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Sport- en gezinsdag 
voor alle Volksunie-sympatïzanten 

Zondag 12 mei te Mechelen (Lees biz. 17) 

Doorbraak? 
Het verbazingwekkende is niet, dat enkele ontevreden oud-

vrijgestelden van het ACW zich gegroepeerd hebben in PAKS 
en een verkiezingsakkoord afsloten met de SP. Het verbazing
wekkende is, dat al niet eerder en op groter schaal het 
probleem van de vakbond en zijn politieke bindingen werd ge
steld. 

De sindikalisatiegraad in België ligt hoger dan in de meeste 
Westeuropese landen. Praktisch driekwart van de werkne
mers zijn lid van een vakbond. Van die driekwart behoren on
geveer 90 percent tot het ACV en het ABW. Het liberale ACLVB 
moet zich tevreden stellen met zowat 8 percent; de rest is te ver
waarlozen. In feite beschikken ACV en ABW over een mono
poliepositie. Ze hebben daarenboven de valbrug achter zich 
opgetrokken: de oprichting, de erkenning en het funktioneren 
van nieuwe vakbonden is quasi-onmogelijk. 

De hoge sindikalisatiegraad is niet zozeer het gevolg van 
scherp klassebewustzijn, maar wel van een aantal voorrechten 
en dienstverleningen waarop de vakbonden de hand hebben 
gelegd. De uitbetalingt van de werkloosheidsvergoeding is er 
een voorbeeld van. De miljarden aan lidgelden die de meer 
dan 2,5 miljoen gesindikeerden betalen, komen voor driekwart 
van de werkgever die een verplichte vakbondspremie uitbe
taalt. 

Het quasi-monopolie van de vakbonden gaat gepaard met 
politiek eenrichtingsverkeer. Het ABW behoort gewoonweg 
tot de socialistische koepel. Het ACV heeft altijd een schaam-
doekje opgehouden: het ontkent formele kontakten met de 
CVP, het spreekt van een „bevoorrechte relatie". In feite echter 
behoort het ACV tot de CVP. Een kwart van de CVP-parle-
mentsleden danken hun mandaat aan de onverholen steun van 
het ACW. 

Het quasi-monopolie van de grote sindikaten gekoppeld aan 
het politiek eenrichtingsverkeer, is een oud zeer bij talloze ge
sindikeerden die niet wensen dat hun lidmaatschap ook 
partijpolitieke konsekwenties zou inhouden. Heel wat gesindi
keerden passen hun persoonlijke remedie toe: ze gaan hun ei
gen politieke weg. Zo is verleden jaar bij de ledenenquète in de 
Volksunie gebleken, dat één-derde van de VU-leden gesindi-
keerd is en dat één op vier lid is van het ACV. Bij zijn politieke 
keuze en in het kieshokje zorgt menig vakbondslid sinds lang 
voor een individuele Operatie Doorbraak. 

Ook echter aan de top en vooral in de middenmoot van de 
ACV-organizatie worden sinds geruime tijd vragen gesteld 
over de „bevoorrechte relatie" met de CVP. In Wallonië heeft 
de moeilijke verhouding tussen MOC en PSC reeds vroeger 
konsekwenties gehad. Een aantal MOC-ers militeerden des
tijds in partijen zoals het RW of het FDP. Nadien kwam het tot 
de oprichting van een eigen kristelijke arbeiderspartij, de SEP. 

In Vlaanderen wordt met de gedachte aan een travaillisti-
sche doorbraak gespeeld van in de zestiger jaren, toen met 
name CVP-Jongerenvoorzitter Wilfried Martens en zijn toen
malige adjudant Pol Pataer, de huidige PAKS-voorman, inpik
ten op de oproep van Collard. 

Naar de elektorale weerslag van het zopas tussen PAKS en 
SP gesloten akkoord kan voorlopig slechts gegist worden. Wel 
is het akkoord van aard om de bipolarisatie in de hand te 
werken. Zulks is alvast koren op de molen zowel van van Miert 
als van Verhof stadt, die verkiezingsgaren hopen te spinnen uit 
de polarisatie. Het akkoord vestigt meteen nog eens de aan
dacht op de struktuur van de CVP, die in wezen nooit een 
centrumpartij is geweest naar een standenpartij bleef. 

Polarisatie is echter het laatste wat het land en Vlaanderen 
nodig hebben in deze krisistijd. Een door de sindikaten of een 
door de kapitalisten gedomineerde regering kunnen we mis
sen als kiespijn. 

De Volksunie heeft niet alleen het recht maar ook de plicht 
erop te wijzen dat zij, als enige pluralistische samenhorig-
heidspartij in Vlaanderen, al lang geozrgd heeft voor een éch
te doorbraakgedachte. tvo 
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De paus komt 
„Dat zij die kaarsen aansteken in volle dag om U, 

God, te eren, diegenen mogen uitstaan die genoeg 
hebben aan het licht van Uw zon", bad de deïst Voltai
re. 

Twee eeuwen later blijven deze filozofische woor
den aktueel. 

ONVERDRAAGZAAMHEID 
is van alle tijden. Ook in 
het politieke bedrijf of op 

het levensbeschouwelijke vlak. 
Het aantal moorden en aanslagen 
om politieke of ideologische rede
nen gepleegd is ontelbaar. En het 
verbetert er niet op. Nochtans zou 
men dit mogen verwachten van 
een samenleving die zich be
schaafd en ontwikkeld noemt. 

Dit land is lange tijd van bloedi
ge terreur gespaard gebleven. De 
hatelijke naoorlogse repressie 
vormde daarop in vredestijd een 
trieste uitzondering. Toen werden 
inderdaad mensen, louter omwille 
van hun overtuiging, opgesloten, 
gepijnigd en vermoord. Sindsdien 
zijn dergelijke taferelen voorbe
houden aan andere landen en 
wansmakelijke regimes. 

Vorig jaar werden wij echter 
opgeschrikt door aanslagen uit ex
treem-linkse hoek. Dit maakte hel 
nodig de bewakingen te verscher
pen; toppolitici worden nu „ge
volgd" door rijkswachtkombi's. Be

paalde straten van de hoofdstad 
lijken enigszins op de beelden uit 
diktatoriale regimes: ordestrijd
krachten met kogelvrije vesten en 
machinepistolen in de aanslag. 

Onverdraagzaamheid uit zich 
vaak ook zonder bloedsporen. 
Ons land maakt zich op voor de 
komst van de paus. Dit bezoek 
roept uiteenlopende emoties op. 
De gelovigen spannen zich in om 
hun heilige vader een warm ont
haal te bezorgen. Anderen voelen 
zich niet beroerd of beschouwen 
dit bezoek als dat van een staats
hoofd. Een, weliswaar beperkte, 
groep meent hevig en op domme 
wijze te moeten reageren. Het 
vernielen van heiligenbeelden, het 
aanplakken van vernederende af
fiches en onlangs nog, het uitloven 
van een beloning voor een moord
poging, getuigen van stompzinni
ge onverdraagzaamheid. 

Wij begrijpen bgst dat sommige 
niet-gelovigen en ook tal van gelo
vigen weinig opgetogen zijn met, 
of gefundeerde kanttekeningen 

hebben bij dit pausbezoek. Doch 
men zou er wijs aan doen dit op 
een enigszins intelligente en voor
al aanvaardbare wijze kenbaar te 
maken. Ook wij weten best dat de 
kerk eeuwenlang geen toonbeeld 
was van openheid en begrip te
genover andersdenkenden. De 
scheuring van de Nederlanden is 
mee veroorzaakt door de onwrik
bare houding van kerk en Inquisi
tie. Zelfs de huidige sektaire hou
ding van enkele machtspotentaten 
uit de katolieke zuil kan nimmer 
een argument zijn om zelf haat te 
preken. 

De geloofsovertuiging is een 
persoonlijke aangelegenheid en 
een waardevol recht van elke bur
ger. Wie daaraan raakt, vervalt in 
de fouten en misdaden van de 
Bloedraad. Als volksnationalisten 
hebben wij de aktieve verdraag
zaamheid hoog in ons vaandel 
geschreven. Het is onze wezenlij
ke opdracht de individuele vrijheid 
van denken en spreken, en de 
eerbied daarvoor, te verdedigen. 

(pvdd) 

Vetmesten... 

-blijft de bood
schap. Bijna anderhalf 
miljoen frank is bin
nen. Als ook U nu nog 
een winst-aandeel 
koopt! (Lees biz. 12) 
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... en WIJ 
\N\] 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 lezersbnef, 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

POLEMIEK 

De lezersrubriek van dit weekblad 
bracht een polemiek aan de gang 
tussen voor- en tegenstanders van de 
plaatsing van Amerikaanse kruisraket
ten op Belgisch (Waals) grondgebied 
Ik meen te mogen vaststellen dat dit 
feit er duidelijk op wijst dat er hierom
trent bij de basis geen eensgezindheid 
bestaat 

In schnl kontrast daarmee staat de 
houding en de ideologische stelling-
name van de partij-top en van WIJ die 
zich radikaal tegen de plaatsing uit
spreken 

In het parlement en later voor BRT-
mikrofoons hoorden we VU-politici de 
regering Martens als anti-demokra 
tisch bestempelen omdat ze de wil 
van de bevolking met respekteert 
Handelt de VU top ergens met op 
gelijkaardige w i j ze ' 

Ik vind het gevaarlijk wanneer 
„volksnationalisme en nooit meer 
oorlog gemonopolizeerd en gebruikt 
worden voor een ontwapeningsopvat
ting Ook iemand die de plaatsing een 
betere vredesgarantie vindt kan met 
een rem geweten de Pax-poort te 
Diksmuide betreden 

GO^ Dilbeek 

ANTI-RUSRAKET 

VU-mensen blijken verdeeld om
trent het rakettenprobleem Maar naar 
onze bescheiden mening kan aan die 
malaise gedeeltelijk worden gewerkt in 
de gunstige zin met o a affiches waar
op duidelijk staat „Russen ook gij doet 
uw raketten weg Meer aandacht dus 
aan de anti-rusraketi 

R.D., Herzele 

ERE WIE ERE TOEKOMT 

In WIJ van 11 apnl lees ik op pag 5 
,dat Voeren een Vlaamse gemeente 
gebleven is dank zij de moedige inzet 
van o a in de eerste plaats de VU-ver-
kozenen en militanten in het Vlaamse 
binnenland' 

Dat IS gedeeltelijk de waarheid 

Maar waarom vernoemt U met de 
inzet van het Taal-Aktie-Komitee 
( T A K ) ' Hebben deze meestal jonge 
lieden (ook ouderen zoals Deprez) op 
gevaar af er hun leven bij in te schieten 
(scherpschutter Snoeck) van in den 
beginne het Vlaamse vuur in Voeren 
met brandend gehouden ' 

Een beetje waardenng voor deze 
onvermoeide werkers, mag toch well 

J .OD, Erembodegem 

ANDERS BEKEKEN 

Vlaanderen had zijn varkenspest 
(hadO Wallonië heeft zijn rakettenpest 
(heeftO Wallonië is ongeneeslijk ziek 
op velerlei gebied Als Vlaanderen 
plots mondig genoeg was om zelfstan
dig te zijn De Vlaamse-Staat-in-wor-
ding mag zich geen raketten laten 
aansmeren, heeft trouwens geen en
kel bondgenootschap ondertekend 
Vlaanderen blijft ons rakettenvrij va
derland 

J G , Maasmechelen 

WINST SABENA 

Men wijst op de winst van Sabena 
22 miljoen Maar waar heeft Sabena 
winst gemaakt ' Het personeel geeft 
jaarlijks 1 miljard aan Sabena 1 miljard 
mm 22 miljoen is nog steeds 978 
miljoen verlies voor de direktie 

Hoe schandelijk het ook is Sabena 
heeft behoefte aan een loge op Ander-
lecht kostprijs 1 miljoen per jaar met 
een kontrakt van 3 jaar Voor iedere 
thuiswedstrijd ± 1(X)000 fr en dit 
terwijl het personeel nog inlevert De 
ergernis bij het personeel is te ver
staan Want wie zit in de loge ' 

Alhoewel er een C A O was voor in
levering van beperkte duur leveren 

we nog steeds in Wij vragen geen ver
hoging juist maar wat ons toekomt 
terug op onze basiswedde van voor 
de CAO 

Tijdens de besprekingen van de 
C A O 1985 kon men alleen vaststellen 
dat de direktie steeds het gunstige 
voor haar neemt anderzijds heeft men 
het over een maatschappij m moeilijk
heden De direktie wil het pre-pen
sioen verlengen tot 57 jaar Anderzijds 
bevestigt zij dat er 1 5 % aanwervin
gen geweest zijn Voor de Staat is de 
direktie dus in orde Maar waar zijn 
d i e ' Op het operationeel vlak CTarmac-
werk) vindt men ze met Men klaagt 
steeds over het tekort aan personeel, 
om over het toegenomen aantal ar
beidsongevallen maar te zwijgen De 
ervanng zal nogmaals uitmaken hoe
veel Nederlandstaligen aangeworven 
zullen worden m het tijdelijk kader We 
zullen zien welk uurrcxjster zij zullen 
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krijgen In het begin zijn alle uren goed 
daarna komen ze klagen van te vroeg 
of te laat thuis en vragen zij afwijkin 
gen De Vlamingen van de streek die 
bij Sabena werken zullen de moeilijke 
uren wel doen Bij hun aanwerving 
geen probleem zij kunnen alles maar 
de ondervinding heeft ons iets anders 
geleerd Sabena schermt met het spe
ciaal taaidekreet van 50-50 op het 
globaal aantal werknemers van geheel 
Sabena 

Doch van de direktie is 80 % frans-
talig en 20 % nederlandstalig 

Men werft reeds Hollanders als be
diende aan Het zal nog zo ver komen 
dat WIJ de nederlandstaligen zullen 
moeten aansporen de andere taalrol te 
kiezen willen zij een kans krijgen op 
werk in eigen streek Mijn leuze blijft 
Zaventem Vlaams" Als wij ons laten 

doen speelt dit in de kaart van Jean 
Gol die de luchthaven wil aanhechten 
bij Brussel Vlamingen blijf waakzaam 
a u b > 

P.C, Zaventem 

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

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

Inlichtingen bij Volksvertegenwoor
diger Franz Van Steenkiste Zeger van 
Heulestraat 40 te 8710 Kortrijk-Heule 
(tel 056-357992) 

• 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, Ontvoenngsplein 1 te 2800 
Mechelen, tel 015-209514 Gelieve 
het refnr te vermelden 

• 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 
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lepel & vork... 
l\^astautant „ Kz^assattbat^ 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise - 02-2697045 

EXCLUSIEF KADER 
seizoensuggesties 
zakenlunch 675 fr 
traiteurdienst 

Doitmnnder Ibier-Braü-lioveii 
Tervuursev 60, Leuvea 016 22 86 72 
Kon. AstndL 85, Konüch. • 03 487 30 32 
Brugse Baan 1, Hulste 066-7115 36 
Nieuw Brugstr 26, Brussel 02-218 74 89 

Grote parkeerterreinen zalen vrij voor 
feeaten banketten e a Duitse speciali 
teiten Oortmunder Thier van t vat. 
Levende Water Tonissteiner Sprudel 
goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 

i Hoek 
y I Wolvengracht 

en 
FAM,L.EDEHEBTOGHFAUT LSOpOldStraat 

Tel 2179153 

Waar Vlamingen 
thuis zijn-
in 't hartje van Brussel 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02-73456.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis i 

Industriële 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-67 57 12 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16. 9328 Schoonaarde Tel 052-42 3246 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 
De familiezaak met traditie Tadv 23) 

CAPE 
WINE 

TAVERN 

Die >^ \ 
Wynkrocg 

KAAPSE WIJN 
Kaas en Snacks 
Van 19u.tot middernacht 

ZATERDAG vanaf Uu 
ZONDAG 

van U u - 1 3 u . / ISu.- 19u. 

WOENSDAG GESLOTEN 

Galerij "Ut: GAEPAERf 

M O L E N S T R A A T 45 9300 A A L S T 0 5 3 - 7 8 . 3 6 . 9 5 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Perrelei 51 
9300 Aalst Borgerhout 
Tel 053-213533 Tel 03-2365654 
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Anciaux 
protesteert 

Voorhechtenis 
Maandag werden de twaalf jon

ge vredesmanifestanten, die on
langs voor een piknik te Florennes 
waren aangehouden, vnjgelaten 
De Raadkamer van Dinant had 
een maand voorlopige hechtenis 
geëist 

Vonge week woensdag protes
teerde de VU, bij monde van 
algemeen voorzitter Vic Anciaux, 
krachtig tegen de opsluiting van 
deze aktievoerders Andermaal 
werd immers door de gerechtelij
ke instanties misbruik gemaakt 
van de voorhechtenis Niemand 
kan redelijk volhouden dat deze 
manifestanten een gevaar bete
kenden voor de samenleving of 
dat hun aanhouding noodzakelijk 
was in het belang van het onder
zoek 

Dergelijke intimidatietechnie
ken, waaraan het gerecht zich 
schuldig maakt, doen denken aan 
de metodes die schering en inslag 
zijn in diktatoriale regimes zoals in 
de Sovjetunie en Chili 

De VU eiste de onmiddellijke 
invnjheidsstelling Ondertussen is 
dit, gelukkig, een feit 

Vrijblijvende 
babbel 

Van gisteren, woensdag, tot en 
met zaterdag houdt de knstelijke 
vakbond ACV haar vierjaarlijkse, 
statutair kongres Voorzitter Jef 
Houthuys heeft van bij het begin 
laten verstaan dat hij geen rebelse 
nummertjes zal pikken 

als de afscheuring van een deel 
knstelijke syndikalisten en de 
a-sociale politiek van het kabinet 
Martens V zullen met ter diskus-
sie worden gelegd Wel, aldus 
Houthuys, zal het ACV (samen 
met het Waalse MOC) een eisen
programma opmaken naar de vol
gende verkiezingen en de volgen
de regering tpe Blijkbaar is een 
evaluatie van het huidige rege-
nngsbeleid niet eens nodig' 

Integendeel Houthuys pres
teerde het om tijdens de pers
voorstelling de politiek van het 
zittende roomsblauwe kabinet te 
gaan verdedigen Met een uitge
streken gelaat verklaarde de 
ACV-president dat de tewerkstel
ling onder deze regenng weinig of 
met is afgenomen! 

Het wordt de hoogste tijd dat 
Houthuys eventjes de kurve van 
de werkloosheidsstatistieken in de 
periode '81 -'85 bekijkt Of publika-
ties van o m de KWB gaat lezen 

DEZE 
^ E E K DITigL 

Fons 
Van Dyck: 
op de CVP-
brandstapel? 

CVP-inquisitie 

Reeds eerder benchtten wij dat 
inquisitie en repressie in het Lim
burgse Peer schering en inslag 
zijn. Deze week bereikte de 

Door de VTB-VAB-afdeling van 
Munkzwalm werd ik uitgenodigd 
het woord te voeren over het 
toeristisch beleid in Vlaanderen 
Mijn spreekbeurt greep vorige 
week plaats In de oude 
Zwalmmolen Op zichzelf reeds 
een bezienswaardigheid in het 
glooiende heuvellandschap van 
de Vlaamse Ardennen Niet 
alleen de plaats was aangepast 
aan het gekozan onderwerp, ook 
het tijdstip viel mee Enkele 
dagen voordien kon ik immers 
het Volksunie-standpunt bekend 
maken inzake een specifiek 
Vlaams buitenlands beleid 
Daarin gaat het weliswaar in 
hoofdzaak over de behartiging 
van onze handelsbelangen, die 
grotendeels in de uitvoer liggen 
Toch willen we fundamenteel de 
identiteit van heel Vlaanderen 
herkenbaar en erkenbaar maken 
in de wereld Zowel de sociaal-
ekonomische als de kulturele 
aspekten en mogelijkheden van 
ons volk Liefst de twee samen, 
in éen adem Ik kreeg de 
gelegenheid deze globale visie 
te ontwikkelen Maakt toensme 
immers geen inherent deel uit 
van de Kuituur"? Is de 
toeristische sektor met zeer 
belangrijk vanuit ekonomisch 
oogpunt ook voor de 
tewerkstelling'? 

Hoe meer we dit tema 
doorgronden, des te meer we 
de troeven van Vlaanderen 
ontdekken Maar gelijktijdig 
beseffen we de onmoembare 
nadelen van de Belgische 
unitaire struktuur Want 
Vlaanderen werd door de 
Belgische instanties nooit 
gepromoveerd in het buitenland 
Na haast vijftien jaar 
Kultuurautonomie is Vlaanderen 
onbekend en onbemind in de 
wereld Tot en met vandaag 
Niettegenstaande Vlaanderen, 
zelfs door de beperkte 
gewestvorming van 1980, 
juridisch het recht heeft een 
buitenlands beleid te voeren op 
het kulturele vlak In volle 
soevereiniteit Nog steeds zijn er 
pappenheimers als Decroo die 
deze bevoegdheid op zijn 
Belgisch opvatten En de 
verantwoordelijken in de 
Vlaamse regering heten 
Buchman en Poma Ook zij 
hebben geen greintje Vlaams-
nationaal bewustzijn 
Bovendien kunnen we ons 
afvragen hoe ver het staat met 
de aantrekkelijkheid van het 
Vlaamse landschap Werden 
onze dorpen en steden met in 
grote mate verloederd"? Door 
een totaal gebrek aan liefde 
voor het historich patrimonium 

Door gebrek aan eerbied voor 
het urbamstische weefsel op 
mensenmaat Door het gemis 
aan erkenning van de njkdom 
van de natuur Ook binnenlands 
in Vlaanderen staat het 
toeristisch beleid nog voor een 
braakliggend veld 
Zo zie je maar dat een 
toenstische toespraak dne 
wezenlijke maatschappelijke 
elementen samenbrengt De 
ekonomie, de kuituur en de 
ekologie gaan hand in hand En 
telkens opnieuw moeten we 
besluiten dat een echte 
bekommernis en een 
doeltreffende politiek ter zake 
pas kunnen uitgaan van een 
autonoom Vlaams gezag 
Telkens opnieuw ervaren we de 
noodzaak van de Vlaamse 
staatsvorming Welk onderwerp 
we ook aansnijden, telkens blijkt 
duidelijk dat de toekomst van 
ons volk afhangt van de Vlaams-
nationale stempel die wij op het 
beleid kunnen drukken Het is 
onze unieke opdracht i 

VIC ANCIAUX 

'S^St* ' '^ , 

Jri w jeled b iVU dl O v\, HV O l hen de kat- of 
beter de koe — de bel aan Hij beweerde toen dat er in ons land een 
zeer aktieve hormonenzwendel'bestaat 

Dezer dagen zet het gerecht eindelijk vaart achter het onderzoek En 
in de CVP-Boerenbond is men er lang niet zo gerust in 

Het onderwerp van deze bij
eenkomst heet „Vakbeweging, de-
mbkratie en solidariteit" Meer dan 
een langdradige, vnjblijvende bab
bel zal het waarschijnlijk met wor
den Brandend-aktuele tema's, zo-

broodroof-taktiek een (voorlo
pig"?) hoogtepunt 

Fons Van Dyck is gemeentebe
diende en voorzitter van de VU-af-
deling Hij is andermaal het slacht
offer van het machtsmisbruik ge

pleegd door Theo Kelchtermans, 
CVP-volksvertegenwoordiger, 
burgemeester en psycholoog In 
'78 werd Fons Van Dyck reeds 
een eerste keer geschorst, omdat 
hij in zijn bureau het blaadje van 
een plaatselijke milieuvereniging 
had 

In januari verschijnt „Peers Be
lang", het VU-blad, met een door 
de voorzitter ondertekend artikel 
Hierop wordt deze nationalist voor 
de schepen-bank geroepen Deze 
week maandag ontvangt Fons 
Van Dyck een aangetekend schrij
ven HIJ wordt voor een week 
geschorst Zonder wedde, zonder 
kinderbijslag Vanaf 2 mei 

De VU-Peer laat het daar na
tuurlijk niet bij „We zijn niet van 
plan ons door een CVP-potentaat 
in de Antwerpse leeuwenkooien 
van 1945-46 te laten opsluiten'. 
verklaarde politiek sekretans Jaak 
Indekeu Zij gaan in beroep bij de 
Raad van State en desnoods tot 
bij het Europees Hof te Straats
burg 

Graag ondersteunt dit blad de 
oproep van de VU-afdeling tot 
financiële steun, zodat Fons en 
zijn vier kinderen mateneel met 
hoeven te lijden onder de gevol
gen van deze schorsing Dit kan 
door een bedrag te storten op 
„Steunfonds Peer" met rekening
nummer „145-0586858-67" Of een 
andere attentie Naar Fons Van 
Dyck, Vrijheidslaan 53, 3570 Peer 

Nothomb ziet 
het 
rooskleurig 

„Alles wel" 
Nothomb, vice-premier en mi

nister van binnenlandse zaken, is 
een vreemde kerel Aan taal- en 
andere wetten stoort hij zich met, 
Nederlands spreekt hij met een 
heel eigen aksent en bovendien 
bedient hij zich van een specifieke, 
moeilijk te smaken, vorm v"an hu
mor 

In een verjaardagstelegram aan 
zijn eerste minister op bezoek in 
China zei Nothomb „Alles wel in 
België ' Je moet het maar doen 
Afgezien van de honderdduizen
den werklozen, het miljardente-
kort van de schatkist, de ineenge-
storte koopkracht de sluiting^van 
bedrijven, de benadeling van 
Vlaanderen, de verloedenng van 
het milieu de levering van wapens 
aan alle regimes de zware belas
tingdruk, het groeiend aantal ar
men, het uitblijven van amnestie 
en de opstelling van atoomraket
ten IS er inderdaad weimg aan de 
hand 

Zelfs indien Nothomb bedoel
de „Geen nieuws vanuit België". 
dan nog zou hij verkeerd zijn Het 

nieuws van de voorbije dagen was 
och de mededeling dat Cockenll-

Sambre opnieuw miljarden zal ei
sen van Vlaanderen, dat de CVP 
iiteenscheurt in meerdere groep

jes en dat de Boerenbond in op>-
spraak werd gebracht Om dan 
nog te zwijgen van de recente 
bomaanslagen en de ruzie in de 
schoolpaktkommissie 

In de bres 
Zowel in de Kamer als in de Se

naat en in het Europees Parlement 
waren het Volksunie-gekozenen 
die opkwamen voor de opgeslo
ten parlementsleden van Agaiev 
en Ecolo 

De VU'ers protesteerden voor
al tegen het misbruik van de voor
lopige hechtenis en het feit dat het 
een vreedzame aktie betrof (zie 
rubriek „Wetstraat") 

De VU-parlementsleden in 
Straatsburg, Jaak Vandemeule-
broucke en Willy Kuijpers, verwe
zen naar de reglementen van het 
Europees Parlement waann staat 
dat in geval een lid op heterdaad 
wordt betrapt, ieder ander lid een 
verzoek kan indienen tot schor
sing van de ingestelde gevangen
houding 

De voorzitter van het Europarle
ment trad dit verzoek bij en dnngt 
aan bij Tindemans om de opgeslo
ten Europarlementalier vnj te laten 

Vandemeule-
broucke: 
verzoek tot 
vrijlating. 
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M î 
Onderwijs 
federalizeren 

De moeilijkheden in de nationa
le schoolpaktkommissie hebben 
andermaal duidelijk gemaakt dat 
het hele onderwijs dringend moet 
gefederalizeerd worden, en dus 
volledig onder de bevoegdheid 
van de gemeenschappen dient te 
vallen 

De blokkering door het veto
recht van de Waalse socialisten, 
maakt het onmogelijk verder op te 
schieten in belangnjke kwesties 
Waaronder dit van de vrije inter
naten genoegzaam bekend is 

Deze evidentie, nl de kommu-
nautanzenng van het onderwijs, 
wordt evenwel doorkruist door de 
pesterijen van de PS en het „njet" 
van de franstalige kristendemo-
kraten, de PSC Deze laatsten 
verzetten zich immers met hand 
en tand tegen een mogelijke fede-
ralizering van het onderwijs Waar
door de stoere verklanngen van 
talrijke CVP-ers ten gunste van 
een opsplitsing van het Belgisch 
onderwijs toch wel in een eigen
aardig daglicht komen te staan 

Zeker nu topminister Eyskens 
van de CVP een nauwere samen
werking van de CVP met de PSC 
verdedigt En hij is slechts het 
topje van de unitaire CVP-ijsberg 

Over 
leerstoelen 

Vonge week werd met veel 
luister de eerste „leerstoel P W 
Segers" opgericht te Antwerpen 
Bedoeling van dit opzet is de 
wetenschappelijke studie en be
geleiding over alles wat met ar
beidsproblemen te maken heeft, 
mogelijk te maken Een lovens
waardig initiatief 

Maar wanneer wordt er eens 
werk gemaakt van een leerstoel 
,Vlaamse Beweging" ' Jaren gele
den werd deze wens geopperd, 
maar sindsdien bleef het bij woor
den Een van de Vlaamse universi
teiten zou het toch als een edele 
plicht moeten beschouwen een 
seminarie of departement „Vlaam
se Beweging' binnen haar muren 
te huisvesten "!• 

Er bestaan leerstoelen, en bijge
volg universitaire kolleges, over 
zowat elk aspekt van het maat
schappelijk bestel Een echt we
tenschappelijk centrum m b t de 
studie van de ontvoogdingsge
schiedenis en van de aktuele pro
blematiek van het eigen volk is er 
nog steeds met 

Vlaamse leeuw 
Men is zelden sant in eigen land 

Toen de BRT-televisiereeks „De 
Leeuw van Vlaanderen", in vier 
delen naar het boek van Con
science en in regie van Claus, hier 
uitkwam volgde er weinig applaus 
De grote deskundigen en cntici 
spanden zich in om deze prent 
naar de verdoemenis te schnjven 
Alhoewel ook wij kanttekeningen 
en opmerkingen hadden, behoor
de dit weekblad tot de weinigen 
die toch goede dingen ontdekten 

Nu blijkt dat deze reeks ver
kocht werd aan Tsjechoslovakije, 
Bulganje Joegoslavië, Singapore 
en Spanje Bovendien heeft de tv 
van Oost-Duitsland de hele speel
film „De Leeuw van Vlaanderen" 
aangekocht 

Een andere Vlaamse film, „Jan 
zonder Vrees" werd eveneens 
door talrijke „specialisten" op 
hoongelach onthaald, schijnbaar 
onder het devies „'t Is Vlaams, dus 
het kan met goed zijn" Maar ook 
voor Cassiers' produkt is de inter
nationale belangstelling groot 
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n P5juli 1984 velde de Vde af-
" deling van de Raad van Sta
te een arrest in de „zaak-Sain-
traint" Het koninklijke besluit van 6 
augustus 1977, waardoor de 
franstalige Antoine Saintraint tot 
administrateur-generaal bij het 
ABOS was benoemd, werd ver
nietigd Omdat de wetten op het 
taalgebruik in bestuurszaken en 
op de vastgestelde taalkaders met 
voeten werden getreden 

Bovenstaande kopie uit het 
„Belgisch Staatsblad" van 2 april 

1985 illustreert dat de regering op 
schaamteloze en ongehoorde wij
ze de arresten van de hoogste 
rechtbank van het land met de 
voeten treedt, vermits Saintraint 
wel degelijk wordt benoemd En 
dit van 28 april 1978 af, dit is amper 
8 maanden na zijn eerste, onwetti
ge aanstelling 

De verantwoordelijke minister, 
Leo Tindemans, verklaarde hierop 
dat hij met akkoord gaat met deze 
werkwijze De her-benoeming van 
Saintraint gebeurde „toevallig" op 

Zelfs de „Walt Disney "-groep is 
sterk geïnteresseerd 

Wordt het met eens tijd iets 
meer te geloven in eigen kunnen ' 

Het lief van Geens 
D AT Gaston Geens als een 

dikhuid door alle por-
seleinewinkels stormt, 

wordt hem blijkbaar ook niet 
meer in dank afgenomen door 
zijn bloedeigen vrienden. Zijn ka
binet loopt leeg; de medewer
kers verspreiden zich naar alle 
kanten. Met Akkermans op kop 
hebben CVP-ministers in de 
Vlaamse regering een fikse rel 
tegen hun voorzitter ontketend. 
De ruzie draait rond Flanders' 
Technology, de toekomst van de 
beurs en het gebouwencomplex 
waarin ze voortaan moet worden 
ondergebracht. Wat in de grond 
slechts een technische en finan
ciële diskussie zou moeten we
zen, is ontaard in een lawaaierige 
afrekening. Akkermans, die van 
bouwen en bouwprijzen wat kent 
en die nog een oude Antwerpse 
rekening had te vereffenen, heeft 
de strijdbijl opgegraven. Zijn 
oorlogskreten waren tot ver bui
ten de Vlaamse regering te ver
nemen. 

Met een tikkeltje Schadenfreu
de stellen we vast dat het niet de 
tot oppositie veroordeelde leden 
van de Vlaamse regering zijn die 
de ongelooide huid van de olifant 
willen. Nee, het zijn Geens'partij
vrienden die met wellust spitten 
aan zijn valkuil. Toch houden we 

onze Schadenfreude binnen oir-
bare perken. Omdat we het spij
tig vinden dat FT en Dl R Vde kin
deren zijn die met het troebele 
CVP-badwater dreigen mee te 
spoelen. 

Precies op het moment dat 
Akkermans en de voorzitter hun 
scalpendans uitvoeren, pakt 
Trends uit met een onheus maar 
waarachtig sterk verhaal. 

Toen Gaston Geens onlangs 
terugkeerde uit de States, ver
kondigde hij fier als een gieter 
dat hij zopas te New York de eer
ste DIRV-klub boven de doop
vont had gehouden, een soorte-
ment vooruitgeschoven basis 
van waaruit zakenlui en tipge
vers zouden helpen om de States 
stormrijp te maken voor de durf 
van DIRV en Geens. 

De Trendsredaktie vroeg 
hoogst geïnteresseerd aan het 
Geens-kabinet, wie de voorzitter 
is van deze klub. Jo Verbraeken, 
wist het kabinet te vertellen, de 
Jo Verbraeken die voor Agfa-
Gevaert in de States zit 

Telefoontje van Trends naar 
Verbraeken. Ja hoor. De man 
bleek in de States te zitten. Voor 
Agfa Gevaert alvast. Maar niet 
voor DIRV. Een hoogst verbaas
de Verbraeken aan Trends: DIRV, 
wat is dat? 

Verbraeken, dat was waar
schijnlijk een erreur die niet juist 
was, wist het kabinet-Geens te 
vertellen. De voorzitter van de 
DIRV-club in de States is Anne-
Marie Verstraete van de Euro 
American Bank. 

Telefoontje van Trends naar 
Annie-Marie. DIRV-club? Nooit 
van gehoord. Geens? O ja, dat 
zal de man wezen die ik onlangs 
even op een receptie heb gezien. 
Maar DIRV? Nooit van gehoord 

Man o man, wist het kabinet-
Geens uiteindelijk te fluisteren, 
het is wel degelijk Verbraeken. 
Maar die zal dat niet weten. 

Wat ons herinnert aan ons 
eerste lief Op zeer prille leeftijd 
hebben we gevrijd. Maar zij wist 
het niet. 

Geen 
kerncentrale 

Ook de Voksume-Kamerfraktie 
besteedde vorige week aandacht 
aan het uitrustingsplan van de 
elektriciteitssektor voor de perio
de 1985-1995 

De VU IS van oordeel dat het 
uitrustingsplan onvoldoende reke
ning houdt met de resoluties van-
het parlementair energiedebat, en 
hoegenaamd met met de resolutie 
.over de prioriteit van de Limburg
se kolencentrale Integendeel Met 
de deelneming van België aan de 
bouw van de kerncentrale te 
Chooz kwam de verwezenlijking 
van deze resolutie reeds gevaar
lijk op de helling te staan De bouw 
van nog een bijkomende kern
energiecentrale te Doel, zoals 
voorzien in het uitrustingsplan, zou 
definitief de doodsteek van de 
Limburgse kolencentrale beteke
nen 

De VU verzet zich met klem 
tegen de bouw van deze achtste 
kerncentrale in België Nu reeds 
put België zowat 75 % van zijn 
energieprodruktie uit kernenergie 
DE VU IS van oordeel dat het 
onverstandig zou zijn alle eieren in 
dezelfde korf te leggen Uit inter
nationale verslagen blijkt boven
dien dat overal ter wereld het 
aandeel van de steenkool als ba
sisstof voor energiewinning toe
neemt Voor de VU is het funda
menteel dat ons land de eigen 
grondstoffen — de steenkool — 
maximaal aanwendt 

Tot slot wil de VU onderstrepen 
dat, omwille van terechte ekologi-
sche motieven, de Limburgse 600-
megawatt-steenkoolcentrale moet 
voorzien zijn van een ontzwave
lingsinstallatie De meerkost die 
hieruit zal voortvloeien, mag met 

een ogenblik dat Tindemans in het 
buitenland verbleef Dit is uiter
aard nonsens Een minister die het 
niet eens is met een benoeming in 
zijn diensten maakt deze onge
daan, of neemt ontslag 

Deze ongeoorloofde aanstelling 
voorspelt trouwens weinig goeds 
mbt de afwikkeling van de „zaak-
Happart" Zal de regering ook dan 
het arrest van de Raad van State 
negeren"^ En het was toch ook 
Tindemans die ooit uitriep dat de 
wetten voor hem geen vodjes 
papier zijn' 

verrekend worden in de elektrici-
teitspnjs, maar moet gedragen 
worden door de rijksbegroting 

Zesde keer! 
Vrijdagnacht is voor de zesde 

keer brand uitgebroken in het 
Vlaams Trefcentrum langsheen de 
Oude Graanmarkt te Brussel Ook 
deze keer bleek overduidelijk dat 
het brandstichting betrof 

De aanslagen van extreem-link
se terroristen tegen gebouwen 
van het Westers bondgenoot
schap zijn een ernstige zaak Maar 
ook het anti-Vlaamse terrorisme 
dient hardnekkig bestreden Al
hoewel de ministers Gol en No-
thomb, respektievelijk bevoegd 
voor justitie en binnenlandse za
ken, zich vermoedelijk weinig aan
trekken van deze fransdolle 
agressie 

Geen 
verengelsing 

Het Taal Aktiekomitee (TAK) is 
een campagne gestart tegen de 
„verengelsing" in Vlaanderen Hoe 
langer hoe meer wordt inderdaad 
het Engels gebruikt op affiches, in 
advertenties, op televisie, in het 
onderwijs. 

Alhoewel deze anglomanie 
waarschijnlijk met zo gevaarlijk is 
als de fransdolheid — die nog 
steeds voortbestaat bij een hard
nekkige kaste — IS het toch zo dat 
ook dit een bedreiging vormt voor 
de kulturele integnteit en het ge
laat van Vlaanderen 

TAK IS vastbesloten om indien 
nodig, „het testament van de on
langs overleden Flor Grammens 
naar de letter toe te passen tegen 
de groeiende verengelsing van 
onze omgeving" 
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5 miljoen keer 1 miljoen schulden... 

De keerzijde 
van de liberale „foef' 

5 miljoen keer 1 miljoen schul 

De keerzijde 
van de liberal 

Met het herstelbeleid van Mariens' opeenvolgende 
regenngen zou het allemaal beteren Eén van de priori
taire doelstellingen heette bij het aantreden van de 
kristen-demokratische-liberale familie de sanering van 
de openbare financiën Daarmee samenhangend zou
den we nu eens gaan zien hoe er ook een eind zou 
worden gemaakt aan de afbouw van de werkgelegen
heid 

DE konkrete resultaten be
ginnen inderdaad op te 
duiken Meer dan een half 

miljoen mensen zitten (officieel ge
noteerd in de RVA-computers) 
zonder vast werk Er zijn er nog 
enkele honderdduizenden die wel 
met meteen leven van stempel
geld maar hoedanook voortsuk
kelen zonder de zekerheid mor
gen nog werk te hebben CBTK, 
DAC en dies meer) 

Maar vooral is het de prestatie 
van de regeringen-Martens geble
ken jaar na jaar honderden miljoe
nen extra rijksschuld te boeken 

Nooit voorheen in de Belgische 
geschiedenis is de rijksschuld op 
vijf jaar tijd zo sterk toegenomen 
als nu sinds 1980 

Een dezer maanden overschrij
den we zeer zeker de kaap van de 
5000 miljard (hetzij vijf miljoen 
keer een miljoen) frank aan schul
den 

Ontwricht 
Begrotingsexperts wijzen er on

dubbelzinnig op dat de stijging van 
de totale openbare schuld uitslui
tend IS toe te schrijven aan de cen
trale overheid In de lokale bestu
ren (met in het minst bij de 
OCMWs) werd inmiddels reeds 
drastisch bezuinigd 

Elke staat boekt overheids
schuld gaat leningen aan in het 
buitenland Maar met een score 
van 5000 miljard schulden wordt 
duidelijk 's lands ekonomie voor 
jaren ontwricht 

En op zo'n moment wordt uitge
pakt met de belofte — want meer 
IS het met — de belastingen dras 
tisch te verlagen Het is de liberale 
regeringspartner die zulks net 
voor de komende parlementsver
kiezingen wil uitspelen als grote 
troef 

Daarbij wordt dan wel stilletjes 
gezwegen over het feit dat deze 
regering de volgende in haar be
leidsbeslissingen hoegenaamd 
met kan binden En precies de 
belastingverlagingen zijn aange
kondigd vanaf 1987 

Met het cijfer van 5 000 miljard 
overheidsschulden voor ogen is 
het duidelijk dat slechts belasting
verlagingen kunnen doorgevoerd 
worden op een moment dat el

ders extra wordt gesnoeid in de 
overheidsuitgaven 

En het scenano is reeds lang 
gekend Martens, Gol en Co zullen 
met meteen drastisch bezuinigen 
in de buitenlandse snoepreisjes 
Bijvoorbeeld 

VAN dit streefdoel is men 
nog enorm ver verwij
derd Ondanks het lage 

BTW-tanef 

Een enquête die door de Bouw-
konfederatie werd verricht leert 
immers (en was er zelfs een en-

Nee er wordt telkens weer met 
het vergrootglas gekeken naar de 
overheidsuitgaven die bestaan uit 
„transferten' Waarmee bedoeld 
wordt op de allereerste plaats de 
uitgaven van de overheid voor 
sociale voorzieningen 

Wat was bijvoorbeeld een van 
de eerste posten op de rijksbegro
ting waaraan werd geraakt"? De 
kinderbijslag 

Vaandelvlucht 
Met andere woorden de libera

le verkiezingsslogan van belas
tingverlagingen (andermaal een 
elektorale foeO kan — indien het 
dan al gebeurt — slechts verwe
zenlijkt worden ten koste van an
dere bezuinigingsoperaties die de 

quête voor nodig"?) dat er nog 
immer zeer veel gezinnen zijn die 
willen kopen bouwen of verbou
wen, maar dat zij ervoor terug-
schnkken 

Omwille van jawel de budget
tair ondraaglijk hoge rentevoeten. 

gezinnen treffen In het tegenge
stelde geval kan slechts een extra-
toename van het overheidstekort 
worden geboekt 

Ondertussen betalen werkne
mers en werkgevers zich krom 
om het staatshuishouden te red
den van het faillissement Wat dan 
weer als gevolg heeft dat zeer 
veel bedrijven na een lange over-
levingsstnjd dan toch ter ziele 
gaan 

Wat dan betekent dat het aantal 
werklozen toeneemt Wat dan 
weer als gevolg heeft dat de 
staatsuitgaven op de post werk
loosheid, toenemen 

Een zopas gepubliceerde en
quête van SOBEMAP heeft onder 
meer de bevinding opgeleverd dat 
nagenoeg 70 ten honderd van de 

put 
omwille van de werkonzekerheid 
ook en het bijhorend risiko dat 
aangegane leningen plots niet 
meer kunnen afbetaald worden, 
met alle bijhorende sociale miserie 
vandien 

Van de gezinnen die nog geen 
woning hebben wensen er 52 pro
cent eigenaar te worden En hoeft 
het een betoog dat het hier gro
tendeels om jonge gezinnen 
gaat "? 

Té logisch 
Maar nee, zeggen de mimstra-

belen van Martens V er kan geen 
sprake zijn de bouwnijverheid 
(overwegend een Vlaamse be
doening) nog langer cadeaus te 
geven onder de vorm van bijvoor
beeld verlaagde" BTW-taneven 
Terecht ging de Bouwkonfedera-
tier (NOB) in het tegenoffensief 
Zo werd zwart op wit aangetoond 

ondervraagden ervan overtuigd 
zijn dat de fiskale druk en het dure 
leningskrediet de belangnjkste 
oorzaken zijn van de onderne-
mingsmoeilijkheden 

De toenemende invloed van de 
sociale lasten en de belastingdruk 
nekken veel ondernemers Aan

vankelijk was de toename van de 
werkloosheid toe te schrijven aan 
de vaandelvlucht van veel multina
tionals die in de zestiger jaren 
gretig met expansiekredieten wer
den aangelokt 

Helse spiraal 
Maar meer en meer KMO s en 

vooral kleinere bedrijven sneuve
len onder het klappen van de 
krisiszweep Inmiddels evenwel is 
er nog die andere fameuze over-
heidspolitiek die erin bestaat ziel
togende bednjven jarenlang voor 
de ondergang te behoeden door 
het toestoppen van ettelijke mil
joenen overheidssteun 

Het schoolvoorbeeld is en blijft 
tot op heden de Waalse staalvesti-
ging Cockerill-Sambre 

Terwijl op zoveel andere terrei
nen (en nog het meest in de 
sociale sektor) de bezuimgings-
riem wordt aangehaald blijft de 
Belgische regering inmiddels zon
der schroom miljoenen — tijdens 
een legislatuur zelfs miljarden — 
vergooien in uitzichtloze industrie-
Ie projekten 

Om 1 miljard extra te bezuini
gen moeten de gezinnen enorm 
veel koopkracht inboeten Daar
door wordt er vanzelfsprekend 
minder gekocht en worden zoveel 
kleine ondernemers en zelfstandi
gen op hun beurt in het nauw 
gedreven 

Aan die helse spiraal dient een 
einde gemaakt te worden Het is 
de enige manier om uit de krisis te 
geraken Maar zulks betekent dat 
wie centen uitgeeft ook de verant
woordelijkheid heeft om te zorgen 
voor navenante inkomsten 

In België betekent zulks op de 
allereerste plaats nog altijd dat de 
volksgemeenschappen hun eigen 
financiële en fiskale verantwoor
delijkheid moeten (kunnen) opne
men 

Het konfederalisme en met de 
feitelijke federalizering' van Mark 

Eyskens en de CVP-Co biedt de 
enige uitweg uit de krisis 

dat op 2,5 jaar bjd, en precies dank 
ZIJ de verlaagde BTW" de staat 
extra 17 3 miljard frank heeft ver
diend 

Daarbij wordt dan nog buiten 
beschouwing gelaten dat elke 
bouwopdracht werk geeft aan zo
veel mensen (die dus met moeten 
doppen) dat de werkgevers zo
veel inkomstenbelastingen beta
len dat elk gebouwd huis gedu
rende decennia een gewaarborg
de bron van {taks-)inkomsten op
levert aan de staat 

Terecht vraagt de Bouwkonfe-
deratie dan ook onder meer het 
behoud van het BTW-tanef op 6 
procent en de integrale aftrek
baarheid van de hypotekaire las
ten 

Maar het is voor de Belgische 
ministers ekonomisch al teveel lo
gisch dat men ook gehoor zou 
geven aan die voorstellen 

Bouw blijft in de 
Eén van de eerste beleidsmaatregelen van de 

kersverse minister van financiën (de PVV-er Frans 
Grootjans), en overigens in samenspraak met ekono-
mieminister Mark Eyskens, was de aankondiging dat 
de BTW-taneven voor de bouwnijverheid op het einde 
van het jaar alweer fors zullen verhoogd worden 

Inderdaad, de 6 procent BTW op bouwaktiviteiten 
heette een voorlopige maatregel te zijn. Een tijdelijke 
maatregel om de relance van de bouwaktiviteiten te 
bevorderen. 
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Kamerlid Vic Anciaux: 

„Vlaamse scholen 
in Brussel behouden 
en versterken # # 

Het gebeurt zelden dat een lid van de oppositie na afloop van zijn interpellatie en 
het antwoord van de minister, zijn vlijtig voorbereide resolutie kan opbergen. 

Voorzitter Vic Anciaux kon dit, dinsdag j.l Niet dat onderwijsminister Coens 
instemde met alle konkrete voorstellen van het Brussels kamerlid, wel sprak uit zijn 
antwoord een zelfde bezorgdheid voor het lot van het nederlandstalig onderwijs in 
de hoofdstad. 

Hopen nu maar dat tussen woord en daad van deze CVP-excellentie de afstand 
met eens te meer onoverbrugbaar lijkt... 

INDIEN niet snel nieuwe nor
men uitgevaardigd worden 
voor de nederlandstalige 

scholen in Brussel, dan is vanaf 
1 september de sluiting van min
stens drie athenea onafwendbaar 
En dat zou slechts een eerste stap 
Zijn naar een verdere afbouw 

Reeds een jaar geleden trokken 
Brusselse Vlamingen aan de 
alarmbel Zij vonden gehoor bij Vic 
Anciaux Zijn tussenkomst zette 
minister Coens aan de hakbijl-
operatie met een schooljaar op te 
schorten In de Senaat sloegen de 
Vlaamse partijen de handen in 
mekaar en dienden een wetsvoor
stel in om de normen voor de 
nederlandstalige scholen in Brus
sel te verlichten Het voorstel, 
mede-ondertekend door Nelly 
Maes, zit echter vast in de School-
paktkommissie De hakbijl dreigt 
dus opnieuw 

En opnieuw staat Vic Anciaux 
op de bres 

Vrije keuze 
Voorafgaand dient echter be

treurd dat deze kwestie nog 
steeds in het centrale parlement 
moet worden behandeld Noch
tans IS onderwijs bij uitstek een 
kulturele aangelegenheid die 
rechtstreeks gebonden is aan de 
leden van de Vlaamse gemeen-
scha[i De interpellatie van de VU-
voorzitter zou in feite moeten 
plaatsvinden in de Vlaamse Raad 
onder Vlamingen 

Voor het nederlandstalig onder
wijs in de 19 Brusselse gemeen
ten zijn in alle koninklijke besluiten 
specifieke normen voorzien Dit 
geldt zowel voor de rationalizatie-
normen voor scholen en graden, 
als voor de oprichtings- en be
houdsnormen voor de berekening 

van het lesurenpakket Op zich 
kan volgens het VU-kamerlid het 
gevoerde beleid dan ook met aan
gevallen worden 

Toch heeft hij een aantal bemer
kingen ten gronde 

Niettegenstaande de gunstnor-
men van de dunbevolkte gemeen
ten ook gelden voor de neder
landstalige scholen in Brussel, 
gaat deze vergelijking zijns inziens 
met op vermits er in de hoofdstad 
ook franstalige scholen zijn die de 
vrije keuze beïnvloeden „Er kan 
wat de vnje keuze van onderwijs 
betreft, slechts sprake zijn van 

een waarachtige vrijheid wanneer 
de franstalige beïnvloeding wordt 
uit de weg geruimd, zowel door de 
kwaliteit als door het kwantitatief 
aanbod op redelijke afstand van 
nederlandstalig onderwijs" 

En op deze redelijke afstand 
sloeg zijn tweede aantekening 
Ook hier gaat de vergelijking met 
dunbevolkte landelijke gemeenten 
met op Vooreerst omdat er een 
wezenlijk onderscheid is tussen 
bepaalde delen van de agglomera
tie en ook omdat de afstand in 
Brussel met zomaar in kilometers 
kan worden uitgedrukt Er zijn b v 

de gevaarlijke verkeersdrukte van 
de hoofdstad en de betere of 
minder goede organizatie van het 
openbaar vervoer tussen school 
en woonplaats 

Afbouw noch fusie 
Vanuit deze feitelijke en speci

fieke gegevens van Brussel is Vic 
Anciaux van oordeel dat een ge
strenge hantering van de objektie-
ve rationalizatienormen van het 
koninklijk besluit van 30 maart 
1982 onhoudbaar is Toch kregen 
de koninklijke athenea van Brus
sel-centrum, Schaarbeek en Ou-
dergem vanwege het departe
ment van Onderwijs een bericht in 
die zin Aan de direkties werd 
gevraagd voorstellen van afbouw 
of fusie in te dienen De minister 
zou dan vóór 15 mei een beslis
sing nemen 

Van een afbouw kan volgens 
de voorzitter geen sprake zijn Bij 
wijze van voorbeeld citeerde hij 
het atheneum van de Moutstraat, 
in Brussel-centrum, het oudste 
Vlaams atheneum van de hoofd
stad. Het verdwijnen ervan zou 

Van kapitaal belang 
sir*g l« dé ̂ moMl^ ISO jaar hmU 

. ons toch g»noe0 geleerd. H#t 
voorliïMlaan van de Vlaemse gemeen
schap m haer konf«>nitatie met de 
franse kultUMr staat of valt gretendeeis 
m^t het yn|wareft, versterken en pro» 
moveteif van het onderwijs in de eigen 
taal Dit was belangrijk in het verieden. 
Mm heeft er helaas te weinig aan
dacht aan geschonken. Dit ölJift ook 
mMm^ belangrijk. Pas m^i^rt een 15-
tai Jaren werd het betang ervan volop 
erkend. 

Öelecdelijk aan tekenen ztch verheu
gende perspektleven af. Î et aantal 
kinderen in de Vlaamse kleuterklassen 

en lagere sohole« vergroot O 

itenoend sökses. Het Is nog im 
om hoog van dé t o ï ^ Ie Wazen 
de g(inŝ !̂ <^ nmmekeer Is onlOc 
baar. 

Nederlanast 
gaan tot &i 
Vlaam» ondf 

ben om de 
net, te beho 

V Anciaux „Opkomen voor elke 
Vlaamse school te Brussel'" 

een zware klap betekenen voor 
de Vlaamse gemeenschap Het
zelfde geldt ovengens voor beide 
andere athenea in de sterk ver-
franste gemeenten Schaarbeek 
en Oudergem 

Ook de fusie-operatie lijkt hem 
zeer gevaarlijk „Minder en minder 
wordt de fusie door iedereen die 
begaan is met het nederlandstalig 
onderwijs te Brussel aanzien als 
een gunstige oplossing" 

Noch afbouw, noch fusie Elke 
nederlandstalige school in Brussel 
moet worden verdedigd als een 
centrum van kulturele en educatie
ve uitstraling „Het is mijn overtui
ging dat de Vlamingen met recht 
en reden mogen stellen dat inzake 
het aanbod van nederlandstalig 
onderwijs de objektieve gegevens 
pas kunnen en mogen tellen wan
neer een voor de Vlamingen aan
vaardbaar statuut van de hoofd
stad wettelijk en grondwettelijk 
een tijdlang een feit is" 

Het IS trouwens vanuit deze 
gedachtengang dat senatoren van 
de vier Vlaamse partijen een wets
voorstel indienden dat een redelij
ker basis biedt dan de normen die 
vandaag gelden Maar dat voorstel 
ligt mede geblokkeerd in de 
Schoolpaktkommissie Met aan
drang verzocht Anciaux dat de 
minister de Vlaamse partijen 
rond de tafel zou brengen om de 
problemen van het Nederlands 
onderwijs in een afzonderlijke 
Vlaamse vergadering van de 
Schoolpaktkommissie te bespre
ken. 

Die terechte suggestie zal 
voor een CVP-minister wel wat 
verregaand lijken. Het minst is 
dan ook dat een status-quo van 
de situatie van het nederlandsta
lig onderwijs in Brussel behou
den wordt 

En uit het antwoord van Coens 
mocht de VU-voorzitter terecht 
hoop puren. Waarmede we op
nieuw belanden bij onze eerder 
uitgedrukte hoop, dat het niet bij 
woorden blijft! 
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Scanners alom 
In 1980 reeds interpelleerde 

Jef Valkeniers een eerste maal 
over het probleem van de scan
ners Sedertdien liep het aantal 
prestaties verder op In de perio
de van 1978 tot 1982 verdrievou
digden ze zelfs De kosten stegen 
dan ook navenant 516 miljoen in 
1982, 681 miljoen in 1983 

BIJ dat alles mag met vergeten 
worden dat de wet ondubbelzin
nig stelt dat de plaatsing van een 
scanner het akkoord van de be
voegde minister vergt Die waste 
evenwel jarenlang zijn handen in 
onschuld Tegen de „wilde" scan
ners werd mets ondernomen In
tegendeel, de prestaties ervan 
werden vergoed door de mutuali
teiten' 

Begin dit jaar peilde het kamer
lid opnieuw bij minister Dehaene 
Lekker ontweek deze de vraag 
door te verwijzen naar een over
leg met de Gemeenschapsminis
ters Geen nood. Valkeniers ncht-
te zich zowel tot de Franse Ge
meenschapsminister Urbain als 
tot diens Vlaamse kollega De 
Wulf 

De eerste antwoordde dat het 
probleem slechts kan opgelost 
worden wanneer het „opnieuw 
ter hand wordt genomen" Van 
overleg was dus geen sprake' De 
Vlaamse minister van zijn kant 
deelde mede dat het voor zijn 
diensten vrij moeilijk is de wilde 
scanners op te sporen, temeer 
omdat de prestaties ervan door 
het RIZIV worden terugbetaald 

Eigenlijk zou die terugbetaling 
dus moeten worden stopgezet, 
maar dat is dan weer de be
voegdheid van de centrale minis-

J Valkeniers „Geen samenwer
king tussen Vlaamse en centrale 

regering" 

ter Kortom, een zoveelste steek
spel-dossier tussen centrale 

overheid en Gemeenschappen 

Feit IS dat Dehaene ondertus
sen besloot 12 bijkomende scan
ners in Vlaanderen toe te laten 
Daar begrijpt Valkeniers hele
maal mets van „Zelf maak ik een 
tiental keer per week gebruik van 
een scanner Nooit ondervond ik 
moeilijkheden in verband met de 
overbezetting" Stelt zich boven
dien de vraag wie dat grapje zal 
betalen 

Besluit van de interpellant 
„Een dit land wordt slecht be
stuurd (om de zuilen terwille te 
zijnV, twee tussen Gemeen
schappen en centrale regering 
was geen overleg over het optre
den tegen de wilde scanners 
noch over de plaatsing van nieu
we " 

SENAAT 
Florennes, 
een pretpark. 

Zowel in Kamer als Senaat 
kwam de voorlopige hechtenis 
van de ,groene' verkozenen ter 
spraken Bij een betoging te Flo
rennes overschreden zij de prik
keldraad-omheining, waarna ze 
opgepakt werden 

In-de Hoge Vergadenng lokten 
deze en andere Florennes-ge-
schiedenissen de reaktie uit dat 
de basis eigenlijk voor iedereen 
toegankelijk blijkt te zijn wanneer 
men maar een beetje initiatief aan 
de dag legt „De basis bijkt wel een 

PARLEMENIAIRE 

SnOKKEIS 
y OWAT dne weken heeft de parle-
^ mentaire Paasvakantie geduurd 
En dat was duidelijk merkbaar aan de 
agenda van de Kamer. Niet minder dan 
23 interpellaties kreeg Martens V 
voorgeschoteld, waarvan het leeuwe
aandeel — welgeteld 10 — ingediend 
door leden van de VU-fraktie 

SAMEN bood dat handvol initiatie
ven een overzichtelijke kijk op 

het maatschappelijke en politieke wel 
en wee van de voorbije dagen Zo 
pakte de Aalstenaar Jan Caudron de 
hormonenzwendel aan en de uitlatin
gen van PVV-voorzitter Verhofstadt 
over het Instituut voor veterinaire keu
ring 

ZIJN kollega Franz Vansteenkiste 
verdiepte zich in het andere dos

sier dat de landbouwwereld beroerde 
de Afnkaanse varkenspest en de 
maatregelen die de regering ter bestrij
ding nam 

ONDER de rubriek ,schandalen 
moeten de interpellaties van Jef 

Valkeniers en opnieuw Jan Caudron 
ondergebracht worden De eerste 
over het gebrek aan optreden tegen 
de onwettig geplaatste scanners De 
tweede over de toch bevreemdende 
houding van het Hoog Komitee van 
Toezicht het RIZIV en het gerecht 
inzake de fraude in de bloedtransfusie
centra en de onregelmatigheden in het 

OCMW-labo van Aalst 

•AN Verniers zette nog maar eens 
* * de nefaste en onverantwoorde 
politiek in het departement van Lands
verdediging op een rijtje, terwijl Johan 
De Mol de degens kruiste met Gol 
over het wetsontwerp tot invoenng 
van een verjanngstermijn voor schul
den jegens de Rijksdienst voor Ar
beidsvoorziening 

J\ LS Antwerpenaar nam Andre De 
' ^ Beul het op voor de leefbaar
heid en het behoud van de tewerkstel
ling in de Verlipackvestigingen van 
Merksem en Mol Een andere nationa
le sektor — het staal — werd te berde 
gebracht door Willy Desaeyere, en 
dat naar aanleiding van de verklann-
gen van o m Gandois dat in verband 
met Cockerill-Sambre nieuwe maatre
gelen moeten genomen worden 

r \ E Senaat van haar kant hervatte 
' ^ de werkzaamheden met de be
grotingen van het Brussels gewest en 
Landsverdediging Verder interpelle-
ren vandaag Nelly Maes over het 
lager onderwijs in Voeren Rob Vande-
zande over de tewerkstelling van Vla
mingen Brusselaars en Walen in plaat
selijke en gewestelijke diensten en 
Paul Peeters over de biezondere rijks-
dotatie voor de stad Brussel en de her
verdeling daarvan onder de 18 andere 
Brusselse gemeenten 

soort Bobbejaanland Er moet wel 
geen toegang betaald worden " 

Feit IS dat beide kamers beslo
ten om gisteren een bijzondere 
kommmissie samen te roepen 
Deze zou dan moeten adviseren 
over het al dan met opschorten 
van de vervolging tot na de ontbin
ding van het parlement De uitslag 
daarvan zal u ondertussen wel 
reeds bekend zijn 

Het IS duidelijk dat deze uit
spraak geen uitstaans heeft met 
de beoordeling van de overtreding 
als dusdanig Vic Anciaux liet daar
over met de minste twijfel be
staan „Al degenen die een over
treding begaan, ook de parle
mentsleden, moeten zoals elke 
burger vervolgd worden" Waar 
de VU-voorzitter wel aan tilde, is 
het misbruik dat vandaag meer en 
meer wordt gemaakt van de wet 
op de voorlopige hechtenis Bo
vendien IS het onanvaardbaar dat 
de betrokken kamerleden en se
natoren omwille van die „minder 
ernstige overtreding" — dat stelde 
ook voorzitter Defraigne - in de 
onmogelijkheid worden gesteld 
hun parlementaire werkzaamhe
den waar te maken 

In de Senaat vertolkten Guido 
Van In en Walter Luyten een 
zelfde mening Wel voegden zij 
eraan toe dat in de toekomst 
iedereen op een zelfde welwillend
heid moet kunnen rekenen „Des
tijds konden VU-parlementsleden 
die opgepakt werden omdat zij 
protesteerden tegen het niet nale
ven van de taalwetgeving met op 
dezelfde sympathie van bv de 
socialisten rekenen" 

GMB 
slaat toe! 

We hebben het aan Frans Crols, hoofdredakteur 
van „Trends", te danken wanneer zo nu en dan het 
boekje wordt opengedaan over de drijverijen van de 
grootste Belgische holding, société générale — gene
rale maatschappij of kortweg GMB 

Nu het spektakel z'n hoogtepunt nadert, lijkt het 
nuttig de gebeurtenissen nog eens op een rijtje te 
zetten 

E IGENLIJK begint alles met 
de reddingsoperatie van 
Cockenll-Sambre Deze 

operatie verbonden met de rege-
nngsmaatregelen ten voordele 
van het beleggingskapitaal be
vrijdt GMB van een onvermogen
de schuldenaar en laat haar te
vens toe een berg vers kapitaal te 
scheppen Eens de buit binnen 
toont GMB haar waar gelaat 

Haar direkteurs — in de om
gang de 12 apostelen genoemd — 
komen rechtstreeks uit PSC-knn-
gen en worden volgens die oer-
konservatieve en militant franko-
fone traditie aangevuld met burg
graaf Davignon en Guy de Wou
ters zetbaas van de olie-industrie 
Het PSC-regenngstrio — No-
thomb Hansenne en Maystadt — 
wrijft zich in de handen Martens 
zelf van wie hoe langer hoe meer 
moet aangenomen worden dat de 
intnges van de haute-finance hem 
boven het petje gaan geeft geen 
krimp 

Inmiddels zoekt en vindt GMB 
bondgenoten om de weg te effe
nen Maystadt verkondigt luid
keels dat het hoofdstuk Cockenll-
Sambre is afgesloten en dat Wal
lonië nu moet aanspraak maken 
op moderne en toekomstgerichte 
bednjven De socialist Dehousse 
valt hem zonder voorbehoud bij 
Het moment nadert immers dat de 
RTT moet beginnen met de mo-
dernizering van de telefooncentra
les en dat zou wel eens een 
investering van 100 miljard kun
nen vergen 

De in Vlaanderen gevestigde 
bedrijven rekenen er sterk op 
vooral omdat Wallonië geen spits-
technologische ondernemingen 
telt Maar dan komt GMB 

Met een vlugge greep wordt 
ACEC ingepalmd En vermits dat 
bedrijf verdienste noch traditie 
heeft inzake spitstechnologie 
wordt het tegelijkertijd gekoppeld 
aan de Franse bedrijven CGE en 
CIT-Alcatel Zodat plots ook in 

Guido Van In 

Wallonië een hoogtechnologische 
sektor opdoemt Het duo May-
stadt-Dehousse kan ijzig 40 % 
van het RTT-kontrakt opeisen 

Met vallen en opstaan hebben 
Vlaamse bedrijven op het vlak van 
de telekommunikatie een faam 
verworven tot ver buiten de land
grenzen De nieuwe elektronika is 
er ook voorwerp van intense en 
duur wetenschappelijk onderzoek 

Samen stellen zij wel 18 000 men
sen tewerk Al deze inspanningen 
en duizenden betrekkingen wor
den door GMB op de helling ge
zet 

De Vlaamse gemeenschap 
dreigt meteen de meesterstoot 
van GMB driemaal te betalen 
door de overname van de schuld 
van Cockenll-Sambre door de ge
nerale maatschappij aan vers kapi
taal te helpen en mogelijk door de 
opoffering van eigen bloeiende 
bednjven 

Guido Van In, 
VU-senator 

W Luyten, solidair ondanks verle
den 
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Spanning blijft 
in de Balkan 

Er was een tijd dat de dood van de leider van een Balkanstaat sidderingen ver
wekte in de hoofdsteden van de grote Europese mogendheden. Diezelfde hoofd
steden hebben met meer nieuwsgierigheid dan bezorgdheid gereageerd op de 
dood, op 11 april jl, van de Albanese leider Enver Hodja. De Balkan is niet langer 
het kruitvat dat heel Europa in zijn explosies kon meeslepen. De echo van de scho
ten die in 1914 in Sarajevo werden afgevuurd is al geruime tijd uitgestorven. 

Deze week 
in Knack Magazine 

MAAR spanningen zijn er 
nog steeds in de Bal
kan, al zijn ze minder 

explosief dan in het begin van 
deze eeuw Voor die spanningen 
zorgt een lappendeken van natio
nale minderheden. 

Laaiende passies 
Zo lopen sinds jaren de passies 

hoog op bij Joegoslaviës 1,7 mil
joen etnische Albanezen, om twee 
redenen: de armoede van hun 
gebied, Kosovo, en het feit dat 
Kosovo geen volwaardige repu
bliek is binnen het Joegoslavisch 
federaal bestel, maar een auto
noom gebied binnen de republiek 
Servié. De Serviërs, die Kosovo 
als een deel van het Servische 
hartland beschouwen, willen daar 
mets van weten. In 1981 kwam het 
tot gewelddadige uitbarstingen in 
Kosovo en sindsdien zijn honder
den Joegoslavische Albanezen 
tot, soms zeer zware, gevangenis
straffen veroordeeld. De uitbar
stingen leidden tot zware spannin
gen tussen Belgrado en Tirana. De 
Joegoslavische leiders beschul
digden het bewind van Enver Hod
ja ervan het „irredentisme" in Ko
sovo aan te stoken. 

De repressie heeft geen eind 
gemaakt aan het ongenoegen en 
verzet in Kosovo, integendeel, ze 
maakt dat steeds meer mensen 
daar vijandige gevoelens jegens 
de Joegoslavische staat gaan 
koesteren. De lijn die Ramiz Alia, 
Hodja's opvolger, zal gaan volgen 
kan een aanzienlijke weerslag 
hebben in Kosovo. Tot nog toe 
immers stelden de Joegoslavische 
Albanezen hun eisen in het kader 
van de Joegoslavische staat, want 
het harde, stalinistische bewind 
van Hodja vormde geen aantrek
kingspool. Een opener, „vriendelij
ker" Albanië onder Alia zou de 
Albanezen van Kosovo veel meer 
kunnen aantrekken, met alle geva
ren op hernieuwde spanning tus
sen die buurlanden vandien. Joe
goslavië vormt de meest comple
xe bundeling van nationaliteiten — 
het is onrustig in Kroatië en af en 

toe laat Bulgarije nog eens zijn 
aanspraken op Joegoslavisch Ma
cedonië horen — maar etnische 
spanningen zijn er in heel de Bal
kan. 

Vorig jaar waren de betrekkin
gen tussen Hongarije en Roeme
nie het slechtst sinds 1945 omdat 
Roemenie met veel omhaal de 
65ste verjaardag vierde van de 
annexatie van Transsylvanië waar 
een grote Hongaarse minderheid 
woont. Hongarije heeft de jongste 
jaren, met reden, herhaaldelijk bij 
de Roemeense diktator Ceauses-
cu geprotesteerd omdat hij de 
Hongaarse minderheid steeds 
meer middelen tot kulturele uit
drukking van hun eigen identiteit 
ontzegt. 

Ceausescu 
In Bulgarije is een gewelddadige 

assimilenngscampagne tegen de 
Turks-islamitische minderheid van 
zowat 800 000 zielen gemeld. Bul
garije ontkent die aanklachten, 
maar die ontkenning zou geloof
waardiger zijn als Sofia niet syste
matisch weigerde onafhankelijke 
waarnemers tot zijn „Turkse" ge
bieden toe te laten. 

De geschiedenis weegt zwaar 
op de Balkan en oude vriend
schappen of tegenstellingen spe
len dieper door in de nationale 
gevoeligheden dan de bondge
nootschappen die in de tweede
ling van Europa na de tweede 
wereldoorlog tot stand kwamen. 
Warschaupakt-land Roemenië 
vindt dat Sovjetrussisch Moldavië, 
waar een grote Roemeense min
derheid woont, binnen zijn lands
grenzen zou moeten vallen. In Bul
garije is het bondgenootschap 
met de Sovjetunie wel populair, 
niet uit liefde voor het kommunis-
me, maar omdat het grote Slavi
sche buurland herhaaldelijk aan de 
zijde van de Bulgaren fieeft ge
streden tegen hun Turkse bezet
ters. Aan de andere zijde van de 
ideologische scheidingslijn be
hoort Griekenland tot de NAVO, 
net als Turkije. Maar zijn betrek
kingen met een aantal Balkan-

landen die tot het Warschaupakt 
behoren zijn veel probleemlozer 
dan die met Turkije. De meeste 
Grieken zien Turkije immers niet 
als een bondgenoot, maar als de 
gewezen bezetter en „erfvijand" 
met wie ze nog steeds tal van 
konflikten (over Cyprus, de Egeï-
sche Zee) hebben. 

De militaire en ideologische 
blokvorming in Europa, die een 
groot deel van de Balkan onder 
Sovjet-kontrole deed terechtko
men, heeft dat gebied veel minder 
explosief gemaakt, maar onder de 
stabiele oppervlakte leven oude 
banden, vijandelijkheden en pas
sie voort. De Balkan is het kruitvat 
van Europa niet meer, maar hij 
blijft nog steeds de Balkan. 

H. Oosterhuys 

Hoe rood is China ? 
Premier Wilfried Martens was vorige week in Peking op bezoek, 
en binnenkort zullen Etienne Knoops en Gaston Geens hem daar 
volgen. Wat maakt China vandaag zo aantrekkelijk voor onze 
excellenties ? Knack zoekt een antwoord op de vraag: 
Hoe rood is China nog? 

I lya Prigegine 

Nobelprijswinnaar Ilya Prigogine is een 
wetenschapper met grote belangstelling 
voor de mens. Zijn boek over de band tus
sen mens en natuur verschijnt binnenkort 
ook in het Nederlands. Een interview. 

Ferdinand en Imelda 
Ferdinand Marcos bestuurt de Fillipijnen 
al bijna twintig jaar met harde hand. 
Maar vooral de laatste maanden loopt het 
goed mis in Manila. De oppositie is in op
mars en de ekonomie stuikt in elkaar. Het 
rijk van Ferdinand en zijn vrouw Imelda 
loopt ten einde. 

•emaanse kunst 
In de Kunsthalle van Keulen staat een 
merkwaardige verzameling Romaanse 
kunst uitgestald. Een flonkering van licht 
en kleur uit een tijd, toen vakmanschap 
nog meesterschap was. 
Knack nam er voor u een kijkje. 

• o r e t w l n t 

Jean-Claude Garot stond in Belgiè ooit 
terecht als uitgever van het linkse blad 

Pour. Nu zit hij volop in de wielrennerij. 
Met zijn Engelstalig blad Winning wil hij 
de Amerikaanse markt veroveren. 

Knack Weekend 

Clk gezicht is meei 
Wie belangstelling heeft voor zijn make
up komt tegenwoordig overal het woord 
visagisme tegen. Knack Weekend sprak 
met een visagiste over haar werk: „Elk ge
zicht heeft wel iets moois". 

Hermès 
Het huis Hermès in Parijs is een begrip, 
en niet alleen in Frankrijk. Wat ooit als 
een zadelmakerij begon, is nu een exclu
sieve modezaak geworden. 

Slapeloos 
Eén mens op tien lijdt aan slapeloosheid. 
Wetenschappers over de hele wereld zoe
ken naar een middel tegen deze „ziekte". 
Wat is slapeloosheid, en wat kan er aan ge
daan worden ? 

Na de dood van Enver Hodja 

Albanië: liever arm 
maar onafhankelijk 

Veertig jaar heeft Enver Hodja, die in 1908 in Argiro-
castro geboren werd, Albanië geleid, met harde hand 
en ongenadige uitschakeling van rivalen en alwie het 
met hem oneens was. Hij was een van de weinige bur
gers van dat geïsoleerd Balkan-land die vertrouwd wa
ren met de westerse wereld. 

H 

Enver Hodja, diktator op zijn manier 

ODJA studeerde in het 
Franse Montpellier en 
reisde in 1935 naar Brus

sel waar hij op de Albanese legatie 
werkte. Maar Hodja, die toen al on
der een schuilnaam in kommunisti-
sche bladen schreef, had ook een 
afkeer van het koninklijk bewind 
dat hij verondersteld werd te die
nen, en verkoos het jaar daarop 
terug te keren en leraar Frans te 
worden in Korga. Van bij de inva
sie van de Italianen in 1939 nam hij 
de leiding van wat toen nog niet 
het verzet was, wat hem zijn baan 
aan het lyceum kostte. 

„Brullende muis" 
Na de oorlog werd verzetslei

der Hodja als eerste sekretans 
van de KP de leider van Albanië 

Ondanks zijn internationale ach
tergrond opende hij zijn land niet 
naar de buitenwereld, al heeft Al
banië diplomatieke betrekkingen 
met meer dan honderd landen. Hij 
brak in 1948 met de naaste bond
genoot, Joegoslavië, wiens kom-
munistische partij de voedsterva

der van de Albanese kommunis-
ten was, toen Tito's partij uit de 
Kominform werd gestoten. In 
1961, wegens Kroetsjtsevs desta-
linizering, keerde hij zich af van de 
Sovjetrussische „revisionisten", en 
na een idylle met Peking verloor in 
1978 ook China genade in de 
Albanese ogen wegens zijn toena
dering tot de „Amerikaanse impe-
rialsten". 

Die houding van „de muis die 
brult van een klein land (de groot
te van België, met drie miljoen 
inwoners) dat tegen iedereen in 
„gelijk heeft", was niet alleen inge
geven door streven naar ideologi
sche stalinistische zuiverheid, 
maar evengoed door een onver
zettelijk nationalisme, gevoed door 
de herinnering aan de vele bezet
tingen en vernederingen die Alba-
niës lot waren geweest. Wij mo
gen dan een klein land zijn, maar 
niemand zal ons de les spellen, zo 
zei Hodja meer dan eens. 

Vandaar ook dat hij verkoos 
Albaniës ekonomische ontwikke
ling langzaam maar onafhankelijk 

te laten gebeuren.Het land kan 
gemakkelijk in zijn eigen voedsel-
en energiebevoorrading voorzien, 
het ontgint koper en nikkel, en is 
na de Sovjetunie en Zuid-Afrika 's 
werelds voornaamste chroom
producent. Het heeft een beschei
den industriële basis die staal, klei
ne schepen, traktoren en fietsen 
voortbrengt. Dat Albanië de laag
ste levensstandaard van Europa 
heeft stoorde misschien wel een 
deel van de bevolking maar niet 
Hodja voor wie onafhankelijkheid 
het allerbelangrijkste was, en die 
zich soms smalend uitliet over de 
Joegoslaven die, in hun streven 
hun ekonomische ontwikkeling te 
versnellen, een enorme buiten
landse schuldenlast opstapelden. 

Zelfde koers! 
Hodja's opvolger Ramiz Alia, die 

sinds 1961 in het politburo zetelt 
en drie jaar geleden president 
werd, heeft aangekondigd dat hij 
de onafhankelijke koers zal voort
zetten — hij stuurde zelfs het 
Sovjetrussische rouwtelegram 
voor de dood van Hodja terug. Het 
Westen zal met grote belangstel
ling toekijken of hij die koers inder
daad aanhoudt. Albanië is immers 
belangrijk, niet om zijn omvang 
maar om zijn ligging, en het laatste 
wat de Amerikanen willen is dat dit 
Balkan-land onder Sovjetvleugels 
zou terugkeren en de Sovjetunie 
voorzien van een basis aan de 
Middellandse Zee voor haar duik
boten. H.O. 
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Nu „Friesland" officieel „Fryslan" wordt 

De weg van de 
Friese beweging 

Ons weekblad meldde in een vorige uitgave dat de 
gedeputeerde staten van Friesland beslist hebben dat 
Friesland voortaan officieel „Fryslan" zal heten. Een 
overwinning dus voor o.m. onze EVA-partner de FNP. 

Over de weg daartoe een „berjocht üt Fryslan". 

DE strijd voor het Fries heeft 
niet zon lange geschiede
nis In de 19de eeuw was 

het Fnes een hobby voor de wel
gestelde liberale burgerij Zij hield 
zich voornamelijk bezig met taal
kundige en folkloristische aspek-
ten van het Fries 

Sociale 
strijd 

In 1915 kwam de Jongfryske 
Mienskip, de jonge Fnezen Zij had 
als leus Fryslan en de wrald 
CFrybIdri en de wereld) Toch is 
deze beweging voornamelijk een 
literaire beweging geweest De 
deelnemers aan die beweging 
hebben later individueel weinig ge
daan om de positie van het Fries 
struktureel te verbeteren, toen ze 
eenmaal hun maatschappelijke po
sities hadden ingenomen. 

De eerste verbinding tussen 
taalstrijd en sociale strijd werd pas 
gelegd in de jaren zeventig Lou-
rens ten Cate schreef „De Friese 
taalstnjd is in werkelijkheid een 
stuk sociale strijd, een overblijfsel 
uit de bevrijding van het oude 
feodalisme De geringe taalvaar
digheid van de Friezen ( m b t het 
Hollands KB) is het gevolg van 
ekonomische omstandigheden, 
van machtsverdeling de taal der 
heren is hier met de taal van het 
land 

En de kommunist Hornstra 
schreef in 1973 dat de Fnese 
taalstrijd een stuk klassenstrijd 
moest worden „De strijd voor het 
Fries is de strijd voor de under
dog" 

In het midden van de jaren 
zeventig werd de aktiegroep 
„Sneed" gevormd Zij had de taal
strijd als uitgangspunt voor haar 
strijd tegen het kapitalisme 

Machten... 
Tegenwoordig zien zelfs de 

meest gematigde bewegers wel 
dat er een duidelijke verbinding is 
tussen de ekonomische achter
stand van Fryslan en de onder
drukking van de Fnese taal De 
Randstad is duidelijk het machts
centrum van Nederland Alle nor
men worden afgestemd op de 
Randstad De normen voor het 
opheffen van scholen, de normen 
voor het openbaar vervoer, de 
normen voor het verdelen van te 
bouwen woningen Al deze nor
men zijn stuk voor stuk afgestemd 
op het westen van Nederland Dit 
gedeelte van Nederland knjgt ook 
de meeste faciliteiten op sociaal, 
ekonomisch en kultureel gebied 

Twee voorbeelden hiervan Het 
eerste betreft de infrastruktuur 

Het westen van Nederland heeft 
een fijnmazig wegennet, een goe
de infrastruktuur, ook wat spoor
wegen betreft Fryslan heeft 
slechts een spoorlijn en een zeer 
slechte wegverbinding 

Het tweede voorbeeld betreft 
het taalonderwijs Het westen van 
Nederland heeft veel inwoners 
van buitenlandse afkomst Ten be
hoeve van het onderwijs in de 
Turkse en Marokkaanse taal heeft 
de Nederlandse regenng zestig 
miljoen gulden uitgetrokken Wij 
hebben het hier over het middel
baar onderwijs Voor het vak Fries 
in het middelbaar onderwijs kon 
het ministene van Onderwijs met 
eens drie miljoen gulden vrijma
ken' Vooral dit laatste is een schnj-
nend voorbeeld van de onwil van 
„Den Haag" Het zijn twee voor
beelden van een systeem dat voor 
Fryslan vernietigend werkt 

...machteloosheid 
Het ergste is de machteloos

heid van Fryslan Waar hier 
schoorvoetend een begin wordt 
gemaakt met de invoering van het 

hnes in het officiële verkeer, wordt 
dit meteen gefrustreerd door een 
verbod uit Den Haag Het Fries 
mag door gemeentelijke en pro
vinciale overheid met meer wor
den gebruikt in officiële stukken 
De bevolking hier in Fryslan staat 
machteloos De Nederlandse 
overheid moordt wetens en wil
lens de Friese taal uit 

ilEURO 

Misschien heeft u enige weken 
geleden beelden gezien van de 
Friese elfstedentocht De Neder
landse media waren nogal ver
wonderd over het gedrag van de 
Friezen De bevolking bleef rustig 
op de oevers staan en volgde 
keung de bevelen van de politie 
op teneinde de tocht zo goed 
mogelijk te laten verlopen 

Inderdaad, Friezen zijn anders 
dan Hollanders Let wel, anders, ik 
zeg met dat zij beter zijn Als er in 
Fryslan met gauw iets gebeurt, 
staan er over een paar jaar alleen 
maar Hollanders aan de oever 
Hollanders die zich anders zullen 
gedragen omdat Hollanders nu 
eenmaal anders zijn dan Fnezen i 

Keimpe Baarsma 

De opvolger van Michel Rocard, de nieuwe Franse minister van Landbouw Naliet (midden) werd deze 
week onmiddellijk gekonfronteerd met immense problemen Samen met zijn Europese kollega's zoekt hij 

naar een kompromis in de moeilijke kwestie van de landbouwprijzen 

In het Europees parlement 

Le Pen krijgt steun 
van liberalen 

Dat men sukses kan putten uit de ontevredenheid 
van de mensen is een elektorale stelregel Le Pen's 
Front National bespeelt zowat als enig tema de 
veiligheid, de afkeer van het kommunisme en de gast
arbeiders. De tema's maken van hem een ernstige 
rustverstoorder in de Franse politiek. 

IN het Europees Parlement is 
zijn optreden totnogtoe erg 
mager geweest, gewoonweg 

omdat hij zich aktief heeft ingela
ten met de kantonnale verkiezin
gen in Frankrijk Hij is echter terug 

Op de lange baan 
Kon de gelegenheid beter zijn 

dan de bespreking van de voor
stellen van de kommissie inzake 
gastarbeiders"? De Italiaanse Man-
naro leidde het rapport in, maar ze 
was nog met goed bezig, of ze 

werd teruggefloten door een van 
Le Pen's knechten de heer Le 
Chevalier die bij ordemotie vroeg 
het hele zootje naar de parlemen
taire kommissie terug te zenden 
En op de lange baan te schuiven 

Het reglement voorziet die mo
gelijkheid Dan moet naast de 
vraagsteller een parlementslid de 
verdediging van de steller opne
men, en een tegenspreken waar
na het parlement over het voorstel 
stemt Alzo geschiedde Voorzitter 
Nord vroeg een spreker om de 

vraag te steunen Ducarme, libe
raal uit Wallonië en opvolger voor 
ex-Europalementslid Roger Nols 
van Schaarbeek, veert rechti 

Hij doet het met dezelfde verbe
tenheid als waarmee uit die politie
ke hoek het regionalisme en de 
autonomie afgedaan worden Ver
betenheid haat, mets ontziende 
arrogantie en brutaliteit, zijn de 
elementen waarmee dergelijke 
tussenkomsten en geschnften zijn 
doorweven De wijze waarop Le 
Pen tekeer gaat tegen elk voorstel 
vanop de volksnationale banken 
sluit elke dialoog uit Het is steeds 
een eenzijdige scheldtirade van 
het meest ondemokratisch allooi 
dat ooit in het parlement is ge
hoord 

Dat dergelijk verfoeilijk bednjf 
wordt gesteund door de liberalen 
is verwonderlijk en dan weer met 
Verwonderlijk omdat liberalen he

ten tolerant te zijn (hoewel wij wel 
andere zaken gewoon geweest 
zijn vanwege de franstalige libera
le bourgeoisie, maar goed) En dan 
weer met omdat de Franse libera
len de elektorale adem voelen van 
Le Pen, net zoals de Gaullisten van 
Chirac trouwens De Gaullisten 
hebben Le Pen's motie dan ook 
gesteund Merkwaardig is wel dat 
ze daann met werden gevolgd 
door hun „fraktiegenoten" van Fi-
anna Fail Een bevestiging eens te 
meer dat Fianna Fail, de Ierse 
nationalisten, met thuishoren bij de 
Franse jakobijnen 

Dat liberalen en gaullisten met 
willen onderdoen voor Le Pen en 
diens politieke perversiteiten moe
ten ZIJ weten Er was een liberaal 
die met die gang van zaken met zo 
gelukkig was Karel De Gucht 
(PVV) Hij stemde tegen partijge
noot Ducarme 
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Wil 
Welke rol wil Vlaanderen in Europa? 

Straatsburg wil een 
gesprek met Vlaanderen 

De tien nationale parlementen van de EG-staten kregen het bezoek van een de
legatie van het Europarlement bestaande uit parlementsleden die zeer begaan zijn 
met het Europese Unieverdrag van Spinelli Bovendien pleitte het Europees 
Parlement voor een nieuwe intergoevernementele konferentie, om de vastlopende 
Europese Gemeenschap weer uit het slop te helpen Gedacht wordt hierbij aan de 
konferentie van Messina, die na de krisis die de Europese Defensie Gemeenschap 
torpedeerde, nodig was om institutionele en politieke vorm te geven aan de Euro
pese gedachte die toen nog in veel geesten erg aktief was. 

-mii^^M. 

HOEZEER de vorming van 
een Europese samenle
ving nauw aan het hart 

ligt van volksnationalisten het 
voorliggende voorstel is bepaald 
met van aard ons te kunnen verlei
den 

Onaanvaardbaar 
Vandemeulebroucke is er 

reeds meer dan eens en in alle mo
gelijke media tegen tekeer ge
gaan De Europese Unie zoals ze 

Studiedag 
over een 
gemeen
schappelijk 
landbouwbeleid 

Onder het tema ,De toekomst van 
het gemeenschappelijk landbouwbe
leid' organizeren het Algemeen Boe-
rensyndikaat en de VU-Europarle-
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-kommissans Andnes
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
werken' 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 schnftelijk of telefonisch op 
ons sekretanaat Europees Parlement 
Belliardstraat 97 1040 Brussel Cbureau 
358), tel 02-2342358 

nu voorligt, sluit voor Vlaanderen 
of voor om het even welk volk de 
deelname aan het Europees ge
beuren uit en dat is onaanvaard
baar' Vandaar dat de Volksunie 
voorstelt het ontwerpverdrag 
voor Europese Unie te bespreken 
daar waar het hoort besproken te 
worden In de Vlaamse Raad, ons 
parlement! 

De wijze waarop Spinelli, Croux 
en konsoorten de Europese sa
menleving willen opknkken en de 
argumenten die ze ervoor gebrui
ken zijn twijfelachtig Konkurrentie 
met Japan, de Verenigde Staten 

In zijn tussenkomst stelde Ber
tie Croux (CVP) zelf „Laten we 
ook overwegen dat wij allen sa
men nauwelijks een kaap zijn op 
het grote Euraziatische kontinent 
waarvan het belang voortdurend 
verandert' 

Kortom, het affairisme waarmee 
die mensen Europa proberen op 
te zetten leidt tot een zuivere 
schaalvergroting van de Gemeen
schap Een kleinhandelaar die om 
konkurrentie te kunnen bieden 
aan grootwarenhuisketens zijn 
zaak omvormt in een superette-
zelfbedieningszaak 

Dat er meer is, veel meer is dan 
een bijna zuiver strukturele aan
passing aanvaarden die „politici" 
niet anders hadden zij de talrijke 
amendementen van Vandemeule
broucke op zijn minst in overwe
ging willen nemen 

In het Europees Parlement is 
het debat gevoerd een ruime 
meerderheid ondersteunt Spinel-
li s voorstellen De tegenstemmers 
doen dat om uiteenlopende rede
nen de zuivere anti-marketeers 
van Denemarken, Groot-Britannie 
en Griekenland Degenen die het 
te veel ineens vinden zoals de 
Britse konservatieven, de gaullis
ten en „onze" liberaal uit Latem, 
Luk Beyer de Rycke, onthielden 
zich of namen gewild met deel aan 
de stemming 

Positieve stap 
De fundamentele opmerkingen 

zullen moeten komen uit de natio
nale parlementen, en liefst uit de 
regionale parlementen Welke rol 
wil Vlaanderen zich toeeigenen in 
het internationale gebeuren' In 
het internationaal kader dat onge
twijfeld nu en in de toekomst van 
het grootste belang zal zijn de 
Europese Gemeenschap"? 

Het IS nu dat de Volksunie die 
vragen moet stellen in het open
baar Verscheidene Europarle
mentsleden uit alle frakties heb
ben zich verleden week voor het 
eerst samengezet om uit te dokte
ren op welke wijze regionale in
stanties bij de Europese Unie 
moeten betrokken worden Ze ko
men uit konservatieve (Sherlock), 
kristendemokratische (Elise Boot) 
en socialistische (Feuillet) hoek 

Kuijpers en Vandemeulebrouc
ke zijn uitgenodigd om het debat 
mee te leiden In het Europarle
ment zijn ze gekend als voortrek
kers en hardnekkige verdedigers 
van de regionale gedachte Maar 
het Europees Parlement wil nu het 
gesprek aangaan met de regionale 
parlementen, met de Vlaamse 
Raad Deze positieve stap moet 
beantwoord worden Vlaanderen 
kan hierin een voorbeeld stellen 

Herman Verheirstraeten 
Kommissaris \ sprak Kuijpers met tegen 

Eritreeërs houden aktie in Straatsburg 

Kommissaris Natali 
spreekt Willy Kuijpers 
niet tegen 

Het was een drukte van belang in Straatsburg vori
ge week. Het kon ook moeilijk anders want het was 
weer een overvolle agenda. Toch vond de Volksunie 
de tijd om een delegatie Eritreeèrs te ontvangen. De 
problematiek werd in de WIJ reeds uiteengezet: de 
oorlog met Ethiopié, het onthouden van voedselhulp, 
het gebruik van napalmbommen door de USSR. 

TIJDENS een interview met 
de Franse pers, en een tv-
opname voor de BBC kon

den de Eritreeèrs hun grieven 
nogmaals wereldkundig maken 

Ondertussen liep er een vergade
ring van de Kommissie Ontwikke
lingssamenwerking Daar legde 
EG-kommissaris Natali zijn bevin
dingen voor over zijn reis naar 
Ethiopië Achteraf werd hij door 

de parlementsleden uitvoerig on
dervraagd 

Niet weerlegd 
Hoe zit het nu met de voedsel-

hulp"? Is het waar dat 60 % van de 
hulp met aankomt"? Hoe is de 
veiligheid van de ontwikkelings
werkers geregeld"? Feit is dat Na
tali de gegevens die Willy Kuijpers 
tijdens zijn reis verzamelde, en die 
vonge week op de VNOS-uitzen-

ding te zien waren, met weerlegde 
's Anderdaags hielden vijfhon

derd Eritreeèrs een betoging voor 
het parlement Ondertussen werd 
een delegatie, samen met Willy 
Kuijpers door Pflimlin, de voorzit
ter van het parlement, ontvangen 

Een teken van hoop, Eritrea is in 
Straatsburg bespreekbaar Vlaan
deren IS solidair met de derde 
wereld, dus ook met Entrea Deze 
solidariteit werd nogmaals bena
drukt, toen de Eritreeèrs hun wen
sen uiteenzetten voor een groep 
Vlamingen, die het Europees Par
lement bezochten Wat voor velen 
enkel via de pers bekend werd, 
werd nu door getuigenissen zelf 
gestaafd 

Niettegenstaande de moorden
de oorlog met Ethiopië, leeft Eri
trea Zowel in de parlementaire 
Kommissie in Brussel, als in het 
Europees Parlement te Straats
burg Rudie Bollaerts 
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WIJ-top bijeen in Rijmenam 

Alle vu-kader
leden opnemen 
in WIJ-kring 

Vorig weekeind, op een zonnige zondag (dank zij 
KMI-weermaker en WIJ-topwerver Joris Depré) kwa
men de best-presterende WIJ-abonnementenwervers 
bijeen in Rijmenam. 

Naar jaarlijkse gewoonte werd er, bij een etentje, 
van gedachten gewisseld over het wel en wee van het 
VU-partijweekblad. 

DIT keer konden er een aan
tal verheugende vaststel
lingen worden gedaan. 

Allereerst, vanzelfsprekend, dat 
de TOP-20 werd aangevoerd door 
koploper Willy Alloo uit Aalst, die 
als het ware „buiten kategorie" de 
spits afbeet 

Trouwens, het arrondissement 
Aalst verdient een erepluim dit 
jaar de TOP-20 telt immers liefst 
zes wervers uit het arrondisse
ment Aalst 

Ook vu-top 
Maar er was ook de extra-

uitgenodigde en welgekome gast 
Ward Herbosch uit Antwerpen, 
die op „een half abonnement" na 
net de TOP-20 met haalde 

WIJ kunnen dit slechts een ver
heugend verschijnsel noemen, 
aangezien hierdoor wordt aange
toond dat de ploeg van WlJ-top-
wervers zich hoegenaamd niet be
perkt tot het kleine klubje van 
twintig mensen. 

Integendeel, er waren dit keer 
veel „nieuwe gezichten" terwijl de 
ouwe getrouwen bijlange niet af
haken. Sommigen onder hen heb
ben trouwens reeds te verstaan 

gegeven dat zij met zullen dulden 
„er volgend jaar met bij te mogen 
zijn" 

Verheugend was ook nog dat 
meer parlementsleden en leden 
van het nationaal VU-bestuur bij 
de beste wervers mochten ver
welkomd dan de jongste jaren 
gebruikelijk was. 

Het geeft alle WIJ-wervers een 
extra-stimulans om ons Vlaams-
nationaal weekblad nog met méér 
inzet aan de man (en de vrouw) te 
brengen 

De parlementsleden Jan Cau-
dron, Paul Van Grembergen en 
Octaaf Meyntjens krijgen een ere-
saluut van de WIJ-redaktie 

Uit de rode 
cijfers 

Evenals partijbestuurslid André 
Geens en algemeen-sekretaris 
Willy De Saeger 

Benevens nieuwe jonge krach
ten die zich aanmelden blijven 
toch telkens „ouwe getrouwen" 
zich aanmelden, zoals Jan Galle uit 
Lede die zijn beste beentje voor
zette 

Uitrusten mag nu wel Maar een nieuwe Top wenkt reeds' 

Hoofdredakteur Maurits Van 
Liedekerke leidde, tussen de soep 
en de patatten, de diskussies van 
de TOP-wervers. 

Zo mochten we een konstruk-
tief voorstel noteren van Enk Van-
dewalle uit Izegem die het recente 

Het was gemoedelijk praten tussen de Wij-hoofdvogels 

WIJ-temanummer over Voeren 
een uitstekend idee vond en pleit
te voor een uitbreiding van derge
lijk initiatief tot andere arrondisse
menten en Vlaamse regio's. 

De nieuwe top-2 O 
Punten 

1. VU-Roeselare 75 p. 
2. Anny Lenaerls, Wilrijk 72 p. 
3. Georges Raes, Ledegem 57 p. 
4. VU-Harelbeke 45p. 
5. VU-Boortmeerbeek 36 p. 
6. Willy Alloo, Gent 30 p 

Jan Caudron, Aalst 30 p. 
Herman De Wulf, Wetteren 30 p. 
Erik Vandewalle, Izegem 30 p. 
VU-Tielt-Winge 30 p. 

11. Ferre De Beuckelaer, Kontich 27 p. 
12. Frans Baert, Gent 18 p. 
13. Peter Bax, Lommei 15 p 

Ivo Coninx, Genk 15 p. 
Noèl De Smet, Gent 15 p. 
Jaak Dornez, Marke 15p. 
Willy Eeckhout, Ranst 15p. 
Jef Hendryckx, Koekelare 15 p. 
Clem De Ranter, Hoboken 15 p. 
André Geens, Zottegem 15 p. 
Daniël Vandersypt, Anderlecht 15 p. 
Frans Van Dessel, Beerzel 15 p. 
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge 15 p. 
Piet Vansintjan, Alsemberg 15 p. 
vu-Brussel 15 p. 
VU-Kessel-Lo 15 p. 

De aanwezige topwervers kre
gen een overzicht mee naar huis 
van de WIJ-abonnees die met her
nieuwden ZIJ rekenen voor deze 
karwei op de medewerking van 
arrondissementele en afdelings
besturen 

Daarbij werd dan wel de opris
ping gemaakt dat de vermoeiende 
inzet van de TOP-wervers jammer 
genoeg voor een te groot deel 
temet wordt gedaan, precies door 
het feit dat men op het lokale vlak 
nalaat tijdig de „afvallige" WIJ-
abonnees op te vissen door een 
huisbezoek 

Algemeen sekretaris Willy De 
Saeger lichtte de nog steeds met 
rooskleurige situatie van het VU-
weekblad toe 

HIJ kondigde aan dat de VU-
kaderleden voor hun verantwoor
delijkheid zullen worden geplaatst 

Als elk kaderlid een WlJ-abon-
nement neemt en zelf amper één 
extra abonnee werft dan vermeer
dert de oplage van WIJ in één klap 
met de helft Dan is er geen sprake 
meer van rode cijfers 

VU-voorzitter Vic Anciaux (die 
zelf geen tijd had om mee aan te 
zitten aan de feestmaaltijd maar 
toch binnenwipte tussen een Me-
chels radio-vraaggesprek en een 
Machelse voetbalaftrap) bena
drukte het belang van het week
blad WIJ niet alleen als partij
medium en werkinstrument maar 
ook voor de uitstraling van ons 
Vlaams-nationaal gedachtengoed 

De top-wervers uit het arrondissement Aalst Zittend Jan Galle, Jan Caudron en Willy Alloo Staande- André 
Geens en Willy De Saeger De zesde top-werver Bert De Cremer ontbreekt op de foto 



HIELPEN REEDS BIJ DE WASBEURT 
•*̂ ? 

Om aan de vele angstige vragen omtrent stortmgen en namen te voldoen breiden wij 
deze week de lijst van storters uit Dat drijft ons bedrag natuurlijk een flink stuk de hoog
te in. Zodus kan gemeld worden dat 1 401 680 fr genoteerd staat. Aardig op weg dus naar / 
het anderhalf mil joen! 

Lijst 9 
Vandepontseele, Heverlee 4 000 fr 
Anoniem, Koksijde 2 000 fr 
Anoniem, Borgerhout 2 000 fr 
Anoniem, Wetteren 1 000 fr 
De Haenen, Poperinge 1 000 fr 
Oscar Missiaen, Brugge 1 000 fr 
Sirou-Van Herrev*/egen, Lebbeke 1 000 fr 
A D , Gistel 1,000fr 
Anoniem, Gentbrugge 300 fr 
Willy Van Goethem, Zwijndrecht 200 fr 
Anoniem, Berchem- 5 000 fr 
VU-afdeling Galmaarden 2 000 fr 
Frans Tolleneer, Brasschaat 2 000 fr 
Walter Wenes, Tielt 1 000 fr 
Gerrit Schonkeren, Kapellen 1 000 fr 
AJfons Van Raemdonk, Kruibeke 1 000 fr 
Wilfned Vandersyps, Bilzen 1 000 fr 
Robert Monstrul, Brugge 1 000 fr 
Brauwers-Verlinde, Brugge 1 000 fr 
Anoniem, Strombeek-Bever 500 fr 
Luc Promo, Gent 5 000 fr 
Anoniem, Laakdal 1 000 fr 
Anoniem, Gent 1 000 fr 
Cant, Burcht 1 000 fr 
Rene Hinnekens, Diegem 1 000 fr 
Daniel Denayer, Aalst 1 000 fr 
Ressers-Keppers, Beverst 1 000 fr 
Christian Fabert Leuven 500 fr 
Anoniem, Turnhout 300 fr 
Freddy Vanderhaeghe, Menen 100 fr 
Walter Opsommer, Kraainem 500 fr 
Anoniem, Kortrijk 200 fr 
Julien Flameny Stabroek lOOfr 
Anoniem, Vlierzele 5 000 fr 
Anoniem, Muizen 2 000 fr 
Staf Lanoye, Glabbeek 1 000 fr 
Van Schoewnlant. St-Joris-Weert f 000 fr 
P Tuerlinckx, BSD 1 000 fr 

Eduard De Kegel, Kerksken 1 000 fr 
Edmond Piro, Kerksken 1 000 fr 
J S , Eppegem lOOOfr 
Anoniem, Evere 300 fr 
Anoniem, Hasselt 300 fr 
Renders, Beersel 1 500 fr 
Anoniem, Zingem 2000f r 
VU-afdeling De Panne 2000fr 
Gustaaf Diependael, Merchtem 1 000 fr 
Henk Barremaecker, Brugge 1 000 fr 
Anoniem, Nijlen 1 000 fr 
Jean-Marie Demol, Halle 1 000 fr 
Oswald Crommetynck, Gent 1 000 fr 
Feyaerts, Haacht 1 000 fr 
Anoniem, Puurs 200 fr 
Urbaan Dnijeux. St-Truiden 1 000 fr 
Vital Geeraerts, Wilsele 1 000 fr 
B E , Zwijndrecht 250fr 
Anoniem, Tervuren 2 000 fr 
Guido Van In, Brugge 2000fr 
Wilfned Willockx, Antwerpen 1 000 fr 
Volksunie-sleidinge 1 000 fr 
Buelen-Dekimpe, Heusden 1 000 fr 
Anoniem, Brugge 1 000 fr 
M F , Westmalle lOOOfr 
Jan Vansummeren, Lommei 1 000 fr 
Anoniem Haasrode 50 fr 
Anoniem, Herenthout 2 000 fr 
Paul De Visscher, Dendermonde 2 000 fr 
Anoniem, Brussel 1 000 fr 
Anoniem, Muizen 1 000 fr 
Adolf Van Droogenbroeck. Liedekerke 

lOOOfr 
Lut Van Den Berge, Nevele 1 000 fr 
Anoniem, Bree 1 000 fr 
Monique Vandenbruaene, Asse 1 000 fr 
Jozef Vanlooy, Nijlen 1̂  000 fr 
Jozef Vandenbroecke, St-Denijs-West 

1 000 fr 
Dirk Debrul, Aalst t 000 fr 

Luci Van Malderen, Wommelgem 1 000 fr 
Lodewijk Van Dievel, Bonheiden 1 000 fr 
Allemeer De Wispelaere, Loppem 1 000 f r 
Anoniem, St-EI -Winkel 1 000 fr 
Anoniem, St -El -Winkel 1 000 fr 
B B , Beselare lOOOfr 
Hubert Jaeken, Kontich 1 000 fr 
Anoniem, Kruibeke 1 000 fr 
R H, leper 1 000 fr 
Anoniem, Kapelle o/d Bos 1 000 fr 
Eugene Vandenabeele, Diegem 1 000 fr 
Anoniem, Lebbeke 1 000 fr 
Marcel Roosel Gent 1 000 fr 
Bob Maes, Zaventem 1 000 fr 
Albert Pysson, Kortnjk 1 000 fr 
Anoniem, Brasschaat 1 000 fr 
Michel Sompers, Alveringem 1 000 fr 
Willy Cobbaut, Baardegem 1 000 fr 
G Van Oorie, Halle 1 000 fr 
Daan Vervaet, St-Laureins-Berchem 1 000 fr 
Anoniem, Gent 1 000 fr 
Jozef De Schrijver, Affligem 1 000 fr 
Omer Geldhof, Strombeek-Bever SOOOfr 
Paula Vanderschoot, Mol 5 000 fr 
VU-afdeling Lier 5 000 fr 
Van De Walle, Tielt 3 000 f r 
Van De Poute, Asse SOOOfr 
Jozef Vandendplas, Hoegaarden 2 000 fr 
Leo De Smet, Antwerpen 2 000 fr 
Frans Pockele, Essen 1 OOÓ fr 
Adolf Claes, Strijtem 1 000 fr 
Willem De Ketelbutter, Aalst 1 000 fr 
Bijnens, Benngen 1 000 fr 
Fredenka Brepoel Bilzen 1 000 fr 
Jons Roets Burgemeester Lint 1 000 fr 
Jan Taelemans, Gooik 1 000 fr 
Yvonne Van Den Kerckhove, Aalter 1 000 fr 
Roger Vermoesen, Londerzeel 1 000 fr 

(vervolgt) 
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De Daensisten 
waren op hun ti jd 
voorui t In hun poh-
tiel( programma dat 
dateert uit 1893 
hebben ze het o.a 
over de zedelijke 
en lichamelijke ge
zondheid van de 

^ ^ ^ A ^ J Werkmansstand 
^ ^ ^ B ^ ' A Daar was o a een 
^ ^ / ^ ^ ^ f verplichte verzeke-
^ ^ É ^ L ^ ring tegen ongeluk-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ken, ziekten en ou-
• ^ ^ ^ k derdom in voor-
^ L V zien. Toen reeds. 

^^f^^ Maar de Daen-

sen hielden het niet 
bij programma's alleen. Een jaar voor 
de stichting van de Christene Volks
partij verscheen in mei 1982 te Aalst 
bij Daens-Mayaert, drukkerij der 
Werf op het Eiland Chipka een merk
waardig boekje onder de titel „Pas
toor Kneipp, zijn wonderbaar leven 
en zijn manier van genezen en te 
verkloeken door het Water". 

Het boekje besluit met een entoe-
siast staplied waarin stakato gezon
gen wordt hoe goed het is Kneipp te 
volgen Pieter Daens die een goede 
verteller was wist zijn publiek aardig 
aan te spreken, zijn boekje was als 
een soort handleiding om in huiselij
ke kring gebruikt te worden, door de 
hele familie. 

'n Gezonde 
Daensist 

Uit de vele pareltjes halen wij een 
vermaning aan het adres van de 
scholen. „Er bestaat tegenwoordig in 
het onderwijs een betreurlijke strek
king tot het afbeulen der leerlingen 
door overdadig hoofdwerk. De 
Ouders zouden daar fel moeten te
gen opkomen, ten bate van hunner 
kinderen welzijn. Deze gezondheid, 
immers, wordt daardoor erg ge 
krenkt, en wat zullen zij later aanvan
gen met een overwijshoofd op een 
bouwvallig lichaam? Het kind moet 
spelen, loopen, springen Om te 
zeerst loopen, barespelen, op stelten 
of krukken loopen, sneeuwballen 
gooien, klimmen en klauteren.". 

Daens raadde verder in navolging 
van Kneipp de goede slaap aan en 
gaf daaromtrent enkele biezonderhe-
den. „Het bed is eene nachtstee en 
een nachtkleed, niets anders. Nooit 
mag het dus dienen om ons te troete
len en te verwijven Uit dien hoofde 
keuren wij stell ig af. 

— het verwarmen van het bed bij 
middel van beddepan of warm water
kruik. 

— het gebruik van pluimen matras
sen, die te veel warmte koesteren. 

Het opstapelen van twee, drlj, don
zen oorkussens Het hoofd zakt daar 
diep in, wordt heet en bloedzwanger 
Om die reden is de slaapmuts te 
verwerpen. 

.men zorge dat mets den bloed-
omloop stremme. dus niet te bed 
gaan met onderbroek, kousen, kou
senbanden De hals- en halsboorden 
van 't hemd moeten zeer wijd zijn of 
openstaan" 

Maar vooral schenkt het boekje 
aandacht aan de Kneipp-geneesme-
tode met water. Deze metode moest 
dagelijks en gedurende een bepaalde 
ti jd toegepast worden Daens die 
wist dat zijn publiek niet kapitaal
krachtig was en zich dus geen uur
werk kon aanschaffen had daar een 
middeltje op gevonden „Die geen 
uurwerk heeft kan den ti jd meeten 
met den Onzen Vader. Twee Onze 
Vaders = één minuut" 
Als dat niet mooi is? 

CIRCUS 



Zaterdag 27 april 
• BRT 1 - 1515 
Amstel Gold Race, reportage 
• BRT 1 - 1800 
Tik Tak 
• BRT 1 - 1805 
Stad op stelten, spel 
• BRT 1 - 1906 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 2025 
Mike, praatshow 
• BRT 1 - 21 40 
Liedjes voor Gotenburg, voorstelling 
• BRT 1 - 2215 
Nostalgia, show 
• BRT 1 -2300 
Sport op zaterdag 
• Ned 1 - 1804 
Coronation Street, sene 
• Ned 1 - 1900 
De Smurfen, strip 
• Ned 1 - 2028 
Het bloed kruipt, serie 
• Ned 1 -2055 
Een avond met Andrè, show/ 
• Ned 1 - 21 35 
Pisa, satire 
• Ned 1 - 21 50 
Achter het nieuws 
• Ned 1 -2230 
Sonja op zaterdag, praatshow 
• Ned 2 - 1912 
Jonge mensen op het koncertpodium 
• Ned 2 - 1955 
In de hoofdrol, praatshow 
• Ned 2 - 2050 
40 jaar na dato, dok over W02 
• Ned 2-2210 
Jan Brusse, vanuit Frankrijk 
• Ned 2-2315 
Callan, film 
• RTB 1 - 2235 
inedlts, onuitgegevens kortfilms 

Zondag 28 april 
• BRT 1 - 11 00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 1500 
Tafel dekken, kooktip 
• BRT 1 - 1520 
De kinderen van de berg, jeugdfilm 
• BRT 1 - 1710 
Zondagpartij, show 
• BRT 1 - 1805 
Liegebeest 
• BRT 1 - 1820 
Leven en laten leven, natuurkwis 
• BRT 1 - 2000 
Sportweekend 
• BRT 1 - 2035 
Diana, nieuwe sene 
• BRT 1 - 21 25 
Liedjes voor Gotenburg 
• BRT 1 - 2200 
Première-magazine 
• Ned 1 - 1910 
Butch past op de baby, film 
• Ned 1 - 1930 
Meiden in de jaren '80, dok 
• Ned 1 - 2030 
Het Majdanek-proces, dok 
• Ned 2 - 2010 
Panoramiek, info 
• Ned 2 - 2045 
Snellius II Expeditie, dok 
• Ned 2 - 21 40 
Het bewaarde landschap, natuurdok 
• Duitsl 1 - 2015 

Peter Falk en Alan Arkin in „The In-Laws" (Schiet met op de tandarts) 
van Arthur Hiller (1979) (Vnjdag 3 mei. 20 u 25, BRT 1) 

Die Deutschen im Zweiten Weltkrieg, 
dok sene 

Maandag 29 april 
• BRT 1 - 1805 
Merlina, serie 
• BRT 1 - 1900 
Andalusie, dok info 
• BRT 1 - 2020 
Willem van Oranje, sene 
• BRT 1-2110 
Sjo-bis-time, show 
• BRT 2 - 1900 
De Edison tweeling, sderie 
• BRT 2 - 1925 
Leren studeren, info 
• BRT 2-2010 
Extra Time 
• BRT 2 - 21 40 
Villa Tempo, rock en pop 
• Ned 1 - 1530 
Een vrouw boven de veertig, sene 
• Ned 1 - 2028 
FO.-show, kwis 
• Ned 1 - 21 35 
40 jaar na dato, dok 
• Ned 1 - 2245 
Ned. Puzzelkampioenschappen 1985 
• Ned 1 - 2335 
Karel Van de Graaf, info 
• Ned 2 - 1927 
De eerste de beste, stunts en rekords 
• Ned 2 - 2000 
Kieskeurig, konsumenteninfo 
• Ned 2 - 2025 
Unicef Gala, show 
• Ned 2 - 21 45 
Tros sport 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag 
• RTB 1 - 2000 
Credo, film en debat over het geloof 

Dinsdag 30 april 
• BRT 1 - 1805 
Klem, klein kleutertje 
• BRT 1 - 1835 
De smurfen, stnp 
• BRT 1 - 1900 
De ekonomische strukturen, in de 
VSA 
• BRT 1 - 2025 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 2055 
100 jaar BWP-BSP-SP, portret 
• BRT 2 - 1900 
Webster, sene 
• BRT 2 - 2025 
Vizier, over video 
• BRT 2 - 21 25 
Internat, balletwedstrijd, reportage 
• Ned 1 - 1920 

Ravioli, sene 
• Ned 1 - 2028 
Ambassade, dok 
• Ned 1 - 21 30 
Tom, Dick en Harriet; serie 
• Ned 1 - 21 55 
Brandpunt, info 
• Ned 1 -2230 
Balletgala 1985, reportage 
• Ned 2 - 1935 
„Oranje boven", over Ned Hof 
• Ned 2 - 21 00 
Westgeest Brood & Banket 
• Ned 2-2115 
Drieluik voor Oranje, oud Ned 
muziek 

Woensdag 1 mei 
• BRT 1 - 1500 
Lente in Wenen, koncert 
• BRT 1 - 1645 
NIcki, jeugdfilm 
• BRT 1 - 1800 
Tik Tak 
• BRT 1 - 1810 
Zeppelin, kindennfo 
• BRT 1 - 1835 
Midas, sene 
• BRT 1 - 2025 
100 jaar Socialistische beweging, 
show 
• BRT 1 - 21 55 
Namen Noemen, kwis 
• BRT 1 - 2240 
Het gerucht, kunstinfo 
• BRT 2 - 1900 
Chocky, SF-sene 
• BRT 2-2010 - % . ^ ; 
Donker bovenaan de trap; flthn 
• BRT 2-2210 
België—Polen, samenvatting 
• Ned 1 - 1635 
Dierenmanieren, dok info 
• Ned 1 - 1744 
Tros Formule 1, pop en rock 
• Ned 1 - 1905 
The A-team, sene 
• Ned 1 - 2033 
Derrick, sene 
• Ned 1 - 21 35 
Tros Aktua, info 
• Ned 1 - 2205 
Escape to victory, film 
• Ned 2 - 1922 
Achter het nieuws, info 
• Ned 2 - 1955 
Nederland-Oostenrijk, voetbalre
portage 
• Ned 2 - 21 50 
Internationale nieuwe scène, 
reportage 
• Ned 2 - 2245 

Den Haag vandaag, info 
• Ned 2 - 2300 
Betondorp, dok over modern" 
wonen 

Donderd. 2 mei 
• BRT 1 - 1805 
Plons, de gekke kikker 
• BRT 1 - 1810 
Negen kinderen, en wij?, jeugdinfo 
• BRT 1 - 1840 
Moonfleet, sene 
• BRT 1 - 1910 
Lentegroenten, kooktop 
• BRT 1 - 2020 
Hoger-Lager, kaartspel 
• BRT 1 - 21 00 
Panorama 
• BRT 1 - 21 50 
Dallas, sene 
• BRT 2 - 1900 
Licht, video en computer; info 
• BRT 2-2020 
Heimat, serie 
• BRT 2 - 21 40 
Internat, wedstrijd muziekuitvoering, 
klassiek 
• Ned 1 - 2028 
Call to glory, nieuwe sene 
• Ned 1 - 21 45 
Alias Smith and Jones, sene 
• Ned 1-2215 
National Lampoon animal house, film 
• Ned 2 - 1912 
Walking back to Happiness, nieuwe 
sene 
• Ned 2 - 2000 
40 jaar na dato, dok over WO 2 
• Ned 2 - 2115 
Babbeloniè, kwis 
• Ned 2 - 21 45 
Opsporing verzocht 
• Ned 2-2245 
Den Haag vandaag 
• Ned 2 - 2300 
Volgende vraag, vraag en antwoord 
• Duitsl 1-2020 
Die Deutschen lm zweiten Weltkrieg, 
dok 

Vrijdag 3 mei 
• BRT 1 - 1805 
Klein, klein kleutertje 
• BRT 1 - 1830 
Star Trek, SF-sene 
• BRT 1 - 1920 
De Vlaams-nationale 
omroepstichting 
• BRT 1 - 2025 
Schiet niet op de tandarts, film 
• BRT 1 -2210 
Première-Extra, filminfo 
• BRT 2 - 1900 
1 week sport 
• BRT 2-2015 
Gezondheid, info 
• BRT 2 - 2055 
De steek-er-wat-van-op-show 
• BRT 2 - 2205 
Panorama 
• Ned 1 - 1925 
De roze panter, stnp 
• Ned 1 -2028 
Farce Majeure, show 
• Ned 1 - 21 20 
Hier en nu, info 
• Ned 1 - 21 55 
The winds of war, laatste afl 
• Ned 1 - 2245 
Leger des heils, koorliederen 
• Ned 1-2310 
Hill Street Blues, serie 
• Ned 2 - 1938 
The picture showman, film 
• Ned 2 - 2245 
Tot de orde geroepen, over de 
jezuïeten 
• Ned 2 - 2335 
Eugenio, keer om!; film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 27 april 
Callan 
Bntse thnller uit 1974 Buitengewoon 
spannende prent met realistische en 
autentieke momenten over een Britse 
geheimagent die op een zijspoor werd 
gezet (Ned 2, om 23 u 15) 

Zondag 28 april 
Movie Movie 
VS-film uit 1978 De film bestaat uit 
twee hoofdbrokken een melodrama 
over de opgang van een bokser dn 
zwart/wit — als „voorfilm") en een 
groots opgezette musical dn kleur) 
met het klassieke verhaaltje over de 
grote vedette die op het laatste nipper
tje met kan optreden en vervangen 
moet worden door een onbekende 
invalster (RTL, om 20 u.) 

Maandag 29 april 
Credo 
Franse TV-film uit 1982 met o a Jean-
Louis Trintignant en Claudine Auger 
Een universiteitsprofessor wordt er
van beschuldigd te geloven in God en 
zijn geloof openlijk te beleven Een 
gevaarlijk ervaren voor de Russische 
autoriteiten, vooral bij een universi
teitsprofessor die voortdurend in kon-
takt IS met de jonge intelligentsia 
Gevolgd door een debat over ..gelo
ven' (RTBF 1, om 20 u.) 

Dinsdag 30 april 
Comment réussir quand on est con et 
pleurnichard 
Franse komische film uit 1974 Antoine. 
een verkoper, heeft zo z'n eigen ma
nier om zijn waar te verkopen en ook 
om de vrouwtjes te verleiden (RTL, 
om 21 u.). 

Woensdag 1 mei 
Thunderball 
Engelse film uit 1965 met o a Sean 
Connery, Claudine Auger e a De En
gelse regering is in nood „Phantom", 
een machtige, internationale misdaad-
organizatie. eist binnen een week een 
onmogelijk groot losgeld voor twee 
ontvreemde kernbommen James 
Bond wordt ingeschakeld (D. 1, om 
20u. 15) 

Donderdag 2 mei 
National Lampoon's Animal House 
Amerikaanse komische film uit 1978 
John Belushi speelt een schitterende 
rol als korpsstudent aan een universi
teit van een Amerikaanse provincie
stadje in 1962 Op 33-jange leeftijd 
overleed hij aan een overdosis drugs 
(Ned. 1, om 22u. 15). 

Vrijdag 3 mei 
Eugenio, keer om! 
Ital /Fr drama uit 1981 Bittere tegen
hanger van „Kramer vs Kramer" In 
beide films gaat het om gescheiden 
ouders Maar in .Kramer " werd uit 
liefde gevochten om het kind terwijl in 
deze film het kind aan z'n lot overgela
ten wordt (Ned 2, om 23 u. 35). 

25 APRIL 1985 



y^\ 
15 

^t'cl&'Wesk^ 

C^/^^eien 

Een Frans onderzoeksinstituut heeft een industrieel 
procédé tot stand gebracht waarmee uit oude auto
banden stookolie kan worden geproduceerd Dit is 
wel één van de meest opmerkelijke resultaten van een 
Europees onderzoeksprogramma 

H ET Franse instituut slaagde 
erin een modelfabriek op 
te zetten waar gebruikte 

autobanden gedepolymerizeerd" 
worden De kosten van dit projekt 
werden voor de helft betaald door 
de Europese Kommissie De for
mule lijkt simpel 100 a 300 kilo ge
bruikte autobanden worden in een 
speciale reaktor gebracht met 
zo'n 600 liter zware koolwaterstof
fen Deze worden verhit tot meer 
dan 300 graden en het rubber van 
de gesmolten banden verandert in 
stookolie die direkt klaar is voor 
gebruik Alles wat overblijft zijn de 
metalen geraamten van de ban
den die weer gebruikt kunnen 
worden door de industne 

Dit procédé dat bijna tien jaar 
geleden werd uitgedacht aan de 
universiteit van Compiegne werd 

voor het eerst uitgetest in een 
modelfabnek in 1979 In de twee
de faze van het projekt werd het 
procédé geschikt gemaakt voor 
industriële uitvoenng Het projekt 
werd gesteund door een Franse 
autobandenfabriek en een over
heidsinstantie voor de terugwin
ning van afval 

Volgens ramingen van de Euro
pese Kommissie komen er in de 
Europese Gemeenschap elk jaar 
zo'n 1 miljoen ton gebruikte auto
banden bij In een fabriek kunnen 
nu per jaar zo'n 4000 ton banden 
verwerkt worden Door dit nieuwe 
procédé kan de Gemeenschap 
zo'n 70000 a 150000 ton olie per 
jaar besparen Een dergelijke 
kringloop-fabnek, zou binnen vier 
jaar rendabel moeten kunnen 
draaien 

IQnfAouclen 
Het Internationaal Teater Instituut, waartoe het 

Danskomitee van het Belgisch centrum van dit IJl 
behoort, heeft 29 april verklaard tot een jaarlijks 
herhaalde Internationale Dag van de Dans. Die dag, 
maar dan in 1727, is de geboortedatum van Jean-
Georges Noverre, een Frans danser, koreograaf en 
teoretikus die beschouwd wordt als de wegbereider 
van de moderne balletkunst, waarover hij een aantal 
basispnnciepen formuleerde in zijn in 1759 gepubli
ceerde boek „Lettres sur la Danse". 

HET hogergenoemde Dans
komitee zal die dag even 
vroeger vieren, tijdens 

het aanstaande weekeinde op 27 
en 28 apni, met een „Open Po
dium" programma, beide dagen 
telkens van 11 u af, tot respektie-
velijk zaterdag 22 u en zondag 
17 u, in het internationaal Kultu-
reel Centrum ( I C C ) aan de Ant
werpse Meir 50 Het „Open Po
dium" staat ter beschikking van 
iedereen die iets publieksklaars te 
dansen heeft en is gratis toegan
kelijk voor ieder die diverse en 
zeer uiteenlopende soorten van 
danskunst wil leren kennen en 
bekijken 

Het IS vooral de bedoeling dan
sers en groepen die doorgaans 
minder kansen krijgen om op te 
treden, een gelegendheid tot pu-
bliekskonfrontatie te geven Op 
het programma staan tot dusver 
klassiek ballet jazzdans, buikdans, 
Indiase dans flamenco, tango end 
traditionele Turkse dansen Tij
dens de voorstellingen zal er een 
cafetaria geopend zijn terwijl ook 
een permanente dans-informatie-
tafel voorzien is 

Een ander initiatief van het ho
gergenoemde Danskomitee is een 
Dansstage die van 1 tot 6 juli 
doorgaat in de SIHA 3 zalen (Ei
kenstraat 8, Antwerpen) Er kun
nen dan lessen gevolgd worden, 
zowel door aspiranten als door 
gevorderden, in klassiek ballet, 
modern ballet jazzdans en tap-
dans Lesgevers zijn Hans Meis
ter, Stefan Schuller, Irma Swijnen-
Claes, Mia Vandeginste, Harry 
Verrijckt en Ben Bergmans De 
pnjs voor de volledige stage ligt 
beslist aan de aantrekkelijke kant 
4 500 fr Maar er kan ook per 
afzonderlijke les deelgenomen 
wordend, wat dan telkens 300 fr 
per les kost Overnachting is mo
gelijk in de Antwerpse Jeugdher
berg, a rato van 270 fr per nacht 
Per dag worden drie lessen gege
ven 

Voor inlichtingen en inschrij
vingsformulieren kunt u terecht op 
het sekretanaat van het Dansko
mitee vzw, Sint-Jansstraat 20, 
2200 Antwerpen-Borgerhout 
Open Podium en Dansstage, ze
ker twee te onthouden manifesta
ties om erbij te zijn' 

WIJ heeft het in dit rubriekje al eens gehad over een 
van de weinige, echt Vlaamse kultuurvruchten die ons 
nog resten de appel En die moet tenminste nog 
blijven vinden we, heilzaam en lekker Daarom her
schreven we voor u in mm of meer modern-leesbaar 
Nederlands de volgende, stichtende, anonieme renais-
sance-tekst. 

DE bladeren en bloemen der 
appelbomen zijn verkoe
lend en weinig tesamen 

trekkend van aard Zij kunnen 
derhalve zeer dienstig gebruikt 
worden ter verpleging van verse 
wonden, hitsige gezwellen en der
gelijke toevallen daarop gelegd 
om de brand ervan weg te nemen 
Gedistilleerd water van appelbloe
sem verdrijft de plekken, puisten 
en roodheid van het aangezicht 
als men het daarmee 's avonds en 
's ochtends wast" 

Toch zijn er bezwaren ,De ap
pelen zelf rauw gegeten, hetzij 
zuur of zoet geven aan het li
chaam met veel voedsel, wegens 
hun koude, vochtige en te samen
trekkende aard, die echter minder 
in de zoete als in de zure gevon
den wordt ZIJ veroorzaken daar
door vele winden, opblazingen en 
pijnlijkheden in het lichaam Zij zijn 
schadelijk voor de zenuwachtige 
delen, evenals voor hen die met 
graveel of een koude maag ge

kweld zijn Appelen moeten daar
om wel matig gebruikt worden" 

Maar geen nood „Appelen al
leen of bij allerlei spijzen gezoden 
gebakken gestoofd of doormid
den gesneden de klokhuizen of 
kernhuizen weggenomen, met in 
deze holen anijs suiker wijn end 
boter gedaan nadat ze op de 
rooster gebraden zijn of ook na 
brading daarover zijn gestrooid en 
gegoten zijn dienstig voor alle 
mensen inzonderheid voor zie
ken of ZIJ die van een uitgestane 
ziekte beginnen te herstellen 
Want ZIJ verfrissen de maag doen 
het water lossen het braken op
houden verdrijven de dorst in 
hittige koortsen maken een zach
te stoelgang versterken diegenen 
die door flauwten worden ge
kweld en verbeteren alle zwartgal
lige vochten" 

De intellektueel is een 
man die voor alles een 
woord heeft, en niets dan 
een woord. 

Mare Callewaert 

TIMUCU 

Wat maegher viscyn! 't Kan voorwaer 
Tweekercken nauwelycks verdrieten, 
sa segt men daer. Maer Pol Pataer 
swemt uyt om elders cuyt te schieten. 

^Meel^pelan (78) 

Het wordt de hoogste tijd dat 
Vlamingen de geschiedenis van 
Noord-Nederland beter bestuderen 
En omgekeerd- Deze indruk hadden 
WIJ althans toen we de oplossingen 
doornamen van „Meespelen 76" wei
nig antwoorden en nog minder volle
dig juiste 

WIJ zochten volgende gegevens 
(1) Bataafse Omwenteling (2) 1795-
1806 (3) Ruiger Jan Schimmelpen-
ninck en (4) koninkrijk Holland 

Het boekenpakket gaat deze week 
naar Karel Verhegge, Kosterstraat 
127 te 1920 Diegem Hij werd geloot 
uit de zeven korrekte inzendingen 

Ook deze week hebben we het nog 

even over het wel en wee van onze 
volksgenoten ten noorden van de 
Maas WIJ wachten uw antwoorden in 
voor maandag 6 mei Veel sukses' 

DOOR zijn koppige houding 
tegenover de Belgische 
onafhankelijkheid verloor 

Willem I de steun van Engeland 
waar de liberale regering Palmer-
ston gekant was tegen het autori-
tansme van Willem I De Tien
daagse Veldtocht van Willem te
gen België en zijn weigenng tot in 
1839 het verdrag der (1) Artike
len te aanvaarden schiepen een 
aanhoudende spanning tussen 
Nederland en België die ook in het 

noorden op meer en meer kntiek 
werd onthaald Binnenlandse 
moeilijkheden bleven met uit 

Uiteindelijk abdiceerde Willem I 
om politieke en ook om persoonlij
ke redenen ni zijn voorgenomen 
huwelijk met de katolieke hofda
me (2) langs vaders zijde van 
Belgische afkomst dat op hevige 
oppositie van de protestanten 
stuitte Op grond van zijn opvattin
gen kon hij evenmin de ministerie
le verantwoordelijkheid aanvaar
den daar hij zijn ministers aanzag 
als zijn dienaars 

In 1848 kwam er een herziening 
van de grondwet Deze was voor
bereid door een liberale agitatie 
o IV (3) die voor 1830 hoogleraar 
was te Gent Op zijn Aanteeke-
mng op de Grondwet was een 
behoudsgezinde reaktie gevolgd 
van (4) voorloper der Anti-Revo-
lutionairen 

Willem I zwichtte onder invloed 
van de omwentelingen in Frank-
njk Duitsland Oostenrijk uit vrees 
voor woelingen in eigen land 
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Op vinkeslag te Wulvergem 

Van vinken 
en vinken 
zetten 

f'. • - .••••.•.. -A'-.y-;•«.vil?-

jt^Ob. 

Met de lente duiken in Vlaanderen de echte 
volkssporten op. Wij noemen er enkele los uit het 
handje: wielrennen, duivenmelken, kaatsen, vinken 
zetten... Reeds weken zitten de liefhebbers van deze 
laatste sport op vinkenslag om uit te pakken. Wij 
nemen u vandaag dus mee naar een stille dorpsstraat 
waar we het zwijgzame groepje spelers, „officiëlen" en 
kijkers in het oog houden. Waar we ook even 
opschrikken wanneer het klare suskewiettt hoog 
oplaait 

ONZE woordenschat zit 
boordevol uitdrukkingen 
die wat te maken hebben 

met de vink Vooral het bargoens 
beschikt over tal van begrippen 
die soms op de rand van het 
fatsoen schommelen 

Vinkhelder 

Een greep uit het arsenaal Zo 
helder als een vink, beter één vink 
geplukt dan ledig gezeten (niets 
doen), vinkhelder, luistervink, blin
de vink. 

Prettig om horen lijkt ons Vin
ken dat zowel vinken vangen wil 
zeggen maar ook naar de meisjes 
van plezier gaan 

Eveneens het geestige vinken-
dressuur wat zakkenroller wil zeg
gen vinkjes hebben, met vlooien 
zitten Het grappigst lijkt ons de 
Jordaanse uitdrukking „Hein heeft 
een vinkie gehandeld" een porte-
mee versierd 

Maar keren wij naar het vinken-
zetten terug 

In pnnciep hebben de vinken-
zettingen plaats op alle zondagen 
tussen 1 mei en 31 juli, meestal 
's morgens, maar ook 's namid
dags 

Wedstrijden gaan door op rusti
ge stille plaatsen, ver van alle 
lawaai De inschrijving geschiedt 
meestal een uurtje voor de wed
strijd Op speciale briefjes worden 
de gegevens genoteerd de vol
gorde van inschrijving, naam van 
de vogel, nummer van de regel 
waarop de liedjes genoteerd wor
den, naam, woonplaats en naam 
van de maatschappij waarbij de 
deelnemer is aangesloten 

Na de wedstrijd worden de 
bnefjes aangevuld met het aantal 
liedjes, de bekomen prijs en de 
rangschikking 

Alle deelnemende vinken heb
ben een naam ledere deelnemer 
kan zijn vogel om het even welke 
naam toekennen. Alleen moet die 
eerste letter van de naam staan 

voor het jaar waarin voor het eerst 
werd medegedongen 

Inspiratie daarvoor wordt op 
alle gebied en op alle niveaus van 
samenleving gezocht De namen 
evolueren mee met de tijd. 

Alhoewel de zangvink van het 
mannelijk geslacht is worden 
evengoed meisjesnamen aan de 
vogel gegeven Er zijn vinken die 
de naam van een auto dragen en 

Onooglijk vogeltje in het gras, de vink... 

er zijn er zelfs met een merknaam 
van roomijs 

Blinde vinken 
Hoe oud het vinken zetten wel 

zijn mag is moeilijk te achterhalen. 

De eerste vinkeniers moeten 
wel vernuftige mensen geweest 
zijn, om het karakter en het lied 
van de vinken te hebben uitgebaat 

voor het houden van zangwed-
stnjden 

Vroeger kampte men met blin
de vinken hun ogen werden dicht
gebrand Het was een oud voor
oordeel dat de vogels inniger en 
met meer passie zongen als ze 
blind waren Men dacht dat die 
geforceerde eenzaamheid de pas
sie deed stijgen. Nu zingen de 
vinken in „blinde" kooitjes. 

Het vinken zetten boert de 

Het heeft in april 1950 bloed en tranen gekost om 
mij zo lief en kalm in pose te brengen voor het kiekje 
van de fotograaf Ik ben nimmer een stilzitter geweest 
Ook al werk ik nu op wat men „een bureau" heet 

WIJ woonden destijds op de rand van de grootstad 
Brussel Sint-Agatha-Berchiem was (en dat is dus echt 
nog met zo lang geleden) grootdeels nog een landelij
ke gemeente Van huis naar het Ganshorense H-Hart-
kollege trokken we dagelijks door een kronkelwegel
tje langsheen een aftands landelijk huis Een kleine 
boerderij was het met Een schrootverkoper woonde 
er ook al met Het was zon geheimzinnige bedoening 
Vooral de oudere man met de pet „treiterde" ons tel
kens hij thuis was en wij voorbijkwamen Eerst hadden 
we wat schrik van die vreemde man Maar spoedig 
beantwoordden we die plagerijen Hoe dikwijls wer
den de twee straatlampen aan zijn huis door ons stuk-
gegooid '^ 

We liepen ook al eens met een lekkere meloen naar 
huis Het was daar nog allemaal echt „op den buiten" 

Nu zijn er brede rechte straten getrokken. Er staan 
buildings en een Vlaams ateneum. Het aftands land-
huisje is gesneuveld. 

De andere kant van Berchem, naar Dilbeek toe, was 
ook al een eindever landelijk speelterrein. Daar kon 
nog lekker hageschool gespeeld worden, rond de 
grachten en sloten. Daar staan ook alweer buildings 
vandaag. Daar werd een stuk „Brusselse nng" doorge
trokken. 

Het flamingantisme kregen we deels van huis uit 
mee; (vader was in talrijke verenigingen en „bewegin
gen" aktief onder meer als sekretaris van het Vijf-
novemberkomitee). 

Maar dé spoorslag kwam toch in '66 op kollege (In 
de lagere school hadden we uiteraard op de speel
plaats ook al als klauwaerts het gevecht met de leli-
aarts — de franstalige leerlingen — suksesrijk uitge
vochten) In '66 dus was er het mandement van de 
Belgische bisschopen. Met ons gezag, we waren met 
velen, als KSA-leider organizeerden we mee betogin
gen We trokken naar de poorten van de meisjes
school, het Sint-Lutgardisinstituut We droegen rouw
bandjes. . 

Maar de strenge prefekt (die de naam van een 
koekjesfabriek droeg) ging in de tegenaanval Midden 
de examenperiode werden we op school geweigerd 
Het werd de keuze dat rouwbandje weg of met deel
nemen aan de examens, met alle gevolgen vandieni 

We zijn voor die chantage gezwicht, hoewel we 
mochten genieten van de sympatie van leerkrachten, 
priesters ook, de flamingantische leraar Frans en niet 
in het minst de geschiedems-prof De Jonghe die later 
TV-furore zou maken Die man trouwens kon als geen 
andere de troepenbewegingen van 1302 en tijdens de 
eerste wereldoorlog aan de IJzer uitleggen Hij kreeg 
het ook aan de stok met de inspektie omdat hij te snel 
wou onderwijzen over de „hedendaagse geschiede
nis" We zullen er altijd genoegen in blijven hebben de 
splitsing (N-F) van het aartsbisschoppelijk kollege 
bespoedigd te hebben 

De brave jongen op de foto is redakteur bij het 
weekblad Wij. HOS. "Jette, 5 juni 1949. 

jongste jaren duidelijk achteruit 
Geen enkele Vlaamse krant 
brengt nog uitslagen Alle aan
dacht wordt opgeëist door de 
commerciële en mekanische 
sporten 

Wat ligt aan de basis van deze 
achteruitgang"? 

Och, de redenen liggen voor de 
hand Vinken zetten is wel een 
mooie sport maar weinig specta
culair, de toeschouwers moeten 
zwijgzaam toekijken, er is geen 
geld mee te verdienen en vooral 
waar vind je de dag van vandaag 
nog een stille straat? 

Om deze teloorgang tegen te 
gaan richt men in het Westvlaam-
se Wulvergem een grote vinken-
zetting in, telkens op 1 mei 

In de Speelberg-vinkenzetting is 
het met alleen een kwestie van 
winnen, maar ook van deelnemen 
Jaarlijks zijn er vier plaketten kera
miek voorzien gemaakt door de 
Poperingse beeldhouwer en kera-

dt r 
De twaalf

de Speelberg-
vinkenzetting 
in samenwer
king met de 
Bergvink 
Westouter 
gaat door in 

de stille Ploegsteertstraat te Wulver
gem. De inschrijving begint om 
i6 uur in het zaaltje van de Speelberg 
en de zetting start om 17 uur. 

Alle inlichtingen ook over het be
zoek aan de Speelberg bij Stefaan 
Oehollander, Vrooilandstraat 1, 8952 
Wulvergem, tel. 057-44.52.26. De 
Speelberg is een uniek museum rond 
volks- en kinderspelen. Na een be
zoek kan men op wandel, in het 
prachtige Heuvelland. Doen! 

mist Lucien De Gheus voor de 
eerste, voor elfde, voor de eenen
twintigste en voor de eenendertig
ste 

Naar het verre Wulvergem trek
ken hoeft met voor de vinken 
alleen want het museum van de 
Speelberg alleen reeds loont de 
moeite I 

25 APRIL 1985 



fiS^ 

MECHELEN12 ME11985 
9.30 tot 12.00U. 

Symposium "Sportbeleid in Vlaanderen" 
Met ruimte voor discussie wordt hier het 
werkdokument voorgesteld inzake sportbeleid, 
samengesteld door de V.U.-sportkommissie. 

^ 

"lllfcMiiJW ^wwg» ^bwaraP ^Bt ^ W B «MNiP ^wwP» ^ ^ ^ W . 
M ^ « K m 

9 . 3 0 t o t 1 8 . 0 0 U . 

Volley- en voetbaltornooi, tennis, squash, 
zwemmen, wandelen, volkssporten zoals sjoelen en 
bakschieten, petanque, vissen, windsurfen, 
tafeltennis. 

1 4 . 0 0 t o t 1 7 . 0 0 U . 

Atletiek (vierkamp, 60 m spurt, verspringen, 
kogelstoten, 1500 m). 
Aerobic. Demonstrgtie?,van worstelen eitksirDte.v 

Animatie voor de kinderen. 

1 8 . 0 0 u . 

Prijsuitreiking voor de competitiesporten. 

Middagmaal mogelijk aan 150 F. 
Toegang 60 F (kinderen -14 jaar gratis). 
Alle aanwezigen zijn verzekerd. 
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Spreken, schrijven en vergaderen in Genk en Antwerpen 

Voetbalfusies: 
een oud zeer 

In de voorbije weken werd er weer veel gepraat en 
geschreven over mogelijke samenvoegingen in de top 
van ons voetbal Dat Antwerp en Beerschot onder 
één dak zouden samen wonen klonk sprookjesachtig 
en daardoor ook ongelooflijk. Het Antwerps voetbal 
bevindt zich niettemin in een onwaarschijnlijke krisissi-
tuatie. Eigenlijk ziet niemand nog een uitweg. 

NAAR aanleiding van deze 
toestand verschenen vo
rige week in een krant 

interviews met Vic Mees en Rik 
Coppens 

Open wonde 
Beiden kloegen het gebrekkig 

management aan In de voorbije 
jaren hebben de Antwerpse klubs 
heus wel kansen gekregen die alle 
door onbekwaamheid en kortzich
tigheid werden verknoeid Toen 
de stad het Kiel opkocht beschikte 
Beerschot over voldoende finan
ciële middelen om een topklub 
gestalte te geven Het geld werd 
verkeerd geïnvesteerd Antwerp 
trok ooit heuse topvoetballers aan 
als Kodat, Riedl, Lund en Fazekas 
Maar ook toen werden verkeerde 
berekeningen gemaakt Vic Mees 
legde overigens de vinger op de 
wonde toen hij opmerkte dat het 
verloren gaan van het klubbesef, 
het verdwijnen van elke gebon
denheid tussen profspeler en ver
eniging uiteindelijk ook de motiva
tie van de traditionele supporter 
moet afzwakken De meeste van 
onze eerste klasse klubs zijn in
derdaad nog amper herkenbaar 

Berchem laten wij bij deze ana
lyse buiten beschouwing De klub 
van het Rooi leefde altijd al anders 
dan de zogezegde „grote" buren 
Berchem, dat rond de jaren vijftig 
sportief een volwaardige tegen
stander was van Anderlecht, be
schikte altijd over minder midde
len en mensen Bekwame jeugd
voetballers bezat het des te meer 
Maar ook deze vereniging „met 
gezonde opvattingen" is nu een 
marginaal bestaan gaan slijten in 
de tweede klasse 

Antwerpen is dus nog met uit 
de problemen Het blijft deson
danks wraakroepend dat een stad 
met zo'n njke voetbaltraditie mo
menteel onbekwaam is een echte 
topklub op de been te brengen 
Het 18 een pijnlijke realiteit dat de 
zelfbewuste Sinjoren voor goed 
voetbal nu al jarenlang naar „die 
van over 't water" moeten Ge
zond boerenverstand biedt nu 
eenmaal meer waarborgen dan 
stedelijke zelfoverschatting die 
gewoonweg op „mets" is geba
seerd 

Genk 
zegt neen 

In Genk werd er met enkel 
gepraat over een samenvoeging 
tussen Thor Waterschei en FC 
Winterslag, er werd ook „serieus" 
over vergaderd Door de betrok
ken klubs en door het stadsbe
stuur Want zonder tussenkomst 
van de plaatselijke overheid zou 
de samensmelting met gereali-
zeerd kunnen worden Die over
heid heeft intussen bedankt Voor
lopig wenst ZIJ het stadion van 
Thor met aan te kopen en de 
gronden van FC Winterslag met 
tot sociale woonwijk te verkave
len ZIJ verkiest de huidige vorm 
van steunverlening aan beide 
klubs gewoon voort te zetten Een 
houding die onder meer zou zijn 
ingegeven door het opgelegde be
zuinigingsbeleid Het verwondert 
ons met Meerdere klubs uit di 
eerste klasse zijn er in het verie 
den in geslaagd een aanzienlij! 
gedeelte van hun „leefkosten" o| 
de (plaatselijke) overheid te verhe 
len Meerdere maar met alle ei 
met alle in dezelfde mate He 
volstaat er aan te hennneren da 
de betutteling van profklubs aai 
ene Michel Van Male uit Bruggi 
de burgemeestersjaal heeft ge
kost De klubs uit eerste en twee
de klasse strijden bijgevolg met 
ongelijke middelen en dat is op 
zichzelf al betreurenswaardig en 
ongewild kompetitievervalsend 
Maar terug naar Genk waar Wa

terschei en Winterslag dus verder 
moeten op eigen, vermoeide be
nen De vrees bestaat dat beide 
klubs het inleveringsbeleid nog 
zullen moeten verstrakken en dat 
Limburg nog verder zal wegglijden 
van de nationale voetbaltop Beide 
klubs geven zich bovendien re
kenschap van de toenemende 
konkurrentie over de onmiddellij
ke landsgrenzen heen 

MVV Maastncht loopt rond met 
ambitieuze plannen en probeert 
na Ene Gerets nog andere topspe-

Iers uit Belgisch Limburg aan te 
trekken Wij begrijpen de onge
rustheid van de Genkse klubs dan 
ook ten volle 

Niet 
uit liefde 

De samenvoeging zou overi
gens een verstands- en geen lief-
deshuwelijk geweest zijn Dat 
bleek onder meer uit de vele reak-
ties van supporters in „Het Belang 
van Limburg" Het hart bewandelt 
nu eenmaal wegen die het ver
stand met kan volgen 

Fusies blijven altijd riskant en zij 
hebben het draagvlak van de 
klubs in het verleden nog maar 
zelden verbreed. Het volstaat te 
verwijzen naar het wedervaren 
van Molenbeek Van landskam
pioen tot tweede klasser met een 
supportersbestand dat met afwijkt 
van het „potentieel" van het oude 
Daring Brussel Fusies wekken 

vaak méér wrevel dan hoop Ze
ker wanneer de betrokken klubs 
een verleden en een zekere stan
ding bezitten Fusies hebben meer 
kans tot slagen in kleinere steden 
of grote gemeenten waar de be
trokken klubs alleen maar „voor
uit" kunnen Zoals dat destijds in 
Tongeren met Cercle en Patna het 
geval was Zoals dat ook in Loke-
ren geschiede Al is het inmiddels 
iedereen duidelijk geworden dat 
de Europese ploeg van Daknam 
jarenlang teerde op de goedgeefs-
heid van een milde maar helaas 
overleden mecenas Lokeren re
kent nu op zijn beurt af met het 
verleden en met de nieuwe reali
teit Voetbal kan inderdaad hard 
zijn en vele klubs moeten momen
teel kiezen (of zoeken) naar de 
minste van vele kwalen Wat ons 
toch met belet optimistisch te blij
ven De oorspronkelijke levens
kracht van deze sport blijft immers 
onaangetast Wat men ook bewe-
re 

Aalsterse Bowling BC Alloo kampioen! 
De bowlingploeg van onze Aalsterse top-werver Willy Alloo zet zijn zegereeks verder Na in 1982 in vierde 
nationale, in 1983 in derde nationale kampioen te zijn geweest werd de ploeg dit seizoen kampioen in tweede 
nationale' Je moet het maar kunnen i De ploeg draagt de naam van zijn sponsor, Willy Alloo die hier tercht fier 

met zijn manschappen poseert Een top-werver en een top-ploeg, ze horen bii elkaar' 

Na de laatste echte voorjaarsklassieker 

Positieve balans 
De laatste „echte" voorjaarsklassieker ligt achter 

ons en er kan een eerste voorzichtige balans worden 
opgemaakt Vast staat dat onze wielrennerij terug is 
van weggeweest Onze renners tellen weer volop 
mee. 

V ANDERAERDEN eerst en 
wereldkampioen Criquie-
lion nadien reden over

heersend sterk ZIJ veroverden 
een plaats onder de bazen van het 
peloton Hun voorbeeld moet sti
mulerend werken op de jeugd 

Terugval? 
Gevreesd mag worden dat we 

in de maanden mei, juni en juli 
enige terugval zullen moeten ver
werken In het rondewerk hebben 
we wellicht nog geen opvolgers 

gevonden voor Eddy Merckx en 
Lucien Van Impe Alhoewel we er 
toch rekening mee houden dat 
Claudy in de Tour een rol van 
betekenis zal vervullen De we
reldkampioen kan duidelijk meer 
dan algemeen werd veronder
steld De regenboogtrui heeft zijn 
zelfvertrouwen gestaald en hij zal 
zijn aktiviteiten op de Franse we
gen met langer kunnen beperken 
tot het verlenen van lonende 
hand- en spandiensten aan de 
favorieten 

Op de Italiaan Argentin na meld
den zich in het buitenland weinig 
nieuwe kampioenen De leerling 
van Felice Gimondi — een refe
rentie op zichzelf — IS een uitzon-
denng die de regel bevestigt Ar
gentin sluit zich met op binnen de 

landsgrenzen en vecht met open 
vizier op vreemde wegen De er
varing heeft ons geleerd dat voor 
hem enkel de grote Italiaanse kam
pioenen dit aandurfden 

Nederland beleeft barre tijden 
De onverslijtbare Henme Kuiper 
houdt weliswaar stand maar Jan 
Raes is duidelijk aan het inbinden 
De kwalijke gevolgen van zijn val 
in het begin van het vonge wieler-
jaar zijn nog met weggeebt De 
vraag rijst of de Zeeuw ooit nog 
zal kunnen terugkomen Voor 
geen van beide kampioenen 
schijnt onmiddellijk een opvolger 
voor handen 

Frankrijk trok zich op aan de 
verrassende Madiot en verbeet 
zijn onmacht bij de tegenslagen 
van Laurent Fignon De gebrilde 
vlaskop zou zonder zijn val in de 
Ronde van Vlaanderen wellicht 
een topkoers hebben gewonnen 
Het was immers duidelijk dat hij in 
een verschroeiende vorm ver
keerde 
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La Flandre bouge! - Vlaanderen leeft! 

Ghislain Gouwy 
verovert 
Antwerpen 

Het Antwerpse Oranjehuis kon geen beter podium 
zip om de (Frans)-Vlaamse bard Ghislain Gouwy 
aan het Vlaamse publiek voor te stellen. Zaterdag LI 
werden er de teksten van een nieuwe LP van deze 
Frans-Vlaming voor een entoesiast en uitgebreid 
publiek feestelijk ingeleid 

IN de hartelijke sfeer van het 
Oranjehuis ontving Bert de 
Bruyne zijn gasten Henn Plo

ns Jespers leidde Gouwy in Jes-
pers vond deze kulturele aangele
genheid best geschikt om er enke
le politieke beschouwingen aan 
vast te knopen Hij benadrukte dat 
platonische solidariteitsverklarin
gen en het benadrukken van de 
romantische gehechtheid aan de 
heel-Nederlandse Kultuurgemeen-
schap goed en wel zijn maar ze 
mogen een daadwerkelijke inzet 
met verdoezelen 

Spanningsveld 
Jespers had het ook over het 

spanningsveld tussen de afbrok
kelende centrale staten en het tot 
nieuw leven komen van de natuur
lijke nationale kultuurgemeen-
schap en hun verhouding tot de 
overkoepelende Europese instel
lingen 

„De centrale staten worden aan 
de ene kant uitgehold door de 
overdracht van bevoegdheden 
naar regionale instanties en aan de 
andere kant door de overheveling 
van bevoegdheden aan supra-na-
tionale instanties Op zichzelf bete
kenen deze bewegingen een posi
tieve evolutie, op voorwaarde ech
ter dat de regionalizeringspolitiek 
harmonieus wordt ingepast in het 
supra-nationaal beleid Maw dat 
rekening wordt gehouden met 

reële, levende gemeenschappen 
en regio's van mensen, en niet met 
bloedloze, schemerachtige, door 
anonieme technokraten uitgete
kende administratieve entiteiten 
die slechts moeten dienen om 
statistieken en ratio's in te vullen ' 

Ghislain Gouwy werd door H F 
Jespers omschreven als „ een 
strijdende Vlaming die aan het 
grensgebied zelf van onze kuituur-
gemeenschap met onvermoeide 
inzet en persoonlijke hartstochte
lijkheid de Vlaamse eigenheid — 
onze identiteit, benadrukte de inlei
der — niet alleen vrijwaart maar 
ook affirmeert" 

De Nederlandse teksten wer
den voorgedragen door Marieken 
van Damme, terwijl Ghislain Gou
wy zelf zijn werk voor een wat 
verbaasd publiek voorstelde De 
muzikale begeleiding werd ver
zorgd door het duo dat de kunste
naar steeds vergezelt Gerald 
Ryckeboer en Katrien Delavier 
De fragiele stem van Marieke van 
Damme kontrasteerde sterk met 
het gebulder van geweldenaar-
Gouwy die geen blad voor de 
mond neemt wanneer hij „Panjs' 
aanpakt 

„Leven wil ik!" 
Men moet Gouwy aan het werk 

gezieii en gehoord hebben om de 
geladenheid van zijn teksten te 

voelen Ze zijn hard en poëtisch 
maar juist Ze leiden naar een 
orgelpunt een slagzin die ook de 
titel van de verzameling werd La 
Flandre bouge Vlaanderen leeft 
Op het gevaar af een vertekend 
beeld te geven van de woorden
vloed toch een fragmentje „We
ten ZIJ dat ik afstam van een 
koppig ras, wild als de natuur "^ Op 
de Grote Raad van de Zeventien 
Provincieen noemden ze mij een 
boerenkinkel Van mijn voor
ouders erfde ik de naam Geus Ik 
draag de bedelzak als embleem 
Mijn staf IS een eiketak Zwart is 
mijn vlag Leven" is mijn leuze 
Maar bovenaf erfde ik het recht 
Vlaming te zijn De uil zit op mijn 
schouder Leven wil ik Leven is 
mijn lichtende vlag Onder de 
zachtheid van mijn huid ben ik van 
staal" 

Duinkerke 
De teksten van Gouwy werden 

door Joke van den Brandt ver
taald en kalligrafisch uitgeschre
ven, Frank Ivo van Damme illus
treerde ze De bundel die wij 
onze lezers graag aanraden kost 
450 fr en kan besteld worden 
bij „De Vrienden van Frans-
Vlaanderen" waarvan Vic Anciaux 
medevoorzitter is van het ere-
komitee Storten kan op rekening 
402-4022951-67 

Ghislain Gouwy en Marieken Van Damme een Vlaams duo 

Alle inlichtingen bij Joke van 
den Brandt St-Lukaslaan 22 te 
2070 Ekeren 

Een volgend optreden van Ghis
lain Gouwy met dezelfde bezet
ting gaat door op zaterdag 4 mei 
a s om 18 u in „Entrepot des 
Tabacs," Citadel te Duinkerke 

Het zou goed zijn konden tal 
van Vlamingen deze voorsteling in 
Duinkerke bijwonen Het zou on

betwistbaar een stevige steun be
tekenen voor onze vrienden on
der „de schreve" De slotzin van 
Jespers toespraak mag daartoe 
als een leidraad worden be
schouwd „Het regionalistisch 
streven moet nationalistisch inge
vuld worden om uit te monden in 
de internationale gemeenschap 
van het Europa der honderd vlag
gen, de enige waarborg voor een 
nieuwe ordening op de maat van 
de mens" 

„Vlaanderen Morgen over onze 

Internationale 
gerichtheid 

„Vlaanderen Morgen - '85/1" is van de pers Dit 
eerste nummer van deze nieuwe jaargang bewijst an
dermaal dat Vlaamse Beweging meer is dan enge 
sloganistiek. 

ons volk herbloeit 

TWEE artikels en het redak-
tioneel pikken in op de 
noodzakelijke internationa

le dimensie van Vlaanderen De 
Leuvense hoogleraar Louis Baeck 
houdt een pleidooi voor solidanteit 
met de Derde Wereld Zijn konklu-
sie IS meer dan een doordenker-
tje „In feite hebben de kernlanden 
van het Westen meer te bieden 
dan de Sovjetunie of dan de eigen 
revolutionaire voorhoedes Maar 
het mangelt ons in het Westen 
nog aan politieke wil en aan elekto 
rale steun om de solidanteitsge-
dachte te laten worden tot een 
dynamische lokomotief op een 
evenwichtig spoor Hierin moet 
voor ons eigen toekomstig heil. 

vlug een kentering komen " 
Frank Ingelaere verbonden aan 

de Haagse Akademie voor Inter
nationaal Recht en het Universitair 
Instituut te Luxemburg heeft het 
over „Europa en de regio s ' Hierbij 
stelt Ingelaere dat de rechtstreek
se toegang van de regio s tot de 
gemeenschapsinstellingen een es
sentiële voorwaarde is om de Ge
meenschap in staat te stellen de 
nog steeds toenemende regionale 
onevenwichten te korngeren De 
regio s moeten daartoe echter 
eerst en vooral over werkelijke 
bevoegdheden beschikken 

Henri-Flons Jespers brengt een 
samenvatting van het onlangs ge
houden debat tusen Lode Claes, 

Andre Leysen en Hugo Schiltz 
Nic Van Bruggen vraagt zich af 
hoe Vlaams het Koninklijk „Ballet 
van Vlaanderen" is Voorts wordt 
de kunstenares en schrijfster Lu-
cienne Stassaert eventjes belicht 
en zijn er de traditionele rubrieken 
,Uit het rijke Vlaamse leven"en „In 
kort bestek' 

Het redaktioneel over , Raket
ten demokratie en informatie"e\T\-
digt met een verrassende tesis 
„Het moet evenwel duidelijk zijn 
dat wie een ondoordringbaar 
atoomschild boven zijn land willen 
dit met aanbiedt aan alle andere 
landen het grootste risiko op een 
desperate preventieve atoomaan-
val schept 

Proefnummers kunnen besteld 
door een briefje te sturen naar Te 
Couwelaerlei 134 2100 Deurne 
Een jaarabonnement van 6 num
mers kost 500 fr Dat kan gestort 
worden op rekeningnummer 
„410-0714891-24 ten name van 
Vlaanderen Morgen 
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400 jaar na de val van Antwerpen 

39ste Algemeen Nederlands 
Congres geopend 

Zaterdag jl. vond te Antwerpen de openingszitting 
plaats van het 39ste Algemeen-Nederlands Congres
jaar 

Hiermee wordt een lange traditie verdergezet wat 
het bevorderen van de kulturele integratie tussen Ne
derland, Vlaanderen en Frans-Vlaanderen betreft 

HET eerste Nederlands Con
gres werd in 1849 te 
Gent georganizeerd, on

der impuls van dr. FA. Snellaert. 
Jarenlang waren de kongres-

sen — lange tijd „Nederlandsche 
Taal- en Letterkundige Congres
sen" geheten — het belangrijkste 
forum voor toenadering tussen 
Noord en Zuid. 

Integratie en vrede 
Het ANC is een overkoepelend 

orgaan van een 60-tal aangesloten 
verenigingen, en om een perma
nent overleg mogelijk te maken, 
beschikt het over een brede waai
er van werkgroepen: Ekonomie 
(omgedoopt tot „Benelux"), 
Grensverkeer, Media, Boek, 
Sport, Toerisme, De Nederlanden 
in de Wereld, Franse Nederlan
den, Vormings- en Ontwikkelings
werk, Onderwijs, Universiteit en 
Wetenschappen, Leefmilieu, 
Overheidsstrukturen, Vrouwen
problematiek. 

Momenteel wordt met twee 
nieuwe werkgroepen gestart: An
dere Integratie (migranten) en 
Vredesproblematiek. 

De slotzitting van het 39ste Al
gemeen-Nederlands Congres 
vindt plaats te Amsterdam op 19 
april 1986, maar in het kader van 
de herdenking van 400 jaar schei
ding (Val van Antwerpen) werd 
het kongresjaar dus te Antwerpen 
geopend. In de namiddag was er 
een plechtige openingszitting in de 
— overvolle — trouwzaal van het 
Antwerpse Stadhuis (onze foto). 

In zijn boodschap pleitte ererek-
tor Brugmans voor een algemeen-
Nederlands patriottisme en tegen 
de toenemende taalverloedering. 

Voorwaarde 
tot overleven 

Vervolgens had prof. H. de 
Schepper (R.K. Universiteit Nijme
gen) het over de Val van Antwer
pen (1585), de oorzaken en de 
gevolgen van de scheiding. Hierbij 
aansluitend waarschuwde R. Pi-
ryns, afgevaardigd-beheerder van 
het ANC voor een heroplevend 
partikularisme, zowel in Vlaande
ren, waar na de staatshervorming 
een zekere zelfgenoegzaamheid 
is ontstaan, als in Nederland, waar 
de „Holland promotion" de voor
rang krijgt. 

Samenwerking en integratie zijn 
voor een kultuurgebied van twin
tig miljoen Nederlandsspreken
den, omringd door zoveel grotere 
taalgebieden met een machtige en 
agressieve kuituur- en amuse
mentsindustrie, bovendien een 
voorwaarde tot overleven. 

Als woordvoerder van de 
Frans-Vlaamse verenigingen be
treurde F. Allacker dat er in Neder
land zo weinig belangstelling is 
voor de Franse Nederlanden. Uit 
Vlaanderen komt er meer steun, 
maar ook die is volgens de spre
ker nog ontoereikend. 

Hendrik Fayat, algemeen voor
zitter van het ANC, opende het 
kongresjaar en in een brief van E. 
van Thijn, burgemeester van Am
sterdam, werden de aanwezigen 
opgeroepen de slotzitting te ko
men bijwonen te Amsterdam op 
19 april 1986. 

(fotp Studio Dann) 

„Knal" in de Korre 

Een les voor pedagogen 
Op de laatste dag van het schooljaar betrapt een 

eindejaarsstudent de turnleraar en de lerares moraal 
op een buitenechtelijke vrijpartij 

In de toevallig ontstane situatie ziet de leerling plots 
de kans om het gehate gezag, letterlijk, op de knieën 
te krijgen. 

HET begin van een aangrij
pende toneelstuk, „Knal" 
geheten. De turnleraar en 

zijn knappe kollega voelen zich in 
opspraak gebracht en reageren 
zich af op de onschuldige leerling. 
Die heeft er echter na vijf jaar ge
noeg van om als kleine slaaf door 
het leven te stappen en hij kan zijn 
woede niet langer bedwingen. Hij 
rebelleert tegen de ultieme verne

dering door de leraar, maar dit is 
slechts de aanleiding. 

„Help me!" 
Alle opgekropte frustraties, ijde

le hoop en woede ontladen zich in 
een dialoog die boordevol haat 
steekt. Hij heeft immers zoveel 
verwacht van de supermensen die 
het voor het zeggen hebben, en hij 

De schooldirekteur (Roger Dewilde) wordt terechtgewezen door de 
leerling (Wim Danckaert). 

werd zo vaak teleurgesteld. De 
leerling zat met zovele vragen en 
zocht zo dikwijls om hulp. 

Hij werd jarenlang als een num
mer beschouwd; de pedagogen 
kennen niet eens zijn naam. Het 
besef dat wie niet de ambitie heeft 
om tenminste in één onderdeel 
van het maatschappelijke gebeu
ren de uitblinker te zijn, ongenadig 
wordt uitgerangeerd, maakt hem 
radeloos. Kritiek op het onderwijs
systeem, inderdaad. Maar min
stens evenzeer op de maatschap
pij waarvan het een afspiegeling is. 
Een samenleving die er niet toe 
komt zich iets van de moeilijkhe
den voor het minder-talentrijke in
dividu aan te pakken. 

In de loop van het stuk komt 
men vaak meer te weten van de 
volwassenen, dan van de punkige 
student die de wereld uitkotst. De 
benepen situatie waarin de onder
wijskrachten zich bevinden dwingt 
hen hun ware aard te tonen. De 
wéinig-intelligente turnleraar die 
erg primair reageert, de direkteur 
met zijn cliché-uitsrpaken die 
eventjes het potsierlijke van het 
systeem schijnt te snappen en de 
lerares die stilaan begrip voor de 
student krijgt. 

De leerling zet zijn tegenspelers 
en vooral de zaal aan het denken. 
Doordringend, beklijvend. 

Barrie Keeffe 
„Knal" is van de hand van de 

Britse auteur Barrie Keeffe. Hijzelf 
liep school tot zijn zeventiende en 
verder studeren zei hem niks. Zijn 
eerste roman verscheen toen hij 
20 was, maar enkele jaren later 
ging hij overal de onverkochte 

eksemplaren ophalen, omdat hij 
zich over zijn boek schaamde. 
Ondertussen schreef hij een 30-tal 
stukken, hoorspelen en tv-scena-
rio's. 

Keeffe schrijft met medelijden 
en woede. „Ik heb veel vertrou
wen in deze generatie", zegt hij. 
„De mensen maken zich zorgen, 
maar de jongeren hebben meer 
belangstelling voor de kleur van je 
sjaal dan voor die van je huid. Ze 
weten niets af van oorlog en ande
re rotzooi Zij hebben een leven en 
willen dat ook be-leven." De Ne
derlandse vertaling van David 
Cohn is biezonder geslaagd, ei
gentijds. 

De regie van Ronnie Commis
saris is meesterlijk, net als de 
vertolking door Bert Van Tichelen, 
Mieke Bouve, Wim Danckaert en 
Roger Dewilde. Wat deze weken 
in de Brugse Korrekelder te bekij
ken valt is van het sterkste dat de 
voorbije jaren aan teater in Vlaan
deren vertoond werd. Zonder be
lerend te klinken is „Knal" een les 
voor pedagogen. En in wezen ook 
voor iedereen die zich geroepen 
voelt reglementeringen en kodes 
op te stellen ten behoeve van 
onze samenleving. Dus eveneens 
voor politici. 

Al zal de aanblik van dit spiegel
beeld bij een aantal ontnuchte
rend, onterend overkomen... 

(pvdd) 

„Knal" wordt opgevoerd in de Kor
rekelder te Brugge, Kraanplein 7 (tus
sen de markt en de stadsschouw
burg). Nog 18 keer tot 1 juni. Plaats
bespreking en kaartverkoop kunnen 
elke dag van de week, tussen 15 en 
19 uur (tel, 050-33.88.50). 
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Voorjaarsaktie '85: 

Genoeg woorden, 
vanaf nu daden en aktie! 

WER 
't W a s stil deze week op de tafels van de redaktie. Althans wat de 

aktle „Werk In een Vlaamse staat" betreft. 
Vanuit de afdelingen en arrondissementen bereikte ons weinig 

nieuws. Een paar telefoontjes leerden echter vrij snel dat heel wat af
delingen onze raadgeving van vorige week stipt opvolgden. Over het 
ganse Vlaamse land werd druk vergaderd. 

Aan plannen kan het dus niet langer 
ontbreken Ook het aanplakmateriaal 
en de stickers liggen ter beschikking in 
de arrondissementen 

Er mag dus met langer getalmd 
worden Vanaf nu daden en aktie! 
Over gans Vlaanderen moet een kop
pige VU opstaan, die zich vastberaden 
en agressief borg stelt voor „Werk in 
een Vlaamse staat". 

Met Van Ooteghem 
op de baan 

De akties die hier de voorbije weken 
aan bod kwamen, wijzen erop dat er tal 
van mogelijkheden zijn die niet eens 
veel hjd opslorpen Ook de uitgave 
„WIJin Brugge"staah dit Het informa
tieblad van de VU van Groot-Brugge, 
dat een oplage heeft van 50000 ek-
semplaren, is haast volledig gewijd aan 
de aktie Zo is o m op een prachtige 
wijze het vierbladig pamflet afgedrukt 

In het arrondissement Oostende 
heeft de VUJO een kaderdag gepland, 
die met alleen de nationale tematiek 
„Werk in een Vlaamse staat" tot voor
werp heeft maar bovendien aandacht 
besteedt aan de plaatselijke situatie 

En dat het allemaal kan, zonder te 
wachten op de inbreng van anderen, 
bewijst de heer Lambrechts uit Mui-

ruim mogelijk uit te breiden Bovendien 
bezorgde deze Mechelaar ons een 
eerste foto van zijn eenmansaktie 
Heel eenvoudig, het aanbrengen van 
de affiche op de wagen 

Zijn goede raad luidt vanaf vandaag 
hangen alle toegestuurde affiches aan 
de woning of op de wagen 

Tot slot willen we nogmaals de 
suggestie van Kortnjk herhalen Daar 
wordt de auteur zelf van het noodplan, 
senator Oswald Van Ooteghem, uitge
nodigd voor een meeting Een tip voor 
alle arrondissementen. De VU-senator 
moet een overvolle agenda knjgen En 
dat IS vooralsnog met het geval 

De eigenaar van de wagen met nummerplaat „239.L2" heeft het 
begrepen! Marcel Lambrechts uit Muizen toert sinds enkele dagen rond 
met de nieuwste VU-affiche op de achterruit Wie volgt zijn voorbeeld"^ 
Vooral bestuurders die vaak in file staan worden hiertoe aangespoord! 

zen Reeds onmiddellijk na het kongres 
schreef hij jongeren van zijn gemeente 
aan over het noodplan Van Ooteghem 
ter bestrijding van de jeugdwerkkxjs-
heid. De reakties daarop waren zo 
gunstig, dat hij ons meldde zijn aktie zo 

Betoging 8 
te Hasselt 

juni 

Op 8 juni betoogt de VU te Hasselt 
Orgelpunt en meteen afsluiting van de 
voorjaarsaktie „Werk in een Vlaamse 
staat" Deze betoging, in de straten van 
Hasselt moet slagen Massaal moet de 
VU getuigen van haar inzet om de 
werkloosheid in Vlaanderen het hoofd 
te bieden 

Mobilizeer nu reeds uw leden en 
militanten Beleg in uw afdeling een 
autobus I 

Gans Vlaanderen 
Het- voortjeeld ^van Sint-Amands-

berg is door heel wat anders afdelin
gen reeds opgevolgd Autobussen 
vertrekken vanuit Aalst Izegem, 
Oudenaarde, Roeselare, Mechelen, 
Brussel Trouwens, wie graag meegaat 
met een autobus aarzel met en neem 
kontakt met iemand van het afdelings-
of arrondissementeel bestuur Des
noods met het algemeen sekretanaat 
Vanuit alle hoeken van het Vlaamse 
land moeten op 8 juni volle autobussen 
nchting Hasselt njden 

Sportpark „De Nekker" 
te Mechelen 

VU-sport en gezinsdag 
zondag 12 mei 

- > ^ - 1 
INSCHRUVINGSSTROOK 

Onderget: Afd.-

Adres: 

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

•if Symposium „Sportbeleid in Vlaanderen": 

pers X 60 fr. =* 

•iV Ploegsporten. 

Voetbal . . . . ploeg(en) x 600fr = 

Volleybal . . . . ploeg(en) x 300 fr. = 

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

fr- Handtekening 

L. 

Het VU-partijbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 22 april heeft alge
meen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen verspreid. 

Schoolpaktkommissie 

De VU betreurt de blokkage in de 
schoolpaktkommissie. Ze stelt vast dat 
de Waalse socialisten deze kommissie 
politiek misbruiken 

De V U is van oordeel dat er onder 
de Vlaamse partijen een consensus 
bestaat om de blokkering op te heffen. 
Volgens de VU kunnen de verschillen
de agendapunten worden besproken 
en kan een gunstige oplossing worden 
bereikt In dit verband wil ik onderstre
pen dat het probleem van de vnje 
internaten reeds jaren geleden door 
de VU als onhoudbaar werd voorop
gesteld Gezien de houding van de 
Waalse socialisten dnngt de VU er op 
aan dat de federalizenng van deze 
kommissie wordt doorgevoerd Het 
gaat met op dat dnngende problemen, 
zoals deze binnen het Nederlandstalig 
onderwijs, op de lange baan worden 
geschoven door de negatieve houding 
van de Walen 

Met nadruk wil ik bovendien onder
strepen dat het wetsvoorstel van de 
verschillende Vlaamse partijen i v m 
de verlaging van de normen van het 
Nederlandstalig onderwijs te Brussel 
hoogdringend moet worden afgehan
deld en met langer door de walen mag 
worden belet Wij vragen dus uitdruk
kelijk aan minister Coens om verder de 
vergadenng van de schoolpaktkom
missie voort te zetten met de Vlaamse 
partijen 

De VU wenst zich met te mengen in 
het politiek akkoord van een aantal 
ACW'ers met de SP Zij stelt echter 
vast dat de SP zowel als de PVV de 
polonzatie ten top willen drijven 

De VU stelt daartegenover dat het 
de hoogste tijd is om de werkloosheid 
te bestrijden Zij meent dat alle krach
ten moeten worden samengebundeld 
worden om een globale strategie te 
ontvouwen voor meer tewerkstelling 
De VU IS ervan overtuigd dat dit met 
kan in een konfliktsituatie. 

Eyskens 
Bovendien is de VU ervan overtuigd 

dat een definitieve bestnjding van de 
werkloosheid slechts mogelijk is wan
neer Vlaanderen voldoende en ruime 
zelfstandigheid verwerft In dit verband 
vindt de VU het biezonder gortig dat 
een vooraanstaand minister van de 
CVP, nl Mark Eyskens, zich uitgespro
ken heeft tegen een verdere herzie
ning van de grondwet en tegen een 
strategie om zo vlug mogelijk te ko
men tot de federalizenng van het 
onderwijs 

Met verbazing hebben wij verno
men dat minister Eyskens de klok 
terugdraait en een nauwere samen
werking bepleit van de CVP met de 
PSC Op deze wijze heeft hij het 
bewijs geleverd van een nieuw kien-
kaal unitansme, dat ondermeer de au
tonome bevoegdheid inzake het on
derwijs voor de Vlaamse gemeen
schap verhindert 

vu-feest 
Tijdens de namiddag bieden de Lim

burgse afdelingen een VU-familiefeest 
aan de andere afdelingen uit het 
Vlaamse land aan Deze week bereikte 
ons een eerste lijst van Limburgse 
gast-afdelingen, volledig met program
ma 

Afdelingen die graag op dit aanbod 
willen ingaan, nemen liefst zo snel 
mogelijk kontakt met het algemeen 
sekretanaat 

Wacht met te lang, het aantal Lim
burgse afdelingen is beperkt 

Bilzen 
met onder meer een bezoek aan 

Aldenbiezen, Rijkhoven enz Dit alles 
met een gids 

B o r g l o o n 

met een Limburgse koffietafel in het 
klooster van Kolen en nadien, per 
autobus, de Haspengouwroute Ook 
aan de voornaamste bezienswaardig
heden van de stad wordt een bezoek 
gebracht 

Hechtel-Eksel 
met onder meer een bezoek aan het 

klokkenmuseum en uiteraard een wan
deling doorheen de prachtige gemeen
te 

Hasselt 
met deze afdeling gaat het uiteraard 

naar het domein van Boknjk Bij slecht 
weder staat het automuseum gepro
grammeerd. 

Bree 
wil mede meerdere afdelingen ont

vangen voor een hoeve- en molenwan-
deling in een enige omgeving. 

Beringen 
biedt een koffietafel aan en een 

bezoek aan het Koersels kapelletje 

Lommei 
laat gemeten van een Kempense 

koffietafel en een toenstische rorKint 
doorheen de streek 

Overpelt-Neerpelt 
kunnen twee afdelingen aan voor 

een koffietafel en een rustige wande
ling 

Z u t e n d a a l 

voorziet voor een luttele 250 fr per 
persoon een middagmaal en een na
tuurwandeling langs de „stalker
schans" en de forellenvijver „De 
Schans" 

T o n g e r e n 

doet uiteraard zijn 2000ste verjaar
dag alle eer aan, met o m een bezoek 
aan de vele bezienswaardigheden van 
de stad en een verbroedenngsmaaltijd 
op Pliniusbron 's Avonds kan zelfs een 
koncert in het kader van het Festival 
van Vlaanderen bijgewoond worden 

Welke Limburgse afdelingen vullen 
deze lijst aan ' En welke afdeling uit tiet 
Vlaamse land weet als eerste een 
aant>od aan de haak te slaan'' Telefo
neer nu 02-2194930 
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22 Wi\ 
Eenmansfraktie bijt van zich af! 

Het werkjaar 1984 
van VU-Maldegem 

Het is nooit slecht het voorbije 
te nemen en een evaluatie op te 
Volksunie maar over een éénma 
interpellaties altijd bedrijvig. 

Zitting 1 februari 
• VU-Maldegem dient bij de bespre
king van de gemeentebelastingen een 
voorstel in om op grond van een 
ervaring de manifestaties met een kul-
turele inslag aan een lager tarief te on
derwerpen Het inlassen van een kate-
gorie „manifestaties met een kultureel 
karakter" waarbij naargelang de groot
te van de toegangsgelden een forfai
tair bedrag wordt bepaald dat dan wel 
lager ligt dan de tarieven voor gelegen-
heidsbals Het voorzien van een kate-
gorie „kulturele manifestaties" met een 
belastingspercentage op de toegangs
gelden welke gevoelig lager ligt dan de 
8,1 en 13,5 % voor andere vertonin
gen 

• BIJ het verslag van het kollege over 
het beheer en de toestand van de 
gemeentezaken bleef raadslid Piet 
Blomme even stilstaan bij het hoofd
stuk openbare biblioteken Als lid van 
het Beheersorgaan der biblioteek zet
te raadslid Blomme zowel positieve als 
negatieve punten op een rijtje en 
vroeg om regelmatig geïnformeerd te 
worden over de werkzaamheden van 
de Vaste Kommissie van Advies 

• BIJ de behandeling van de gemeen
tebegroting 1984 verduidelijkte raads
lid Blomme zijn standpunt over het 
krediet van 125000 frank bestemd 
voor de Bevnjdingsfeesten In een 
uitgebreide tussenkomst werden daar
voor verscheidene redenen opge
somd waarna een storm van veront
waardiging vanuit de hoek der andere 
frakties opstak 

Zitting 29 februari 
• In deze raad werd door raadslid 
Blomme een motie ingediend in ver
band met de bevoegdheden op het 
stuk van de ondergeschikte besturen, 
het administratief toezicht op de ge
meenten, de benoeming van en het 
tuchtrecht op de burgemeesters De 
oprichting van een gemeentelijk 11 -
julikomitee werd in deze raad bedon
gen In Maldegem was het de grote 
verdienste van de Kulturele Raad ge
weest dat ook in onze gemeente een 
aantal 11-julivienngen plaatsvonden 
Dat zon vienng tot stand kwam hing 
dikwijls af van de bereidwillige inzet 
van enkele mensen Wanneer zij de or-
ganizatie niet in handen namen, kwam 
er geen 11 -julikomitee 

Zitting 28 maart 
• BIJ de bespreking van de OCMW-
begroting stelde raadslid Blomme vast 
dat de begroting drie tot vier maand te 
laat werd behandeld ook werd het 
O C M W voor een voldongen feit ge
plaatst wat betreft de gemeentelijke 

we rk jaa r nog even onde r de l oupe 
maken . Te M a l d e g e m b e s c h i k t de 

ns f rak t i e d o c h op het g e b i e d van 

tussenkomst daar de begroting reeds 
vroeger was vastgelegd Graag had hij 
vernomen rond welke periode de ge
meentelijke tussenkomst werd be
paald, of dit in direkte samenspraak 
met het O C M W gebeurde en hoe men 
tot het toegekende bedrag is geko
men' ' 

Punt 17 handelde over het ontmoe
tingscentrum te Kleit BIJ de bespre
king van het voorontwerp werd gewag 
gemaakt van een investering van on
geveer 4 miljoen De overwelving van 
de speelplaats en de betonvloer zou
den 2,53 miljoen kosten terwijl nog 
geen prijs bekend was voor andere 
werken Voor de realizatie van de faze 
1 „overkapping van de speelkoer" was 
nu reeds sprake van ruim 5 miljoen 
frank, BTW met inbegrepen Had men 
enig idee van de reële kostprijs van de 
overige fazen voorbereidingswerken, 
centrale verwarming en verlichting, sa
nitair ' 

In twee aanvullende punten vroeg 
raadslid Blomme meer uitleg over de 
werking van de interkommunale ver
enigingen in 1983 en over het O C M W 
in de periode april '83-maart '84 

Zitting 4 juli 
In een eerste bijkomend agenda

punt wou raadslid Blomme meer infor
matie rond het fietspadenplan waarvan 
gewag werd gemaakt in een onder
houd met de Kleitse dorpsraad Vooral 
over de gang van zaken wat betreft 
dat punt in de toekomst wou men op 
de hoogte gehouden te worden door 
het schepenkollege 

• De vernieuwing/herschikking der 
huisnummers was een punt dat uitvoe
rig door raadslid Blomme werd bepleit 
De laatste hernummering in Maldegem 
dateert van 1947 en in Adegem van 
1970 Op vele plaatsen is doorheen de 
jaren een verwarrende huisnummering 
ontstaan zodat zelfs in sommige stra
ten met onderverdelingen zoals bv 
van 1A over 1 C l tot 1 f wordt gewerkt 
Na bijna 40 jaar wordt het tijd dat men 
ingnjpt 

• De vernieuwing der straatnamen is 
een probleem dat aan het voorgaande 
kan gekoppeld worden Door de aan
leg van een groot aantal verkeers-
aders is in onze gemeente voor ver
schillende straten een totaal nieuwe 
situatie ontstaan 

BIJ een eventuele hernummenng 
kan men ook nieuwe straatnamen in
voeren 

Zitting 31 oktober 
• Naar aanleiding van de te bespre
ken rioleringswerken trok raadslid 

Blomme hard van leer tegen het kolle
ge omdat hij met was uitgenodigd tot 
een informatievergadenn omtrent de 
beek 4 33 te Adegem Als raadslid 
wonend te Adegem nam hij het met 
dat hijzelf niet de kans kreeg om aldaar 
aanwezig te zijn Raadslid Blomme had 
dan ook zijn bedenkingen bij de han
delswijze van het kollege terzake 

• In een tussenkomst bepleitte 
raadslid Blomme een duidelijker om
schrijving van de ingeschreven punten 
op de dagorde van de gemeenteraad 
De tijd IS voorbij dat plaatselijke man
datarissen zich nog langer ten onrech
te wegsteken achter wat de wetgeving 
minimaal verplicht Op deze manier 
doen ze immers met anders dan hun 
eigen onwil verbergen om een open 
beleid te voeren 

• Maldegem kan gerekend worden 
onder de met-stedelijke gebieden waar 
ook na het recente IC/IR-plan heel wat 
leemten voorkomen op het vlak van 
het openbaar vervoer Daarom stelde 
raadslid Blomme voor lifthaltes i f v het 
kostendelend liften in gebruik te ne
men in de gemeente 

Zitting 28 november 
• Raadslid Blomme stelde aan de 
gemeenteraad voor om een solidari
teitsbijdrage uit te trekken voor de 
noodlijdenden in Ethiopië Hij deed een 
suggestie om 75 000 frank te putten uit 
het Derde Wereldfonds en volgens 
hem moest dit mogelijk zijn zonder 
enige afbreuk te doen aan de steun die 
de gemeente verleent aan de eigen 
ontwikkelingshelpers 

• In een tweede tussenkomst vroeg 
raadslid Blomme meer uitleg over de 
stand van zaken bij de uitbouw van de 
gemeentelijke biblioteeksinfrastruk-
tuur 

Meer konkreet had men vragen 
omtrent de goedkeuring van de kos-
ten-batenanalyse voor de POB in hoe
verre er al dan met naar alternatieven 
werd gezocht voor de oorspronkelijke 
nieuwbouw, over welke periode men 
denkt te komen tot een definitieve 
op t ie ' 

Zitting 27 december 
• Voor de verkaveling van de Cana-
dezenlaan te Adegem was het kollege 
komen opzetten met namen die alle
maal herinnerden aan de bevrijding 40 
jaar geleden 

Raadslid Blomme bekeek het uit een 
heel andere hoek en boorde daarvoor 
de rijke geschiedenis van Adegem 
aan Ér was de benaming „Deisterwal" 
naar een kerkwegel, men had het 
„Walland", een heerlijkheid in 1464 
gelegen nabij de huidige verkaveling. 
Een andere mogelijkheid was teruggrij
pen naar personen die verbonden zijn 
aan het historisch verleden van Ade
gem Mogelijkheden te over om echt 
waardevolle benamingen te verbinden 
aan de nieuwe wijk en ze niet te 
vercanadizeren 

Na het overlopen van deze talrijke 
tussenkomsten in de Maldegemse 
raad moet men toegeven dat de VU-
Maldegem zijn waarde bewijst op de 
politieke schaal Nu nog zit VÜ-raadslid 
Piet Blomme nog alleen in de raad 
maar in 1988 zijn er terug gemeente
verkiezingen En 't kan verkeren, zei 
Brederoll Guido Veerman 

OOST-VLAANDEREN 
APRIL 

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

26 VUJO-DESTELBERGEN-HEUSDEN: Spreekbeurt door algemeen 
voorzitter Vic Anciaux over „Jeugd en verkiezingen" Om 20 u in de 
raadszaal van het oud gemeentehuis, Dendermondsesteenweg te 
Destelbergen Inkom gratis 

27 LOVEN DEGEM: 4de Vlaams Lentebal in de parochiefeestzaal 
CKasteeldreef) Aanvang 20 u 30 Met gratis tombola op inkomkaart 
Toegang 100 fr Voorverkoop 80 fr Kaarten bij de bestruursleden of 
tel nr 72 7564 Iedereen welkom' Org Vlaamse Vriendenkring 
Lovendegem en Vinderhoute 

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

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

28 ASSENEDE: Samen naar het Vlaams-Nationaal Zangfeest te Ant
werpen Kaarten in voorverkoop bij Ivan Acke, tel 091-44.9204 aan 
300 fr i p v 325 fr 

30 MEERBEKE-NEIGEM:9de Breugeliaanse Mei-avond, om 18 u, in de 
Berlindiszaal te Meerbeke 

30 DESTELBERGEN: Mei-avond Breughelfeest met koud buffet, klem-
kunst en een groet uit Brugge door senator G Van In Deelname in 
de kosten 250 fr per persoon Inschrijving bij bestuursleden en 
mandatarissen Org VU-afdeling en Dr J Goossenaertskring Zaal 
„Stekkershof", Laarnebaan, Heusden, om 20 uur 

30 SLEIDINGE: Informatie-avond door het geneeskundig instituut Sint-
Jozef in de Weststraat Om 20 uur in de lokalen van het instituut' 
(hoofdingang WeststraaO 

MEI 

12 ASSENEDE: deelname aan gezins- en sportdag te Mechelen 

Knalweekeinde 
te Wichelen 

De Vlaamse Vnendenkring van Wi
chelen nodigt uit op het knalweekein
de van 3 tot 6 mei as 

Vrijdag 3 mei grote belotting. Gratis 
1 000 fr, begin om 19 u 30, inleg 50 fr 

Zaterdag 4 mei reuzeschieting op 
liggende wip Gratis 2 000 fr, begin om 
15 uur Kaarten zijn te verkrijgen op 
voorhand op het sekretanaat of telefo
nisch op nr 424363 

Zondag 5 mei tijd voor een pintje en 
een gezellige babbel 

Maandag 6 mei jaarmarkt 

Deze aktiviteiten hebben plaats In 
het café Grysolle, Oud Dorp 22 te 
Wichelen, tegenover het rustoord. 

Tombola Eekio 
Hier de uitslag van de gratis tombola 

steunkaarten van de VI Kring EekIo, 
trekking van 6 april 1985 

0001 0017 0075 0078 0102 0108 0193 
0256 0261 0337 0406 0433 0445 0458 
0548 0632 0904 0931 0990 1033 1320 
1350 1396 1398 1448 1507 1721 1645 
1737 2089 2121 2319 2658 2681 2949 
2951 2971 3004 3031 3049 3309 3416 
3636 3641 3825 

Prijzen af te halen vóór 30 april 1985 
bij Mare Versluys, Peperstraat 72 te 
9900 EekIo 

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

Laat u deskundig bijstaan door 
specialisten: 

SIEMENS 

Liefde voor het leven! 
Met de n ieuwe Siemens WV 2760 wasmachine wordt 't 
beslist een langdurige liefde. Hij wordt een trouwe 
partner voor u, vele jaren lang, dag na dag. Hij heeft 
dan ook al les méé : 
• roestvri j stalen trommel en kuip, uw garantie voor 

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

toets kleine was en temperatuur naar believen 
instelbaar 

Vergelijk... en kies Siemens ! Raadpleeg de [ 

RIJSCHOOL 
Ferd. VERBIEST 

MOLENBEEK, 
Leopold ll-Laan 194 

(Viadukt Koekelberg) 
SCHAARBEEK, 

Leuvense steenweg 555 
(Meiserplein) 

ANDERLECHT. 
Bergense steenweg 797 

(Wi j k Veeweide) 

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

Paus naar 
Wetteren? 

Nu de paus naar Vlaanderen komt, 
hebben een aantal jongeren uit Wette
ren het initiatief genomen om de kriste-
lijke gemeenschap van Wetteren en 
omstreken te konfronteren met het 
nog steeds met opgeloste amnestie-
probleem 

Op zaterdag 11 mei om 19 u verzor
gen ZIJ in de Knstus Koningparochie te 
Wetteren-Zuid (parochiecentrum gele
gen langs de Zuidlaan) de avondmis, 
met als tema „Amnestie = Vrede" 
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onthaalhost(ess) 
laborant(e) Al 
laborant(e) A2 
verpieegassistent(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 
toezicht(st)er onderhoudspersoneel 
hulpkok(kin) 
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 inhchtingsformulier 
toegestuurd dat alle nuttige en/of vereiste inlichtingen bevat Het dient 
aangevraagd aan het OCMW-sekretariaat op bovenvermeld adres Tel 
03-7766911 toestel 1115 
Gegadigden dienen verplicht hun kandidatuur in te dienen aan de hand 
van een inschri)vingsformulier 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 kandidaturen (datum post
stempel) 31-5-1985 
Namens het OCIVIW. 
De sekretans. De voorzitter. 
E Verstraeten R Van Ranst 

Dank zij Volksunie! 

Toch brandweer 
te St.-Amands 

Tijdens de raadszitting van 27 maart 
1985 vroeg en kreeg burgemeester 
Ceurvelt de toestemming om te onder
handelen met de leiding van de Wille-
broekse brandweer, ten einde in Sint-
Amands een eerstelijnkorps (brand
weerwagen inbegrepen) op te nchten 

WIJ stellen met voldoening vast dat 
de inzet van de Volksunie en van de 
raadsleden Aime De Decker en Frans 
De Leeuw niet zonder gevolg blijft Het 
vraagteken hierboven blijft evenwel 
gewettigd Kijk samen met ons even 
terug in de tijd 

BIJ het begin van de jaren '70 be
stond de kans om het bestaande korps 
e behouden (de kostprijs toen 

2000000 fr uitrusting, 235000 fr Wil-
lebroek) 

Enige tijd later kreeg men zelfs de 
kans om een overtollige wagen van 
het Geelse korps te testen Met een to
tale uitgave van 4400000 fr had men 
toen een degelijk korps kunnen uitbou
wen (een peulschil vergeleken bij wat 
tot heden al is gestort in het provinciale 
brandweerfonds) 

Onder druk van de omstandigheden 
en dank zij de inzet van de VU om dit 
probleem aktueel te houden lijkt het 
thans ten goede te keren Het blijft 

Anton 
Van Wilderode 
op IJzerbedevaart-
avond te 
Moerbeke-Waas 

Op dinsdagavond 30 apnl 1985 om 
20 u, gaat in zaal „De Vrijheid", Opper-
straat 105 te Moerbeke-Waas een 
informatie-avond over de IJzerbede
vaart door 

Op het programma voor deze 
avond staat allereerst de dokumentai-
re van Rom en Lieve Duprez „Aan de 
kleine rivier" Deze reportage van zo 
ongeveer 20 minuten gaat dieper in op 
het ontstaan en de betekenis van de 
IJzerbedevaarten In een tweede luik 
vertonen Rom en Lieve Duprez de 
IJzerbedevaartfilm van vorig jaar, die 
rond het tema, Volk, word staat" opge
bouwd werd 

Tenslotte is het de beurt aan Moer-
bekenaar priester-dichter Anton Van 
Wilderode Hij is een boeiend redenaar 
en verzorgt reeds jarenlang de bind-
teksten op de IJzerbedevaarten en 
heeft zich op verscheidene domeinen 
ingezet voor de Vlaamse strijd 

Voor bijkomende inlichtingen Peter 
Coupe Opperstraat 85 9080 te Moer
beke-Waas 

echter nodig om u verder te informe
ren en stappen te ondernemen in het 
belang van ons aller veiligheid De ruim 
vierhonderd antwoorden op onze 
rondvraag en het aanbod van een 
aantal personen om aan te sluiten bij 
een vrijwilligerskorps zijn voor ons een 
aansporing om voor u door te gaan 

Etienne Servaes 

Afvalstoffen-
plan ter inzage 

Door de Openbare Afvalmaat-
schappij voor het Vlaamse Gewest 
(OVAM) werd een ontwerp van afval-
stoffenplan opgesteld, zowel voor de 
huishoudelijke, de industriële en de 
biezondere afvalstoffen 

Dit plan bevat onder meer de stand 
van zaken met betrekking tot het 
verwijderen van de afvalstoffen, de 
soort en de hoeveelheid van de afval
stoffen die jaarlijks ontstaan en de 
verwachte ontwikkeling in de toe
komst, de voorzieningen die moeten 
getroffen worden en de noodzakelijke 
financiële middelen hiervoor 

Dit ontwerp ligt ter inzage op de ge
meentehuizen, de Gewestelijke Ont
wikkelingsmaatschappijen en bij 
O V A M zelf, en dit van 15 apnl tot 
15 juni 1985 Mandatarissen, bestuurs
leden maakt gebruik van uw inzage
recht Ook de zorg voor een rein 
Vlaanderen staat hoog genoteerd in 
de ranglijst van de VU-aandachtspun-
ten, zoals onder meer ook bleek uit 
onze ledenenquéte in 1983, en het VU-
kongres in 1982 met als tema „Ekono-
mie en Ekologie naar een nieuw even
wicht" 

Lede: OCMW 
en biblioteek 
plannen samen 

LEDE — In de Advieskommissie van 
de POB-Lede werd het idee naar 
voren gebracht om huisgebonden in
woners (zieken, bejaarden, gehandi
capten, enz) van de gemeente in de 
mogelijkheid te stellen gebruik te ma
ken van de biblioteek Er wordt aan 
een projekt gedacht dat zou lopen in 
samenwerking met het O C M W en 
waarbij het O C M W voor vervoer en 
personeel zou zorgen om geïnteres
seerden eenmaal per week van boe
ken te voorzien en de uitgelezen boe
ken op te halen 

Het projekt is nog in het plansta-
dium Daarom werd in het gemeentelijk 
info-blad een formuliertje ingelast dat 
door geïnteresseerden ingevuld kan 
worden en aan de Kulturele Dienst 
bezorgd moet worden Met deze ge
gevens wil de Advieskommissie en het 
O C M W dan onderzoeken of het pro
jekt uitvoerbaar is 

Gh Henderickx 
Lid Advieskommissie POB-Lede 

Lid Vast Bureau OCMW-Lede 

VU-Burst-Aaigem-
Bambrugge 
naar Zangfeest 

De VU-afdeling Burst-Aaigem-Bam-
brugge reist met de bus naar het 
Vlaams Nationaal Zangfeest te Ant
werpen Vertrek Aaigem-kerk om 11 
u 45 Prijs 330 fr (toegangskaart en 
bus) 

Hospitalisatiekosten 
volledig terugbetaald? 

Het verschi l tussen wa t U van 
de ziekenkas t e rug t rek t en de 
we rke l i j ke hospi ta l isat iekosten 
k u n t U voor taan vol ledig terug
betaald k r i jgen . A l l e nnedische 
kosten w o r d e n vanaf de eerste 
dag van opname teruggestor t 
Het l iggeld, voor een éénsper-
soonskamer naar keuze, w o r d t 
U vo l led ig vergoed vanaf de 
v ierde dag van opname . 
U k r i j g t de meest vol ledige 
waarborg , enkele u i t zonde r i n 
gen z i jn vooraf gekend , ledere 
t r o u w e k l ien t — zowel de zelf
standigen als de l o o n t r e k k e n -
den — vanaf 40 jaar (40-)-) die 
50 .000 f r . op z i jn spaarreke
ning (40-t- reken ing) heeft 
staan, kan h ie rop aanspraak 
maken dank zi j een aparte 
groepsverzeker ing doo r ons af

gesloten b i j de N.V.S. (*) 
V o o r w i e in 1985 gemidde ld 
2 2 5 . 0 0 0 f r . op z i jn 40-1- reke
ning heeft staan, w o r d t de pre
mie vo l led ig gedragen door de 
N V . Aspa. 

De bestaande ren tevoeten 
(5,25%) en de ge t rouwhe idspre 
mie (1,25 %) b l i j ven o n v e r m i n 
derd behouden en z i j n vo l led ig 
vr i jgesteld van belast ingen, t en 
belope van 50 0 0 0 f r . in t resten 
per jaar 

Z o een " a p p e l t j e voor de d o r s t " , 
dat goed opbreng t , en dat recht 
kan geven o p de vol ledige te
rugbeta l ing van de hospital isa
t i ekos ten , l oon t nog de moe i t e 
o m te sparen. V o o r meer in l i ch 
t ingen, grat is en v r i j b l i j vend , 
bel ons, schr i j f ons o f k o m ons 
v inden : 

de Groep Argen ta 
A n t w e r p e n : Belgiëlei 144 • 0 3 / 2 3 0 78 10 post 3 0 0 
Oostende : S tockho ims t raa t 3 9 - te l 0 5 9 / 7 0 46 62 
Roeselare : M e i b o o m l a a n 5-7-9 - t e l . 0 5 1 / 2 2 84 69 
Tongeren : Neremweg 3 - t e l . 0 1 2 / 2 3 58 41 

o f b i j één van haar meer dan 4 5 0 lokale kan too rhoude rs in 
' t V laamse land, steeds t o t u w d ienst . 

Ö 
*) N.V. Nieuwe Nationale Verzekeringssocieteit toegelaten onder codenummer 

0580 om de tak 02 -ziekte te beoefenen (K.B. 12.03.76, B.S 10 12.77) 

VU-senator Nelly Maes pleit voor 
een bruikbaar én betaalbaar 
Z-kaartensysteem 

O p 14 maar t j l . i n te rpe l l ee rde Ne l l y M a e s de m in i s te r van V e r k e e r s w e z e n over hef d o o r de 
N M B S i n g e v o e r d e Z - k a a r t e n s y s t e e m of het zonetar ie f . Deze z o n e s h e b b e n v o o r heel wa t o p 
s c h u d d i n g g e z o r g d in het land. O m te beg innen w a s er de v e r w a r d e t o e s t a n d b i j de i n v o e r i n g , 
een g r o o t dee l van de re iz ige rs w a s he lemaa l niet inge l ich t . 

Maar, wat erger is, heel veel bus
chauffeurs waren evenmin ingelicht of 
hadden de nchtlijnen verkeerd begre
pen i Bovendien waren er soms te 
weinig kaarten in voorraad en werden 
er dikwijls te veel stnppen afgestem
peld Nelly Maes drong er dan ook op 
aan bij de minister om in het vervolg de 
gebruiker beter te informeren over de 
voorgenomen hervormingen en wat 
soepeler te zijn tijdens de aanloop
periode 

Blijvende klachten! 
Terwijl de zonekaart wordt voorge

steld als een groot voordeel voor de 
gebruiker van het openbaar vervoer, 
blijkt dat gepensioneerden en leden 
van grote gezinnen gevoelig meer 
moeten betalen op de lijnen van de 
buurtspoorwegen Er zijn inderdaad 
voordelen, maar grote gezinnen en 
gepensioneerden met een beperkt in
komen betalen soms tot 80 % meeri 
„Het lijkt erop dat de minister de 
voordelen die aan één groep reizigers 

worden toegekend gewoon laat beta
len door eer andere groep waarvoor 
men steeds redukties heeft toegepast 
omwille van hun sociale situatie" aldus 
Nelly Maes 

De oorzaken van de prijsstijgingen 
zijn, ten eerste een algemene prijsver
hoging van 6,2 % Vervolgens werd 
het land ingedeeld in zones in plaats 
van in kilometersekties waarbij er nog
al wat gemanipuleerd werd Verbindin
gen van de landelijke streken met 
steden tellen vele zones over weinige 
kilometers zodat de zonestrips het 
snelst worden afgestempeld daar 
waar men het meeste reizigers kan 
vangen Om bij voorbeeld van Sinaai 
naar Sint-Niklaas te rijden, — toch 
binnen 1 fusiegemeente' —, moet men 
3 zones doorkruisen i Vervolgens he
kelde Nelly Maes de afschaffing van 
het biljet met reduktie van 50 % 
Dragers van een reduktiekaart kunnen 
voortaan enkel nog een Z-kaart tegen 
gereduceerde pnjs krijgen 125 f r i p v 
150 fr, wat zeker geen 50 % korting isi 

Bovendien zijn die verminderde Z-
kaarten met overal beschikbaar Nelly 
Maes wees er ook nog op dat deze 
nieuwe tarieven weinig nieuwe reizi
gers zullen aantrekken, integendeel 
zelfs de trouwe gebruikers zullen af-
schnkkeni 

Ten slotte vroeg zij aan de regenng 
tegemoet te komen aan een aantal 
gerechtvaardigde eisen, namelijk 

— pnjsverlaging van de Z-kaart met 
reduktie van 125 fr naar 90 f r . 

— hennvoering van het biljet tegen 
50 %. 

— hennvoering van de reduktie van 
75 % voor kinderen, 

— indeling in zones die rekening 
houdt met de prioriteiten inzake ver
bindingen en die de pnoritaire verbin
dingen met meer opdeelt in meer dan 2 
zones 

Kortom, een betaalbaar en dus 
bruikbaar openbaar vervoer in het 
belang van de veiligheid en van het 
openbaar vervoer zelf L V 

1 1 I l . i l 

Landelijke [ 
ambachtelijke meubelen 
Oud en nieuw. 
Grenen, eiken, 
fruithouten, rieten. 
Ruime keuze van 
dekoratie-artikelen. 
Ook de mooiste keuze 
uit de beste merken. L 

1" - -.M ' 

I I - ' 

Bevrijdingslaan 135a, 
9331 APPELS 

Eegenen lOS, 
9328 SGHOONAABDE 
(Stwg. Wetteren-Dendermonde) 

1 

Welkom iedere dag van 10 tot 12 n. en van 
14 tot 19 n. 30. Donderdag gesloten. 

Zaterdag en zondag van 14 u. tot 18 u. 30. 
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VU-arrondissement Antwerpen: 

„Handen af van Verlipack-Merksem" 
De Volksunie-arrondissement Ant

werpen protesteert met klem tegen de 
gang van zaken In het glasdossier 
VERLIPACK. 

Het IS werkelijk onduldbaar dat een 
Vlaams industrieel die de Verlipack 
vestigingen in Mol en Merksem wil 
overnemen door de regering wordt 
tegengewerkt uit louter unitaristische 
en Waalse reflexen. 

Inderaad geeft CVP-minister van 
Ekonomische Zaken, Mark Eyskens, er 
de voorkeur aan dat enerzijds de 
vestiging Mol samen met deze van 
Ghlin en Jumet door een andere kandi
daat worden overgenomen met aan
zienlijke overheidshulp en anderzijds 
de vestiging Merksem definitief zou 
afsterven. 

Deze houding is des te gortiger 
waar de kandidaat-overnemer van 
Mol-Ghlin en Jumet als voorwaarde 
stelt dat Merksem definitief dicht zou 
blijven 

Steun aan een realistisch bod om 
Mol en Merksem samen te redden kan 
dus niet, wel aan een plan om Merk
sem de doodsteek te geven en Ghlin 
en Jumet te redden samen met Mol. 

Eens te meer wordt bewezen dat 
CVP- en PVV-ministers in de centrale 
regering blijven zwichten voor Waalse 
chantage: dat Vlaanderen en de 
Vlaamse regering heden ten dage 
zelfs niet bevoegd zijn om zelf de 
belangen van Mol en Merksem en hun 
ruim zeshonderd werknemers veilig te 
stellen. Eens temeer wordt bewezen 
dat enkel Vlaams zelfbestuur optimaal 

• UITBATER 
GEVRAAGD 
Voor mooi ingerichte taveerne 
met modern appartement, in het 
Centrum van Aartselaar Vnj van 
brouwer. Zich wenden- G Here-
mans 03-231 39 23 tussen 9 u en 
l O u 

de belangen van de Vlaamse werkne
mers kan verdedigen. 

De VU-arr. Antwerpen bezweert 
uitdrukkelijk en vooralsnog minister 
van Ekonomische Zaken, Mark Eys
kens, de vestiging Merksem bij het 

reddingsplan Verlipack te betrekken 
en waarschuvkft tot akties over te gaan 
mocht formeel een andersluidende en 
hoogst onrechtvaardige en anti-Vlaam
se houding vanwege de centrale rege
ring blijken. 

VU-Hove rouwt 

Op zaterdag 27 april wordt in de 
Sint-Laurentiuskerk te Hove Kapel
straat om 10 u., ons kaderlid Lydia 
Segers ten grave gedragen. 

Niettegenstaande een met aflatende 
levenslust, werd op 46-jange leeftijd 
een hartinfarkt, haar fataal. 

Lydia was sinds vele jaren een 
'.rouw en aktief Volksunielid. Steeds 
kon onze afdeling voor honderdeneen 
dingen op haar beroep doen Zij had 
de Vlaams-Nationale overtuiging, die 
ze nooit verloochende, van huis uit 
meegekregen. Ze kwam er openlijk 
voor uit, zelfs in haar winkeltje dat ze 
pas verleden jaar opende, kon ieder

een zien dat zij „Vlaams-nationalist" 
was. 

Door een groot optimisme, een wel
gemeende goedheid en een diepe en 
warme menselijkheid, had zij een grote 
schaar vrienden, waar zij zoveel van 
hield en ook werkelijk kon op rekenen 
in moeilijke tijden Wij hebben meege
leefd met haar zorgen en moeilijkhe
den, want ook voor haar waren er 
soms heel zware dagen, maar we 
mochten en konden met Lydia ook 
meegenieten van de schone en vreug
devolle momenten. 

Zoals onze overleden fraktieleider 
Herman Matthys een groot verlies 
betekende, zo ook zullen wij Lydia 
echt moeten missen. Er is een nieuwe 
leemte bij, maar geen van beiden kun
nen we ooit vergeten! 

Moge haar nagedachtenis een aan
sporing zijn voor ons allen om de strijd 
hardnekkig verder te zetten. Hebben 
wij met dikwijls samen gezongen: 
„Als gij morgen valt 

en ik blijf alleen. 
Kameraad, 'k blijf trouw 

en ik vecht voor twee'" 
Aan haar familie, die zij zo gaarne 

zag en waar zij ons zoveel over vertel
de, bieden wij onze oprechte deelne
ming aan Wij zijn machteloos, maar 
moge de mooie herinneringen die wij 
van Lydia hebben meegekregen ook 
voor hen een troost en steun zijn. 

Willem Nollet, 
voorzitter VU-Hove 

OPEN HAARDENBOUW KINROOI 
De grootste en meest gespecializeerde sierschouwenzaak van het land 

4.000 m2 toonzalen 
Terwijl U even wacht ontwer
pen wij de sierschouw afge
leid van onze modellen in de 
toonzalen of helemaal aange
past aan Uw persoonlijke 
woonwensen. 

• Men kan een jaar vooraf 
bestellen. 

0 Er worden geen voor
schotten gevraagd. 

• Alle onderdelen kan men 
afzonderlijke bekomen. 

• Voorontwerpen zijn koste
loos en vrijblijvend. 

Wij voelen en denken, net als 
U „Vlaams" daarom verlenen 
wij aan abonnees van WIJ 
een extra-korting van 10 % op 
onze laagste prijzen. 

Bezoek onze afdeling 
„Vlaanderen mijn land". 

Uit eigen kunstwerkstede stellen wij wa
penschilden, familiewapens, inbouwre-
liëfs en figuren uit de „Vlaamse bewe
ging" voor, van massief koper, kunst
steen en hout. 

OPEN HAARDENBOUW 
ESSERSTRAAT 1, 3688 KINROOI 

Open: dagelijks van 9 tot 12 en van 13 tot 
19 u. 's Zondags tot 17 uur. 's Woensdags 
op afspraak. 

R 
BON 
G Stuur mij voor nadere kennismaking, 

kosteloos en per post uw kleurenkatalo-
gus + prijslijst. 

D Uw dokumentatie -h prijslijst van de 

TURBO-KAMIN 

N A A M : 

STRAAT & NR. 

GEMEENTE: 

ANTWERPEN 
APRIL 

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: 03-449.60.60. 

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. Rollierkring. 

27 BOECHOUT-VREMDE: Jaarlijks ledenfeest (Breugheltafel) in chalet 
Bacwalde. Zaterdag om 20 uur 

28 SCHILDE: Openbare dienstverlening van 11 u. tot 12 u. door 
provincieraadslid Bart Vandermoere in café „De Schilde", Hoek 
Turnhoutsesteenweg en Brasschaatsebaan. 

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

MEI 

11 

L 

ZWIJNDRECHT-BURCHT: Fietsrally over ± 3 0 k m . Vertrek om 
11 u. aan het Vlaams Huis, Polderstraat te Zwijndrecht. Deelname: 
70 fr. (soep -l- boterham inbegrepen). Org.: Vlaamse Kring Schelde-
meeuw 
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 Kring Scheldemeeuw. 
ANTWERPEN: Dienstbetoon van 13 u. 30 tot 14 u. 30 in zaal „De Bo
terham" Veltwijcklaan 23 te Ekeren door Bart Vandermoere. 
BORNEM: Akademische zitting tg.v. het 10-jarig bestaan van de 
Vlaamse Kring „De Bron" gevolgd door receptie, in de Zolderzaal van 
het Cultureel (Centrum om 15 uur. 

11 de kwis voor 
Wommelgemse 
verenigingen 

Toen in 1975 gestart werd met deze 
kwis, kon niemand vermoeden dat wij 
daar in 1985 nog zouden mee opge
scheept zitten. De inrichters werden 
door het sukses veroordeeld van door 

Wommelgem naar 
Oostkantons 

O p zondag 5 mei neemt Wa l te r 
Luy ten ons o p s leep touw naar de 
„Oos tkan tons " : het Dui tse taalge
b ied in België. 

Dit geb ied v o r m t een langge
rek te s t rook langs de Belg isch-
Dui tse grens, waar zo 'n 65.000 
mensen w o n e n . Het omva t negen 
g e m e e n t e n : Kelmis, Raeren, Lont-
zen , Eupen, Bü tgenbach , Büllin-
gen , Ame l , St.-Vith en Reuland. 

V e r t r e k : Kerkp le in o m 7 u. 30. 

V o o r m i d d a g : Eupen. Kennisma
k ing me t de P.D.B. ( = Partei der 
Deu tschsp rach igen Belgier) en 
geleid bezoek aan de s tad. 

M iddagpauze , middagmaal naar 
keus. 

Namiddag : Wande l i ng naar O u -
ren (Europees dr ie landenpunt) , 
Bu rg Reuland: bezoek aan burch t 
en Sank t V i t h : s tadsbezoek - i -
avondmaal . V o o r het avondmaal is 
iedereen vri j . D iegenen die een 
w a r m e maalt i jd gezamenl i jk wi l len 
gebru iken, kunnen dit mits o p 
v o o r h a n d in te schr i jven aan de 
pri js van ongeveer 300 fr. 

19 u. 30: Hu iswaar ts toe en ein
de in „Den Klauwaert " . 

Pri js: 260 fr. k inderen to t 14 jaar 
150 f r . 

Inschr i jven: 
W a r d He rbosch (353.68.94), Staf 
Van Loove ren (353.86.68), Lutgaar 
Bogaer ts (322.27.75), He rman 
Braeken (353.96.66). 

te gaan. Met wisselend sukses. Steen-
goede, en soms minder geslaagde. 
Deze 11 de uitgave mag tot de goede 
middelmaat worden gerekend. 

Er waren door omstandigheden min
der deelnemende verenigingen, wat 
uiteraard resulteert in minder publieke 
belangstelling. Een veel gehoorde 
klacht van deelnemers en kandidaat
deelnemers was: de moeilijkheid om 
aan vijf goede kwissers te geraken. 
Misschien komt er ook wat sleet op 
het s is teem' Alhoewel. De organizato-
ren hebben nu alleszins weer een jaar 
de tijd om het kwisgebeuren eens 
door te lichten. 

Zij mogen alleszins geloofd om hun 
(soms ondankbaar) werk, samen met 
de juryleden en het bedienend perso
neel. De kwissers en hun supporters 
danken wij voor hun deelname en 
aanwezigheid, want zonde hen géén 
kwis! 

De uitslag 
1. TTK-Wommelgem, 238 p.; 2. 

Heemkring De Kaeck, 211; 3. Vrienden 
van de Doornaard en KH De Verbroe
dering, 171; 5. De Welkomvrienden, 
167; 6. VK Den Klauwaert, 147; 7. De 
Wommelgemse Turners, 144; 8. 't Can-
donckske, 141. 

Rouw te 
Boechout-Vremde 

Op zaterdag 20 april overleed, na 
een pijnlijke en slepende ziekte, Flor 
Van Praet, jarenlang trouw partijmili-
tant en vader van afdelingsvoorzitter 
Geert Van Praet 

Samen met enkele andere militanten 
van het eerste uur, o.m. wijlen Jan 
Verlinden en eerste schepen Fred 
Entbrouck, behoorde Flor in 1968 tot 
de oprichters van de VU-afdeling Boe-
chout. 

De uitvaartliturgie gaat door op za
terdag 29 april om 11 u. in de kerk van 
Sint-Bavo te Boechout. 

Wij bieden aan mevrouw Van Praet-
Liekens en kinderen onze oprechte-
gevoelens van medeleven aan bij het 
pijnlijke verlies dat hen thans treft 

J 
25 APRIL 1985 



m 25 

Uit de memoires van een herenhuis of: 

Brugse Breydelhof na 
twintig jaar... 

Jarenlang is de Brugse Volksunie te gast geweest in de oudste ste
delijke herberg „Vhssinghe" in de Blekersstraat M a a r na 1961 zaten 
we er te krap. Een vast sekretariaat inrichten was er ook niet mogelijk. 
De gemeenteraadsverkiezingen van 1964 gaven wel de spoorslag om 
naar andere oorden uit te zien. 

Eventjes was er zelfs hoop te kun
nen terugkeren naar de roemruchtige 
lokalen van de vzw Hulsterio in de 
Brugse Hallestraat Maar algauw 
moesten we ondervinden dat de se-
kwestrale aanslag van de repressie in 
1944 zo grondig was geweest dat 
terugkeer naar het oorspronkelijk 
Vlaams Huis onmogelijk was gewor
den 

Doorduwers 
Intussen werd er, naar slechte 

Vlaamse gewoonte, veel gepraat en 
veel vergaderd om tot een oplossing 
te komen En, waren enkele doordu
wers met tot aktie overgegaan, de 
gesprekken zouden allicht tot in de 
oneindigheid hebben voortgeduurd 

Op gevaar af er enkele te vergeten, 
die doorduwers waren dan Roger 
Verheyde en Mare Vandemoortel Cdie 
met grote hardnekkigheid vele leeg
staande panden gingen inspekteren), 
„vader" Robert De Soete (die zo zwaar 
een kosten-baten-analyse had opge
maakt) Jan De Busschere Cdie zou 
instaan voor de broodnodige kontak
ten met de brouwerij), Edmond Sinto-
bin (die door zijn persoonlijke inbreng 
een aantal wijfelaars kon overtuigen) 

De keuze van een allang leegstaand 
pand in de Brugse Suveestraat (oven-
gens door Luk Devliegher in de reeks 
„De Huizen te Brugge" voortreffelijk 
beschreven) kwam ten slotte op reke
ning van speurder Verheyde en de 
wijze waarop wij voor het eerst met de 
unheimliche kontoeren van dit pand 
kennismaakten, is een verhaal apart 

Het eerste vat 
Anderen zullen moeten vertelein 

welke pieken en kloven te vinden zijn 
tussen het moment waarop, nota bene 
een stijf Brugs, herenhuis als toekom
stig Vlaamse Huis gekozen werd, en 
het ogenblik waarop het eerste vat 
kon worden gestoken Jammer ge
noeg zullen ons daarbij de getuigenis
sen van betreurde vnenden zoals Ge
rard Masyn, Maurits Demeyere Jan 
Debusschere en Robert De Soete 
ontbreken Zij althans hebben in de 
stenen van het Brugse Breydelhof het 
blijvend spoor van hun arbeid en inspi
ratie achtergelaten, even zo goed als, 
samen het hen of korte tijd nadien, zou 
gebeuren door kleppers zoals Jef En
gels, Toon van Rafelghem, Jaak Galle, 
Rik Monteyne, Fernand Vonck, Roger 
Vande Voorde, Hugo De Jonghe, 
Mare De Vnese en vele, vele anderen 

't Eerste Jaar Breydelhof (1965) 
was, met de grootse Brugse VU-door-
braak van dat moment vanzelfspre
kend een voltreffer Van de oorspron
kelijke bedoeling, met name er een met 
door partijpolitiek besmet oord van te 
maken, kwam er met veel terecht 
Hoewel de beherende vereniging, de 
Samenwerkende Vennootschap 
„Vlaamse Klub" (met statuten gemaakt 
naar het stramien van het Vlaams Huis 
te Popennge) zich altijd rigoureus aan 
het boven-partij-standpunt heeft ge
houden In het nostalgische Brugge 
van die tijd was de heroprichting van 
een Vlaams Tehuis ook met onopge
merkt voorbijgagaan Georgamzeerde 
woelmakers of provokateurs lieten 
zich weinig zien des te liever kwam 
men 
's nachts de gevel bekladden, of ruiten-
tikken of zelfs brandstichten 

Bespiegeling 
Voor jonge historici die problemen 

mochten hebben met het zoeken naar 
een fatsoenijk tema voor hun licen-
tiaatstesis zit er volop stof in de bloei 
en ontwikkeling van de Vlaamse ont
moetingsoorden Eerder prozaïsche 
bespiegelingen zoals hoe vinden we 
de ideale uitbater en boeveel pinten 

halen we uit een vat kunnen dan 
overtuigend afgewisseW met het kse-
vroeden van — meer of minder uitge
breid — de ekonomische, sociale, fi
nanciële, familiale, artastaeke en andere 
nog ongenoemde invloeden van de 
Vlaamse Huizen op mens en maat
schappij 

Voor een niet genng deel moet ook 
de evolutie van het al-Vlaams uitgaans-
en ontspanningsleven tussen, pak
weg. 1960 en 1980 uit de op- en 
neergang van de Vlaams-nabonale 
ontmoetingscentra af te lezen zijn 

In afwachting dat een jong-licentiaat 
ons met z'n studie over „het Brugse 
Breydelhof als maatschappelijk feno
meen" komt verassen, zal datzelfde 
Breydelhof het memoreren van 20 jaar 
bestaan met onopgemerkt laten voor
bijgaan Op zondag 5 mei vanaf half 
twaalf start het feestprogramma En 
wie kon de raad van beheer beter als 
gastspreker uitnodigen dan degene 
die traditioneel de orator didacticus 
was op onze kiescampagnes Maurits 
Coppieters 

Feest! 
Wie er wil bijzijn en tegelijk mee aan

zitten aan de feestdis, schrijft per 
deelnemer 750 fr over op rek nr 
474-7066221-02 van de S V Vlaamse 
Klub te Brugge De inschnjvingen wor
den op 30 apnl afgesloten Uiteraard 
kan er ook ter plekke, Breydelhof, 
Suveestraat 2, Brugge, worden inge
schreven Maar zelfs degenen die op 5 
mei 1985 belet moet geven zullen aan 
menig roerend of ontroerend moment 
terugdenken Wat tegelijk hulde bete
kent aan alwie — in 't vroede in t sotte 
of in 't amoureuse — het Brugse 
Breydelhof tot een bescheiden monu
ment heeft gemaakt Guide Van In 

Debat te Brugge 

. 1 9 8 5 
Verkiezingsjaar" 

Trefpunt-Assebroek nodigt uit op 
een vijfpartijen-debat over ,1985 n 
verkiezingsjaar" Alle aktuele temas 
zijn ter diskussie 

Moderator is Frans Crols hoofdre-
dakteur ,Trends' Voor de VU spreekt 
senator Guido Van In 

Vrijdag 26 april om 20 uur in „De Ze
ven Torentjes" te Assebroek Gratis 
toegang Het eerste verkiezingsdebat 
in de Brugse regio i 

Nieuwe 
voorzitter bij 
vu-Middelkerke 

Tijdens jaar jongste vergadenng 
verkoos de Middelkerkse Volksunie 
een nieuwe afdelingsvoorzitter Met 
quasi-unanimiteit werd Mark De Jong
he aangeduid als opvolger van Arsene 
Henon die wegens tijdsgebrek ontslag 
nam De vergadenng betuigt nogmaals 
haar dank aan de gewezen voorzitter 
en tevens aan ontslagnemend be
stuurslid Hubert Deman voor de in
spanningen en al het gepresteerde 
werk 

De nieuwbakken voorzitter is geen 
onbekende in de gemeente Als initia
tiefnemer van werkgroep verkeer ver
antwoordelijke voor WIJ aan Zee 
kandidaat bij de gemeenteraadsverkie
zingen en betrokkene bij tal van ande
re initiatieven verdiende hij reeds zijn 
eerste sporen 

Moge hij met hetzelfde dynamisme 
en entoesiasme de fakkel overnemen i 
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(DUINKERKE) Vlaams Federalistische Partij 
(Frankrijk) voorbereiding Vlaams Nationaal Zangfeest o l v Walter 
Luyten lokaal ,De Bierbuik om 20 uur 
ASSEBROEK Vijf-partijen-debat over 1985 een verkiezingsjaar In 
toneelzaal De Zeven Torentjes Inkom gratis Org Trefpunt-
Assebroek 
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 
HEULE Verplaatsing naar Antwerpen voor het Vlaams-Nationaal 
Zangfeest kaarten en/of busplaatsen reserveren bij Guido Verreth 
Olympiadelaan 14 in Marke tel 056-22 57 03 of bij Giel Seynhave 
Kortnjksestraat 183 in Heule tel 056-35 4084 
GISTEL met bus naar Vlaams-Nationaal Zangfeest om 9 uur aan 
cafe Uylenspiegel In de voormiddag geleide rondrit in de haven van 
Antwerpen Vooraf inschrijven door storting op rek nr 
472-9051771 -04 van Andre Vandecasteele Zevekotestraat 25 in Gis
tel of in Cafe Uylenspiegel, Stationsstraat in Gistel Prijs bus -I-
toegangskaart 425 fr 
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) 

lEPER. dia-montage over .Indonesië een mozaïek van verwonde
ring" om 20 u in de Conferentiezaal van het Stadhuis Toegangsprijs 
60 fr 
BRUGGE-NOORD Kippenkaarting bij Georges Vermeersch in cafe 
„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 

lustrerie 
devrlese 

betaalbare prijzen! 

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

Tombola VU-Groot-Oostende 
Lijst van de winnende nummers van 

de tombola van 16 maart 1985 
0004 ( 99) 0079 ( 55) 0096 (126) 0099 
(169) 0129 ( 40) 0174 ( 33) 0175 
( 16) 0219 ( 19) 0288 ( 42) 0327 
( 72) 0345 (125) 0347 ( 76) 0353 
(139) 0358 (106) 0362 ( 80) 0396 
( 20) 0417 (132) 0428 (115) 0483 
(122) 0516 (123) 0546 ( 69) 0549 
( 89) 0620 (100) 0649 (171) 0710 
(142) 0767 ( 64) 0812 (159) 0815 
(160) 0839 (136) 0864 ( 25) 0954 
(137) 1008 ( 79) 1088 ( 30) 1166 
( 5) 1182 (110) 1187 (166) 1206 
( 31) 1248 (102) 1261 ( 46) 1283 
( 85) 1380 ( 35) 1383 ( 67) 1400 
( 90) 1416 (130) 1543 (168) 1590 
( 53) 1591 ( 60) 1595 ( 93) 1600 
( 82) 1619 ( 18) 1630 ( 75) 1637 
( 24) 1652 (138) 1681 (143) 1705 
( 44) 1728 ( 51) 1768 ( 88) 1773 
(172) 1777 (104) 1840 ( 62) 1852 
( 65) 1908 (146) 1910 ( 56) 1912 
( 37) 1930 ( 11) 1971 ( 52) 1975 
(150) 2015 ( 49) 2027 ( 94) 2097 
( 68) 2140 (151) 2174 (147) 2180 
( 45) 2235 (133) 2279 ( 32) 2360 
( 2) 2390 ( 27) 2396 (153) 2397 
(127) 2401 (135) 2408 (170) 2422 
( 13) 2432 ( 86) 2449 ( 70) 2563 
(144) 2599 (161) 2609 (157) 2629 
(107) 2648 (112) 2660 (164) 2692 
(124) 2726 ( 96) 2776 ( 28) 2849 
( 73) 2851 ( 81) 2863 ( 78) 2921 
( 77) 2922 ( 17) 2953 ( 61) 2997 
( 98) 3022 ( 15) 3075 (148) 3087 

(129) 
C 87) 
( 47) 
( 95) 
( 41) 
(154) 
( 91) 
(120) 
Cl 45) 
(156) 
(105) 
( 29) 
(163) 
( 97) 
(158) 
(118) 
( 38) 
( 83) 
( 59) 
(149) 
(121) 
(113) 
( 36) 

3128 
3407 
3505 
3584 
3966 
4043 
4115 
4153 
4168 
4287 
4510 
4550 
4691 
4709 
4743 
4487 
5017 
5200 
5391 
5556 
5641 
5754 
5863 

( 50) 
(117) 
(134) 
( 74) 
( 84) 
(116) 
( 14) 
( 22) 
( 48) 
( 7) 
( 34) 
( 57) 
(140) 
( 1) 
( 54) 
( 23) 
( 71) 
( 10) 
(119) 
( 4) 
( 8) 
( 63) 
(103) 

(165) 5944 ( 6) 

3138 
3489 
3506 
3789 
3990 
4086 
4119 
4155 
4209 
4398 
4525 
4581 
4705 
4734 
4796 
4978 
5030 
5223 
5412 
5579 
5681 
5754 
5915 

(155) 
( 3) 
(141) 
( 21) 
( 43) 
(101) 
( 12) 
(114) 
(173) 
( 39) 
(111) 
(131) 
(162) 
( 26) 
(152) 
(128) 
( 9) 
(109) 
(108) 
( 58) 
(167) 
( 66) 
( 92) 

3281 
3503 
3561 
3894 
4002 
4098 
4132 
4167 
4263 
4504 
4537 
4598 
4708 
4739 
4878 
5012 
5127 
5316 
5423 
5601 
5743 
5848 
5942 

De Volksunie Groot-Oostende 
dankt van harte voor de verleende 
steun 

De pnjzen t\\n ter beschikking in het 
Oostends Trefcentrum Aartshertog
straat 4 te Oostende (tel 059-50 52 77) 
en kunnen worden afgehaald tijdens 
de kantooruren (8 u 30 tot 12 uur 
en 13 u 30 tot 17 u ) en dit tot 
31 mei 1985 

ALLE ROUWKLEDING 
VOOR DAMES EN HEREN 
RETOUCHE TERWIJL U WACHT 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEEIMWEG 35 - AARTSELAAR 

VU-Beverst-
Schoonbeek 
dankt 
VU-Waregem 

Het voltallige afdelingsbestuur ver
gaderde onder voorzitterschap van 
Gerard Plessers Punten die aan bod 
kwamen kasverslag de organizatie 
van het voetbaltornooi voor de wissel-
beker Jos Roebben (11 en 18 mei) de 
fietstocht naar Hasselt tegen het su-
perstort van Ovain op 11 mei a s 

Ook werd er van gedachten gewis
seld over de aanpak van de komende 
verkiezingen Bij de bestuursleden 
hangen nu al vensteraffiches De beto
ging van 8 juni te Hasselt was natuur
lijk het voornaamste gesprekstema 

Mathieu Plessers sekretaris aan
wezig op het Volksunie-kongres te 
Kortrijk en gast van de afdeling-Ware-
gem dankt de VU-Waregem voor haar 
gastvnjheid en gul onthaal Wij hopen 
de afdeling ook zo gul te kunnen 
onthalen en dit zou reeds kunnen 
gebeuren bij de komende betoging 
van 8 juni te Hasselt Te dezer gelegen
heid hopen WIJ als gastafdeling te 
mogen optreden voor Waregem 

Tot slot van de vergadenng gaf 
schepen Jos Roebben nog toelichting 
bij het gemeentebeleid 

vu-afdeling 
Zuienkerke 
is een feit! 

Zoals vonge week aangekondigd 
vond op 19 apnl de stichtingsvergade 
ring plaats van de VU-afdeling Zuien 
kerke 

Als inleidend spreker toonde sena
tor Guido Van In het belang aan van 
een VU-afdeling op een kleine polder
gemeenschap als Zuienkerke 

Vervolgens schetste arrondisse
mentsvoorzitter Erwin Van Dnessche 
de strukturen binnen de Volksunie 

Volksvertegenwoordiger Raf De-
clercq gaf in een vinnig betoog aan dat 
we mets te leren hebben van Amerika 
noch van Rusland maar dat Europa 
zijn eigen weg moet uittekenen 

Tenslotte lichtte Berenice Soens 
ons in over de — twee jaar — werking 
van Trefcentrum Brugge De avond 
werd besloten met een gezellig samen
zijn waarbij een sobere maaltijd met 
ontbrak 

Stippen we nog verder aan dat 
Jeroom Roelof door de afdeling Blan
kenberge met een geschenk bedacht 
werd voor zijn vele jaren onverdroten 
inzet 

Het bestuur is als volgt samenge
steld Jeroom Roelof (voorzitter) 
Freddy Verburgh Carlos Meuleman 
(gemeenteraadslid van Zuienkerke) 
Bernhard De Jonghe Jan Vannieu-
wenborgh j b 

Studiedag op 1 mei 
te Oostende 

Onze streek... 
noodstreek 

Over deze problematiek ncht VUJO 
- mmv VU-OVD - een informatiedag in 
Het tema , Onze streek noodstreek i 
Tewerkstellingsbeleid in OVD' En wel
ke dag IS daarvoor beter geschikt dan 
1 mei, dag van de arbe id ' Er wordt ge
start om 14 uur met een analyse van 
de huidige toestand 

Daarna volgt een panelgesprek 
rond oplossingsmodellen met o m als 
sprekers Euro-parlementslid Jaak Van-
demeulebroucke en volksvertegen
woordiger Julien Desseyn 

Deze studiedag heeft plaats op 
1 mei in het Oostends Trefcentrum, 
Aartshertogstraat 4 te 8400 Oostende 
(Manakerke) Tel 059-505277 
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LIMBURG 
APRIL 

26 PEER-WIJCHMAAL Reuze kienavond ten voordele van centrum 
sociaal v\/erk In het ontmoetingscentrum Wijchmaal-Peer Aanvang 
20 u 

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

29 BREE Vertrek autobus om 12 u 30 aan Vrijthof Inlichtingen J Geus-
sens Thijsstraat 5, in Bree 

Gemeentebelastingen 
Zutendaal in liitlijst 

O p de g e m e e n t e r a a d van 27 maar t w e r d e inde l i j k de b e g r o t i n g van 
1985 b e s p r o k e n . De v o r i g e ja ren w a s d i t de ge legenhe id o m aan de 
a rge loze b e v o l k i n g du ide l i j k te m a k e n in we lk f i skaa l pa rad i j s z i j 
w o o n d e n Het L i s o - o n d e r z o e k naar de budge t ta i re s i tua t ie van de 
L i m b u r g s e gemeen ten m 1983 heef t d i t ech te r v e r h i n d e r d 

Tot hun grote verwondering lazen 
de bewoners van het paradijs dat in 
Zutendaal de belastingdruk per inwo
ner evenals de schuldenlast tot de 
hoogste van de provincie behoorde 
Inderdaad met 6 231 fr gemeentelijke 
belastingen per inwoner staat Zuten
daal op de 11 de plaats van de 44 Lim
burgse gemeenten 

Tophit 

Volgens onze berekeningen wordt 
dit voor 1984 7400 en voor 1985 al 
7 700 waarmee wij zeker in de top-10 
doordringen Opvallend is dat de om
liggende gemeenten het er veel beter 
afbrengen As 4161 Opglabbeek 
4 999 Bilzen 5545 Maasmechelen 
5602, Lanaken 6033 Genk natuurlijk 
uitgezonderd met 10982 de tophit 
nr 1 Schepen Heymans erkende de 
waarde en de juistheid van de Liso-stu-
die maar relativeerde de hoge belas
tingdruk door de reden eerder bij de 
hoge welstandsgraad (hoge inkomens 
en hoge kadastrale inkomens) te leg
gen Het IS inderdaad zo dat de 6 % 
gemeentelijke opcentiemen op de in
komstenbelastingen de 1 200 opcen
tiemen ( = 15 %) op de kadastrale 
inkomsten bij de laagste van Limburg 
zijn Maar wat zou onze knappe sche
pen van Financien doen als onze in
komsten nu eens lager werden bv 
door grote werkloosheidsperiodes bij 
Ford en F N ' Wij vrezen dat de ge
meentebelastingen dan zouden verho
gen want de gemeente Zutendaal kan 
zich op het ogenblik geen verlies van 
inkomsten permitteren Inderdaad 
werd de begroting 1985 ingediend met 
een tekort van 46 miljoen (inkomsten 
86 miljoen uitgaven 906 miljoen) 

Voorbeelden 
Omdat WIJ weten dat de meeste 

mensen met goed begrijpen wat zij 
eigenlijk als gemeentebelasting beta
len enkele voorbeelden Neem een 
familie met een belastbaar inkomen 
van 360 000 fr per jaar en een kadas
traal inkomen van 40 000 fr 

Wat betalen zij aan de gemeente ' 
1 Personenbelasting 

6 % van 80000 = 4 800fr 
2 Kadastrale belasting 

15 % van 40000 = OOOOfr 
3 Huisvuil 800 fr 
4 Waterleiding 200 fr 
5 Riolenng 500 fr 

Totaal 12 300fr 
Laten wij nu eens een berekening 

maken voor mensen met een hoge 
welstandsgraad' De man arbeider bij 
Ford-Genk, zijn echtgenote arbeidster 
bij FN-Zutendaal samen een belast
baar inkomen van 1 000 000 fr enkele 
jaren gelegen gebouwd kadastraal in
komen 50 000 fr Wat betalen deze 
.kapitalisten' aan de gemeente ' 

1 Personenbelasting 
6 % van 350000 = 21 000 fr 

2 Kadastrale belasting 
1 5 % van 50000 = 7 500 f r 

3 Huisvuil 800 fr 
4 Waterleiding 200 fr 
5 Riolering 500 fr 

Totaal 30 000 fr 
Iedereen die dit leest, raden wij aan 

zijn belastingnota s boven te halen 
Velen zullen vaststellen dat zij geacht 
worden te behoren tot het bevolkings
gedeelte met een hoge welstands

graad Een magere troost voor al dege
nen die meenden in een fiskaal para
dijs te wonen (hvh) 

Belastingdruk 
per inwoner (1983) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

Nieuwerkerken 
Herk-de-Stad 
As 
Neerpelt 
Meeuwen 
Bocholt 
Houthalen 
Heers 
Leopoldsburg 
Hamont 
Voeren 
Gingelom 
Opglabbeek 
Lummen 
Kinrooi 
Riemst 
Wellen 
Hoeselt 
Kortessem 
Bilzen 
Maasmechelen 
Lommei 
Herstappe 
Peer 
Halen 
Hechtel 
Bree 
Overpelt 
Borgloon 
Diepenbeek 
Lanaken 
Heusden 
Ham 
Zutendaal 
Maaseik 
Beringen 
Zonhoven 
St Truiden 
Tongeren 
Alken 
Dilsen 
Hasselt 
Tessenderio 
Genk 

3950 
4106 
4161 
4 286 
4601 
4613 
4732 
4 765 
4805 
4822 
4914 
4964 
4999 
5040 
5088 
5224 
5305 
5335 
5443 
5545 
5602 
5626 
5661 
5701 
5796 
5801 
5832 
5868 
5913 
5960 
6033 
6143 
6216 
6231 
6246 
6273 
6418 
6440 
6661 
7095 
7 763 
9310 
9376 

10982 

Bron LISO-onderzoek 

-kMj 
In de Limburgse provincieraad 

Johan Sauwens pakt 
Bestendige Deputatie kritisch aan 

VU-fraktieleider Johan Sauwens in-
terpelleerde op de jongste provincie
raadszitting over de hormonen-zwen
del HIJ had het meer bepaald over de 
vetmesterij in de provincie Limburg 

Johan Sauwens „Ik wenste de Be
stendige Deputatie konkreet te vragen 
welke stappen zij reeds heeft onder
nomen of op korte termijn wenst te on
dernemen om in onze provincie een 
gekoordineerd beleid uit te bouwen 
met alle betrokken instanties om Lim
burg hormonen-vnj te maken 

Konkreet verzocht ik de Bestendige 
Deputatie en de Provincieraad om 
dnngend een kommissie samen te 
stellen, die deze gekoordineerde aan
pak in gang zet Daarvan zouden deel 
moeten uitmaken, buiten een afvaardi
ging van de Provincieraad, tevens af
gevaardigden van het ministerie van 
Volksgezondheid, afgevaardigden van 
de Limburgse openbare en pnve 
slachthuizen, afgevaardigden van de 
veetelers en de landbouworganizaties, 
een aantal afgevaardigden van weten
schappelijke laboratoria, die terzake 
voldoende zijn uitgerust en leden van 
de verbruikersorganizaties 

Een konkrete opdracht voor deze 
kommissie zou kunnen zijn, dat er in 
Limburg een permanente mogelijkheid 
bestaat tot laboratoriumkontrole, die 
financieel door al de betrokken kringen 
gedragen dient te worden 

Het mag inderdaad ook met zo zijn 
dat deze vrij dure laboratonumonder-
zoeken enkel in kostprijs zouden afge
wenteld worden naar de verbruiker en 
aldus enkel de begoede konsument 
bevoordeligt" 

De Bestendige Deputatie bij monde 
van Piet Schiepers (PVV) verklaarde 
met op de hoogte te zijn van het 
probleem Hij zei o m dat het hier een 
zaak van nationale of gemeentelijke 
bevoegdheid betrof Zelfs een koordi-
natie op provinciaal vlak, zoals door 
Johan Sauwens gevraagd, leek hem 
niet wenselijk 

Kortom de B D op haar smalst of is 
men bang bepaalde (Boerenbond-)be-
langen te schaden ' 

Reizen 
om te leren_ 

De tweede interpellatie betrof de 
kosten van de buitenland-reizen van 
de Bestendige Deputatie 

Johan Sauwens „Ik vernam dat een 
afvaardiging van de Bestendige Depu
tatie heeft deelgenomen aan de Japan-
reis van de stad Hasselt Ook vroeöer 
reeds zijn er belangrijke wereldreizen 
door gedeputeerden afgelegd De be
volking stelt zich hieromtrent heelwat 
vragen 

Ik wilde de Bestendige Deputatie 
dan ook verzoeken op de volgende 
konkrete vragen te willen antwoorden 
zodat WIJ en de ganse Limburgse 
bevolking volledige klaarheid hebben 
over het feit of de Bestendige Deputa-

De VUJO van Bocholt-Kaulille deelde de bevolking op een biezondere 
wijze „de beste Paaswensen" mee Niet minder dan 500 kuikentjes 
werden op paaszaterdag bedeeld over gans Groot-Bocholt Werkten 
mee aan deze geslaagde aktie Pierke Joosten, Frank Vanhees, Irene en 
Eddy Hoydongs, Peter Geunis, Nathalie Dreezen, Rene Brusten, Frans 

Boonen, Jan Hurkmans en Rudy Joosten 

tie nu al dan met een reisgezelschap is, 
zoals sommige kwatongen beweren 

Welke reizen hebben welke leden 
van de Bestendige Deputatie of van 
het provinciebestuur afgelegd op kos
ten van de provinciale begroting in de 
jaren 1982, 1983, 1984 en 1985 

Waarheen zijn deze reizen gegaan ' 

Welke zijn daarvan, naar de Lim
burgse bevolking toe, de konkrete 
resultaten gewees t ' 

Is het algemeen Limburgs belang 
met dit soort uitstappen gediend ge
wees t ' 

Acht de Bestendige Deputatie dit 
soort uitgaven in deze knsistijd van 
besparing en inlevering nog verant
w o o r d ' " 

Eerste depute Emiel Smets (CVP) 

antwoordde In 1982 gingen M Didden 
en de goeverneur naar de VSA Kos
ten 56000 fr 

De volledige B D (zonder M Did
den) ging naar Straatsburg (31 300 f r ) 
In 1983 ging M Mannaerts en een 
ambtenaar naar Chili Kosten 143600 
fr Een reis naar Monchengladbach 
kostte 8500 fr Een vliegreis naar 
Engeland met een grote delegatie 
182 800 fr In 1984 reisden de depute's 
Mannaerts en Kints naar de Filippijnen 
voor 105000 fr Dit jaar stond Japar 
op het programma voor M Didden, E 
Smets en een ambtenaar voor 272 000 
fr 

E Smets verweet Johan Sauwens 
demagogie Ons provincieraadslid 
noemde het echter zijn plicht deze 
vragen te stellen i 

STAD MAASEIK 
De hiemagenoemde betrekking is te begeven bi] het stadsbe
stuur van Maaseik één betrekking van 

Beroeps lu i t enan t bij de brandweer te Maaseik 
Algemene voorwaarden: 
— de Belgische nationaliteit bezitten 
— woonstverplichting m de gemeente bij benoeming 
— van het mannelijk geslacht zi)n 
— mm 21 jaar en max 35 jaar oud zijn (pnonteitswetten van 

toep) 
— mm 1,60 m groot zijn 
— van goed zedelijk gedrag zijn 
— in orde zijn met de dienstplichtwetten 
— houder zijn van het diploma van techn ingenieur 
— houder zijn van rijbewijs D 
Bijzonder voorwaarden 
Alvorens deel te nemen aan de taal- en psychotechnische 
proeven dienen de kandidaten te slagen in een geneeskundig 
onderzoek en in sportproeven 
De volledige en uitgebreide inlichtingen kunnen bekomen 
worden bij de Stad Maaseik, personeelsdienst, tel 011-565706 
De eigenhandig geschreven aanvragen, vergezeld van de 
nodige bewijsstukken moeten onder aangetekende zending 
ingediend worden aan het adres van de heer burgemeester van 
Maaseik en ten laatste op 18 mei 1985 ter post besteld worden 
D6 sekretaris De burgemeester 
H Beenders G Vermassen 

EBE 

Be lang r i j ke ene rg ie l eve ranc ie r in V l a a n d e r e n ! 
80 jaar w e r k g e l e g e n h e i d v o o r du i zenden m e n s e n -
80 jaar d y n a m i s c h e dee lname aan de e k o n o m i s c h e 
o n t w i k k e l i n g van ons l a n d ! 

E B E S EBES TOT UW DIENST 
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Leuvense 
Reuzegom 
40 jaar! 

De Leuvense vo lkskunstveren i 
g ing Reuzegom bestaat veer t ig 
jaar, en dit w a s meteen de gele
genheid o m een langspeelplaat op 
de mark t te b rengen Het is een 
verzamel ing van oude vo lkse me
lodieën die hun o o r s p r o n g v o n d e n 
in g roo tmoede rs t i jd, me t wals, 
polka, mazurka, Scott ish, tradit io
nele kadri l en andere l iederen 
D e z e plaat is dan ook de neers lag 
van het s tev ig reper to r ium dat 
d o o r de g r o e p is o p g e b o u w d 
D o o r Reuzegom is ook vee l op-
zoek ingswerk ve rnch t o m o u d e 
dansen en muziek uit het her tog
d o m Brabant te rug te v inden, en 
ve le ver lo ren g e w a a n d e s t u k k e n 
zi jn aldus te rug in vol le belangste l 
ling geplaatst D e v laggezwaaiers 
van Reuzegom w e r k t e n inmiddels 
o o k m e e aan het boek het „vl ie
gende vende l " w a a n n Zu idb ra -
bantse reeksen zi jn o p g e n o m e n 
D e plaat kos t s lechts 350 f rank, en 
IS te b e k o m e n bij Danny Drapier, 
Kerse larenst raat 36 te Hoegaar-
d e n of Wi l ly Giddelo, Ge ldenaakse 
ves t 16 te Leuven Sergius D. 

André 
is niet meer 

Velen die zo nu en dan het alge
meen partijsekretarlaat bezochten 
zullen hem ongetwijfeld kennen: An
dré Vereecken. De stoere klusjesman 
die gedurende vier jaar ten dienste 
stond van „het Barrikadenplein", en 
voorheen werkzaam was geweest op 
het kabinet van staatssekretaris Vic 
Anciaux. 

De goedlachse en joviale André Is 
niet meer. Tijdens het weekeinde 
werd hij, amper 42 jaar, geveld. Korte 
ti jd nadat hij andermaal uit het zie
kenhuis was ontslagen. De begrafe
nis zal plaatsgrijpen in strikt familiale 
int imiteit Aan zijn familie biedt dit 
blad zijn deelneming aan. 

André, bedankt voor de vele kar
weitjes die U voor ons klaarde. Be
dankt voor uw gulle lach-

Rotselaar-
Heikant rouwt 

Een bomvolle parochiekerl< te Rot-
selaar-Heikant heeft op zaterdag 13 
apnl dankbaar het jonge leven van Juul 
Stroeykens, VU-sel<retans voor de 
Rotselaarse afdeling, herdacht 

Samen met zijn echtgenote Chris 
Dehopere en het hele gezin zijn zij uit 
de VÜ-opbouw in de streek met weg 
te denken 

Met een taaie overtuiging, luisterbe
reidheid en een joviale omgang wist hij 
op een gedegen, rustige manier heel 
wat mensen te overtuigen Zijn prak
tisch werk was een pareltje van nauw
gezetheid en inzetnjkheid Zijn jeugd-
bewegingskreativiteit had hij nooit ver
loren Zijn Vlaamsgezindheid zat met 
heel zi jn wezen verweven, Juul moest 
zich geen moeite doen om te zijn wat 

I hij was Voor zijn levensstijl en zijn in
zet zijn we hem biezonder dankbaar 
HIJ blijve in ons voortleven 

Willy Kuijpers 

Jaak 
DE PALMENAER 
Dr in de Rechten 

Prinses Maria Christinalaan 6 
8320 ASSEBROEK-BRUGGE 
Tel 050-35.26.69 

ALLE VERZEKERINGEN 
LENINGEN 
GELDPLAATSINGEN 

Schenk uw vertrouwen 
aan een beroeps verzekeraar 

w& 27 

BRABANT 
APRIL 

27 

27 

27 

28 

28 

HEKELGEM- Vanaf 18 uur feestmaal van de VU-afdeling in de zaal 
.Sportwereld' Brusselbaan in Hekelgem 
MOLLEM Mei-klokjesetentje in zaal Welkom op de Kouter Zater
dag vanaf 17 u Zondag 28 vanaf 12 u 
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 016-223484 Bus 180fr vo lw, 140fr kind 
HEKELGEM: vanaf 11 u 30 feestmaal van de VU-afdeling in de zaal 
„Sportwereld", Brusselbaan in Hekelgem 

JETTE: met de bus naar Zangfeest Opstappen 12 u 30 aan Huize Es-
segem, Leopold 2-straat 12 u 35 aan St-Pieterskollege en om 12 u 
45 aan de Clarakerk Inl bij J de Berlangeer, tel 47941 76 of 
4277907 

MEI 

4 
15 

TIELT-WINGE: Bezoek aan Keukenhof Nederland Inschrijving bij 
Willy Vandewalle (016-634615 vóór 20 apnl Onkosten volw bus 
340 f r , inkom 9 gulden, kinderen bus 250 fr, inkom 5 gulden 
SINT-AGATHA-BERCHEM: 1 mei-uitstap Vertrek 9 u aan het 
Schoolplein Deelname in vervoerkosten 250 fr per persoon Inl bij 
Karet Bulsfonds, Groenteboerstraat 12 1080 Brussel, tel 46691 23 
MERCHTEM: VU-kaasavond in zaal Harmonie - Vanaf 18 u 
OVERUSE: debatavond in het Gemeentelijk Kultureel Centrum, 
Begijnhofplein (ingang langs de biblioteek) Tema „Werk in een 
Vlaamse staat" Medewerking van Vic Anciaux, Marcel De Broyer, 
RVA, Jeugdraad, vertegenwoordigers van werknemers- en werkge-
versorganizaties en VUJO 

Baskische avond in Brussel AB 
Op vnjdagavond 26 april as om 20 

uur, organizeert de Ancienne Belgique 
een sfeeravond rond Baskenland 
Deze gaat door in de bar amencain 
van de AB. Anspachlaan 114 te 1 (XX) 
Brussel Juanca (Durango-Hego Eus-
kadO en groep brengen poëzie en 
Baskische sfeermuziek 

Mike Egibar en zijn volksdansgroep 

geven dansdemonstraties weg Te
vens IS er ook de videofilm Zona te be
kijken especial Norte, over politieke 
problemen in Euskadi Deze film werd 
eerder op de Nederlandse tv uitge
bracht en heeft daar heel wat emoties 
uitgelokt Sterk aanbevolen dus 

Een must voor Baskofieleni 

DE KEIZER 
VAN HET GOED 

ZITMEUBEL 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Salons - Kleüiineub«len - Lusters - Gesckeak&rlikaUM. 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(speciale voorwjuirden voor trouwers) 

Openinssureni Di.. woe., vrij. v«n 13 tot l tu .30 
Do., zat. van 10 tot l«u. 30 
Zondacvan M tot I tu . 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-M2.22.22 
Staf Klesekoms (op slechts 15 km van Brussel-cent rum) 

Jette naar Zangfeest 
Opstapplaats om 12 u 30 aan huize 

Essegem, 12 u 35 aan het Sint-Pieters-
kollege 12 u 45 aan de Clarakerk Prijs 
350 fr (inbegrepen toegang tot het 
zangfeest -l- busnt) Inlichtingen tel 
02-4277907, of bij J de Berlangeer 
02-4794176 

Werkaanbieding 
• Jongere die stempelt, met oplei
ding Hoger Middelbaar Onderwijs, om 
tewerkgesteld te worden als hoofd 
van speelpleinwerking, in juni, juli en 
augustus 
• Jongere die stempelt met oplei
ding A2-technisch niveau (bouwkun
de) voor volledige tewerkstelling 
• Jongere die stempelt met oplei
ding Hoger Middelbaar of A2 Handel, 
voor volledige tewerkstelling 

Alle kandidaten moeten stempelge-
rechtigd zijn in het arrondissement 
Antwerpen 

Kandidaturen stellen bij burgemees
ter Joris Roets, Koning Albertstraat 33 
te 2548 Lint 

Eventuele bijkomende informatie 
kan bekomen worden elke zaterdag
morgen van 10 tot 12 uur, tel 03-
4552001 

TE HUUR: 
S p a n j e - C o s t a B l a n c a : 

Luxe-villa, 6 personen recht
streeks van eigenaar keuken, 
living, eethoek badkamer wc, 2 
slaapkamers terras tuin tuin
meubelen, barbecue open haard 
Prijzen per week 
november-april 3780 
mei-oktober 4660 
juni-september 6 380 
juli-augustus 7 680 
Tel nr 052-301592 

Pausaffiche 
Een aantal afdelingen vroegen Paus

affiches ZIJ zijn pas nu klaar De 
affiches worden verkocht aan 4 fr per 
eksemplaar en hebben hetzelfde mo-
bef en dezelfde afmetingen als de 
grote pausposter De affiche is in 
zwart-wit ontworpen 

Let op verzendingsonkosten zijn 
niet in de pnjs begrepen Doch de 
affiches kunnen misschien afgehaald 
worden aan de TAK-stand naast het 
Sportpaleis bij het Vlaams-nationaal 
Zangfeest 

Slechts een besteladres Erwin 
Brentjens, Edegemsesteenweg 2, bus 
5,2550 Konbch, tel 03-457 72 40 (na 18 
uJ 

Aanbevolen huizen 
KEUKENS - SANITAIR 

VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-2356575 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-2129 11 en 053-2127 57 

Woningen te koop 
in de Vlaamse 
Ardennen 

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

Tel 055-42.3636 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 1376 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

q z r \ S T U D I O 
J - X ' D A N N 

02-428 69 84 

— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-478 1993 

Import - Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gontsestraat 238 
9500 G.eraardsbergen 

Tel 054-41 2589 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

n.v. de winne -
uyttendaele 

h a n d e l s d r u k k e r i j t y p o - o f f s e t 

f a b n k a t i e o m s l a g e n - z a k o m s l a g e n 

m i g r o s t r a a t 128 , 9 3 2 8 d e n d e r m o n d e - s c h o o n a a r d e 

t e l . 0 5 2 - 4 2 . 3 3 . 0 4 - 4 2 . 3 9 . 1 6 

Aan alle eigenaars 
van een appartement of villa te 

Oostduinkerke 
vertrouw de verhuring of verkoop 

van uw eigendom te Oostduinkerke toe aan 

WEST-LITTORAL 
Leopold Il-laan 205, 8458 Oostduinkerke 

Tel 058-512629 (Adv isol 

DE PRIJSBREKER 
v a n h e t g o e d e m e u b e l 

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

KLEDING LENDERS 

Sint-Oamiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 7039 

Dames- heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-213636 

Loodgieterij sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longlmstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 4261939 

H o u t z a g e r i j 

D E R O O S E N V . 

Algemene hout- en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 
AFD OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054-3311 49 
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28 m 
Kanaalzwemster Kris Verbrugge 

Overleven tussen 
Dover en Cap Griz Nez... 

GENK — Onze Limburgse zwematlete heeft de 
prestatie geleverd opgenomen te worden in het 
befaamde „Guiness Book of Records". 

Kris Verbrugge uit Genk hield het niet alleen uit tot 
het bittere einde tijdens een 24 uren maraton, vorig 
jaar tijdens de „Vlaamse zwemweek". Vorige zomer 
zwom ze ook het Noordzeekanaal over, op een 
moment dat onder meer een Amerikaan het liet 
afweten. De Genkse licentiate kinesiterapie heeft 
overigens nog andere turbulente plannen voor zwem-
a vonturen. 

ZE is niet dié sportatlete die 
naam en furore maakt in 
de maandagkranten of de 

TV-sportweekends. Maar inmid
dels tramt en presteert ze toch 
maar bovenstebest Ook bij de 
zwemlessen die ze m Leuven aan 
jongeren geeft. 

zulks ook eenzaamheid, tot het 
uiterste aangewezen zijn op eigen 
krachten 

Maar een Noordzeekanaai 
overzwemmen, zonder één mi
nuut aan het begeleidend schip 
van de „coach" uitrustend te mo
gen mee dobberen, dat is nog een 
andere zaak 

Op de vooravond van ons ver
trek, dat was in augustus vong 
jaar, werd er zenuwachtig ge
wacht op goed weer 

We wachtten in Engeland, om
dat men ons aangeraden had het 
best van daaruit de Kanaalover-

en 50 minuten Zulks heet een 
goede prestatie te zijn 

Maar het rekord van de kanaal
overtochten blijft nog immer staan 
op naam van enkele dames (met 
de heren O, met als voorlopige uit-
munter de rekordtijd van 7 uur en 
40 minuten 

De „dubbele overtocht" — dus 
heen en weer — staat totnogtoe 
op naam van een Nederlander die 
het geheel presteerde (Engeland, 
kontinent en terug) in amper 48 
uur en 15 minuten 

— Zonder degelijke begelei-

Trek uw plan 
Dat Kris Verbrugge vandaag 

nog niet vermeld staat in fiet 
„Gumess Book of Records" is 
niet aan haar te wijten De presta
tie van de 24 uur maraton werd 
geleverd 

Maar, er zijn toen een aantal 
dingen misgelopen op het niveau 
van de officiële noteringen door 
een deurwaarder, én het ti jdig 
doorspelen van de resultaten 
naar de uitgevers van de interna
tionale rekordnoteringen in het 
fameuze „Guiness Book". 

— Hoe is Kris Verbrugge ertoe 
gekomen het waaghals-avontuur 
aan te durven om het Noordzee
kanaal al zwemmend over te ste
ken..? 

Kris Verbrugge: „Tijdens de 
„Vlaamse zwemweek" nam ik dus 
deel aan een 24-uren maraton 
Toen de sportonderneming een 
sukses bleek te zijn was ik zoda
nig, ik trouwens met alleen, van ei
gen kunnen overtuigd dat ik de uit
daging van een weddenschap 
prompt aanvaardde 

We zouden het Kanaal in een 
trek en volgens de spelregels van 
de rekord-kompetitie overzwem
men Gemakkelijker gezegd dan 
gedaan natuurlijk, want er komt 
heel wat bij kijken, met in het minst 
op het gebied van uithoudingsver
mogen . 

Maar die energie heb ik van 
thuis uit meegekregen De broer 
van mijn pa fietste jaren geleden 
alleen, zonder begeleiding, naar 
Lourdes 

En met een broer van mij (wij 
waren 11 en 13 jaar) fietste ik naar 
zee Ons vader zei kategonek 
trek uw plan Vertrek maar Maar, 
ge moet met naar huis bellen als er 
iets misloopt 

En ja, eerst hielden „de flikken" 
ons tegen tussen Hasselt en Diest. 
maar uiteindelijk konden we na 
deze hindernis onze avontuurlijke 
trektocht voortzetten 

Een tegenslag komt met alleen, 
's avonds in „het stekedonker" 
kreeg ik een lekke band Op zich-

45 kilometer tussen „Britain" en het ..Kontinent", gezwommen in 13 uur en 50 minuten (Foto Belang van Umburg) 

zelf natuurlijk geen enorm pro
bleem Maar, stel U voor, op die 
leeftijd en na een urenlange avon
tuurlijke fietstocht 

Uiteindelijk zijn we in „Lauwe" 
blijven steken Mijn ouders zijn 
van daar afkomstig Zodoende 
Onze kustoperatie was enigszins 
mislukt, maar we bewezen toch op 
prachtige wijze — alvast voor 
onszelf — ons uithoudingsvermo
gen 

Volharding 
Tussen lange-afstand fietsen, 

zwembadmaratons en Noord-
zeekanaalavonturen is er allicht 
nog een enorm verschil op ge
bied van sportieve prestatie; 
vooral wat betreft de volharding. 
Wat betreft het eenzaam gevecht 
ook tegen de natuurelementen... 

Kris Verbrugge ,Dat zal wel 
Gelukkig weet je bij zo'n wedding
schap niet waaraan je begint Het 
werd voor mij uiteindelijk een 
bloedserieuze onderneming 

Ik had in een zwembad zelfs 
reeds 's nachts gezwommen On
danks de sympatie van een kleine 
schare sympatisanten betekent 

steek te wagen Ook al omdat er 
een zekere begeleiding is van de 
„Swimming Association" 

Op dinsdagavond 21 augustus 
was er in ons hotel het negatieve 
telefoontje van de Britse loods 
„Ze haait Frankrijk met" Onder 
meer een Amerikaan haakte met
een af 

Ik heb de suksesvolle oversteek 
vooral te danken aan mijn pa die 
er bij was Hij hakte de zeeknoop 
door we vertrekken morgen zei 
hij En ik ben dan inderdaad maar 
die woensdag het water ingedo
ken 

Van kop tot teen ingesmeerd 
met vet, zulks moet echt om zo'n 
zwemtocht te kunnen overleven 

ding kan zo'n zwemavontuur al
licht niet aangevat worden.. 

Kris Verbrugge: „Ik heb het 
geluk gehad met een zeer goed 
team het zeegat te kiezen. 

Nagenoeg de enige „vreemden" 
waren de deurwaarder voor de 
officiële vaststelling van de presta
ties sn een reportersploeg van het 
Belang van Limburg 

Voor het overige vond ik goede 
steun bij mijn zus, een vriendin en 
mijn hef als coach 

Maar het is en blijft hoedanook 
geen gemakkelijke klus om te kla
ren, zo'n overtocht Je mag de 
begeleidende boot nooit aanra
ken Niemand mag een duwtje 
geven of een handje toesteken 

Je dobbert kilometerlang alleen 
in het water Inmiddels verstrijken 
de uren en krijg je ook honger Wij 
hadden een goedkoop systeem 
uitgevonden waardoor ik voedsel-
met-afstandsbediemng kon krij
gen, goed voor 700 kaloneen per 
uur. 

Dan vloek je... 
— Waarom steek je energie in 

zo'n enorme prestaties? 

Kris Verbrugge: „Wat dat be
treft ben ik allicht een geboren 
gekke vrouw Mij blijft het even
wel een voortdurende uitdaging 
om te trachten, uit te testen, de 
grenzen van het „eigen kunnen" te 
verleggen 

Niet alleen, maar onder meer, bij 
een Kanaalovertocht deels en 
meer om meer „kapot zijn" en toch 
nog door doen Bij die overtocht 
was de start onverwacht prima 
wat het weer betreft 

Maar, 's namiddags had ik te 
kampen met vrij „zwaar weer" 
Niet alleen daarom liepen we ver
traging op 

Normaal worden de Kanaalbo
ten omgeleid tijdens zon sport
prestaties Het gebeurde ook voor 
mij bij menig schip dat de interna
tionale trafiek verzekerde 

Maar er was dat ene Russische 
containerschip dat halsstarrig wei
gerde van zijn koers af te wijken 

Zo verloor ik een half uur Ik lag 
daar maar tussen Groot-Bnttannie 
en de Franse kust te dobberen 
Met het verbod ook maar vijf 
minuten uit te rusten op de bege
leidende boot Dan vloek je Nie
mand hoort dat trouwens 

En, precies als gevolg van dat 
ergerlijk oponthoud maakte ik het 
in de laatste kilometers mee dat ik 
moest optornen tegen de dwars
liggende ebstroming 

Zoiets IS moordend Na meer 
dan 40 kilometer zwemmen die 
nachtlichtjes van de kust maar met 
dichterbij zien komen Gelukkig 
was mijn hef, een maraton-zwem-
mer uit Tielt, erbij om bij te sprin
gen tijdens de laatste lastige kilo
meters 

Hij mocht mij met aanraken, 
maar hij trok mij uiteindelijk door 
de verhoogde morele kracht, mee 
tot op de Franse kusten bezuiden 
Gap Griz Nez 

Kris Verbrugge heeft de ambitie 
met opgeborgen om nog enkele 
andere rekords of prestaties aan 
te vallen of te verbeteren 

In de zomer van dit jaar (augus
tus) zal een Japans-Vlaams team 
betrachten het rekord neer te ha
len van de „enkele overtocht" tus
sen Engeland en het „kontinent" 
Eventueel zelfs het rekord van de 
heen- en weer zwemtocht 

We duimen voor Kris Verbrug
ge, mocht ze erbij zijn (hds) 

268ste 
— Je was zeker niet de eerste 

die zo'n avontuur waagde. 
Kris Verbrugge- „Ah nee, cap

tain Webb was naar het schijnt de 
eerste in 1875 Hij deed er toen 
21 uren en dne kwartuur over Ik 
heb .slechts' de 268ste overtocht 
gepresteerd 

Ik zwom de 45 kilometer van de 
Britse tot de Franse kust in 13 uur 
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