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IMATIOIMALE VU-SPORTDAG 
OP ZONDAG 12 MEI 

Hét treffen van alle sportminnende nationalisten Lees biz. i7 

... en opnieuw CS 
Een der meest onvermoeibare praatvaars van de huidige 

regeringsploeg is CVP-minister van Ekonomische Zaken Mark 
Eyskens. Zijn onbedwingbare babbelzucht en zijn mediageilheid 
hebben hem al vaker parten gespeeld. Zo pakte hij enkele dagen 
geleden uit met de, wat hem betreft alvast, verrassende medede
ling dat de tesis van een België met twee verschillende ekonomi
sche stellingen een fiktie is. Hij meende deze kersverse weten
schap te mogen ontleden aan het feit dat het belastbaar inkomen 
per hoofd in Wallonië hoger ligt dan in Vlaanderen. Het feit is^ 
inderdaad onloochenbaar, maar de konklusie is volkomen vals. 
Ondanks dat er harder gewerkt wordt in Vlaanderen, dat er 
meer wordt geïnvesteerd en dat de produktiviteit er groter is, 
worden in Wallonië nog altijd hogere lonen betaald. Zo dom kan 
praatvaar Eyskens niet wezen dat hij dit niet zou onderkennen. 
Inderdaad: hijzelf heeft in de voorbije maanden meer dan eens 
uitdrukkelijk en uitvoerig uiteengezet dat er wel degelijk een 
België met twee snelheden bestaat. 

De onvermoeibare in- en uitprater i§ er deze week als de kip
pen bij geweest om PS-voorzitter Spitaels de levieten te lezen in 
verband met diens verklaringen over de benarde toestand van 
Cockerill-Sambre. Als we praatvaar Eyskens mogen geloven, is 
er bij CS geen vuiltje aan de lucht. Dat CS vers geld uit de 
nationale pot nodig heeft, zou een verzinsel wezen. De omzetting 
van 90 miljard voorwaardelijk deelnemende konverteerbare 
obligaties in kapitaal zou slechts een louter boekhoudkundige 
operatie zijn. En de onverwacht hoge verliezen van CS tijdens de 
twee eerste maanden van dit jaar zouden slechts het gevolg zijn 
van wat wind uit het verkeerde gat met wat sneeuw en vorst. 

Deze wartaal en dit pre-elektoraal gehaspel met Spitaels liet 
Eyskens gepaard gaan met een aanval op de Volksunie: het ge
volg waarschijnlijk van de scherpe terechtwijzing die de praatva-
der enkele dagen geleden kreeg van VU-minister Schiltz, in ver
band met de twee-snelheden-loochening. 

Het mistgordijn dat Eyskens rond de verklaringen van Spitaels 
tracht te leggen neemt echter niet weg dat er rond CS inderdaad 
opnieuw levensgrote problemen zijn en dat zulks wordt toegege
ven door niemand minder dan de CS-gezondbidder Gandois. Tus
sen haakjes: de Franse deskundige maakt zich klaar om over 
enkele weken CS definitief de rug toe te keren. 

Helemaal onloochenbaar en zelfs niet weg te praten door 
praatvaar Eyskens zijn de verliezen van CS in januari-februari: 
1,3 miljard, bijna vijfmaal hoger dan geraamd. 

Gandois heeft in antwoord op de verklaringen van Spitaels 
omzichtig toegegeven dat het best mogelijk is dat CS binnenkort 
nog een vijftal miljarden extra nodig zal hebben en dat een her-
kapitalizering wenselijk is. Daar Wallonië over geen vers geld 
voor CS meer beschikt, zullen de bijkomende miljarden wel uit de 
nationale pot gehaald worden, ondanks alle andersluidende 
verklaringen uit het verleden en mits ergens een kompensatie-
sussertje voor Vlaanderen. Dat de herkapitalizering een louter 
boekhoudkundige operatie zou zijn zoals Eyskens beweert, is een 
handige verkooptruuk. Hoe dan ook immers zal de centrale staat 
een nieuwe verplichting op zich nemen. 

De regering-Martens heeft trouwens reeds in november stoe-
melings een paar nationale miljarden aan CS toegeschoven. 

De huidige regering tracht met alle middelen de Waals-
Vlaamse tegenstellingen te camoufleren. Haar meest gebruikte 
middel daarbij is, de Walen bij ieder brandend dossier en in 
iedere hete kwestie hun zin te geven. Zo is het gegaan met de F 16-
vliegtuigen, de telexdiefstal ten nadele van Limburg, de Chooz-
akkoorden. Daarom is Happart ondanks alles nog burgemeester. 
En daarom is thans de bedreiging levensgroot dat de nooit ge
stremde miljardenvloed naar CS een nieuwe injektie zal krijgen. 

CS, het hangende PTT-dossier, de acute bedreiging voor de 
Verlipack-vestigingen Merksem en Mol; wat heeft deze totaal on-
en anti-Vlaamse regering nog in petto om de Vlaamse snelheid 
om te zetten in Belgisch tempo? Men hoeft geen koffiediklezer te 
zijn; de vele ervaringen van de jongste drie jaar hebben geleerd: 
weinig goeds! 

Er is trouwens een veel belangrijker en brandender vraag: hoe 
lang gaan de Vlamingen zich nog het beleg van hun boterham la
ten stelen? (tvo) 
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Eyskens... 

De tesis van een „België met twee snelheden"gaat 
niet op, verklaarde ekonomieminister Mark Eyskens 
op basis van een analyse der belastingstatistieken. 

Deze bewering getuigt van een ongekende stomp
zinnigheid, die beschamend is voor een hoogleraar 

GEMEENSCHAPS
MINISTER Hugo Schiltz 
(VU) diende Eyskens ge

vat van antwoord. Schiltz verwees 
daarbij naar de wetenschappelijke 
studies van zowel de Leuvense 
universiteit (waar Eyskens do
ceert!), het Vlaams Ekonomisch 
Verbond en de Kredietbank. Nog 
zeer onlangs bleek uit een analyse 
van deze financiële instelling dat 
er een duidelijk verschil in dyna
misme bestaat tussen Vlaanderen 
en Wallonië. 

Volgens deze bron bedroeg de 
groei voor de periode '79-'83 van 
het Bruto Regionaal Produkt in 
Vlaanderen 1,3 tegenover slechts 
0,4 in Wallonië. Wie de regionaal 
uitgesplitste cijfers van de export, 
de produktiviteit, de investeringen, 
enz. nakijkt komt telkens tot de
zelfde vaststelling: Vlaanderen 
werkt meer en harder, investeert 
meer, exporteert meer, heeft een 
hogere produktiviteit en... lagere 
lonen! Het feit dat het gemiddelde 
inkomen in Wallonië niet lager ligt 

dan in Vlaanderen bewijst alléén 
maar dat een groot deel van de 
mééropbrengsten die Vlaanderen 
produceert in het Belgisch bestel 
afgeroomd worden om precies, 
ondanks de lagere ekonomische 
snelheid in Wallonië, er toch een 
even hoog inkomen te verzeke
ren. De konklusie van Eyskens is 
onwetenschappelijk en lichtzinnig. 
Hij had er beter aan gedaan, voor
aleer zijn overhaast unitanstisch 
zegebulletin te publiceren, de re
cente Kredietbankstudie ter hand 
te nemen. 

Deze publikatie merkt terecht 
op dat als gevolg van sociale en 
andere transfers, pendelarbeid en 
belastingen, de minder dynami
sche regio niet steeds de armste 
regio is op het vlak van de indivi
duele welstand. Verre van de tesis 
van de federalisten te weerleggen 
bevestigen de cijfers van Eyskens 
wat de federalisten al lang bewe
ren, nl. dat de unitaire staat een 
reusachtige sluis is bestemd om 

het niveau-verschil tussen Vlaan
deren en Wallonië te overbrug
gen. 

Schiltz vraagt zich af waarom 
sommige Vlaamse politici thans 
per se de unitaire toer op gaan, en 
het feit van de miljardenover
drachten van Vlaanderen naar 
Wallonië kost wat kost willen ver
doezelen. 

Eyskens zelf heeft trouwens, in 
oktober '84, verklaard dat het 
Vlaamse land veel krachtiger 
heeft gereageerd op de krisis. 
Hiertoe hanteerde hij de index van 
de industriële produktie, de werk-
loosheidsstatistieken en het aan
deel der bedrijfssluitingen. Om 
dan nog te zwijgen van de vast
stelling dat de Vlaamse industrie 
70 % van de totale Belgische uit
voer realiseert. 

Dat Eyskens uit lijfsbehoud en 
om enge, partijpolitieke redenen 
het unitarisme verdedigt is zijn 
goed recht. Dat hij daarbij non
sens verkoopt in een pseudo-we-
tenschappelijke verpakking is on
waardig voor een erudiet acade
micus! 

De aandeel
houder wint 

Deze week worden de nu 
zowat 1.000 helpers bij de 
wasbeurt écht aandeelhou
der. Hun aandeel wordt hen 
deze dagen thuisbezorgd. 
Volgt U de varkensdikte mee 
op bIz. 10? 
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en WIJ 
WIJ ontvangen graag brieven van 

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

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
is niet noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

BRT TEGEN ONS 

„ONZE" HAVENS? 

We mochten horen in Konfrontatie 
van 14 apnl II. dat Zeebrugge, Antwer
pen en Gent de drie belangrijkste 
Belgische zeehavens zijn. 

De sprekers v\/isten ook te zeggen, 
v\(at niet nieuw is, dat we geen steentje 
kunnen verleggen zonder voorafgaan
delijk beraad op nationaal „niveau". 
d.w.z. in Brussel zit „men" in het Frans... 
nog altijd regen en wind te maken over 
„onze" drie (Franse of Vlaamse?) ha
vens. 

Het enige wat onze „bevoegden" 
mogen doen, en dan nog wel met in het 
Frans... is onder mekaar zitten vitten 
over wie of wat de langste of kortste 
schepen kan ontvangen., enz. Of de 
Vlaamse honden die vechten voor het 
been... waarmee de Franse hond reeds 
lang op de loop is! 

En de Vlaamse Jan-met-de-pet maar 
60 % zweetbelastingen afdekken om 
ook dat te bestendigen en., uit te 
breiden (met nog eens 60 % Vlaamse 
zweetcenten als „Compensation"-kre-
dleten... nog eens... voor de Walen?'?) 

Al de rest was doen alsof we baas in 
eigen huis zouden zijn, en dat alles nog 
steeds na ongeveer 50 jaar traditionele 
kleuren meerderheid aan de top van 
„'t Belgiekske". 

Arm Vlaanderen! Maar denk er aan: 
u mag en moet gaan kiezen binnen

kort. Doe dat maar met een „Vlaams' 
bolleke! 

V.O., Kraainem 

GEMISTE KANS 

Wij hebben onze vriend Flor Gram
mens ten grave gedragen. De plechtig
heid was aandoenlijk, zij die erbij wa
ren, zullen het met ons moeten beken
nen. 

Aangezien we toch in Bellem waren 
wilden we eveneens het museum van 
de Vlaamse strijd bezichtigen. Tot 
onze grote spijt was er juist die dag 
een tentoonstelling over Willem van 
Oranje. Nu vragen we ons wel af, nu er 
zoveel Vlamingen aanwezig waren, of 
die dag niet kon voorbehouden blijven 
aan Flor Grammens. Willem van Oran
je konden we ook elders gaan zien. Ik 
weet wel dat het opbouwen van een 
tentoonstelling veel werk en tijd 
vraagt, maar was deze dag geen bie-
zondere dag? 

Wij vinden het bedroevend dat we 
voor niets aan de deur stonden. 75 fr. 
voor Willem van Oranje waarvan we 
slechts het gelijkvloers zouden gezien 
hebben, want als gehandicapten kon
den we met de trappen op. 

Met de beste groeten van vier min
der-validen, die nooit klachten indienen 
maar nu wel ontgoocheld zijn. 

R.C., Antwerpen 

SPA EN 
CHAUDFONTAINE 

Veel overtuigde Vlamingen kopen 
elke week een aantal flessen Spa of 
Chaudfontaine, Waals tafelwater uit de 
gelijknamige Waalse gemeenten; ter
wijl er toch een reeks gelijkwaardige 
Vlaamse tafelwaters bestaan, b.v. Or-
dal, Top-bronnen, Abts, Fontana, enz... 

We drinken gekoeld kraantjeswater. 
Aangezien Testaankoop van de Ver
bruikersunie onlangs schreef dat fles-
senwater „veelal bijna zo goed is ais 
kraantjeswater". 

Het ergeriijkste is nog dat met mil
joenen Vlaams belastinggeld Spa 
(10.000 inwoners) en Chaudfontaine 
(20.000 inwoners) publiciteit maken op 
de Nederiandse tv om hun water in 
Nederland te slijten en langs daar rond 
aan de Vlamingen op te dringen. Dit is 
konkurrentievervalsing tegenover de 
Vlaamse tafelwaters. Die krijgen geen 
staatssteun, de Waalse wel. Een paar 
jaar geleden heb ik Spa bezocht. Het is 
een vuil, verwaarioosd stadje en het 
water...? (zure regen?) 

Voorstel; dat de Vlamingen in res
taurant en café geen „Spa" meer vra
gen of gewoon (spuiüwater, maar een 
water of een limonade uit de streek. 

RdN. Nijlen 

Betogers te Florennes, de BRT is er; 
dubbel zoveel Vlaams-nationalisten in 
een amnestiekruistocht, geen BRT! Ja, 
wat hebben we er aan? Muziekpro-
duktie van eigen Vlaamse komponis-
ten wordt „doodgezwegen". De volks-
koncerten „Vlaanderen, mijn land" wer
den na het overlijden van Jan Boon af
gelast. De reeks „Lied van mijn land" 
werd eveneens afgeschaft. „Het koor
wezen in Vlaanderen" is voor 1985 
eveneens uit de zender. Er is wel geld 
voor buitenlandse waardeloze muziek-
rommel. Bovendien weigert de BRT 
nog steeds het Zangfeest (gratis) uit 
te zenden. Zag U op TV ook „Rigolet-
to" waarin \7laams-nationalisten en 
kentekens schandelijk bespot wer
den? Zag U ook wat „Panorama" van 
de IJzerbedevaart maakte? Zag U ook 
hoe in Voeren de Vlamingen aanvielen 
en Snoeck die pas daarna schoot? 
Deze BRT is tegen ons! 

J.V.I_ Nijlen 

VLAAMSE GROET! 

Met vreugde las ik de gelukwensen 
van mijn vriend Pierre Van Nuffel uit 
het verre Gran Canaria voor mijn 
prestatie als topwerver. Deze trouwe 
vriend met wie ik samen als brand
weerman te Aalst werkte en van wie ik 
veel hulp kreeg tijdens verkiezingstij
den pluist nu in Spanje wekelijks „WIJ" 
uit tot de laatste letter. Hij is er als het 
ware de public-relationsman van ons 
weekblad. Langs deze weg dank ik 
hem en zijn vrouw Leentje, evenals 
Ludwig Van Mieghem, ook een trouw 
lezer en Vlaams-nationalist in dezelfde 

Wiily Alioo, Aalst 

HAPPART 

Door het advies van de auditeur van 
de Raad van State dd. dinsdag 19 
maart 1985, weten we dat de benoe
ming van José Happart tot burge
meester van Voeren onwettelijk is. 

Waar ieder rechtgeaard mens aan
voelt en weet dat om heel wat redenen 
Happart niet als burgemeester van 
Voeren aanvaardbaar is, bestaat toch 
het vermoeden dat de meerderheids
partijen met dit advies in hun maag zit
ten en wensen — opdat de regering 
zou kunnen aanblijven — dat alles op 
de lange baan zou geschoven worden. 
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De familiezaak met traditie (^ j^ 23j 

CAPE 
W I N E 

TAVERN 

D i e Ĵi ^ 
Wynkroeg 

,Ad Calendas Graecas" heet dat in het 
klassieke jargon! 

Dat de frankofonen zwijgen als ver
moord? Daar is alle reden toe want 
niemand kan er onderuit dat het advies 
gegrond is, alhoewel het niets zegt 
over de specifieke Vlaamse eisen te
gen Happart, maar wel verklaart dat de 
procedure die door minister Nothomb 
(en wie gelooft er nu nog dat de 
regering-Martens niet achter Nothomb 
staat?) werd aangewend om de be
noeming van Happart spijt alles toch 
mogelijk te maken, onwettelijk is. 

De Vlaamse burger vraagt zich af 
waarop de Raad van State wacht om 
in een zo duidelijk geschil uitspraak te 
doen. Of moet hij misschien gaan 
veronderstellen dat de Raad van State 
een instelling aan het worden is, die de 
fundamentele opdracht heeft de rege
ring ter wille te zijn? 

J.D.R. Dllbeek 
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Spitaels: 

geld 

voor CS 

Opnieuw CS 
De VU had het reeds lang voor

speld Niemand wou dit toen gelo
ven De feiten geven de Vlaams-
nationalisten andermaal gelijk Co-
ckenlI-Sambre zit weer met ont
zettend hoge schulden 

De voorzitter van de Waalse 
socialisten, Guy Spitaels, bond de 
kat de bel aan en eiste meteen bij
komend geld Veel geld De inge
huurde Franse bedrijfsleider Jean 
Gandois reageerde hierop Hij gaf 
toe dat er onheilswolken boven de 
Waalse staalreus hingen, maar zei 
dat het met zo dramatisch was als 
Spitaels beweerde 

Feit IS echter dat Cockerill-Sam-
bre dringend geld nodig heeft 
Zoniet dreigen er 1200 mensen 
zonder job te vallen Aangezien 
staal nog steeds één van de sekto
ren IS die behoren tot de zogehe
ten „nationale ekonomische sekto
ren" lijdt het weinig twijfel dat de 
huidige regering opnieuw de Vla
mingen zal doen betalen In de 
voorbije jaren werd reeds 200 
miljard, dit is 200000 miljoen, ver
loren gegooid in deze Waalse 
staalput En dit op een ogenblik dat 
ook Vlaanderen honderdduizen
den werklozen telt, Vlaamse be
drijven worden gesloten en de 
koopkracht van de Vlamingen 
steeds maar vermindert 

Dé ware schuldigen voor deze 
aanhoudende hold-up zijn de CVP 
en PVV ZIJ hebben geweigerd de 
regionalizenng van de nationale 
ekonomische sektoren te eisen en 
ZIJ hebben telkens weer de gou
den checks geschonken Met 
Vlaamse dekking 

enige tijd geleden opgezet vanuit 
het CVP-hoofdkwartier — is dit 
ook merkbaar aan de diskussies 
rond de lijstvormingen 

Onder de slogan „Doorbraak" 
spannen de socialisten zich in om 
„afvallige" CVP'ers op hun lijsten 
te krijgen Na de stunt met priester 
Jef Ülburghs probeert Van Miert 
nu de buitengezwierde ACV'er 
Paul Pataer op een SP-lijst te 
krijgen 

De CVP daarentegen moet van 
alles doen om de vlucht van kandi
daten tegen te houden Een aantal 
CVP'ers beseffen immers dat hun 
partij ernstige klappen zal krijgen 
en willen zich bijgevolg met meer 
laten „gebruiken" Tenzij ze een 
gewaarborgde plaats krijgen Zo 
wil ex-senator Maes-Vanrobaeys 
uit Brugge slechts op een CVP-
lijst fungeren indien zij garanties 
heeft over een mandaat Andere 
CVP'ers laten zich nu nog vlug 
benoemen, voor het te laat is 

Ook de PVV zit met de handen 
in het haar Deze regeringspartij 
zal eveneens in de hoek van de 
elektorale slagen vallen Om dit te 
milderen poogt de liberale partij nu 
de misnoegden uit andere families 
te ronselen Zo wordt er gefluis
terd dat de ex-CVP-burgemeester 
van Brugge, Michel van Maele, op 
een PVV-lijst zou kandideren Ook 
Jan Hendrickx, ex-medewerker 
van Tindemans, zou misschien 
naar de liberalen hollen 

Het gevaar 
De zoon van vader Eyskens, 

Mare dus is blijkbaar in zijn sas 

DEZE 
^ E E K DITigL 

„De jeugd is de toekomst" wordt 
vaak geschreven en geroepen 
Dit IS natuurlijk een waarheid als 
een koe De jongeren van 
vandaag zullen het reilen en 
zeilen van het begin van de 
éénentwintigste eeuw bepalen 
Maar een even grote waarheid 
spreekt uit de legendarische 
woorden van Hugo Verriest „in 
't verleden ligt het heden, in het 
nu wat worden zal" Nu wordt 
de maatschappij voorbereid die 
de jeugd morgen zal betreden 
En dan njst de vraag over de 
levensgrote verantwoordelijkheid 
van de huidige leiders van het 
volk Over de samenleving 
waaraan wij vandaag bouwen 

Als ik de waarde van het gezin 
beklemtoon, loop ik het gevaar 
als konservatief te worden 
betiteld Indien sommigen die 
afbraak-mentaliteit huldigen, dan 
mogen zij mij dit etiket 
opplakken Als Vlaams-nationalist 
blijf ik het belang van bepaalde 
natuurlijk en historisch gegroeide 
waarden onderstrepen Zoals 
het volk de wezenlijke 
omkadenng is die elk individu 
nodig heeft voor zijn 
persoonlijke ontwikkelking, zo is 
het gezin de onontbeerlijke 

leefkring voor de evenwichtige 
groei naar volwassenheid 
Beiden zijn zij onmisbaar voor 
de opvang van de onrust en 
twijfels die een snel evoluerende 
en technologische maatschappij 
over de mensen zaait Het gezin 
is de cel van geborgenheid 
waar het emotioneel leven vorm 
knjgt door tederheid en liefde 
Waar de basis gelegd wordt van 
het samenhorigheidsgevoel, dat 
de kracht geeft voor een 
algemeen solidaire menselijkheid 
Is het politiek beleid vriendelijk 
voor het gezin en voor de 
kinderen"? Ik ben zo vnj eraan te 
twijfelen De demografische 
cijfers en vooruitzichten liegen 
er met om We gaan regelrecht 
naar een sterk verouderde 
gemeenschap, met te weinig 
aktieven om de sociale kost te 
betalen Bovendien geraakt de 
"Viuidige jeugd biezonder 
ontgoocheld Meer en meer 
jongeren verliezen het geloof in 
zichzelf en vooral in de 
maatschappij 

Kinderbijslagen en een fiskale 
wetgeving die kinderrijke 
gezinnen belonen in plaats van 
bestraffen, zijn meer dan 
gewenst Deze beleidsoptie 

wordt helaas vaak tegengewerkt 
Maar alleen een financiële 
benadering volstaat met Een 
maatschappelijk klimaat dat hoop 
geeft en dus de angst bij 
jongeren vermindert, vereist 
meer Daarvoor moet er een 
sfeer heersen van voortdurende 
zorg voor het bewaren van de 
rijkdom van de natuur, voor een 
menswaardige huisvesting, voor 
een eerlijke verhouding tussen 
de mensen, voor vrede in de 
wereld Een priontaire zorg voor 
tewerkstelling van iedereen 
Steunend op de 
grondbeginselen van het 
Vlaams-nationalisme moeten wij 
optimistisch geloven in de 
toekomst Wij zijn de 
voorvechters van een nieuwe 
gemeenschap die de 
levensmoed hoog in haar vlag 
draagt Wij kiezen voor kinderen 
Dit maakt deel uit van onze 
Vlaams-nationale politieke en 
levenshouding 

Vic ANCIAUX 

Bovenstaande, huiveringwekkende foto toont een meisje met afgehakte 
vingers Zij werd op die wijze voor het leven verminkt door leden van de 
extreem-linkse groep „Het Lichtende Pad", die met akkoord gingen met 
de verkiezingen in Peru Haat die tot waanzin leidt kent geen grenzen en 

IS van alle tijden (foto upO 

PW-
doorbraak? 

Alle partijen zijn reeds druk in 
de weer met de voorbereiding van 
de verkiezingen Behalve de „be
noeming- en caseringsaktie" — 

Ten minste indien men het aantal 
verklaringen optelt die deze man 
vrijgeeft Maar vooral de inhoud 
van zijn bewenngen getuigen van 
een mentaliteit die feitelijk vreemd 
zou moeten zijn aan een hoogge
leerd academicus 

Zo was hij onlangs te gast in 
Luik op een plaatselijke PSC-bij-
eenkomst Daar herhaalde hij zijn 

stelling van de noodzakelijke kris-
telijke eenheid, waarmee hij aan
stuurt op een nauwere samenwer
king tussen de CVP en de PSC 
Ook „waarschuwde" hij de bevol
king voor het gevaar van rood en 
blauw Indien, volgens Eyskens, de 
kristen-demokraten door de kie
zers worden afgestraft, dan dreigt 
„het gevaar" van een rood-blauwe 
regenngskoalitie, met alle mogelij
ke „nefaste gevolgen" 

En dit voor een hoogleraari 
Vooreerst is het voor elk kerste
kind wiedes dat een samengaan 
van socialisten met liberalen kwasi 
onmogelijk is, gezien de hemels
brede tegenstellingen op ekono-
misch vlak Maar zelfs als dit toch 
zo zou zijn, weet niemand hoe een 
en ander zou evolueren (Waar
mee met gezegd is dat wij zo'n 
koalitie „beter' zouden vinden) 

De opnspingen van Eyskens 
doen denken aan de beweringen 
van CVP'ers in gemeenten die 
bestuurd worden zonder kristen-
demokraten En die heus nog be
staan, en bovendien vaak knap 
beheerd worden' 

Eyskens 

-4.. waarschuwt"... 

Nieuwe 
inleveringen 

De nieuwe minister van finan
ciën, Frans Grootjans (PVV), heeft 
het ronduit toegegeven Er komen 
nieuwe inleveringen Dit betekent 
ofwel nog hogere belastingen of
wel een vermindering van de uit
gaven 

Grootjans is uiteraard bang 
voor nieuwe belastingen — er zijn 
straks verkiezingen i — en dus 
heeft hij geopteerd voor besparin
gen in de sektoren Onderwijs en 
Sociale Zekerheid Twee erg be
langrijke departementen in krisis-
tijd en „toevallig gepatroneerd 
door CVP'ers" Over defensie en 
openbare werken, bijvoorbeeld 
rept Grootjans met geen woord 

Deze verklaringen zijn in strijd 
met de beloftes van onderwijsmi
nister Coens, die sterk heeft ge
maakt dat er geen nieuwe bezuini
gingen opgelegd zullen worden in 
zijn sektor Het vermoeden dat er 
andermaal op de sociale uitkerin
gen bezuinigd zal worden neemt 
toe 

Gaat men nu werkelijk nog eens 
de zieken, de bejaarden en de 
werkzoekenden bestraffen"? Zij 
moeten opdraaien voor de knsis, 
waarvoor ze met verantwoordelijk 
zijn Of hoe de regering weer voor 
de gemakkelijkheidsoplossing 
kiest 

Happart 
ontslag? 

Het gesprek dat de Vlaamse 
adjunkt-arrondissementskommis-
saris Wiertz vorige week had met 
twee leden van de Voerense lijst 
,Retour a Liege" heeft kwaad 
bloed gezet bij de frankofonen 

Wiertz sprak inderdaad met 
twee franstalige schepenen en 
polste hen naar hun reaktie op een 
eventuele afzetting van José Hap
part Waarmee Wiertz helemaal 
mets verkeerd deed Integendeel 
Een van zijn belangrijkste op
drachten bestaat er precies in 
voeling te houden met wat er 
politiek gebeurt in Voeren 

Zoals bekend is er een grote 
kans dat de Raad van State het 
advies van haar auditeur volgt, dat 
stelt dat Happart uit zijn ambt 
moet ontzet worden Dit vonnis 
wordt ergens in juni verwacht De 
regering heeft steeds gezegd dat 
ZIJ dit arrest zal uitvoeren Indien zij 
dus konsekwent wil zijn, dan be
staat de mogelijkheid dat Happart 
effektief de bons krijgt 

De franstalige partijen hebben 
heftig gereageerd tegen dit ge
sprek van Wiertz Maar, wat erger 
18, ZIJ hebben nu reeds aangekon
digd dat ZIJ een eventueel ontslag 
van Happart met zullen aanvaar
den' Zullen de CVP en de PVV 
ook deze onredelijke eis van de 
franstaligen inwilligen'? 

Happart, 

nakend 

ontslag.^ 
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Kleine 
pesterijen 

Er zijn verschillende mogelijkhe
den om een tegenstander het 
bloed in de keel te doen krijgen 
Een van de meest doortastende 
taktieken bestaat erin de „andere" 
aanhoudend met kleine pesterijen 
te tarten Indien men dit konse-
kwent doorzet, dan werkt deze 
metode uitputtend 

Blijkbaar heeft de Happart-kliek 
in Voeren gekozen voor deze 
moderne guerrilla-techniek Sinds 
het aantreden van bendeleider 
Happart hebben zijn trawanten, al 
of niet met zijn openlijke steun, op 
geregelde tijdstippen de Vlaamse 
gemeenschap in Voeren gepest 
Er was de sluiting van de Vlaamse 
jeugdherberg, er was de verwij
zing van Vlaamse kinderen naar 
een bezemhok. er was de verbrij
zeling van het beeld ter nagedach
tenis van pastoor Veltmans, enz 

De jongste laffe streek betrof 
het kapotslaan van kruisbeelden 
door Markovic, de rechterhand 
van Happart Naar aanleiding van 
de verhuis van de frankofone ge
meenteschool presteerde deze 
sektaire gemeentesekretaris het 
om religieuze tekens te vernielen 
In de hoop aldus de katolieke 
Vlamingen te vernederen 

Hoe lang laat de regering deze 
schandalige komedie nog voortdu-
ren? 

Snoepreisjes... 
Het gebeurt zelden dat een 

ambassadeur zijn beklag maakt 

over de handel en wandel van 
excellenties De Belgische ambas
sadeur in Peking vond het even
wel nodig zijn opmerkingen over 
te maken aan de minister van 
buitenlandse betrekkingen, Tinde-
mans 

„De jongste tijd kan de Chinese 
glimlach wat minder dan voorheen 
de moeilijkheden verhullen die 
men hier heeft om de veelvuldige 
buitenlandse missies en delegaties 
te ontvangen", schrijft de ambas
sadeur Wat in wezen zoveel wil 
zeggen als maak een eind aan de 
vele officiële bezoeken aan China, 
want het wordt te veel Indien men 
het lijstje zou opmaken van wie de 
voorbije jaren allemaal naar deze 
volksnjke staat in het oosten af
reisde, dan zou men inderdaad tot 
een aanzienlijke opsomming ko
men Blijkbaar beschouwt elke na
tionale minister het als een orgel
punt in zijn carrière om, al dan met 
vergezeld van familie en vrienden, 
eens op de Chinese muur een 
wandeling te ondernemen 

Het wordt de hoogste tijd dat er 
een kosten-batenanalyse gemaakt 
wordt van deze uitstapjes Welke 
resultaten leveren zo'n dure on
dernemingen op' ' Is er van enige 
koordinatie nog iets te merken"? 

...ook door 
parlement 

Bovendien is het zo dat deze 
reizen, indien deze al enig nut 
opleveren, uitsluitend de Belgi
sche zaak dienen Iedereen weet 
wat dit betekend vooral de fran
kofone, Brussels-Waalse belan
gen worden in het buitenland ver-

Met de goedkeuring van minister Hansenne voor het openhouden van de Zweedse meubelketen IKEA in ons 
land wordt met alleen de middenstand de duvel aangedaan, maar staat het licht kompleet op groen voor de af
bouw van de zondagsrust in de distributiesektor Ook is duidelijk dat de bikkelharde konkurrentie in de sektor 
van de grootwarenhuizen als geen andere indicator wijst op een blijvende aftakeling van de koopkracht van de 

minst-begoede burgers Het beleid van Martens V begint konkrete vruchten af te werpen 

dedigd Zeker nu de rabiate libe
raal Jean Gol ook nog het ambt 
van buitenlandse handel bekleedt 
En dit op een ogenblik dat de 
Vlaamse bednjven ruim 70 % van 
de totale Belgische uitvoer voor 
hun rekening nemen. 

Van koetjes en 
kalfj 

D E klacht kwam uit onze 
bloedeigen keuken, 

reeds jaren geleden. Ik 
weet niet, zegde moeder-de-huis
vrouw, wat dat vlees tegenwoor
dig heeft Als ik een biefstuk 
koop voor vier, krimpt hij tot 
minder dan een portie voor twee 
en mijn pan staat vol water 

Hoe dat kwam, wisten we ook 
al jaren geleden. Hormonen. Bij 
het runds. En antibiotica. Bij het 
varkensvlees. 

De hele hormonenzwendel, die 
ons de appetijt en de gezondheid 
bederft, is een van de vele illus
traties van de krankzinnige we
reld waarin wij leven. Hormonen 
verhogen de vleesproduktie, zo 
heet het Maar waarvoor dat in 
godsnaam nodig is, blijft een 
onbeantwoorde vraag. Naast de 
zuivelzee waarin we verdrinken 
en de boterberg waarover we 
niet kunnen heenkijken, is er ook 
een vleespiramide waar we met 
de beste wil geen tand kunnen in 
zetten. West-Europa stikt in zijn 
landbouwoverschotten. In de 
koelhuizen van de Gemeenschap 
ligt een voorraad van 650.000 ton, 
alleen al aan kalfsvlees. Afkom
stig van zowat 5 miljoen kalve
ren. Goeddeels hormonenkalve
ren. 

Zo gaat dat anno 1985 in deze. 

onze wereld. Een paar duizenden 
kilometer beneden ons sterven 
ze van honger. En hier worden 
miljarden verdiend aan de vet
mesterij voor het koel- en het 
sterfhuis. 

Waarom denkt men steevast 
aan Sicilië, als het over de maffia 
gaat? Je hoeft heus niet naar 
ginder om een maffia aan het 
werk te zien. Dezer dagen licht 
het gerecht een tipje van de 
sluier over de hormonenmaffia. 
Maffiosi die niet onderdoen voor 
de drugscène. Die winsten ma
ken van duizend tot tweeduizend 
percent Die zich genesteld heb
ben aan de top en bij iedere 
schakel van de hormonenketting: 
veevoederbedrijven, dealers, 
veeartsen, vetmesters, slacht-

huisdirekties, groothandelaars 
en fabrikanten. 

Iemand gelijk onze senator 
Oswald van Ooteghem kan er 
van meespreken. Hij vecht al 
jaren tegen de hormonenbier
kaai. Hij deed dat al toen de 
Groenen nog moesten geboren 
worden. Het bezorgde hem veel 
narigheid: van kwade brieven en 
anonieme telefoons tot heuse 
bedreigingen met geweld: En te
genkanting ook in het Wetstraat
milieu. 

Politici? Waarom niet? Uit 
domheid of uit medeplichtigheid, 
dat blijve in het midden, ook 
politici! 

Beroemde Guy Verhofstadt er 
zich veertien dagen geleden niet 
publiekelijk op dat er geen insti
tuut voor veterinaire keuring 
komt omdat de PW er zich tegen 
verzet? Zo'n instituut, zegde de 
PW-voorzitter, zou immers goed 
zijn voor weeral honderden be
noemingen. En daar is mijn partij 
tegen. 

Nou moe, laat ons dan maar 
voortdoen: de staat afslanken op 
z'n Verhofstadts en de dikbillen 
vetmesten op z'n hormoons. Wat 
we uitsparen aan veterinaire 
keurders, zullen we dan maar 
besteden aan scanners, zieken
huisbedden en grafdelvers-

De noodzaak van een échte 
Vlaamse vertegenwoordiging in 
en naar het buitenland toe wordt 
er alleen maar groter door. Vlaan
deren moet precies nu een auto
noom buitenlands beleid mogen 
en durven voeren Met enige koor
dinatie natuurlijk Maar zonder Bel
gische schoonmoeders. 

Ook de parlementsleden vlie
gen er eens graag uit Tijdens de 
voorbije weken waren Belgische 
parlementaire delegaties op be
zoek in zowat alle kontinenten ter 
wereld Ook in dit geval zou het 
nuttig en wenselijk zijn na te gaan 
wat deze uitgebreide karavanen 
„opbrengen" Meestal volgt er niet 
eens een ernstig verslag en blijft 
het uitsluitend bij leuke vakantie
kiekjes 

Hoeven wij er nog aan te henn-
neren dat deze vele reizen betaald 
worden met de belastinggelden 
van de brave burgers"? 

Opsluiting 
Het Belgisch gerecht schnkt er 

de jongste tijd met voor terug 
metodes te gebruiken die een 
vergelijking met de Sovjetunie en 
Chili best kunnen doorstaan In die 
landen worden mensen zonder 
vorm van proces gedurende ge
ruime tijd opgesloten, ook wan
neer ZIJ geen kriminele daden heb
ben gepleegd 

Enige maanden geleden wer
den twee vrouwen, die de kalkbor-
stel gehanteerd hadden om anti-
militanstische slogans te schilde
ren, gedurende twee maanden te 
Leuven vastgehouden Kort daar
op volgde de affaire Coenen-
Roefs, waarbij eerst een journalist 
en nadien een schepen verschil
lende dagen moesten brommen, 
zonder dat de schuld bewezen 
was En nu worden 12 Vlaamse 
vredesmamfestanten (waarschijn
lijk) voor een maand in de nor 
gestopt 

Deze aktievoerders deden in
derdaad „iets wat niet mocht", 
namelijk het betreden van militair 

domein Zij zullen zich tegenover 
de rechter moeten verantwoor
den Dat ze evenwel in voorlopige 
hechtenis worden gehouden is 
meer dan bedenkelijk Zeker wan
neer men weet dat dit slechts 
geoorloofd is in het belang van het 
onderzoek of wanneer de betichte 
een gevaar voor de samenleving 
betekent 

Afgezien van de buitensporige 
reaktie van de gerechtelijke in
stanties IS er voorts het feit dat 
deze manifestanten proefonder
vindelijk bewezen hebben dat de 
„bescherming" van de kernwapen
basis te Florennes ernstige „lek
ken" vertoont 

Friesland 
wowit 
Fry$l§n 

Van onze korresponiiefft 
vernetnei! we dat de get^pu-
teerde staten van Frte^tand 
{te ver^elilken ms\ onze pm-
vtnctafe ,M«tend{ge depute* 
tSea"̂  bes)l$t hebben dsA 
Friesland offficteet JFrytAan" 
wordt Deze beaUssinf Vfferd 
unaniem genomen, met «lit* 
zondering van de ttberaie 
WD. 

Dit tmi^ifieeii dat de N?-
deriandas achri|toi!jze van 
Fffesiand overai «toet ver* 
vangen worden door de 
ware, Friese benaming. 2<»-
wel tn bet straatbeeld ais in 
officiële dokumentea 

Oeze beslissing heeft een 
foiezonder grote symboüsdfie 
betekenis voor de Friezen. 
Het !s onloochenbaar dat 
deze overwinning er geko* 
mem is onder druk van de 
FHese Nationate Pary) i¥HV>X 
onze partner In de iuropese 
Vrije Aiiiantie. Met onze feli* 
citaties! 

Sovendien zai dit met zich 
meebrengen dat plaatsen, 
straten en waters eindeii|k 
weer hun oorspronkelijke 
Friese benaming zuilen ]cri|* 
gen. 
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Vlaamse holglasbedrijven verbrijzeld? 

Het debacle 
van Verlipack 

In de zaak van het failliete Verlipack dreigt ander
maal de tewerkstelling van 600 Vlamingen in het ge
drang te komen als gevolg van de dubbelzinnige kon-
struktie van het beleid en de financiering van de vijf 
nationale sektoren 

Maar er is meer het is zelfs zo dat kandidaat
overnemers worden wandelen gestuurd, op verzoek 
van minister Eyskens, omdat men vooral de Waalse 
zetels wil redden 

DE redding van Verlipack-
zetels Merksem en Mol 
wordt bemoeilijkt of mis

schien zelfs onmogelijk gemaakt 
door de koppeling ervan aan de 
Waalse zetels Ghlin Jumet en 
Momignies 

moeilijkheden werd bij Verlipack 
de tewerkstelling vrij behoorlijk 
gehandhaafd In 1982 werd ander
maal een herstrukturenng doorge
voerd kwam er weer kapitaalver
hoging staatswaarborg enzo-
meer 

Maar het mocht allemaal met 
helpen Verlipack bleef in nesten 
zitten 

Getalm 
Er werden voor honderden mil

joenen (haast anderhalf miljard) 

WER 
INEEN 

VLAAMSE STAAT 

vesteringssteun op te eisen voor 
de vestiging van Jumet 

Anderzijds was het de bedoe
ling om Merksem en Momignies 
uit de Verlipack-bedrijvigheid af te 
stoten Maar desondanks konden 
de Waalse ministers 150 miljoen 
overheidssteun voor Momignies 
afdwingen Begrijpe wie kan 

Toen voor de Vlaamse vesti
ging in Merksem een kandidaat
overnemer opdaagde (de groep 
Hendnckx) voerde Verlipack zelf 
vertragingsmaneuvers uit om te 

Afslanking 
Het IS onbegrijpelijk dat een 

kandidaat-overnemer Hendnckx 
de twee vestigingen in Merksem 
en Mol wil overnemen zonder 
enige vraag tot tussenkomst van 
de overheid en wandelen wordt 
gestuurd 

Ongetwijfeld kent de holglas-
sektor sinds jaren grote moeilijk
heden als gevolg van de konkur-
rentie vanuit vooral Oost-Europa 
Maar ook omwille van de overka-
paciteit in West-Europa 

Het gevolg is geweest dat in 
ons land reeds sinds begin van de 
jaren 60 het aantal holglasbedrij
ven stelselmatig werd verminderd 
Uiteindelijk bleven er nog slechts 
een drie vennootschappen over 

Na fusionering bleef nog 
slechts de NV Verlipack over, met 
vijf zetels Twee in Vlaanderen en 
dne in Wallonië plus een commer
cieel hoofdkwartier in Brussel 

Verlipack werd dan gekontro-
leerd door Electrorail, een holding 
van de Franse groep Empain-
Schneider Maar het is Verlipack 
nimmer rooskleung gegaan 

Onder meer het feit dat de 
produktiezetels versnipperd over 
het land liggen, begon zwaar op de 
rendabiliteit van de produktie te 
wegen 

Vooral 1978 werd een zwaar 
krisisjaar de prijzen stortten met 
zelfs 50 procent meen 

De groep Empain dreigde er
mee de deuren van Verlipack te 
sluiten 

Om met alles te laten verloren 
gaan werd in de regeerraad be
slist (op 16 november 1979) het 
holglas (en dus met name Verli
pack) als een nationale sektor te 
behandelen Wat betekende dat 
de staat met aanzienlijke geldelijke 
steun over de brug zou komen 

Na een McKinsey-onderzoek 
werd ten belope van 350 miljoen 
frank aan overbruggingskredieten 
toegekend 

Naderhand zouden dan nog an
dere financiële injekties volgen 

De vijfde nationale industriesektor gaat ter ziele of maakt men er een Waalse bedoening van op kosten van 
vooral de Vlaamse belastingbetaler'^' Of, de stompzinnige .feitelijke regionalizering' van ekonomieminister 

Mark Eyskens (foto M Ceis) 

Diverse 
injekties 

Bijvoorbeeld door omzetting in 
kapitaals-deelname van lange-ter-
mijn-schulden bij de ASLK en de 
NMKN En door toekenning van 
rentetoelagen 

Van 1979 tot 1984 liep er een in
vesteringsprogramma goed voor 
1790 miljard frank (waarde in 
1979) Voor de Vlaamse vestigin
gen kon er een kleine 30 procent 
af de rest ging naar Wallonië 

Er gebeurden anderzijds nog 
andere financiële operaties waar
bij dient gezegd dat Electrorail ook 
inspanningen deed Tegenover de 
extra-investeringen op kosten van 
de staat dient evenwel ook de 
produktie gesteld te worden 

Hierbij blijkt dan dat de Vlaamse 
vestigingen meer dan 38 procent 
produceerden maar de zetels Mol 
en Merksem daarentegen slechts 
voor 30 procent overheidssteun 
aangereikt kregen 

Ondanks de aanslepende afzet-

aan schulden opgestapeld 

Opnieuw groeide het besef dat 
heelkundig diende ingegrepen te 
worden 

Maar een zoveelste plan vond 
geen doorgang Er waren tal van 
bezwaren Maar vooral heeft mi
nister Maystadt de zaak geblok
keerd door onder meer extra-in-

beletten dat zij vanuit een onat-
hankelijk Merksems bedrijf zou 
bekonkurreerd worden 

Het talmen ook door de aan
deelhouder Electrorail om een 
nieuwe injektie te verrichten had 
uiteindelijk het faillissement als ge
volg op 7 maart 

De curatoren laten Ghlin Mol 
en Jumet nog drie maanden ver

der werken Merksem en Momi
gnies werden stilgelegd 

Nochtans Hendnckx doet een 
overnamebod op Merksem en 
Mol Maar minister Eyskens kwam 
tussenbeide bij de curatoren om 
hierop met in te gaan 

Eyskens wil immers de zetel 
Mol gekoppeld zien aan de twee 
resterende Waalse zetels ' 

Daarop reageerde Hendnckx 
met te stellen dat hij slechts inves 
tenngsbereidheid heeft voor de 
Vlaamse Verlipack-afdelingen 

HIJ wenste zich met te laten 
meeslepen in de communautaire 
poespas 

Hendnckx stelt vast dat men 
overnemers van de Waalse vesti
gingen overheidssteun zou aanrei
ken HIJ reageerde dan andermaal 
met een bod maar slechts op 
Merksem alleen en dan met de 
voorwaarde dat hij dezelfde voor
delen knjgt als de overnemers van 
de andere Verlipack-filialen 

Het IS dus duidelijk de redding 
van Merksem en Mol wordt be
moeilijkt of misschien uiteindelijk 
zelfs onmogelijk gemaakt door de 
koppeling (nogwel door Mark Eys
kens) aan de Waalse zetels 

Waar Merksem en Mol gered 
konden worden zonder bijkomen
de overheidshulp heeft de natio
nale koppeling er nu voor gezorgd 
dat de staat nog maar eens op een 
totaal onverantwoorde manier ge
meenschapsgelden zal uitgeven 

Maar er is ook en vooral nog dit 
ingevolge de dubbelzinnige kon-
struktie van het beleid en de finan-
cienng van de nationale sektoren 
(wet van 5 maart 1984) is het dus 
mogelijk dat de Vlaamse regering 
geen enkele inspraak heeft in het 
Verlipack-dossier en zo het voort
bestaan van twee Vlaamse bedrij
ven met 600 werknemers mogelijk 
te maken 

Maar door diezelfde wet van 
5 maart 1984 werd het uitgedok
terd dat de meer-uitgave als ge
volg van verkeerde beslissingen 
van de centrale regenng wel ook 
aan de inwoners van het Vlaamse 
gewest zal aangerekend worden 

Dit IS het stompzinnige meka-
nisme dat door Mark Eyskens en 
de CVP-PVV-meerderheid de fei
telijke regionalizering wordt ge
noemd 

Rode-lantaarndrager worden? 
HET IS bij ministeriele lunchtoe-

spraken mondgemeen ge
worden om te gewagen van de 
twee snelheden van de Vlaamse 
en Waalse ekonomische bedrijvig
heid 

Verschillende studiediensten 
(van de Nationale Bank van ande
re banken ook) wijzen op de kloof 
die groeit tussen de produktie de 
investeringen en dies meer in res-
pektievelijk Vlaanderen en Wallo
nië 

Het zijn de Vlaamse motoren 
die trachten het gestrande schip 
weer vlot te krijgen 

Maar er zijn zoveel haperende 
elementen Het betekent na ver
loop van tijd dat de Vlaamse ge
meenschap door de zware Waal
se hypoteek er maar met toe komt 
een nieuwe slagkracht te vinden 

Nochtans worden precies in 
Vlaanderen veel nieuwe initiatie

ven genomen op het gebied van 
uitvoer en investeringen de twee 
belangrijke troeven om een nieu
we ekonomische groei tot stand te 
brengen 

Maar als er geen ingrijpende 
institutionele maatregelen worden 
genomen met name een konfede-
ralisme dan dreigt Vlaanderen sa
men met Wallonië definitief ver
oordeeld te worden tot rode-lan
taarndrager in West-Europa 
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Kamerlid Paul Van Grembergen: 

„Vlaanderens toekomst 
ligt in het buitenland" 

„De Vlaamse identiteit moet een tot ver buiten de grenzen reikende realiteit 
worden, herkenbaar en erkenbaar door iedereen". Aldus luidde het in de 
beleidsverklaring van de Vlaamse regering, begin 1982. 

Vandaag, ruim drie jaar later, achtte de VU-fraktie van de Vlaamse Raad het 
ogenblik gekomen om een balans op te maken van die beleidsoptie. Helaas, een 
negatieve balans: de Vlaamse regering is te kort geschoten in het voeren van een 
dinamisch en gekoördineerd buitenlands beleid. 

NOCHTANS kan over de 
noodzaak van een eigen 
Vlaams buitenlands be

leid niet de minste diskussie be
staan Volgens voorzitter Vic An-
ciaux en de twee VU-leden van de 
kommissie buitenlands beleid — 
kamerlid Paul Van Grembergen en 
senator Hektor De Bruyne — 
moet Vlaanderen zijn bestaan be
vestigen en duiden, en dat hoofd
zakelijk in funktie van een maxima
le belangenverzorging van de 
Vlaamse Gemeenschap 

Vooreerst is daarbij de interna
tionale bevestiging van onze taal
kundige en kulturele identiteit 
noodzakelijk, evenals een zeer in
tense internationale kulturele uit
wisseling Bovenal echter eist 
onze ekonomische positie een 
doorgedreven en blijvende pro
motie op internationaal niveau 
„Het buitenland is voor Vlaande
ren de enige toekomst en de 
handel met het buitenland onze 
enige bron van inkomsten" 

Eenzame fietser 
Vlaanderen moet deze identi-

teitsbevestiging op internationaal 
vlak zelf verwezenlijken En dat 
kani Er staan de Vlaamse regering 
geen hinderpalen van grondwette
lijke of wettelijke aard in de weg 
die het voeren van een eigen 
buitenlands beleid beletten 

Iets anders is, dat de centrale 
regering nagelaten heeft het bui
tenland in te lichten over de be
voegdheden die de gemeen
schappen in ons land op interna
tionaal vlak kunnen uitoefenen In
tegendeel heeft minister Tinde-
mans alles in het werk gesteld om 
de internationale rechtspersoon
lijkheid van de gemeenschappen 
weg te moffelen 

En dat met op de Belgische 
unitaire instellingen moet gere
kend worden, zal evenmin iemand 
verbazen In dat opzicht trouwens 
herhaalde voorzitter Anciaux de 
aloude VU-eis tot federalizering 

van de Belgische Dienst voor Bui
tenlandse Handel en het Alge
meen Bestuur voor Ontwikke
lingssamenwerking 

Fundamenteel echter geldt de 
VU-kritiek de Vlaamse regering 
zelf 

Neem nu het overleg dat regel
matig gepleegd wordt tussen de 
gemeenschappen en Buitenland
se Zaken Zowel het centrale ni
veau als de Franse Gemeenschap 
en het Waalse gewest nemen dit 
ernstig en zijn kwalitatief en kwan

titatief ruim vertegenwoordigd De 
Vlaamse regering van haar kant 
neemt genoegen met een adjunkt-
adviseur van Buitenlandse Zaken, 
momenteel gedetacheerd bij mi
nister Buchmann 

Het laat zich raden hoe sterk 
Vlaanderen met deze eenzame 
fietser vertegenwoordigd is in de 
overlegstruktuur Nochtans beslis
te de Vlaamse regenng dat haar 
afvaardiging met alleen die eenza
me fietser zou tellen, maar ook 
een vertegenwoordiger van het 

Kommissanaat-generaal voor de 
Internationale Kulturele Samen
werking en ambtenaren van het 
ministerie van de Vlaamse Ge
meenschap Is het bovendien met 
merkwaardig dat de besprekingen 
van dat overlegorgaan met voor
bereid noch op>gevolgd worden 
door de regenng? 

Vlaamse huizen 
Een andere kntsche bedenking 

betreft het reeds vermelde Kom-
missanaat Reeds twee jaar op
teerde de Vlaamse regenng voor 
een omvorming van deze instelling 
tot een instrument dat het gehele 
buitenlands optreden zou koordi-
neren Maar omwille van een piet
luttige ruzie tussen partijgenoten 
Poma, vandaag bevoegd, en Buch
mann, bevoegd na een omvor
ming, is van die optie nog mets in 
huis gekomen Franktievoorzitter 
Van Grembergen dreigde er dan 
ook mee, zelf een voorstel van 
dekreet in te dienen 

De Vlaamse bcc ,yc.,, worden vandaag op een ronduit slechte manier behartigd door de officiële Belgische 
instanties Nochtans moeten vooral kleinere volkeren, zoals het onze, goed beseffen dat zij slechts door zich 
aktiefin te schakelen in de internationale dimensies kunnen ontkomen aan het terugvallen in een derderangs-
rol Vooral omwille van de eigen maximale belangenbehartiging dus moet de Vlaamse identiteit herkenbaar en 
erkenbaar gemaakt worden aan de internationale gemeenschap De vele pogingen van VU-minister Schiltz en 
zijn herhaaldelijk aandringen op een dynamisch en gekoördineerd Vlaams optreden in het buitenland stuiten 

evenwel op het onbegrip en de onwil van kollega's binnen de Vlaamse regering 

P Van Grembergen 
„Niets staat een eigen 

Vlaams buitenlands 
beleid in de weg" 

En, tot slot, de prioriteit om 
Vlaanderen in het buitenland her
kenbaar te maken In de realiteit is 
hiervan zeer weinig gerealizeerd 
Wel werden enkele lovenswaardi
ge pogingen ondernomen door 
individuele ministers — en met in 
het minst door VU-gemeen-
schapsmimster Hugo Schiltz —, 
maar deze hebben geen gekoordi-
neerde regeringspolitiek tot ge
volg gehad Het Vlaams bedrijfsle
ven kwam trouwens tot dezelfde 
konklusie en nam het initiatief 
Vlaamse vestigingen op te zetten 
in belangrijke buitenlandse centra 
zoals Panjs en New-York 

Volgens Hektor De Bruyne had 
de Vlaamse regering zelf reeds 
lang het initiatief moeten nemen 
om vaste steunpunten en perma
nente vertegenwoordigingen in 
het buitenland op te nchten „Het 
zijn immers deze vertegenwoordi
gingen die op een dynamische 
manier de identiteitsbevestiging 
van Vlaanderen, ekonomisch en 
kultureel, moeten waar maken" 
Het zijn ook deze vertegenwoordi
gingen die op een soepele wijze 
met de vertegenwoordigers van 
de Vlaamse bedrijfswereld moe
ten samenwerken Nu het Vlaam
se bedrijfsleven met de opnchting 
van Vlaamse huizen is gestart, 
moet de Vlaamse regering daarop 
inspelen en medewerking verle
nen 

Het heeft de Vlaamse regering 
tot op zondag aan een gemeen
schappelijke strategie en een ge
koördineerd optreden ontbroken. 
Zij moet dringend initiatieven ne
men om een strukturele aanwe-
zigheidspolitiek in het buitenland 
te voeren. 

Een goed verzorgd buiten
lands optreden betekent voor de 
Vlaamse natie naast rechtstreek
se belangenbehartigfing, ook en 
vooral een bijkomende faktor 
van feitelijke en morele machts-
verwerving. 
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SENAAT 
Geen trompetten 
voor 
Dehaene 

Soms IS het bestaan van een 
wetsontwerp op zichzelf reeds 
een grote verdienste Dat is bv 
het geval met het beheer van de 
ziekenhuizen en het statuut van 
de ziekenhuisgeneesheer 

Twaalf jaar al ligt dit ontwerp ter 
bespreking Maar het heeft dan 
ook ,^o'n hete pootjes" Aldus Rik 
Vandekerckhove, die verwijst 
naar het feit dat het van toepas
sing IS op alle ziekenhuizen — „die 
allemaal onder éen noemer van
gen IS beslist geen sinekure" Bo
vendien IS er de wisselende be
trokkenheid van de ziekenhuisarts 
met het ziekenhuis en de ruime 
verscheidenheid van renumeratie-
wijzen van de ziekenhuisarts 

Al die heterogeniteiten hebben 
geleid tot „een langdunge partus 
met veel barensweeën" Maar nu 
het kind er toch is, moet volgens 
Vandekerckhove nagegaan wor
den „of het wel genoeg poten en 
oren heeft" 

Positief zijn de verbetenng van 
de rechtszekerheid van de zieken
huisarts en de reglementering van 
zijn betrokkenheid bij de besluit
vorming in het ziekenhuis langs 
een medische raad Negatieve as-
pekten zijn vooreerst het feit dat 
het om een kaderwet gaat — 
„heel wat essentiële onderdelen 
zoals de "samenstelling van de 
medische raad worden aan de 
koning overgelaten" — en het 
probleem van de bevoegdheids
verdeling tussen het centrale en 
het gemeenschapsniveau „Ik 
vrees dat we met de persoonsge
bonden materies dezelfde weg 
opgaan als met het onderwijs de 
uitzonderingen worden de regel" 

Vanuit de eigen beroepservanng 
maakte de VU-senator nog aante-

R Vandekerckhove „Statuut van 
ziekenhuisarts een verbetenng, 
maar met onoverkomelijke weer

standen " 

keningen bij o m de aanwending 
van de honoraria „ter verwezenlij
king van maatregelen om de medi
sche aktivitett in het ziekenhuis in 
stand te houden of te bevorde
ren" 

Zijn besluit „Ik heb hier het 
wapenboek van de stad Gent 
waarin gehandeld wordt over „Or-
donnantien ende Statuten Ghe-
rnseckt by Heere ende Wet van 
de Stede van Ghendt, ende ghe-
approbeert by zyne Majesteit Op 
het faict vande Medecyne raec-
kende de Docteuren, Apotecaris-
sen en Chirurgiens" Dit werk van 
1665 werd „gepubliceert by con-
sente van Heere ende Wet met 
Trompette naer costuyme" Ik 
vrees dat voor U, mijnheer Dehae
ne, de trompet niet zal schallen, al 
zal U hier en daar wel wat te horen 
knjgen " 

MIMER 
Enkel uitkering 
stabilizeert 

De begroting van Tewerkstel
ling en Arbeid is volgens Johan De 
Mol slechts gencht op „een pas
sief werklozenbeheer" „Alle tech
nieken worden aangewend om de 
officiële werkloosheidsstatistieken 
te drukken, en alzo de achterban 
te sussen" 

Het IS dan ook met toevallig dat 
de regenngsakties vooral gekon-
centreerd zijn op een deregulering 
van de arbeidsmarkt Dat effekt 
wordt bv bereikt door de talloze 
„nepstatuten", ook door de maat
regelen inzake brugpensioen, het 
deeltijds werken met inlevenng en 
de zgn „experimenten-Hansenne" 
of „het scheppen van arbeids
plaatsen door middel van een her-

PARLEMENIAIRE 

$IIK>KKE1S 
VOLGENDE week pas herneemt 

het politieke leven in de Wet
straat Meteen biedt dit ons nog enig 
respijt en de mogelijkheid om de laat
ste achterstand aan parlementaire ini
tiatieven op te halen 

ZO in de senaat de begroting van 
Tewerkstelling en Arbeid voor 

1985 Walter Peeters brak daarbij een 
lans voor het tewerkstellingsplan van 
de Volksunie, terwijl zijn kollega Guido 
Van In de sociaal-ekonomische finan
ciële maar ook persoonlijke gevolgen 
van de werkloosheid benadrukte Zijns 
inziens heeft de begroting meer te 
maken met een passief beheer van de 
werkloosheid dan wel met tewerkstel
ling 

O IJ de PTT-begroting stelde Bob 
^ Maes dat ondanks de inspannin
gen de post en de postchecks nog 
steeds met het vertrouwen van het 
publiek terugvonden Op het vlak van 
de RTT is het eerder het financieel be
leid dat misgelopen is Maar daar waar

schuwt de VU-senator reeds jaren 
voor 

LAATSTE agendapunt voor het re-
' ces was een interpellatie van Nel

ly Maes over de onaanvaardbare op
tie van de regenng om de üefkens-
hoektunnel met het autowegennet te 
verbinden via een overbodige auto
weg De noodzaak van de tunnel ter 
ontsluiting van de Linkeroever en om
wille van het gevaarlijk vervoer achtte 
ZIJ buiten kijf Wel hekelde zij ook de 
onaanvaardbare financienngswijze 
van de tunnel, waardoor een zware 
hypotheek wordt gelegd op de toe
komst 

IN de kamer werd het wetsontwerp 
over het gebruik bij dieren van 

stoffen met hormonale of antihormo-
nale werking afgehandeld Woord
voerder Jan Caudron gaf de instem
ming van zijn fraktie maar eist — een 
zoveelste maal — dat het Instituut 
voor Vetennaire Keuring eindelijk ope
rationeel wordt Dit Instituut zal immers 
de kontroles moeten uitoefenen 

schikking of aanpassing van de 
arbeidstijd" 

Ondertussen blijft evenwel de 
harde realiteit dat het werklozen-
cijfer eind februari opliep tot het 
rekord van 533460 Daaronder 
zijn er 265605 — de helft — die 
langer dan twee jaar werkloos zijn, 
volgens de Europese Kommissie 
het hoogste percentage van de 
Gemeenschap Martens Vis voor
alsnog goed voor een totale stij
ging met 110000 „uitkeringsge
rechtigde volledig" werklozen 

In die cijfers zitten dus met de 
119 000 bruggepensioneerden 
noch de 105300 jongeren in zgn 
opslorpingsprogramma's, noch de 
77 638 deeltijdse arbeiders, „ Ver
laging van de leeftijd van het brug
pensioen, verhoging van het aan
tal BTK'ers en DAC'ers, een ge
deeltelijke legalizenng van zwart
werk, loopbaanonderbreking in de 
overheidssektor enz zijn niet de 
maatregelen die nieuwe bestendi
ge arbeidsplaatsen zullen opleve
ren, maar ze passen wel in de 
strategie tot ontwrichting van de 
arbeidsmarkt" 

Slechts op een vlak is de rege
ring écht tot een stabihzenng ge
komen de uitkenng van de werk
lozen Volgens het jongste jaar
verslag van de RVA hebben de 
werklozen onder Martens V ge
middeld 5 % ingeleverd „Uit de 
schattingen van de Europese Ge
meenschap blijkt dat in België de 
minimumuitkenng meteen onder 
het armoedeniveau ligt zoals door 
de Internationale Arbeidsorganiza-
tie omschreven" 

J De Mol Regering 
beheert slechts werklozen 

Achteruit-
boeren? 

Onlangs besprak de Kamer de begroting van 
landbouw Het leek ons dan ook nuttig een balans op 
te maken van het voorbije landbouwjaar 

De grillige weersgesteldheid van 1984 heeft de pro-
duktie van menig landbouwer negatief beïnvloed. Is 
deze toestand geen reden te meer om de boer poli-
tiek-ekonomisch te steunen en meer begrip op te 
brengen voor zijn toch harde en onzekere arbeidssi
tuatie'^ t ^ ^ , „ 

WE moeten vaststellen dat 
het aantal landbouw
bedrijven in de periode 

1983-1984 met 2373 eenheden 
verminderde Inherent aan deze 
tneste vaststelling daalde de te
werkstelling en ging 4 360 ha land
bouwgrond verloren 

Voor de nog boerende boer is 
de evolutie van het paritair inko
men van groot belang, misschien 
wel van levensbelang voor het 
verder bestaan van zijn bedrijf Uit 
het senaatsverslag van de Kom
missie voor Landbouw blijkt dat 
het pantair inkomen in 1983 met 
33 % toenam Het verslag van de 
Europese Kommissie van begin 
1985 toont daarentegen aan dat in 
onze streken de landbouwer tot 7 
% minder verdiende Alsnog kan 
de landbouwer zich gelukkig pnj-
zen dat de melkkwota-regeling 
met van kracht werd De invoering 
van de superheffing op de melk-
produktie kan zijn inkomen im
mers nog aanzienlijker doen dalen 
Binnen het aspekt van dit paritair 
inkomen neemt de landbouwprijs 
een belangrijke plaats in 

De overheid heeft voorzien in 
een pnjsvermindering (granen en 
koolraad), een pnjsbevriezing 
(vleessoorten, suikerbieten) en 
een pnjsstijging met hoogstens 
2 % (melk, katoen) In de Belgi
sche kontekst b»etekent dit een 
algemene pnjsdaling met 0,1 % 
Het zou wenselijk ?ijn dat de 
staatssekretaris voor Landbouw 
bij de Europese Kommissie aan-
dnngt voor een gemeenschappe
lijk landbouwbeleid en dito pnjsbe-
leid opdat de boer en zijn arbeid 
nog met meer worden gestraft 

De boeren aanvaarden dat ze, 
net als alle andere bevolkings
groepen, een deel van de inleve
ringen moeten dragen Nochtans 
verschilt de boerenarbeid van de 
prestaties verricht door het groot
ste deel van de bevolking, m die 

Daan Vervaet 

zin dat de boer minder zekerhe
den heeft Zal b v 1985 een goede 
oogst geven 7 In het licht van deze 
beperking verdient het voorstel 
van de overkoepelende land-
bouworganizatie COPA de nodige 
aandacht een pnjsstijging met 4 a 
5 % In overleg met representatie
ve konsumentenverenigingen kan 
bovengenoemde visie een stap 
vooruit zijn naar een sociaal recht
vaardig en verantwoord land
bouwbeleid 

Samenvattend kunnen we be
sluiten dat ondanks een toename 
van de landbouwproduktie met 
4,4 %, het landbouwinkomen af
nam 1984 zal zeker de geschiede
nis met ingaan als een ,boeren-
jaar" Vandaar bij het begin van dit 
landbouwseizoen onze wens aan 
de Vlaamse landbouwer een 
krachtig 1985 

Daan Vervaet, 
VU-kamerhd. 
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Mitterrand als arbiter en meester 

Frankrijk ruziet 
over kiessysteem 

De Franse regering is van plan tegen de algemene 
verkiezingen van volgend jaar een proportioneel 
kiesstelsel in te voeren, en daarover is in Frankrijk nu 
een stormachtig debat aan de gang. De neogaullisten 
CRPR) en de liberale UDF zijn vierkant tegen. De 
oppositie gaat er immers van uit dat de overwinning 
haar, onder het huidige systeem, volgend jaar met kan 
ontlopen, en wil dat mooie vooruitzicht uiteraard met in 
gevaar gebracht zien. 

MAAR ook binnen de so
cialistische partij van 
president Mitterrand 

wordt stevig geruzied Michel Ro-
card, de man die in alle opiniepei
lingen steevast als de meest popu
laire politicus uit de bus komt, 
zorgde voor een ware „coup de 
thatre" door onmiddellijk nadat de 
kabinetsraad het voorstel had 
goedgekeurd af te treden als mi
nister van Landbouw 

Stoelendans 
uitschakelen 

Het socialistische plan kan het 
hele Franse politieke landschap 
grondig wijzigen Sinds de opnch-
ting van de Vijfde Republiek, in 
1958, heeft Franknjk een meerder
heidssysteem in twee stemronden 
dat grote formaties bevoordeligt, 
tot blokvorming dwingt, en kleine 
partijen dooddrukt 

De bedoeling van dat systeem 
was Franknjk te behoeden voor 
een herhaling van de parlementai
re stoelendans van steeds wisse
lende, fragiele koalities waarin de 
Vierde Republiek roemloos was 
ten onder gegaan De bedoeling 
was ook de kommunistische partij, 
die sinds de tweede wereldoorlog 
en tot eind van de jaren zeventig 
steevast een kwart tot een vijfde 
van alle stemmen behaalde, te 
isoleren en buiten de regering te 
houden Dat lukte erg goed want 
bij gebrek aan bondgenoten die 
haar kandidaten in de tweede ron
de wilden steunen won die partij 
nooit een parlementaire vertegen
woordiging die ook maar in enige 
proportie stond tot haar grote 
stemmenaantal 

De KP kwam maar in de rege
ring toen de socialisten, aan wier 
eenmaking Mitterrand lang en ge
duldig gewerkt had, tot de konklu-
sie waren gekomen dat het sme
den van een links front voor de so
cialisten het enig middel was om 
het gaullistisch-rechts blok te ver
slaan en zelf aan het bewind te ko
men 

In 1981 leverde die strategie 
sukses op Mitterrand won de 
presidentsverkiezingen en een 
maand later, in juni, won de linkse 
unie de parlementsverkiezingen 
Hoezeer het Franse kiessysteem 
de sterkste formatie bevoordeligt 
toont het feit dat Mitterrands PS 
met 36 procent van de stemmen 
een absolute meerderheid in de 
Assemblee haalde en dus de kom
munistische stemmen in het parle
ment met eens nodig had 

De KP, die desalniettemin twee 
ministerportefeuilles en twee 
staatssekretariaten kreeg, is in
middels alweer uit de regering 
getreden, al blijft ze wel nog bereid 
tot elektorale afspraken met de 
socialisten De steile teruggang 
van de kommunisten in de verkie
zingen van de jongste jaren — de 
partij IS op 11 procent van de 
stemmen gevallen — maakt ech
ter dat de socialisten met de han
den in het haar zitten Zelf is de PS 
goed voor ongeveer 251 h van de 
stemmen, en met de elf procent 
van de kommunisten kan dat nooit 
genoeg zijn om in de parlements
verkiezingen van volgend jaar te 
winnen op een oppositieblok dat, 
met de steun van allerlei „diverse 
rechtse" partijen, blijkens de re
cente kantonnale verkiezingen 
aan de helft van de stemmen kan 
komen 

De parlementaire rechtse oppo
sitie schreeuwt nu moord en 
brand en verwijt de socialisten dat 
ZIJ de deur van de Assemblee 
breed openzetten voor Jean-Ma-
rie Le Pen en zijn uiterst-rechts 
Front National Erg overtuigend 
klinkt die verontwaardiging met 
want heel wat oppositieleiders wa
ren veel minder vies van Le Pen 
als ze dachten zelf goede zaken te 
kunnen doen door openlijke of 
diskrete verkiezingsafspraken 
met het FN De grote boosheid 
van de oppositie is natuurlijk dat 
haar verkiezingsoverwinning on
der een proportioneel systeem 
veel minder zeker zou zijn 

Gevaar 

Belofte 
Vandaar dat de socialisten nu 

een verkiezingsbelofte hebben 
bovengehaald, nl de terugkeer 
naar het proportioneel systeem, 
dat een grotere bewegingsvrijheid 
voor het aangaan van koalities zou 
scheppen Met hun 25 procent 
vormen de socialisten immers de 
grootste partij, en door de herin
voering van het proportioneel stel
sel hopen ze een zodanige zetel
verdeling in het parlement te berei
ken dat niemand zonder hen zou 
kunnen regeren 

Binnen de PS bestaat zoals 
gezegd ook al geen eensgezind
heid Daar vreest een aanzienlijke 
fraktie dat door een evenredig 
kiesstelsel de PS los zal komen 
van haar „verankering" ter linke 
zijde die door het huidig systeem 
genoodzaakt wordt, dat ze een 
centnstische koers zal gaan varen 
met alle gevaar voor verwatering 
en verbrokkeling Opvallend is dat 
ook Rocard, die doorgaat voor 
een sociaal-demokratische „tech-
nokraat", juist dat bezwaar heeft 
aangevoerd Bij heel wat kiezers 
zou de terugkeer naar „la propor-

Mitterrands landbouwminister trok er uit Bij de volgende (presidents-) 
verkiezingen weet Frankrijk wat de ware bedoelingen van Michel 

Rocard zijni (foto AFP) 

tionelle" wel populair kunnen zijn, 
want vele Fransen lijken ongeluk
kig met de huidige scherpe links-
rechts tweedeling die door* het 
meerderheidssysteem onvermij
delijk IS 

Voor president Mitterrand, 
wiens ambtstermijn tot 1988 loopt, 
houdt een systeem dat meer 

speelruimte voor koalities en al
lianties biedt ook grote voordelen 
in Gezien de ruime bevoegdhe
den die de president onder de 
Vijfde Republiek heeft zou hij dan 
als arbiter en meester van het spel 
kunnen optreden, ook als zijn par
tij geen volstrekte meerderheid 
meer heeft H Oosterhuys 

Vlaamse „depute 
niet voor morgen 

# # 

Leraar Jaak Fermaut — ooit Andre Demedtspnjs — behaalde voor de 
Vlaamse Federalistische Partij 1,82 % van de stemmen 

Het verkiezingsysteem dat de Franse regering aan 
het parlement wil voorleggen is een evenredig stelsel 
in één stem beurt, per departement De lijsten komen 
dus niet nationaal op, maar per departement 

PO'N systeem is nadelig voor 
kleinere partijen die een 
stemmenoverschot met 

kunnen overhevelen naar een an
der departement Een partij moet 
ook 5 t h van de stemmen behalen 
om meegerekend te worden in de 
zetelverdeling 

„100 bloemen?" 
Onmiddellijk zijn Franse kom-

mentatoren aan het becijferen ge
gaan wat dit stelsel Le Pens Front 
National aan zetels zou kunnen 
opleveren Het FN zal, als er even
redige vertegenwoordiging komt, 
zeker zetels halen in bv een reeks 
Middellandse Zee-departementen 
waar het in de kantonnale verkie
zingen rond de 20 procent scoor
de Maar Le Pen zal de pieken van 
zijn partij in bepaalde departemen
ten niet kunnen uitsmeren over 
zwakkere gebieden zodat een 
nieuw sukses van het FN in ter
men van zetelaantal in de Assem
blee beperkt zou kunnen blijven 

Het IS tekenend voor de terug
gang die volksnationale bewegin
gen in Frankrijk hebben gekend, 
na de „honderd bloemen" die eind 
van de jaren zestig en begin van 
de jaren zeventig leken te bloeien 
dn Bretagne, Baskenland, Occita-
nie, Frans Vlaanderen enz), dat 
niemand zich afvraagt of het nieu
we kiessysteem ook die bewegin
gen geen kans geeft op een verte
genwoordiging in het nationale 
parlement Onze taaigenoten „ach
ter de schreve" en zij die hun 
wortels ondanks een ongenadige 
francizenng willen terugvinden 
zouden het geringste stemmen
percentage behoeven De depar
tementen Nord en Pas de Calais 
zijn immers grote departementen 
die een twintigtal vertegenwoordi
gers naar Parijs kunnen sturen 
Vijf procent zou dus volstaan voor 
een zetel Maar de Vlamingen in 
Franknjk zijn gespreid over die 
twee departementen, ze kunnen 
hun krachten dus met in een de
partement bundelen, en hun aantal 
en inplanting zijn veel te genng 
over een heel departement 5 pro
cent te halen Een Vlaming, verko
zen als Vlaming, in het Parijse 
parlement is dus nog met voor 
morgen, al is die mogelijkheid op 
papier een stuk haalbaarder ge
worden H.0 
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Boeren, Belgen 
en flaminganten... 

„Ik beoog op de eerste plaats een rekonstruktie te maken van de geschiedenis 
van de Belgisch-Zuidafrikaanse betrekkingen tijdens de negentiende eeuw in een 
zo breed mogelijk perspektief. Deze historische uiteenzetting biedt mij ook de 
gelegenheid om de — weliswaar kleine — bijdrage die Belgen tot de opbouw van 
Zuid-A frika geleverd hebben, in het licht te stellen. Ten tweede wil ik nagaan welke 
weerslag de gebeurtenissen in Zuid-Af rika hadden op de Belgische buitenlandse 
politiek met betrekking tot dit belangrijk deel van Afrika en hoe sterk de wederzijd
se invloed daarvan was op de publieke opinie in België, inzonderheid op de Vlaam
se Boerensimpatie. 

TEN derde zal ik pogen te 
achterhalen welke andere 
faktoren het Belgisch bui

tenlands beleid en de Vlaamse 
Boerensimpatie hebben beïn
vloed. 

Ten slotte zal ik trachten na te 
gaan in hoeverre er een wissel-
w^erking heeft bestaan tussen de 
Vlaamse Boerensimpatie en de 
Belgische buitenlandse politiek, de 
ekonomische en godsdienstige 
betrekkingen". 

Met deze woorden vat dr. J.M. 
Goris in zijn „verantwoording" 
de doelstellingen samen die hij 
zich met zijn recent werk over 
Zuid-Afrika gesteld heeft. 

Al behandelt dit een periode 
waarin de apartheid nog voor nie
mand eenjDolitiek probleem was, 
er is in de tegenwoordige tijd toch 
moed nodig om over een land in 
de branding als Zuid-Afrika een 
gewetensvol, objektiviteit betrach
tend, stuk geschiedenis te schrij
ven. 

Voortreffelijk 
werk 

Niet alleen de tijdsspanne waar
in de Belgisch-Zuidafrikaanse be
trekkingen onderzocht worden, is 
beperkt, ook het onderzochte ge
bied is dat. Het gaat vooral om de 
beide republieken Oranje Vrijstaat 
en Zuidafrikaanse Republiek 
(Transvaal). Slechts in bijkomende 
orde worden de niet-onafhankelij-
ke, deels eveneens door Boeren 
bewoonde, gewesten Kaapland 
en Natal in het onderzoek betrok
ken. 

Dr. Goris stond voor een reu-
zentaak. Werken over Afrika zijn, 
wetenschappelijk gesproken, eer

der zeldzaam, zeker in het Neder
lands. Hij heeft een enorme dosis 
feitenmateriaal verwerkt (dus niet 
alleen maar opgestafield) en is 
met grote nauwkeurigheid te werk 
gegaan. Nooit vergenoegt hij zich 
met blote feiten; hij zoekt er tel
kens een verklaring voor. Di t sa
men met talrijke verduidelijkende 
kaarten en een verzorgde, vlotte 
stijl maken het geheel vlot lees
baar. 

Ekonomische 
betrekkingen 
doorslaggevend 

Het is niet voor een keure ge
leerden geschreven, maar naar 
alle mensen toe die geïnteres
seerd zijn in het onderwerp, of zij 
in België, in Zuid-Afrika dan wel in 
Nederland wonen. Op een zeldza
me wijze verbindt de schrijver de 
uitweidingen van een analytische 
geest met de gebaldheid van een 
syntetische (1). Na elk van de drie 
grote „delen" vindt men een bruik
baar, overzichtelijk „besluit". Die 
worden op het einde dan nog 
eens samengeordend. 

Het verwondert ons niet dat hij 
met de doctoraatstesis, waarvan 
dit boek de gedeeltelijke neerslag 
is, de grootste onderscheiding be
haald heeft 

Wat heeft tijdens de negentien
de eeuw doorgewogen in de be
trekkingen tussen de vroeg-indus-
triële staat België en de pas op 
't einde van de bestudeerde perio
de industrieel wordende Boeren-
republieken? Ekonomische belan
gen natuuriijk: vrij langdurige maal-
vruchteloze pogingen om de toen 

Flaminganten hadden nogal wat simpatle voor de Boerenkommando's 

toonaangevende Belgische spoor-
wegnijverheid in die jonge repu
bliek een afzetgebied te bezorgen. 

Dit gebeurde zeer omzichtig. 
Het jonge België besefte nog zeer 
scherp dat het zijn onafhankelijk
heid alleen aan zijn neutraliteit te 
danken had. Die neutraliteit had 
het bij zijn ontstaan op Engels 
„verzoek" op zich moeten nemen, 
ten einde niet in de handen van 
Pruisen en vooral niet in die van 
Frankrijk te vallen. 

Van koning Leopold II is gewe
ten dat hij niet weinig slippertjes 
gemaakt heeft Minder bekend is 
dat hij er ook eentje gemaakt 
heeft in Zuid-Afrika. Geen van 
persoonlijke aard, maar een poli
tieke. Hij blijkt fel geïnteresseerd 
te zijn geweest in de Zuidafrikaan
se Republiek. Deze was de noor
delijkste van beide, dus het dichtst 
naar Kongo toe gelegen. Zijn ge
heime toenaderingspogingen 
heeft hij evenwel plots gestaakt 
om zich geen Brits ongenoegen 
over zijn Kongoplannen op de hals 
te halen. 

De Vlaamse 
Boerensimpatie 

Dr. Goris heeft niet de klassieke 
fout begaan, zich tot de staatkun
dige betrekkingen te beperken. Hij 
heeft ook een open oog gehad 
voor de kulturele. In dit geval is dit 
biezonder gelukkig omdat wij te 
maken hebben met de tijdsspanne 
waarin de sympatie van de Vla
mingen (juister: van de flamingan
ten) voor de Boeren vorm krijgt 
Op ontstaan, ontwikkeling en in
houd van deze Vlaamse Boeren
simpatie gaat hij omstandig in. Hij 
doet méér dan er een hoofdstuk 
aan te besteden. Hij heeft er door
heen heel zijn lijvig boek blijvende 
aandacht voor. Op licht ironizeren-
de toon beschrijft hij de inderdaad 
gezwollen en wereldvreemd aan
doende retoriek die in vlaamsge-
zinde kringen toen te horen was 
als het ging over de Boeren, die 
niemand van hen ooit in levenden 
lijve aanschouwd had. 

Vlaanderen, zelfs België in 't al
gemeen, was niet het enige Euro
pese land waar sympatie ontstond 
voor de Boeren. Naarmate het 
Brits bestuur hen het leven zuur
der maakte, groeide deze sympa
tie in Duitsland, Frankrijk en zelfs 
bij sommige Engelsen. In die tijd 
was bovendien de band van de 
Boeren met Nederland nog vrij 
sterk. De schrijver gaat dieper in 
op de Nederiandse Boerensimpa
tie, die veel omvangrijker maar 
zakelijker en vooral doeltreffender 
was dan de Vlaamse. Al was de in-

Dr. IM. GORIS 

België 
en de Boerenrepublieken 

#nöer osije hocH vciUg, 

tensiteit ervan, anders dan bij de 
Vlamingen, verbonden met het 
sukses waarmee de Boeren in hun 
eerste ooriog zich de Engelsen 
van het lijf hielden. 

Is de Vlaamse Boerensimpatie 
geen alleenstaand, toch is zij een 
uniek verschijnsel. Uniek omdat zij 
innig verbonden is met de ideolo
gie zelf van de Vlaamse Bewe
ging. De flaminganten zagen in de 
Boeren vooreerst volksgenoten, 
een loot aan de Dietse stam. Voor 
een ontwakend volk was de ont
dekking van die verwantschap, 
samen met die van Noord-Neder
land en Zuid-Vlaanderen, hartver
sterkend. Ten tweede en vooral 
zagen zij een parallel. Zoals zijzelf 
tegen Franse overheersing moes
ten optornen, zo moesten de Boe
ren dat tegen de Britten. Deze 
voerden inderdaad een meer dan 
alleen maar machtspwDJitieke strijd. 
Het ging daar ook om het handha
ven van een volk, een taal, een 
(potentiële) kuituur. Dat de stoere 
Boeren tegen de wereldverove-
rende Britten dan nog stand hiel
den ook, stak de flaminganten een 
hart onder de riem. 

Konstante 
Dit en niets anders is de kern 

van de Boerensimpatie die „sedert 
1875 een konstante is" in de 
Vlaamse Beweging. Met afstam
ming heeft dit weinig te maken, al
thans met afstamming uit Zuid-
Nederiand. Uit dit gebied, geno
men in zijn ruimste historische 
betekenis, komen ten hoogste 
10 % van de stamvaders der Afri
kanen (2). En gedurende de hele 
tijdsspanne 1835-1895 zijn er, naar 
ernstige schatting, niet meer dan 
een honderdtal Vlamingen naar 
Zuid-Afrika uitgeweken. 

Tussen haakjes: de geleerde 
schrijver vergaloppeert zich toch 
eventjes, waar hij het heeft over 

„la Flandre wallingante" i.p.v. „galli-
cante". 

Baanbrekend 
De sympatie van de flamingan

ten voor de veraf wonende Boe
ren was eenzijdig. Niet alleen wa
ren de Boeren zelf er zo goed als 
onwetend van, zij deden ook geen 
poging om de ware toestand aan 
de Kaap de Goede Hoop na te 
gaan. De houding van de blanken 
tegenover de oorspronkelijke be
volking leek niemand een punt te 
zijn. Als kinderen van hun tijd 
dweepten zij met een erg roman
tisch, geïdealizeerd Boerenbeeld. 

Dr. Goris heeft baanbrekend 
werd geleverd. Het ware evenwel 
nog boeiender, hem hetzelfde on
derwerp te zien uitwerken voor de 
tijdsspanne tijdens en na de twee
de Boerenoorlog. Die is veel dra
matischer geweest heeft in Euro
pa dan ook veel meer medeleven 
meegebracht en biedt een verkla
ring voor veel wat tot op onze da
gen doorwerkt. 

Gelukkig is dit meer dan een 
vrome wens. De auteur kondigt 
aan dat een tweede deel in de 
loop van 1985 zal verschijnen Wij 
zien er met meer dan gewone 
belangstelling naar uit 

Karel Jansegers 

(1) De kritische en verder zoekende 
lezers biedt hij een schat aan 
bibliografisch bewijsmateriaal, 
mitsgaders 12 bijlagen. 

(2) De schrijver zelf houdt het bij 
lo/o! 

België en de Boerenrepublieken 
door Dr. J.M. Goris, Belgisch-Zuid
afrikaanse betrekkingen (ca. 1835-
1895), Kempische Boekhandel, Retie, 
620 biz., 1983, 1.450 BF. 

18 APRIL 1985 



HIELPEN REEDS BIJ DE WASBEURT 
Aandeelhouder is men pas echt wanneer men „de akties" werkeli)k m het bezit heeft De storters 

van „Wmst '85" ontvangen hun dokumenten deze dagen Goed bijhouden dus! 
Ondertussen liep het wasbeurtbedrag tot 1.375.930 fr. op. En dat kan nog stijgen, als u meehelpt 

aan onze samenwerkende vereniging! 

Lijst 8 
Christina Reusen Boechout 
Winfried Arfeuille, Roeselare 
Hubert Van Den Boer, Overpelt 
Willem Nollet, Hove 
Bellefroid-Van Malderen, Wonfimelgenn 
Albertus De Laender, Hoboken 
D G , St-Pauwels 
Anoniem, Erpe-Mere 
Anoniem, Gistel 
Guido De Wilde, Assenede 
Dirk Alaerts, Berlaar 
Anoniem, Meerhout 
Sohier, Poperinge 
Deprez, Oostende 
Jean Meurs, Peer 
Dejaeghere, Heestert 
Anoniem, Aalst 
Anoniem, Mol 

1 000 fr 
1 000 f r 
1 000fr 
lOOOfr 
lOOOfr 
1 000 fr 
1 000 fr 

500 f r 
2000 fr 
1 000 fr 
1 000 fr 
1 000 fr 
1 000 fr 
1 000 f r 
1 000 fr 
1 000 f r 
1 000 fr 
lOOOfr 

Anoniem, Berchem 300 fr 
Paul Vanden pempt. Bierbeek 5000f r 
VU-afdeling Tervuren 5 000 fr 
Robert De Pauw, Ertvelde 5 000 fr 
Anoniem, Leuven 2000f r 
Kns Van Esbroeck Mechelen 2 000 fr 
Anoniem, Wevelgem 2 000 fr 
Carol Vandoorne, Veurne 2 000 fr 
Bavo Ghesquiere, Wervik 1 000 tr 
Emiel Drumont, Schoten 2000f r 
Dieudonne Maryns, Gent 2 000 fr 
Luc Bruggheman, Assenede 2 000 fr 
Jan Waegeman, Grembergen 2000f r 
F F , A s s e 2000 fr 
Albert Huyghe, Veurne 2 000 fr 
Rogier Neyrinck, Landegem SOOOfr 
Maunce Depotter, Oostduinkerke 3 000 fr 
Anoniem Zemst 200 fr 
Anoniem, Dilbeek 1 000 fr 
Lambert Janssen, As 1 000 fr 

Anoniem, Antwerpen 1 000 fr 
Jan Caluwe Ekeren 1 000 fr 
Anoniem, Leffinge 1 000 fr 
Emiel De Ridder, Dilbeek 1 000 fr 
Joannes Soor Peer 1 000 fr 
V L A , Erpe-Mere lOOOfr 
Martine Rener, Dilbeek 1 000 fr 
Clinckaert-Moens, Weiteren 1 000 fr 
Didier Vandevelde, Steenokkerzeel 1 000 fr 
Anoniem, Kortemark 1 000 fr 
Gustaaf Verheye Zomergem 1 000 fr 
Frans Van Bouwel Lier 1 000 fr 
Anoniem, Poperinge 1 000 fr 
Henri Reynders, Beringen 1 000 fr 
Guido Symons, Zaventem 1 000 fr 
D C G, St-Kat -Waver 1 000 fr 
Anoniem, Lovenjoel 2000f r 
Herman Redant, Aartselaar 2 000 fr 
V A , Halle-Kempen 2000f r 

(vervolgt) 
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Met enige 
schroom geven wij 
voor het eerst 
ruchtbaarheid aan 
een drang die ons 
sinds korte tijd 
koortsig maakt. Wij 
werden namelijk 
gegrepen door de 
verzamelwoede 
van bijnamen. Niet 
van Jan, Pier of Pol 
maar van de Gro
ten der (Vlaamse) 
Aarde. 

Onszelf onder
vragend omtrent 
deze plotse opwel
ling vonden wij een 
verklaring in de er

gerlijke leemte die een encyclopedie 
doorgaans vertoont wanneer het om 
de kleine of minder fraaie kanten van 
zijn bewoners gaat. 

Van Dale, de dikke — daar heb je 
het al! — leert ons dat een bijnaam 
gegeven wordt op grond van een 
kenmerkende eigenschap en in vele 
gevallen ook een spotnaam kan zijn. 

Bijnamen 
noemen 

Wij organizeerden een eerste 
zoektocht en een sigarekist werd als 
archiefruimte ingericht Na korte tijd 
bleken zo'n honderd (bij-)namen ons 
klassement te bevolken en vonden 
wij de tijd gekomen om U een opper
vlakkige maar toch exclusieve blik te 
gunnen in wat ooit de eerste Vlaamse 
Encyclopedie der Bijnamen moet 
worden.. 

Deel 1. Hef ernstige werk 

Mammieken (Belpaire Maria-Elisa-
beth), de Held van MolokaiWe Veus-
ter Damiaan, pater), de Grote Duider 
(Borms August), de Cato van de 
Vlaamse Beweging (Hermans Edou-
ard). Majoor Kopaf (Albrecht Ed
ward), enz„ 

Deel 2 Kunsten & Wetenschappen 

Mister Atlas (Bossaert K.J., van de 
Atlasraket), de Vlaamse van Schen-
dellDe Pillecijn Filip), de Nevelense 
Nachtegalen (Loveling Rosalie & Vir-
ginie). Zot Polleken (Van Ostaijen 
Paul), enz-

Deel 3. Volksvermaak 

De Krol — ook Le Mouton Frisé 
(De Clercq Willy), Polle Gazon (Van 
Himst Paul), de Keizer van Herentals 
(Van Looy Henricus), de Zingende 
Marktkramer IVJaWy Edwardus), enz_ 

Deel 4. Rariteitenkabinet 

De Oude Vrek (Leopold I), de 
Baard — ook Sofc/je (Leopold II); de 
Koning fl/rfrfer (Albert I), Bwana Kito-
ko (Boudewijn I), de Danseres van 
Rome (prinses Paola), le motard de 
Bruxelles (prins Albert), enz.. 

Deze bijnamen, beste lezers, zeg
gen natuurlijk niets meer dan wat ze 
zeggen Maar eens onze verzamel
woede geluwd is kan het nuchtere 
studiewerk beginnen Dus zoekt u 
deze encyclopedie overmorgen met 
bij uw betere boekhandel Diderot die 
de eerste encyclopedie bedacht 
werkte een kwart eeuw aan zijn uit
vinding, maar dat was dan ook een 
hele grote! 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 20 april 
• BRT 1 - 1600 
De avonturen van Hucklebert7 Finn, 
film 
• BRT 1 - 1805 
Plons, de gekke kikker 
• BRT 1 • 1810 
Merlina, serie 
• BRT 1 - 1835 
Alles kits?!, diskussie 
• BRT 1 - 1900 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 2020 
Mike, praatshovi/ 
• BRT 1 - 21 20 
Terloops 
• BRT 1 -2215 
Het bezeten huis, griezelfilm 
• BRT 1 -2345 
Sport op zaterdag 
• Ned 1 - 1530 
De groene ruimte, natuurdok 
• Ned 1 - 1620 
Bi| Koos, praatsfiow 
• Ned 1 -2028 
Het bloed kruipt, serie 
• Ned 1 - 2055 
Een avond met André, sfiow/ 
• Ned 1 - 21 35 
Achter het nieuws, info 
• Ned 1 -2215 
De huurder, film 
• Ned 2 - 1912 
Groeten uit Holland, reportage 
• Ned 2-2015 
Maggie Forbes, serie 
• Ned 2 - 21 05 
Cheers, sene 

Zondag 21 april 
• BRT 1 - 1045 
Koken is kunst, info 
• BRT 1 - 1100 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 1540 
Snert Tarzan, jeugdfilm 
• BRT 1 - 1705 
Pietje de dood, dok over James Ensor 
• BRT 1 - 1805 
Liegebeest 
• BRT 1 - 1820 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
• BRT 1 - 2005 
Sportweekend 
• BRT 1 - 2035 
Sara Dane, laatste afiev 
• BRT 1 - 21 25 
Cinemanie, filmkwis 
• BRT 1 - 2225 
De moeder van Georges T_, dok 
• BRT 2 - 1450 
Luik-Bastenaken-Luik, reportage 
• BRT 2 - 1700 
Paardesport, wereldbeker uit Berlijn 
• Ned 1 - 1930 
Jonge Helden, jongerenmagazine 
• Ned 1 -2010 
Het oog Vanthilt, show 
• Ned 1 - 2035 
Hier is- Adriaan Van Dis, info 
• Ned 1 - 21 50 
Reformatie op z'n Perzisch, dok 
• Ned 2 -2010 
Panoramiek, info 
• Ned 2 - 2045 
Voor niks gaat de zon op, konsumen-
teninfo 

Patrick Dewaere en Fanny Cottengon in de dramatische film „Paradis 
pour tous" van Alain Jessua (1982) 

(Vrijdag 26 april om 20 u 25 op BRT 1) 

• Ned 2 - 21 40 
Ondergedoken, dok over WO-2 
• RTB 1 - 1200 
Faire Ie point, debat 
• Duitsl 1-2015 
Die Deutschen im Zweiten Weltkrieg, 
dok gene 

Maandag 22 april 
• BRT 1 - 1800 
Tik Tak 
• BRT 1 - 1810 
Kameleon, jeugdinfo 
• BRT 1 - 1845 
Het Sint-Evermarusspel te Rutten, 
toenstische dok 
• BRT 1 - 2023 
Willem van Oranje, serie 
• BRT 1 - 2115 
Villa Tempo, rock en pop 
• BRT 1 - 21 55 
Horizon, wetenschappelijke info 
• BRT 2 - 1900 
Allemaal Beestjes, dok 
• BRT 2-2010 
Extra-time 
• BRT 2 - 21 40 
Het ABC van de computer, info 
• Ned 1 - 1530 
Een vrouw boven de veertig, sene 
• Ned 1 - 1910 
Televizier magazine 
• Ned 1 - 2028 
De Peetvader, sene 
• Ned 1 - 2110 
Veertig jaren na dato, dok sene over 
WO 2 
• Ned 1 - 2300 
Karel van de Graaf, info 
• Ned 2 - 1927 
Webster, sene 
• Ned 2 - 1955 
Voetbal ' 80 
• Ned 2 - 2040 
Konsumentenman, info 
• Ned 2 - 21 40 
De onderste steen, dok 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag, info 
• RTB 1 - 2000 
Coup de Foudre, film en debat over 
kinderen uit echtscheidingen 

Dinsdag 23 april 
• BRT 1 - 1800 
Tik Tak 
• BRT 1 - 1840 
De Smurfen, stnp 

• BRT 1 - 1905 
Drie gouden haren, strip 
• BRT 1 - 2025 
I.Q, kwis 
• BRT 1 - 1920 
Ergonomie, info 
• BRT 1 - 2025 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 2055 
Bangladesj, in de greep van de hulp; 
dok 
• BRT 2 - t900 
Webster, sene 
• BRT 2 - 1924 
Floralien, info 
• BRT 2 - 2055 
Jeugd-galakoncert, vanuit Linz 
• Ned 1 - 1530 
Holiday Eiland, serie 
• Ned 1 - 1900 
Candy, Candy, serie 
• Ned 1 - 1920 
Ravioli, nieuwe sene 
• Ned 1 - 2028 
De KRO Play-Back-show 
• Ned 1 - 21 50 
Brandpunt in de markt 
• Ned 1 - 2245 
Films en Fans, filminfo 
• Ned 2 - 1945 
Ronduit magazine 
• Ned 2 - 2050 
Naar de haaien, natuurdok 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag, info 
• Ned 2 -2300 
Lichtjes in het donker, dok 

Woensdag 24april 
• BRT 1 - 1800 
Tik Tak 
• BRT 1 - 1810 
Zeppelin, jeugdinfo 
• BRT 1 - 1835 
Midas, sene 
• BRT 1 - 2025 
Namen Noemen, kwis 
• BRT 1 - 2115 
Grote grazers, natuurdok 
• BRT 1 - 21 45 
Wie schrijft die blijft, boekeninfo 
• BRT 2 - 1900 
Chocky, SF-sene 
• BRT 2-2010 
Voetbal, reportage 
• Ned 1 - 1905 
The A-team, sene 
• Ned 1 -2033 
Knecht van Hitler, film 
• Ned 1 -2235 
Tros Aktua, info 

• Ned 2 - 1922 
Van gewest tot gewest, regionale info 
• Ned 2 - 2115 
Het Folkloristisch dansteater, kul-
tuunnfo 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag, info 

Donderdag25april 
• BRT 1 - 1805 
De eerste reis, jeugdfilm 
• BRT 1 - 1830 
Moonfleet, nieuwe sene 
• BRT 1 - 2020 
Hoger-Lager, kwis 
• BRT 1 - 21.00 
Panorama 
• BRT 1 - 21 50 
Dallas, sene 
• BRT 2 - 1900 
Beeldgebruik, info 
• BRT 2 - 2020 
Heimat, sene 
• Ned 1 -1715 
Kinderen en hun dieren, dok 
• Ned 1 - 2028 
Rur, info 
• Ned 1 - 2115 
Het Adelaarsnest, dok 
• Ned 1 - 2205 
Het bittere kruid, film 
• Ned 1 - 2220 
Call to Glory, film 
• Ned 2 - 1912 
Snuiters, praatshow 
• Ned 2 - 1937 
Kenmerk, info 
• Ned 2 - 2000 
De Roze Panter, sene 
• Ned 2 - 2020 
Tegen de regels van de wet, tv-film 
• Ned 2 - 21 35 
Rondom tien, info 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag 
• Ned 2 - 2300 
4.000 tekeningen in Theresienstadt, 
dok 

Vrijdag 26 april 
• BRT 1 - 1805 
Klein, klein kleutertje 
• BRT 1 - 1830 
Star Trek, SF-sene 
• BRT 1 - 2030 
Paradijs voor allen, film 
• BRT 1 -2220 
Première, filminfo 
• BRT 2 - 1900 
1 week sport 
• BRT 2-2020 
De naam van het teken, gesprek met 
Umberto Eco 
• BRT 2 - 21 05 
Panorama 
• BRT 2 - 21 55 
Johan-Mark Eising, Ten Huize van 
• Ned 1 - 1820 
Sneeuwman Willem 
• Ned 1 - 1900 
De helemaal alleen in je eentje show, 
kwis 
• Ned 1 - 21 30 
Hier en nu, info 
• Ned 1-2215 
The winds of war, serie 
• Ned 1 -2310 
Hill Street Blues, serie 
• Ned 2 - 2000 
Wondere wereld, wetenschap info 
• Ned 2 - 2025 
Knecht van Hitler, film 
• Ned 2 - 2245 
Tot de orde geroepen, over'de jezuïe
ten 
• Ned 2-2335 
Men of Boys Town, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 20 april 
De huurder 
Fr-Am film van Polanski uit 1976 Een 
schuwe Poolse kantoorbediende in 
Panjs huurt een appartement waarop 
een vloek lijkt te rusten Zijn voorgang
ster heeft zich door het raam gewor
pen en de nieuwe huurder gaat met de 
dag meer gebukt onder vermeende 
spooktoestanden (Ned. 1, 22 u 15) 

Zondag 21 april 
Night Moves 
VS-politiefilm uit 1975 Suspensfilm 
met een verbluffende climax over een 
pnve-detektive die een aantrekkelijke 
nimf moet schaduwen in het zonnige 
Flonda (RTL, om 20 u.). 

1 

Maandag 22 april 
Coup de foudre 
Frans drama uit 1982 1942 Om aan 
deportatie te ontsnappen trouwt de 
nog jonge joodse Lena met een jonge 
Fransman, Michel Maar Michel stamt 
eveneens van joodse ouders Ze sla
gen enn om een bloeiende zaak op te 
bouwen in Lyon Op een dag ontmoet 
Lena Madeleine Gevolgd door een 
debat over Kinderen en scheiding 
(RTBF 1, 20u.) 

Dinsdag 23 april 
Le gendarme a New York 
Komische film uit 1965, met o a Luis de 
Funes Frankrijk stuurt de brigade van 
St-Tropez naar het jaarlijks kongres 
voor gendarmes in New York Er 
heerst een zenuwachtige drukte en 
blije uitbundigheid in de Zuidfranse 
brigade (RTL, om 21 u.). 

Woensd. 24 april 
Knecht van Hitler 
Eerste deel van de histonsche film uit 
1982 Albert Speer knjgt in de knsisja-
ren een baan aan de universiteit van 
Berlijn Hij is a-politiek, maar na een 
toespraak van Adolf Hitler, besluit hij 
zich aan te sluiten bij de nazi's (Ned. 1, 
om 20 u. 33 — Deel 2 op 3 mei op 
Ned. 2). 

Donderd. 25 april 
Les hommes preferent les grosses 
Franse komische film uit 1981 De 
mollige Lydie wordt in de steek gelaten 
door haar verloofde met wie zij op het 
punt stond te trouwen en met wie zij al 
een appartement had gehuurd Zij kan 
met haar karig loon de huur met beta
len en zoekt een mede-huurster De 
beeldschone Eva komt zich aanbie
den (RTL, om 21 u). 

Vrijdag 26 april 
Paradijs voor allen 

Franse dramatische film uit 1982 In 
deze film speelt Patrick Dewaere een 
verzekenngsagent die zijn leven beu is 
efi een zelfmoordpoging onderneemt 
Dit was de laatste film van Dewaere, 
want wat later pleegde hij zelfmoord 
(BRT 1, om 20 u 25) 
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Cretan, 
Buiten de kleinere van haar deelgemeenten telt Ant

werpen twee grote kulturele centra: de Singel aan de 
stadsrand, vooral voorbehouden aan muziek en sceni
sche voorstellingen, en het meer op beeldende kunst 
afgestemde ICC aan de Meir. in wat in de volksmond 
nog altijd het „koninklijk paleis" heet 

DE monumentale woning in 
tegelijk matematlsch 

strenge klassieke stijl, 
Antwerpse barok en frivole roco
co getuigt van de relatieve wel
vaart die Antwerpen onder Oos
tenrijkse Habsburgers kende. Het 
palazzo (waarvoor 3 bestaande 
woningen gesloopt werden: „Den 
Keirskorff", „De dry Caukens" en 
„De Hoeck met den Achterhuyse 
op de Wapper") droeg eerst de 
naam „Hotel van Susteren" naar 
zijn eigenaar jonker Joan Alexan
der van Susteren, grootgrondbe
zitter, koopman en rentenier. 

Architekt was Jan Pieter van 
Baurscheit, die toen bij de Ant
werpse geldaristokratie zeer in 
trek was. Het gebouw werd in 
1750 afgewerkt. Tijdens de Napo
leontische periode werd het paleis 
gedeeltelijk verbouwd, door Parij-
se dekorateurs in Empire-stijl be-
meubeld en voorbehouden aan de 
keizer die er evenwel nooit ver
bleef. Na de Franse tijd bleef het 
eigendom van de Nederlandse en 
Belgische vorstenhuizen. Vooral 

Leopold II zag er een „vorstelijke 
residentie" in en deed op eigen 
kosten heel wat aanpassingswer-
ken verrichten. 

Onze latere koningen verbleven 
er evenwel slechts zelden, zodat 
het „paleis" zijn funktie verloor, om 
in 1969 een meer demokratische 
taak te gaan vervullen als Interna
tionaal Cultureel Centrum. 

Nu worden de publieke ruimten 
uitgebreid door de openstelling 
van de gerenoveerde stallingen en 
koetshuis, waarin 2 grote tentoon
stellingszalen, kantoren en een ca
fetaria ondergebracht worden. Ter 
gelegenheid van deze opening 
gaat er een tentoonstelling van 
schilderijen van de „wonderboy" 
van de Zwarte Panter-galerij Fred 
Bervoets, aangevuld met werken 
van Wilfried Pas en Jan Cox. 
Vanavond om 19 uur opent minis
ter Poma de nieuwe zalen en 
wordt de expositie ingeleid door 
Ernest van Buynder, adjunkt-kom-
missaris-generaal voor Internatio
nale Kulturele Samenwerking. 

^m/uyucka 
„Op naar een gloednieuw Keukenhof", is de op

dracht die Keukenhof-tuinarchitekt Koster zich elk 
jaar weer geeft. Hij zegt: „De mensen weten dat wel
licht niet, maar het basisontwerp verschilt van jaar tot 
jaar Het enige waar ik, staande achter mijn tekentafel 
niet aankom zijn de statige anderhalve eeuw oude 
eike- en beukenbomen én natuurlijk niet aan de 
autentieke Hollandse molen die vooral door de buiten
landse bezoekers tienduizenden malen per seizoen 
wordt gefotografeerd". 

KEUKENHOF in Lisse is on
geveer twee maanden 
per jaar geopend, dit jaar 

tot en met Pinkstermaandag 
27 mei. Tijdens die relatief korte 
periode genieten hondderddui-
zenden bloemenliefhebbers van 
de miljoenen bloeiende bolgewas
sen in het dertig hektaren grote 
park. 

Van 17 tot en met 28 mei is er 
een „Lelieparade" met zo'n twintig
duizend prachtig opgemaakte le-
lietakken. Andere tentoonstellin
gen dit jaar zijn: „Amaryllis-Fresia-
Iris parade", de „Narcissen en Hya
cinten parade" en de „Bijzondere 
Bolgewassen parade". Vanzelf
sprekend komen in het park ook 
de tulpen, narcissen en hyacinten 
ruim aan bod. 

Keukenhof is gemakkelijk met 
de auto bereikbaar. Komende van
af Rotterdam volgt men de borden 
Den Haag, Leiden, Haarlem. Tus
sen Leiden en Haarlem wordt op 
de autoweg de afslag Keukenhof 
aangegeven. 

Met de trein kan men er natuur
lijk ook komen. Er bestaan zelfs in
dividuele eendagse treinreizen 
naar Keukenhof. Een reis vanaf elk 
Vlaams station, inklusief de bus 
Leiden-Lisse en een toegangs-
kaart voor Keukenhof kost 885 fr.; 
kinderen van 4 tot 12 jaar betalen 
515 fr. Vertrekken uit stations ag
glomeratie Antwerpen kost 715 f r. 
en 420 fr. Enkel een toegangskaart 
voor Keukenhof kost 10 gulden 
(ongeveer 180 fr.) en kinderen 5 
gulden. De openingstijden lopen 
van 8 uur tot 19 u. 30. 

Zelfs al zijn de naam en de oorsprong van heel wat da
gelijkse eetwaren soms moeilijk precies te achterha
len, toch schuilt er vaak een wetenswaardige kuituur-
historische anekdotiek in. Neem nu onze doodgewone 
marsepein. 

MARSEPEIN wordt op 
eenvoudige wijze ver
vaardigd van gemalen 

of gestampte amandelen ver
mengd met suiker en melk, met bij 
de duurdere soorten ook rozewa-
ter. Des te opmerkelijker is het feit 
dat de eerste fabrikatie van mar
sepein per regio bijna steeds te
ruggaat naar een mislukte oogst 
of zelfs een hongersnood. 

Venetië beroemt er zich op als 

eerste deze zoete lekkernij ge
maakt te hebben, nadat — in de 
15de eeuw — de stad omwille van 
oorlogsomstandigheden door een 
groot voedseltekort getroffen 
werd en men naarstig ging zoeken 
om uit de nog aanwezige voorra
den aan delikatessen een gemak
kelijk te verdelen en versterkend 
voedsel te bereiden. Zo kwam 
men tot de nog altijd populaire 
amandelspijs: lekker, voedzaam 

en even gemakkelijk in gelijke por
ties te distribueren als brood. De 
Dogenstad had toen trouwens het 
Kwasi monopolie in het doorvoe
den van Arabische specialiteiten 
naar heel Europa en had nog wel 
wat balen amandelen op de kaden 
iggen. 

Aan de hongerige bevolking 
werden dagelijks kleine brokken 
marsepein uitgereikt en uit dank
baarheid noemden de Venetianen 
hun zoete voedsel „Marci Panis", 
of „brood van Sint-Marcus", naar 
de patroonheilige van de stad. 

Andere historische bronnen 
evenwel beweren dat de naam 
doodgewoon ontleend is aan de 
aard van de toentertijdse en nog 
steeds bestaande verpakking van 
de lekkernij, spanen doosjes die 
„marzapane" genoemd worden. 
Een andere versie beweert dat de 
benaming marsepein afgeleid is 
van het Spaanse „mazapan", of 
gestampt brood, tegelijk de naam 
van een immense amandelpers in 
een klooster nabij Toledo. En waar 
haalt de Sint zijn marsepein an
ders dan in Spanje? Juist, bij de 
„zoete" bakker om de hoek. 

BOS 

Sist tog den os syn spieren toonen 
sodat hy wel een stantbeelt lyckt. 
Dog wie hem naederby bekyckt 
siet flux het werck van de hormonen. 

^MeebpelBTt (77) 

Veel juiste antwoorden op onze 
75ste opgave: 34 in totaal. De ge
schiedenis van de 16de eeuw schijnt 
goed gekend door WIJ-lezers. 

Toch nog even op een rijtje de 
gewenste oplossing: (1) Unie van 
Atrecht in 1579, (2) Inname van Ant
werpen in 1585, (3) Unie van Utrecht 
eveneens In 1579, (4) moord op Wil
lem van Oranje in het prinsenhof te 
Delft in 1584 en (5) prins Maurlts van 
Oranje of Nassau. 

De gelukkige winnaar deze week 
wordt Karel Verhegge, Kosterstraat 
127 te 1920 Machelen-Diegem. Hij 
ontvangt eerstdaags ons boekenpak
ket 

Wij zijn onstuitbaar, want hieron
der volgt alweer een nieuwe opgave, 
de 77ste In de reeks. Indien U meent 
de oplossingen te kennen, stuur deze 
dan onverwijld naar WIJ, Meespelen 
(75), Barrikadenplein 12 te 1000 Brus

sel. Vóór maandag 29 april. Veel 
plezier! 

TIJDENS de 19de eeuw mer
ken we een geweldige 
vooruitgang der weten

schappen, en dit vooral tengevol
ge van de experimentele metode. 

Neem nu de natuurkunde. In 
1807 bouwde de Amerikaan Ful
ton het eerste stoomschip en in 
1814 de Engelsman... (1) de eerste 
lokomotief. De Duitser... (2) is be
kend om de zg. „quantumteorie": 
de energie, bv. het licht, wordt niet 
geleidelijk toegevoerd, maar in 
kleine pakketjes, in „quanten". 

... (3), die leefde van 1879 tot 
1955, formuleerde de relativiteits-
teorie. Hij wist door logische de-
duktie een teorie op te bouwen, 
waarin niet alleen plaats en bewe
ging, maar ook gelijktijdigheid, 
tijdsduur en lengte afhankelijk zijn 

._ 

van de beweging van de waarne
mer ten overstaan van het ver
schijnsel. Hij toonde ook aan dat 
massa en energie uiteindelijk het
zelfde zijn. Deze Duitse jood is 
wellicht de knapste geleerde van 
deze eeuw. 

De studie van de elektriciteit 
leidde tot verschillende uitvindin
gen. Na ontdekkingen van de Ita
liaan Volta, de Deen Oersted, de 
Fransman Ampère en de Brit Fara
day, bouwde de Belg... (4) in 1869 
de eerste dynamo, waardoor me
chanische kracht in elektrische 
wordt omgezet. De Amerikaan... 
(5) vond de elektrische gloeilamp 
uit en revolutioneerde daarmee 
het kunstmatig verlichtingssy
steem van de hele wereld. Van 
hem is ook de markante uitspraak 
„genie is één procent inspiratie en 
99 procent transpiratie". 

Ook de scheikunde beleefde 
een ware omwenteling. In 1892 
kwam de Nederlander... (6) tot het 
besluit dat het atoom is samenge
steld uit elektrisch geladen deel
tjes of elektronen, en werd aldus 
de grondlegger van de elektronen-
teorie. De Rus... (7) rangschikte in 
1869 de scheikundige elementen 
volgens hun atoomgewicht. 
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28 april: 48ste Vlaams Nationaal Zangfeest 

„Tot statig 
als een eik../' 

Zondag over veertien dagen zal het Antwerpse 
sportpaleis weer tot in de nok gevuld zitten met mu-
ziekminnende Vlaamsnationalisten. Deze indrukwek
kende en volkseigen manifestatie is aan haar 48ste 
uitgave toe. 

Een voorbeschouwing. 

VORIGE jaren brachten wij 
een historische terugblik 
of hadden wij een vraag

gesprek met de algemeen sekre-
taris Rob Eykens en ANZ-voorzit-
ter Valeer Portier Deze keer bren
gen WIJ uitvoerig het programma 
Eerlijk toegegeven, de organizato-
ren presteerden de krachttoer om 
zonder de jarenlange traditie te 
verloochenen, toch enkele nieuwe 
en eigentijdse ingrediënten aan 
het programma toe te voegen 

Motto 
Het centrale tema van deze 

uitgave is een vers uit het wonder
mooie , Gebed voor het Vader
land ' „ tot statig als een eik ons 
volk herbloeit" 

Kan het zijn dat de leeuw har
der gaat brullen naarmate hij zijn 
tanden verl iest' De tegenstan
ders hebben inderdaad vaker zijn 
machtig gebrul gehoord, dan zijn 
krachtige klauw gevoeld Wij heb
ben hem gezien „met bloed en slijk 
besmeurd", in de dodelijke grach
ten van de IJzer, achter tralies en 
voor het ongenadige vuurpeleton 
Maar zelden „zegepralend op 's 
vijands trillend lijk" Bij de worste
ling van Vlaanderen Brabant, Lim
burg — eens de kerngebieden der 
„Lage Landen" — om hun Neder
landse ziel en hun waardigheid als 
volk gaat het met om een strijd 
van heraldische dieren 

Het gaat om de volledige op
standing van deze gewesten „uit 
hun diepe val" van achteruitstel-
ling, verarming en partikularisme 
Het gaat om de opbouw van een 
samenhorige gemeenschap van 
vrije mensen die zich gedragen als 
een prinsenvolk, met als een volk 
van schapen Het gaat om de 
integratie in de eenheid-in ver
scheidenheid van de Nederlandse 
gemeenschap van Europa, van de 
wereld Het gaat om de vestiging 

Ria Geeraerts „ Vlamingen zijn een 
kntiekeng volkje " 

(foto M van Wi/lmck) 

van een eigen gezag dat dienen 
kan en leiden, de huurlingen ver-
dnjft en weer tot eenheid smeedt 
wat staatszucht heeft gescheiden 

Dan zal ons volk zich met langer 
spiegelen als een knotwilg langs 
de overgroeide sloot, maar oprij
zen als een statige eik in het woud 
der vrije volkeren 

Het programma bevat de klas
sieke onderdelen Uiteraard is 
daar de belangrijke rede van dr 
jur Valeer Portier, is er de massa
zang, zijn er de talnjke koren en 
het orkest en het optreden van 
jeugdbewegingsgroepen Als 
jeugdspreker werd Erwin Brent-
jens aangeduid, voorzitter van Tak 
en lid van het ANZ-jeugdkomitee 

Twee solisten 
Dat de eens roemruchte Vlaam

se kleinkunst met helemaal dood is 
wordt bewezen door het optreden 
van Ria Geeraerts Ria Geeraerts 
IS voor trouwe WIJ-lezers geen 
onbekende Enkele jaren geleden 
drukten wij een vraaggesprek met 
haar af Zij is een 22-jarige Lim
burgse zangeres die op het as 
Zangfeest twee liedjes ten gehore 
brengt „Ik ken een land" en „Om
dat ik Vlaming ben" Op de vraag 
of het Vlaamse luisterlied uitge
storven IS, antwoordt Ria Geer
aerts „De tijd van de «zanger met 
de gitaar en de baard» schijnt 
voorbij Nu IS het de man of de 
vrouw, die op een poëtische en 
muzikale wijze gedachten en ge
voelens overbrengt Of dat nu in 
leren broek en een punkkapsel 
gebeurt, doet er weinig toe De gi
taar wordt een piano of een heel 
orkest De vorm is veel breder 
geworden Het zijn „geen maat
schappijkritische" verhaaltjes 
meer, geen deuntjes die alleen tot 
doel hebben een tekst te onder-

Wouter De Bruyne, tekstschrijver 
„ de prikkel van 

Herman Slagmulder" 

steunen (waarmee ik met wil zeg
gen dat de man met de gitaar geen 
mooie melodieën had) Maar nu is 
de muziek even belangrijk als de 
tekst " 

En hoe zij zich voelt in afwach
ting van het optreden in het Sport
paleis „Enerzijds vol trots natuur
lijk voor de erkenning die mij daar 
zal te beurt vallen En anderzijds 
een beetje huiverig voor het grote 
en massale" 

Zeger Vandersteene is van een 
totaal ander slag Deze Gentenaar 
begon zijn karriere als kontra-te
nor en lichte tenor, geeft koncer-
ten en recitals tijdens het „Festival 
van Vlaanderen", het Panjse festi
val, de „Berliner Festwochen", de 
Venetiaanse Biennalen, enz On
langs zong hij de evangelist in de 
Johannes Passion in Venetië en 
opende hij het muziekjaar in Firen-
ze Vandersteene staat voor klas
sieke en zeer hoge klasse 

Teksten 
De poëtische en beklijvende 

bindteksten zijn van de hand van 
Jos Van der Veken — een oude 
bekende — en Wouter De Bruy
ne Ook deze laatste is voor het 
VU-publiek een naam Hij maakte 
immers mee de teksten voor het 
magistrale VLI-feest, vong jaar te 
Gent Deze licentiaat in de klassie
ke filologie IS aan het schnjven 
gegaan op uitnodiging van regis
seur Herman Slagmulder 

„Ik tracht wat ik te zeggen heb 
zo beknopt mogelijk te zeggen, 
omdat ik vind dat poëzie betekent 
„woorden weghakken" verklaart 
Wouter De Bruyne 

De presentatie is in handen van 
mede-tekstschrijver Jos Van der 
Veken én de jonge aktnce Mieke 
Bouve, die onlangs nog keung 
akteerde op het VU-kongres te 
Kortrijk Zij haalde de eerste pnjs 
toneel te Gent volgde diverse 
kursussen bewegingsleer en mo
derne dans in Italië, Nederland en 
Frankrijk De kinderen zullen haar 
onmiddellijk aanduiden als „An" uit 
het sympatieke jeugdprogramma 
„Merlina" Daarnaast trad zij ook 
op bij het NTG, de NCRV en 
diverse kleinere teaters 

De koorgroep van 500 zangers 
wordt gedirigeerd door Jos Cup
pens, Lode Dieltiens, Michael 
Scheck en Juliaan Wilmots Als 
muziekkapellen zullen we de Chi-
ro-Opstal, de KSA-Oudenaarde, 
het VNJ en de VVKS-Sint-Joris-
Izegem aan het werk zien 

Een ontroerend moment wordt 
het „in memonam" Karel Peeters, 
de eerste ANZ-voorzitter Piano
begeleiding gebeurt door Roland 
Mahews en Jan Hardermann be
speelt de synthesizer De ouvertu
rekompositie wordt opgeluisterd 
o l v Jan Van der Roost, met ge
bruik van synthesizer en zestien 
blazers 

Aanbevolen 
Hoeft het nog gezegd dat wij 

deze Vlaamsnationale manifesta
tie aanbevelen? De praktika vindt 
u hiernaast Nog dit de televisie
ploeg van de VNOS zal het Zang
feest opnemen en tijdens de uit
zending van 3 mei as om 19 u 20 
wordt een uitvoenge reportage op 
het scherm gebracht 

Men kan nog kaarten voor het 
Zangfeest bestellen, al is er haast 
mee gemoeid Daarvoor belt men 

Prezentatrice Mieke Bouve 
eigentijds, talentrijk en knap 

Klassieke klasse met tenor 
Zeger Vandersteene 
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met het ANZ-sekretariaat tel 
03-2379392 

Gereserveerde zitplaatsen kos
ten tussen 550 fr en 225 fr Onge
nummerde plaatsen 175 fr 
Voorts zijn er gunstaanbiedingen 
voor gezinnen Kinderen, jonger 
dan 12 jaar hebben gratis toegang 
tot de ongenummerde plaatsen 
ZIJ moeten uiteraard lid zijn van 
eenzelfde gezin én vergezeld van 
hun ouderCs) Het ANZ wil door 
deze gunstaanbiedingen aan jon
ge gezinnen — voor wie de krisis 
vaak het hardst toeslaat — de 
mogelijkheid bieden om met het 
volledige gezin aan het Zangfeest 
deel te nemen. 

Groepen van minimum 20 per
sonen en houders van CJP of 
Plus-3-Pas bekomen de kaarten 
aan 25 fr vermindenng Erkende 
jeugdbewegingen, jeugdorganiza-
ties en studentenverenigingen be
komen de kaarten van 225 f r aan 
175 fr , en van 175 fr aan 125 fr 
Voor gehandicapten (leden KVG), 
oud-strijders (leden VOS) en be
jaarden (leden VVG) zijn er spe
ciale voorwaarden voorzien Alle 
inlichtingen op de respektieve ver-
bondssekretanaten Het Vlaamse 
Kruis staat op 28 apnl vanaf 
13 u 30 graag ter beschikking om 
de gehandicapten te helpen zich 
naar hun plaats te begeven 

Men kan ook door overschrij
ving van het overeenkomstig be
drag op rekemng-nummers 
„001-0165000-79" of 
„410-0116611 -40" reserveren 
Steeds duidelijk naam, adres (met 
postnummer), aantal en soort van 
de gewenste toegangskaarten 
vermelden Tevens dient u 25 fr, 
50 fr (meer dan 10 kaarten) en 
80 fr (meer dan 20 kaarten) bij te 
betalen voor de verzendingskos
ten de kaarten worden u dan per 
brief toegezonden Uiteraard mag 
men slechts overschrijven tot 16 
april a s , anders kunnen de kaar
ten met meer tijdig toegezonden 
worden 

'•TÏ73' 
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Voorjaarsaktie '85: 

Roep vandaag nog 
uw bestuur samen! 

Een aantal afdelingen en arrondissementen hebben geen sekonde geaar
zeld Onmiddell i jk hebben zij werk gemaakt van de aktie „Werk in een Vlaamse 
staat" 

Nu begrijpen we wel dat de voorbije Paasdagen heel wat afdelingen hebben 
lam gelegd Maar vanaf vandaag geldt deze verontschuldiging met langer 
Roep nu nog uw bestuur of enkele verantwoordelijken samen Een enkele 
tverir-vergadering volstaat om aan de hand van „WIJ" en het aktiebundeltje een 
aktie uit te stippelen 

Het heeft weinig zin wanneer men 
slechts her en der in het Vlaamse land 
weet krijgt van de koppige VU-inzet 
om de nefaste kringloop van de werk
loosheid definitief te doorbreken en 
van het onmiddellijk te realizeren VU-
spoedplan voor de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid Gans Vlaanderen 
moet ervan doordrongen worden dat 
de Volksunie — en de Volksunie al
leen — borg staat voor Werk in een 
Vlaamse staat' 

Veel kopbrekens kan een aktie u 
met bezorgen Sedert begin deze 
week liggen de affiches en de stickers 
ter beschikking in uw arrondissement 
Wacht met op een eerstvolgende ar-
rondissementsraad, maar val vandaag 
nog de sekretaris van uw arrondisse
ment lastig 

Wacht niet 
op een ander 

En dat met het toegestuurde aktie
bundeltje in een mum van tijd tal van 
initiatieven — gaande van een strooi
biljet tot een advertentie — kunnen 
ontwikkeld worden, bewijzen de afde
lingen en militanten die reeds aan de 
slag gingen 

De afdeling Groot-Berlare heeft 
trouwens dat bundeltje met eens afge
wacht Aan de hand van een aantal ar
tikels uit dit weekblad stelde het een ei
gen huis-aan-huis streekblad samen, 
dat haast volledig handelt over de 
kongrestematiek 

In de Leuvense deelgemeente Wil-
sele reageerde het bestuur even snel 
Reeds een week na het kongres werd 
een strooibiljet bedeeld aan het stem
pellokaal Een geslaagde aktie volgens 
voorzitter Houdart want slechts enke
le pamfletten werden nadien terugge
vonden op de grond 

Ook de Brugse Volksuniejongeren 
kwamen reeds op straat Maandag
ochtend kregen alle treinreizigers een 
pamflet toegestopt waann het spoed-
plan van Van Ooteghem centraal staat 
Tot slot bereikte ons het aktieplan van 
de Mechelse afdeling Sint-Amands 

een pamflettenbedeling aan de stem
pellokalen en de verspreiding van een 
speciaal afdelingsblad over de ganse 
gemeente Dat laatste is ondertussen 
reeds gebeurd 

Meetings met 
Van Ooteghem! 

Het arrondissement Kortrijk heeft 
enkele suggesties van het aktiebundel
tje naar zich toegetrokken Op maan
dag 6 mei organizeert het een meeting 
met de architekt van het spoedplan 
senator Oswald Van Ooteghem Voor
afgaand daaraan zal een strooibiljet 
met uitnodiging voor de meeting be
deeld worden aan de stempellokalen 
terwijl ook de uitgave Kijk nieuw' 
volledig zal gewijd zijn aan de VU-
aktie Tot slot zal een perskonferentie 
georganizeerd worden waarop ener
zijds de lokale problematiek zal toege
licht worden en anderzijds aan de VU-
senator de kans wordt geboden zijn 
plan toe te lichten 

Dat laatste is reeds gebeurd in het 
arrondissement Leuven 

Daar werd in het kader van de 
nationale aktie een eigen dossier opge
steld over de problematiek van het 
Hageland, een streek die het zeer 
slecht stelt Zowel inhoudelijk als naar 
de vorm is het een zeer degelijk 

dossier Na een voorstelling aan de 
pers werd het verspreid bij alle verant
woordelijken van het arrondissement 

Tot zover deze eerste greep uit de 
afdelingen die ons een verslag bezorg
den van hun inzet Volgende week 
moet uw afdeling daarbij zijn Deze 
ruimte staat volledig te uwer beschik
king Trouwens welke afdeling bezorgt 
ons de eerste foto van een strooibiljet 
tenaktie aan een bedrijf of stempello
kaa l ' 

En denk eraan het aktiebundeltje is 
slechts een leidraad' Met enige zin 
voor verbeelding zijn talloze aktiemo-
gelijkheden denkbaar Daarvoor reke
nen we op uw kreatieve inzet en die 
van uw afdeling 

8 juni Betoging 
Hasselt! 

Op 8 juni betoogt de Volksunie te 
Hasselt Als orgelpunt en meteen als 
afsluiting van deze aktie Dan zal de 
VU massaal getuigen van haar kop
pigheid, om binnen een Vlaamse 
staat definitief komaf te maken met 
de werkloosheid 

Deze betoging moet slagen' Mobi
liseer nu reeds uw leden en militan
ten Beleg een autobus' 

En de afdelingen die ti jdens de 
namiddag wensen te verbroederen 
met een Limburgse afdeling, moeten 
zo snel mogelijk het Algemeen Se-
kretanaat verwitt igen Het aantal Lim
burgse afdelingen is beperkt-

VU-St.-Amandsberg 
naar Hasselt! 

De VU-afdeling St-Amandsberg 
trekt met de bus naar de Hasselt-
betoging Welke Limburgse VU-
afdeling speelt in de namiddag 
gastheer voor deze Oostvlaamse 
vr ienden' ' „Het Barrikadenpjein" 
bemiddelt! 

wa inWilsele ^ 
Tienduizenden aan de slag 

Werk voor 
iedereen! 

Het VU-partijbestuur deelt mee... 
Na afloop van het Volksunie-parti jbestuur van maandag 15 april heeft alge

meen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen verspreid 

van de SG mets te verwachten heeft 
De VU bezweert de Vlaamse minis
ters van de centrale regering met te 
buigen voor de druk van de fransge-
zinde financiers en de Waalse politici 

RTT-kontral<t 
De toewijzing van het RTT-kontrakt 

lijkt in een eerste beslissingsfaze te 
zijn gekomen De VU wijst de regering 
op haar eigen verklaring waaruit dui
delijk volgt dat zij deze miljardenbe-
stelling moet toekennen aan de Vlaam
se bedrijven die in deze aangelegen
heid zowel wat de research als de 
produktie betreft een eersterangsrol 
vervullen En bijgevolg aanspraak mo
gen maken op de hele bestelling 

De VU waarschuwt de Vlaamse 
publieke opinie voor het gevaarlijk spel 
dat door de regenng zou kunnen ge
speeld worden in samenwerking met 
een agressieve Waalse politiek en het 
franstalig grootkapitaal De Societe 
Generale (SG) heeft door haar jongste 
zet duidelijk bewezen dat zij Frankrijk 
en de Waalse industrie verkiest om 
een aandeel te hebben in de technolo
gische ontwikkeling 

Net zoals vroeger wordt vandaag 
het bewijs geleverd dat Vlaanderen 

Cockerill-Sambre 
en Verlipack 

De VU hennnert eraan dat zij voor 
enkele weken voorspeld heeft dat 
Cockenll-Sambre CCS) weldra nieuwe 
miljarden zou opeisen Vandaag wordt 
het voor iedereen duidelijk dat de vele 
miljarden die de jongste jaren aan dit 
ene Waalse bedrijf werden toebe
deeld met geleid hebben tot een wer
kelijke sanering 

Vandaag blijkt dat CS nood heeft 
aan minstens 5 miljard nieuwe subsi
dies en een bijkomende omzetting in 
kapitalen van 90 miljard schulden met 
staatswaarborg Minstens 60 % van al 
deze miljarden komen uit Vlaanderen 
Hiermee had Vlaanderen een tewerk
stellingspolitiek kunnen voeren ten 

gunste van minstens 25000 werklo
zen 

Met verontwaardiging stelt de 
Volksunie bovendien vast dat 600 ar
beiders en bedienden in de Vlaamse 
vestigingen van Verlipack opgeofferd 
worden aan de unitaire politiek Het 
dossier Verlipack zou immers wat be
treft Merksem en Mol reeds een hele 
tijd een oplossing gekend hebben, 
indien de regering onder Waalse chan
tage met dwars had gelegen De toe
komst van de bedrijven in Merksem en 
Mol wordt immers door de centrale 
regenng gekoppeld aan de Verlipack-
zetels in Wallonië 

De vele miljarden naar CS en het 
gevaar voor de tewerkstelling van de 
Vlaamse werknemers van Verlipack 
bewijzen zonneklaar de katastrofale 
gevolgen voor Vlaanderen van de 
slechte regeling inzake de zogenaamd 
nationaal gebleven ekonomische sek
toren en het ekonomisch unitansme 
Het IS de hoogste tijd dat men in 
Vlaanderen de noodzaak van ver 
doorgedreven federalisme ook op 
ekonomisch vlak zou inzien' 

Sportpark „De Nekker" te Mechelen 

VU-sport en gezinsdag 
zondag 12 mei 

Van 9 u 30 tot 12 u Symposium 
Sportbeleid in Vlaanderen' met ruim

te voor diskussie wordt hier het werk-
dokument voorgesteld inzake sportbe
leid samengesteld door de VU-sport-
kommissie 

Van 9 u 30 tot 18 u. 

Volleybaltornooi (voonnschrijving) 
max 18 ploegen 

Voetbaltornooi (voonnschrijving) 
max 16 ploegen 

Tennis 2 velden worden voorbe
houden voor initiatie onder leiding van 
bevoegde mensen 

De andere 2 velden zijn ter beschik
king voor de mensen die vrij willen ten
nissen Ceigen matenaaO 

Squash gedurende de ganse dag 
staan 3 squashboxen ter beschikking 
Van 11 u tot 12 u en van 14 u tot 15 u 
wordt er initiatie gegeven 

Zwemmen in het meer is er een af
gebakende zwemzone voorzien 

Wandelen het uitgestrekte park 
het meer en de mooie omgeving nodi
gen uit voor enkele uurtjes wandelen 
Om 14 uur is er een wandeling onder 
leiding van de voorzitter van de Wiele-
waal" en in het gezelschap van de Kol-
legas uit de TV-sene 

Volkssporten oude volksspelen 
staan in het park opgesteld onder 
leiding van een monitor kan men er 
sjoelen baschieten enz 

Petanque precisiewerpen op een 
speciaal hiervoor aangelegde terrein 

Vissen een meer van 35 ha staat 
ter beschikking, wel zelf lijn en aas 
meebrengen 

Windsurfen met in de namiddag 
gelegenheid tot initiatie Huur matenaal 
200 fr per uur 

Tafeltennis 

Van 14 u tot 18 u 

Atletiek vierkamp 60 m spurt ver-
spnngen kogelstoten 1 500 m bepalen 
de 4-kamper van de dag 

Aerobic in 2 oefensessies om 14 u 
en om 15 u 

Karate-imtiatie en worstelen 

Speciaal voor de kinderen een ani
matieprogramma onder leiding van 
monitoren en een speeltuin 

In het sportpark De Nekker kan 
men ook gaan kijken naar de interna
tionale handboogschutterswedstnjd 
een mini-zoo een duivententoonstel-
ling en het optreden van het stadspop-
penteater 

Op slechts 15 minuten van het 
sportpark wordt in de namiddag de 
Hanswijkprocessie gehouden 

Het grote cafetaria zal instaan voor 
drank en middagmaal (tegen demokra-
tische prijzen 150 f r j 

Omstreeks 18 u volgt de prijsuitrei
king voor de kompetitienummers en 
eindigt de VU-sport- en gezinsdag 
1985 

De toegangsprijs voor dit alles be
perkt zich tot 60 fr per persoon 
Kinderen tot 14 jaar mogen gratis 
binnen 

Alle aanwezigen zijn tevens verze
kerd via de Sport-I--verzekering van 
het BLOSO 

->«1 
INSCHRIJVINGSSTROOK 

Onderget Afd 

Adres 

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

•(( Symposium „Sportbeleid in Vlaanderen" 

pers X 60 fr = 

•ü: Ploegsporten 

Voetbal 

Volleybal 

ploeg(en) x 600 fr = 

ploeg(en) x 300 fr = 

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

fi" Handtekening 

L . 
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Tewerkstelling 
in Mol 
opgeofferd 
aan Waalse 
belangen? 

De Volksunie arr Turnhout stelt 
vast dat de Kempen een steeds groter 
slachtoffer van Belgische toestanden 
en Waalse chantage wordt De ekono-
Tiisch verantwoorde RTT miljardenbe-
stelling van de overheid bij Bell en 
Atea dreigt steeds meer in het ge
drang te komen ten voordele van het 
sterk politiek gesteunde Waalse 
ACEC 

Het met sluiting bedreigde glasbe-
drijf in Mol is nog het meest rendabele 
van de vijf Verlipack-vestigingen in het 
land Dit wordt trouwens bewezen 
door het feit dat er al onmiddellijk een 
kandidaat-overnemer voor is Aldus 
zou dit stuk tewerkstelling in de Kem
pen grotendeels en zonder overheids
steun (lees gemeenschapsgeld) kun
nen gevnjwaard blijven Dit dreigt nu 
echter onmogelijk te worden omdat de 
regenng onder Waalse druk de Molse 
vestiging koppelde aan de onleefbare 
Verlipack-filialen in Ghlin en Jumet De 
regenng wil een globale overname 
zodat onleefbare Waalse vestigingen 
mee kunnen profiteren van de troeven 
die Mol nog wel kan voorleggen Om 
Waalse ministers te plezieren (en elek-
torale voordelen te bezorgen) wordt 
zo de redding van een belangnjke 
tewerkstellingsmogelijkheid in de 
Kempen zwaar gehypotekeerd 

Een regenng die een dergelijke poli
tiek voert en anderzijds zegt alles in 
het werk te willen stellen voor een 
ekonomische omschakeling van de 
Kempen als noodgebied verliest to
taal haar geloofwaardigheid aldus de 
V U arr Turnhout 

Willy Kuijpers 
te Edegem 

Op vrijdag 26 apnl e k gaat er in het 
Gemeenschapscentrum Drie 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 intei'essante en 
leerrijke avond Wij hopen dan ook dat 
u aanwezig zult zijn Inkom gratis 

WTt 

9,75 % 
Uw hypotheek 

wordt betaalbaar 
Vanaf 25 maart werden de 
tarieven voor hypothecaire 
leningen bij de Groep Ar-
genta met 0,50% verlaagd 
Trouwe spaarders kunnen 
voortaan een lening aangaan 
vanaf 9,75% 
Leningen voor iedereen en 
voor alle doeleinden worden 
toegestaan vanaf 10,75% 
De marktrentevoet beloopt 

momenteel 11,75% Wist b 
dal u met een rentevermin
dering van 1 % op een kre
diet van 3 mio op 20 jaar 
met minder dan 500 000 Ir 
bespaart'' 
Een soepele beslissing bin
nen de 10 werkdagen kan ge
waarborgd worden 
Het loont dus de moeite om 
eens te informeren - geheel 
vrijblijvend - bij 

de Groep Argenta 
Antwerpen Belgielei 144 - tel 03/23078 10 post 300 
Oostende Stockholmstraat 39 - tel 059/704662 
Roeselare Meiboomlaan 5-7-9 - tel 051/228469 
Tongeren Neremweg 3 - lel 012/23 58 41 

of bij een van haar meer dan 1 000 erkende krediet- bemidde
laars 

Ook op afbetalingskrediet 
werd op 25 maart een aan
zienlijke rentedaling doorge
voerd Het maandelijks la-
stenpercentage bij de 

Groep Argenta bedraagt dan 
nog slechts 0,60% voor ie
dereen en voor gelijk welk 
doel 

onthaalhost(ess) 
laborant(e) Al 
laborant(e) A2 
verpleegassistent(e) 
gebrevetteerde verple(e)g(st)er 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

Lodewijk De Meesterstraat 3, 2700 Sint-Niklaas 
Het OCMW van Sint-Niklaas gaat over tot het aanleggen van wervings
reserves met een duurtijd van twee jaar, voor volgende funkties 
HALF-TIME en/of FULL-TIME 

gegradueerde verple(e)g(st)er 
vroedvrouw/man 
toezichttstter onderhoudspersoneel 
hulpkoWkin) 
gezinshelp(st)er 

met het oog op benoeming in vast dienstverband 
Alle funkties zijn te begeven zowel voor mannelijke als voor vrouwelijke 
kandidaten 
Op aanvraag wordt aan geïnteresseerden een inlichtingsformulier 
toegestuurd dat alle nuttige en/of vereiste inlichtingen bevat Het dient 
aangevraagd aan het OCMW-sekretanaat op bovenvermeld adres Tel 
03-7766911 toestel 1115 
Gegadigden dienen verplicht hun kandidatuur in te dienen aan de hand 
van een inschrijvingsformulier dat gratis ter beschikking wordt gesteld 
Kandidaturen kunnen worden ingediend voor meerdere funkties (in
dien men aan de gestelde voorwaarden voldoet) maar daartoe dient tel
kens een afzonderlijk inschrijvingsformulier ingevuld 
Uiterste datum voor het indienen van de kandidituren (datum post
stempel) 31 5 1985 
Namens hel OCMW 
De sekretaris De voorzitter, 
E. Verstraeten R Van Ransf 

& 
BGJG 

GEZINSVAKANTIE-
FAMILIATOURS vzw 
in het vakantiehuis 
REIGERSNEST 
zi jn gez innen w e l k o m 
A k k o m m o d a t i e voo r k inderen 
Jeugdate l ie r m juli en augus tus 
Natuurwande l ingen , spor tan imat ie 
Vakan t ie v o o r zest igp lussers 

Reserveer nu 

Reigersnest , Pr ins Boudewi jn laan 39 
8460 K O K S I J D E - S T - I D E S B A L D 
Tel 0 5 8 - 5 1 2 9 2 5 

Voor andere vakantiemogelijkheden in binnen- en buitenland stuur deze 
advertentie naar GEZINSVAKANTIE FAMILIATOURS Troonstraat 125 
1050 Brussel Tel 02-5124038 51391 70 en u ontvangt ons GEZINSVA 
KANTIEBOEK 1985 (108 biz) (Verg Al 179) 

L 

0€iK€KCll 
• 24 j gehuwde dame met diploma 
van hoger secundaire beroepsschool, 
afdeling bureelwerken met tamelijk 
goede kennis van Frans en Engels en 
ervanng als bediende-terminaliste 
zoekt een betrekking in het Brusselse 
of ten westen van Brussel 
Voor inlichtingen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger J Valkeniers, 
tel 02-5691604 

• Dame 26 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt werk Diploma licen
tiaat biologie-dierkunde Ref nr 0740 
Belangstellenden kunnen kontakt op
nemen met volksvertegenwoordiger 
Joos Somers via het Vlaams Nationaal 
Centrum Ontvoeringsplein 1 te 28(X) 
Mechelen tel 015-209514 Gelieve 
het ref nr te vermelden 

• Jonge juffer afgestudeerd aan de 
kokschool Spermalie zoekt plaats als 
kok in Restaurant of Hotel liefst in de 
omgeving van Kortrijk 

Inlichtingen bij Volksvertegenwoor
diger Franz Van Steenkiste Zegor van 
Heulestraat 40 te 8710 Kortrijk Heule 
(tel 056 35 7992) 

ANTWERPEN 
APRIL 

18 NIJLEN Kadervergadering VU in lokaal Kempenland om 20 u 30 
18 EDEGEM In Drie Eiken om 20 u voordracht door dhr Jo Lebeer 

over Gezondheid eigen keuze ' Inr Kult Kring en V N S E 
19 AARTSELAAR kaartavond in zaal Rodenbach om 20 uur Inschrijven 

vanaf 19 uur Org Aartselaarse Vlaamse Kring 
19 ZWIJNDRECHT-BURCHT Vlaamse Zangavond met muzikale be

geleiding om 20 u in het Vlaams Huis, Polderstraat te Zwijndrecht 
Org vzw Vlaams Huis 

19 NIJLEN Kaartprijskamp Pressen in lokaal Kempenland om 20 u Inr 
VUJO 

19 BERCHEM Lic Geschieldenis Frank Seberechts spreekt over De 
DEVLAG de extreme vleugel in de kollaboratie om 20 u in het kult 
centrum Berchem (Driekoningenstr) Org Vlaamse Knng 

20 SINT-KATELIJNE-WAVER 20ste Vlaams Dansfeest op zaterdag 
20 apnl om 21 uur in de zaal Graaf DEIissem te O-L-Vrouw-Waver, 
met orkest Waltra o l v Stan Philips 

20 EDEGEM In Dne Eiken om 20 u kaartavond Inschrijven op 
voorhand Inr V N SE 

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

20 EKEREN Jaarlijks VU-lentebal in zaal De Boterham (Veltwijcklaan 
23) Tombola met waardevolle prijzen Deuren 20 u Inkom lOOfr 
Discobar Tyl Uilenspiegel' 

21 WOMMELGEM Dienstbetoon van Bart Vandermoere. van 11 tot 
12 u in Den Klauwaert 

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

22 SINT-AMANDS twee zitdagen voor het invullen van uw aangifte
formulier Telkens van 19 u 30 tot 21 u in lokaal „Ie Dien van Droo-
genbroeckstraat 53 in Sint-Amands Geheimhouding gevrijwaard en 
helemaal kosteloos Ook op 29 apnl 

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

23 WOMMELGEM Oostkantonsi Diavoorstelling met kommentaar van 
Walter Luyten in Den Klauwaert om 20 u Als voorbereiding op 
autocar-tnp naar deze streek 

25 BERCHEM FVV-reis naar Sint-Truiden Vertrek om 7 u 45 aan Ber-
chemstation aankomst om 9 u op Grote Markt te Sint-Truiden Inlich
tingen bij José Van Thillo, Karmelietenstraat 77 te Berchem 
Telefoon 03-4496060 

27 LINT 3de VUJO-bal in zaal t Gulden Vlies, Duffelsesteenweg 31 in 
Lint Voorverkoop 50 fr - Inkom 70 fr 

27 BORNEM (Mariekerke) Journalist Louis De Lentdecker houdt 
bespreking van zijn boek ,Requiem voor Leopold III in het Parochie
huis in de Omgangstraat Aanvang 20 uur Toegang gratis Org 
Vlaamse knng i s m Emm Rollierknng 

28 SCHILDE Openbare dienstverlening van 11 u tot 12 u door 
provincieraadslid Bart Vandermoere in cafe De Schilde Hoek 
Tumhoutsesteenweg en Brasschaatsebaan 

30 WOMMELGEM Ledenvergadenng in lokaal Den Klauwaert om 
20 uur Gast Paul Van Grembergen, VU-fraktieleider in de Vlaamse 
Raad 

MEI 
1 ZWIJNDRECHT-BURCHT Fietsrally over ± 3 0 km Vertrek om 

11 u aan het Vlaams Huis, Polderstraat te Zwijndrecht Deelname 
70 fr (soep + boterham inbegrepen) Org Vlaamse Knng Schelde-
meeuw 

4 ZWIJNDRECHT-BURCHT Kindertoneel De Rattenvanger van Ha-
meln" door jeugdteater Nele Om 14 u 30 in de turnzaal van de 
Meisjesschool Schoolstraat te Zwijndrecht Inkom 50 fr Org Vlaam
se Knng Scheldemeeuw 

4 ANTWERPEN Diensttjetoon van 13 u 30 tot 14 u 30 in zaal De Bo
terham" Veltwijcklaan 23 te Ekeren door Bart Vandermoere 

11 BORNEM Akademische zitting t g v het 10-jarig bestaan van de 
Vlaamse Knng „De Bron" gevolgd door receptie, in de Zolderzaal van 
het Cultureel Centrum om 15 uur 

GEMEENTE ZOERSEL 
Het gemeentebestuur van Zoersel zal overgaan tot aanwerving van 

2 klerken onder de volgende voorwaarden 
A. ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN 

1 Belg zijn, 
2 Van goed gedrag en zeden zijn, 
3 Voor mannelijke kandidaten voldaan hebben aan de dienst

plichtwetten, 
4 Lichamelijk geschikt zijn, 
5 Leeftijd minimum 17 jaar, maximum 50 jaar 
De leeftijdsvoorwaarden moeten vervuld zijn op de uiterste datum 

voor het indienen van de kandidaturen, met dien verstande dat de 
maximumleeftijd met mag overschreden zijn op de datum van de 
indiensttreding (maximum leeftijd evenwel verhoogd met 5 jaar 
ingevolge toepassing van pnonteitswetgeving), 

6 Vaste benoeming volgt na een proefpenode van 6 maanden 
B. BIEZONDERE AANWERVINGSVOORWAARDEN 

1 In het bezit zijn van een diploma van lager middelbaar onderwijs 
of gelijkwaardig, 

2 Slagen in een bekwaamheidsproef omvattende 1 opstel, 2 diktee 
en tektsverbetenng, 3 mondelinge proef 4 daktyloproef Werfreser-
ve geldig tot 24 maanden na de bekwaamheidsproef 
C. INDIENEN DER AANVRAGEN 

De aanvragen dienen op het gemeentebestuur toe te komen bij 
aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs, uiterlijk op 10 mei 
1985 Een afschrift van het diploma en een curriculum vitae dienen 
toegevoegd te worden 

Verdere inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij het gemeen
tebestuur van Zoersel, sekretanaat Kasteeldreef 55,2241 Zoersel tel 
03-3840000 (Adv) 
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Open-oorzittingen minister Hugo Schiltz 

Massa's sprekers-
één aandachtige toehoorder! 

V e r l e d e n w e e k g ing z o w e l te Ekeren ais te Z o e r s e l een „ O p e n - o o r -
z i t t i ng " d o o r waar m in i s te r Sch i l t z aandach t i g te lu i s te ren geze t w e r d 
naar de ve le v ragen d ie een ta l r i j k o p g e k o m e n pub l i ek op hem a fvuur 
de Het b i ezonde re en in fe i te o r ig ine le van deze a v o n d e n is da t 
t u s s e n het g e h o o r da t de ganse a v o n d het w o o r d heef t , nu eens een 
po l i t i eke r zi t d ie met „ o p e n o r e n " lu i s te r t naar wa t leef t b i | de m e n s e n 
En het is een v e r d i e n s t e van H u g o Sch i l t z dat h i | d i t in i t ia t ie f g e n o m e n 
heef t m tegens te l l i ng to t ve le andere po l i t i e ke rs d ie ve r van de m a s s a 
s t a a n -

Een overzicht geven van de talrijke 
vragen is onmogelijk Daarom een 
greep uit een aantal tema s die aan bod 
kwamen 

Werkloosheid 
De werkloosheid in het algemeen en 

dan vooral de jeugdwerkloosheid is 
een bekommernis voor velen Terecht 
werd aangeklaagd dat jongeren door
dat ZIJ niet aan bod komen op de 
arbeidsmarkt na hun opleiding herleid 
worden tot nutteloosheid en in feite 
hun kapitaal aan opgedane kennis dag 
aan dag zien verminderen 

Het was een gelegenheid voor 
Hugo Schiltz om te verwijzen naar het 
zopas door VU-senator Van Oote-
ghem ingediende noodplan tegen de 
jeugdwerkloosheid 

Moeten om uit de krisis te komen de 
belastingen met snel en drastisch ver
minderd worden zodat deze inspuiting 
nieuwe investeringen en dus nieuwe 
werkgelegenheid kan scheppen was 
een tweede belangssteliingspunt 
Hugo Schiltz verwees hier naar het 
demagogische van deze neo-liberale 
stelling die voorbijgaat aan de realiteit 
van de rotslechte openbare financiën 
in dit land Het jaarlijkse deficit van 
meer dan 500 miljard moet gefinan
cierd worden met leningen die hoge in
tresten veroorzaken en morgen door 
onze kinderen zullen moeten afgelost 
worden Deze werkwijze laat geen 
ruimte voor een belastingvermindenng 
die deze druk nog zou verhogen' 
Beter ware het VU-voorstel uit te 
voeren waarbij bij de opmaak van de 
begroting elke uitgavepost grondig op 
zijn werkelijke noodzakelijkheid zou 

onderzocht worden Tegelijkertijd 
werd gewezen op de ingebouwde 
krankzinnige uitgavenlogika die de 
grondwetsherziening van 1980 mee
gebracht heeft met zijn onzinnig kon-
sumptiefederalisme Terecht noemde 
Hugo Schiltz dit pervers federalisme" 
als een der grote oorzaken van de te
korten waarmee we opgezadeld zitten 
Een verwijzing naar Cockenll-Sambre 
volstaat hieri 

Vrede en veiligheid 
Gevraagd werd naar het raketten-

standpunt van de Volksunie en meer in 
't biezonder of de Volksunie tegen 
deze raketten is of tegen de wijze 
waarop ze geplaatst werden door de 
regering Hugo Schiltz verwees hier 
vooral op het feit dat de raketten een 
onderdeel zijn van een ganse vredes-
problematiek Er moet, aldus de minis
ter, duidelijk gesteld worden dat het 
met belangrijk is of men elkaar nu vijf 
keer of zes en half keer kan vernieti
gen i En dan nog aan een kostpnjs die 
onzinnig is in een wereld die nog 
zoveel honger kent Als echter dan 
nog vast komt te staan dat de raketten 
te Florennes zoals in de rest van 
Europa enkel kunnen gebruikt worden 
vanuit Washington zonder tussen
komst van de Europese landen maar 
dat de weerbots vanuit Rusland wel 
onmiddellijk terugvalt op onze hoof
den Dan IS het toch normaal dat kleine 
overbevolkte landen zich vragen stel
len over hun toekomst En wat de 
zogenaamde verplichtingen betreft 
moet duidelijk gesteld worden dat de 
NAVO een bondgenootschap is waar 
de deeldnemende landen allen beslis
sen wat ze samen gaan doen, mets 
meer maar ook mets minder' 

Deze week 
in Knack Magazine 
Wie zijn de Groenen ? 

Ook in Vlaanderen zijn de Groenen in alle peilingen onstuitbaar in 
opmars. Wie zijn die Groenen en wat hebben ze met Vlaanderen 
voor? Knack tekent het beeld van een nieuwe politieke beweging. 

Haren-Buda 
Iedereen kent Haren-Buda, want er zijn 
zelfs liedjes over gemaakt Maar wie 
weet dat het deel uitmaakt van Brussel' 
Het portret van een vergeten Brabants 
dorp tussen rangeerstations en auto
kerkhoven 

Herman De Ceninclc 
Hard op de Tong is een reeks van pole 
mische voordrachten, die m samen
werking met Knack in de Brusselse 
Beursschouwburg worden gehouden 
Aan het woord is deze keer Herman 
De Coninck Wat hij te zeggen heeft, 
verschijnt deze week exclusief m Knack 

Het Vatiiraan 
Frans Verlejien nadert in zijn beschrij 
ving van het leven in Vatikaanstad 
stilaan het epicentrum van de kerke
lijke macht de figuur van de paus 
Maar eerst heeft hij het deze week nog 
over de Vatikaanse media, en dan vooral 
de Romeinse Pravda de Osservatore 
Romano 

Hongeriand Soedan 
Soedan, éen van de hongerlanden van 
Afrika, was de voorbije weken het 

toneel van een staatsgreep Sus Van 
Elzen was onlangs nog in Soedan en 
bericht over wat hij daar toen heeft 
gezien 

Knack Weekend 
Mede op straat 

Hoe moet een vrouw kiezen uit alles wat 
deze zomer mode is'' Met welke jurk, 
rok, broek of trui zit u zeker goed'' 
Knack Weekend vat het voor u nog een 
keer allemaal goed samen 

Een vrouw, een iciewr 
Elke vrouw heeft een kleur die bij haar 
past Zaak is die kleur te bepalen, en 
dan wordt het kiezen van dejuistejurk 
of make up kinderspel En voor het 
kiezen van die kleur bestaat er nu 
een instituut 

Fioraliön 
Eind deze maand staat Gent weer in 
bloei dan worden daar de vijfjaarlijkse 
Floralien gehouden Vooral de azalea en 
de begonia zorgen er voor de nodige 
pracht Wat zijn dat voor bloemen'' 

Onveilig verkeer 
Talrijke vragen gingen ook over 

veilig verkeer en dan meer in t biezon
der over de gevaren die kinderen 
moeten trotseren op weg naar de 
school Een algemeen gebrek aan kind
vriendelijke fietspaden werd vastge
steld omdat bij de aanleg van de 
wegen teveel en feitelijk uitsluitend 
gekeken werd naar de auto als ver 
keerdeelnemer Een frappant voor 
beeld hiervan werd vastgesteld op de 
njksweg Antwerpen-Turnhout waar 
tussen Oostmalle en Schilde slechts 
een smalle met verf afgebakende 
strook de fietsers scheidt van de au
to s Maar er is nog zoveel te doen zo
dat het een dnngende zaak wordt hier 
steeds maar op te hameren in 't voor
deel van kinderen en andere onbe
schermde weggebruikers' 

Havenproblematiek 
Regelmatig doken ook vragen op in 

verband met de haven van Antwerpen 
en het belang voor de tewerkstelling in 
het arrondissement Zo werd ook ge
wezen op de haven van Zeebrugge 
waar volgens verschillende vragen
stellers teveel overheidsgelden in geïn
vesteerd werden onder invloed van 
aannemersfirma's en hierdoor een bij
komende konkurrenbe geschapen 
werd voor de Antwerpse haven Hugo 
Schiltz wees hier nog op het feit dat 
onze produktiviteit onze beste troef is 
en dat hier zeker veel aandacht moet 
aan gegeven worden 1984 is echter 
nog altijd een rekord voor de Antwerp
se haven' 

Opmerkingen kwamen er ook over 
de hoge druk die de ondernemingen 
ondergaan van fiskale en sociale ver 
plichtingen zodat hun loonkost te hoog 
IS en er moeilijkheden vooral voor 
uitvoer van onze produkten ontstaat 
Hugo Schiltz wees hier op de anomalie 
die er in bestaat hoge vennootschaps
belastingen te eisen van welvarende 
bednjven en nog meer subsidies aan 
het bednjfsleven terug te geven maar 
dan aan verlieslatende en dikwijls ten 
dode opgeschreven bednjven Dat is 
afnemen van de goeden en schenken 
aan de slechten Het VU-voorstel zo
als opgenomen in de kongresteksten 
van Kortnjk is dan ook het enig alterna
tief waar het de afname van de ven
nootschapsbelastingen en van de sub
sidies voorziet als alternatief Dan pas 
zullen toekomstgenchte investeringen 
kunnen gepland worden door onze 
werkgevers om aldus meer werkplaat
sen te kunnen voorzien' 

Deelgemeenteraden 
In Ekeren kwam de fusieproblema-

tiek ook aan bod waarbij vastgesteld 
werd dat er te weinig rekening gehou
den wordt met de eigenheid van de 
distnkten zodat zaken afgeschaft wor
den die beter behouden worden 
(speelpleinwerking feestverlichting) 
en tevens nutteloze zaken voorzien 
worden Hugo Schiltz kon hier verwij 
zen naar het wetsvoorstel ingediend 
door Andre De Beul voor het invoeren 
van deelgemeenteraden die aldus zou
den tegemoetkomen aan veel proble
men 

We zouden nog verder kunnen 
gaan met het opnoemen van de talrijke 
problemen die aan bod kwamen tij
dens deze open-oorzittingen Als illus 
tratie een voorbeelden van mensen die 
tussen de plooien van de sociale wet 
geving vallen Een zelfstandige moet 
voortwerken omdat hij de aangeboden 
werkplaats bij de gemeente met kan in 
nemen omdat hij geen werkloze is 

Het aantal aanwezigen de tainjke 
vragen kortom de spontane inzet van 
de vragenstellers bewijzen dat het 
initiatief van de open oorzittingen 
een nuttig en leerrijk kontakt is en voor 
herhaling vatbaar' 

Hugo HERMANS 

ALLE ROUWKLEDING 
voor dames en heren 

De meest uitgebreide kollekties 
zwart en grijs 

voor dames en heren. 
Alle denkbare maten ! 

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

De Grote Belgische Modezaak 

SUCCES KLEDING MEYERS 
Boomsesteenweg 35 Aartselaar 

Oude Autostrade Antwerpen-Boom-Brussel 
OPEN alle dagen van 9 tot 18 uur - vrijdag feest- en koopjesavond tot 

21 uur - zaterdag van 9 tot 18 uur - zon- en feestdagen gesloten. 

Geslaagd 
kinderpaasfeest 
te Wommeigem 

Wie gezegd zou hebben dat het die 
dag mooi weer zou zijn werd waar
schijnlijk voor gek verklaard Maar de 
weergoden waren ons goedgezind en 
de regen bleef uit tot de laatste kinde
ren „Den Klauwaert verheten 

Profiteren dus maar van dat mooie 
weer de zon scheen zelfs vnj behoor 
lijk, en met zo'n 35 kinderen wandelden 
we naar de Kastanjelaan nr 4 bij Ward 
en Sonja Daar hadden enkele paas-
klokken eens extra hun best gedaan 
en de tuin vol [jaaseieren gedropt 
Lang duurde het echter niet of die 
werden door de kinderen gezocht 
gevonden en opgeraapt 

Daarna ging het terug naar Den 
Klauwaert" waar naar jaarlijkse ge
woonte chocolademelk en koffiekoe-
ken al klaar stonden Eerst waren er 
echter ook nog enkele tekenfilmpjes 
waaraan zowel jong als oud veel ple
zier beleefden (later zouden de kijkcij

fers uitwijzen dat er bij de volwasse
nen beduidend meer belangstelling 
was dan bij de kinderen ) 

Tussen de versnaperingen was er 
ook nog Lutgaar die met zijn gitaar en 
kele liedjes begeleidde en met de 
kinderen zong Dit jaar was er ook een 
tekenwedstrijd De tekeningen hingen 
tentoon in Den Klauwaert Voor de 
goede gang van zaken werd iedereen 
met een pnjs bedacht maar per leef-
tijdskategone werden er ook nog eer
ste pnjzen toegekend aan Bart Pa-
linckx (tot 4 jaar) Eefje Verswijfeld (5 
tot 6 jaar) Corinn^ Geel (7 tot 8 jaar) 
en Veerle Lemouche (9 jaar en ouder) 

Na nog enkele filmpjes begonnen 
de eersten terug naar huis te vertrek
ken Toen de laatsten Den Klauwaert 
verlieten vielen de eerste druppels 
regen Maar de dag was goed ge
weest ' 

Koenraad 

Studiedag over een 
gemeenschappelijk 
landbouwbeleid 

Onder het tema De toekomst van 
het gemeenschappelijk landbouwbe
leid orgamzeren het Algemeen Boe 
rensyndikaat en de VU Europarie 
mentsleden Jaak Vandemeulebroucke 
en Willy Kuijpers een studiedag rond 
de problematiek van het landbouwbe
leid waarbij het de bedoeling is ver 
trekkende van de akute problematiek 
van het Europees landbouwbeleid te 
werken aan een alternatieve visie op 
deze kwestie 

Deze studiedag vindt plaats in het 
gebouw van het Europees Parlement 
Belliardstraat 97 te 1040 Brussel op 
maandagt 29 apnl 1985 

Programma 
10 u 10 u 30 Welkom koffie 

10 u 30-13 u Niko Wegter woord

voerder van EG-kommissaris Andries 
sen over De toekomst van het Euro
pees gemeenschappelijk landbouwbe
leid met achteraf gelegenheid tot vra
gen stellen en diskussie 

15 u 16 u 30 de heer Palz ambte
naar bij de Europese Kommissie over 
Hoe de Europese overschotten weg 

w e r k e n ' Werken met energiegewas 
sen met mogelijkheid tot vragen 

16 u 30-17 u konklusies 

Voor 25 apnl graag een seintje 
indien u overweegt deze studiedag bij 
te wonen 

Dit kan schriftelijk of telefonisch op 
ons sekretanaat Europees Parlement 
Belliardstraat 97 1040 Brussel (bureau 
358) tel 02 2342358 
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Ronse 
vervoer 

Om ontvolking tegen te gaan en werkgelegenheid te bevorderen 

VU-kader Oudenaarde-
vraagt beter openbaar 

Tijdens een bi jeenkomst van het Volksuniekader van het arrondis
sement Oudenaarde-Ronse werd, op initiatief van de Volksunieafde
ling Z w a l m een evaluatie gemaakt van het openbaar vervoer in 
Zwa lm. 

Hierbij werd vooral aandacht besteed aan de op- en neergaande 
pendel van Brussel en Gent vla de stations SInt-DenI js-Boekel en 
Zwalm-centrum, en vla de autobusli jnen 82a (Ronse-Zottegem), 89a 
(Oudenaarde-Zot tegem) en 704 (Gent-Gavere-Zot tegem). O o k de 
schoolpendel naar Zot tegem en Oudenaarde werd onder de loep 
genomen. 

Het Volksuniekader stelt vast dat 
voor de pendelaars komende uit Gent 
(via Oudenaarde) de tijdsduur die ver
loopt tussen einde arbeidsaktiviteit en 
aankomst in de stations van Sint-
Denijs-Boekel en Munkzwalm te lang 
IS (er vertrekt pas iedere 54 minuten 
na het uur een trein) 

In de kou! 
Dat de Gentse kanaalzone en de 

Oudenaardse industriezone via het 
openbaar vervoer niet bereikbaar zijn 

Schoolgaande jeugd die in Zotte
gem en Oudenaarde les volgt ofwel 
veel te vroeg of te laat de schooi 
bereikt 

De ploeg- en weekendwerkers blij
ven in de kou staan 

Buslijnen doen enkel de randgebie
den van Zwalm aan 

Niet alle busstopplaatsen zijn van 
schuilhokjes voorzien 

De aansluiting van de IC-treinen uit 
Brussel met de bussen in Zottegem is 
niet verzekerd 

De pendelaars van de lijn Oudenaar
de-Zottegem wiens tewerkstellings-
plaats zich niet in de onmiddellijke 
omgeving van het station bevindt en 
wiens arbeidsaktiviteit pas om 17 u in 
Brussel of in Gent eindigt bereiken via 
het openbaar vervoer Roborst of Sint-
Blasius-Boekel pas na 20 u 

Z-kaart 
De pendelaars van Sint-Mana-La-

tem. Nederzwalm, Meilegem, Beerle-
gem, Paulatem en Hundelgem voor 
Brussel kunnen enkel een beroep 
doen op de lijn Gent-Gavere-Zotte
gem indien zij tewerkgesteld zijn in de 
onmiddellijke omgeving van het sta
tion, ZIJ het voorrecht hebben van 
vlottende uren en slechts tussen 34 a 
36 uren per week moeten presteren 

Ten slotte wordt de invoering van 
de Z-kaart een gecamoufleerde prijs
verhoging genoemd 

Al om die redenen eist het Volks
uniekader dat bij de aanpassing van de 
dienstregeling op 1 juni aanstaande de 
uurregeling van de treinen vanuit Gent 
naar Zottegem en Oudenaarde zou 
aangepast worden aan de normale 
werktijden tijdens de spitsuren 

Dat de schooltrein in Zottegem om 
12 u 15 I p V om 12 u zou vertrekken 
en dat rekening wordt gehouden met 
de werktijden en met de aanvang van 
de lesuren der scholen Tevens wordt 
gevraagd dat aandacht zou besteed 
worden aan de ploeg- en weekend
werkers Dat aan iedere bushalte van 
de buslijnen die Zwalm doorkruisen 
een schuilhokje wordt geplaatst (lijn 
704 in Nederzwalm en Meilegem - lijn 
89a omgeving Sint-Annakapel te Ro
borst) 

Dat een supplementaire bus wordt 
ingelegd op de lijn 89a tussen 18 u en 
20 u Hierbij wordt vooral gedacht aan 
een bus die de aansluiting verzekert 
met de IC-treinen vanuit Brussel-Zuid 
( 1 7 4 4 - 1 8 2 7 1 7 4 2 - 1 8 4 1 1 8 1 8 -
1850) en met de IR-treinen vanuit 
Gent ( 1 8 0 4 - 1 8 2 4 , 1 8 1 1 - 1 8 4 4 ) 
Een bus vertrekkende vanuit Zotte
gem om 19 u voldoet aan deze voor
waarden Dat betere verbindingsmo-
gelijkheden naar Brussel worden voor
zien via de lijn 704 en dat een recht
streekse busverbinding Zwalm-Cen-
trum-Gent wordt verwezenlijkt 

Het Volksuniekader eist dat in af
wachting van een supplementaire bus 
tussen 18 en 20 u, de bus met ritnum-
mer 87 van de lijn 89a vertrekkende in 
Zottegem om 18 u de aansluiting ver
zekert met de IC-trein 716 (Brussel-
Zuid 1718 - Zottegem 1750) 

In een antwoord op een onlangs 
gestelde parlementaire vraag van VU-
kamerlid Johan De Mol mogen de 
bussen slechts 5 mm wachten Op 
12 februan '85 waren de pendeltrein 
4906 (Brussel-Zuid 1708 - Zottegem 
17 47) en de IC-trein 716 (Brussel-Zuid 
1718 - Zottegem 1750) in vertraging 
De bus vertrok nochtans stipt om 18 u 
zonder de aansluiting te verzekeren 

Werkbevorderend 

Het Volksuniekader eist eveneens 
gezinsvnendelijke tarieven voor trein 
en bus 

Het Volksuniekader van Oudenaar
de-Ronse betreurt nogmaals de af
schaffing van het station van Roborst 
en stelt de vraag of het ekonomisch 

verantwoord is lege (tijdens de dag) 
en halfvolle (morgen- en avondpiek) 
bussen in te schakelen, terwijl de 
volledige infrastruktuur aanwezig is 

Het IS eveneens van mening dat het 
station van Zwalm-Centrum moet be
houden blijven 

Het Volksuniekader is dan ook te
recht van oordeel dat in de huidige si
tuatie van een tekort aan werk in eigen 
streek alleen een goed openbaar ver
voer in menswaardige omstandighe
den de demografische neergang van 
het gewest kan afremmen 

De Volksuniekaderleden van het 
arrondissement Oudenaarde-Ronse 
dringen er dan ook op aan dat de be
leidsverantwoordelijken bij de aanpas
sing van de dienstregeling met hun 
grieven zouden rekening houden 

OOST-VUUNDEREN 
APRIL 

19 SINT-NIKLAAS Gespreksavond met Robert Lafailte, hoofdredak-
teur van de Gids voor Zelfhulptechnieken over zelfhulp in opmars 
Om 20 u 30 in „het Centrum", Grote Markt, Sint-Niklaas Toegang 
100 fr - (DJP 60 fr Org Centrum voor Man, Vrouw en Gezin 

19 ZWALM Voordracht door Vic Anciaux over „Toenstisch 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 Inschr bij Marcella Tack 
053-21 14 97 - 150fr deelname onkosten 

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 LOVEN DEGEM 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 i Org Vlaamse Vriendenknng 
Lovendegem en Vinderhoute 

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

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

28 ASSENEDE Samen naar het Vlaams-Nationaal Zangfeest te Ant
werpen Kaarten in voorverkoop bij Ivan Acke, tel 091-44 9204 aan 
300 fr i p v 325 fr 

VU-Ronse op wandel met BOB 
Het leek die Paasmaandag een mid

dag te worden van onophoudelijk 
neergutsende regen Maar kijk, zodra 
was voorzitter Vic Anciaux met zijn 
gevolg gearriveerd of de paraplu's 
mochten dicht Alleen de stijve bries 
met met onaardige windkracht teister
de de kleine 60 wandelaars op de 
eerste Taalgrenswandeling van de 
Ronsese VU Het ongeveer 7 km lange 
parkoers dat ondervoorzitter Gerard 
Desmijtere had uitgestippeld, liep langs 
en over de officiële taalgrens zoals 
deze in '63 werd vastgelegd, vandaar 
dat WIJ werden begeleid door een 
schare Vlaamse en Waalse BOB'ers 
Sommigen van hen lieten zich zelfs 
niet pramen om met ons mee te stap
pen Ongeveer halfweg, in het Waalse 
Elzele, hield men halt bij het atelier van 
kunstschilder Germaan Bos Zes lito's 
van zijn hand werden er verloot en dat 
artiesten de fysieke inspanningen met 
schuwen, bewees Germaan door zich 
prompt bij onze groep aan te sluiten 

Terug in Ronse werden wij in „Den 
Armen Duivel" opgewacht door sena
tor Walter Luyten en zijn ouders die 
hun adem hadden gespaard om een 
heel repertoire Vlaamse liederen ten 
beste te geven 

Zoals dr Anciaux in zijn gelegen
heidstoespraak zei „Wie spreekt over 
een eerste taalgrenswandeling, moet 
ook voor een tweede zorgen i" Als 
Walter Luyten ons belooft dat hij vol
gend jaar weer de maat komt slaan, 
dan komt dat voor mekaar En de 
BOB'ers zijn ook weer welkom 

Vtc Anciaux en enkele moedigen uitAalter op de Vlaams-Waalse grens 

Kruishoutem rouwt 

In memoriam Gaby Corin 
Op 22 maart 1985, na een dodelijk 

ongeval met ver van huis, heeft Gaby 
ons voor altijd verlaten Daarmee ver
liest de Volksunie-Kruishoutem haar 
voorzitter en steunpilaar 

Een deel van onze jeugdjaren heb
ben we doorgebracht op dezelfde 
schoolbanken Na de studies verloren 
we elkaar uit het oog, om na jaren tot 
de ontdekking te komen dat we samen 
Ijverden ""'^'- ^awoifHe ideaal binnen 
de Volkf 

SIEMENS 

Liefde voor het leven! 
Met de nieuwe Siemens WV 2760 wasmachine wordt 't 
beslist een langdunge lietde Hij wordt een trouwe 
partner voor u, vele jaren lang, cjag na dag. Hij heeft 
dan ook alles méé : 
• roestvnj stalen trommel en kuip, uw garantie voor 

een lange levensduur 
• grote kapaciteit (5 kg) 
• centrifugeren op 350, 600 of 800 t/min. 
• veel programma's waarvan 2 spaarprogramma's, 

toets kleine was en temperatuur naar believfh 
instelbaar 

Vergelijk... en kies Siemens T Raadpleegde[ 

Gaby had de Vlaams-nationale over
tuiging meegekregen van huis uit en 
kwam er openlijk voor uit Het was dus 
geen wonder dat Gaby mee aan de 
doopvont stond van de VU-afdeling 
Zingem Naast zijn werking binnen de 
VU was Gaby tevens een gewaar
deerd antiek- en kunstkenner Met 
enkele vrienden werd dan ook in 1977 
de Vlaamse Knng Zingem opgericht 
waarvan hij jarenlang beheerraadslid 
en sekretans was 

Na zijn huwelijk vestigde hij zich in 
de Kruishoutemse deelgemeente Lo
zer en was er zeer aktief als promotor 
van kunsttentoonstellingen en antiek-
markten Bij de jongste gemeente
raadsverkiezingen kwam hij als VU-er 
op bij de Gemeentebelangen Kruis
houtem, maar moest zich tevreden 
stellen met de wetenschap eerste op
volger van de lijst te zijn Net nu er een 
glimp opdook om z'ijn intrede in de ge
meenteraad te kunnen doen, verliet 
Gaby dit aardse strijdtoneel 

Een vriend en voorvechter is ons 
ontvallen Zijn verlies zal onnoemelijk 
zwaar wegen op de VU-werking in 
Kruishoutem Moge zijn nagedachte
nis een aansporing zijn voor ons om de 
stnjd hardnekkig verder te zetten 

Aan de beproefde families bieden 
WIJ onze innige deelneming aan in de 
zware smart die hen komt te treffen 
Moge de lange rij vrienden en beken
den die eraan gehouden hebben Gaby 
naar zijn laatste rustplaats te begelei
den, een troost en steun wezen voor 
hen die met hun verdnet achterblijven 

Jaak Janin, 
arr voorzitter 

IL 1985 
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Niet praten, maar doen voor de Wolfsputten 

Opgeruimd staat netjes 
De zo rg v o o r het n a t u u r b e h o u d en de w o o n o m g e v i n g is s t eeds 

onze b e k o m m e r n i s gewees t . Hoe het p rach t i ge landeli i l<e D i l beek 
reeds meer dan 50 jaar w o r d t v e r k n o e i d w e r d ons v e r t e l d d o o r onze 
o u d e r s en hebben w i jze l f met lede ogen meegemaak t . P r i va te 
ve rkave laa rs en ze l fs gemeen te l i j ke in i t i a t ieven in s a m e n w e r k i n g met 
m a a t s c h a p p i j e n v o o r soc ia le w o n i n g b o u w h e b b e n het l andschap aan
getast... 

Het is nogal gemakkelijk woonwij
ken en hoogbouw in te planten met alle 
infrastruktuur zonder voorzieningen te 
treffen voor de lager gelegen gebie
den, waar de weleer mooie beken 
werden herschapen in stinkende rio
len. 

Tegelijkertijd moest de gemeente 
steeds meer allerlei soorten afvalmate-
rialen verzamelen en wegvoeren naar 
stortplaatsen buiten de gemeente 
maar ook binnen de gemeente werden 
herbruikbare materialen als kasseien, 
boordstenen en rioleringsbuizen opge
stapeld, naast gesteenten om wegen 
te verharden. 

Daarbij kwam nog dat „koning auto" 
het straatbeeld beheerst en ook in 
winteromstandigheden moet kunnen 
rijden. Daartoe verwachten automobi
listen dat tonnen strooizout worden 
aangewend omdat het allemaal snel 
moet gaan: vroeger werd dit strooi
zout in open lucht bewaard. 

Nochtans blijft het vechten tegen de 
bierkaai als niet elke burger zich in
spant om mee te doen aan de vrijwa
ring van het leefmilieu! 

J. Oe Ridder. 
schepen van Kuituur. 

Onderwijs en Informatie 

Erfenis 
Langs de Stationsstraat in Dilbeek, 

langs de rand van de Wolfsputten, 
werden jarenlang allerlei materialen 
opgeslagen. Het huidige gemeentebe
stuur zit met de erfenis en wil er iets 
aan doen. 

Met inzet van groot materiaal werd 
bovendien een hele strook grond van 
zowat 20 m op 20 één meter diep uit
gegraven in een eerste poging de 
zoutresten van vroeger weg te nemen. 

De Werkgroep Wolfsputten kan 
dan over enige tijd een nieuwe meting 
uitvoeren, zodat we weten of er verbe
tering merkbaar wordt. 

Het gemeentebestuur bewijst daar
door dat de zorg voor een gezond leef
milieu één van haar hoofdbekommer
nissen is, vooral als men daarnaast de 
selektieve ophaling aan huis plaatst 
van papier, karton, glas, e.a. 

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

Laat u deskundig bijstaan door 
specialisten: 

BRABANT 

Schepen Jef De Ridder pakte kwalijke erfenis met de grote middelen 
aan! 

APRIL 
20 VILVOORDE-PEUTIE: Eerste grote Dance-Party in zaal „Vooruit" 

met discobar Kilowatt & Decibel Voorverkoop: 50 fr Kassa: 80 f r 
Org. VUJO-Vilvoorde i.sm. Vlaamse Vormingsknng Vilvoorde 

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

21 BUIZINGEN: met de VU-afdeling op dagreis naar Voeren. Vertrek 
om 7 u. 45 aan het gemeenteplein en 7 u, 50 aan Don Boscokerk 
Inschrijven bij M. Uytenhoeven - Tel.: 02-356.86,71. 

21 SINT-MARTENS-BODEGEM: VU en VUJO nodigen uit op het 5de 
Pannekoekenfestijn, in de gemeenschapslokalen in de Schoolstraat 
van 15 tot 21 uur. 

23 HAACHT: Om 20 u. kan u terecht in zaal „Onder de Toren" in Haacht 
voor het kosteloos invullen van uw belastingbrief en het berekenen 
van de bij te betalen Cof eventueel terug te trekken) belastingen. 
Tevens inlichtingen over het bewijzen van de werkelijke bedrijfsuit-
gaven. Diskreet en vakkundig. 

27 HEKELGEM: Vanaf 18 uur feestmaal van de VU-afdeling in de zaal 
„Sportwereld', Brusselbaan in Hekelgem. 

27 MOLLEM: Mei-klokjesetentje in zaal Welkom, op de Kouter. Zater
dag vanaf 17 u. Zondag 28 vanaf 12 u. 

27 LEUVEN: S.V.O. zorgt voor vervoer naar het Zangfeest. Inschrijven 
en aankoop toegangskaarten in de bar Ciste verd.) van het lokaal 
„Mensen met vragen", Kiekenstraat 1 of bij Paul Clijsters Naamse 
Vest 134, tel. 016-22.34.84. Bus: 180fr. volw.; 140fr. kind. 

28 HEKELGEM: vanaf 11 u. 30 feestmaal van de VU-afdeling in de zaal 
„Sportwereld", Brusselbaan in Hekelgem. 

MEI 
1 TIELT-WINGE: Bezoek aan Keukenhof Nederland Inschrijving bij 

Willy Vandewalle C016-63.46.15 vóór 20 april. Onkosten: volw. bus 
340 fr., inkom 9 gulden: kinderen bus 250 fr., inkom 5 gulden. 

4 MERCHTEM: VU-kaasavond in zaal Harmonie - Vanaf 18 u. 

Naar einde positieve oppositie in Diest? 
Tijdens de gemeenteraadszit t ing van 28 maart jL weigerde burge

meester Van de Kerckhof ( P W ) de Volksunie te laten interpelleren en 
liet vervolgens de raadszaal ontruimen. Volksunie-fraktieleider Re-
naat Rijnders zegde meteen de opbouwende en posit ieve manier van 
opposit ievoeren op. 

RIJSCHOOL 
Ferd. VERBIEST 

MOLENBEEK, 
Leopold ll-Laan 194 

(Viadukt Koekelberg) 
SCHAARBEEK, 

Leuvense steenweg 555 
(Meiserplein) 

ANDERLECHT, 
Bergense steenweg 797 

(Wijk Veeweide) 

Tel. 426.85.94. 
Afzonderlijk 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. 

Ter gelegenhekJ van de anti-raket-
tenbetoging van 17 maar jl. hingen er in 
Diest overat affiches. Dit was duidelijk 
een doom in het oog van PW-burge-
meester Van de Kerckhof. Hij vreesde 
dat er te veel mensen zouden wakker 
geschud worden en gaf de stedelijke 
politie de opdracht de affiches te ver
wijderen uit de lokalen van de stedelij
ke jeugddienst — gevestigd in een 
openbaar gebouw — en ook uit het 
Vrouwenopvanghuis. Bovendien bood 
de politie zich ook met dezelfde be
doeling aan in de Wereldwinkel, wat 
hun echter niet lukte. 

Reaktle 
De Volksunie-raadsleden dienden 

daarop een verzoek tot interpellatie in. 

VU-Buizingen 
naar Voeren 

Leden en medewerkers van de VU-
afdeling Buizingen maken op zondag 
21 april een daguitstap naar de Voer
streek. Vertrek om 7 u. 45 aan het ge
meenteplein en om 7 u. 50 aan de kerk 
van Don Bosco. 

Op het programma staat: een be
zoek aan diverse bezienswaardighe
den in de voormiddag, piknik, een 
natuurwandeling, bezoek aan een pad-
destoelkwekeri] te Kanne en avond
maal. Terug in Buizingen vóór 21 uur. 
Er zijn nog slechts enkele plaatsen 
beschikbaar. De reis is gratis voor de 
leden. Inlichtingen bij voorzitter Miei 
Uytenhoven, tel. 356.86.71. 

Reeds noteren 
De jaarlijkse pensenkermis tijdens 

het 2de weekend van december, werd 
omwille van de parlementsverkiezin
gen vervroegd en zal plaatshebben op 
zaterdag 30 november en zondag 1 
december 1985. 

VU-raadslid Renaat Ripders motiveer
de de interpellatie als volgt: „In de 
lokalen van de stedelijke Jeugddienst 
(jeugdherberg „Den Drossaard") staat 
een prikbord van de stedelijke jeugd-
raad; de affiche die daar hing werd op 
bevel van de burgemeester verwij
derd. Mag de Jeugdraad m.a.w. niet 
meer zelf beslissen welke informatie 
ze naar de jeugd doorspeelt? Het is 
ten tweede zo dat de stad Diest gratis 
een gebouw ter beschikking stelt aan 
het „Vrouwenopvanghuis', maar bete
kent dat dat men „braaf moet zijn en 
geen — naar de persoonlijke smaak 
van de burgemeester — ongewenste 
affiches mag ophangen? (Waarom 
moest deze politie-aktie trouwens ge
paard gaan met een identiteitskontro-
le?). Vervolgens bracht de politie een 
bezoek aan de Wereldwinkel in de 
Koestraat waar ze dreigde een ver
slag op te maken als de affiches niet 
verdwenen; is dit niet een duidelijk 
voorbeeld van intimidatie?" 

14, 15, 16_ 19! 
De Diestenaars tellen vanaf nu een 

nieuwe personaliteit in hun midden: de 
uitvinder van een nieuwe wiskunde. 
Inderdaad, wij hebben allemaal geleerd 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
BREENDONK 

TeL 031-86.71.21 
Voor «AL» uw bieren 

en limonades 
Bijhuizen: Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 

Tftl. 031-36.10,11 

Deheegher Jan. 
Ledeganckstraat ld, G«nt 

Tel. 091-2Z45.62 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R » 
rrs - Geschenkart ikelen 

DE KEIZER 
V A N H E T GOED 

Z I T M E U B E L 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

Openingsuren: Di., woe., vrij. van I3 tol 19 u. 30 
Do., zat. van 10 tot 19 u. 30 
Zondag van 14 tot 18 u. 

Z a a k v o e r d e r KEIZERSTRAAT 2 - I740 TERNAT - 02-562.22.22 
Staf K ie sekoms (op slechts is km van Brussel-centrum) 

dat na 16,17 en 18 komt maar niet de 
burgemeester! Hij zei het volgende: „Ik 
voel me persoonlijk aangesproken; ik 
heb opdracht gegeven de bewuste 
affiches uit alle openbare gebouwen te 
verwijderen. Volgend punt 19!" Ook 
de SP (punt 17) wou interpelleren en 
werd dus samen met de Volksunie 
(punt 18) het spreekrecht ontnomen. 
Toen de burgemeester halsstarrig 
bleef weigeren om èèn van beiden het 
woord te verlenen, reageerde Renaat 
Rijnders als volgt: „Als het er hier zo 
aan toegaat zeggen we vanaf nu alle 
positieve samenwerking met het sche-
penkollege op. We zullen vanaf nu het 
echte oppositie-spelletje spelen en 
waar mogelijk de zitting onmogelijk 
maken!" 

Toeval 
Hierop verliet de oppositie de zaal. 

Daar punt 19 van de agenda een 
„kennisname" en tevens het laatste 
voor de geheime zitting was, moest het 
publiek en de pers na voorlezing de 
raadszaal verlaten. Het talrijk opgeko
men publiek — met daaronder een 
ruime VU-aanhang — deed dit niet 
goedschiks en toen bleek er plots 
politie te zijn. Toen de pers aan de poli
tieagenten vroeg wat zij daar kwamen 
doen, kregen we het antwoord dat ze 
„toevallig" op routinekontrole waren. 

Wettelijk? 
Aan VU-raadslid Frans Seurs vroe

gen we naar de wettelijkheid van het 
voorgaande: „De burgemeester heeft 
het recht om affiches te laten verwijde
ren uit openbare gebouwen daar hij 
bevoegd is tot het handhaveh van de 
openbare orde en de zedelijkheid. In
dien het schepenkollege echter beslist 
om een interpellatie op de dagorde te 
plaatsen, moet de burgemeester de 
interpellant aan het woord laten indien 
deze zich aan de inhoud van zijn 
interpellatie houdt Een andere moge
lijkheid is dat een meerderheid van 
raadsleden beslist het punt van de 
agenda af te voeren. Hier is dus duide
lijk sprake van een inbreuk op de 
( jemeentewet" 
Klacht 

Later op de avond besliste het VU-
bestuur van Diest officieel klacht in te 
dienen bij de goevemeur en — samen 

UITBATER 
GEVRAAGD 
Voor mooi ingerichte taveerne 
met modern appartement, in het 
Centrum van Aartselaar Vrij van 
brouwer. Zich wenden: G. Here-
mans 03-231.39.23. tussen 9 u. en 
10 u. 

met de SP — ook nog andere akties te 
ondernemen, waarover we in de ko
mende weken zeker meer zullen be
richten. Het viel in elk geval op dat de 
twee CVP-schepenen die aan de anti-
rakettenbetoging deelnamen na de zit
ting in alle talen zwegen, en dat de 
PVV-er (lid van de meerderheid) de 
zitting samen met de oppositie verliet 
en dat naar eigen zeggen, omwille van 
dezelfde redenen. 

Dirt< Lambrechts 

CVP-kronkels 
in Tervuren 

Burgemeester 
misprijst 
rechten van 
oppositie 

Tijdens de jongste gemeenteraads
zitting van 28 maart deden er zich in 
Tervuren bedenkelijke situaties voor 
die toch even tot nadenken stemmen. 
Er moesten verschillende „technische" 
dossiers goedgekeurd worden o.a 
aankoop van allerlei materialen voor 
de restauratie van het pachthof Stroy-
kens te Duisburg. 

Ons raadslid, Hubert Keyaerts, toog 
naar het gemeentehuis om de dossiers 
in te kijken. 

Groot was zijn verwondering toen 
hij tot tweemaal toe moest vaststellen 
dat de dossiers onvolledig waren. 
Zelfs het plan van een aan te leggen 
fietspad ontbrak in het dossier! 

Tijdens de zitting liet Hubert niet na 
hierover zijn ongenoegen te uiten. 

Reaktie van mevrouw de burge
meester: „Inderdaad, wij wisten dat die 
stukken er niet bij waren, doch wij 
wisten toch dat iedereen dat wel zou 
goedkeuren!" 

Da's nogal durven, hé. Inderdaad de 
VU-fraktie zou niet tegengestemd heb
ben om het normale verloop van de 
werken niet te hinderen doch de frak-
tie vond de uitspraak van de burge
meester nogal straf. Nou ja, de CVP 
heeft al menigmaal aangetoond dat 
haar politieke moraliteit zeer hoog
staand kan zijn. 't Is nog maar eens een 
staaltje hoe het zou worden in een 
CVP-staat. 

De VU-fraktie 

18 APRIL 1985 



22 m 
Izegemse gemeenteraad: 
een matte bedoening 

O p maandag 1 april was er gemeenteraadszit t ing te Izegem. Wi j zijn 
er eerder schoorvoetend naartoe gegaan. M e n weet immers nooit op 
1 april. Aan de agendapunten te zien zou het zeker geen hoogvlieger 
worden. 

De zitting begon met een uiting van 
wrevel vanuit de oppositie omwille van 
de tainjke bijgevoegde punten, in laat
ste instantie aangebracht door het 
schepenkollege Het betrof hier inder
daad een reeks van 10 punten, waar
van echter 8 leningen voor werken die 
reeds pnncipieel goedgekeurd waren 
De burgemeester replikeerde dat het 
hier ging om punten waarvoor de 
goedkeunng door de overheid slechts 
op 27 maart te Izegem was aangeko
men en waarvoor anders nog een 
maand langer zou moeten gewacht 
worden op de uitvoenng 

Zacht verkeer 

Uitschieters in deze zitting waren 
enkele punten van Openbare Werken 
Hier kon schepen Geert Bourgeois 
trots zijn eerste plan voor een volledig 
nieuw fietspad ter goedkeuring voor
leggen Het gaat hier om het trajekt 
van de Reperstraat, vanaf de Baron
straat tot aan de Meulebekestraat 
zijnde een totale lengte van 2100 me
ter 

Van de Baronstraat tot aan het 
voetbalveld zal een fietspad aan 
weerszijden aangelegd worden, ver
derop enkel aan de rechterzijde Tege
lijkertijd wordt de volledige nolering 
van de ganse Reperstraat vernieuwd 
en/of aangepast 

Het fietspad is over het grootste 
gedeelte volledig afgeschermd van de 
rijweg De totale kostprijs wordt op ca 
14,5 miljoen geraamd Ér wordt even
wel een subsidie van de Vlaamse 
Regering verwacht van om en bij de 
8,5 miljoen 

Een ander punt van Openbare Wer
ken, waar alweer uit moet blijken dat 
het VU-programma voor het stimule
ren van het zachte verkeer geen dode 
letter is, wordt het herschikken van het 
kruispunt aan de Bosmolens CLeen-
straat-Meensesteenweg) Hier werd 
een wijziging voorgesteld en goedge-

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 in Gasthof Vossenhol, Ste-
nedorpstraat 29 te Oostende Aan
vang 20 u Org VNJ 

Stichting 
vu-afdeling 
Zuienkerke 

Het IS zo ver Vrijdag wordt de VU-
afdeling Zuienkerke opgericht Na drie 
maanden zwoegen en voorbereiding 
zijn de arrondissementele bestuursle
den Jeroom Roelof en Joel Bousse-
maere erin geslaagd een afdeling in 
Zuienkerke uit de grond te stampen 
De stichtingsvergadering vindt plaats 
op 19 apnl in de cafetana van de 
gemeenteschool Alle VU-sympatizan-
ten zijn hartelijk welkom 

Op die avond wordt een bestuur 
gekozen Als gastsprekers werden se
nator Guido Van In, volksvertegen
woordiger Raf Declercq arrondisse
mentsvoorzitter Erwin Van Dnessche 
en Trefcentrum-verantwoordelijk Be
renice Soens bereid gevonden Na de 
spreekbeurten is er een gratis hapje 

De werkgroep die deze , geboorte" 
mogelijk maakte bestond verder uit 
Freddy Verburgh Carlos Meuleman 
Bernhard De Jonghe en Jan Vannieu-
wenborgh 

Geïnteresseerden kunnen te allen 
tijde kontakt opnemen met Jeroom 
Roelof, 't Lindenhof 67, te 8411 Zuien
kerke De redaktie van WIJ feliciteert 
de initiatiefnemers en wenst de kers
verse afdeling alle geluk toei 

keurd aan de vluchtheuvel ter hoogte 
van de school H Familie 

De voornaamste wijziging is hier wel 
het doorlopend fietspad langs de 
stoep, doch achter de vluchtheuvel, 
zodat de fietsers (vooral de schoolkin
deren!) met meer onbeschermd de 
njweg opmoeten 

Hoeft het nog gezegd dat bij dit 
ontwerp eveneens ruime inspraak 
werd verleend, zowel aan de plaatselij
ke schoolgemeenschap als aan de 
buurtbewoners en de verkeerstechni-
ci 

„Prestigieuze" 
biblioteek 

Naar aanleiding van de goedkeunng 
van de overgang van de Stedelijke 
Ojaenbare Biblioteek van deeltijdse 
naar voltijdse werking, met de daaraan 
gekoppelde uitbreiding van het perso
neelskader, had opposjtielid Belaer 
een en ander voorbereid Hij vond 
namelijk dat kultuurschejjen EA, Van-
dewalle de verkeerde keuze gemaakt 
had door te opteren voor en „ presti
gieuze centrale biblioteek", daar waar 
hijzelf en zijn fraktie het eerder gezien 
hadden in een beleid van decentraliza-
tie 

Deze grootse inleiding had Belaen 
eigenlijk enkel maar nodig om te kun
nen pleiten voor het inrichten van een 
uitleenpost op de wijk Bosmolens 

Schepen Vandewalle had weinig 
moeite om de interpellant van ant
woord te dienen Het spreekt vanzelf 
dat in de huidige financiële situatie van 
de stadr een keuze moet gemaakt 
worden De keuze van dit bestuur is 
duidelijk eerst de basis op een sobere 
doch efficiënte manier installeren en 
volledig uitrusten, en pas daarna kan 
aan uitbreiding worden gedacht Het 
heeft geen zin om een uitleenpost in te 
richten als men deze (nog) met vol
doende kan t)evoorraden 

Het argument van de grote afstand 
tussen Bosmolens en Izegem-centrum 
werd door de schepen weerlegd door 
erop te wijzen dat deze afstand blijk
baar niet te groot is voor verschillende 
mensen uit de omliggende gemeenten 

„De pers" 
Naar aanleiding van het punt over 

de biblioteek kwam ook CVP-fraktielei-
der Vens nog eens tussen om te 

„Vlaanderen morgen: 
•n uitdaging 
voor de jeugd!" 

Sprekers voorzitter Vic Anciaux en 
Europarlementslid Willy Kuijpers 
Woensdag 24 april om 20 uur in Park
hotel , Groenhove' te Waregem Gratis 
toegang 

Organizatie VUJO-Waregem 

Rouw 
te Assebroek 

Zaterdag werd Georges Verbrug-
ghe onder massale belangstelling ten 
grave gedragen Op Paasmaandag 
had een vernietigende ziekte deze 
42 jarige slager geveld 

Georges Verbrugghe was behalve 
voorzitter van de plaatselijke Davids-
fondsafdeling ook sinds jaar en dag 
een trouw partijlid Steeds kon de VU 
op hem een beroep doen Hij werd 
daarvoor trouwens gehuldigd tijdens 
de viering 30 jaar VU-Brugge" Wie 
had toen gedacht dat Georges er 
enkele maanden later niet meer zou 
zijn? 

Aan zijn diepbeproefde familie biedt 
de VU-Assebroek en de redaktie van 
dit weekblad zijn oprechte blijken van 
deelneming aan Wij zullen Georges 

reageren op een krantenartikel dat een 
tijdje geleden was verschenen Uit de 
uitspraken van schepen Vandewalle in 
dit artikel zou kunnen blijken dat de 
CVP akkoord zou gaan met de nu 
voorziene inplanting van de nieuwe 
biblioteek, en dat wou Vens nog even 
tegenover de publieke opinie rechtzet
ten 

W I J kunnen ons hier toch met van de 
indruk ontdoen dat Vens en de CVP er 
een systeem van maken om via allerlei 
wegen de persmensen en de VU-
mandatanssen tegen elkaar op te zet
ten Dat hij dit doet in het openbaar, 
maar toch op een plaats waar de 
persmensen zich niet mogen verdedi
gen, zal waarschijnlijk ook geen toeval 
zijn 

J Verbeke 

Diksmuide 
naar Zangfeest 

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

Izegem: naar 
het zangfeest 

Op zondag 28 apnl 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 

Veurne - Nieuwpoort 
De Panne - Koksijde 
naar zangfeest 

Op 28 apnl as om 12 u stipt ver
trekt er aan het gemeentehuis van 
Oostduinkerke een car naar het Zang
feest in Antwerpen 

Pnjs voor de car-reis 285 f r , drink
geld chauffeur inbegrepen Voor jon
geren tot 25 jaar is er een speciale prijs 
van slecht 200 fr 

Inschrijvingen bij Pierre Nolf, Fara-
zijnstraat 15, 8458 Oostduinkerke, tel 
058-51 41 44 

Voor toegangskaarten zijn er vol
gende mogelijkheden aan de ingang 
175 fr voor ongenummerde zitplaat
sen Er zijn nog genummerde zitplaat
sen tegen 325, 300, 275 en 225 fr 
telefonisch te bestellen op de num
mers 03-2379392 en 237 9643 Terug 
omstreeks 20 u Alle geïnteresseerden 
mogen meereizen en zijn welkom 

Vredesdag 
te Harelbeke 

Op zaterdag 20 apnl richt het ge
meentebestuur van Harelbeke een 
vredesdag in Alle politieke partijen 
werden uitgenodigd aan deze manifes
tatie deel te nemen 

In de namiddag wordt een vredes-
monument onthuld Bij deze doen wij 
een warme oproep aan alle VU-leden 
en sympatizanten van de afdeling Ha
relbeke om massaal aanwezig te zijn 
Om 18 u 30 IS er een debat, waaraan 
o m Frans Baert zal deelnemen Hierop 
verwachten wij met alleen de leden en 
sympatizanten van onze afdeling, maar 
ook de VU-mandatarissen en leden 
van het hele arrondissement Kortriik 

Meer inlichtingen bij Etienne Pat-
teeuw. Berkenlaan 37, te Harelbeke 
(tel 056-715796) 

De afdeling Harelbeke rekent op 
een massale opkomst tijdens dit debat 

WEST-VUUNDEREN 
18 IZEGEM : Bovenzaal Vlaams Huis, om 20 u, voordracht over huidver

zorging Inr FVV 
19 ZUIENKERKE: oprichting VU-afdeling Zuienkerke om 19 uur in de 

gemeenteschool Gastsprekers zijn Guido Van In, Raf Declercq, Er-
win Van Dnessche en Berenice Soens Met nadien een gratis hapje 

19 BLANKENBERGE, voordracht over de „Scheiding der Nederlanden" 
door dom Arnoldus Smits Om 20 u 30 in zaal „Hoogploate" Org 
Vlaams Kulturele Kring van Blankenberge en de Davidsfondsafde-
ling 

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

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

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

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

23 OOSTENDE: onder het otto „Vrede en rechtvaardigheid" richt 
F V K -O V D een vormingsavond in over „Amnestie en kuituren als 
buren" Een uitgewerkt aanbod wordt ter diskussie voorgelegd 
Groepsgesprekken omlijnen het geheel Aanvang 20 u in het 
Trefcentrum, Aartshertogstraat 4 in Oostende (Mariakerke) Inl tel 
059-508480 

24 lEPER: Kookdemonstratie door de h Dirk Vandenbussche in de keu
ken van het Jeugdstadion, Leopold lll-laan te leper, om 19 u 30 Deel
name in de kosten 80 fr per persoon -f- de kosten der benodigdhe
den Inl tel 057-202468 

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

26 ASSEBROEK: Vijf-partijen-debat over „1985 een verkiezingsjaar" In 
toneelzaal „De Zeven Torentjes" Inkom gratis Org Trefpunt-
Assebroek 

28 BLANKENBERGE- Reis naar Zangfeest Vertrek om 12 u 30 aan het 
stadhuis Opstap aan 't Zand „Holliday Inn" Inschrijving bij Miei Duys-
ters, de Smet de Naeyerlaan 86, „Bearnaise" 

28 HEULE Verplaatsing naar Antwerpen voor het Vlaams-Nationaal 
Zangfeest kaarten en/of busplaatsen reserveren bij Guido Verreth, 
Olympiadelaan 14 in Marke, tel 056-225703 of bij Giel Seynhave, 
Kortrijksestraat 183 in Heule, tel 056-354084 

28 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 Cafe Uylenspiegel, Stationsstraat in Gistel Prijs bus + 
toegangskaart 425 fr 

28 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 (bus + toegangskaart) 

MEI 

3 lEPER: dia-montage over „Indonesië, een mozaïek van verwonde
ring" om 20 u in de Conferentiezaal van het Stadhuis Toeqanqspnis 
60 fr 

3 BRUGGE-NOORD' Kippenkaarting bij Georges Vermeersch in café 
„Mercator", hoek Havenstraat en Fort-Lapin Aanvang 19 u 30 
Deelnameprijs 60 fr Winnaar krijgt ± 1 kg rauwe kip Kaarten te 
bekomen bij VU-bestuursleden Brugge-Noord Men mag eigen maat 
meebrengen 

Zesde uitgave! 

Assebroekse 
Meersentocht 

Zondag heeft de Assebroekse 
voor de zesde keer. De organizati 
nale sociaal-kulturele vereniging 

De basisgegevens zijn dezelfde ge
bleven Een kommerloze zondagse 
lentewandeling doorheen de Asse
broekse Meersen Zoals bekend zijn 
deze laaggelegen, drassige velden en 
weiden uitgerekend tijdens de lente 
het mooist Alles komt stilaan tot bloei, 
de typische natte plassen zijn er nog 
en — met een beejte geluk — heeft 
men in apnl het ideale lenteweertje 
Onderweg krijgt elke deelnemer een 
kop hete groentesoep en bij aankomst 
ontvangt elkeen zo n lekker-ouderwet
se boerenboterham met hesp Natuur
lijk zijn er ook het wandelbrevet en een 
hele reeks prijzen 

Toch zorgden de orgamzatoren 
voor een aantal nieuwigheden Waar 
vroeger steeds vertrokken werd ter 
hoogte van Mana-Assumpta, worden 
vertrek- en aankomstplaats nu ver
schoven naar Ver-Assebroek Dit 
biedt het voordeel dat men veel vlug
ger de Gemene- en Looweiden bin
nenstapt Aldus wordt ook een ander 
en onbekend stukje natuur getoond 
Zowel de 7 km als de 20 km slingeren 
zich doorheen het prachtige domein 
„Ryckevelde" 

De 6de Assebroekse Meersentocht 

Meersentocht plaats, en dit reeds 
e is in handen van de Vlaamsnatio-
„Trefpunt". 

vindt plaats op zondag 21 april Ver
trekpunt IS de gerestaureerde landelij
ke herberg ,'t Leenhof" aan het Pas
toor Verhaegheplein ( = vlakbij de 
kerk van Ver-Assebroek) De aan
komst IS voorzien in 't Leitje" Er is rui
me parkeergelegenheid De 20 km-
tocht vertrekt om 13 u 30 en is be
stemd voor echte wandelaars, die zelfs 
een modderig pad met vrezen Inschrij
ven kan vanaf 12 u 30 De 7 km-tocht 
IS de ideale familie-uitstap Inschrijven 
vanaf 14 uur en start om 15 uur 

De deelnameprijs bedraagt 80 fr, 
kinderen tot 15 jaar betalen 50 fr en 
peuters mogen natuurlijk gratis mee 
Hierin zijn begrepen wandelbrevet, 
parkoersbeschrijving, groentesoep, 
boterham met hesp en kans op tro
feeën Zo IS er de „wisselbeker van 
schepen Reynaert", de stadsmedailles, 
de wisselbeker van kunstenaar Mau-
rits Maertens (een speciaal voor de 
Meersentocht ontworpen beeldjeO, 
ea 

Met dank aan het Brugse stadsbe
stuur, het „Vlaamse Kruis", het 
„Brugsch Handelsblad", het Asse
broekse feestkomitee en de talnjke 
plaatselijke handelszaken 
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Groot-Herk neemt afscheid 
van een groot Vlaming en kunstzinnig man 

In memoriam meester 
August Buekers 

Donderdag 28 maart 1985 overieed 
een van de grootste volksfiguren van 
Groot-Herk op enkele dagen van zijn 
90ste verjaardag, meester August 
Buekers 

Dat hij een volksflguur was werd het 
best weergegeven in de afscheidstoe
spraak die werd gehouden door Ivan 
Schotsmans, die sprak namens alle 
vnenden van Gust Buekers in Groot-
Herk „Zijn Vlaamse overtuiging, zijn 
Kerkhofsgeloof, zijn Brugmanse voor
naamheid, beschaving en pluralisme 
samen met zijn Claesgezelligheid en 
zijn Pallieterstreken maakten de ge
moedelijke prater, Meester Buekers, 
tot een beminnelijk en onvergetelijk 
man", en „De goedlachse, beminnelijke 
man was een verfijnd kultuurmens die 
hield van alles wat mooi kan zijn taal, 
literatuur beeldende kunsten, toneel 
en voordracht taalkunde, zeker vooral 
muziek en zang" 

Organist 

Men zou haast kunnen zeggen „hij 
leerde zijn volk te musiceren en zin
gen" Samen door zijn toedoen is er in 
Herk-de-Stad een bloeiend muziekver-
enigingsleven Als erevoorzitter van 
het gemengd koor Laetare Musica en 
medewerker in het jeugdkoor In Dulci 
Jubilo en de harmonie St-Martinus 
heeft hij al deze muziekverenigingen 
tot een hoge bloei helpen brengen 
Deze dne verenigingen waren dan ook 
aanwezig om op passende wijze af
scheid te nemen van hun grote bezie
ler Tot voor kort zag men meester 
Gust Buekers als organist in de St-
Martinuskerk In 1978 werd hij gehul
digd voor zijn meer dan 50 jaren dienst 
als organist 

Als taalkundige stond hij met alleen 
bij de Herkse bevolking maar ook ver 
daarbuiten bekend Hij was de bezieler 
van een lange reeks ABN-akties en 
welsprekendheidstornooien verzorg
de een taalrubnek in talrijke week- en 
dagbladen en was na zijn op ruststel-
ling als hoofdonderwijzer een zeer 
gewaardeerd vertaler in een Brusselse 
firma, waar hij met alleen de Brusse
laars behoorlijk Nederlands leerde 
maar ook hun Franse teksten durfde 
en kon verbeteren Regelmatig woon
de hij in Nederland de kongressen bij 
van de Taalunie en wist ook hier 
respekt af te dwingen door zijn in
breng en medewerking 

Vlaming in Europa 

HIJ was een groot Vlaming Hij was 
de bezieler van de ontvoogding en de 
verheffing van zijn volk Samen met 
andere vooraanstaande Herkse Vla
mingen stichtte hij in 1929 het Vlaams 
HUIS JVrca Moedig Vooruit" Hij was lid 
van de beweging „Europa Een" en een 

Affligem 
Jaak 
DE PALMENAER 
Dr in de Rechten 

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

ALLE VERZEKERINGEN 
LENINGEN 
GELDPLAATSINGEN 

Schenk uw vertrouwen 
aan een beroeps verzekeraar 

vung bezieler van Het Europa der 
Volkeren Hij was het oudste lid van de 
plaatselijke afdeling van de Volksunie 

„HIJ hield van Vlaamse folklore, 
Vlaamse rondborstigheid, Vlaamse 
mystiek zelfs van de Vlaamse gebre
ken" aldus de toespraak van Ivan 
Schotsmans 

De uitvaartplechtigheid werd bijge
woond door talrijke vooraanstaanden, 
waaronder de Volksunie schepenen 
Laurens Appeltans en Wilf ned Uten en 
een afvaardiging van het plaatselijk 
Volksumebestuur en vele Vlaamse 
vnenden van Herk en ver daarbuiten 
De uitvaartmis werd opgeluisterd door 
de koren Laetare Musica en In Dutei 
Jubilo prachtig begeleid door de orga
nist Koen Vandewal Jo Cools zong 
heel toepasselijk een solo „Mijn Moe
dertaal", terwijl ook de harmonie St -
Martnus het geheel omlijstte met 
stemmige blaasmuziek 

In zijn afscheidstoespraak vertolkte 
de heer Ivan Schotsmans de waarde-
nng van elke Herkenaar voor zoals hij 
het noemde „Een ongelooflijk minzaam 
en verfijnd man Meester Gust Bue
kers In alle bescheidenheid en bemin
nelijkheid bleef hij onverwoestbaar 
trouw aan de strijd voor de ontvoog
ding van zijn volk" h|o 

H44h 
Kanton Maaseik 

naar zangfeest 

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

Vertrek autobus 12 u 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 verknjgen De pnjs 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, 
863450 — Opoeteren M Meuwis, 
Neeroeterenstr 67, 8665,24, L De-
clerk. Dorperberg 18,863624, R Nau-
welaerts, Dorperberg 33, 863456, 
M Vandersteegen, Ridderpadstr 42, 
863108 — Maaseik. J Deben, Oude 
Ophoverbaan88,564738 - Kinrooi 
G Gents, Pastonjstr 4, Geistingen — 
Dilsen: M Vastmans, Henrylaan, Ro-
tem 

Bree naar Zangfeest 
Het IJzerbedevaartkomitee kanton 

Bree orgamzeert ook dit jaar de ver
plaatsing naar het Vlaams-nationaal 
zangfeest Iedereen kan nu reeds kaar
ten bestellen van alle prijsklassen 150 
ft-, staanplaatsen tot 350 fr Ook kan 
men affichen bekomen bij Jaak Geus-
sens, Thijsstraat 5 te Bree (tel 
461776) 

23 

LIMBURG 
APRIL 
26 PEER-WIJCHMAAL 

27 

29 

Reuze kienavond ten voordele van centrum 
sociaal werk In het ontmoetingscentrum Wijchmaal-Peer Aanvang 
20 u 
BREE Groot Vlaams Lentebal m zaal El Toro (Malta Bree) Aanvang 
20 u 
BREE Vertrek autobus om 12 u 30 aan Vrijthof Inlichtingen J Geus 
sens Thijsstraat 5 in Bree 

Naar aanleiding van 10 jaar 
VUJO-Limburg 

„Federaal denken 
f f 

Federaal denken een boek naar 
aanleiding van het tienjange bestaan 
van VUJO-Limburg 

Zopas IS naar aanleiding van 10 jaar 
VU-jongeren Limburg het boek Fede
raal denken van de pers gekomen 
Het bevat diverse bijdragen over inte
graal federalisme en over de hoogte
punten in 10 jaar VU-jongeren Lim
burg 

Een uitgebreide tekst van de hand 
van gewezen volksvertegenwoordiger 
Jef Olaerts handelt over integraal fe
deralisme en de ekonomie De overige 
bijdragen zijn van Johan Sauwens 
Bet ' Van Den Boer Enk Eyckmans 
Wilfned Remy en Luc Luwel Deze 
kortere bijdragen snijden onderwer
pen aan zoals de strijd tegen de aanleg 
van het A24-autowegennet milieube
weging en vredesbeweging een over
zicht van wel en wee in de eerste 10 
jaar van de VU-jongeren Limburg de 

internationale dimensie van het federa
lisme en de politieke derde weg 

Deze teksten geven een goed over
zicht over de ideeenwereld van een 
politieke jongerenorgamzatie en maakt 
de lezer op een vlotte wijze duidelijk 
dat jonge mensen in een politieke partij 
als de VU nieuwe verfnssende ideeën 
kunnen aanbrengen 

De prijs van het boek bedraagt 95 
fr het boek is te bekomen op het pro
vinciaal sekretanaat pa Van Haesen-
doncklaan 9 3500 Hasselt of door 
overschnjving van 95 fr + 2A fr 
(verzendingskosten) op de rekening 
van VUJO-ümburg 979-4539558-60 
met vermelding ,Federaal denken' 

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

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, Deurne-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-23565 75 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6 Erpe 

Tel 053-212911 en 053-2127 57 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 1376 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101 Ternat 
Tel 02-582 1312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

migroslraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel 052-42 33 04 - 42 3916 

n - ~ N STUDIO 
DANN 

02-428 6984 

Woningen te koop 
in de Vlaamse 
Ardennen 

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

Tel 0 5 5 - 4 2 3 6 3 6 

— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

teon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02 478 1993 

Import Export 

Aan alle eigenaars 
van een appartement of villa te 

Oostduinkerke 
vertrouw de verhuring of verkoop 

\ an uw eigendom te Oostduinkerke toe aan 

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 205 8458 Oostduinkerke 

Tel 058 512629 (Adv iso) 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

PVBA 
J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gontsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41 25 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-2136 36 

Loodgieterij sanitair zink gas 
roofing waterverwqrmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDÜ NUYTTENS 
Longtinstraat 126 1090 Brussel 
Tel 426 19 39 

Houtzagerij 
DE ROOSE N V 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaven] 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 6683 86 

AFD OKEGEM 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054 3317 51 

054 33 11 49 

18 APRIL 1985 



24 wr 

„Niet beleren, 
wel relativeren..." 

GENT — Het duurde een tijdje en het kostte ons 
aardig wat overredingskracht vooraleer Jessie De Ca-
luwe akkoord ging voor een vraaggesprek. Recente 
ervaringen met andere publikaties lieten, terecht, een 
bittere smaak na. 

Wij des te blijer, die druilerige paaszaterdag. Ook al 
omwille van de kollega's... 

BLANKE muren, grote plan
ten, metalen tafels, met net 
beklede stoelen. Net niet 

kil. Ongewoon, exclusief, netjes. 
Zo'n praatkroeg had Jessie De 
Caluwe uitgekozen 

Ze IS blond en knap, ongetwij
feld. Maar daarenboven opk intelli
gent en joviaal En ze hééft ook 
echt die heel specifieke stem-
klank Deze regentes talen geniet 
ruimere bekendheid sinds „TV-
touché" en „Namen Noemen" On
rustige geesten die op donderdag
nacht de slaap niet kunnen vatten 
en beluisteraars van radio-West-
Vlaanderen blijven haar waarde
ren. 

Een openhartige babbel. 

Interviews beu 
WIJ: U was aanvankelijk niet 

happig op weer eens een inter
view? 

J. De Caluwe: „Ik heb er zeer 
veel geweigerd Aanvankelijk wou 
ik ook u weigeren Omdat ik er 
geen zin meer in had" 

WIJ: Hoe komt dat? 

J. De Caluwe: „Kijk eens, ik ben 
reeds een achttal jaren bezig met 
dit soort werk Tot vóór enige tijd 
verliep dit allemaal zeer rustig. 
Plots was er een „boem", met 
„Namen Noemen" Iedereen 
sprong daarop af, iedereen wou 
weten wat ik allemaal deed, wie ik 
eigenlijk was, waarmee ik mijn 
andere tijd vulde. Je kunt dit een 
aantal keren verhalen, maar na 
enige tijd was ik echt leeggepraat 
De meeste vragen zijn heel ste
reotiep. Dit begon te wegen. 

Bovendien moest ik het meema
ken dat er soms dingen werden af
gedrukt die ik niet had gezegd, 
alhoewel ik telkens een kopie 
vroeg vóór de publikatie Maar 
met de smoes van- „Sorry, 't is 
reeds gedrukt," moest ik het dan 
doen De laatste keer ben ik zo 
boos geworden en besloot ik er
mee te kappen Ik was het beu 
Tenzij ik zeer boeiende perspek-
tieven zou hebben 

WIJ: Eigenlijk is dit toch een 
beetje onvermijdelijk en boven
dien mikt de boulevard- of 
„schandaaP-pers op dergelijke 
journalistiek. Is dit niet de tol die 
een vedette moet betalen? 

J. De Caluwe: „Inderdaad Maar 
in wezen vraag ik met om dergelij
ke artikels Ik moet het recht toch 
hebben om te weigeren? Dingen 
uit mijn privé-leven zijn toch mijn 
zaak'' Als dit het gevolg is van een 
beetje een vedette te zijn, nou, 
dan hoeft het voor mij met! Het is 

met omdat ik voor een stuk „eigen
dom" ben van het publiek, dat zij 
inbreuk mogen plegen op mijn 
persoonlijke levenssfeer" 

WIJ: Volgen dergelijke bladen 
niet de wensen op van hun le
zerspubliek? 

J. De Caluwe: „Hoogst waar
schijnlijk wel En een reeks men
sen lenen zich daar ook makkelijk 
toe Wat hun volste recht is. Ikzelf 
lees wel eens graag zo'n roddel
blad Om eens te weten wat er 
weer allemaal afgeroddeld wordt 
en omdat ik daaraan veel plezier 
beleef. Ik denk dat bijna iedereen 
zo'n bladen eens doorneemt. 

Kunnen relativeren 
WIJ: Laat ons eens naar uw 

werk terugkeren. „TV-touché" is 
gesneuveld. Waarom? Is Vlaan
deren daar dan niet rijp voor? 

J. De Caluwe: „Ik weet zeer 
duidelijk dat er door het verdwij
nen een leemte is ontstaan Er is 
niks dat dit vervangt Dat is toch 
een gebrek „TV-touché" had een 
enorme kijkdichtheid, er zijn zeer 
veel reakties op gekomen, het zij 
positief of afwijzend Maar het 
werd bekeken De meeste kijkers 
waren er werkelijk op gevierd" 

WIJ: Waarom is er dan mee 
gestopt? 

J. De Caluwe: „Door een ge
brek aan middelen. Als er in het 
buitenland een soortgelijk pro
gramma van start gaat, dan staat 
daar een hele ploeg achter. Kijk 
maar eens naar de eindgeneriek 
van een ander satirisch program
ma: ten minste acht namen die 
konstant in de redaktie zitten. Bij 
ons diende Herman Van Molle het 
alleen te doen Hij was én de 
ideeenverzamelaar, én de uitwer
ker, én de „brainstormer", én die
gene die alles ging opsnorren. 
Nochtans werden pogingen on
dernomen om mensen aan te trek
ken, ideeën los te weken Zonder 
veel sukses echter Zo'n program
ma om de veertien dagen bete
kende een zeer hoog tempo voor 
één persoon Dit was met vol te 
houden 

Het IS jammer dat het eigenlijk 
door een gebrek aan middelen 
moest sneuvelen God, ik deed het 
zo ontzettend graag De hele 
ploeg vormde een toffe bende En 
we kregen veel respons van bui
tenaf, wat ik voi^irheen nooit had 
meegemaakt" • 

WIJ: U kreeg inderdaad nogal 
wat reakties. Zo herinner ik me 
het verbod van de Kamervoorzit
ter om nog langer te filmen in het 

Parlement, ministers die ont
stemd waren- Zijn wij dan een 
humorloos volk? 

J. De Caluwe: „Ik denk dat, 
indien „TV-touché" had kunnen 
doordrijven, deze bezwaren over
wonnen zouden zijn. In Vlaande
ren heb je een enorm lange tijd no
dig alvorens het publiek warm 
loopt voor iets. Wij wilden het 
bewust met zeer vlak of erg braaf 

de ideologie zichzelf niet meer 
kunnen relativeren. Wij voelen ons 
zo vlug op de teen getrapt. Ik 
ervaar dit soms als bijna ziekelijk... 
Het doet pijn zo'n reakties te krij
gen 

Misschien heeft dit ook te ma
ken met de tijdsomstandigheden" 

Jezelf blijven 
WIJ: Hoe bedoelt u? 
J. De Caluwe: „Iedereen is zo 

met zichzelf bezig. Zo van „Ik zal 
toch maar proberen om dit te 
verwezenlijken, en voor de rest 
zien we dan wel." Het wordt ook 
allemaal zo vaak moeilijker ge
maakt dan het wel is. 

Als ik eerlijk ben, dan begrijp ik 
weinig van alles wat gezegd wordt 
in het nieuwsjournaal. De manier 
waarop de dingen naar de mensen 
toe wordt gebracht is verschnkke-
lijk moeilijk Ik ben geen kei in 
politiek Maar het eenvoudigweg 
volgen van één en ander vereist 
een grote koncentratie. Indien ik 
tenminste min of meer een eigen 
mening wil vormen. 

Jessie De Caluwe: „...Soms ben ik bang. Omdat het menselijke gevoel 
overwoekerd wordt door de technologie." 

houden. Een gedurfd iets moet 
langere krediet-tijd krijgen." 

WIJ: Is dit programma ook 
geen slachtoffer van de vermin
dering van het „maatschappij
kritische" element? De jaren zes
tig zijn immers voorb l j -

J. De Caluwe: (na enige stilte). 
„Wat ik wel nog weet is dat ik 
enorm geschrokken ben van een 
aantal reakties, die ik nog steeds 
met verteerd heb. Zo hennner ik 
me de opnsping in een krant van-
„Waarom geeft men zo'n rol aan 
een kleurlinge zoals Alida Neslo'? 
Er zijn hier al genoeg werklozen..." 
Dat heeft me echt geschokt. Hoe 
durft men zoiets zeggen? Of de 
affaire met de paus Weet u dat er 
toen petities tegen ons zijn gehou
den en dat er pastoors tegen ons 
aan het stormpreken gingen? 

Het eigenaardige is dat, indien 
zoiets gedaan wordt in je eigen 
taal, er afkeuring volgt Maar als ie
mand zoals Louis de Funès iets 
geks rond de paus deed of een 
politieke toestand hekelde, dan 
vond men dit leuk Of zoiets als 
„Spitting Image" krijgt applaus bij 
ons Dat is buitenlands Ik vind het 
erg dat mensen vanuit een bepaal-

Neem nou de invoering van de 
„Z-kaart" bij het openbaar vervoer. 
Ik heb aan den lijve en bij vrienden 
ondervonden dat biezonder weini
gen weten wat dit precies is. 
Schort er dan niet iets aan de 
voorlichting?" 

WIJ : Is alles ook niet echt 
ingewikkeld geworden? Zowel 
de politiek, evenals het weerbe
richt en de technologische ver-
nieuwingen-

J. De Caluwe: „Misschien wor
den de mensen daardoor voor 
een stuk aangezet tot nadenken, 
tot meedoen. Als je afzijdig blijft 
ben je verloren. Een herhaling van 
de geschiedenis. Elke vernieuwing 
heeft onaangename bijwerkingen. 
Uit de angst van- „ik zal met 
kunnen volgen," volgt hopelijk de 
reaktie van. „Ik moet op de hoogte 
blijven om mee te kunnen." 

Maar ik ben soms bang. Omdat 
het menselijke gevoel erop achter
uit gaat. Dat de technologische 
vooruitgang voorrang krijgt op het 
gevoel, op plezier maken Jezelf 
blijven in deze wereld in volle 
omwenteling is de uitdaging, denk 
ik" 

WIJ: Welke waarden zou u 
willen redden voor onze wereld? 

J. De Caluwe: (lange stilte) „Re
kening houden met menselijke ge
voelens. Ik vrees dat men, door 
het eenzijdig bekijken vanuit zui
ver technische kant, op een haast 
robotachtige manier zal leven Ie
dereen is zo vreselijk gehaast, 
alles IS afgemeten en „getimed". 
Ook ik ben daar een slachtoffer 
van. Maar wordt het met allemaal 
„te"? 

Hebben wij nog genoeg tijd 
voor die andere dingen, die zo 
verschrikkelijk plezant kunnen 
zijn? Zelfs vakantie wordt al zo'n 
uitgemeten kwestie. We laten zo 
weinig aan het toeval over, uit 
schrik tegenvallers te beleven. 

In wezen betreft het een kwes
tie van overleven. Je hebt hier zo 
verdomme veel geld nodig om een 
menswaardig bestaan te kunnen 
leiden. Soms vraag ik me af: 
„Waarmee ben ik eigenlijk bezig?" 
Voor je 't weet rol je mee in het 
systeem. Knokken om je werk te 
behouden, want zonder werk zit
ten is ellendig. Stel het je maar 
voor: maandenlang solliciteren, 
met de wetenschap dat het ver
moedelijk toch mets wordt omdat 
je met de goede kaart of de 
geknipte relatie hebt Ikzelf ben 
een tijdlang werkloos geweest; 
het was heel erg. Het besef dat je 
met kunt meedraaien. 

De grote fout die wij, radio- en / 
of televisiemensen, dreigen te ma
ken is dat we willen beleren. Wij 
moeten mensen met duidelijk ma
ken hoe ze het beter kunnen doen 
of hen waarschuwen voor wat 
slecht IS Wel die zaken aanstip
pen, maar alsjeblief met op een 
belerende toon. Want ik weet het 
ook met Ik weet het voor mezelf, 
maar ik hoed me ervoor deze 
ideeën op te dnngen aan ande
ren." 

Er-uit-springen 
WIJ: Indien u over een groot 

budget zou beschikken, welk 
programma zou u dan willen 
brengen? 

J. De Caluwe: „Ik zou op reis 
trekken en vanuit andere landen 
een programma maken. Met men
sen van hier en mensen van gin
der, die over hun manier van leven 
praten. Met muziek van daar ter 
plaatse. Het lijkt me een leuk idee, 
en bovendien zou ik telkens weg 
zijn... (lacht). Want dat helpt Af en 
toe er es uit vliegen. Om dingen 
met andere ogen te bekijken, 
moeilijkheden te relativeren, ener
gie op te doen. Af en toe ontsnap
pen, zoniet verstik je! 

O ja, nog iets. Indien ik geld zou 
hebben, dan zou ik iets organize-
ren rond jazzmuziek. Wij beschik
ken over talent Maar dit wordt zo 
weinig (h)erkend." 

WIJ : Ziet Vlaanderen straks 
Jessie De Caluwe weer op de 
buis? 

J. De Caluwe: „Behalve een 
nieuwe reeks over „Gezonde 
Voeding" is er nog niets in 't 
verschiet. Ik hoop op iets nieuws 
dat er écht uitspringt Ik heb dat 
nodig... 't Geeft me een gezonde 
„kick". 

„We hebben nog talent" mijmer 
ik tijdens het huiswaarts rijden.. 

(pvdd) 
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