ridderpadstr. 42, 
86.31.08. — Maaseik: J. Deben, Oude 
Ophoverbaan 88, 56.47.38. - Kinrooi: 
G. Gerits, Pastorijstr. 4, Geistingen. — 
Dllsen: M. Vastmans, Henrylaan, Ro-
tem. 

Maasmechelen 
naar Zangfeest 

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

Bree naar Zangfeest 
Het IJzerbedevaartkomitee kanton 

Bree organizeert ook dit jaar de ver
plaatsing naar het Vlaams-nationaal 
zangfeest. Iedereen kan nu reeds kaar
ten bestellen van alle prijsklassen: 150 
fr., staanplaatsen tot 350 fr. Ook kan 
men affichen bekomen bij Jaak Geus-
sens, Thijsstraat 5 te Bree (tel. 
46.17.76). 

Diksmuide 
naar Zangfeest 

Vanuit Diksmuide wordt een busreis 
naar het Zangfeest georganizeerd. Op 
zondag 28 april 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. 50.10.66). 

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 Saeyere, op 
16 april e.k. om 20 uur, in het Kultureel 
Centrum De Bogaard te Sint-Truiden. 

(j.hn.) 

Zondag 26 en maandag 27 mei '85 

Limburgse 
Sporttweedaagse 

D o o r de Breese VU-a fde l I ng en V e r j o n g i n g Bree w o r d t , b innen de 
Federa t ie van V laamse K r ingen -B ree , 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 me i (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 o p ve rsch i l l ende p laa tsen aan s p o r t k o m p e t l t l 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 l o e g - o f in gez i nsve rband kan d e e l g e n o m e n w o r d e n . 

Jaak 
DE PALMENAER 
Dr in de Rechten 

Prinses Maria Chrlstlnalaan 6 
8320 ASSEBROEK-BRUGGE 
Tel, 050-35.26.69 

ALLE VERZEKERINGEN 
LENINGEN 
GELDPLAATSINGEN 

Schenk uw vertrouwen 
aan een beroepsverzekeraar 

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 kind-vriendelijke in zijn soort 

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

Voetbal 
Veteranentomooi voor 8 ploegen 

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

Volleybal 
Open tomooi, 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 talrijke prijzen zijn eraan 
verbonden. 

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

Inschrijven en inlichtingen bij sekre-
tariaat: E. Eyckmans, Meeuwerkiezel 
15 te 3690 Bree (011-47.17.38). 

LIMBURG 
APRIL 
26 PEER-WIJCHMAAL: Reuzenkienavond ten voordele van centrum 

sociaal werk. In het ontmoetingscentrum Wijchmaal-Peer Aanvang 
20 uur 

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

29 BREE: Naar het Zangfeest. Vertrek autobus om 12 u. 30 aan Vrijthof 
Inlichtingen J. Geussens. Thijsstraat 5, in Bree 

Grijp UW kans 
langs beide k^nteit 

'n Kans voor 1 
n Kcms voor later 

Aanbevolen huizen 
KEUKENS - SANITAIR 

VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten. 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Oeurne-Z. 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.13.76 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

q z r \ STUDIO 
J-Hy DANN 
02-428.69.84 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij type - offset 
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

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

Aan alle eigenaars 
van een appartement of villa te 

Oostduinkerke 
vertrouw de verhuring of verkoop 

van uw eigendom te Oostduinkerke toe aan 

WEST-LITTORAL 
Leopold ll-laan 205, 8458 Oostduinkerke 

Tel. 058-51 26.29 (Adv. isoi 

DE PRIJSBREKER 

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

Tel. 055-42.36.36 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraal 36, 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41 25 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 
Open van 10 tot 19 u 30 

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. 053-21.3636 

Zondag en maandag gesloten. 

Loodgietenj, sanitair, zink, gas. 
roofing, waterverwarmers, 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 42619.39 

H o u t z a g e r i j 

D E R O O S E N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 
AFD OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054-33 11 49 

11 APRIL 1985 



24 14^t 

Voerense VU-voorzitter Raf Thomassen: 

„In 't najaar duikt 
het stekelvarkentje op"' 

24 

Voerense VU-voorzitter Raf Tl 

„In 't najaar i 
het stekelvar 

SINT-MARTENS-VOEREN - Het was vorige week 
zonnig en rustig in Voeren toen we de voorzitter van 
de VU-afdeling, apoteker Raf Thomassen, opzochten. 
Rijd je vanuit Wezet (Vise) Voeren binnen dan tref je 
op enkele kilometers van mekaar liefst twee gendar-
merieën aan. Men heeft hier zwaar rijkswacht-geschut 
bij de hand. Spoedig (met het oog op de verkiezings
strijd?) zou de afdeling in Sint-Martens-Voeren met 
vijf extra-rijkswachters versterkt worden. Inmiddels 
heeft men hier geleerd te leven met de wekelijkse 
kleine pesterijen. 

R AF Thomassen is geen ge
boren „Voerenaar". Eer
der toevallig kwam hij 

twee jaren geleden vanuit Op-
glabbeek neergestreken in Sint-
Martens-Voeren. Er was „een 
apoteek over te nemen". Met de 
vestigingswet krijgen jonge apo-
tekers niet zoveel keuze en kan
sen meer; ze liggen zeker niet 
voor het grijpen. 

Om je dan als „nieuwkomer" 
ook nog in de politiek te „stor
ten"?- Zi jn er dan zo weinig 
Vlaamse Voerenaars die bereid 
gevonden worden voor dergelij
ke inzet? 

Kleine pesterijen 
Raf Thomassen: „Iedereen zal 

wel weten dat wij leven en werken 
in een biezonder lastige uithoek 
van Limburg. Onze VU-afdeling is 
pas gestart. We hebben zeer veel 
sympatie- dat wel Er is grote 
interesse voor onze werking. 

We kunnen rekenen op zeer 
veel mensen. Maar, daadwerkelijk 
Voerenaars in ons bestuur of 
onze afdeling betrekken, dat is 
een ander paar mouwen. Je zit om 
te beginnen vanzelfsprekend met 
het probleem van elke kleine afde
ling. 

Globaal 4.100 inwoners in Voe
ren. Waarvan elke flamingant 
reeds behoorlijk „genoten" heeft 
van de kleine en grote pesterijen. 

Wat gaat van ingooien van ven
sters, bekladden van gevels, tot 
zwaar beschadigen van auto's en 
dies meer Het zijn allemaal geen 
zware nationale politieke inciden
ten, maar voor de betrokkenen is 
het telkens weer zo'n enorme 
schade die individueel gedragen 
wordt 

Geloof nu echt met dat de 
Vlaamse Voerenaars moe begin
nen te worden, dat wij onze belan
gen als Limburgers tegen de fran-
kofone hetze met meer zouden 
blijven verdedigen Maar er zijn 
die individuele kleine beperkingen 

Mensen die in het Luikse wer
ken bij voorbeeld kunnen wij be
grijpen in hun enigszins afzijdige 
houding als het op Vlaamse aktie 
aankomt, bij voorbeeld wat betreft 
inzet in een VU-bestuur 

Maar neem het van ons aan, 
onze jonge voerense VU-afdeling 
is behoorlijk uit de startblokken 
geschoten" 

Eensgezind 
— is het zo dat de Vlaamse 

Voerenaars aan één zeel trek
ken? Inwijkelingen én autochto
nen? 

Raf Thomassen: „Je weet hoe 
dat in kleine landelijke dorpen en 
gemeenten gaat Een nieuwkomer 
moet eerst aantonen dat hij zich 
echt wil inburgeren. Maar ik meen 
dat zulks voor de Vlamingen in 
Voeren geen probleem stelt Men 
komt hier niet wonen als men niet 
van de landelijke rustige sfeer 
houdt Kommunautaire strubbelin
gen uiteraard buiten beschouwing 
gehouden. 

Ook en vooral in de gemeente
raad is de „ Vlaamse oppositie" een 
sterk aan mekaar gehechte frak-
tie. 

Als VU-voorzitter in Voeren stel 
ik duidelijk dat wij vanzelfspre
kend hoegenaamd niet akkoord 
gaan met de nationale CVP-poli-
tiek (noch met die van de andere 
Vlaamse parlementsfrakties van 
SP en PVV), maar wij verheugen 
er ons ten zeerste over dat de 
Vlaamse vertegenwoordigers in 
de Voerense gemeenteraad geza
menlijk en eendrachtig de belan
gen van onze volksgemeenschap, 
van de Vlaamse Voerenaars, van 
de autotochtonen ook en vooral, 
verdedigen. 

Wat ons betreft is dit de politiek 
die we moeten aanhouden; ook na 
het moment dat de frankofonie 
weer in de minderheid zal gesteld 
worden." 

Gestolen pluimen 
— Zulks is een politiek, een 

Vlaamse strategie, die men zelfs 
in Brussel niet weervindt, on
danks die jarenlange strijd. De 
Vlaamse eenheldslijsten, zelfs 
diegene die na bittersmakende 
onderhandelingen tot stand kwa
men, boeken zelden of nimmer 
groot sukses. De partijgrenzen 
lagen te hoog„ 

Raf Thomassen: „De belangen 
van de partijen liggen in het Brus
selse vanzelfsprekend aanzienlijk 
hoger dan in zo'n kleine en veraf
gelegen Voerense gemeente. Ook 
al wordt Happart op sommige mo
menten in de nationale elektorale 
weegschaal gegooid 

Ik hoop dat het zo mag blijven 
dat de Vlaamse Voerenaar eens

gezind eenzelfde politieke taktiek 
aanhouden. 

Inmiddels, zulks zal geen enkel 
Vlaams raadslid ontkennen, is 
onze oppositie in de gemeente
raad slechts van aard om burge
meester Happart en zijn volgelin
gen het genoegen te gunnen di
verse voorstellen allereerst af te 
schieten, om ze nadien zelf op
nieuw bij de raad in te dienen en 
met de pluimen te gaan lopen. Het 
plaatsen van glascontainers bij 
voorbeeld. Veel belangrijker nog: 
onze opnsping in verband met het 
gevaarlijke goederentransport op 
de lijn Ruhr-Antwerpen die door 

Voeren loopt: er was onlangs het 
ongeluk met een chloroform-
transport Vlak boven de (zij het 
Franstalige school) aan de brug in 
Sint-Martens-Voeren. Mocht zo'n 
incident zich hebben voorgedaan, 
niet 's nachts maar overdag, het 
zou een enorm drama kunnen 
geworden zijn. 

Dit kan nog altijd elke dag ge
beuren zolang die container- en 
bulktreinen geregeld precies op 
die brug en boven de school 
overigens vlakbij een woonwijk 
blijven halthouden. 

Welnu, het kollege-Happart pro
testeerde (na ons afgewezen 
voorsteO tegen die transport-prak
tijken, maar jammer genoeg (voor 
de plaatselijke veiligheid) gebeur
de zulks precies in een gemeente
raad waarvan de beslissingen na
derhand werden vernietigd om re
denen van de taalwetovertredin
gen van de burgemeester en le
den van de meerderheid in de 
gemeenteraad." 

Molotov-cocktail 
— Het is nu vri j rustig in 

Voeren™ 

Raf Thomassen: „Natuurlijk 
wordt het stekelvarkentje Voeren 
alweer nationaal gewassen bij de 
komende parlementsverkiezingen. 

Momenteel wordt het spelletje 
nog onverminderd zo gespeeld 
dat de „zaak-Happart" uitgevoch
ten wordt in de juridisch lang 
aanslepende doolhof 

Vanwege de VU, ook in Voe
ren, hekelen we het feit dat de 
CVP (vooral de CVP) niets in 

beweging brengt om het „geval-
Happart" eens en voorgoed op te 
lossen. 

Hoewel, onze verwachting hier 
is dat Happart in het najaar — vlak 
voor de verkiezingen — zal wor
den afgezet Voor de beide be
trokken „partijen" is zulks immers 
toch het welgekomen overvloedi
ge koren op de molen. 

WIJ hopen vanzelfsprekend dat 
Voeren andermaal weer niet het 
slagveld zou worden waarop an
dere nationale (meestal enge par
tijpolitieke) belangen worden uit
gevochten. 

Inmiddels, inderdaad, is het ze
ker voor de buitenwacht vrij kalm 
in de Voerense dorpen. 

Wat met wegneemt dat de 
arrondissementskommissaris 
Wiertz met een molotov-cocktail 
werd bedacht 

Dat zopas de kerkgangers in 
Sint-Martens-Voeren hun misvie
ring met zonder hindernissen kon
den bijwonen omdat frankofonen 

(kent men dat kleine klubje nu 
echt nog niet?) het hek aan de 
toegangspoort hadden afgegren
deld." 

Geen blind geweld 
De hatelijkheden van de fran

kofonie, daar kan men zelfs bij 
een rustig bezoek op een lente
dag niet naastkijken. De talrijke 
spoorwegbruggen zijn door Hap
part-aanhangers van boven tot 
onder met slogans besmeurd. 

Maar hatelijk is zeer zeker en 
vooral dat de kerk in Sint-Mar
tens-Voeren op schabouwelijke 
wijze werd volgeklad met 
Vlaamshatende slogans. 

Deze kerk zal, ook al wordt 
Happart morgen als burgemees
ter eindelijk wandelen gestuurd, 
nog jarenlang het getuigenis 
brengen van de hatelijkheden die 
jegens de Vlaamse Voerenaars 
ongestraft konden gepresteerd 
worden. 

Vandaag is het in dit land 
klaarblijkelijk mogelijk dat enke
le jonge vrouwen die in Leuven 
enkele slogans op muren schil
deren prompt lange tijd in voor
arrest genomen worden, terwijl, 
zoals algemeen geweten is, tel
kens dezelfde uitdagers in Voe
ren kerken, straten en huizen van 
partikulieren ongestraft kunnen 
blijven bekladden en zelfs deels 
vernietigen-

Raf Thomassen: „Dit interview 
is een gelegenheid om aan de 
Vlaamse vrienden onze grote 
wens kenbaar te maken dat de 
Vlaamse Voerenaars enerzijds als 
voorvechters op de barrikaden 
van de Vlaamse strijd blijven vech
ten, maar anderzijds toch ook in
zien er geen belang bij te hebben 
dat er andermaal blind politiek 
geweld zou oplaaien. 

Natuurlijk, vanuit Vlaanderen 
hebben wij onverminderd grote 
steun nodig. 

Dat het twee maand aansleepte 
vooraleer ikzelf in Voeren in de 
bevolkingsregisters ingeschreven 
raakte is misschien een klein inci
denteel feitje. 

Allicht ook dat bij zoveel mani
festaties mensen van Voeren in 
hun eigen straat herhaaldelijk op
gepakt worden en bedreigd voor 
de rechtbank te worden gedaagd, 
terwijl op hetzelfde moment bus
sen met manifesterende Walen 
ongehinderd doorgang vinden... 
Het zijn allemaal van die dingen die 
ons geregeld het leven zuur ma
ken. 

Maar wij versagen zeker niet 
De VU-afdeling is van start ge
gaan. De Kulturele Raad telt 65 
Vlaamse verenigingen; die overi
gens geen frank subsidie van het 
Voerense gemeentebestuur krij
gen. Terwijl frankofone voetbal
ploegen, harmonieën... met gesple
ten pen op de begroting inge
schreven staan waardoor zij twee 
keer betoelaagd worden. 

We verhopen momenteel twee 
dingen: dat onze Vlaamsnationale 
Landdag die we plannen voor vol
gend jaar een groot sukses wordt 

En ook dat we blijvend ge
steund worden vanuit Vlaanderen. 
Met een mogelijke afzetting van 
Happart is onze strijd hoege
naamd nog niet gestreden."(hds) 

yMENSEN 
"SJONS 

niÉim II in iiiwn iBiiMiMniiririniiiiiiimimTril 

Raf Thomassen: „Met een mogelijke afzetting van Happart is onze strijd 
hoegenaamd nog niet gestreden!" 
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