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„Het meest dringende probleem is de jeugdwerkloosheid. (...) Met de 
financiële middelen waarover Vlaanderen volledig moet kunnen 

beschikken, zullen wij - dank zij ons eigen tewerkstellingsbeleid -
ook het probleem van de jeugdwerkloosheid oplossen!" 

(ANZ-voorzitter Valeer Portier op het 48ste Vlaams Nationaal Zangfeest) 
-4öft y^afc*r.i*>ï-^y*^ 

Werkloos! Ook nutteloos? 
Tot de verworvenheden van de arbeidersbeweging 

hoort alvast het feit dat 1 mei een vrije dag werd. Dat het 
ook het „Feest van de Arbeid" zou zijn is in deze krisistijd 
veel minder evident. 

Werkloosheid is geen nieuw verschijnsel. Nog in de ja
ren vijftig stonden lange rijen stempelaars voor de 
doplokalen in de Vlaamse gemeenten. 

De golden sixties brachten volledige tewerkstelling. Nu 
zitten we opnieuw middenin een krisis. Het probleem van 
de werkloosheid is scherper dan ooit gesteld, struktureel 
en mondiaal. Het blijft niet beperkt tot de vroeger getrof
fen groepen. En zowel schoolverlaters als 35-plussers 
ervaren steeds meer moeilijkheden om een passende 
betrekking te vinden. 

In onze samenleving groeit een andere machtsverhou
ding tussen kapitaal en arbeid. Er ontstaat ook een 
andere verhouding tussen maatschappelijke groepen: 
werkhebbenden en werklozen, geschoolden en onge
schoolden. 

Het is een omvattend probleem dat zich ook op termijn 
zal blijven stellen. De herverdeling en de nieuwe oriënta
tie van de arbeid zal tot een oplossing moeten bijdragen. 
Maar ondertussen kunnen wij niet met gekruiste armen 
blijven toezien hoe honderdduizenden verwezen worden 
naa r een marginaal bestaan. Een algemene strategie 
voor de tewerkstelling moet prioriteit krijgen. De Volksu
nie heeft op h a a r jongste kongres te Kortrijk een dergelij
ke strategie voorgesteld. Het doorbreken van de klassieke 
denkschema's en een nieuwe aanpak kunnen zelfs op kor
te termijn reeds soelaas brengen. Een belangrijke stap in 
de goede richting is het spoedplan van VU-senator van 
Ooteghem dat reeds als wetsvoorstel bij het parlement is 
ingediend en dat, na goedkeuring, werk kan verschaffen 
aan tienduizenden afgestudeerden en jonge werklozen. 

Uiteindelijk echter zullen we nog gekonfronteerd blij
ven met het probleem van de werkloosheid en dientenge
volge met een nieuw fenomeen: de subkultuur van hen die 
niet aan het produktieproces en aan het normale verloop 
van de samenleving kunnen deelnemen. Er schijnt een ta
boe over dit probleem te hangen. De politieke diskussie 
beperkt zich meestal tot verbaal geharrewar over het 
juiste aantal werklozen en het regeringsbeleid tot het toe
passen van truukjes om dit aantal kunstmatig te vermin
deren. Over het uitzicht dat de gemeenschap ook aan 
werklozen zou kunnen en moeten bieden, wordt zelden of 
nooit gehandeld. 7x> dreigt de situatie bestendigd te 
worden waarin werkloosheid ook meteen maatschappe
lijke nutteloosheid betekent. 

Onder de titel „Werkloos! Ook nutteloosr' heeft VU-mi-
nister Hugo Schiltz zopas, aan de vooravond van 1 mei, 

' een studie gepubliceerd die een pleidooi vormt voor en 
een aanloop naar direkte kansen voor bijstand en bege
leiding. In deze studie doet Schiltz onder meer het verhaal 
van de vele tegenstanden die hij moest overwinnen sinds 
hij in september 1982 aan de Vlaamse regering voorstel
de, een begeleidingsplan voor de werklozen in Vlaande
ren op te zetten. Na een lange processie van Echternach 
kreeg de door Schiltz voorgestane werkgroep einde 1984 
een groen lichtje om zijn aktiviteiten voort te zetten. 

Het inmiddels re^ds verrichte studiewerk wijst erop dat 
vooral het lokale niveau geschikt is om de drempels tus
sen de werkloze en de maatschappij opnieuw te verlagen. 

Dit is een uitdaging en een opdracht voor de tientallen 
VU-burgemeesters en -schepenen, voor de honderden VU-
gemeenteraadsleden: een teken van hoop te geven aan 
een bevolkingsgroep die in de verdrukking is geraakt. 
Wij mogen geen enkel risico lopen dat men ons later, 
terecht, het verwijt zou maken dat wij voor deze ontwikke
ling geen of te weinig aandacht zouden gehad hebben. 

Aan dè VU-mandatarissen, dit signaal uit te dragen! 
(tvo) 

r \ i 

& e r 

Waalse waterchantage 
Nagenoeg vijftien jaar geleden wees de VU tijdens 

een kongres op de dringende noodzaak voor Vlaan
deren maatregelen te nemen om onafhankelijk te wor
den van Wallonië inzake waterwinning. 

Al die jaren vond de VU bij de andere partijen geen 
gehoor Tot vorige maandag, toen werd in allerijl in de 
Vlaamse Raad getracht de gebroken potten te lijmen. 

INDERDAAD, de Waalse Ge
westregering zou maandag
namiddag tijdens de bijeen

komst in Wallonië definitief hét 
licht op groen zetten voor de 
heffing van een biezondere taks, 
te betalen door de Vlamingen 
voor de afname van het water dat 
vanuit de Hoge Venen naar de 
Noordzeekust vloeit. 

En die taks zou (zal?) niet mals 
zijn; nagenoeg 1 miljoen frank per 
dag. Hetzij haast 400 miljoen frank 
per jaar. 

Extrakosten dus voor het water
verbruik door ons alleen, de Vla
mingen, te betalen. De Waalse 
overheid wil haar onderdanen zo'n 
bijkomende taks besparen. 

Kompleet op de valreep heb
ben nu ook de vertegenwoordi
gers van de traditionele Vlaamse 
partijen aan de alarmbel getrok
ken. 

De motie die gestemd werd in 
de Vlaamse Raad (met unanimiteit 
van de aanwezige leden) heeft als 
gevolg dat het ontwerp-dekreet 
gedurende 60 dagen in de Waalse 
regering niet kan behandeld wor
den. Inmiddels zal er onderhan
deld worden. 

De zaak kan nog een eindje 
aanslepen want bij gebrek aan 
overeenkomst kan dat waterde
kreet nog via de Kamer afgevoerd 
worden naar het Ministerieel 
Qverlegkomitee om tenslotte bij 
het Arbitragehof te belanden. 

Zover zijn we dus met de wa
teraffaire. 

Ofwel houden de Walen het 
been stijf en worden de water
voorraden een goudmijn. 

Ofwel wordt er weer een „kom-
promis" gesloten waarbij de Vla
mingen als vragende partij een 
andere losprijs dienen te betalen. 

Allemaal de schuld door het 
jarenlange talmen van de Vlaamse 
overheid. Men blijft nog altijd leu
teren over solidariteit 

Welnu, de miljardentransfers 
naar Wallonië (onder meer in de 
sektor van de sociale zekerheid) 
blijft onverminderd voortduren. 
Als „beloning" hiervoor gaan de 
Walen ons nu een gefjeperde wa
terrekening prezenteren! 

Maar onder meer minister Eys-
kens blijft toch maar de solidariteit 
met Wallonië prediken... 
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... en WIJ 
WIJ ontvangen graag oneven van 

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

De opinie vertolkt in een lezersbrief 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

UIT DE 
EERSTE HAND! 

Ik ben nog niet zo heel lang lid en 
sedert korte tijd ook mede-bestuurslid 
van VU-Kieldrecht 

Toch wil ik met deze bnef de lezers 
van W U " even wijzen op het aller
minst toch wel zeer menselijke en 
sociale gedrag van „onze minister 
Hugo Schiltz 

Op een zondagmiddag, was ik aan 
het werk als museumtoezichter in het 
Volkskundemuseum aan de Gildeka 
merstraat te Antwerpen 

Iets over enen komen dne Ameri
kaanse meisjes het museum binnen en 
vertellen dat ze vanuit een ander mu 
seum naar hier verwezen werden om 
wat vragen te stellen over het Vlaams-
Nationalisme 

Het waren meisjes van de universi
teit van Miami in Flonda en mijn Engels 
IS nu met dat zeker met om een 
uitgebreid relaas te kunnen geven 

Toevallig stond de wagen van minis
ter Schiltz aan het museum gepar
keerd Ik stelde aan de studenbnnen 
voor dat ik aan de minister wilde 
vragen of hij hen misschien te woord 
zou willen staan en aldus uit eerste 
hand informatie konden halen 

Het leek hun gewoon onvoorstel
baar dat een minister zoiets zou willen 

doen Maar ik zei dat ik het wilde 
vragen 

Toen wat later mijnheer Schiltz met 
zijn echtgenote arnveerde heb ik hem 
de vraag gesteld en hij deed heti 

De minister heeft ruim twee uur alle 
mogelijke informatie aan deze studen
bnnen gegeven op een zondag in zijn 
vnje tijd Dat doet geen ander hem na 

Gewoon fantastisch vond iedereen 
die daar was en dat mogen alle VU-
leden en sympatyzanten wel weten 

UT. Doel 

VOORHECHTENIS 

N a v uw artikel voorhechtenis 
waann u gefundeerde kanttekeningen 
maakt bij de arrestatie van de aktie-
voerders te Florennes (gefundeerd 
voor zover zij het recht op vrije me
ningsuiting op het oog hebben wat 
meteen ook betekent dat diezelfde 
aküevoerders wisten wat er aan zon 
aktie „vasthing") 

De vergelijkingen met Chili en de 
Sovjetunie zijn evenwel ongefun
deerd bij mijn weten ken ik in de 
Sovjetunie noch in Chili enige politieke 
partij die desgevallend ideologische 
affiniteiten met de V U of andere hier 
bij ons bestaande en agerende politie
ke formaties vertoond die openlijk kan 
en mag opkomen voor de vnjlating van 

hetzij pacifisten hetzij verdedigers van 
mensenrechten Als men de aktie van 
de Blegische justitie da nog kan onder 
brengen bij de intimidatietechnieken 
dan dient er voor wat Chili en de 
USSR ook nog een gekombineerde 
faktor aan toegevoegd repressie (met 
in beide landen de aanwezigheid van 
een koncentrationnair systeem) Het 
zou beter zijn moesten VU en andere 
polibeke partijen in dit land eens uit
eenzetten wat ZIJ doen om te beletten 
dat men ook hier bij ons naar een totali
taire maatschappijvorm zal evolueren 

Als u dan deze laatste bedenking 
veel te overdreven zou vinden waar
om kent u zich dan het recht toe om te 
schnjven dat de metodes alhier 
doen denken aan de metodes die 
schenng en inslag zijn in regimes 

waar men de notie van de HABEAS 
CORPUS uit het geheugen van de 
mensen heeft gewis t ' 

B D^ Gent 

VINKENSLAG 

Ik las in WIJ van 25 apnl II Vinken-
slag en wens daarop het volgende 
aan te merken 

Ik zelf heb na de oorlog 5 jaren ge
vang beleefd Gevangenschap is hard 
ik zou het met lichtvaardig iemand 
toewensen! Zeker met aan onschuldi
ge dieren 

Men moet meer dan eng egoïst zijn 
om het leven van die vinken die in de 
natuur zulke schoonheid en levenslust 
ten toon spreiden te breken om ze in 
donkere kooien te steken enkel en 
alleen opdat men op naïef kindse 
manier hun roepen zou kunnen tellen 
Net zo onmenselijk als hanengevech 
teni Men moest de mensen die zulke 
sport bedrijven zelf eens in kooien 
steken dan zouden ze begnjpen wat 
ze doen 

Vinkenzetten is een ontaarding een 
zonde tegen de natuur die enkel door 
onnjpen of hartelozen kan bedreven 
worden Ik vind het hartverscheurend 
die arme beestjes (soms blind O zo te 
laten roepen naar vrijheid van uit die 
donkere kooien O t Grenst aan sadis 
mei Een sport die ik zeker met als een 
soort folklore zou willen verheerlijkt 
zien' 

De adel van een mens uit zich in 
hoofdzaak in de wijze waarop hij 
omgaat met zwakkeren ook dieren 
tellen daarbij E B , Kuringen 

VINKENSLAG 

Met ontsteltenis las ik in WIJ van 25 
apnl II een foto met onderschnft be 
treffende een geslaagde paasaktie 
namelijk het uitdelen van levende kui
kentjes Iets wat al ruim een kwart
eeuw uitdrukkelijk door de wet vertx>-
den IS op aandnngen van alle dierenbe
schermingsmaatschappijen omdat het 
alöjd neerkomt op dierenmishandeling 
Een kuiken is een levend wezen geen 
sjseelgoed 

Ten tweede erger ik mij aan het 
vinkenzetten -artikel in zelfde uitgave 

Een echte volkssport, recht uit de 
duistere middeleeuwen zoals ganzen-
njden rattenschieten bullebijten Be
treurt de schrijver misschien ook daar 
de teloorgang v a n ' 

Gelukkig maar dat geen enkele 
Vlaamse krant deze vorm van dieren 
mishandeling nog aanmoedigt door 
verslagen te brengen Ja dierenmis 
handeling Een vink hoort in de vrije na
tuur te zingen met in een blind kooitje" 
of moeten we soms nog juichen dat 
het beestje tegenwoordig z n oogjes 
behouden mag wat een in-goede men
sen toch die vinkeniersi 

Waar komen die vinken trouwens 
vandaan' De hatelijke vogelvangst na
tuurlijk Het vinkenzetten boert achter
u i t ' Hoera de beschaving gaat erop 
vooruit dus — behalve dan wel in 
Wulvergem-

L V D , Ekeren 
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ZIEL VAN HET KIND 

Reeds in de verte hoorden we weer 
de schuchtere melodie van de school 
strijd Weer moet die stnjd misbruikt 
worden De PS en de SP zijn dan nog 
zo onhandig om de PSC en de CVP 
tot een zoveelste schoolstrijd op te 
jagen Voor ons met gelaten maar het 
was wel zeer onhandig vanwege Pat 
taer en andere ACV mensen om zo 
vlug het lokaas aangeboden door de 
SP achterna te lopen De meest ideale 
taktiek om de CVP tot eerlijke volkse 
politiek te dwingen is deze partij verla 
ten en stem geven aan eender welke 
partij die steun verdient Het spijt me 
maar die partij is met deze die geleid 
( ' ) wordt door Karel Van Miert Zo 
lang de VU blijft wat ze altijd is ge 
weest de partij van alle bewuste Vla 
mingen zo lang komt voor ons ACV er 
of met, de SP met aan de beurt 
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Anciaux: 
waar 
zijn Vlaamse 

ministers ? 

„Golisme" 

VU-voorzitter Vic Anciaux is tot 
op heden de enige partijvoorzitter 
die reageerde op het gefoefel bij 
de Raad van State m b t de zaak-
Happart 

„Nadat de Waalse bewindslui 
erin slaagden de curatoren van 
het dossier-Vërlipack zodanig te 
manipuleren, dat uiteindelijk alleen 
de Vlaamse werknemers van het 
Verlipack-bedrijf te Merksem in 
de kou blijven staan en naar de 
werkloosheid worden gedreven, 
bereikt ons gelijktijdig het bericht 
dat ook de magistraten van de 
Raad van State in de zaak-Hap
part bezwijken onder Waalse 
druk", verklaarde Vic Anciaux Die 
ter zake verwijst naar het duidelij
ke rapport van de auditeur 

Anciaux vraagt zich terecht af 
of er nog Vlaamse ministers in de 
Belgische regering zetelen „Z/y 
laten zich blijkbaar voortdurend 
door een Golistisch regime de 
mond snoeren" De CVP en PVV, 
die steeds zwoeren bij de Raad 
van State, verliezen thans het laat
ste greintje geloofwaardigheid De 
Vlamingen verliezen elk vertrou
wen in de „rechtsstaat België" 

De VU-voorzitter konkludeert 
dat Vlaanderen met alleen sociaal-
ekonomisch moet betalen voor 
het instandhouden van het Belgi
sche regime, maar tevens stnkt 
kommunautair 

Schiltz 

weerlegt 

, Eyskens. 

Verlipack 
Door de uitspraak van de Brus

selse Handelsrechtbank op don
derdag 25 april werd het lot van de 
Verlipack-zetel te Merksem beze-

w& 
geld en blijft de toekomst van een 
afgeslankt Verlipack-Mol gekop
peld aan deze van de Waalse 
zetels Ghlin en Jumet VU-minister 
Schiltz uitte vrijdag zijn kritiek op 
dit „scenano-Eyskens", waardoor 
Jumet — de oogappel van de 
PSC'er Maystadt — van sluiting 
wordt gered 

Het resultaat van deze operatie 
IS immers dat de 200 werknemers 
van Merksem onherroepelijk op 
straat komen te staan, hun fabriek 
wordt uitverkocht en voorts dat er 
nog 200 van de 400 arbeiders van 
Mol eveneens naar de stempello
kalen moeten Wraakroepend in 
deze hele affaire is de schandalige 
wijze waarop de Merksemse ves
tiging werd geëlimineerd En dit 
terwijl zowel Merksem als Mol 
gered konden worden, vermits er 
een bod werd gedaan door de 
Vlaamse industneel Hendrickx uit 
Herentals Deze was tot overna
me bereid met eigen middelen, 
dw^z. zonder bijkomende over
heidshulp Maar, onder druk van 
de centrale regering die vóór alles 
de Waalse vestigingen wilde red
den, moest Merksem sneuvelen 

De „oplossing" van de nationale 
regering kost ten minste 600 mil
joen frank en niemand kent de 
precieze bedoelingen Omdat het 
„hol glas" een nationale sektor is, 
bleef de Verlipack-redding voor
behouden aan minister Eyskens 
en werd de Vlaamse regering vol
ledig buiten spel gezet' 

Hugo Schiltz besluit De gang 
van zaken in het dossier-Verlipack 
IS een droevige illustratie van wat 
volgens CVP en PVV de .feitelijke 
regionalizering" heet te zijn" 

Gratie 
Justitieminister Jean Gol (PRU 

heeft een „schone" daad gesteld 
Naar aanleiding van het pausbe
zoek wordt er een kollektief gena-

Op 1 mei werd de dag van de 
Arbeid gevierd Vieren"? Ja, kom, 
in het linkse kamp houdt men 
ook van een flinke teug traditie 

De Vlaams-nationalisten kennen 
hun hoogdagen van het 
Zangfeest, de IJzerbedevaart en 
11 juli Dan klauwen de Vlaamse 
leeuwen Dan zingen we onze 
strijdliederen Vlaanderens 
zelfstandigheid krijgt vorm en 
gestalte in stoere redenaarstaai, 
die het hart verwarmt Telkens 
vrees ik echter voor het 
gevaarlijke eendagsvliegje dat de 
ziekte van euforie verspreidt 
We hebben immers nog steeds 
geen politieke macht 

De kerk zit vol traditionele 
plechtigheden en vienngen Die 
ongestoord voortgaan, al is de 
geloofsbelijdenis met precies in 
optocht Zelfs de herdenking 
van de vierennegentig jaar oude 
sociale encycliek Rerum 
Novarum staat nog aan de orde 
van de dag Ook al werd de 
aanvulling ervan, namelijk 
Quadragesimo Anno in 1931, 
reeds lang begraven door het 
kristelijk syndikaat 

De internationale Dag van de 
Arbeid wordt ingepalmd door de 
rode vlaggen Het is hun recht 
Reeds in 1889 werd te Parijs 
besloten tot instelling van de 
internationale 1-Meidag door een 
internationaal socialistisch 
kongres Sedertdien is er veel 
water door de socialistische zee 

gevloeid De heterogene 
samenstelling van dit over 
verscheidene landen verspreide 
midden, heeft geleid tot 
herhaalde oprichting onenigheid 
en wegdeemstering van 
internationale koepels Maar de 
stoeten gaan door De 
geschiedenis vervult haar rol De 
toespraken blijven strijdend De 
arbeid wordt gevierd' Ook al 
dient vandaag veeleer het 
gebrek aan werk herdacht te 
worden Zelfs het begrip Arbeid 
IS aan „her"-denken toe 
Niemand zal de grote verdienste 
van de sociale beweging 
loochenen Mede door haar 
kracht en bezieling heeft de 
verpauperde, ongeletterde en 
geestelijk-arme Vlaamse wroeter 
van Pater Stracke het juk 
afgegooid, dat hem door de 
katoen- en andere baronnen 
werd opgelegd Men heeft 
helaas zelden beseft dat m het 
onzalige België de Vlaamse 
strijd eenzelfde doel nastreefde 
Had de sociale beweging vanaf 
haar ontstaan ingezien dat de 
Vlaamse mens met alleen 
materieel werd uitgebuit maar in 
heel ziĵ n bestaan als Vlaming 
werd vernederd, waren de 
voorvechters uit de kristen- of 
sociale demokratie tevens 
Vlaamse voormannen geweest 
en met de slaafse nalopers van 
een kunstmatige Belgische myte 
die de Vlaamse aard wou 
vernietigen, hadden Vlaamse en 
sociale bewegingen zich van 

meetaf aan harmonieus verenigd, 
we zouden vandaag veel verder 
staan in de wezenlijke strijd tot 
emancipatie van ons volk 
Vandaag nog, willen vele 
Vlaamse leiders uit de politieke 
en syndikale wereld met 
doordringen tot de kern van de 
zaak Nog steeds weigeren zij 
de band te zien tussen de 
sociaal-ekonomische problemen 
die ons volk teisteren en het 
gebrek aan een Vlaamse 
autonome gezagsstruktuur Zij 
blijven doortrappen in de oude 
slogans Zij koesteren nog 
steeds het konfliktmodel Al is 
deze visie helemaal door de tijd 
achterhaald Zij denken nog 
Steeds in Belgische termen Al is 
herhaaldelijk bewezen hoezeer 
Vlaanderen in die kontekst 
beroofd wordt en verhinderd al 
zijn troeven uit te spelen 
Het IS onze taak te blijven 
hameren op de noodzaak van 
de Vlaamse staatsvorming om 
de slag tegen de werkloosheid 
te kunnen winnen We staan 
alleen Maar we hebben gelijk 
Indien we met man en vrouw en 
macht er tegen aangaan dan 
zullen zoals voorheen, de 
schaduwen volgen 

Vic ANCIAUX 

debesluit getroffen van twee 
maanden 

Aan allen die als hoofdstraf een 
politiestraf ontvingen wordt volle
dige gratie geschonken Korrektio-
nele en militaire straffen worden 
met twee maanden verminderd 
Ook tuchtstraffen in het leger wor-

Zangfeest-voorzitter Valeer Portier liet er zondag geen twijfel over be
staan, wanneer hij krachtig pleitte voor een nieuwe staatsstruktuur 
„Deze struktuur kan niet^ anders zijn, vandaag de dag, dan de totaal 
doorgedreven vorming van een konfederale staat met volledige Vlaam

se beslissingsmacht" (foto studio Dann) 

den weggeveegd Een en ander is 
met uitsluitend op edele motieven 
gebaseerd, maar meer uit prakti
sche overwegingen De gevange
nissen in ons land kampen immers 
met een ontzettend plaatsgebrek 

Gol, en met hem de hele rege
ring, heeft opnieuw „vergeten" van 
de gelegenheid gebruik te maken 
om ook amnestierende maatrege
len te treffen voor slachtoffers van 
de overdreven en onrechtvaardi
ge naoorlogse repressie en epura-
tie Alhoewel uit het kommissiever
slag van de Vlaamse Raad over
duidelijk bleek dat deze repressie 
zonder maat of einde eindelijk 
moet ophouden kiest deze kriste-
lijk-liberale regering voor de haat 
en weigert zij verzoening 

Eredoctor 
Op 24 mei viert de universiteit 

van Antwerpen haar 20ste ver
jaardag Dit zal uiteraard gevierd 
worden, o m door het toekennen 
van vijf „doctoraten honoris cau
sa" 

Onder hen ook pater Max Wil-
diers, de tachtigjarige academicus 
Deze docent aan de „University of 
San Francisco" is ongetwijfeld een 

Max 
Wild Iers: 
onstuitbare 
dynamiek 

van de meest erudiete Vlamingen 
van deze eeuw Hij wordt door 
iedereen erkend als een der groot
ste Teilhard de Chardin-specialis-
ten en teologen van de hele we
reld Hij ontving trouwens reeds 
vele prijzen en internationale er
kenningen 

Wildiers is bovenal ook een 
groot Vlaamsnationalist Toen wij 
vorig jaar met Max Wildiers een 
vraaggesprek hadden herhaalde 
hij zijn hartewens het einde van 
de unitaire Belgische -staat waar
door Vlaanderen helemaal zichzelf 
zou kunnen worden Opdat de 
Vlamingen ook vrij naar de buiten
wereld moeten toetreden, de be
vestiging van het wereldburger
schap 

Dit weekblad houdt eraan Max 
Wildiers heel oprecht te feliciteren 
met deze eervolle onderscheiding 
Eindelijk wordt hij ook als sant in 
eigen land erkend Proficiat' 

1 mei 
Het feest van de arbeid werd 

overschaduwd door de moordda
dige aanslag van de COC, waarbij 
twee mensen het leven heten 
Voor het ovenge viel er weinig 
nieuws te rapen De socialisten en 
kommunisten trokken, zoals ge
woonlijk de straat op en gebruik
ten dit platform als startsein voor 
de nakende verkiezingsstrijd Ook 
in de standpunten en eisen bleef 
alles bij het oude 

Van ,het Vlaams" geen woord 
Geen enkele nederlandstalige 
,rode spreker" heeft het aange
durfd de kommunautaire kwestie 
aan te raken Noch over de miljar-
dentransferten van Vlaanderen 
naar Wallonië Cen bijgevolg over 
het verlies van duizenden Vlaam
se arbeidsplaatsen) noch over de 
sluiting van de Vlaamse Verlipack-
bednjven werd iets gezegd 

Dit in schnlle tegenstelling met 
de Waalse gewestminister De-
housse die wel degelijk de terug
keer van de Voerstreek bij Luik als 
een socialistisch (anti-Vlaams) ak-
tiepunt betitelde 

Trouwens in het door de BRT 
integraal uitgezonden eeuwfeest 
van de SP kon men evenmin 
enige Vlaamse volksverbonden-
heid vaststellen En van het regis
seren van een massabijeenkomst 
in het Antwerpse Sportpaleis heb
ben de socialisten ook weinig kaas 
gegeten Het geheel liet een rom
melige, haastige en oubollige in
druk 't Wordt tijd dat de SP in de 
leer gaat bij goede regisseurs en 
betere akteurs engageert 
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ACW-CVP 

Ter ondersteuning van onze be
weringen in het hoofdartikel 
„Doorbraak" CWIJ, nr 17) stuurde 
een WIJ-lezer ons een bnef die hij 
ontving vanwege de hoofdredak-
tie van het weekblad „Volks
macht" HIJ ontving dit schrijven als 
reaktie op een lezersbrief aan de 
redaktie van het weekblad van de 
kristelijke arbeidersbeweging. 

Daann lezen we letterlijk. „ het 
ACW heeft voor het inbrengen en 
doordrukken van haar politieke 
programma geopteerd voor één 
duidelijke formule. Met name dat 
het ACW-vertrouwensmensen 
delegeert in die partij waar het 
ACW haar vertrouwen in stelt In 
de gegeven omstandigheden is dit 
nog steeds de CVF' Wel geeft de 
Volksmacht-redaktie toe dat zij 
zeer goed beseffen dat niet alle le
den van de deelorganizaties van 
de kristelijke arbeidersbeweging 
lid zijn van of sympatizeren met de 
CVP. 

Knstelijk en arbeidend Vlaande
ren weze dus gewaarschuwd: al
leen CVP-polltici zijn het vertrou
wen waard.. Alhoewel de ACW-
CVP-liefdesverhouding ooit op 
een „scheiding" moet uitdraaien. 
Misschien nog vroeger dan ooit 
verwacht Het overstappen van 
ACW-verantwoordelijken naar an
dere partijen is amper begonnen. 

Bevlaggen 
Het IJzerbedevaartkomitee 

roept de bevolking op om, ter 
gelegenheid van het aanstaande 
pausbezoek, de huizen met leeu-
wevlaggen te tooien „Meer dan 
ooit moet Vlaanderen aan de we
reld het eigen gelaat vertonen". 

Bovendien dringt de algemene 
vergadering van het IJzerbede
vaartkomitee erop aan dat alle 
wettelijke bepalingen i.v.m. de 

symbolen van de Vlaamse Ge
meenschap door alle burgerlijke 
en militaire overheden strikt zou
den worden nageleefd. 

Kerncentrale? 
De protagonisten van kernener

gie en allen die belang (voordeel) 
hebben bij de verdere uitbouw 
van kerncentrales maken zich 
klaar om de beslissing tot de bouw 
van nóg een kerncentrale erdoor 
te drukken 

Op de vergadering van „Inter
mixt", de vereniging van gemeen
temandatarissen die in een ener-
gie-interkommunale zetelen, heeft 
ekonomieminister Eyskens gepleit 
voor een achtste kerncentrale. 
Deze moet dan vermoedelijk in 
Doel komen, de vijfde in de reeks 
Ook bij de voorstelling van het 
jaarverslag van Ebes, afgelopen 
maandag, werd een lans gebroken 
voor een extra kernenergiecentra
le, en ook Ebes opteert voor Doel 

Indien er inderdaad een achtste 
centrale komt, dan mogen de Lim
burgers hun lang beloofde steen-
koolcentrale wel definitief verge
ten. Alhoewel de noodzaak van 
nog een kernenergie-eenheid lang 
niet bewezen is. Om dan nog te 
zwijgen van de ekologische be
zwaren. Voorts hebben deskundi
gen er bij herhaling op gewezen 
dat het inplanten van een vijfde 
nukleaire centrale te Doel niet 
helemaal zonder gevaren is, ge
zien de te grote koncentratie van 
kerneenheden aldaar 

Welke belangen spelen er wer
kelijk mee bij dergelijke zwaar
wichtige beslissingen-.? 

Gents antwoord 
De VU-gemeenteraadsfraktle 

van Gent reageerde biezonder 
snel en gevat op de pogingen van 
de Walen om de Vlamingen veel 

Onder de 20.000 aanwezigen op het 48ste Vlaams Nationaal Zangfeest bevonden zich zowat alle 
VU-vooraanstaanden. Uiteraard ook gemeenschapsminister Hugo Schiltz en algemeen voorzitter 

Vic Anciaux. Zij beleefden eveneens een prachtige namiddag. (Mo: studio Oann) 

meer te laten betalen voor het 
drinkwater. 

Op de agenda van de jongste 
gemeenteraadszitting stond o.m. 
een punt ter goedkeuring van ha
venwerken, geraamd op 235 mil
joen. BIJ monde van raadslid Ver-
paele vroegen de nationalisten 
dat mits inachtneming van alle 
wettelijke en administratieve be
palingen, alles in het werk zou 
worden gesteld opdat dit werk 
aan een Vlaams aannemersbedrijf 
zou worden toegewezen. De VU 
diende daartoe een resolutie in. 

De SP en Agaiev traden het 
VU-standpunt bij, maar CVP en 

Afgewerkt water 
Al dat geknies over een verzo

pen lente en het eindeloze regen
weer zou nu toch stilaan tot het 
verleden moeten behoren. Eigen
lijk moet je dolblij zijn telkens 
wanneer het regent op Vlaams 
territorium: allemaal water, gratis 
en voor niks, onbelast door het 
Waalse Gewest 

Waals water, wat is dat? Je 
kan er slechts over mijmeren. De 
overheersende win(irichting in 
onze Lage Landen is west Boven 
de zee hebben de wolken hun 
buiken vol water gezogen. De 
wind voert ze over het vlakke 
land van Brei, waar ze een be
hoorlijke portie lozen. De rest 
drijft verder oostwaarts, om er
gens tegen de Hoge Venen, waar 
de mensen al Duits spreken, in 
de dennetoppen te blijven han
gen en hun overschot kwijt te 
spelen. De barakken Fraiture en 
Michel zijn de Watertoren van 
het Land. Zo leerden we dat, een 
heel tijdje geleden reeds, toen 
het land nog één en onverdeeld 
was en de watertoren nog van ie
dereen. 

Misschien vindt Flanders' 
Technology er ooit nog eens iets 
op om de Walen een behoorlijke 
hak te zetten. De beschieting bij 
voorbeeld van de wolken zolang 
zo nog boven Vlaanderen toeven 
met het een of ander produkt dat 
de allerlaatste druppel vlak vóór 

de taalgrens naar beneden doet 
komen. En misschien zal ieder
een dan tevreden zijn. De Vlamin
gen omdat ze water genoeg heb
ben om het zélf te verkopen. En 
de Walen die een eeuwig-blauwe 
hemel krijgen zodat Bouillon 
plots in de Provence ligt Ligt 
daar geen taak voor de DIRV? 

Inmiddels, zo blijkt uit een bro
chure die ons welwillend werd 
toegestuurd door het Waalse mi
nisterie van Budget en Energie, 
willen de Walen ons niet alleen 
hun water verkopen maar ook 
dat ook wat er in zit Wallonië 
kweekt jaarlijks zo'n slordige 
tienduizend ton zoetwatervis, 
hoofdzakelijk forel. Uit het statis
tisch materiaal blijkt dat de Wa
len zelf maar één forel per hoofd 
en per jaar nuttigen. De rest 
willen ze dus kwijt Waarvan zo

veel mogelijk in Vlaanderen. Van
daar de brochure. 

Dit Waals ekonomisch oog
merk botst niet zozeer op Vlaam
se onwil, dan wel op het feit dat 
de Vlamingen hun portie zoetwa
tervis liefst nuttigen onder de 
vorm van paling in het groen. De 
brochure mikt op deze hebbelijk
heid en heeft niet minder dan 29 
Waalse recepten voor de berei
ding van Waalse vis, in de hoop 
dat de Vlaamse huismoeders en 
de paling-in-het-groen-horeca-
sektor zich willen laten bekeren. 

Maar hoe zit het dan met het 
Waals water? Is dat niet te be
schouwen als een afvalprodukt 
van de Waalse viskweek, een 
materie die zich verhoudt tot 
écht water zoals afgewerkte olie 
tot écht motorsmeersel? En wie 
wil er nou veel geld geven voor 
afval? 

Inmiddels wordt Wallonië al
maar groter. Blijkens de brochu
re van de Waalse minister van 
Budget en Energie blijkt ook de 
Pisciculture de la Commanderie 
te behoren tot het half dozijn 
grote Waalse forelkwekerijen.. 

Zoals iedere zondagswande
laar weet, ligt die viskwekerij van 
de kommanderij in Sint-Pieters-
Voeren. 

- en als we het waterhoofd 
Brussel eens trepaneerden? 

PVV stemden tegen, omdat zij dit 
„niet opportuun" achtten. Waar
door zij andermaal bewezen dat 
de zg. „opportuniteit" hen nauwer 
aan het hart ligt dan de Vlaamse 
belangen. 

Nog een vat! 
Maandagnamiddag viste het 

Oostendse loodswezen nog een 
„leeg" vat op, vermoedelijk afkom
stig van het vorig jaar gezonken 
vrachtschip „Mont Louis". Op dit 
vat stond eveneens geschreven 
„hexafluoride". Uit metingen ech
ter bleek er geen gevaar te be
staan van stralingen. 

Toch blijft het onrustwekkend 
dat schijnbaar niet de hele lading 
van dit rampenschip werd gebor
gen. De volledige waarheid over 
de vracht van de „Mont Louis" Is 
trouwens niet „boven water", of 
aan het licht gekomen. 

Aan de vooravond van een 
nieuw toeristisch seizoen moet 
men vaststellen dat het wrak nog 
steeds voor de kust ligt Wat het 
risiko op ongevallen, bij voorbeeld 
met zeilers, vergroot 

KAP 
niet met SP 

De „Werkgroep Kristelijke Ar
beiderspartij", dit IS de verzame
ling van ACW'ers die met langer 
kiezen voor de CVP, reageerde 
op de affaire-Pataer Zinder deze 
met naam te noemen weliswaar 
Paul Pataer was tot vóór enkele 
we'ken een vrijgestelde van de 
Landelijke Bediendencentrale 
(LBO, één van de beiangnjkste 
afdelingen van het kristelijk vak
verbond Maar tengevolge van zijn 
te kritische opmerkingen en 
hoogst gevaarlijke maneuvers 
werd Pataer „bedankt" voor bewe
zen diensten, en aan de deur 
gezet 

Gewiekste kerels binnen de SP 
zagen daar onmiddellijk een elek-
torale kluif in en gingen Pataer 
opvrijen. Met het doel hem straks 
op een SP-lijst te bombarderen. 
Eén en ander schijnt echter met zo 
makkelijk te verlopen. 

Bovendien heeft de „Werk
groep Knstelijke Arbeiderspartij", 
waaruit Pataer stamt verklaard 

niet akkoord te gaan met deze 
sprongen. Deze groep stelt dat ze 
wel degelijk opteert voor een on
afhankelijke, nieuwe partij. Vraag 
Is nu of Pataer de wens van zijn 
kristelijke vrienden zal opvolgen, 
of integendeel zal toegeven aan 
de rode verleiding. 

Moordenaars 
Dinsdagnacht heeft de ex

treem-linkse terreurgroep CCC 
opnieuw toegeslagen. Voor het 
eerst vielen daarbij doden te be
treuren. Twee haastig toegesnel
de brandweerlieden werden im
mers door de krachtige explosie 
gedood. De CCC-terroristen zijn 
laffe moordenaars. 

Sinds de naoorlogse repressie 
is dit land zelden het toneel ge
weest van bloedige aanslagen, 
maar door deze krapuleuze daad 
vervoegt België de eindeloos lan
ge rij van landen waar terreur tot 
één der „aktiemiddelen" behoort. 

Angstwekkend én bedenkelijk 
bovendien is het feit dat men nog 
geen enkel spoor van de daders 
schijnt te hebben. De eerste bom 
dateert nochtans van zes maan
den geleden. De BOB, zó herken
baar op elke Vlaamsgezinde mani
festatie, weet nu blijkbaar niet 
waar gezocht. 
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Vlaamse ekonomisten en syndikalisten kongresseerden 

ACV blijft 
neo-liberaal aftakelbeleid steunen 

„Het kongres stelt vast dat de industriële tewerk
stelling gestadig achteruit gaat, terwijl de werkloos
heid en onvolwaardige vormen van tewerkstelling 
toenemen. Het ACV blijft daarom een maximale 
tewerkstelling en hoogstaande arbeidsvoorwaarden 
als dé prioriteiten vooropstellen (...) Prioriteit moet ge
geven worden aan de schrapping van de indexsprong 
in 1986." 

Op het ACV-kongres (dat in 
De Haan vier dagen in 
beslag nam, de 28ste edi

tie gaf van de statutaire bijeen
komsten van de kristelijke vak
bond, en waarop het 99-jarige 
ACV een beleidsbeslissing nam 
om het syndikalisme in een „geest 
van solidariteit" uit te bouwen in de 
Europese kontekst) heeft uitein
delijk weinig nieuwigheden ten 
voordele van de arbeidersbewe
ging opgeleverd. 

Innovaties 
Om maar één voorbeeld te noe

men. In zijn slottoespraak (op het
zelfde moment van het ACV-kon
gres) heeft premier Martens tij
dens het 17de Vlaams Weten
schappelijk Ekonomisch Kongres 
in Antwerpen gepronkt met een 
aantal „innovaties" van zijn rege
ring. 

Martens V, zo zei de gelijknami
ge premier, heeft geïnnoveerd met 
het doorbreken van een aantal 
taboes. Zoals daar zijn: de ontkop
peling van de lonen aan de index, 
de devaluatie van de frank, de 
invoering van een wettelijke kon-
kurrentienorm, het opstellen van 
een meerjarenplan van het over
heidstekort. 

Op het ACV-kongres stelde de 
delegatie uit Turnhout voor, onder 
meer en vooral omwille van de 
indexmanipulatie, via het nationaal 
gezag van deze vakbond het vol-
machtenbeleid van Martens te 
verwerpen. 

Niets daarvan, repliceerde rege-
rings-schildwacht Houthuys: dat is 
een zaak van het parlement. Wij 
hoeven ons daar niet mee bezig te 
houden. 

En zo blijft het ACV het aftakel
beleid van de neo-liberale regering 
stevig steunen. Door lankmoedig 
toe te kijken. 

Kongresgangers kunnen zich 
dan wel verheugen dat enkele 
„agressieve teksten" worden op
genomen in de slotverklaringen. 
Zoals: „De inspanningen die de 
arbeiders hebbisn geleverd om het 
konkurrentievermogen te herstel
len en de werkgelegenheid te be
vorderen hebben „onvoldoende" 
resultaten opgeleverd." 

Mooi is dat, zo'n vrijblijvende 
passage opgenomen te zien in 
ACV-besluiten waarvoor de vak-
bondstop tijdens ontmoetingen 
met de werkgevers (bij voorbeeld 
in de regentenraad van de Natio
nale Bank) niet hoeft te blozen. 

Eenzaam 
Het ACV is ook nog tot andere 

vaststellingen gekomen. 

Namelijk deze: we zitten in een 
strukturele krisis en zulks is een 
uitdaging. Het ACV weet zich hier
bij gesterkt door „wat de Kerk 
sinds jaren voorhoudt inzake ar
beid, tewerkstelling, de zwakkeren 
in de maatschappij, de eerbied 

Evenwel, het ACV staat met zijn 

kompleet gebrek aan innoverende 
syndikale voorstellen niet alleen. 

Ook onder meer het ABVV laat 
in de?e krisistijd grandioos ver
stek gaan. Als er dan al eens een 
syndikale leider plots wordt afge
dankt, dan ontstaat er veel heibel. 

Niet uitgebeend 
Maar voor het overige? Voor 

het overige werken slechts de 
machtsbehoudende krachten. 

Nochtans, zo heette het op het 
ACV-kongres, werd geopteerd 
voor een vernieuwde en vernieu
wende vakbondswerking. De 
boodschap van voorzitter Hout
huys zou daarover meer konkrete 
toelichting verstrekken. 

Hij legde de klemtoon op de 

noodzaak van een internationale 
arbeiderssolidariteit 

Zulks is nu eens een nieuwig
heid. Onder meer in het kader 
„van de grondige veranderingen 
die de wereld van de arbeid on
dergaat ingevolge de derde indus
triële revolutie." Hoewel, zo werd 
voorts gesteld, „de nieuwe techno
logieën nog altijd jobvernietigend 
werken, kunnen zij in de toekomst 
nieuwe mogelijkheden kreëren. 

Over dat innovatieproces zal er 
nog enorm veel te doen zijn. Voor
al in syndikale kringen... omdat de 
vakbonden duidelijk de DIRV-trein 
aan het missen zijn. 

Kommissievergaderingen zijn 
er ai bij overvloed gepresteerd. 
Maar beleidsmaatregelen, advie
zen of opties terzake, moet de 

Het ACV blijft neo-liberaal beleid steunen. 

verstarde vakbondswereld duide
lijk nog innoverend ter tafel leg
gen. 

Zo bij voorbeeld, heeft men zich 
in de syndikale wereld oogverblin
dend vastgepind op de mogelijke 
gevolgen van de invoenng van de 
zogeheten nieuwe technologieën. 

Inmiddels staan onder meer de 
1.200 ekonomisten die deelnamen 
aan het 17de Vlaamse Weten
schappelijk Ekonomisch Kongres 
een zeer grote mijlenstap verder. 

Daar werd gesteld dat „innove
ren veel breder moet en kan beke
ken worden dan louter onder-
zoeks- en ontwikkelingswerk en 
de aankoop van moderne appara
tuur " 

In het synteserapport van pro
fessor Naert heette het onomwon
den — zij het ietwat sloganachtig 
—, „dat het management van het 
menselijk kapitaal een strategi
sche funktie van de onderneming 
moet worden." 

De mens centraal stellen. Men 
zou zich op een vakbondskongres 
wanen. 

Maar, bij het ACV alvast werd 
op datzelfde moment, eind vorige 
week en aan de vooravond van 1 
mei, die DIRV-problematiek niet 
als dusdanig uitgebeend. 

Solidariteit? 
Insgelijks heeft het ACV nagela

ten tegelijkertijd met zijn pleidooi 
voor internationale arbeiderssoli
dariteit het feit aan de kaak te stel
len dat de Vlaamse arbeiders nu 
reeds sinds decennia enorm veel 
„solidariteit" opbrengen om de 
Waalse werkende klasse (via het 
systeem van kommunicerende va
ten) een verhoogde levensstan
daard te gunnen Terwijl momen
teel in toenemende mate zware 
kurator-rekeningen in omgekeer
de nchting aan de Vlaamse werk
nemers bij aangetekende zending 
of deurwaardersexploot aangebo
den worden. 

Zulks blijft het ACV noemen: 
arbeiderssolidariteit 

voor de natuur, de wetenschap en 
de techniek en de ontwikkeling 
van de vrede..." 

Om stil bij te worden en vooral 
stil te blijven bij staan. Alleen, het 
ACV-kongres heeft zulks niet ge
daan. Want als men spreekt over 
arbeid en de zwakkeren in de 
maatschappij dan wordt het met
een overduidelijk dat het drin
gendst dient hulp geboden te wor
den aan de (langdurig) werklozen. 

Evenwel, de werkloze, ook al 
was hij eerder aktief vakbondsmili
tant, wordt vrij vlug aan zijn een
zaam lot overgelaten. 

Vaagweg stelde het ACV als 
twee grote opdrachten: de verde
diging van de belangen van de 
werkenden en de sociaalgerech-
tigden en de zorg voor de jonge 
en toekomstige generaties. 

Het is allemaal vrijblijvend, zéér 
vrijblijvend. Maar, prioriteit moet 
gegeven worden aan de schrap
ping van de indexsprong 1986..." 

De werkzoekenden hebben 
daar geen andere dan een zeer 
kleine boodschap aan. 

Vlaamse Star-Wars? 
Er is nog „goed" sociaal-ekonomisch nieuws. Zo bij 

voorbeeld gelezen in een Vlaamse krant: „Star Wars 
biedt unieke kansen voor de industrie en het onder
zoek in Vlaanderen..." 

INDERDAAD, men is reeds zo
ver gevorderd met het Star-
Warsprogramma dat het tijd

schrift „Technivisie" een kompleet 
scenario ontwikkelt inzake Vlaam
se deelneming aan het Amerikaan
se projekt, dat uiteindelijk moet 
dienen voor de voorbereiding van 
een rakettenoorlog in de ons om
gevende heelal-ruimte. 

De zakenplannen ter zake zijn 
hoegenaamd geen science-fiction. 
Er is sprake van deelnemingsinte
resse van bij voorbeeld de Deinse 
KMO LET, BELL, Siemens, het 
onlangs opgerichte „superiab MIE-

TEC, Bekaert de firma Herbelith, 
Barco Industries en Barco Electro
nics, tot en met Agfa-Gevaert en 
anderen... 

Op het eerste gezicht: goede 
perspektieven voor betere te
werkstelling in deze en nog veel 
andere Vlaamse bedrijven. Was 
het maar waar...' 

Het is zeker ook geweten dat bij 
voortjeeld laboratoria van Vlaam
se universiteiten ook voor de le
gerindustrie technologisch uitmun
tende kommunikatie- en andere 
elektronische systemen kunnen 
leveren en bijkomend innoveren. 

Evenwel, waar zijn al die inspan
ningen goed voor? Voor de ont
wikkeling van een „star-wars"-pro-
gramma waar uiteindelijk een 
vreemde mogendheid de laatste 
zeg heeft én het moment van 
militaire inzet over bepaalt Vlaam
se deelneming aan het US-Star-
Wars programma...? 

We kunnen er ons hoegenaamd 
niet in verheugen. 

Dat men die technologisch-ver-
nieuwende experimenten dan toe
past en ten nutte maakt van de ci
viele ruimtevaart waar ook al mili
taire satellieten mee gemoeid zijn, 
tot daar aan toe. 

Maar, na de raketten-diktaten 
van het Pentagon nu ook een 
levensvernietigende Star-Wars-
deelneming? 
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Oswald Van Ooteghem: 

„Volksvergiftiging 
eindelijk aangepakt?" 

„Het ministerie van Volksgezondheid staat machteloos tegen een georganizeer-
de maffia die de hele hormonenmarkt in handen heeft en daarmee jaarlijks 
tientallen miljoenen verdient Een bende gewetenloze fabrikanten en trafikanten 
wordt rijk met handel in kankerverwekkende produkten". 

Dat en nog veel meer beweerde Oswald Van Ooteghem reeds 4 jaar geleden, 
tijdens een ophefmakende interpellatie. 

Ondertussen heeft het gerecht de beweringen van de senator gestaad. Geen 
letter van zijn zware beschuldigingen hoeft hij terug te nemen. 

MISSCHIEN was zijn taal
gebruik nog te zwak. Bij 
huiszoekingen bij kwe

kers vond men bv. de diepvnes 
volgeladen met hormonenvrije 
voedingsprodukten, — voor eigen 
gebruik uiteraard. Een van de vet
mesters zou in de gevangenis 
vegetarische kost geëist hebben. 
De man was vies van gespoten 
vlees. 

De aantijgingen van Van Oote
ghem werden indertijd wegge
hoond door de CVP des faits di
vers" 

Feit IS, dat de verantwoordelij
ken zich vandaag niet kunnen ver
schuilen achter „Ich habe es nicht 
gewusst". En toch is de hormonen
zwendel sedert die interpellaties in 
stijgende lijn en tot voor kort 
ongehinderd doorgegaan Over 
haast gans het Vlaamse land wer
den overtredingen vastgesteld. 

Van erg tot erger 
Volgens de Gentse senator zou 

een dergelijk schandaal uitgeslo
ten zijn wanneer de keuring en de 
inspektie normaal zouden gebeu
ren. 

Dat is echter met het geval. Alle 
voorbeelden opsommen, zou ons 
te ver leiden. Houden we het bij 
het opvallende verschil tussen de 
openbare slachthuizen met keur
ders-ambtenaren en de privé-
slachthuizen met privé-keurders. 
„In 1978 werd in de openbare 
slachthuizen van de provincie Na
men één dier op 140 diepgevroren 
wegens lintworm-cysticercose. 
Datzelfde jaar slachtten de privé-
slachthuizen van de provincie Ant
werpen 58.118 dieren, zonder dat 
lintworm werd vastgesteld". 

Normaal zijn deze cijfers met. 
Maar wanneer men verder peilt 
naar statistische gegevens over 

de afkeunngen, dan botst men op 
een muur van onwil en onwetend
heid. Vijf jaar geleden polste Van 
Ooteghem er een eerste maal 
naar: de gegevens over de privé-
slachthuizen zijn nog steeds niet in 
zijn bezit. 

Zo mogelijk nog ergerlijker is 
het dossier van het Instituut voor 
Veterinaire Keuring. Nu 17 jaar 
geleden werd het wetsontwerp 
ingediend. In 1981 werd het goed
gekeurd. Pas vorige week, vier 
jaar later, kregen de uitvoerings
besluiten de zegen van de minis
terraad. Maar denk nu niet dat het 
Instituut daarmede operationeel is. 
Op een vraag hierover aan staats-

.mnj 
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sekretaris Aerts ontving de sena
tor volgend antwoord: „De gestel
de vragen lijken mij zo complex 
dat het mij moeilijk valt hierop 
schriftelijk te antwoorden. Mag ik 
u vragen telefonisch kontakt op te 
nemen met mijn kabinetssekreta-
ris...?" 

Over respekt voor het parle
mentair kontrolerecht gesproken! 

Groteske Aerts 
De wantoestanden in de vlees

keuring grenzen volgens Van Oo
teghem aan het ongelooflijke. Se
dert zijn eerste interpellatie zoveel 
stof deed opwaaien, ontving de 

senator heel wat brieven van keur
ders „die gedemotiveerd en moe
deloos worden en inzien dat het 
geen zin meer heeft serieus op te 
treden in de slachthuizen". 

Slechts een paar citaten. „Ik 
schrijf dit niet om mijn beroep van 
veearts te verdedigen, want op 
het ogenblik ben ik beschaamd 
over velen van hen". En nog: „De 
hervorming van de keuring moet 
dringend uitgevoerd worden,' om
dat op heden de keurder de lint
worm niet mag vinden bij zijn 
verplichte insnijdingen en de die
ren behandeld met hormonen niet 
mag signaleren". Melden we nog 
het verhaal van de wetduwe van 
een dierenarts die de benoeming 
van haar man verkocht aan de 
opvolger, en dat van de jonge 
veearts die op de vingers getikt 
wordt omdat hij te veel afkeurt: 
„De inspekteur laat monsters ne
men van oude koeien om zeker 
geen hormonen te vinden". 

Voor Van Ooteghem duldt het 
geen twijfel dat d& overheid zich 
niet gedraagt als een goed be
heerder van de slachthuizen. 
Komt daarbij, dat er voor de ontle
ding van eetwaren geen geld is. 
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o. Van Ooteghem: „Bewust of 
onbewust, Aerts is medeplichtig." 

Nederland trekt daarvoor 500 mil
joen fr. uit, België welgeteld 10 mil
joen fr. En toch had Aerts de 
groteske lef te beloven, dat de 
kontroles van vleesbereidingen 
zullen geïntensifieerd worden. Een 
brief naar de hoofdinspekteur-di-
rekteur van de vleeswareninspek-
tie leerde al snel dat de ministerië
le belofte onmogelijk kan waarge
maakt worden. 

Medeplichtig 
Het gevolg van dit alles is dat 

niet Volksgezondheid de bestrij
ding inzette, wel het gerecht Al
dus wordt eindelijk enig licht ge
worpen op de witte-boordenkrimi-
naliteit Want niet alleen vetmes
ters en groothandelaars zijn schul
dig. „De echte verantwoordelijken 
zijn de fabrikanten, de veevoeder
bedrijven en de vertegenwoordi
gers van die bedrijven. Zelfs som
mige slachthuisdirekteurs en som
mige keurders spelen een aktieve 
rol in heel die zwendel". 

En dan maar, zoals Verhofstadt, 
zich verzetten tegen de oprichting 
van een Instituut voor Veterinaire 
Keuring. Ook hij is medeplichtig, 
evenals de staatssekretaris zelf 
omwille van zijn lankmoedigheid. 
Toppunt is dat het parket zelfs op 
zijn departement moest afstap
pen. Daar werd immers aan een 
duistere Luxemburgse firma, naar 
verluidt zonder rechtspersoonlijk
heid, een vergunning van 5 jaar 
verleend voor de handel in grond
stoffen waarmede het kankerver
wekkend hormoon wordt ge
maakt. 

„Het beleid van de staatsse
kretaris is een volkomen misluk-
klg. Meer dan 3 jaar heeft hij de 
volksvergiftiging laten voortdu
ren. Bewust of onbewust is hij 
medeplichtig. En daarvoor be
staat slechts één politieke kon-
sekwentie: ontslag aanbieden en 
zo vlug mogelijk!" 
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KIMER 
De naweeën 
van een pest 

De Afrikaanse varkenspest is 
overwonnen. IVlaar de naweeën 
ervan zijn verre van geheeld. 

Zeker niet bij de kwekers-pro
ducenten. 

De getroffen maatregelen wa
ren radikaal en drakonisch, ook al 
moet volgens Franz Vansteenkis-
te toegegeven dat de totale uit
roeiing — helaas — de enig moge
lijke aanpak was. Tegen de Afri
kaanse varkenspest bestaat geen 
enkele entstof. Vragen had het 
VU-kamerlid wel bij de oorzaak 
van de epidemie en de plannen 
om in de toekomst dergelijk drama 
te voorkomen. 

Onmiddellijke toekomst voor de 
varkenshouders Is de geleden 
schade. En die is gewoon drama
tisch. Meer dan 20.000 dieren, nog 
steeds geen volledige zegezeker
heid zodat de besmette stallen 
nog maanden leeg staan, onmoge
lijkheid om ander hoeve- en veld
werk te verrichten enz. Overeen
komstig de wet verkregen de ge
troffen boeren een vergoeding 
van 100 % van de geschatte 
waarde voor de gezonde dieren, 
van 50 % voor de zieke dieren en 
van O % voor de dode dieren. 
Volgens Vansteenkiste is deze 
premie niet zozeer een schade
loosstelling, dan wel een aanmoe
diging om mee te werken aan de 
bestrijding van de ziekte. Feit is, 
dat de meest getroffen boeren het 
minst en het slechtst werden uit
betaald. Ook houdt de vergoeding 
geen rekening met de fokwaarde 
van het dier. 

„Kortom, het is zeker geen goed 
systeem, maar waarschijnlijk het 
minst slechte." 

Ook de slachthuizen, de vlees-
uitsnijders, de vleeswarenindus-
trie en de aanverwante bedrijven 
leden heel wat schade. Zwaarst 

F. Vansteenkiste: „Schadevergoe
ding laat te wensen over." 

getroffen werd de vleesverwer
kende industrie, zowat 300 bedrij
ven met samen 7.000 arbeidsplaat
sen. En in tegenstelling tot de 
fokkers en de vleeshandelaars is 
voor hen geen schaderegeling 
voorzien. 

Men z'n eis voor een regeling 
stuitte Vansteenkiste echter op 
een typisch Belgische kwaal. De 
staatssekretaris van Landbouw is 
slechts bevoegd zolang de dieren 
binnen de hoeve vertoeven. Een
maal daarbuiten wordt Ekonomi-
sche Zaken bevoegd. 

En dus... Een nieuwe interpella
tie tot minister Eyskens Is de enige 
mogelijkheid. 

SENAAT 
Tussen Voeren 
en Komen 

Nauwelijks 22 jaar geleden, bij 
de overheveling van de zes Voer
dorpen naar Vlaanderen, bestond 
in elk van deze dorpen een ge
meentelijke Nederlandstalige lage
re school. Sedertdien is dat ge
meentelijk onderwijs praktisch 
volledig verdwenen, op een kleu-
terklasje In Sint-Martens-Voeren 
na. Klasje dat onlangs nog de 
aktualiteit haalde, omdat het door 
Happart naar een bezemhok werd 
verwezen. 

En hoe tegenstrijdig het ook 
mag lijken, toch gaat het volgens 
Nelly Maes goed met het Neder
landstalig onderwijs in Voeren. Se
dert het schooljaar 1980-81 steeg 
het aantal kleuters van 67 tot 90, 
terwijl de lagere school steeds op 
ongeveer 125 leerlingen kon reke
nen. „Dit bewijst dat de Voerense 
gemeenschap haar vitaliteit niet 
heeft verloren en moedig optomt 
tegen de verfransingsdruk, een 

PARLEMENFAIRE 

SIIK>KKEIS 
MAANDAG jl. kwam de Vlaamse 

Raad In spoedzitting bijeen. 
Eenpang werd besloten een belangen-
konflikt in te roepen tegen een Waals 
ontwerp van dekreet, dat een belasting 
van 3fr. wil heffen per uitgevoerde 
kubieke meter dnnkwater 

^ O W E L in de kamer als senaat 
^ traden vorige week de defensie
specialisten op de voorgrond. Bob 
Maes vatte zijn vele bedenkingen bij 
de begroting van Landsverdediging als 
volgt samen „Met het beleid van de 
jongste jaren hebben we een leger dat 
bestaat uit mm of meer gemotiveerde 
soldaten die mm of meer geoefend zijn 
en die beschikken over mm of meer 
goed matenaal. Hierbij ligt de klemtoon 
telkens op „mm" 

ZIJN kollega Oswald van Ooteghem 
pleitte voor een sterk en onafhan

kelijk Europa, „trouw aan de NAVO 
maar toch voldoende zelfstandig om 
een eigen veiligheidskoncept uit te 
bouwen". Een dergelijk Europa is zijns 

inziens de beste waarborg voor de 
vrede op dit kontinent 

j N de kamer bracht Jan Verniers 
• 's lands defensie ter sprake. Aan 
de hand van ettelijke voorbeelden in
zake personeelsbeleid en materieel 
staafde hij de nefaste en onverant
woorde politiek van Vreven. 

A NTWERPENAAR André De Beul 
' ^ kreeg een eenpange vergade
ring achter zijn Initiatief om de OCMW-
wetgevmg te wijzigen. In de toekomst 
zullen de beslissingen tot individuele 
hulpverlening schriftelijk moeten me
degedeeld worden aan de hulpvrager 

| iJ| INDER sukses kende Willy De-
I • • saeyere met zijn voorstel van 
resolutie betreffende Chooz De afwij
zing van elke verdere participatie — 
en dit omwille van ekonomische, ecolo
gische en strategische motieven maar 
ook uit bezorgdheid over de bouw van 
een Limburgse steenkoolcentrale — 
vond geen gehoor bij de Franstallgen 
en de Vlaamse meerderheid. 

druk die deze regering nog verhe
vigde door de onwettige benoe
ming van Happart" 

Aan franstalige zijde is de situa
tie minder gunstig. Van de 434 
leerplichtige kinderen van Voeren 
volgen slechts 36 kleuters en 77 
leerlingen franstalig onderwijs. Al
les samen een daling met 40 een
heden tijdens de jongste jaren. 

Maar toch is het gemeentelijk 
onderwijs in Voeren, met uitzon
dering dus van dat ene klasje, 
volledig franstalig. Komt daarbij 
dat het, aldus Nelly Maes, „fun
geert als een desintegratieschool 
waar kinderen in plaats van een 

N. Maes: „ Vlaanderen betaalt anti-
Vlaamse indoktrinatie!" 

Waalse opvoeding een anti-
Vlaamse indoktrinatie krijgen en 
waar hun kennis van het Neder
lands wordt belet" De VU-senator 
wilde dan ook dat de minister van 
Onderwijs aan deze toestand een 
eind maakt Zeer konkreet: de 
Vlaamse gemeenschap heeft 
geen enkele reden om de franstali
ge gemeenteschool in Voeren fi
nancieel te steunen! 

Door zijn chantage met de 
Vlaamse kleuters wist Happart im
mers 16,5 Vlaamse miljoenen in de 
wacht te slepen voor de bouw van 
„zijn" gemeenteschool. Samen 
met de Vlaamse Voerenaars moet 
echter de vraag gesteld worden of 
die miljoenen niet eerder het kultu-
reel centrum van de Action Fou-
ronnaise ten goede konnen. 

Maar verder dan een waarborg 
voor de aanwending van de gel
den engageerde Coens zich niet 
„...En ondertussen moeten de Vla
mingen in Komen voor hun 
schooltje nog steeds stickers ver
kopen en Vlaamse kermissen or-
ganizeren!" 

Morgen 
scheert 
men gratis 

De belastingen zijn in ons land te hoog opgelopen. 
Zowel voor loontrekkenden als voor zelfstandigen. 

Arbeiders en bedienden stellen vast hoe groot het 
verschil wel geworden is tussen wat de patroon be
taalt en wat zij in hun loonzakje of op hun rekening 
ontvangen. Voor kaderleden en zelfstandigen is het zo 
mogelijk nog erger 

VAN een loonsverhoging van 
enkele duizenden fr. per 
maand blijven er voor de 

kaderleden na belastingen en so
ciale lasten slechts enkele honder
den frs. over. 

Voor een zelfstandige die na 
hard en goed werken geslaagd is, 
komt al vlug het ogenblik waarop 
al wat hij door een nieuwe inspan
ning méér verdient voor vier vijf
den door de fiskus wordt opge
slokt! 

Het wordt wel de hoogste tijd 
dat de staat minder naar zich toe 
trekt en het schone beginsel „loon 
naar werk" opnieuw enige beteke
nis krijgt 

Maar hoe? Diezelfde staat die 
steeds meer van de mensen af
neemt heeft bovenop nog een 
fenomenale schukj opgestapeld. 
De regeringen, allen met de CVP 
en nu eens met de socialisten dan 
weer met de liberalen, hebben 
gedurende tientallen jaren fors bo
ven hun stand geleefd. De spaar
der, vooral de Vlaamse spaarder 
en belastingbetaler heeft miljarden 
en miljarden ter beschikking ge
steld, die vergooid werden in een 
politiek geïnspireerde sinterklaas-
politiek of aangewend om de on
verzadigbare Waalse geeuwhon
ger te stillen. 

De huidige regering heeft hier
aan nog niet veel veranderd De 
lasten werden tijdens deze CVP-
PVV-regenng verhoogd zoals 
nooit te voren, maar echt ge
spaard werd er niet en de schuld 
bleef maar stijgen. 

En zie, nu belooft de regering in
eens dat de belastingen verlaagd 
zullen worden. Zij zal hiervoor 
zelfs een wet laten stemmen. 
Maar... deze wet zal slechts uitge
voerd worden na de volgende 
verkiezingen. 

Hugo Schiltz 

Hoe en waar de regering dan de 
noodzakelijke bespanngen zal 
doorvoeren weet geen mens. En 
hoe men een verdere stijging van 
de astronomische schulden zal 
beletten mag joost weten. 

Met andere woorden, wij hel> 
ben te maken met een pure ver
kiezingsbelofte. Vorige verkiezin
gen was er een partij die propa
ganda voerde met de slogan „met 
u maar de staat leeft boven zijn 
stand" en „minder belastingen en 
meer jobs". Precies het tegenover
gestelde gebeurde. 

Nu is het geen partij meer, maar 
een regering die haar toevlucht 
neemt tot een herhaling van deze 
grove marskramerstruuk Want de 
roep van „morgen scheert men 
gratis" kan het goed doen bij een 
standwerkerswedstrijd. Voor een 
regenng is zij onwaardig en onge
loofwaardig. 

Hugo Schiltz, 
VU-kamerlid. 
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Kongres weigert steun aan contra's 

Reagan krijgt opdoffer 
President Reagan heeft een opdoffer gekregen van het Kongres. Het Huis van 

Afgevaardigden heeft geweigerd 14 miljoen dollar nieuwe hulp voor de Nicara
guaanse opstandelingen, de contra's goed te keuren. Het bedrag waarom het gaat, 
nog geen miljard frank, is totaal onbetekenend in het geheel van de Amerikaanse 
begroting. Maar de politieke betekenis van de neen-stem van het Huis is allesbehal
ve onbetekenend. 

dezelfde- Washington wil demo-
kratische hervormingen in Nicara
gua En intussen zal Reagan, die 
zijn eerste grote nederlaag in het 
Kongres slecht verwerkt heeft, 
blijven doen wat hij kan om de 
contra's hulp te laten bezorgen. 

H. Oosterhuys 

VOOR het eerst hebben de 
volksvertegenwoordigers, 
waar de Demokraten in 

de meerderheid zijn, geweigerd de 
president te steunen in een buiten-
iands-politieke onderneming waar 
Reagan zelf zijn volle gewicht had 
in de schaal geworpen (en een ja-
stem had gekregen van de senaat 
waar zijn Republikeinen de meer
derheid hebben). 

Aanvankelijk rechtvaardigde 
Reagan zijn hulp aan de contra's 
door te zeggen dat hij aldus het 
sandinistisch bewind van Nicara
gua onder druk wilde zetten om 
zijn steun aan het linkse verzet in 
El Salvador stop te zetten De 
jongste bjd zei hij evenwel dat de 
hulp aan de contra's bedoeld was 
om de sandinisten ten val te bren
gen, of althans hen te dwingen de 
regenng te verruimen naar de 
oppositie toe. Het was tegen die 
laatste doelstelling dat groot ver
zet kwam in het Huis van Afge
vaardigden: het IS onaanvaard
baar dat WIJ via de contra's een 
oorlog voeren tegen een regering 
waarmee wij diplomatieke betrek
kingen hebben, zo zegden tal van 
volksvertegenwoordigers. 

„Een farce..." 
Verschillende van hen wezen er 

ook op dat Reagan erg selektief is 
in zijn bekommernis om de demo-
kratie in Centraal-Amerika. Van de 
herhaaldelijk gemelde schendin
gen van de mensenrechten in 
Guatemala schijnt hij zich veel 
minder aan te trekken dan van de 
demokratische tekortkomingen 
van de sandinisten. Toen in El 
Salvador verkiezingen plaatsvon
den die door de opposite werden 
geboycot noemde hij ze „een 
overwinning voor de demokratie." 
Maar de verkiezingen in Nicara
gua, waaraan de contra's weiger
den deel te nemen, vond hij „een 
farce". 

Naast principiële bezwaren 
sp)eelde ook het „Vietnam-syn-
droom" een rol in de houding van 
het Huis. Nu deze week de tiende 
verjaardag is herdacht van de val 
van Saigon is er in de VS opnieuw 
op gewezen dat die oorlog, die 
Amerika zo diep verdeeld heeft en 
zo'n zwaar trauma heeft bezorgd, 
als resultaat precies heeft gehad 
wat die oorlog wou vermijden: een 
kommunistisch bewind in heel 
Vietnam. Vele tegenstanders van 
Reagans beleid jegens Nicaragua 
vrezen dat een politiek van on
voorwaardelijke konfrontatie te
genover de sandinisten ook een 
averechts gevolg zal hebben ver
dere verharding van de sandinis
ten die bovendien op de steun van 
een goed deel van de bevolking 
zullen kunnen rekenen omdat de 
„gringo"-inmenging nogal wat na
tionalistisch verzet opwekt De te
genstanders van Reagans beleid 
stellen vast dat de contra's, on
danks de vele militaire en ekono-
mische hulp, weinig voet aan de 
grond krijgen in Nicaragua en ze
ker met op massale steunbetui

ging vanwege de bevolking wor
den onthaald. Die bevolking is met 
vergeten dat het grootste deel van 
de contra's aanhanger waren van 
de afgezette diktator Somoza die 
op het laatste het hele land als een 
wingewest voor zichzelf en zijn 
familie behandelde en zelfs een 
groot deel van de internationale 
hulpveriening na de zware aardbe
ving in Managua in eigen zak stak 
terwijl de bewoners van de hoofd
stad in krotten moesten leven. 

Na de kongresopdoffer besliste 
president Reagan een volledig han
delsembargo tussen de VSA en Nica
ragua door te voeren. Opschortingen 
zoals deze van het vriendschapsver
drag, handel en zeevaart worden 
overwogen. Beseft de president wel 
dat hij de Sandinisten daarmee nog 
meer in de armen van Moskou duwt? 

Vandaar dat de nee-stemmers 
in het HUIS ervan uitgingen dat 
rechtstreekse konfrontatie met de 
sandinisten alleen maar tot verde
re polarizering en antagonizering 
zou leiden, zonder daarom con
tra's populair te maken, met als 
resultaat datgene wat men juist wil 
vermijden: een Nicaragua dat ver
der in de richting van Cuba en de 
Sovjetunie wordt geduwd. 

Reagan zegt nu dat de afwijzing 
van de hulp aan de contra's een 
„aanmoediging" aan de sandinis
ten zal betekenen om binnenlands 
niets te veranderen en opnieuw 
meer hulp te geven aan het verzet 
in El Salvador. De voorzitter van 
het Huis, Thomas „Tip" O'Neill, 
zegt dat juist het omgekeerde het 
geval is. „De sandinisten weten dat 
de beslissing nipt is geweest, en 
dat het Huis binnen enkele maan

den zijn houding kan herzien als er 
geen hervormingen komen in Ni
caragua Ze hebben er nu dus alle 
belang bij het Amenkaanse Kon
gres verder gunstig te stemmen 
door werk te maken van een meer 
demokratisch b«wind" 

De sandinisten hebben van het 
Huis een vriendelijker signaal ge
kregen dan dat van Reagan wilde 
geven. Maar de boodschap blijft „Tip" O'Neill: „Kongres kan houding herzien... 

Geweld tegen „dekadente" invloeden 

Nostalgie 
om Beiroet 

Het leek de zoveelste routine-regeringskrisis in 
Libanon: wegens de gevechten in West-Beiroet tus
sen de soennistische morabitoen-militie enerzijds en 
de sjiitische Amal en de Druzen-militie anderzijds trad 
de soennistische premier Karame af Pas na een kon-
klaaf vorige week in Damascus, met de sjiietenleider 
Nahib Berri en de Druzenleider Walid Joemblatt en 
met de Syrische regeerders, wilde hij zijn ambt weer 
opnemen. 

MAAR het was meer dan 
zomaar een krisis want 
wat Karame in Damas

cus moest aanvaarden was dat 
voortaan de sjiitische en Druzen-
militie, die (voorlopig) bondgeno

ten van Syrië zijn, in West-Beiroet 
de plak zwaaien, na hun overwin
ning op de morabitoen. 

En daarmee dreigt de Libanese 
hoofdstad grondig van karakter te 
veranderen. Het is tekenend dat 

Ook in oorlogstijd bleven sommige delen van Beiroet „dekadente" paradijzen., (foto upO 

doorheen de jaren de buitenlan
ders, ook de westeriingen, de am
bassades, de buitenlandse korres-
pondenten, zich liever in West- en 
Oost-Beiroet hebben gevestigd. 
Het kristelijke Oost-Beiroet mocht 
dan rustiger en, veiliger zijn, erg 
sympatiek en aantrekkelijk was 
het niet. Weinigen voelden zich 
aangetrokken door de arrongantie 
van de maronieten (de Libanese 
kristenen), hun misprijzen voor 
hun islamistische landgenoten, de 
wijze waarop zij het vanzelfspre
kend vonden het hele land te 
domineren en als één grote „com
mercie" te beschouwen. 

Herinnering... 
De tolerante versie van de 

soenni-islam in West-Beiroet 
maakte van dat stadsdeel het ech
te Beiroet, een kosmopilistische 
stad waar mensen uit alle delen 
van de wereld zich thuisvoelden, 
waar ook de Armeense en joodse 
minderheid liever hun hoofdkwar
tieren vestigden dan in Oost-Bei-
roet 

Dat West-Beiroet was al zwaar 
gehavend door de burgerooriog 
en door de konflikten die de Israë
lische invasie van 1982 heeft mee
gebracht Nu het onder de plak 
komt van benden jeugdige Amal-
militieleden, die dromen van een 
fundamentalistisch-khomeimstisch 
systeem, die doden en plunderen 
en met aanvallen op drankgele-
genheden hun afkeer van „deka
dente" westerse invloeden ten
toonspreiden, dreigt dat Beiroet 
van vroeger helemaal slechts nog 
een nostalgieke hennnering te 
worden. 

Een nieuw betreurenswaardig 
gevolg van de Israëlische invasie 
die, zo heette het alleen bedoeld 
was om de PLO uit Libanon te ver
jagen maar die, zo blijkt elke dag 
meer, vooral het toch al instabiele 
Libanon grondig heeft dooreenge-
schud. 

H.0. 
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Willy Kuijpers in het Euro-parlement: 

„Stiltezones moeten 
wettelijk erkend worden!" 

Milieuvervuiling moet internationaal aangepakt wor
den, is een veel gehoorde uitspraak. Een der interna
tionale organen die af en toe aandacht aan deze pro
blematiek besteedt is de EG. 

Ook in het Europees Parlement staat de milieupro
blematiek dikwijls op de agenda. Zo ook tijdens de vo
rige Straatsburgzitting. Een volle dag werd eraan 
9ewijd._^ 

Voor de Volksunieparlementairen een uitstekende 
kans om hun zienswijze toe te lichten, en vooral om 
dossiers te amenderen. 

WAT onder de noemer 
„leefmilieu" valt, is on
der te delen in milieu

bescherming en konsumentenbe-
scherming. Wat dit laatste betreft 
was er het rapport-Nordmann 
over de prijsaanduiding van (niet)-
voedingsmiddelen. 

Bedoeling van het ontwerp van 
richtlijn is de konsument te be
schermen door een degelijke en 
duidelijke prijsaanduiding te voor
zien. Eigenlijk is het een logische 
voortzetting van de richtlijn van 
1 januari 1983 met betrekking tot 
de etikettering op voedingsmidde
len. Veel amendementen waren er 
niet om in te dienen. Namens de 
Volksunie werd een aanvullend 
amendement ingediend en aange
nomen over de leesbaarheid van 
prijzen ook voor slechtzienden. 

Tijdens zijn tussenkomst haaWe 
Willy Kuijpers ook nog de proble
matiek van de vergelijkende prij-
zenreklame aan, voor vele konsu-
mentenverenigingen een heet 
hangijzer. 

Stilte gebieden 
Een volgend rappoii, wa? het 

verslag-BonacIni betreffende de 
geluidshinder van reelvoertuigen. 
Voor Willy Kuijpers (schepen in 
een gemeente die reeds maanden 
geteisterd wordt door spoorweg-
lawaai en trillingen van treinen) 
een gelegenheid om te wijzen op 
het onderzoek in de gemeente 
Herne dat uitwees dat de interna
tionaal erkende ISO-geluidsnorm 
schromelijk overtreden werd. 

De richtlijn zou aan de oplos
sing van de problematiek tege
moetkomen. Zo zie je hoe de 
Europese wetgeving van toepas
sing IS op een dorpje. In zijn 
uiteenzetting hekelde Willy ook de 
lankmoedigheid van de Europese 

regeringen. De meesten hebben 
kaderwetten rond geluidshinder, 
maar meestal geen uitvoeringsbe
sluiten. Typerend is bv. dat tot 
vandaag geen enkel EG-land een 
wetgeving heeft over de geluids
hinder van reelvoertuigen. Voor 
Kuijpers is de wetgeving (richtlijn) 
slechts een begin, een ontwerp 
dat moet kaderen in een algemeen 
milieuprogramma. Zo pleitte hij 
nogmaals voor een degelijke mi-
lieu^ffektrapportering, een dege
lijk ruimtelijk beleid, zodat spoor
wegen niet meer door woonzones 
getrokken worden, en woonwij
ken niet meer bij spoorlijnen inge
plant Voorts pleitte hij, in deze tijd 
van toenemende lawaaihinder, 
voor de erkenning van „stiltege-
bieden". 

OESO-mil ieutop 
Deze maand houdt de Organi

satie voor Ekonomische Samen
werking en Ontwikkeling (OESO) 
een milieutop. 

Reden voor het Europese Parle
ment om vooraf een ontwerp
resolutie in te dienen houdende 
een advies voor de OESO. 

De resolutie legde nogmaals de 
nadruk op de aanpak van de 
grensoverschrijdende milieuver
vuiling en de noodzaak van een in
ternationale aanpak. Daarover 
verscheen een degelijk rapport, 
de Volksunie keurde het goed en 
bracht nog een aantal amende
menten aan. 

Zo o.a. wat betreft de vervuiling 
in de Derde Wereld, de milieuas-
pekten van de Lomé lll-overeen-
komst en het recht van de volke
ren in de Derde Wereld om hun 
grondstoffen zelf te beheren Willy 
Kuijfsers kwam eveneens tussen
beide, om nogmaals te benadruk
ken dat het pnnciep „de vervuiler 
betaalt" (reeds door de OESO m 

Natuurbeschermen kan nu echt niet meer bij beetjes, maar moet over de grenzen heen aangepakt worden. Zo 
stelde Willy Kuijpers het te Straatsburg. Van deze grensoverschrijdende katastrofe is de zure regen wel het 
duidelijkste bewijs. De Vlaams-nationale Omroepstichting belicht dit probleem in zijn tv-uitzending van dinsdag 

14 mei as. 

1970 vooropgesteld) geen holle 
slogan mag blijven. Het ontbreekt 
het Europese parlement dus zeker 
niet aan initiatieven op het leefmi-
lieuvlak Dat blijkt zowel uit de 

kommissievergadenngen als uit 
de tussenkomsten tijdens de ple
naire zitting. De vraag blijft echter 
hoe en wanneer deze dossiers 
door de papiermolen van de Euro

pese Kommissie en de Raad van 
Ministers zullen geraken. 

Wordt het een Europ)ees tempK), 
of een Europese snelheid? 

Rudje Bollaerts 

Bakkers met bloem 
naar Ethiopië 

Onze brood- en banketbakkers willen hun eigen bij
drage leveren in de strijd tegen de honger Het onge
wone van hun aktie is dat ze het resultaat van hun 
campagne ter plekke — met name in Ethiopië — zelf 
willen uitdelen en nagaan of hun bijdrage komt waar 
ze hoort. 

O p een perskonferentie in 
het bakkershuis op de 
Brusselse Grote Markt 

lichtte Guido Lasat, voorzitter van 
de banketbakkersbond van Brus
sel en verantwoordelijke van de 
Werkgroep Ethiopië de aktie toe. 

Reeds 30 ton 
Volledig in de lijn van hun be

roep draait de ganse campagne 
rond bloem Een eerste oproep in 
hun vakblad bracht reeds 30 ton 
bloem op. Dat deze campagne 
hoogst noodzakelijk is wordt be
wezen door het feit dat Oxfam 
recent 25 ton bloem naar Somalië 
bracht, die geleverd werd door 
bemiddeling van de Brusselse 
Bakkerskooperatieve. 

Wat willen de brood- en banket
bakkers praktisch doen? 

Hun leden vragen tenminste 
100 kg bloem te schenken. 

ledere bakker, krijgt een affiche 
om zijn klanten te melden dat hij 
de aktie steunt en zijn klanten 
vraagt om symbolisch ook één kilo 
bloem te schenken door een zelf
klever te kopen van 20 fr 

De leerlingen van bakkersscho-
len en de Centra voor Beroepsop
leiding verkopen stickers De leer
ling die de meeste stickers ver
koopt mag mee naar Ethiopiè 

Met de ingezamelde gelden 
wordt bloem besteld bij de Vereni
ging van Belgische Maalders die 
de totale tonnage vermenigvuldi
gen met 1,55 en zorg zullen dra
gen voor alle exportformaliteiten 

Ikilo 
BLOEH 

Voor meer inlichtingen, affiche 
en stikkers bellen naar de Konfe
deratie van de bakkers (mevr 
Sonja De Soomer), 02-465.2000. 
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Zangfeest blikt vooruit 

„Tussen het hart van Tijl 
en de maag van Lamme" 

ANTWERPEN — „De toekomst vormt een regen
boog, getekend door een web van vragen, door de 
angst van Orwell en het groen van onze hoop. Want 
morgen is een open vraag. Een keuze tussen ik en wij, 
tussen inzicht en verblinding, tussen het hart van Tijl 
en de maag van Lamme". 

Een schitterend Zangfeest met de traditionele 
ingrediënten, en toch ook uitkijkend naar het Vlaande
ren van morgen. 

NAAR schatting 20.000 
Vlaams-nationalisten vul
den vorige zondag het 

Antwerpse Sportpaleis tot in de 
nok Een bijna vier uur durend 
spektakel van muziek, dans, poë
zie, samenzang en toespraken. 

Voor dit laatste verwijzen we naar 
de hiernaast afgedrukte samen
vattingen. 

Het Algemeen Nederlands 
Zangverbond is er inderdaad niet 
voor teruggeschrokken om- nieu
we elementen bij dit jaarlijkse 
Zangfeest te betrekken. Zonder 
afbreuk te doen aan de stijlvoile 
traditie. 

Ria en Mieke 
Tekstauteur Jos Van der Veken 

probeerde met sukses de inter
viewtechniek uit, een uiterst moei
lijke formule in zo'n immense zaal. 
Kleinkunstzangeres Ria Geraerts 
antwoordde gevat en bewees dat 
de Vlaamse kleinkunst met dood 
is. Haar liedjes „Ik ken een land" en 

Ria Geraerts, jong 
kleinkunsttalent 

ANZ-voorzitter Portier 

„Konfederale staat!" 
De politiek belangrijkste boodschap op dit Zang

feest werd uiteraard gebracht door algemeen ANZ-
voorzitter Valeer Portier Daarbij viel het op dat Portier 
zwaar de nadruk legde op de sociaal-ekonomische 
toestand. 

PORTIER was terecht hard 
voor de manke staatsher
vorming van '80. Daarte

genover stelde hij een positieve 
benadenng, de noodzakelijke vor
ming van een konfederale staats-
struktuur. Met zeer verregaande 
bevoegdheden voor de gewesten 
en gemeenschappen. 

In dit verband is het aldus de 
ANZ-voorzitter, onduldbaar dat 
Vlaamse Raadsleden ook in het 
nationale parlement blijven zete
len, en omgekeerd. „Het onder
wijs, de gezondheidszorg, het in
dustriële beleid, de uitvoerpolitiek, 
het wetenschappelijke onderzoek, 
het toerisme en noem maar op, 
moeten door een onafhankelijk en 
zelfstandig Vlaams parlement be
handeld kunnen worden." 

Ook de totale bevoegdheid in
zake sociale zekerheid moet naar 
de gemeenschappen: „De sociale 
zekerheidstransferten van Vlaan
deren naar Wallonië zijn wij finaal 
beu!" 

Werk! 
Opmerkelijk was voorts het 

pleidooi van Valeer Portier om het 
probleem van de jeugdwerkloos
heid dringend aan te pakken. „Wat 
baat het onze kinderen naar hoge
re scholen en universiteiten te 
sturen, als we ze na het einde van 
hun vaak zware studies aan de 
stempellokalen laten aanschui

ven 7" 

Portier had overschot van gelijk 
toen hij, zonder arfbreuk te doen 
van het pionierswerk van de taal-
flaminganten, onderstreepte dat 
de huidige Vlaamse Beweging 
moet stoelen op de sociaal-ekono
mische problematiek. De voorzit
ter aarzelde evenmin om op de 
systematische ondermijning van 
de normale marktmechanismen 
door Walloniè en franskiljonse 
Brusselse financiemachten te wij
zen. 

Valeer Portier had het ook 
eventjes over het gebrek aan poli
tieke moraliteit, bij de totale politi-
zering van benoemingen in open
bare diensten: niet intelligentie, 
wilskracht en ijver gelden voor 
een benoeming, doch slechts 
slaafse onderworpenheid aan een 
part;/" Waardoor een macht ont
staat die slechts dwaasheid voort
brengt 

Waardigheid 
Het volstaat inderdaad niet te 

beweren dat de Vlamingen, dank 
zij de Derde Industriële Revolutie, 
zichzelf in de wereld zullen laten 
erkennen, indien ze met over de 
nodige financiële middelen be
schikken om daadwerkelijk hun 
plaats te veroveren op de interna
tionale markten, zei Portier. 

HIJ besloot met een optimisti
sche aanmoediging: „Wijzullen de 
moed opbrengen om op de puinen 

van de huidige krisis te blijven 
tx>uwen aan een beter Vlaande
ren in een betere wereld, niet 
alleen gebaseerd op onze materië
le behoeftan, maar evenzeer op 
onze menselijke waardigheid, tot 
statig als een eik ons volk her-
bloeit" 

„Omdat ik Vlaming ben" kregen 
een entoesiast en nadrukkelijk ap
plaus. 

Behalve Ria Geraerts zal onge
twijfeld de jonge aktrice Mieke 
Bouve als één van dé revelaties 
van dit 48ste Zangfeest blijven 
gelden. Zij is trouwens, sinds het 
jongste VU-kongres, geen onbe
kende voor VU-kaderleden en 
WIJ-lezers. Met flair en overtui
ging vertolkte Mieke Bouve de 
knappe poëtische teksten van 
Wouter De Bruyne Regisseur 
Herman Slagmulder verdient een 
pluim voor deze knappe keuze, en 
natuurlijk ook voor het geheel van 
zijn jongste Zangfeest-uitgave. Al 
had het misschien iets minder lang 
mogen duren. Vier uur in een 
stampvolle zaal lijkt ons net iets te 
lang. 

Muzikale 
klasse 

Het is onbegonnen werk alle 
muzikale medewerkers aan dit 
feest te vermelden of te bekom-
mentariëren. Onbetwistbaar is 
echter dat deze 48ste uitgave als 
een hoogtepunt in de annalen van 
het Europees Jaar van de Muziek 
kan aangestipt worden. Wat de 
koren, het orkest en de dirigenten 
ten gehore brachten was als he
melse muziek. De ouverture, bij
voorbeeld, was van de hand van 
de 28-jarige Jan Van den Roost en 
resulteerde in een fraaie bewer
king op het „Gebed voor het Va
derland". Behalve de „vaste" diri
genten Lode Dieltiens, Michael 

Scheck en Juliaan Wilmots verras
te de jonge Jos Cuppens door zijn 
fnsse leiding. 

De solist Zeger Vandersteene 
vertolkte twee gedichten van Gui
de Gezelle op een adembenemen
de wijze. Het werd heel erg stil 
toen men het „in memoriam" uit
sprak voor Karel Peeters — de 
eerste voorzitter van het Vlaams-
Nationaal Zangverbond — en 
waarbij de Brugse balletgroep Oli
via Geerolf voor de passende be
weging zorgde. Ook de Grem-
bergse kunstgroep Nele deed het 
voortreffelijk, met haar kleurrijke 
dansje op „Tineke van Heule". 

Stunt 
De stunt bestond er dit jaar in 

om, vanuit de vier hoeken, ruim 
700 schoolkinderen het midden
veld te laten opstormen. Die dan, 
onder begeleiding van hun klasle
raars, enkele eigentijdse kinder
liedjes zongen. Op deze wijze 
steunde en propageerde het ANZ 
de aktie „Elke Vlaamse klas een 
zingende klas!". 

Eén jammerlijke wanklank viel 
te noteren toen de jeugdmuziek-
kapellen opkwamen. De tamboer 
— een langharige chirolelder met 
kunstenaarsallures — die de vier 
jeugdbewegingskapellen met vas
te en bekwame hand dirigeerde, 
werd door een klein aantal onver
laten op laag-bij-de-grond uitroe
pen onthaald. Waarop de overgro
te meerderheid van de toeschou
wers afkeurend reageerde en 
deze dirigent een verdiend en 
daverend applaus bezorgde. Deze 
huiveringwekkende uiting van on
verdraagzaamheid, waaraan de 
organizatoren niets konden ver
helpen, vormde de enige valse 
noot van dit Zangfeest Al is daar 
misschien ook nog het jaarlijks 
toenemende aantal verkopers van 
allerlei soms ook „duistere" sti
ckers aan de in- en uitgang. 

27 april '86 
Natuurlijk geven we biezonder 

graag rendez-vous voor de 49ste 
uitgave van dit unieke gebeuren, 
op zondag 27 april 1986. Een feest 
om fier over te zijnl (pvdd) 

TAK-voorzitter Brentjens 

„Waar is de tijd, 
Wilfried?'' 

Erwin Brentjens, lid van het ANZ-Jeugdkomitee en 
TAK-voorzitter, hield een kort, maar krachtig pleidooi 
voor amnestie. Hij deed in dat verband een oproep 
aan het hoogste kerkelijke gezag. 

BRENTJENS moet het moei
lijk gehad hebben, die 
ogenblikken op de tribune. 

Enkele uren daarvoor was zijn 
vader, tevens VU-provincieraads-
lid, overleden. Dit belette hem ech
ter niet de amnestie-eis gloedvol 
te verdedigen. 

Hij herinnerde het publiek aan 
de geslaagde TAK-manifestatie op 
het Sint-Pietersplein te Rome op 
Kerstmis 1984. „Ik druk ongetwij
feld de innige hoop uit van de 
zwijgende Vlaamse meerderheid 
— gelovigen én anderen! — dat 
het hoogste kerkelijke gezag bij 
zijn bezoek een evangelisch geïn
spireerde amnestieboodschap 
zou richten tot de politiek-verant-
woordelijken in dit land. 

Belgische 
vleespotten 

De jonge spreker hekelde ook 
premier Martens en verwees naar 
lang vervlogen uitspraken van Wil-
fried Martens ten gunste van on
middellijke amnestie. „Geen enke
le Martens-regering heeft ooit atji-
nestie in haar regeringsverklaring 
geschreven! Maar ja, wie zichzelf 
vet mag mesten aan de vleespot
ten van de Belgische macht, hoeft 
geen oog meer te hebben voor de 
verminking van de Vlaamse le
vensaard door de repressiewet
geving!" 

Brentjens was nuchter genoeg 
om eraan toe te voegen dat we 

„...PSC, voortaan beter 
„Parti SANS Chretiens!" 

ons misschien helemaal geen illu-
zies meer hoeven te maken. In de 
huidige, Belgische machtsverhou
dingen komt er wellicht nooit am
nestie. Een reden te meer voor 
ons om te strijden voor een onaf
hankelijk Vlaanderen en voor zelf
bestuur. Trouwens, „in een zelf
standig Vlaanderen zou het on
denkbaar zijn een paus weg te 
houden van het grootste vredes-
monument ter wereld: de IJzerto-
ren," verklaarde Brentjens. Hij be
sloot met een oproep tot de jeug
dige generatie „die ons zal leiden 
nahr een eigen, Vlaams vaderland 
in een Europa der volkeren." 

2 MEI 1985 

'-'S'^itT'" 



urmriM 
11 

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

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

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

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

'm 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

uw speciaiist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 
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HIELPEN REEDS BIJ DE WASBEURT 

Met die 1 mei heeft de VU-boekhouding de rekening van deze week een dagje vroeger moeten 
afsluiten, ons verhoopte anderhalf miljoen werd dus nog niet tjereikt 1.431255 fr. is het cijfer 

van deze week. De stap naar het andeifiainniljoen ligt dus zo bij de deur! 

Lijst 10 

^ j . 

Johan Vancoppenolle, St-Toiiden 
Jos Truyen, As 
Leppens, Houthalen 
De Pelsmacker, Haaltert 
Roland Deconinck, Zulte 
D.N.B., Mechelen 
VU-afd. Herentals 
VU-afd. Denderleeuw 
Felle Verbeke, St-Niklaas 
Edi De Jonck, St-Niklaas 
Anoniem, Hasselt 
VU-Londerzeel 
Anoniem, Hillegem 
M. Van Wynsberge, Bassevelde 
Jan De Wilde, Zulte 
Jan De Moor, Gentbrugge 
F.H., Bree 
Erik Vandewalle, Izegem 
G. Verpraet, Kalmthout^ 
Anoniem, Brugge 
A.L, Kruibeke 
Maes-Van Overloop, Machelen 
U.V., Wilrijk 
Hllde Beyers 
Jan Latinne, Bocholt 
B.R., Assebroek 
Gilbert Deschrijver, Veume 
Anoniem, Zottegem 
S.R., Leefdaal 
Afdeling Burst 
Anoniem, Brussel 
Van den Brempt Opwijk 
Jan Muyidermans, Grimbergen 
Anoniem, Wilrijk 
De Laet Lennik 
Paula Cattery, Mechelen 
Wilfned Raskin, Tongeren 
Smet-Willems, Affligem 

2.000 f r. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 

_1.000fr. 
2.000 fr. 
2.000 fr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 

100 fr 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
2.000 fr. 
2.000 fr. 
5.000 f r. 
5.000 fr. 
5.000 fr. 
5.000 f r. 
5.000 fr. 
2.000 fr. 
2.000 fr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 

Anoniem, Heppen 300 fr. 
VU-Wommelgem 5.000 fr. 
Anoniem, Asse 2.000 fr. 
VUJO-Destelbergen 2.000 fr. 
Volders, Laakdal I.OOOfr. 
Ludo Vanoppen, Houthalen 1 000 fr, 
Wllfrieda Hoste, Izegem 1.000 fr. 
VU-Middelkerke 5.000 fr. 
Anoniem 100 f r. 
Anoniem, Burcht lOOfr. 
Lea Laessens, Lint 1 000 fr. 
Alfons Uyttersprot Zwijndrecht 1.000 fr. 
Anoniem, Denderwindeke , I.OOOfr. 
R. Reynaert, Brugge ' I.OOOfr. 
Anoniem, Asse 500 fr. 
Anoniem, Zonnebeke 250 fr. 
Luk Van Horenbeek, Korbeek-Lo 5.000 fr. 
Devoldere, Westkerke 5.000 fr. 
VU-afdehng, Lint 5.000 fr. 
Roeland Aelbers, St-Katelijne-Waver 3 000 fr. 
Fam. Dubois, Neerharen I.OOOfr. 
Publie Persoons, Mechelen I.OOOfr. 
P. Peumans-Meens, Millen I.OOOfr. 
Petronille Teuwen, Wemmei 1.000 fr. 
Anna-Maria Theylaert, Gent 1.000 fr. 
René Clompen, Destelbergen 1.000 fr. 
Calixte Hermans, Kortenaken 1.000 fr. 
Malschaert, Zwijndrecht I.OOOfr. 
Cells Torbeyns, Herk-de-Stad 1.000 fr. 
Arnold Winckelmans, Puurs 100fr. 
Herman Vanhaute, Kortrijk 500 fr. 
Marie-Louise Braecke, Brussel 5.000 fr. 
Rob Vandezande, Leuven 3.000 fr. 
Anoniem, Kapellen 2.000 fr. 
Georges Vermeulen, Torhout 1.000 fr. 
R.S., Sint-Truiden 1 000 fr. 
Jozef Vandenpias, Hoegaarden 3.000 fr 
Henri Geyzen, Mol 2.000 fr. 
Jons Verbeke, Izegem 1.000 fr. 
Angeline Rigole, Zwevegem I.OOOfr. 

Luc Viggria, Sint-Trulden I.OOOfr. 
-Albert Laureys, Herentals 1 000 fr. 
Anoniem, Kortenberg - I.OOOfr. 
Jan Colaert Diksmuide —^^—1,000 fr. 
Clara Govaert, Merksem I.OOOfr. 
Anoniem, Peer - I.OOOfr. 
Frederik Entbrouxk, Bóechout I.OOOfr. 
Armand Hunin, Kermt I.OOOfr. 
Dirk Vandeweerd, As I.OOOfr. 
Frans Vanransbeeck, Asse 500 fr. 
H.C., Genk 200 fr. 
Tony Beerten, Zolder 3.000 fr. 
Van Wesemale, Zeebrugge 2.000 fr. 
Vanautgaerden, Bierbeek 2.000 fr. 
Van Hertom, Eppegem I.OOOfr. 
Bossyt Zwevegem I.OOOfr. 
Uyttersprot, Denderbelle ^=000fr. 
Van Erp, Edegem I.OOOfr. 
Herman Claes, Wezenbeek-Oppem 1 000 fr. 
V.G.. Herdersem 5.000 fr. 
A. Van Damme, Erpe-Mere 3.000 fr. 
José Vervloesem, Heist-op-den-Berg 3.000 fr. 
Anoniem, Mol I.OOOfr. 
Robert De Vuyst, Bonheiden I.OOOfr. 
Anoniem, Vilvoorde I.OOOfr. 
Etienne Kiekens, Herzele 1 000 fr. 
Michel Capoen, leper I.OOOfr. 
Robert Van Ouytsel, Lier I.OOOfr. 
V.W., Gent 500 fr. 
A.B.C., Haasrode 500 fr. 
Anoniem, St-Martens-Latem I.OOOfr. 
Anoniem, Denderhoutem I.OOOfr. 
Anoniem, Nieuwenrode 1 000 fr. 
Willem Van Daele, Brussel I.OOOfr. 
Anoniem, Hasselt 5.000 fr. 
LV., Herent 200 fr. 

(vervolgt) 
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Lente is de 
merelmoeder die 
kroost uitbroedt 
in een afgedank
te dakgoot En de 
katertlie de ravi-
tailleringsvlucht 
van de merelman 
in het oog houdt 

Lente is dan 
regen, dan zon
neschijn. Een on
betrouwbaar rit
me. 

Lente is wat Felix Timmermans 
schreef: „Pallieter stond dat alle
maal bewonderend aan te zien. 
Och, hij was zo gelukkig om al 
die nieuwe heerlijkheid, om de 
zon en de wind, om de weer
komst van den uitkoom, het volle, 
open leven r 

Lente 
is... 

Lente Is de groene versnelling. 

Lente is de meimaand in Dam
me als de bloesems van de hage-
doorn openspatten en Tijl gebo
ren wordt 

Lente is die onverklaarbare 
jacht van bloed en adem en 's 
avonds helemaal bekaf zijn. 

Lente Is melkwitte lammetjes 
die late sneeuw van de madelief
jes likken. 

Lente is ontdekken dat de 
grootste liefde die is, die je nooit 
hebt gekend. 

Lente is het beetje zon dat de 
voorstadtuintjes kleurt, elke dag 
wat meer. 

Lente is de stoet van de ver
worpenen der aarde. Hun vlag
gen zien rood van de kou. 

Lente is de zomer met een 
regenfrak aan. 

Lente is de vogels die reeds 
nestelden, behalve jij en ik. 

Lente is het zomeruur, berich
ten voor duivenliefhebbers, Ma
ria-kapelletjes die niet meer ver
sierd worden. 

Lente is één takje meiklokjes 
dat 75 fr. kost 

Lente is de basiliek van Koe-
kelberg witgeschilderd voor de 
paus van Rome. 

Lente is tulpen uit Amsterdam. 

Lente is, dacht de aforist, de 
terugkeer van de verloren zoon. 

Lente is een nieuw geluid, 
maar dat wist u al. 
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Zaterdag 4 mei 
BRT 1 - 1600 

Summer Storm, film 
• BRT 1 - 18.00 
Tik Tak 
• BRT 1 - 1810 
Merlina, sene 
• BRT 1 - 1835 
Alles kits?!, diskussie 
• BRT 1 - 19.00 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 -2010 
Beter tien krises in de 
lucht-, show 
• BRT 2-21.00 
Eurovisie-Songfestival 
uit Göteborg 
• BRT 2 -2330 
Sport op zaterdag 
• Ned 1 - 1804 
Coronation Street, serie 
• Ned. 1 - 1900 
De onderste steen, diskussie 
• Ned. 1 - 20.30 
Het meisje met het rode 
haar, film 
• Ned. 1 - 2220 
Sonja op zaterdag 
• Ned. 2 - 19.40 
Onbekend monument, natuurdok 
• Ned. 2 - 20.15 
Over de oorlog die niet voorbij is, 
konfrontatie 
• Ned. 2 - 2055 
Lou Grant, serie 
• Ned. 2 - 21 45 
Het Brabants orkest, koncert 
• Ned. 2 - 22.45 
Reünie in Fairborough, film 

Zondag 5 mei 
• BRT 1 - 10.45 
Lentesymfonie met griet, kooktip 
• BRT 1 - 1100 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 1500 
Lentegroenten, kooktip 
• BRT 1 - 15.50 
De boodschap van Aland, dok. 
• BRT 1 - 16.15 
60-f-, bejaardeninfo 
• BRT 1 - 1700 
Zondagsparty, show 
• BRT 1 - 1805 
Liegebeest 
• BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot evenaar, kwis 
• BRT 1 - 2035 
Diana, serie 
• BRT 1 - 21 30 
Cinemanie, filmkwis 
• Ned. 1 - 19.30 
The tube, pop en rock 
• Ned. 1 -2010 
Van Kooten & de Bie 
• Ned 1 - 21 00 
VPRO-nieuws, reportage 
• Ned 1 - 2120 
Tijdverschijnselen, diskussie 
• Ned 1-2215 
Het Madjanek-proces, dok. 
• Ned. 2 -2010 
Panoramiek, info 
• Ned. 2 - 20.45 
Spoorzoeken in bevrijd 
gebied, dok 
• Ned 2 - 2200 
Portret van een bevrijder, dok. 

Romy Schneider, schitterend in haar laatste film „La passante du Sans-
souci" van Jacques Rouffio (1981 - Vrijdag 10 mei om 20 u. 25 op BRT 1). 

m Duits! 1 - 2020 
De ondergang van het 
„Reich", dok 

Maandag 6 mei 
• BRT 1 - 1805 
Kameleon, jeugdinfo 
• BRT 1 - 1835 
Evans eigen hoekje, kortfilm 
• BRT 1 - 2020 
Willem van Oranje, serie 
• BRT 1 - 21.05 
Villa Tempo, pop en rock 
• BRT 1 - 21.45 
Blikvanger, mode-info 
• BRT 2 - 19.00 
De hete adem van Sonora, 
natuurdok. 
• BRT 2-20.10 
Extra time 
• Ned. 1 - 2028 
Avro's Puzzeluur 
• Ned. 1 - 2125 
40 jaar na dato, dok. 
• Ned. 1 - 2235 
Karel van de Graaf, info 
• Ned 2 - 19.27 
Ja, natuurlijk; natuurkwis 
• Ned. 2 -2045 
Maggie Forbes, serie 
• Ned. 2 - 21 35 
Rondom tien, diskussie 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag, info 
• RTB 1 - 2000 
L'orchestre noir, dok en debat over 
extreem-rechts in België 

Dinsdag 7 mei 
• BRT 1 - 18.00 
Tik tak 
• BRT 1 - 18.10 
Klein, klein kleutertje 
• BRT 1 - 1835 
De smurfen, stnp 
• BRT 1 - 2025 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 2055 
Het huis van H0d, over demente 
bejaarden. 
• BRT 2 - 1900 
Webster, sene 
• BRT 2 - 2025 
In naam van de Führer, dok 
• BRT 2 - 21 45 
Int Balletwedstrijd 
• Ned 1 - 15.30 
Holiday eiland, serie 
• Ned. 1 - 17.00 
KRO's middageditie 
• Ned 1 - 1900 
Candy, candy; strip 

• Ned. 1 - 19.25 
Ravioli, serie 
• Ned. 1 - 2028 
Lou Grant, sene 
• Ned. 1 - 21.15 
Brandpunt, info 
• Ned. 1 -21.50 
De ver van mijn bed show 
• Ned. 1 - 22.40 
Tom, Dick en Harriet; serie 
• Ned. 1 - 2315 
Halve finale KNVB-Beker, 
voetbal 
• Ned. 2 -2020 
Tijdsein, info 
• Ned. 2 - 20.50 
Van U wil ik zingen, koorzang 
• Ned. 2 - 2120 
Terug naar Auschwitz, dok. 
• Ned. 2-22.45 
Den Haag vandaag 

Woensdag 8 mei 
• BRT 1 - 18.00 
Tik Tak 
• BRT 1 - 18.10 
Zeppelin, kinderinfo 
• BRT 1 - 18.35 
Midas, serie 
• BRT 1 - 19.05 
Oom Hoja gaat op reis, serie 
• BRT 1 - 2025 
Namen noemen, kwis 
• BRT 1 - 21.10 
De Biesbosch, natuurdok. 
• BRT 1 - 21.40 
Eiland, kulturele Info 
• BRT 2 - 19.00 
Chocky, SF-serie 
• BRT 2-20.10 
Videoton—Real Madrid, voetbal 
• Ned. 1 - 14.00 
One touch of venus, film 
• Ned. 1 - 19.05 
The A-team, sene 
• Ned. 1 - 20.33 
De kip en het ei, sene 
• Ned. 1 -21.05 
V=Viktorie = Vrede = Vrijheid, show 
• Ned. 1-2215 
Tros Aktua, Info 
• Ned. 1 - 22.50 
Straatje om, TV-spel 
• Ned. 1 - 23.30 
Benny Hill, show 
• Ned 2 - 1715 
Pauselijk bezoek aan Nederland 
• Ned. 2 - 1922 
Van gewest tot gewest, 
regionale info 
• Ned. 2 - 21.15 
Liefde sterk vergroot, film 

• Ned. 2 - 22.10 
Danse Sacrée, koncert 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 
• Ned. 2-23.00 
Studio sport 

Donderdag 9 mei 
• BRT 1 - 18.05 
Rondomons, jeugdfilm 
• BRT 1 - 18.30 
Moonfleet, serie 
• BRT 1 - 19.00 
Mattetaarten, kooktip 
• BRT 1 - 2020 
Hoger-Lager, kaartspel 
• BRT 1 - 21.00 
Panorama, info 
• BRT 1 - 21.50 
Dallas, serie 
• BRT 2 - 19.00 
Driedimensioneel werken, 
over video 
• BRT 2 - 2020 
Heimat, serie 
• BRT 2-21.55 
Van Jalta tot Potsdam, dok. 
• Ned. 1 - 19.00 
Countdown, pop en rock 
• Ned. 1 - 2028 
Call to glory, serie 
• Ned. 1 - 21.15 
Rur, praatshow 
• Ned. 1 - 22.00 
The Getaway, film 
• Ned. 2 -19.37 
Kenmerk, info 
• Ned. 2 - 20.00 
Het dagboek van Anne Frank, 
teater 
• Ned. 2-22.45 
Den Haag vandaag 
• Ned. 2-23.00 
Aesculaap, medische info 

Vrijdag 10 mei 
• BRT 1 - 18.05 
Klein, klein kleutertje 
• BRT 1 - 1830 
Star Trek, SF-serie 
• BRT 1 - 2025 
Passage in Sans-souci, film 
• BRT 1 - 22.15 
Première 
• BRT 2 - 19.00 
1 week sport 
• BRT 2-20.15 
Hormonen, info 
• BRT 2-20.45 
Panorama 
• BRT 2-21.35 
Horizon, wetenschap-info 
• Ned. 1 - 19.00 
De roze panter, stnp 
• Ned. 1 - 19.25 
Hotel de witte raaf, nieuwe serie 
• Ned. 1 - 2028 
Schatten en schieten, 
nieuwe stnp 
• Ned. 1 - 21.20 
Hier en nu, info 
• Ned. 1 -21.55 
Charmonie, show 
• Ned. 1 -2315 
Hill street blues, sene 
• Ned 2 - 19.40 
Een wereld, een vrede; teksten van 
Karol Wojtyla 
• Ned. 2 - 2020 
Kerk van mensen, dok. 
• Ned. 2-21.10 
Pauselijk bezoek aan Nederland 
• Ned. 2 - 22.45 
Tot de orde geroepen, 
over de jezuïeten 
• Ned. 2 - 23.35 
Veronica's super bowl, reportage 

Zaterdag 4 mei 
Reünie in Fairborough 
Amerik. tv-film met o.a Robert Mit-
chum en Deborah Kerr. Een aantal 
leden van een luchtmachtpeloton tij
dens de ooriog, komt opnieuw bij 
elkaar om hennneringen op te halen... 
(Ned. 2, om 22u.45). 

Zondag 5 mei 
Firepower 
Amerikaanse avonturenfilm uit 1979 
met o.a. Sofia Loren, James Cobum. 
Het Amerikaanse ministerie van Justi
tie maakt jacht op de schatrijke Steg-
ner. De man bevindt zich echter In 
veilige oorden buiten de Verenigde 
Staten. Om de man terug binnen de 
landsgrenzen te halen, wordt gebruik 
gemaakt van illegale metodes... (RTL, 
om 20 uJ. 

IVIaandag 6 mei 
Nevada Smith 
Amerik. western uit 1966 met o.a. 
Steve McQueen en Kari Malden. Een 
jongeman die de gruwelijke moord 
meegemaakt heeft op zijn ouders, gaat 
op zoek naar de dne moordenaars. 
(RTL, om 21 uJ 

Dinsdag 7 mei 
Les vacances de Mr. Hulot 
Komische film van Jacques Tati uit 
1953. Pechvogel Tati trekt met zijn 
gammel wagentje op vakantie naar 
Normandié. Zijn aanwezigheid is daar 
een ware nachtmerrie voor de andere 
vakantiegangers. Al wat hij doet is 
welbedoeid, maar het valt steeds 
slecht uit. (RTBF 1, om 21 u.05) 

Woensdag 8 mei 
One touch of Venus 
Amerik. musical uit 1948 met o.a. Ava 
(ïardner en Robert Walker. 
Een op Cyprus gevonden beeld van 
Venus, belandt in de handen van een 
schatnjke grootwarenhuizeneigenaar 
Whitfield Savory Hij vraagt z'n etaleur 
het beeld in een etalage te plaatsen. 
De man krijgt de schrik van zijn leven 
als het beeld niet van marmer, maar 
van vlees en bloed blijkt te zijn... 
(Ned. 1 om 14 uJ 

Donderdag 9 mei 
The getaway 
Amenk film uit 1972 met o.a Steve 
Mcqueen, Ali MacGraw e.a. 
De gangster Doe McCoy komt vnj 
door tussenkomst van een korrupte 
politicus. Hij moet er echter een tegen
prestatie voor leveren... (Ned. 1, 

om 22 uJ 

Vrijdag 10 mei 
Passage in Sans-Souci 
Franse film uit 1981 met o.a. Romy 
Schneider en Michel Piccoli. 
Romy Schneiders laatste film. Zij 
speelt LIna, de vnendin van Max Baum-
stein, een jood, die in de persoon van 
de ambassadeur van Paraguay in Pa
rijs een Duitser herkent die tijdens de 
ooriog op de Duitse ambassade m 
Parijs werkte- (BRT 1, om 20u.25) 
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„Veerf/g \aar geleden wou ik schilder worden en 

toen moest in de schilderkunst nog net alles ontdekt 
Het surrealisme en het dadaïsme waren nauwelijks 
begonnen, de abstrakte kunst moest nog uitgevonden 
en daarna de défiguratieve kunst De popart moest 
komen, het gebruik van polyester en nog honderd 
andere dingen. Ik heb er geen aandeel in gehad, want 
ik was toen het ene dikke boek na het andere aan het 
schrijven." 

Het is opmerkelijk hoe de families van gedistilleerde 
dranken zich geografisch aansluitend over vaak im
mense gebieden uitstrekken. Neem nu de familie 
waartoe onze jenever behoort. Zij strekt zich uit van 
Frans-Vlaanderen, Vlaanderen, Nederland en het Frie
se gedeelte van Noord-Duitsland (jenever), over 
Duitsland (schnapps), Skandinavié (akwavtt). Polen en 
Finland tot in de diepten van Rusland (wodka). Met de 
cognac-achtigen, de marcs, de eaux-de-vie, enz. is het 
ongeveer net zo. Uiteraard zit de aard van de 
\/orcfrtnUto haGicInnrorliönfon Haar wnrtr wool h lacon 

f 

I 

L 

f 

Het is opmerkelijk hoe de families van gedistilleerde 
dranken zich geografisch aansluitend over vaak im
mense gebieden uitstrekken. Neem nu de familie 
waartoe onze jenever behoort. Zij strekt zich uit van 
Frans-Vlaanderen, Vlaanderen, Nederland en het Frie
se gedeelte van Noord-Duitsland (jenever), over 
Duitsland (schnapps), Skandinavié (akwavtt). Polen en 
Finland tot in de diepten van Rusland (wodka). Met de 
cognac-achtigen, de marcs, de eaux-de-vie, enz. is het 
ongeveer net zo. Uiteraard zit de aard van de 
verstookte basis-ingrediënten daar voor veel tussen. 
Maar, laten we even nader kennis maken met onze 
verste broeder 

^ 9 0 begon Louis-Paul Boon 
^ ^ een aardig stukje kommen-
^ ^ " taar over zijn plastisch 
werk HIJ gaat verder „En nu ik me 
uitgeschreven weet en mijn plicht 
volbracht, en ik terugkeer naar de 
schilderkunstontdek ik dat daar 
nog weinig aan toe te voegen is Ik 
ben als schilder ontspoord ge
raakt ik weet het Ik doe het nu 
alleen nog omdat ik het niet laten 
kan Sommigen kijken tegen mijn 
schilderijen nogal negatief op Wat 
bedoel je e rmee ' vragen ze arg
wanend En hiermee word ik in 
een gevaarlijke hoek geduwd 
Want geef ik er inderdaad een 
verklanng voor, dan zal men on
middellijk zeggen zie je, hij is een 
literator, hij blijft een schrijver die 
prentjes vervaardigt bij een ver
haal En zeg ik ontwijkend dat ik er 
niks mee bedoel, dan is het ook 
niks waard Ik begrijp niet hoe dit 
komt want andere schilders mo
gen allerlei vervaardigen, geen 

DEZE première bestaat uit 
twee delen Allereerst 
„Panovana", hoogtepun

ten uit reeds bestaande balletten 
van artistiek direkteur Valery Pa-
nov Het tweede deel is de integra
le uitvoenng van de in de dansge
schiedenis zo belangnjke „Le Sa-
cre du Pnntemps", naar de welbe
kende partituur van Igor Strawin-
sky in een koreografie die Panov 
in 1977 maakte voor de Deutsche 
Oper Berlin 

De „Sacre" of „Lentewijding", 
ballet in twee bednjven en 12 
tableaux werd in 1913 in Parijs 
gekreeerd door de Ballets Russes 
in een koreografie van de grote 
Vaslav NIjinsky Dit werk, mede 
grondleggend voor de ontwikke
ling van de moderne balletkunst 
kende later nog vele andere ko-
reografische versies 

Dit ballet vol barbaarse groots
heid IS een bijna „absoluut ballet", 
vol obsederende ntmen en schnj-

mens zal het ooit in het hoofd 
opkomen te vragen wat ze ermee 
bedoelen willen Men heeft dit 
plastisch te zien, wordt dan ge
zegd Lijn, vorm, kleur En men 
maakt hierbij ook nog allerlei inge
wikkelde gebaren Wel, ik kan net 
dezelfde gebaren maken Toch 
kon ik het met nalaten, ook in dit 
schilderswerk ideetjes onder te 
brengen Sombere werken, maar 
ook werken die u hoopvol moeten 
stemmen Bitter werk, speels 
werk, ironisch wek en gewoon 
plastisch werk En werk waarvan 
ik zou zeggen nu ja, het mag er 
zijn, de braambessen zijn er im
mers ook" 

De tentoonstelling met het vrij 
eigenzinnige plastsch werk van 
Louis-Paul Boon is te kijk in het 
RTO van Mol, Leenhofstraat 33 te 
2400 Mol De tentoonstelling is op 
maandag na elke dag te bekijken 
van 14 tot 19 u van 11 tot 
26 as 

nende dissonanten, maar melo
dieus van een verbijsterende, aan
grijpende eenvoud Het is ontspro
ten uit de fantasie van Strawinsky 
„Ik zag in mijn droom een heidense 
rite oude wijzen, in een cirkel 
gezeten, keken toe hoe een jong 
meisje danste tot ze dood neer
viel dan offerden ze haar om de 
god van de lente gunstig te stem
men" 

De lente brengt de eerste zon 
— de zon die het leven zelf is, het 
middelpunt waarvan alles afhanke
lijk IS Om de zonnegod gunstig te 
stemmen moet een offer gebracht 
worden, het beste wat men vinden 
kan Een jong onschuldig meisje 
wordt door de sjamaan, de pnes-
ter-bemiddelaar met de goden, ge
kozen uit een groep maagden Als 
de verkozene na een kwellende 
spanning gekend is, voert zij zich 
al dansend tot een delinsche exta-
ze en wordt ze aan de god geof
ferd 

ODKA IS een sterk-alko-
holhoudende (40 tot 
65 graden), doorzich-

tig-heidere drank die gemaakt 
wordt uit verschillende granen 
Deze laat men eerst ontkiemen, 
zodat het zetmeel omgezet wordt 
in vergistbare suiker en vervol
gens een licht alkoholhoudende 
brij vormt Hieruit distilleert men 

Onze „wetenschappelijke" op
gave van voor twee weken, 
„Meespelen (77)", werd door 22 
lezers korrekt opgelost Wij ge
ven de gezochte antwoorden: (1) 
Georges Stephenson, (2) Max 
Planck, (3) Albert Einstein, (4) 
Zénobe Gramme (of W.E. Sie
mens, (5) Thomas Edison, (6) Ja
cobus van 't Hoff en (7) Dimitri 
Mendeljev. -

De heer Jos Dermout, Sint-
Martlnusstraat 96, 1743 Sint-
Martens-Bodegem (Dilbeek) ont
vangt deze week ons boeken
pakket Hij werd eruit geloot als 
winnaar. 

Natuurlijk gaan we door. On
derstaande, nieuwe opgave is de 
79ste m de reeks. Indien U meent 

tenslotte de wodka, die men met 
00 houten fusten laat lageren, zo
dat de drank uiterst helder en 
kwasi neutraal van smaak blijft 

Wodka IS in Rusland en Polen 
een traditionele drank, waarvan de 
oorsprong tot ver in de eeuwen te
ruggaat In die landen dronken de 
boeren van oudsher wodka die ze 

het juiste antwoord te kennen, 
stuur dit dan onverwijld naar 
WIJ, „Meespelen (79)', Barrika-
denplein 12, 1000 Brussel. Vóór 
13 mei weliswaar. Veel plezier en 
geluk. 

DEZE keer bestaat de op
dracht enn te achterhalen 
wie onderstaande uitspra

ken heeft gedaan Ook willen wij 
de geboorte- en sterfdatum van 
deze persoon vernemen Mits een 
beetje speurwerk en verbeel
dingskracht IS dit makkelijk te vin
den 

„Geweld en wapens gebruiken 
IS tegengesteld aan passieve 
weerstand, want daardoor willen 
WIJ onze tegenstrever dwingen te 
doen wat wij willen dat hij doet en 

zelf stookten, soms met een 
angstaanjagend alkoholgehalte 
De soms uit die landen uitlekken
de vormen van vergaand alkoho-
lisme zullen daar wel hun histon-
sche oorzaak vinden, al zullen de 
dorre grijsheid, avondlijke verve
ling en uitzichtloze beknotting 
door deze regimes ook wel rede
nen zijn In beide landen is het sto
ken van wodka trouwens aan 
strenge banden gelegd, met uit-
zondenng voor de voor de uitvoer 
bestemde kwantiteiten 

Toch bleef de fabrikage van 
wodka met tot de USSR en Polen 
beperkt In het aangrenzende Fin
land worden ook al aanzienlijk vele 
hektoliters gestookt al mag de 
drank er met gedronken worden 
En in de Verenigde Staten is de 
wodka-produktie stilaan een be
dreiging voor deze van de eigen 
Bourbon Whiskey aan het wor
den Zelfs België kent een gewaar
deerd wodka-merk, Relsky, waar
van het onginele recept — naar 
het schijnt — uit het post-tzansti-
sche Rusland meegebracht werd 
door een na de revolutie gevluch
te, adelijke familie Dat wodka de 
recentste decennia ook in de 
Westerse wereld zo geliefd ge
worden IS, komt ongetwijfeld door 
zijn pure, neutrale smaak, waar
door de drank geschikt is voor 
rechtstreekse konsumptie, maar 
het ook uitstekend doet in cock
tails 

wat hij niet wenst te doen ( J 
Aldus steekt passieve weerstand, 
dat wil zeggen, de zielekracht 
boven alles uit Hij is verheven 
boven wapengeweld Hij mag met 
alleen als het wapen van de zwak
ken aangezien worden De voor
standers van de fysieke kracht 
staan volledig vreemd tegenover 
de moed die van een passieve 
weerstand gevergd wordt 

De passieve weerstand ver-
knjgt resultaten die heinde en ver 
weerklank vinden, zonder een 
druppel bloed te vergieten " 

„Ik aanzie de Bntse overheer
sing als een vloek Zij heeft een 
systeem van steeds maar verder
gaande uitbuiting uitgewerkt 
Noodlottige uitgaven voor militaire 
doeleinden en voor het burgerlijk 
bestuur hebben miljoenen onmon
dige mensen in de armoede ge
jaagd 

U hebt ons op politiek vlak tot 
slaven gemaakt U hebt het funda
ment van onze kuituur ondergra
ven Zo hebt U ons volk ontwa
pend, geestelijk vernederd en van 
zijn innerlijke kracht beroofd " 

^niAoudsn 
Nu vrijdag brengt het Koninklijk Ballet van Vlaande-

So maeckt de Wael het waeter op tot waepen: 
den Vlaemschen visch acht hy verpUght 
omdat die op den drooghe ligt 
syn vogt te coopen ofsich dood te gaepen. Nu vrijdag brengt het Koninklijk Ballet van Vlaande

ren zijn derde en laatste première van het seizoen in 
het Antwerpse muziek- en teatercentrum deSingel, 
gevolgd door verdere voorstellingen daar op 4, 5, 10 
en 11 mei en op 5 en 7 mei in de Opera van Gent 

^feey}elsn 
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Alles over papier te Bokrijk 

Eens nulla materia 
nu onmisbaar 

Hoe komt het dat papier in het jaar 1500 nog be
schreven als „nulla materia", volkomen waardeloos, 
plots evenveel waarde kreeg als een goud- of zilver
stuk? Dat het onmisbaar is geworden in ons leven en 
dat men in één adem over een „vodje papier" spreekt 
en van „waardepapier". Een antwoord op al deze vra
gen vindt men in de merkwaardige tentoonstelling „Pa
pier" in het stedelijk gedeelte van het Openluchtmu
seum te Bokrijk. 

OP papier, met papier, door 
papier, van papier, over 
papier, in papier: zo kan 

men de tentoonstelling samenvat
ten. Een dagelijkse materie, veel 
gebruikt maar slecht gekend, staat 
nu in de verf, krijgt een aparte ten
toonstelling, een retrospektieve 
mag je wel zeggen. 

Te beginnen met de voorlopers, 
toen er nog geen sprake was van 
papier: de loodzware amuletten, 
de delikate zijde, het zeldzame 
papyrus en het kostbare perka
ment In de tentoonstelling zie je 
een zijden rolschildering uit Mon
golië, een Egyptisch papyrusdoku-
ment en fraaie middeleeuwse mi
niaturen op perkament 

Vodden 
Papier werd ontdekt in China 

rond 100 na Kr, maar raakte pas in 
de 14de eeuw in de westerse 
wereld ingeburgerd. De Arabische 
afkomst het „minder-waardig" ka
rakter van de grondstof (vodden) 
konden het perkament bij de kris-
tenen moeilijk verdnngen. De ten
toonstelling toont de weg van het 
papier naar het Westen, het eer
ste papier, en laat ook zien hoe het 
gemaakt werd, in de Middeleeu
wen, in de 18de eeuw en vandaag; 
met de hand, ambachtelijk en in
dustrieel. Prachtige akwarellen en 
bewegende maketten illustreren 
en verlevendigen het proces. Je 
zal er echte papierscheppers aan 
het werk zien en je mag het zelf 
proberen. Aansluitend hierbij vin
den er demonstraties drukken en 
etsen plaats, worden er films en 
dia's geprojekteerd en zal er pa
pier mogen betast en gekeurd 
worden. 

Hoofdaksent van de tentoon
stelling ligt evenwel op de enorme 
toepassingsmogelijkheden van 
het papier Van drager van een 
boodschap en waardesymbool, 
tot de konkrete verwerkingsmo-
gelijkheden toe. Papier kent wel 
drieduizend varianten die aantrek
kelijk en dekoratief kunnen zijn 
omwille van kleur, klank of struk-
tuur. Sits papier brokaat-, goud-
brons, batik: men krijgt ze allemaal 
te zien. Ook de kranten, de pam
fletten, de brieven. De oudste 
krant ter wereld is er en de kran
ten van de historische dagen 
(dood van koningin Astrid, het 
uitbreken van W.(D. II enzJ zullen 
er zijn. Brieven van Conscience, 

van Fellx Timmermans, van Anton 
Pieck. Liefdesbrieven, doodsbe-
nchten en huwelijksaankondigirv 
gen... 

Origami 

De meest estetische blikvanger 
van deze tentoonstelling komt he
lemaal aan het einde. De talrijke 
parfum-, snuif- en opbergdoosjes 
in papier-maché, de speelkaarten 
met verschillende 18de-eeuwse 
prachtexemplaren, het kaartspel 
van Dall, komen samen met het 
speelgoed en de dekoratiestuk
ken aan bod. 

In de Pastorie uit Schrlek ten 
slotte brengen kunstenaars hulde 
aan het papier Zij die in de „Fun
damentele" of ,Analytische 
Kunst", een stroming van de jaren 
zeventig, het papier herontdekten 

als fundamenteel uitgangspunt 
voor hun kunst zijn vertegen
woordigd. 

In de tentoonstelling „Papier" 
wordt ook aandacht besteed aan 
de ambachtelijke produktie van 
papier Om aan het publiek te 
tonen hoe er in de praktijk papier 
„geschept" wordt zal deze tech
niek gedemonstreerd worden. Da
gelijks zullen enkele mensen to
nen hoe papierpulp met water 
gemengd wordt hoe met een 
schepraam bladen papier ge
schept worden, hoe in die bladen 
het watermerk verwerkt wordt 
hoe handgeschept papier ge
droogd wordt en welk het uitein
delijk resultaat van deze ambach
telijke techniek is. 

Tijdens de zondagen van de 
tentoonstellingsfjeriode wordt er 
echter nog andere animatie voor
zien. Zo zullen leden van de Bel
gisch-Nederlandse Ongami Socië
teit aan het publiek tonen welke 
prachtige resultaten er met origa
mi kunnen bereikt worden. Deze 
kunst van het papiervouwen, die 
overgewaaid is uit Japan, kent 
trouwens meer en meer sukses in 
onze streken. 

Een andere vorm van papier
kunst Is het papierknippen. Hoe 
die schitterende knipwerkjes tot 
stand komen, zal tijdens een aan
tal zondagen van de tentoonstel
ling aan het publiek getoond wor
den. 

Deze demonstraties van het pa
pierknippen worden voorzien op 
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De papiermaker: de oude vod wordt wit papier... 

volgende zondagen: 26 mei, 2 juni, 
9 juni en 16 juni. 

Er worden ook demonstraties in 
ambachtelijk drukken voorzien. 
Op het handgeschept papier zal 
een, In hout uitgesneden gedicht, 
gedrukt worden. Deze demonstra
ties zullen plaatsvinden op de zon
dagen van de tentoonstellingspe
riode. 

Tentoonstellings
krant 
Een tentoonstelling is al te vaak 

gemaakt op „grote mensen-maat". 
Papier Is echter een onderwerp 
waar niet alleen volwassenen, 

maar ook kinderen dagelijks mee 
te maken hebben. Zowel op 
school als bij het spel is papier 
haast onmisbaar geworden. Om 
nu deze tentoonstelling over pa
pier ook begrijpelijk en interessant 
te maken voor het jonge publiek, 
werd er een tentoonstelllngskrant 
gemaakt Deze krant vertelt aan 
de hand van foto's en tekst het 
tentoonstellingsverhaal. 

Maar er is meer: in de krant ko
men heel wat plezierige, blezonde-
re en vreemde wetenswaardighe
den over papier aan bod. De krant 
bevat ook een geïllustreerde 
handleiding over „zelf papier ma
ken mét eigen watermerk", er is 
een hoofdstuk „spelen met pa
pier". 

Papier en boekdrukkunst gin
gen onvermijdelijk samen. Het ver
spreiden van wetenschap, reli
gieuze en politieke ideeën zijn 
onvoorstelbaar zonder papier en 
drukken. Luistert u zelf maar eens 
welke stichtende woorden bij bo-

V ^r ^J^Ê gangspnjs tot 
^^^M ^W^ .Paplw" 
^ ^ ^ ^ begrepen In 

het ticket tot 
het Openluchtmuseum van Bokrijk. 
De krant wordt er gratis aangeboden 
en de tentoonstelling blijft open tot 
16 juni, ze Is alle dagen van 10 tot 
18 u. te bezichtigen. Wie echter alles 
wil weten over wat er toeristisch te 
beleven valt in Limburg moet „Lim
burg Maand na Maand" lezen, uitge
geven door het Prov. Verbond voor 
Toerisme in Limburg, Domein Bokrijk 
te 3600 Genk(011-2Z29.58X 

Het openluchtmuseum van Bokrijk, altijd goed voor een geslaagde familie-uitstap. 

venstaande oude prent van „De 
Papiermaaker horen": „Al is het 
slecht, het komt terecht Dus word 
de oude Vod, door vlyt. Tot nut 
van nieuw gebruick bereid: So 
most de Mens het voddig leeven, 
Door wercking van een goe man
nier, Bereiden tot een wit Papier, 
Daar 'sHeereh Wil op wierd ge-
stfhreven^'zj 
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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. 

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

Volley- en voetbaltornooi, tennis, squash,, 
zv^emmen, v/andelen, volkssporten zoals sjoelen en 
bakschieten, petonque, 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. Demonstraties van worstelen en karate. 

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. 

•tti^ttfitttffrtxt 
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Eindelijk uit de schaduw van machtige buur 

De grote kans 
voor Cercle Brugge 

De klub van de „Frères" speelt begin juni de finale 
van de beker van Beigi Cercle Brugge is dan eindeijk 
toch eens onder de vleugels van het machtigere Club 
Brugge uitgeraakt Het is ze van harte gegund want 
veel voetballiefhebbers weten niet eens meer dat Cer
cle zich op een legendarisch verleden mag beroemen. 

Wordt de Heizeldroom van Cercle Brugge in 1985 waarheid? 

DE groen-zwarten, de idolen 
van „de stad" Brugge, zijn 
inderdaad met de eersten 

de besten Zij zijn de bezitters van 
het stamboeknummer 12 en tij
dens het seizoen 1900-1901 wor
den zij reeds als eersteklassers 
gesignaleerd. Het leven van de 
vereniging was lange tijd recht
streeks verbonden met het St-
Franciscus-Xavenusinstituut, de 
grote leverancier van jonge spe
lers 

Dramatiek 
Cercle werd dnemaal lands

kampioen: in 1911, 1927 en 1930. 
Aan die titels zijn grote en zelfs 
aangrijpende verhalen verbonden. 
In 1911 kon Cercle op de slotdag 
thuis kampioen worden indien de 
match tegen het tweede gerang
schikte... Club Brugge, niet werd 
verloren. Club leidde tot in de 
laatste minuut met 1 —0. Toen 
maakte Frans Lantsoght gelijk! De 
tweede landstitel was geladen met 
dramatiek Tijdens een vnend-
schappelijke wedstrijd te Rijsel 
werd achterspeler Albert Van Coi-
le ernstig gekwetst Vierentwintig 
uur later overleed de ongelukkige 
aan de gevolgen van een inwendi

ge bloedstorting. Hij kreeg een 
koninklijke begrafenis maar enke
le dagen nadien moest Cercle op 
Daring Brussel de beslissende 
kampioenschapswedstrijd spelen. 
Winnen was nodig om Beerschot 
van een vierde opeenvolgende 
titel af te houden Halfweg leidde 
Daring met 3 — 1 maar in de twee
de helft werden de Bruggelingen 
gedreven en gestuwd door de 
mysterieuze krachten in de sport 
Ze wonnen met 5—6... In die tijd 
probeerde men nog zoveel moge
lijk doelpunten te maken. 

De derde titel werd in tragi
komische omstandigheden bin
nengehaald. Zij werpen een licht 
op de omstandigheden waarin 
voetbal toen werd beoefend. Ant
werp ging de laatste speeldag in 
met één punt voorsprong. Het zou 
thuis tegen Standard, toen een 
zeer bescheiden middenmoter, ze
ker kampioen worden. Cercle 
volgde op één punt en mocht de 
kompetitie in eigen stadion tegen 
Lierse afsluiten. Cercle won op 
een draf je met 4—1. Het publiek 
verliet rustig het stadion en de 
spelers zochten eerder gelaten de 
kleedkamers op. De vreugdetafe
relen waren immers de Schelde-

stad voorbehouden... Tot Flori-
mond Van Halme, één van die 
legendarische figuren, in voetbal-
uitrusting in zijn jas sprong, naar 
een café liep en telefonisch pro
beerde bevestiging te krijgen van 
het algemeen vermoeden. Het 
duurde een half uur eer hij terug
kwam met de ongelooflijke mede
deling: Antwerp was geklopt en 
Cercle was kampioen. Van een 
volkshulde kon toen geen sprake 
meer zijn. Iedereen was naar huis... 

Dalen en... 
in het klubblad van Cercle zou, 

aldus René Marien in zijn geslaagd 
boek „100 jaar voetbal en kluble-
ven", volgend huidegedicht ver
schijnen: „Op drieëntwintig maart 
werd deze slag geslegen, de slag 
waarin voor ons 't mysterie was 
gelegen. Antwerp de groote club 
en vroeger kampioen, moest met 
vijf goals om drie voor Cercle 
onderdoen. Terwijl hier op ons 
plein de mannekens van Lier, ge
slagen werden met een scoor van 
één om vier". 

Voetbalklubs hadden toen nog 
een sterk bewogen „ziel" Ze 
dachten niet uitsluitend aan de 
cijferskolom met inkomsten en uit
gaven. 

... klimmen 
Toch zou Cercle nadien een 

lange terugval kennen. De klub 
vernieuwde noch haar opvattin
gen, noch haar strukturen. Zij hield 
zich recht aan figuren van onge
woon formaat Aan doelman Braet 
onder meer. Een reus met handen 
als klauwen. Aan André Saeys en 
aan Lowitje Versyp 

Cercle ging dalen en klimmen. 
Halfweg de jaren zestig degra
deerde de klub naar... derde klas
se. Veroordeeld wegens poging 
tot omkoperij. Een duistere zaak 
die de KBVB een veroordeling 
door de burgerlijke rechtbank op

leverde. De benadeelde klubleider 
van Cercle voerde aan „dat de 
rechten van de verdediging niet 
waren gevrijwaard en het dossier 
voor aanvang van de zitting niet in
gezien mocht worden". Een oud 
ieer zouden we durven zeggen 
want voor enkele maanden hoor
den we Standard- en Waterschei-
spelers dezelfde klachten formule
ren... 

Cercle geraakte op een erg 
omstreden manier uit het moeras. 

Eendracht Aalst won de titelmatch 
op Cercle maar verloor de titel 
omwille van een administratieve 
vergissing: een veldspeler werd 
vervangen door een doelman en 
dat mocht toen nog niet Er volg
den wekenlange polemieken in de 
dagbladen en de kalvarietocht van 
Eendracht eindigde ten slotte bij 
het Uitvoerend Komitee dat tot 
veler ergernis Cercle in het gelijk 
stelde. Reglementen moeten nu 
eenmaal naar de letter en niet naar 
de geest worden toegepast 

Urbain Braems 
Cercle promoveerde maar 

werd er in den lande niet onmid
dellijk populairder door. Daarvoor 
zorgde echter trainer Braems die 
bij Cercle aan een suksesrijke 
carrière in ons topvoetbal begon. 

Urbain verkocht zijn waar op en 
rond het veld. Zijn ploeg vaarde er 
wel bij. Cercle promoveerde in 
1971 naar de eerste klasse en 
houdt sindsdien (het seizoen '77-
'78 uitgezonderd) met bescheiden 
middelen redelijk goed stand in de 
eerste klasse. Redelijk goed om
dat de klub eigenlijk niet uit de 
schaduw van het breder in de 
volksgunst levende Club Brugge 
kan treden. Cercle-heeft weinig of 
geen aanhangers in de provincie. 
Het rekruteert zijn trouw maar 
beperkt supportersbestand al de
cennia lang uit dezelfde kringen: 
uit de stedelijke middenstands
klasse. Mede daarom vaart de 
vereniging op eigen kompas. Dure 
transfers waren nooit mogelijk 

een heel vaak moesten de betere 
spelers aan rijkere klubs worden 
afgestaan. 

Aan Club (Bailliu, Moelaert San
ders, Verheecke, Querter enz.), 
aan het eens grote sier makende 
RWDM (Bennie Nielsen en Mor
ten Olsen), aan Anderlecht (de 
eens enorm veel belovende Fran-
kie Van Haecke). Cercle is er 
schijnbaar niet ongelukkiger door 
geworden. Het heeft ovengens 
ook grote trainers gelanceerd: 
Braems, Grijzenhout, Houwaart en 

nu wellicht ook nog Georges Lee-
kens die het voor zijn debuut in de 
eerste klasse opmerkelijk goed 
doet Zodat Cercle voor zichzelf 
blijkbaar toch nog een eigen taak 
ziet weggelegd in ons voetbal. 

Europees? | 
Cercle krijgt over enkele weken 

een unieke kans om voor het eerst 
in zijn bestaan een Europese kwa-
lifikatie af te dwingen. In de beker 
van België gooide het eigenlijk nog 
nooit hoge ogen. Het won die 
zilveren bokaal (?) al eens in 1927 
toen Tubantia in de eindstrijd met 
2 — 1 werd afgedroogd. Maar aan 
die overwinning hingen toen nog 
geen vergelijkbare voordelen vast 

Cercle kan op de Heizel vanuit 
zijn geliefkoosde stelling voetbal
len: die van de underdog, die van 
de ploeg die mets te verliezen 
maar alles te winnen heeft Beve-
ren, dat aan zijn laatste week als 
regerend landskampioen bezig is, 
weze dus verwittigd. 

Cercle kan zich dit jaar duidelijk 
„zetten" wanneer het dat echt wil. 
Het zal worden opgejaagd en ge
dragen door ervaren spelers als 
Courant en Krncevic die nog 
graag eens van de roem willen 
proeven alvorens misschien el
ders een ander geluk te gaan 
zoeken. Tiet zal gestuwd worden 
door het entoesiasme van een stel 
(jonge) klubspelers die beseffen 
dat ze misschien nooit nog zo'n 
grote kans krijgen. Wie beweert 
dat Beveren—Cercle een zwakke 
finale wordt zou dus wel eens 
kunnen mistasten. 

9,75 % 
Uw hypotheek 

wordt betaalbaar 
Vanaf 25 maart werden de momenteel 11,75%. Wist U 
tarieven voor hypothecaire dat u met een rentevcrmm-
leningen bij de Groep Ar- dering van 1% op een kre-
genta met 0,50% verlaagd. diet van 3 mio op 20 jaar 
Trouwe spaarders kunnen niet minder dan 500 000 fr. 
voortaan een lening aangaan bespaart ? 
vanaf 9,75%. Een soepele beslissing bin-
Lenmgen voor iedereen en nen de 10 werkdagen kan ge-
voor alle doeleinden worden waarborgd worden 
toegestaan vanaf 10,75%. Het loont dus de moeite om 
De marktrentevoet beloopt eens te informeren - geheel 

vrijblijvend - bij 
de Groep Argenta 

Antwerpen: Belgiëlei 144 - tel. 03/230 7810 post 300 
Oostende : Stockholmstraat 39 - tel. 059/704662 
Roeselare: Meiboomlaan 5-7-9 - tel 051/22 8469 
Tongeren: Neremweg 3 - tel. 012/23 58 41 

of bij één van haar meer dan 1.000 erkende krediet- bemidde
laars. 

Ook op afbetalingskrediet 
werd op 25 maart een aan- Groep Argenta bedraagt dan 
zienlijke rentedaling doorge- nog slechts 0,60% voor le-
voerd. Het maandelijks la- dereen en voor gelijk welk 
stenpercentage bij de doel. 
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Een tragisch figuur door zijn ministers 
in de steek gelaten... 

Nog eens 
de koningskwestie 

19 

Vorig jaar publiceerde Paul Theunissen een boek over de koningskwestie dat de 
aandacht verdient van diegenen die nog gïnteresseerd zijn in deze spannende 
episode uit onze geschiedenis. De koningskwestie behoort nu wel voorgoed tot 
het verleden, is reeds vergeten, maar velen zullen zich toch nog steeds de vraag 
stellen hoe en waarom koning Leopold III, na zijn terugkeer er toe gekomen is of 
ertoe gebracht werd te abdikeren. 
• De gebeurtenissen tijdens die beslissende dagen en uren bleven met een waas 
van geheimzinnigheid omhuld. De schuld werd toen gegeven aan de CVP en de 
verontwaardiging was zo groot dat in de schoot van de CVP een onderzoekskom-
missie opgericht werd die echter de gewenste opheldering niet heeft gebracht 

SOMMIGE leidende figuren 
uit de CVP werden toen 
beschuldigd van verraad. 

We mogen er wel even aan henn-
neren dat de CVP-PSC zich in die 
jaren manifesteerde als de partij 
van de koning en de terugkeer op 
de troon van de koning eiste. 
Overbodig te herinneren aan de 
resultaten van de volksraadple
ging. Dank zij de koningskwestie 
had de CVP-PSC de verkiezingen 
van 4 juni 1950 gewonnen en de 
absolute meerderheid behaald in 
kamer en senaat Men mocht dus 
verwachten dat deze partij koning 
Leopold III terug op de troon zou 
brengen. Hfet liep anders af. Van
daar de grote ontgoocheling en de 
woede van de aanhangers van de 
koning die massaal voor de CVP 
gestemd hadden en zich bedro
gen voelden. Het boek van Paul 
Theunissen behandelt met de hele 
koningskwestie. 

De auteur beperkt zijn onder
zoek tot het jaar 1950: de ontkno
ping van de koningskwestie. 
Nauwgezet heeft hij alle (toegan
kelijke) bronnen onderzocht en 
gepoogd dag na dag en tijdens de 
beslissende dagen uur na uur de 
gebeurtenissen op de voet te vol
gen en te rekonstrueren. Het werd 
een spannende speurtocht om de 
waarheid op het spoor te komen 
en het is dan ook een erg boeiend 
boek geworden. 

Hoewel het van sommige zijden 

gekontesteerd werd menen wij 
dat de auteur zeer objektief te
werk gegaan is en ongetwijfeld 
zeer dicht bij de waarheid geko
men is. Het is onmogelijk een 
volledige samenvatting te geven 
van een zo gedetailleerd boek. Wij 
beperken ons dan ook tot een 
aantal vaststellingen die wel de 
belangrijkste zijn. Vooreerst 
meent de auteur te mogen vast
stellen dat er in de CVP — achter 
de schermen — verdeeldheid 
heerste, en dat een aantal promi
nente CVP'ers de terugkeer van 
de koning op de troon met wenste 
of niet mogelijk achtte. Schijnbaar 
waren zij voor de terugkeer van 
de koning, maar in werkelijkheid 
geloofden zij er niet in. Zij wilden 
de koning laten terugkomen, om 
hem, na een huldebetoon, te laten 
abdikeren ten voordele van zijn 
zoon. Maar zij durfden dit niet 
zeggen. Toch zullen zij uiteindelijk 
hun wil doorzetten en opleggen 
aan de koning. 

Een tweede belangnjke vast
stelling is wel dat koning Leopold 
zich tot het uiterste verzet heeft 
tegen een troonsafstand en uitein
delijk slechts gezwicht is voor de 
bedreiging van de regering, die — 
in de dramatische omstandighe
den die het land toen doormaakte 
— ontslag nam en weigerde nog 
in te staan voor de ordehandha
ving. In feite is het de CVP-rege-
ring Duvieusart die de koning ver
plicht heeft tot troonsafstand. Dit 

stond in de brief die de koning aan 
de eerste minister overhandigde 
Volgens Theunissen schrok de 
regenng ervoor terug deze bnef 
t>ekend te maken en zou zij hem 
vervalst hebben. 

Men dient natuuriijk rekening te 
houden met de omstandigheden 
In hei Vlaamse land was het vnj 
rustig, maar Wallomè stond in rep 
en roer en er heerste een revolu
tionaire toestand 

Dat de Waalse eerste minister 
Duvieusart biezonder gevoelig 
was voor de situatie in Wallonië 
ligt voor de hand De enige minis
ter echter die de koning trouw 
bleef was Albert De Vleeschau-
wer, minister van Binnenlandse 
Zaken. Het was een tragische 
situatie waann koning Leopold 
zich uiteindelijk bevond. 

De auteur belicht ook uitvoeng 
de achtergrond, de tegenstelling 
tussen Vlaanderen en Wallonië, 
het gevaar van een scheunng die 
een einde zou hebben gemaakt 
aan de Belgische Staat, de stakin
gen en het geweld in Wallonië, de 
bedreiging van een Waalse mars 
op Brussel, enz... 

Men krijgt de indruk dat de 
regering de zaken uit de hand had 
laten lopen en niet meer in staat 
was (of met meer bereid?) de 
orde te handhaven. 

Een bekommernis (of een argu
ment) van de koning was dat 
toegeven aan de Waalse minder-

De koningskwestie zweepte de massa op, zoals nooit eerder en later ge
beurde 

heid met te voorziene reakties zou 
teweegbrengen bij de Vlaamse 
meerderheid, die tegen troonsaf
stand gekant was en de koning 
trouw bleef. Blijkbaar hebben de 
ministers, ook de Vlaamse minis
ters, zich met laten beïnvloeden 
door dit argument en hebben zij 
weinig belang gehecht aan de 
mogelijke reakties in het Vlaamse 
land. 

Verwarring 
Ik treed in deze samenvatting 

met in biezonderheden, zoals de 
onderhandelingen tussen de par
tijen en de pogingen om de koning 
te bewegen tot een „uitgestelde 
troonsafstand", met onmiddellijke 
•delegate van zijn macht aan de 
koninklijke pnns 

Wanneer men poogt de toe
stand te overzien en rekening 
houdt met alle faktoren kan men 
ertoe komen de vraag te stellen of 
een andere afloop mogelijk was. 

Maar dit doet mets af aan de 
vaststelling dat hoe dan ook de 
CVP een zeer bedenkelijke en 
onbetrouwbare rol gespeeld 
heeft, door eerst de massa op te 

SIEMENS 

Liefde voor het leven! 
Met de nieuwe 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 alles méé : 
• roestvrij stalen trommel en kuip, uw garantie voor 

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

toets kleine was en temf>eratuur naar believen 
instelbaar 

Vergelijk... en kies Siemens l Raadpteegdej 

zwepen, trouw te zweren aan de 
koning, en plechtig de terugkeer 
van de koning op de troon te 
beloven De mensen hebben dit 
geloofd Met dit programma won 
de CVP de verkiezingen en be
haalde de meerderheid 

Nadien echter is het de CVP 
geweest, de CVP-regenng, die in 
feite de koning onder bedreiging 
met ontslag verplicht heeft tot 
troonsafstand 

Het IS met fraai geweest en men 
heeft dan ook gepoogd zoveel 
mogelijk verwarnng te zaaien en 
valse voorstellingen te versprei
den 

Uiteindelijk wist niemand wat er 
precies gebeurd was, en dat was 
ook wel de bedoeling Het doel 
van de auteur van dit boek is dan 
ook geweest opklanng te bren
gen, leugens en valse voorstellin
gen te doorprikken, en achter de 
waarheid te komen Gemakkelijk 
was dit met, maar we menen toch 
te mogen vaststellen dat de auteur 
er grotendeels in geslaagd is 

Dit boek IS ook leerrijk omdat 
het ons leert hoe een land in 
knsismomenten geregeerd wordt 
en hoe weinig stichtend dit is, al is 
het misschien menselijk 

Niet fraai 
Men kan nu oordelen zoals men 

wil over kqning Leopold III, maar 
men zal moeilijk kunnen ontken
nen dat hij een tragische figuur ge
weest IS, die meer dan eens in dra
matische ogenblikken, door zijn 
ministers in de steek gelaten werd 
en alleen stond, alleen met zijn 
verantwoordelijkheid als vorst 

Ik schreef reeds dat de hele 
koningskwestie nu tot het verie-
den behoort maar al wie belang
stelling heeft voor het politieke 
bedrijf, voor de gedragingen van 
politiekers, zal dit boek graag le
zen en erdoor geboeid worden 
Men kan er een besluit uit trekken 
het was met fraai 

FVdE 

Ontknoping van de Konings
kwestie, Paul Theunissen. Uitg. 
De Nederlandsche Boekhandel, 
Kapellen, 550 fr. 
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Voorjaarsaktie '85: 

VU-BETOGING 8 JUNI TE HASSELT 
W E R 

Terwijl de aktie „Werk in een Vlaamse staat" stilaan uitdeint over gans 
Vlaanderen, dient zich voor alle VU-afdelingen een nieuwe en dringende op
dracht aan: de betoging van 8 juni te Hasselt 

Met deze betoging plaatst de Volksunie een punt achter haar voorjaarsak
tie. En uiteraard moet dat een orgelpunt worden. 

De betoging in de straten van Has
selt moet slagen Massaal moet de 
partij getuigen van haar \N\\ om de 
werkloosheid in een Vlaamse staat het 
hoofd te bieden 

Vanuit alle hoeken van het Vlaamse 
land moeten op 8 juni volle autobussen 
nchting Hasselt rijden De hoofdstad 
van Limburg moet zwart-geel gekleurd 
zijn met bordjes „Werk in een Vlaamse 
staat" 

Nuttig en aangenaam 
Aarzel dus met Mobiliseer zo snel 

mogelijk al uw leden en militanten En 
waarom met maak er met uw afdeling 
een gezellige gezinsuitstap van en 
geniet na de middag van het prachtige 
aanb)od dat de Limburgse afdelingen u 
aanbieden Kortom, paar het nuttige 
aan het aangename 

Voor de betoging zelf wordt op 
zaterdag 8 juni om 11 u verzamelen 
geblazen aan het Kolonel Dussartplein 
Van daaruit gaat het naar de Grote 
Markt 

Daar vindt uiteraard een korte mee
ting plaats, met onder meer algemeen 
voorzitter Vic Anciaux. 

Limburg ontvangt 
Tijdens de namiddag bieden de Lim

burgse afdelingen een VU-familiefeest 
aan de andere afdelingen van het 
Vlaamse land aan Reeds heel wat 
afdelingen zijn hierop ingegaan 

Roeselare trekt naar Genk Oude
naarde, Mortsel en Brussel bekvech
ten om Bilzen Brugge vulde reeds drie 
autobussen met als eindbestemming 
resp Bree, Heusden-Zolder en Bilzen 
Vermelden we nog Groot-Aalst dat de 
voorkeur liet gaan naar Overpelt-Neer-
pelt 

Verder werden reeds autobussen 
ingelegd vanuit Izegem, Sint-Amands-
berg, Mechelen en Leuven. 

Kijk dus met langer de kat uit de 
boom Beleg zo snel mogelijk een 
autobus en neem kontakt met het 
Algemeen Sekretariaat (02-2194930) 
Wie eerst belt eerst kiest uit het 
aanbod van de Limburgse afdelingen 

Dat aanbod is deze week trouwens 
geweldig toegenomen Nog eenmaal 
zetten we alle afdelingen op een njtje 
Volgende week begint de afvalling de 
gast-afdelingen met bezoek vallen 
weg Wees dus snel 

Bilzen 
met onder meer een bezoek aan 

Aldenbiezen, Rijkhoven enz Dit alles 
met een gids 

Borgloon 

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-
dehng in een enige omgeving 

Beringen 

biedt een koffietafel aan en een 
bezoek aan het Koersels kapelletje 

Lommei 

laat genieten van een Kempense 
koffietafel en een toeristische rondnt 
doorheen de streek 

Overpelt-Neerpelt 

kunnen twee afdelingen aan voor 
een koffietafel en een rustige wande
ling 

Zutendaal 

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

Tongeren 

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 Plimusbron 's Avonds kan zelfs een 
koncert in het kader van het Festival 
van Vlaanderen bijgewoond worden 

Tessenderio 

organizeert een piknik en een wan
deling in een prachtig natuurgebied 

Genk 

dient een lichte maaltijd op en wan
delt in het natuurgebied „de Maten" 

Riemst 

programmeert onder meer een be
zoek aan de ondergrondse mergel-
groeven met champignons 

Voeren 

kan tot twee autobussen de baas en 
trekt uiteraard op stap in het prachtige 
landschap 

Maaseik 

IS een mooie stad en plant dan ook 
een historische stadswandeling 

Heusden-Zolder 

pronkt uiteraard met de omloop van 
Terlamen en het natuurparkt „Bovy" 

Verder zijn er nog de afdelingen van 
Bocholt Meeuwen-Gruitrode, Peer, 
Dilsen, Maasmechelen, As, Sint-Trui
den, Lummen en Herk-de-Stad die 
bereid zijn op 8 juni te verbroederen 
met een andere afdeling uit het Vlaam
se land Hun programma bereikte ons 
nog met 

Maak er met uw afdeling op 8 juni 
dus een gezellige uitstap van. Het 
mooie Limburg moet niet aangepre
zen worden- Wees er dus snel bij. De 
VU van Limburg heet u hartelijk wel
kom! 

Het VU-partijbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 30 april 1985 heeft 
algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers. 

Water 
Als federalistische partij willen wij 

de Walen het recht met ontzeggen 
beslissingen te nemen inzake de wa
terwinning Maar de Volksunie wil toch 
eraan hennneren dat zij, reeds op haar 
kongres van haast 15 jaar geleden, 
gewezen heeft op de noodzaak voor 
Vlaanderen beslissingen te nemen ten
einde onafhankelijk te worden van 
Wallonië inzake de waterwinning Wij 
betreuren ten zeerste dat men in de 
andere Vlaamse partijen verwaarloosd 
heeft deze maatregelen te treffen 

WIJ willen de Waalse inzichten over 
het gebruikmaken van hun eigen auto
nomie stellen tegenover de Vlaamse 
laksheid Het moet toch voor iedereen 
duidelijk zijn dat de zware belasting die 
het Waals dekreet voor Vlaanderen 
zou betekenen politiek onaanvaard
baar IS op een ogenblik dat Vlaanderen 
miljarden bijlegt voor Wallonië Gezien 
het Waals ontwerp van dekreet acht 
de VU bijgevolg het moment biezon-
der njp dat Vlaanderen van zijn kant 
zou beslissen de miljardentransferten 
stop te zetten Meer in het biezonder 
willen WIJ minister Eyskens erop wijzen 

Hugo Schïltz 

Werkloos! 
Ook nutteloos? 

Vlaams Nationale Standpunten 
PfTiadipK riummer 2 /3 jsargsog 1984-1986 

De brochure „Werkloosi Ook nutteloos^" van de hand van minister 
Hugo Schiltz is net verschenen het betreft een dubbelnummer in de 
reeks „Vlaams-Nationale Standpunten". U kunt deze onginele visie van 
de VU-politicus thuis krijgen door te schnjven of te bellen naar het 
Vlaams-Nationaal Studiecentrum vzw, Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel (tel.: 02-219.49.30). De kostprijs bedraagt slechts 100 fr., over te 
schrijven op het rekeningnummer „435-0259801-18", met vermelding 

„Werkloos! Ook nutteloos''" 

dat de herhaalde uitspraken over soli-
danteit met Wallonië vandaag volledig 
achterhaald zijn en kant noch wal 
raken 

Verlipack 
Aansluitend daarbij herhaalt de VU 

dat het verloop van de afhandeling van 
het dossier Verlipack, door de be
moeienissen van de centrale regering, 
voor Vlaanderen biezonder nadelig is 
verlopen 

WIJ vragen ons af hoe minister 
Eyskens kan verantwoorden dat het 
aanbod van een Vlaamse ondernemer, 
voor overname van de Verlipack-be-
drijven te Merksem en te Mol, werden 
afgewezen Temeer gezien dit aanbod 
gedaan werd zonder aanvraag van de 
staatstussenkomst Minister Eyskens 
IS er in geslaagd het Verlipack-dossier 
te laten afhandelen, met alleen met een 
vergrote werkloosheid in Vlaanderen 
maar tevens ten nadele van de open
bare financiën 

De VU wil er overigens op wijzen 
dat minister Eyskens een misleidende 
politiek voert door te beweren dat de 
Vlaamse regenng maar iets moet doen 
voor het bednjf te Merksem Hijzelf is 
ervoor verantwoordelijk dat de Vlaam
se regenng in deze aangelegenheid 
totaal onbevoegd is en bovendien met 
beschikt over de nodige financiële 
middelen Zijn argumentatie is bijge
volg met anders dan potsierlijk 

Happart-stoi7 
De geruchten over een beïnvloe

ding van de Raad van State door de 
Belgische regering (of de Waalse mi
nisters ervan) zijn volgens de VU 
zeker met ongegrond Ovengens vindt 
de VU het gepraat over de rechtsstaat 
België, naar aanleiding van de Happart
story, flauwe kul De CVP heeft gelijk 
te beweren dat de grondwet en de 
taalwetten voldoende duidelijk zijn om 
de benoeming van Happart te verbre
ken Maar dan is het even duidelijk dat 
Vlaanderen geen twee en een half jaar 
moet wachten op een uitspraak van de 
Raad van State 

Alles bij elkaar stelt de VU vast dat 
Vlaanderen met alleen sociaal-ekono-
misch zwaar getroffen wordt door het 
voortbestaan van de unitaire Belgische 
struktuur maar bovendien nog politiek 
moet betalen 

Zangfeest 
De Volksunie verheugt zich over 

het sober en entoesiast verloop van 
het Vlaams-Nationaal Zangfeest 

ZIJ stelt bovendien met genoegen 
vast dat de idee van het konfederalis-
me met verregaande zelfstandigheid 
van Vlaanderen ongetwijfeld veld wint 
Het wordt de hoogste tijd dat men al
gemeen in Vlaanderen zou beseffen 
dat deze idee moet omgezet worden in 
politieke macht De tijd dringt want 
intussen wordt er onnoembaar veel 
tijd, energie en vooral geld voor Vlaan
deren verloren gegooid 
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Gemeenteraad van Antwerpen 
ondersteunt Greenpeace aktie 

21 

Bij het begin van de zitting van 
16 april j.l. verwees D. Stappaerts 
(VU) bij ordemotie naar de spec
taculaire ' aktie van de milieu
groep Greenpeace, die heel wat 
bekijks heeft gekregen van de 
sinjoren wegens hun stoutmoe
dige beklimming van de kathe
draal, waarbij reuzenspandoeken 
werden aangebracht op grote 
hoogte. 

Aktieweek 
tegen de zure regen. 

Deze aktie kaderde in een aktie
week tegen de zure regen, die veroor
zaakt wordt door de vervuiling van de 
lucht door de industrie en de uitlaat
gassen van autovoertuigen. 

D. Stappaerts wees erop dat ook 
de stad Antwerpen te kampen heeft 
met dit probleem, vooral vanwege de 
aantasting van gebouwen en monu
menten. Hij stelde daarom voor dat de 

F\A -̂Schoten 
Op 11 mei maakt het FVV van 

Schoten een uitstap naar Gaasbeek 
en bezoekt de merkwaardige kerk van 
Strijtem. De deelnemingsprijs be
draagt 400 fr. voor leden en 450 fr. 
voor niet-leden. 

Vertrek om 9 u. 30 aan de markt van 
Schoten en om 9 u. 45 aan de H. 
Hartkerk-Deuzeld. Thuiskomst voor
zien omstreeks 18 u. 

Inschrijven kan tot 5 mei as. bij het 
sekretariaat Winkelstad 89, tel. 
645.86.50. 

vu-
Groot-Putte 
vierde feest 

Naar jaarlijkse gewoonte werd door 
het bestuur van Volksunie Groot-Putte 
een ledenfeest georganizeerd op za
terdag, 13 april jl. in de sfeervolle zaal 
„Van der Borght" te Putte-Grasheide. 
Het nieuwe bestuur, dat reeds zijn 
tweede bestuursjaar bezig is, mocht 
zich verheugen op een grote opkomst 
ruim 100 mensen. Prominente aanwe
zigen waren o.a senator Walter Luy-
ten, kamerlid Joos Somers en arron
dissementsvoorzitter Danny De Cuy-
per. 

Deze Bruegelavond met pensen, 
kaas, rijstpap en koud buffet werd 
opgeluisterd door een discobar. De 
kleine dansvloer werd benut tot in de 
vroege uurtjes. 

Na de moeilijkheden in het verleden 
mogen we wel zeggen dat deze dyna
mische pkieg de wind in de zeilen 
heeft 

De volgende organizatie wordt de 
Zesde Vlaamse Nacht van Groot-Put
te" op zaterdag, 28 september a.s. in 
zaal „De Wildeman" te Putte. 

Gemeenteraad zich zou aansluiten bij 
de eis van de aktievoerders dat de no
dige wettelijke maatregelen zouden 
worden genomen om het zwaveldioxy-
de- en stikstofoxydegehalte in de lucht 
op een zo laag mogelijk peil te bren
gen. 

Hij vroeg dat de burgemeester in 
naam van de Gemeenteraad bij de 
bevoegde staatssekretans zou aan
dringen om de vereiste maatregelen te 
nemen. Burgemeester Cools verklaar
de hiertoe bereid te zijn. 

Zondag! 
Eveneens bij ordemotie betreurde 

raadslid Deleu (VI Blok) dat toelating 
werd verleend aan een meubelgroot-
handelaar, de Zweedse firma IKEA, om 
haar vestigingen op zondag open te 
houden. Hij vond dat dit oneerlijke 
konkurrentie betekende voor de Ste
delijke Middenstand, die wel verplicht 
is op zondag te sluiten. Schepen De-
vroe (CVP) betreurde eveneens de 
beslissing van minister Hansemme om 
een afwijking toe te staan op de 
algemeen geldende regel van de zon
dagssluiting. 

G. Bergers (VU) stelde voor dat de 
Gemeenteraad van Antwerpen krach
tig zou protesteren tegen deze dlskri-
minerende maatregel. 

Herwaardering distriktsraden 
G. Bergers (VU) herinnerde eraan 

dat de VU voorstander was van de op
richting van rechtstreeks verkozen 
deelgemeenteraden met werkelijke 
bevoegdheden. De VU heeft niettemin 
de oprichting van de distriktsraden 
goedgekeurd als stap in de goede 
richting en mits er een evaluatie zou 
worden gemaakt na een proefperiode. 
Thans stelt het kollege enkele wijzigin
gen voor aan het reglement van de dis
triktsraden, die slechts enkele lichte 
verbeteringen inhouden. VU-fraktielei-
der Bergers vertolkte dan ook de 
ontgoocheling van de VU-groep over 
de totstandkoming van deze regle
mentswijziging, waarbij met de opmer
kingen van de oppositie grootendeels 
geen rekening werd gehouden. 

Hij stelde vast dat de distriktsraden 
niet echt serieus worden genomen 
door het kollege en dat de voorgestel
de adviezen vaak vaag of zelfs in het 
geheel niet worden beantwoord. De 
VU onthield zich bij de stemming om
dat de voorgestelde reglementswijzi
ging geen mogelijkheid biedt tot een 
werkelijk betere werking van de dis-
triksraden. 

De beloofde evaluatie wordt ver
daagd en men kan zich afvragen of wel 
de wil aanwezig is om de distriktsra
den om te vormen tot politiek echt va
labele organen. 

Merksems Kamertheater 
Tijdens het begrotingsdebat werd 

door minister Poma (PVV) in het voor
uitzicht gesteld dat het Merksems Ka
mertheater in aanmerking zou komen 
voor bevordering tot kategorie C. 

25-jaar Volksunie-
werking te Ranst 

Op zaterdag 23 maart II. werd te 
Ranst een tweevoudige jübelviering 
gehouden, nl. het 25-jarig bestaan van 
de Volksunie te Ranst en viering van 
ex-burgemeester Frans Rotty als 
25-jarig gemeenteraadslid. 

Het was even na 3 uur in de namid
dag toen de optocht vertrok. Met de 
VU-fanfare Kempenland uit Nijlen op 
kop volgden heel vele VU-leden en 
sympatisanten waaronder Joris Roets, 
Volksunieburgemeester van Lint Bart 
Vandermoere provincieraadslid en het 
voltallig volksuniebestuur. 

De heer Rotty en zijn echtgenote 
werden thuis afgehaald en na een 
gepaste serenade trok de feestelijk 

bevlagde groep verder naar „De 
Wachtzaal" waar de optocht besloten 
werd met een daverende Vlaamse 
Leeuw. 

Tijdens de receptie die daarop volg
de schetste VU-voorzitter Hugo Jans-
sens de groei van het Vlaams-Nationa-
lisme in Ranst vanaf de katakombentijd 
en de eerste vergaderingen tot het 
uitgroeien van een volwassen Volks
uniepartij, die fier en waardig haar 
25-jarig bestaan kan vieren. Daarna 
werd Frans Rotty gehuldigd en zijn 
echtgenote werd letteriijk in de bloe
metjes gezet 

Zaterdag 23 maart mag in de analen 
van de Volksunie Ranst ingeschreven 
worden met gouden letters. 

Het kollege speelde daarop thans in 
en stelde een begrotingsontwerp op, 
waarbij rekening werd gehouden met 
een subsidie van 10 miljoen frank voor 
katergorie C in plaats van de voor 
katerone D geldende 1 miljoen frank 

Er blijkt evenwel dat minister Poma 
zijn vroegere belofte nog met schrifte
lijk bevestigd heeft en dat de bevorde
ring voor het M.KT tot kategone C 
nog met rond zou zijn. Afwachten dus 
of de Minister zijn belofte ook waar zal 
kunnen maken 

Sociale Woningbouw
maatschappijen 

Uit de cijfers van de rekeningen 
1984 van de Antwerpse Sociale Huis-
vestingsmaaschappijen blijkt dat de 
meerderheid van deze maatschappij
en verlieslatend zijn. 

Ria Van Rompay (VU) stelde even
wel merkelijke verschillen vast tussen 
de resultaten van de verschillende 
maatschappijen, waarvan sommige 
hun resultaten verbeterd hebben en 
zelfs winst hebben gemaakt en andere 
met ruime verliescijfers hun rekening 
sluiten. De VU stemde tegen de goed-
keunng van de rekeningen van de 
verliesmakende maatschappijen. F. 
Crick (VU) verzette zich daarenboven 
tegen de bouwprojekten van de S.M. 
Beter Wonen in het Hobokense na
tuurgebied Polderstad. 

vu-Kritiek 
Ten slotte was er nog kntiek van 

VU-zijde op nog twee door het kollege 
voorgestelde punten. 

D. Van Gelder vofld het reglement 
aangaande de vaststelling van de tane-
ven voor tussenkomsten van de politie 
onduidelijk, vooral inzake de procedu
re van de aansprakelijkheidsstelling 
Schepen Devroe (CVP) gaf hierop 
geen afdoend antwoord. C. Govaert 
stelde vast dat de beslissing van het 
kollege inzake de wijziging van een 
bepaald verkeersreglement in het Dis-
trikt Merksem ingaat tegen het advies 
van de Distnktsraad. Zij kreeg voldoe
ning daar dit punt voor nader onder
zoek verdaagd werd. 

(P.D.M.) 
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WOMMELGEM: 2de poëzieavond „Hebt u ze alle zes?". Prezentatie 
Ingetiorg Mollet Om 20 u. in zaal 't Keizershof. Org.; VK Den Klau-
waert 
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. 
WOMMELGEM: Dagtocht naar Duits Oost-Belgie o.l.v. Walter 
Luyten. Vertrek om 7 u. 30 op het kerkplein. Inschr. bij Ward 
Herbosch 03-353.68.94 
LIER: Dia-voordracht over Frans-Vlaanderen door senator Luyten in 
zaal Raiffeisenkas, Kalkovenstraat om 20 u. 
RIJMENAM: Dia-voodracht over de Oostkantons door Walter 
Luyten in de school aan de kerk om 20 u. 
WIJNEGEM: Info- en gespreksavond over Voeren. Inlichtingen bij 
Koen Devriendt tel.; 353.96.82. 
SCHOTEN: FVV-uitstap naar Gaasbeek en Strijtem. Inschrijven bij 
sekretariaat Winkelstad 89, tel.. 645.86.50. 
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. 
WOMMELGEM: Bezoek aan het Tuinbouwcentrum. Vertrek om 
14 u. aan Den Klauwaert 
LIER: Gespreksavond over anti-konceptie. Speker dr. Smits uit 
Kapelle-o./d.-Bos. Inkom: 25 fr. Org. FVV. 
GEEL: 21ste Meienachtbal van de Volksunie-arr Turnhout in de Ge
meentelijke Feestzaal, Stationsstraat te Geel. Eregasten: Rik Vande-
kerckhove, Willy Kuijpers en Herman Roefs. Muziek: Walter Van-
dersmissen en zijn radio- en tv-orkest Aanvang. 20 u. 30. Deelname 
in de kosten: lOOfr. 

VU-provincieraadslid 
Jef Brentjens overleden 

Totaal onverwacht overleed te Ber-
chem op zaterdag 27 april Jef Brent
jens. Vanaf het prille begin was Jef be
trokken bij het bestuur van de Volks-
unie-Berchem. De afdeling Berchem 
werd bij hem thuis opgericht 

Sedert 1964 tot aan de samenvoe
ging met Antwerpen zetelde Jef in de 
Berchemse gemeenteraad. Ook was 
hij vele jaren, tot aan zijn dood, provirv 
cieraadslid. 

Jef Brentjens is slechts 63 jaar 
geworden. Tot op het laatste ogenblik 
hebh)en we hem gekend als een hard
werkend man. Wat hij aanpakte deed 
hij met entoesiasme en met een grote 
inzet Daarbij viel hij op door zijn 
bijzondere innemendheid 

V . Z . W . 

Dynamisch bedrijf voornamelijk aktief op de snelgroei
ende markt voor inf ormatica-toepassingen in de publie
ke sektor. 
Om het hoofd te bieden aan ons groeiend aantal aktivi-
teiten zoeken wij valabele kandidaten (nj/v) voor volgen
de funktie: 

INFORMATICI 
Uitgaande van de gebruikersbehoeften bepalen zij het 
logisch & technisch systeem-ontwerp, stellen procedures 
op voor het testen en implementeren en verzorgen de 
opleiding en kontakten met de gebruikers. 
Onze voorkeur gaat uit naar: burgerlijk ingenieurs, wis-
en natuurkundigen, licentiaten toegepaste ekonomische 
wetenschappen. Ook mensen die dit jaar afstuderen 
komen in aanmerking voor het examen. 
Wat wij bieden; een bij de funktie passende salariëring, 
een prettige werksfeer in een nieuwbouw, soepele werk
tijden, gediversifieerde hard-software, IBM 3083 -l- 3031 
AP Siemens 7875, moderne hulpmiddelen bij het ontwik
kelen van de toepassingen. 
Interesse? 
Kandidaturen met volledig curr. vit. vóór 8.5.'85 sturen 
t.a.v. mr L HUYBRECHTS, 
Interleuvenlaan 16,3030 LEUVEN. 

S 

Jef kombineerde zijn konsekwent 
Vlaams-nationalisme met een sterke 
sociale bewogenheid, geïnspireerd 
door zijn kristelijke levensopvatting en 
zijn zin voor rechtvaardigheid. Deze 
sociale gerichtheid leidde hem naar 
een uitgebreid dienstbetoon, want Jef 
hielp wie het hem vroeg. 

Het is moeilijk onder woorden te 
brengen welke leemte Jef Brentjens 
achteriaat in onze afdeling en bij velen 
van ons. We zullen deze vriendelijke 
en sympatieke man erg missen. 

Aan de familie biedt de Volksunie-
Berchem haar oprechte deelneming 
aan. 

De begrafenis vindt plaats vandaag 
3 mei om 10 uur in de St-Hubertus-
kerk, Victor Jacobslei te Berchem. 

Dirk Van Gelder 

„Blik op Voeren" 
te Wijnegem 

Op vrijdagavond 10 mei 1985 orga-
nizeren de Wijnegemse volksuniejon
geren een informatie- en gespreks
avond over Voeren. 

Gastspreker Guido Sweron, zal de 
aanwezigen aan de hand van een 
boeiende diareeks terugvoeren naar 
de histonsche achtergrond van de 
Voerstreekproblematiek. Daarnaast 
zal er die avond zeker ook „vers voer" 
voorgeschoteld worden; een aantal 
recente ontwikkelingen en toekomst-
perspektieven zullen kritisch benaderd 
worden. Tijdens en vooral na de uit
eenzetting IS er ruimte om vragen te 
stellen en in diskussie te treden. 

Deze vormingsavond begint om 
20 u. in het ontmoetingscentrum Oud-
Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 te Wij
negem Iedereen is welkom! 
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Viert 10-jarig bestaan! 

Karel-Bulsfonds op zoektocht 
Om zijn tienjange bestaan samen 

met leden en belangstellenden te vie
ren, organizeert het Karel-Bulsfonds 
op zaterdag 11 mei 1985 te Brussel 
een verjaardagszoektocht onder de 
titel „Het Brussel van Karel Buis" 
Vlaams burgemeester van Brussel 
(1881-189) 

Hennnenngen aan Karel Buis zijn in 
groten getale te vinden in „zijn" Brus
sel HIJ verbeterde als schepen en later 
als burgemeester, het sociale klimaat 
voor zijn Vlaamse stadsgenoten en 
verdedigde eveneens een zeer per
soonlijke visie inzake stedebouwkun-
de Deze w/as gencht op het behoud 
van de eigen sbjl die de stad door de 
eeuwen heen had ontwikkeld, in tegerv 
stelling tot zijn voorgangers die deze 
eigenheid hadden opgeofferd aan hun 
verlangen Brussel een even presti
gieus aanzicht te geven als andere 
Europese steden 

De zoektocht zal de wandelaars met 
enkele van deze aspekten in kennis 

VU-Meise 
brengt paus-motie 
in raad 

Op de zitting van de gemeenteraad 
van 25 apnl II te Meise-Wolvertem 
legde de VU-fraktie volgende verkla-
nng af „De Volksunie-fraktie dnngt er 
bij het parlement de senaat en de 
regering op aan dat zij in het licht van 
het aanstaande bezoek van de paus 
aan ons land een gebaar van groot
moedigheid en verzoening zouden 
stellen 

Wijst er op dat dit land het enige is in 
Europa waar duizenden mensen nog 
steeds lijden onder de sociale gevol
gen van de naoorlogse repressie en 
epuratie 

De VU-fraktie is van mening dat dit 
land de morele plicht heeft om, konse-
kwent met de geest van vrede en 
verzoening die het pausbezoek ken
merkt een streep te trekken onder dit 
pijnlijke hoofdstuk uit zijn geschiedenis 
en de sociale gevolgen van de naoor
logse repressie en epuratie op te 
ruimen" 

Nieuw bestuur 
VUJO-KU Leuven 

Op 25 maar jl verkozen de Volks
unie-jongeren aan de KU-Leuven 
(VUJO-KUL) een nieuw bestuur De 
negen opgekomen kandidaten bereik
ten allen zonder moeite het vereiste 
kworum Na de paasvakanbe, op 
maandag 22 apnl, werden de bestuurs-
funkties verdeeld Het resultaat daar
van IS al volgt voorzitter Erwin Meule-
pas (Antwerpen, rechten), sekretans 
NICO Moyaert (Oudenburg, politieke 
en sociale), hoofdredakteur „Wij in de 
KUL" Ronald Hermans (Wilsele, 
T E W J , afgevaardigde FKK Jan Val-
gaeren (Mol, handelsingenieur), pen
ningmeester Wouter De Ploey (Leu
ven, ekonomie), propaganda en orga-
nizatie GeertOens(Neerpelt rechten), 
pers en publiciteit Fredenc Verhaeghe 
(Loppem, burg irJ, Mare Vanhammee 
(Mechelen, geneeskunde) 

Studenten die volgend akademie-
jaar voor t eerst naar Leuven komen 
en aktief willen meewerken, nemen 
best kontakt op met VUJO-KUL, p/a 
Erwin Meulepas, Geldenaaksevest 50, 
3000 Leuven of met Ronald Hermans, 
Natuurvnendenlaan 3, 3010 Wilsele, 
telefoon 016-233062 

brengen, naast meer algemene we
tenswaardigheden Zijn sommige vra
gen door eenvoudige waarneming te 
beantwoorden, dan zullen andere een 
ietwat diepere kennis vereisen Neem 
dus mee wat u aan dokumentate bezit 
bv de VTB-Wandelgids voor Brussel, 
zelfs al IS het met de allernieuwste 
uitgave van 1985 

Vertrekpunt is café „De Beurs", H 
Maasstraat 5-7, 1000 Brussel, vlak 
naast het Beursgebouw, waar u tussen 
13 u 3) en 14 u 30 het vragenformu
lier kunt afhalen 

Onderweg is een kontrolepost voor-

Gemeenteraad 
Scherpenheuvel-
Zichem 

Motie 
Hageland 
neergelegd 

BIJ de aanvang van de gemeente
raadszitting van 25 apnl '85 werd door 
Volskuniegemeenteraadslid Marcel 
Gemoets de motie neergelegd ter on
dertekening van de kollega's gemeen
teraadsleden om het Hageland door 
de EG te blijven erkennen als „ontwik
kelingsgebied" Door de VU werd 
daarna protest aangetekend bij het 
verslag van de vonge gemeenteraad 
Naast de namen van de leden van de 
adviesraad van de gemeentelijke bi-
blioteek werd zonder medeweten van 
deze leden de ideologische of filozofi-
sche overtuiging bijgevoegd CVFers 
waren katoliek, PVV'ers en VU'ers 
vnjzinnig en SP'ers, lach met socialis
tisch De hele oppositie stemde dan 
ook tegen het verslag 

Verder werden een aantal routine-
punten afgehandeld en toen kwam 
onze tweede man. Marcel Janssens, 
op de voorgrond die met een parle
mentair antwoord in de hand, de eer
lijkheid van het schepenkollege op een 
aantal vonge agendapunten in twijfel 
trok. R D F 

V W G -
aktiviteit 
te Aarschot 

Het W V G nodigt alle belangstellen
den uit op hun volgende aktiviteiten, 
die zoals naar gewoonte, doorgaan in 
het zaaltje op het Schaluin 

— Woensdag 8 mei om 14 uur Hein 
Nackaerts, voordrachtkunstenaar 
leest voor uit Vlaamse en Nederlandse 
proza, poëzie en eigen werk Nadien 
koffietafel met granenbrood en beleg 
voor de prijs van 50 fr Inkom grabs 

— Woensdag 5 juni om 14 uur Fik 
Meulenbergs toont de recente TAK-
film over de amnestiebedevaart naar 
Rome Een koffietafel sluit eveneens 
deze namiddag af 

De gewone samenkomsten gaan 
verder door op woensdag 15 mei en 
19 juni om 14 uur 

Men kan nu reeds inschnjven voor 
de komende IJzerbedevaart van 
30 juni In de tweede helft van augus
tus grote barbecue van VWCï-Aar-
schot 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Lublers Geschenkart ikele 

Zaakvoerder 
Staf Kiesekoms 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

Openincï>uren: Di., woc. vrij. van 13 tot I t u . 30 
Do., zat. van 10 tot 19 u. 30 
Zondac van M tot •• u. 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
(op slechts 15 km van Brussel-centrum) 

zien waar u het tweede deel van de 
zoektocht knjgt en uw dorst kunt 
lessen 

Aankomst en afsluibng van de zoek
tocht om 18 u 30 in de Zuilenzaal, 
Oude Graanmarkt 5 

Vanaf dit uur kan men aanzitten 
voor een typisch Brusselse maaltijd 
met faro en lambik en dies meer 

Terwijl de formulieren worden inge
zameld en de punten geteld, treedt Jef 
Eibers op met een Brussels liedjespro
gramma 

Meer inlichbngen bij Ingrid Reinhard, 
boekhandel „Het Steen", Steenstraat 
32, te 1000 Brussel (ook vlak bij de 
Beurs), tel 02-511 4473, tussen 10 en 
18 uur, behalve op zondag en maan
dag U kunt daar ook inschnjven 

Telefonische inlichbngen ook bij 
Ebenne Schepens, 02-2671525 

BRABANT 
MEI 

10 

15 

AFFLIGEM: Info-vergadenng rond zin en onzin van een nieuwe uitnt 
op de E5-autosnelweg te Affligem Om 20 u in zaal Sportwereld te 
Hekelgem 
MERCHTEM: VU-kaasavond in zaal Hannonie - Vanaf 18 u 
DILBEEK: Vic Anciaux bespreekt de 4 pijlers van het VU-programma 
voor het Dilbeekse Studie- en Informatiecentrum In „Westrand", lo
kaal 304, om 20 uur 
GRIMBERGEN: Debatavond met Paul Peeters over „KMO's, export 
en tewerkstelling Om 20 u in de Charleroihoeve 
OVERUSE: debatavond in het Gemeentelijk Kultureel Cenbum, 
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-
versorganizabes en VUJO 

• Wie inlichbngen wenst over de pas 
opgenchte Vereniging voor Menière-
pabenten, kan terecht bij mevrouw M 
De Hertogh, Heikant 9, te 1800 Vilvoor
de 

Spanje 
• App te huur, costa Dorado 50 m 
van mooi zandstrand, slapen 6 pers 
Pnjs voor 15 d 15 000 fr Juli en augus
tus Voor juni en sept halve pnjs Tel 
053-212911 

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

S l o n i s s ^ e i n e r 

In Duitsland 
werden de 
mineraalwaters 
aan een 
bijzondere 
waardetest 
onderworpen 
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GEZONDHEID 
IS 

LEVENSGELUK 
Men vroeg zich te rech t af waarom mensen d ie 
normaal w i jnen proeven en cod i f ié ren, d i t ook n iet 
eens zouden doen voor mineraalwaters , wa t zonder 
tw i j f e l meer dan gemot iveerd is , nu er jaar na jaar 
meer wa te r gedronken word t . De verbru iker wens t 
t rouwens te we ten we lk soor t water het beste is. 
Autor i jden is we l de groots te hinder voor de verkoop 
van alkoholhoudende dranken, zodat de consument 
er een vervanging voor zoekt. Wegens de d ikwi j l s 
s lechte smaak van le id ingswater , wo rd t meer mine
raalwater gedronken en wo rd t vanzel fsprekend ge
zocht naar zu ivere, gezonde en verkwikkende bron
wa te rs . A l s er wo rd t aangenomen dat er bi j de 
gewone mineraalwaters geen werke l i j k s lecht sma
kende zijn,kan d i t n ie t a l t i jd gezegd worden van de 
gezondheidswaters. Ten einde het beste, zeer goed 
smakende, e f f i c iën te gezondheidswater u i t een ganse 
reeks te onderscheiden, we rd een ploeg van gekende 
« proevers » aangesteld, n l . Max Kirschner, Ger t - v . 
Paczenski, Heinz Ger t Woschek, Angel ika Jahr en 
Jürgen Schmidt . De p lecht igheid had plaats op 
9 maart 1984 in het Bremer Hotel « Columbus ». 

1,8, waarb i j -TONISSTEINER SPRUDEL ALS HET 
ALLERBESTE GEZONDHEIDSWATER. w e r d aangeduid. 
Het is vanzel fsprekend dat de verschi l lende f i rma 's 
geenszins verantwoordel i jk z i jn voor de « smaak ». 
Z i j « brouwen » het wa te r n i e t : het wo rd t geleverd 
door de onderaardse bronnen. Z i j kunnen er koolzuur 
aan toevoegen, waardoor het meer kr iebel t in mond 
en keel , maar daar houdt al le manipulat ie op als de 
producent zi jn wa te r als « mineraal • w i l erkend 
zien. In Duits land bestaan er ongeveer dr iehonderd 
bronnen. De smaak van het wa te r hangt af van de 
aard van de verschi l lende grondlagen waarlangs het 
naar de oppervlakte wo rd t ges tuwd. Die grondlagen 
geven de per fekte smaak,- v o l gezondheid,- aan 
« TONISSTEINER SPRUDEL ». 
De ui tbater van een drank- of eetgelegenheid hecht 
zeer d ikw i j l s geen belang noch aan de kwal i te i t , 
noch aan de verscheidenheid van de minera le wa
ters waarvan hi j er toeval l ig 2 of dr ie ter beschikking 
heeft De klant die een . TONISSTEINER SPRUDEL . 
vraagt, k r i jg t dan d ikwi j l s een minderwaard ig water
t je voorgezet. Maar de klant is nog steeds koning 
en heef t recht op de waar die hi j beste l t . 

D a a r o m v r a a g t u o o k b i j u w w i n k e l i e r , 

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

r e s t a u r a n t , d i t b e s t e m i n e r a a l g e z o n d 

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

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

« TONISSTEINER SPRUDEL • werd door f i j ne proe
vers op de eers te plaats gekozen als het b e s t e ; 
wanneer de klant d i t . BESTE • vraagt, d ient de 
u i tbater d i t wa te r te r beschikk ing t e hebben. W ie 
het nog niet in zi jn kelder heef t , w i e het thuis nog 
niet in zi jn f r igo bezit , zet te zich in verb inding t t ie t 
de « FIRMA A6TS • Tiense s teenweg 63, 
3040 BIERBEEK (Korbeek-Lo) - ® 016 / 46 03 l'l : 
er zal u worden medegedeeld waar u het gezond
heidswater nr. 1 -TONISSTEINER SPRUDEL» kunt 
bekomen. 

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

In 1 kg Minera lwasser s ind fo lgende fes te , geloste 
Stof fe in mg e n t h a l t e r : 

Het puntensysteem was anders dan bi j de w i jnproef . 
Het is als op school : het gaat van 1 t o t 5, code 
te lkens door elke proever gegeven bi j ' t dr inken van 
het zel fde wa te r u i t een f les waarop geen naam of 
aanduiding t e v inden is, nummer 1 zi jnde voor 't 
a l lerbeste en dan in dalende l i jn t o t 5. voor « TONIS
STEINER SPRUDEL » gaven de proevers respect ie
ve l i jk : Jahr 1,50 - Woschek 1,50 - Schmidt 2 -
Kirschner 2 - v . Paczensky 2, samen 9 of gemiddeld 

Katlenen 
Natrium 
Kalium 

: 
138,1 
22,5 

Ammonium 0,1 
Magnesium 171,9 
Calcium 208,0 

Anionen : 
Chlorid 
Nitrat 
Sulfat 
Nitrit 

18,5 
3,3 

24,4 
0,0 

Hydrogencarbonat 1392 
Kieselsaure (meta) 451 

Analyse des Chem. Laboratoriums Fresenius. 
Wiesbaden, vom 29 8.1969 

Deze analyse van « ' 
doorgeven aan 

t Levende Water» 
uw dokter. 
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STAD MAASEIK 
De hieraagenoemde betrekking is te begeven bij het stadsbe
stuur van Maaseik, één betrekking van 

B e r o e p s l u i t e n a n t bij de brandweer te Maaseik 
Algemene voorwaarden: 
— de Belgische nationaliteit bezitten 
— woonstverplichting in de gemeente bij benoeming 
— van het mannelijk geslacht zijn 
— min. 21 jaar en max. 35 jaar oud zijn (prioriteitswetten van 

toep.) 
— min. 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 sportproevea 
De volledige en uitgebreide inlichtingen kunnen bekomen 
worden bij de Stad Maaseik, personeelsdienst, tel. 011-56.57.06. 
De eigenhandig geschreven aanvragea vergezeld van de 
nodige bewijsstukken moeten onder aangetekende zending 
ingediend worden aan het adres van de heer burgemeester van 
Maaseiken ten laatste op 18 mei 1985 ter post besteld worden 
D6 sekretaris De burgemeester 
H. Beenders G- Vermassen 

- I M j -
VU-Sint-Truiden 
rouwt 

Ons medebestuurslid Maunce Van-
elderen en zijn familie treuren om het 
onverwacht heengaan van vader Mi
chel HIJ was pas 61 jaar, maar op 
18 apnl begaf zijn hart het plots, over
vermoeid als een ver gevolg nog van 
zijn jaren werken in de mijn als repres
sie-slachtoffer Michel was immers 
Oostfronter geweest en had gestre
den tegen de bolsjevistische vijand 
van het westen en van Vlaanderen 
Dat bezorgde hem eerst de doodstraf, 
daarna jaren gevangenis 

Eens terug vnj bleef hij verder wer
ken in mijn- en wegenbouw zolang zijn 
gezondheidstoestand het hem toeliet 
Al had hij geen burgerrechten — hij 
vertikte het ze terug te vragen —, hij 
bleef aktief in de Vlaamse beweging, 
o a in de Volksunie, maar met een 
begnjpelijke voorliefde voor het St -
Maartensfonds, waarvan hij sedert en
kele jaren gewestvoorzitter was voor 
Limburg 

Door een ruime aanwezigheid op de 
uitvaart, betuigden de VU-bestuursle-
den hun diep medeleven in het zware 
verlies en de pijn van de familie Vanel-
deren. Cjvc) 
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LIMBURG 
MEI 

9 

11 

LOMMEL: meeting met Vic Anaaux om 20 u. in zaal Edelweiss, Adel-
berg 10 te Lommei 
OPOETEREN: Vlaamse Meinacht in zaal Oeter te Opoeteren Eerste 
dans om 20 u 30 Org. VU-Opoeteren-Neeroeteren 

Een vakantiedorp in Bergerven? 

Een kerncentrale 
in Maaseik? 

Alfioewel EBES nog geen gronden 
bezit in Maaseik doen geruchten de 
ronde dat er te Maaseik een kerncen
trale zou gebouwd worden ArxJere 
mogelijke vestigingsplaatsen zijn de 
kust of Andenne De beslissing ligt 
evenwel niet bij het gemeentebestuur 
of bij EBES, maar wel bij de nationale 
regenng Maar zover is 't nog niet 

In Opoeteren gaat men een ontmoe
tingshuis bouwen waar zowel de kultu-
rele als sportverenigingen hun intrek 

DIKSTE... 
Vlaamse burger 
als kllene. 

En natuurlijk 
hebt u die kledingsproblemen als 
de naald van uw weegschaal rond 
de 150 kg schonrmnelt of als u de 
respektabele lengte van 2 nn of 
meer bereikt! 

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

^ r / U moet echt met naar Holland of Duitsland 
wanneer u een extra grote maat bezit en toch 

een ruime keus wenst, een goede kleermakers
service verlangt en graag de juiste prijs betaalt 

Schenk dan uw vertrouwen aan Succes Kleding 
Meyers, meester-kleermaker sinds 1870 

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78 

" "^—^"^ — * . ———_______^ 
met zijn 1.000 m^ winkelruimte - zijn parking voor 200 wa
gens, zorgt er voor dat mogelijke retouches uitgevoerd wor-
^ y, | ly^'^=»\ "^^n terwijl u in de gezellige kof-
11^ i r n ^ ^ j f ^ ^ r - T ^ fie-shop iets drinkt. 

Aartselaar 

succ 
JLJI Boomsesteenweg 35 

MEYERS 
/ ' \ D r - M • ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR 
W 1 L I I N . VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR 

kunnen nemen. Er zullen enkel toela
gen bekomen worden via fiet mimste-
ne van Kuhuur, vermits de sportnfra-
struktuur voldoende aanwezig is in de 
fusiegemeente Maaseik. 

De tarieven van het Kultureel Cen
trum van Neeroeteren en van het 
Ontmoetingshuis van Voorshoven 
werden aangepast IDe verenigingen 
knjgen een vermindenng van huurpnjs 
terwijl verenigingen die meerdere kul-
turele akbviteiten organizeren m eerv 
zelfde werkjaar nog eens kunnen re
kenen op een extra-korting Voor Ber
gerven IS men druk bezig om de 
mogelijke inplanting van een vakante
dorp aan de voorstellen van de promo
tors aan te passen Het BPA Berger
ven werd vooriopig aanvaard Er die
nen nog 17 ha onttrokken te worden 
aan het reservegnndgebied met als 
bestemming rekreatiegebied 

Schepen Cupfjens (VU), tevens 
voorzitter van IML lichtte deze dos
siers toe en mekide eveneens dat 
reeds een optieovereenkomst met 
IML werd ondertekend P Schiefsers 
verklaarde dat de CVP alle middelen 
zal gebruiken om de aanvraag bij 
minister Akken-nans positief te doen 
behandelen 

Schepen Cuppens was verheugd 
deze positieve benchten mee te kun
nen delen Het vakantedorp zou voor 
Neeroeteren mooie kansen bieden 
voor toerisme en voor de plaatselijke 
tewerkstelling 

Het kerkplein te Ofjoeteren zal in 
het kader van Stads- en Dorpsher-
waardenng van aangepaste matenalen 
voorzien worden 

Op fiet industneterrein „Jagersborg" 
te Maaseik zal een sublokaal contai
nerpark ingericht worden Een ontwer
per zal worden aangesteki 

FW-Tessender1o 
zoekt embleem 

Wij hadden gedacht aan het ontwer
pen van een Embleem voor onze ver
eniging onder het Motto „Vlaamse 
vrouwen" 

De voorwaarden waaraan het em
bleem moet voldoen maximale afme-
tngen 5 cm op 5 cm, kleur zwart-vmt, 
oostndische inkt, inzending naamkxjs, 
met aan de achterzijde een bnefom-
slag dicht gekleefd, inhoudende uw 
naam en adres Cdrt om de keuze van 
het beste ontwerp, zonder voonnge-
nomenheid te kunnen doerO, datum 
van inzending is ten laatste 30 mei 
1985, bij voorzitster Lily Pais, Kerk
straat 23, te 3980 Tessenderio 

De selekte zal gemaakt worden 
door het bestuur 

VU-Neeroeteren-
Opoeteren rouwt 

Op zaterdag. 13 apnl overleed Jos 
Moors, bestuurslid en fjenningmeester 
van de VU-afdeling Neeroeteren-
Opoeteren. 

Op 38-jange leeftjd is Jos, plots en 
onverwacht van ons heengegaan in de 
handen van zijn vnend en dokter Ro
ger 

Jos was steeds bereid te helpen, s t i 
achter de schermen Met zijn mop en 
vriendelijk woord wist hij er de stem
ming in te houden Om te drukken en 
te plakken maakte hij graag t j d 

Aan zijn echtgenote, zijn twee zoon
tjes en familie bieden wij onze oprechv-
te deelneming aan Jos, we zullen je al
len missen. 
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Wetteren vindt 
amnestie onbespreekbaar 

O p de gemeenteraad van 18 april l.l. werd door VU-raadsleden Paul 
Lelièvre en August Van Den Brande een amnestiemotie ingediend. 
Het voorstel werd weggestemd. Onze raadsleden verlieten daarop de 
raad. De VUJO-afde l ing ondersteunde de motie met een open brief 
aan burgemeester, schepenen en raadsleden. Allen kregen die thuis 
bezorgd op maandag 15 april. 

Ondanks alle argumentatie bleken 
CVP, de SP en PVV doof aan een kant 
en stemden het voorstel weg als zijnde 
een nationale matene De Volksunie-
longeren bleven niet bij de pakken 
zitten en nog dezelfde avond werden 
vlugschnften verspreid waann het ver
werpen van de amnestiemotie scherp 
werd veroordeeld 

VUJO-antwoord 
„De hypokriete ingesteldheid vierde 

weer hoogtij met het verwerpen van 
de amnestiemotie als gemeentelijk 
probleem, niettegenstaande zes Wet-
terse mensen er onder lijden, bewezen 
CVP, SP en PVV eens te meer hun 
twee maten en twee gewichten-poli
tiek perfekt te kunnen hanteren Dat 
sommigen met aan hun proefstuk toe 
zijn blijkt o a uit de drukbesproken 
rakettenkwestie waar burgemeester 
Uyttendaele in eerste instantie ondub
belzinnig stelde tegen de plaatsing te 

zullen stemmen om daarna, om part j-
politieke redenen, op rasse schreden 
terug te keren Wordt de burgemees
ter soms met verwacht zijn gemeente
lijke kiezers te vertegenwoordigen, in 
plaats van zijn politieke partij"? 
* Het IS echt kras dat ondanks het 
feit dat zes Wetterse gezinnen nog 
steeds het slachtoffer van repressie 
en epuratie, dit afgewimpeld wordt als 
zijnde een nationale aangelegenheid 
W I J noemen dit het miskennen van de 
minderheden, die, hoewel misschien 
met elektoraal belangrijk, toch ook 
recht hebben op een menswaardig 
bestaan Of niet s o m s ' Is dit dan het 
kristelijk-zijn waarmee de CVP zo 
hoog op loopt ' De SP blijkt veel lawaai 
te kunnen maken rondom de vrede en 
tegen de kernbewapening, maar is 
ci-'erzoenlijk wanneer het plaatselijke 
aangelegenheden betreft Ook de „plu
ralistisch" getinte PVV gaat hier met 
vrijuit 
• Hiermee hebben alle tegenstem-

OCMW-Lede 
is natuurminnend 

Het O C M W van Lede stelt een bos 
ter beschikking van de natuurgroep 
„De Gemzen" Deze bloeiende vereni
ging heeft een BTK-projekt lopen 
waann aan aktief bosbeheer wordt 
gedaan De bomen, planten en struiken 
die overtollig zijn en/of met gepast 
voor de streek zullen gerooid worden 
en andere zullen aangeplant worden 
zodat men tot een gevarieerd arbore
tum komt met streekgebonden bomen 

Voor dit projekt werd een werkloze 
onderwijzer aangetrokken Daarnaast 
werkt de Bio-kring Lede op grond van 
het OCMW-Lede aan een biologische 
groententuin De bedoeling van de Bio-
knng is via lessen de biologische kui

tuur aan te leren Om die lessen voor 
te bereiden en te geven en de teelt-
grond voor de teelt klaar te maken 
werd een BTK-projekt goedgekeurd 
waann drie mensen tewerkgesteld 
zijn een ervaren biologisch tuinier, een 
geoloog en een bediende De teoreti-
sche lessen gaan door in het Ontmoe
tingscentrum, Kasteelstraat 4, 9310 
Lede C053-775822) De praktijk gaat 
door in de Bremenhulweg De leiding 
van het projekt is in handen van Henn 
Galle, Kerkevijverstraat 24, 9310 Lede 
Dit IS een initiatief van V Z W „Bio-knng" 
met als voorzitter Wilfried Van Eetvel-
de, Acaciastraat 6, 9310 Lede 

Henderickx 
Lid vast bureau OCMW-Lede 

Deze week 
in Knack Magazine 

De grijze revolutie 
In het jaar 2025 zullen er een miljoen Belgen minder zijn. De 
bevolking zal dan bovendien een stuk ouder zijn dan nu. Dat 

zoiets een pak problemen oplevert, wordt pas nu tenvolle duide
lijk. Hoe moet die grijze revolutie worden aangepakt? 

Leo Tindemans 
Doen wij toch mee aan de Ameri
kaanse Star Wars, of krijgt het Fran
se Eureka-plan nog een kans. Knack 
vroeg het aan Leo Tindemans. Een 
interview. 

Met de arrestatie van mensen uit het 
milieu van de Boerenbond is de 
zaak van de hormonen in ons vlees 
in een nieuwe stroomversneUing te
recht gekomen. Hoe zit deze kwestie 
nu precies in elkaar ? 

TIen laar Libanon 
In Libanon wordt nu al tien jaar 
vrijwel zonder onderbreking ge
vochten. Lucien George volgde die 
oorlog als korrespondent voor Le 
Monde en blikt nu op die tien jaar 
van broederstrijd terug. Van deze 
week af ook in Knack. 

^Kaaltecrter 1985 
Het Kaaiteaterfestival ontstond pas 
in 1977, maar heeft ondertussen 

internationale allures aangenomen. 
Het betekende voor veel Vlaamse 
talent een springplank naar buiten
landse podia. De uitgave '85 loopt 
van 1 tot 12 mei, en wordt uitgebreid 
belicht in Knack. 

Knack Weekend 
Tijd voor de tuin 

Wie straks nog volop van zijn tuin 
wil genieten, moet nu dringend aan 
het werk. Daarom heeft Knack 
Weekend het deze week uitgebreid 
over uw tuin, met een reeks artike
len die vooral boordevol praktische 
informatie staan. 

CcKhorel 
Jean Cacharel ontwerpt kleren en 
creëert geuren. Hij houdt van voet
bal en stierengevechten. En hij is 
burgemeester van Nïmes. Een por
tret van en een gesprekt met Ca
charel. 

mers nagelaten deze zes Wetterse 
personen welke financieel en moreel 
de sporen dragen van de repressie 
een hart onder de nem te steken Een 
voorbeeld van harteloosheid" 

De VU-jongeren nemen in overwe
ging om CVP-senator-burgemeester 
Uyttendaele te vragen of hij van plan is 
om op nationaal vlak stappen tot am
nestie te ondernemen 

Knalweekeinde 
te Wichelen 

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

Vnjdag 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 f r , 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 cafe Grysolle, Oud Dorp 22 te 
Wichelen tegenover het rustoord 

Afvalstoffen 
plan ter inzage 

Door dé 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 april tot 
15 juni 1985 Mandatanssen, bestuurs
leden maakt gebruik van uw inzage
recht Ook de zorg voor een rem 
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" 

OOST-VLAANDEREN 
MEI 

11 

12 
17 

19 

24 

OUDENAARDE: In de volj^shalle van het stadhuis IJzerbedevaart-
avond met Koen Baert om 20 u Tevens filmdokumentaire 
SCHOONAARDE: Invullen belastingaangifte, van 9 tot 11 u ten hui
ze van gemeenteraadslid Herman Van den Abbeele, Losweg 11 te 
Schoonaarde (tel 423549) 
ERTVELDE: Tentoonstelling met werk van Medard Bonamie in 
Vlaams Huis De Veldbloem, Hoge Avrijstraat Om 20 u inleiding door 
gemeenteraadslid Jan Bonamie Tot zondag 26 mei 
SCHOONAARDE: Invullen belastingaangiften ten huize van ge
meenteraadslid Herman Van den Abbeele, Losweg 11 te Schoonaar
de Tussen 9 en 11 u 
ASSENEDE: deelname aan gezins- en sportdag te Mechelen 
ASSENEDE: Debat met de 4 politieke partijen in zaal Cambnnus, 
Hoogstraat 19 te Assenede, begin 20 u Vic Anciaux (VU), Frank 
Swaelen (CVP), Guy Verhofstadt (PVV), Luc Van den Bossche (SP) 
Moderator Jan Schodts (BRT) 
AALST: VU-eetmaal van afdeling Aalst-Cfentrum in lokaal „De Klup, 
Zonnestraat te Aalst van 12 tot 20 u 
GENT-BRUGSEPOORT: Pinksterfeest met Roland en zijn orkestor
gel in centrum Reinaert Reinaertstr 26 te Gent om 20 u Eten, zingen, 
lachen enz. Inkom 20 fr 

Geslaagde avond van de Amedee 
Verbruggenkring 

„Op de barrikaden" 
te St.-Niklaas 

De kaas- en wijnavond van de Ame
dee Verbruggenknng op zaterdag 20 
apnl was een waar sukses De keung 
verzorgde tafel met een zeer rijke 
keuze aan kazen gaf de talrijke deelne
mers reeds een voorproefje van wat 

VU-Waasmunster 
en doen voor groen 

Vrijdag 12 april om 20 u had in 
Sombeke een filmavond plaats over 
de Durmevallei, gezien vanaf Lokeren 
tot aan de monding in de Schelde te 
Hamme 

Deze kleurenfilm was een realizatie 
van twee Waasmunsterse amateurs, 
en het resultaat mag zeer verdienste
lijk genoemd worden Zij knjgen hier
voor een oprecht proficiat 

Iedereen was opgetogen over het 
natuurschoon dat zeer uitgebreid in de 
opnamen werd naar voor gebracht 

Op deze avond waren aanwezig 
gastspreker volksvertegenwoordiger 
Daan Vervaet senator Walter Peeters 
en provincieraad Marcel De Waele 

Aansluitend op de film werd een 
aanmoedigende spreekbeurt gehou
den door Daan Vervaet over het tema 
„Hoe groen is nationalisme'" 

HIJ sprak vooreerst zijn voldoening 
uit over het feit dat talrijke jongeren 
waren opgekomen, die daarmee grote 
belangstelling toonden voor de 
schoonheid van eigen streek 

De spreker drukte de aanwezigen 
op het hart hoe noodzakelijk het is 
deze schoonheid gaaf te houden Hij 
beklemtoonde dat wij, als nationalisten, 
de plicht hebben te vechten tegen 
iedere vorm van milieuverontreiniging 
en hij legde er de nadruk op dat de VU 
reeds op het kongres van 1970, als 
eerste politieke partij volle aandacht 
schonk aan het milieuprobleem 

Daan Vervaet wees er tenslotte op 
dat de VU steeds op de barrikaden 
staat als het er op aan komt 
— te vechten tegen de vernietiging 
van de natuur 
— te vechten voor werk in eigen 
gezonde streek 
— te vechten voor het behoud van 
onze eigenheid, door op te tornen 
tegen iedere verfransing 

Met de wens dat iedereen op zijn 
manier zou meevechten voor een 
mooi Vlaanderen, werd deze geslaag
de filmavond afgesloten 

We danken de volksvertegenwoor
diger voor zijn komst en hopen hem 
binnenkort weer te zien 

Fernand Ketels 

de avond worden zou 

Na de verwelkoming door VU-voor-
zitter Willy Tote tastte men toe Daarna 
kwam ere-genodigde Toon Van Over-
straeten aan het woord Hij is de 
hoofdauteur van het interessante boek 
„Op de Barnkaden" over de 20-jange 
geschiedenis van de Volksunie Op 
boeiende wijze schetste hij de moeilij
ke beginjaren waann de grote motiva
tie van de VU was het vereffenen van 
een rekening met België „Wij wilden in 
broederlijke eensgezindheid den Bel-
giek een hartknsis bezorgen" aldus 
Toon Van Overstraeten De partij was 
toen vooral een zweeppartij, met kol-
portageploegen en kamionetten vol 
„plakkers" die het Vlaams bewustzijn 
propageerden Na 1968 had het unita-
nsme afgedaan, maar de VU had nog 
met de kracht om de staatshervorming 
in de banen te leiden die zij wilde, om 
van Vlaanderen een echte natie te 
maken Van daaruit trok Toon Van 
Overstraeten de lijn door naar de 
huidige toestand, en het grote belang 
van de komende verkiezingen in de
cember 1985 Het stilgevallen proces 
van de staatshervorming moet terug 
op gang gebracht worden Dat is veel 
belangnjker dan de groei van de Groe
nen of de achteruitgang van de CVP 
Met geloof in eigen krachten zal de 
VU, dank zij het enthoesiasme van de 
vele leden, een klinkende overwinning 
kunnen behalen om aan de Vlaamse 
maatschappij een eigen gelaat te ge
ven Met deze oproep besloot Toon 
Van Overstraeten zijn rede, de rest 
van de avond (of nacht) werd in alle 
gezelligheid met een goede fles wijn 
besloten 

L Verstappen 
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In de Oosvlaamse provincieraad 

Besparen, het koste wat het kost... 
G E N T — Donderdag 28 maart om 14 u 15 werd m het Provinciehuis 

de tweede raadszitting van 1985 samengeroepen 

Behoorh|k over ti|d werd de raadszitting geopend door voorzitter 
A. Windey, en meteen begonnen de stemmingen Het betrof m eerste 
instantie de twee vakatures voor Ondervoorzi t ter Rechtbank Eerste 
Aanleg te G e n t 

De raad aanvaardde de voorgedra
gen kandidaten voor de Interkommu-
nales Iviegov en Imewo, waarna men 
ook de leningen van de Interkommuna-
les goedkeurde Deze administratieve 
punten deinden ver uit, en zouden er 
ten slotte de oorzaak van worden dat 
de laatste agendapunten op een loopje 
werden afgehandeld nochtans inte
ressante toegevoegde agendapunten 
kwamen hierdoor helemaal op de hel
ling te staan 

De SP die ook in het begin al 
opschudding verwekt had door erop 
aan te dnngen dat alle partijen hun ver
antwoordelijkheid zouden opnemen 
door de vergadenng volledig bij te 
wonen (op de vonge provincieraads
zitting hadden CVP en PVV de zaal 
verlaten toen het goeverneurschap ter 
sprake kwam) vroeg waarom men aan 
de pensioenregeling van de Bestendi
ge Deputatie (punt 9 van de agenda) 
zou veranderen 

CVP'er Van Steenberge drong erop 
aan dat het systeem voor de Deputatie 
gelijkvormig zou zijn met dat van de 
Senaat Alleen Oost-Vlaanderen, zo 
zei hij, liep op deze maatregel achter 

Gebouwen 
BIJ punt 11, nl „wijzigingen in de 

provinciebegroting van uitgaven voor 
1985 en van de middelen om enn te 
voorzien" kwam Johan Beke (VU) 
uitvoeng tussen Zijn interpellates be
troffen in de eerste plaats gebouwen 
en huisvesting van de administratieve 
diensten Hij konkludeerde dat het 
voornemen het eigen patnmonium ten 
volle te benutten de provincie de jong

ste vier jaar reeds heel veel kostte Ze
ker als men de allesbehalve lovens
waardige werkomstandigheden van 
de enn gehuisveste ambtenaren in 
acht neemt Van enig huisvestingsplan 
IS blijkbaar geen sprake Aandacht 
ging ook uit naar het Seminane, een 
door de provincie in bewanng geno
men gebouw, dat eigenlijk het Bisdom 
toehoort volgens Johan Beke in be
paalde vleugels hoegenaamd niet oe-
antwoordend aan de minimumeisen 
voor kantoorruimtes 

Gedeputeerde Van Steenberge ar 
gumenteerde dat het gebouw, daar het 
toch al door de provincie betaald 
word t ook tot de laatste ruimte dient 
gebruikt te worden Hij zei er fier op te 
zijn dat het personeel bijkomende ta
ken moet volbrengen, „een teken dat 
we besparen" 

Op de vraag naar het Caermer-
klooster werd geantwoord dat de ver
plichte opgravingen tot wachten no
pen, wat de begindatum van de eigen
lijke restauratie onvoorspelbaar maakt 
(Toch werd de restauratie van het 
klooster dit jaar met 28 330 (XX) Bfr in 
het budget voorzien) 

Op het door Johan Beke aange
voerde punt dat het PlV-gebouw, voor
bestemd om de jongens in te huisves
ten, nl in de Abdisstraat m de begro-
t n g plots met 1,9 miljoen meer be
dacht word t kwam als reakbe dat die 
onkosten vermoedelijk hun oorzaak 
vonden in nabije grondwerken Van 
het gebouw werd in de vonge raadszit
ting gezegd dat het in zeer goede staat 
verkeerde-

Niet alleen de VU ook de SP pikte in 
op het punt dat over het provinciale 
domein Puyenbroeck (Wachtebeke) 
handelde SP'er Van Den Heule betwij
felde de juistheid van de opgegeven 
cijfers, VU'er Beke vroeg ten slotte 
naar de publieke interesse voor dit 
dure promotie-projekt Gedeputeerde 
De Cuyper antwoordde dat het een 
poging is tot het bekendmaken van het 
domein en zijn mogelijkheden 

Johan Bekes vragen i v m ,Open-
baar Kunstbezit Vlaanderen" werden 
nauwelijks beantwoord Op de beden
king dat de raad van beheer uit bijna 
uitsluitend CVP-vertegenwoordigers 
bestaat (4 op 5 bestuursleden CVP 
1 SP'er) antwoordde De Cuyper dat 
als de raad zou uitbreiden men dan ze
ker „ideologie en deskundigheid" in 
acht zou nemen (sic) 

Alle ter stemming voorgelegde pun
ten werden na de vastgelegde agenda
punten goedgekeurd 

Toegevoegd 

De aan de agenda toegevoegde 
punten behandelden o a de vnje keu
ze in provinciale scholen VU-raadslid 
Huguette De Bleecker-Ingelaere 
kwam hier tussen om klaarheid te 
brengen m b t een formulenng van de 
SP, nl de termen, officieel en neutraal" 
CVP'er Van Steenberge viel bij door 
te benadrukken dat het provinciale 
onderwijs „officieel en neutraal" 
CVP'er Van Steenberge viel bij door 
te benadrukken dat het provinciale 
onderwijs „officieel gesubsidieerd en 
karakterloos" is 

De Deputatie ontwierp een „keuze-
formulier voor de ouders" waarop een 
PMS-centrum wordt vermeld dat 
reeds nauw met de schoolwerking 
verbonden is De SP klaagde dit on-
werp aan, daar de ouders op die 

manier reeds in een bepaalde nchting 
geduwd worden Daarop werd geant
woord dat deze keuze vooral op de 
kollektieve begeleiding slaat Het SP 

ontwerp werd verworpen 

Andere punten handelden over bi-
blioteken het uitblijven van de benoe
ming van de provinciegoeverneur (de 
P W verliet bijna integraal de zaal) op 
de agenda geplaatst door de SP 

Zoals hierboven reeds vermeld 
werd het rumoeng in de zaal SP'er 
Van Den Heule betoogde dat de spe-
kulabegolf zeker met (bijdraagt) tot de 
revalorisatie van het ambt van goever-
neur het hoogste in de provincie" 

Hierop vroeg VU-fraktievoorzitter 
Herman Burghgraeve het woord Hij 
wees erop dat de vraag wie nu goe-
vemeur zal worden in politieke knngen 
inderdaad op eenieders lippen ligt en' 
hij zei het betreurenswaardig te vinden 
dat er zo weinig openheid heerst in de 
hele zaak Kan het goeverneurschap 
een waardig ambt nog wel alle garan
ties bieden als voogdijoverheid, als 
men de benoeming via partijpolitiek 
regel t ' 

H Burghgraeve hoopte dat de be
sprekingen in de raadszitting(en) een 
steentje zouden bijdragen tot een 
spoedige beslissing 

De zaal werd er met stiller op en het 
toegevoegde punt van AGALEV'er 
Van Durme over mestoverschotten in 
Oost-Vlaanderen en over het indijken 
van de bio-industne werd onder ver
slapte aandacht afgehandeld 

Daar het reeds laat werd de stem
ming zoek was en de raad met meer 
het vereiste aantal raadsleden telde, 
zag voorzitter A Windey zich genood
zaakt de zithng te schorsen 

Dne toegevoegde punten bleven 
onbehandeld 

Katia Van De Voorde 

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

Laat u deskundig bijstaan door 
specialisten 

RIJSCHOOL 
Ferd. VERBIEST 

MOLENBEEK, 
Leopold H-Laan 194 

(Viadukt Koekelberg) 
SCHAARBEEK, 

Leuvense steenweg 555 
(Meiserplein) 

ANDERLECHT, 
Bergense steenweg 797 

(Wijk Veeweide) 

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

w^- ïc;ir "«'j^j ^̂ «̂sr 

Het enige wat we 
tijdens uw vakantie niet 

in uw plaats doen, 
is de planten begieten 

Om helemaal eerlijk te zijn, we 
lichten ook niet de brievenbus Maar 
voor andere praktische problemen, 
kunt u op ons rekenen 

U kunt al uw vaste betalingen bij 
ons laten domiciheren Onbetaalde reke 
ningen behoren dus definitief tot het 
verleden Zo bent u altijd 
met alles in orde 

Huur een ^ i s 
voor uw geld en juwelen 
En open een dossier voor 
UU) effecten Bij ons zijn 
ze in veilige handen 
Bovendien beheren we ze 
in uw plaats, terwijl u 
lui ligt te zonnen 

Neem in het buiten
land een minimum aan 
deviezen mee (U kan ze bij 
ons krijgen ) En maak liever 
gebruik van betaalmogelijk 
heden die heel wat veiliger 
zijn 

Onze reischeques worden m de hele 
wereld aanvaard Bij verlies of diefstal 
bent u 100% verzekerd 

Met de Eurocheques kunt u terecht 
in 39 landen van Europa en het Middel
landse Zeegebied De Eurocard-betaal-

kaart wordt over de hele 
wereld aanvaard door bijna 
4 miljoen zaken 

Met een Mister Cash 
kaart kunt u overal in het 
binnenland en m enkele buur
landen al aardig aan de slag 

We raden u ten slotte 
ook nog aan om een hijstands' 
contract te nemen 

Met al deze diensten 
kunt u zonder kopzorgen 
vertrekken En na een jaar 
hard werken, hebt u dat 
wel verdiend 
Gratis' De Vakantiegids een 
brochure vol nuttige vakantietips 
Vraag hem aan uw agent van het 
Gemeentekrediet 

Gemeentekrediet 
de bank op z'n best 
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Ook faciliteiten te Koksijde? 
Meer en meer ziet het er naar uit dat 

Koksijde ook een faciliteitengemeente 
gaat worden en is hier de taalwet een 
vodje papier 

Uit goede bron vernemen wij dat 
het Algemeend Nederlands Verbond 
reeds verscheidene klachten hierover 
heeft geuit en zelfs enkele aanhangig 
gemaakt heeft bij de Vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht 

Doch nu komt de kat op de koord 

Woensdag II had het Lentefeest 
plaats van de Katolieke Bond voor 
Gepensioneerden in het Casino De 
voorzitter hield een tweetalige toe
spraak Cniet de eerste keer), doch ook 
de CVP-burgemeester (gewezen Da-
vidsfonds voorzitter) hield eraan de 
toehoorders in de beide landstalen toe 
te spreken 

Jammerlijk zwijgen de plaatselijke 
Kultuurverenigingen en gedogen deze 
toestanden Is dit weer geen kaakslag 
voor de vele Vlamingen die om den 
brode moesten uitwijken naar Wallo-

TAK pakt 
Engelstalige 
reklame aan 

Het Taal-Aktie-Komitee is een aktie 
gestart tegen een aantal sigaretten
merken die op dit ogenblik in verschei
dene grote steden van het Vlaamse 
land uitsluitend in het Engels reklame 
voeren 

Zo werden in Hasselt, Sint-Niklaas, 
Gent, Kortrijk Aalst en Antwerpen 
tientallen grote reklameborden „aange
pakt ' 

TAK IS echter vastbesloten het hier
bij met te laten In een schrijven aan het 
Antwerpse kollege van burgemeester 
en schepenen vraagt TAK-woordvoer-
der Brentjens dringend op te treden 
tegen deze reklamecowboys die de 
meest elementaire eerbied voor de 
Nederlandse taal aan de spreekwoor
delijke laars lappen Ook het komitee 
„Kortrijk Vlaamse kultuurstad", dat zo
wat alle plaatselijke kulturele en stnjd-
verenigingen groepeert, heeft een 
soortgelijk protestschnjven aan de ste
delijke overheid gencht 

TAK IS van oordeel dat de techni
sche diensten van betrokken steden 
de opdracht moeten knjgen de ge
wraakte borden aan te passen door de 
Engelse teksten met wit papier te 
overplakken 

In elk geval zal TAK zeer nauwlet
tend toekijken en indien nodig het 
testament van de zojuist overleden 
lijsttrekker van de Vlaamse schilders
school Flor Grammens, (en dit na een 
doorgedreven stnjd tegen de verfran-
sing van het openbare leven) naar de 
letter tegen deze groeiende verengel
sing van deze omgeving toepassen 

me en aldaar nooit faciliteiten hebben 
gekregen ' 

Zuiveringsstation 
Enkele jaren geleden werd er gepro

testeerd tegen de vervuiling van het 
Kanaal Veurne-Nieuwpoort Dit bracht 
met zich mee dat er een onwelneken-
de geur zich verspreidde in de deelge
meente Wulpen 

Onder impuls van VU-gemeente-
raadslid Maurits Boucquez, die zich 
inspant voor ons leefmilieu werd een 
komitee gesticht Kleine protestaffi
ches verschenen aan de vensters en 
borden werden geplaatst met de slo
gan „Red de wulpenvaart" Na ver
scheidene maanden strijd is eindelijk 
opluchting hierin gekomen M Bouc
quez kreeg een brief van minister 
Lenssens dat eerlang zou aangevan
gen worden met de bouw van het 
zuiveringsstation 

Dit was geen belofte of aprilgrap, 
want sedert 1 april zijn deze werken 
eindelijk gestart Het zuivenngsstation 
wordt opgetrokken in Wulpen tussen 
het kanaal en het vliegveld van Koksij
de 

Meermalen weraen deze vverken 
uitgesteld, zogezegd omwille van kre-
dietmoeilijkheden bij de W Z K (Water-
zuivenng voor Kustbekken), doch nu 
kan het blijkbaar toch Tevens kan 
Boucquez mededelen dat de W Z K 
garanties heeft gekregen van de minis
ter voor een betoelaging van de instal
laties in Adinkerke-De Panne, die even
eens dnngend moeten uitgevoerd 
worden, hetgeen onvermijdelijk zal re
sulteren in een werkelijke kwaliteits-
verbetenng van het Langeleed 

Betere verkeersveiligheid! 
Meerdere voorstellen voor een be

tere verkeersveiligheid in onze ge
meente werden door de VU-Werk-
groep, onder leididng van M Bouc
quez ingediend en ter sprake ge
bracht in de plaatse'ijke verkeerskom-
missie 

Er werd gewezen op de vele ontbre
kende verkeersborden die met wer
den geplaatst volgens de huidige ver
keersreglementen 

Aandacht werd vooral besteed en 
aan de onveilige toestand langs de Dijk 
te Wulpen, waarvoor de VU een „Uit
gezonderd plaatselijk verkeer" voor
stelde, en voor de gevaarlijke over
steek Pannelaan-Komnklijke Baan-Ter-
lincklaan te St-ldesbald, zebrapaden 
werden voorgesteld, doch wellicht ko
men hier ook verkeerslichten, wat nog 
een grotere veiligheid met zich zal 
meebrengen 

Twee jaar OCMW 
Na twee jaar O C M W luchtten de 

oppositieleden, bij monde van Andre 
Cavijn (VU) en andere medewerkers 
hun hart en verschaften de pers een 
communique De meeste voorstellen 

Onlangs werd de VU-afdehng Zuienkerke boven de „doopvont" 
gehouden Dit gebeurde in aanwezigheid van de arrondissementsvoor
zitter van Brugge, de beide parlementsleden en delegaties van de afde-
lingsbestruren uit Blankenberge, Damme en Brugge Voorzitter wordt 
Jeroom Roelof Het kernbestuur bestaat uit gemeenteraadslid Carlos 
Meuleman, Geert Dejaecher en Freddy Verburgh 

Op de foto een deel van het nieuwe bestuur, samen met arrondisse
mentsvoorzitter Erwin Van Driessche, volksvertegenwoordiger Raf 
Declercq en senator Guido Van In. 

Goede vaart' 

van de huidige CVP-PVV-meerderheid 
waren gedurende de twee voorbije 
jaren meestal doodgeboren kinderen 
en hadden in de grond mets te maken 
met OCMW-taken 

Nieuwe konkrete voorstellen wer
den ingediend en in de nabije toe
komst komt nog verheldering van een 
vijftal andere projekten die recht
streeks moeten ten goede komen aan 
de Derde Leeftijd en de kansarmen 

Debat rond 
werkloosheid 

Maandag 6 mei om 20 u 

Spoedplan tegen jeugdwerkloos
heid 

Algemeen plan voor tewerkstelling 

Open debat met senator Oswald 
Van Ooteghem 

In „Oude Dekenij" te Kortrijk 

Toegang gratis 

VU-Wielsbeke 
in rouw 

Zaterdag 27 apnl jl hebben we 
afscheid genomen van het oudste lid 
van de afdeling, dhr A Desmet Andre 
IS altijd bekend geweest voor zijn 
trouw en zijn rechtlijnigheid 

Zoals zovelen uit de streek was 
Andre een slachtoffer van de repres
sie Dit heeft hem echter met belet 
spijts alles, zijn Vlaams-nationalisme 
openlijk verder te belijden 

André was en zal steeds het voor
beeld blijven voor de jongeren uit onze 
partij, hij zal bijblijven als een Vlaams-
nationalist van het zuiverste slag 

8ste familie-
autozoektocht 
te Wielsbeke 

De Vlaamse Vnendenknng richt op 
zondag 5 mei a s haar 8ste familie-au-
tozoektocht in Zoals voorgaande ja
ren (telkens meer dan 200 deelne
mers) wordt het een gezellige familie 
uitstap langs rustige, landdlijke onbe
kende wegen en plekjes Geen specia
le kennis vereist, alleen een beetje tijd 
en een goed humeur 

Daarbij zijn ruim 200 pnjzen voor 
een waarde van mm 100 000 fr (o a 
reis voor 2 pers naar Mallorca - tv -
waardevolle tapijten, enz J te winnen 
Inschrijvingen en start tussen 12 en 
14 u in cafe De Klokke, Marktplein te 
Ooigem 

Deelname kosten 200 fr /wagen 
Bijkomend formulier 75 fr Prijsuitde-
ling om 20 u in het Kultureel Centrum 
te Ooigem Meer inlichtingen zijn te 
bekomen bij de organizator Didier 
Vandemeulebroucke Tel 
056-668640 

W I J verwachten alle VU-sympatizan-
ten en op onze beurt verzekeren wij u 
een zeer aangename namiddag 

Vorige week woensdag waren VU-voorzitter Vic Anaaux en Europarle
mentslid Willy Kuipers te gast in Waregem voor een debatavond over 
„ Vlaanderen Morgen, een uitdaging voor de jeugd" Het werd een suk-
sesvolle en boeiende konfrontatie tussen de VU-verantwoordelijken en 
ruim 80 scholieren en studenten. De VUJO-Waregem en de VU-afdeling 
verdienen alle lof voor dit knappe initiatief Op de foto ziet men de spre

kers en de dynamische VU-ploeg van Waregem Doe zo voort' 

WEST-VU(ANDEREN 
MEI 

11 

14 

lEPER: Dia-montage over „Indonesië, een mozaïek van verwonde-
nng" om 20 u in de Ojnferentiezaal van het Stadhuis Toegangsprijs 
60 f r 
BRUGGE-NOORD: Kippenkaarting bij Georges Vermeersch in café 
„Mercator", hoek Havenstraat en Fort-Lapin Aanvang 19 u 30 
Deelnamepnjs 60 fr Winnaar krijgt ± 1 kg rauwe kip Kaarten te 
bekomen bij VU-bestuursleden Brugge-Noord Men mag eigen maat 
meebrengen 
BRUGGE: Vienng 20 jaar SV Vlaamse Klub en Vlaams Huis 
„Breydelhof Om 11 u 30 receptie, om 13 uur feestmaaltijd Feestre
denaar dr Maurits Coppieters 
IZEGEM: Om 1 3 u 3 0 vertrek aan Vlaams Huis wandeling te 
Koolskamp o l v Herman Van Damme- Org Wandelklub Vlaams 
Huis. 
WIELSBEKE: 8ste familiezoektocht van de VI Vnendenknng Inschr 
en start tussen 12 en 14 u in café De Klokke, Markt te Ooigem 
KORTRIJK: Open debat met senator Oswald Van Ooteghem Om 20 
uur, in de „Oude Dekenij" Toegang gratis Org VU-arr Kortrijk 
KUURNE: Gratis invullen belastingformulieren van 18 u in café De 
Cirkel, Harelbeeksestraat 40 te Kuurne 
KORTRIJK: In de koncertstudio van BRT-2, Ijzerbedevaartavond om 
20 uur „De paus toch naar Diksmuide'" Sprekers zijn VU-
ondervoorzitter Jef Maton, TAK-verantwoordelijke Enk Cromme-
lynck, pater Brauns, Marcel Decubber en Luk Collet Toegang 50 fr 
Órganizatie Ijzerbedevaartwerkgroep - Kortrijk 
IZEGEM: Antoon Vanlaere in gesprek met Gaston Durnez, n a v 
Durnez' btoemlezing „ik heb u lief <JIJ zult gelukkig zijn" Voordracht 
door Lut Bogaert en Gunter Lesage. Om 20 u in muziekauditonum, 
50 fr Org VSVK 
WAREGEM: Feestelijk avondmaal met minister Hugo Schiltz Om 
20 uur in Parkhotel Groenhove Inschrijven kan bij gemeenteraadslid 
Paul Wielfaert Nokerseweg 7 Tel 603686 
KUURNE: Gratis invullen belastingaangiften vanaf 18 u in café De 
Cirkel, Harelbeeksestraat 40, te Kuurne 

Een boeiend kontakt in het hart 
Frans-Vlaanderen 

van 

De werkgroep ,Contact', opgencht 
door V O V O (Vereniging voor Ont
spanning en Volksontwikkeling Oost
ende), orgamzeert op zaterdag 11 en 
zondag 12 mei een tweedaagse reis' 
naar het kloppende hart van Frans-
Vlaanderen 

„Contact", een intervlaamse vereni
ging, werkt reeds jaren nauw samen 
met Frans- en Zeeuws-Vlamingen 
Hun probleem kent „Contact' dan ook 
door en door Vandaar de interessante 
adressen om een leerrijke en gezellige 
tocht te maken doorheen Frans-Vlaan
deren 

Tijdens deze tweedaagse reis wor
den tal van typische „Vlaemsche" 
dorpjes bezocht zoals SintWinnoks-
berghe. Steenvoorde, Cassel, Haeze-

brouck, Coudekercke, 

Het wordt met zomaar een toeristi
sche uitstap op zaterdagavond 11 mei 
IS er een gezellige kontaktavond voor
zien op de vakantiehoeve „Aan de 
Schreve' te Poperinge Tussen pot en 
pint zullen de Frans-Vlaamse proble
men door Frans-Vlamingen zelf uitge
breid belicht worden Ook tal van 
Zeeuwsch-Vlamingen zullen op deze 
Frans-Vlaamse verbroedenngsavond 
aanwezig zijni 

Deze uitstap tijdens het weekeind 
van 11 en 12 mei gebeurt per bus — 
de plaatsen zijn beperkt tot 35 perso
nen 

Zin in zo'n uitstap naar Frans-Vlaan
d e r e n ' 

Voor meer inlichtingen en inschrij
vingen kun je steeds terecht op het 
VOVO-Contact-adres Aartshertog
straat 4 te Oostende-Mariakerke of tel 
059-508480 

De prijs voor deze tweedaagse reis 
naar Frans-Vlaanderen is heel demo-
kratisch 1 250 fr (bus - avondmaal -
overnachting en ontbijt inbegrepen) 
Voor de middagmalen bestaat een 
keuzemogelijkheid tussen lunchpakket 
of een voortreffelijke maaltijd in een 
restaurant 

Op zaterdagochtend 11 mei wordt 
er om 8 u vertrokken aan de kantoren 
van VOVO-Contact Aartshertog
straat 4 te Manakerke-Oostende 

De terugreis eindigt op zondag
avond 12 mei om 19 u 30 in Oostende 
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Vlaams bezoek 
aan Straatsburg 

Europa, B russe l , L u x e m b u r g , S t r a a t s b u r g , - Z o ve r en t o c h w e e r zo 
d i ch tb i j . W e kennen Europa ui t de a a r d r i j k s k u n d e l e s s e n , van de 
n i e u w s b e r i c h t e n M i s s c h i e n ze l f s vanu i t de V o l k s u n i e het Europa de r 
Vo l ke ren . 

Tot zover reikte onze boekenkennis 
toen we op 16 apnl met een dertigtal 
mensen nchting Straatsburg reden 
Straatsburg, hoofdplaats van de Elzas, 
een verfranst volk, waar de jeugd zijn 
eigen taal met meer spreekt waar 
Elzassers incivieken zijn, waar de El-
zas-Lothanngse Volksbond door het 
ondemokratisch Frans kiesstelsel uit 
de politiek geweerd wordt 

Ferdinand Mosschenross, voorzitter 
van de Volksbund, voert hier een stnjd 
zoals de V U er een voerde bij haar op
richting Dhr Mosschenross bezit een 
ongelooflijk idealisme waar de jonge
ren onder ons naar opkeken en waar
bij de ouderen even terugdachten aan 
vroeger Op uitnodiging van Jaak Van-
demeulebroucke en Willy Kuijpers 
konden wij tijdens een tafeltoespraak, 
uit de mond van dhr Mosschenross 
vernemen hoe belangnjk de VU voor 
de Elzassers is, welke stimulansen er 
van de VU uitgaan Europarlementsle
den die met de hand en het hart 
bouwen aan een nieuw Europa, De 
Volksunie in de weer voor andere 
volkeren 

Parlement 
We mochten dit ook ervaren t jdens 

het eigenlijk bezoek aan het Europees 
Parlement Na een halfuur de debatten 
over het terronsme via stmultaanverta-
ling te hebben gevolgd, konden we 
dank zij de VU-ploeg van de Regen-
boogfraktie kennis maken met het 
derde EVA-parlementslid, dhr Colum-
bu, een Sard Sardinië, dezelfde pro
blematiek als in Vlaanderen Vlaande
ren IS geen unicum in Europa, zelfs niet 
in de wereld 

Het was Willy Kuijpers die de BBC 
liet wachten omdat hij een Entreese af
vaardiging de kans wou geven ook 
hun problematiek voor onze groep te 
schetsen een Entrees-Nabonalist-
sche problematiek 

Elke kntiek op de VU als „kleine 
taalpartij" wordt hier in één voormid
dag de grond ingeboord 

Het Europees Parlement telt 432 
leden waarvan slechts twe<? van de 
VU En juist die twee die de Entreers in 
de Europese kijker brengen, die de 
Entreers begeleiden. 

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

Gevraagd: 
• Reklameontwerper met ervanng 
voor lay-out folders, verpakkingen, 
brochures, kleine advertenties 

Kontakt op te nemen met Senator 
Walter Peeters, Nijverheidsstraat 64, 
te 9160 Hamme - Tel 091-478317 

M>dijkaas 
Affligem 

De waardenng van al deze mensen 
voor de VU en in het biezonder voor 
Jaak en Willy, maakt dat wij fier kun
nen zijn Vlaming te zijn Deze waarde
nng die in Vlaanderen te genng is uit 
pure onwetendheid, met ondersteund 
door de informatiekanalen (de kran
ten) 

Zelfs de Deense anti-EEG-groep de
den van de Regenboogfraktie) kregen 
de kans hun ideeën te uiten t o v de kri
tische Vlaamse toehoorders De werk
zaamheden van Jaak Vandemeule-
broucke gingen ondertussen verder 
Zo kreeg hij bjdens onze aanwezig
heid in de fraktiezaal, één minuut 
spreektjd om tussen te komen in de 
polemiek rond de kanaalverbinding In 
dezelfde zaal vereerde Maunts Cop-
pieters ons met zijn aanwezigheid 

Colmar 
Een boeiende voormiddag Voor 

ons veel te kor t maar voor het Stads
bestuur van Straatsburg tets te lang 

Het stadsbestuur bood de bezoe
kers van de Regenboogfraktie, en dit 
voor de eerste maal, een receptie aan 
De Vlamingen kwamen iets te laat 
maar ons Volkslied werd wel op ap
plaus onthaakJ 

Onze stemmen waren immers 
reeds de eerste avond gestemd bij de 

Vlaams bezoek ontvangen op het stadhuis van Straatsburg 

kennismaking op een voortreffelijke 
wijze geleid door Willy Kuijfjers Het 
zingen van diverse Vlaamse streeklie-
deren was een aangename manier om 
met elkaar kennis te maken Vier da
gen IS immers met zo lang Dank zij Wil
ly en een goed Elzasserwijntje waren 
reeds de eerste avond de banden 
gesmeed 

I Niet alleen de strakke Europese 

vergaderzalen met tot op de sekonde 
gelimiteerde toespraken, stonden op 
het programma, met alleen onze kultu-
rele bagage werd vemjkt met een 
bezoek aan het prachtige museum 
Unterlinden te Colmar en het histo-
nsch-pittoreske stadje Reichenwehr 
(Riquewihr), maar ook onze „viti"-kul-
tuur door een kennismaking met de di
verse wijnsoorten en geestnjke 
streekprodukten te Broesch en onze 

gastronomische ervanngen in het ho
tel en de bezochte restaurants werden 
ruimschoots aangevuld 

Alles bij elkaar een evenwichtig pro
gramma gespreid over vier dagen, op 
een voortreffelijke manier begeleid 
door Gilbert Van Overschelde en 
overgoten met een aangenaam lente
zonnetje maakten van de reis een 
sukses 

Herman D« Wulf 

Aanbevolen huizen 

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 

K E U K E N S - S A N I T A I R 
V E R W A R M I N G 

V A N D E R C R U Y S 

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 03-23565 75 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER* 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-21 29 11 en 053-21 27 57 

Woningen te koop 
in de Vlaamse 
Ardennen 

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

Tel 0 5 5 - 4 2 3 6 3 6 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 13.76 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

n.v. de winne -
uyttendaeie 

handelsdrukkerij typo - offset ~ 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

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

<rI^^ STUDIO 
- I -J> ' DANN 
02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-4781993 

Import - Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 G^raardsbergen 

Tel 054-41 2589 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Aan alle eigenaars 
van een appartement of villa te 

Oostduinkerke 
vertrouw de verhuring of verkoop 

van uw eigendom te Oostduinkerke toe aan 

WEST-LITTORAL 
Leopold Il-laan 205, 8458 Oostduinkerke 

Tel 058-512629 (Adv iso) 

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-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-3537039 

Dames- heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens. 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-213636 

Loodgietenj sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 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 054-331751 

054-3311 49 

2 MEI 1985 



28 }M\ 

Joris Olyslaegers, promotor meiboomplantingen: 

„Op zoek naar 
eigen, diepe kern..." 

KONTICH — Dat de lente nog niet in het land is, 
behoeft weinig kommentaar. Regen- en winterkledij 
zijn nog niet opgeborgen en 's nachts is een extra-de
ken best te verdragen. 

Volks- en heemkundigen hebben gelijk. Alhoewel 
sterrenkundig de lente op 21 maart begint, vat het 
nieuwe leven van de natuur pas aan op de vooravond 
van 1 mei. En dit moest gevierd worden! 

JORIS Olyslaegers is een 45-
jarige binnenhuisarchitekt, 
thans leraar aan het Brus

selse Sint-Lukasinstituut Zijn 
geestelijke vader was dr Jozef 
Weyns die, samen met Jozef van 
Overstraeten, als bezieler van de 
volks- en heemkunde in Vlaande
ren mag geëerd worden Al 25 jaar 
IS hij lid van de Kringvereniging in 
zijn gemeente, en sinds '68 is hij 
konservator van het plaatselijke 
museum voor heem- en oudheid
kunde Tijdens de vorige legisla
tuur fungeerde hij als voorzitter 
van de Kontichse Kultuurraad, wat 
hem mogelijkheden bood om zijn 
passie, de meiboomplantingen, op 
grote schaal te organizeren 

Keltisch 
WIJ U bent In uw dorp begon

nen met het organizeren van mei
boomplantingen? 

Olyslaegers. „Inderdaad Als 
voorzitter kan men iets meer doen 
dan een gewoon lid Ik had een 
beetje impact m ons dorp hier De 
politieke situatie heeft daar ook 
meegespeeld, we zaten toen im
mers met een nieuwe koalitie 

Ik zocht naar dingen die ieder
een konden binden, van welke 
politieke opinie men ook was Het 
moest dus iets zijn dat buiten de 
politiek stond, en alleen kon boei
en Dat IS, wonder bij wonder, 
ingeslagen het idee van die mei-
boomplanting 

WIJ hebben dat gedaan met alle 
jeugdverenigingen die er waren in 
Kontich, o a de KLJ, de Scouts, de 
Gidsen, kortom iedereen deed 
meel 

Het IS een reusachtig sukses 
geworden Toen hebben we ge
zegd „We zullen dit elk jaar doen" 
In 1984 hebben we het met meer 
georganizeerd, dan zijn we het wel 
in Lint gaan doen Ik heb het dus in 
gang gestoken en getoond hoe 
het moest gebeuren" 

WIJ: Wat IS de historische 
betekenis van de meiboomplan-
t i n g ' 

Olyslaegers: ,Het is eigenlijk 
een oud-Keltisch lentefeest De 
lente begint dus met op 21 maart, 
zoals dit astronomisch berekend 
wordt Er is trouwens geen enkel 
volk dat 21 maart als lentefeest 
viert, maar wel de mei-avond Om
dat pas dan de echte zomer zal 
beginnen 

Dit IS een oud-Keltische traditie 
Men plant een boom ais symbool 
van het leven en daaromheen 
wordt gedanst In essentie betreft 
het een „wakkerschudden" van de 
natuur, het vibreren van de grond 

Opdat de krachten eruit zouden 
losbreken 

Graaf en gravin 
BIJ zo'n meiboomplanting wor

den eveneens een mei-graaf en 
een mei-gravin gekozen Voorts 
heeft men een heraut nodig Eén 
en ander gebeurt op basis van 
selektieproeven Graaf en gravin 
worden aangekleed met erete
kens en knjgen een kroontje van 
madeliefjes opgezet Zij gaan de 
boom halen, samen met het hele 
gezelschap Die boom staat op 
een heilige plaats In Kontich is dit 
een oude waterput, die waar
schijnlijk nog door druïden werd 
gebruikt Vendeliers en een volks
dansgroep begeleiden het gezel
schap De boom wordt dan, even
eens in stoet terug naar het dorp 
gebracht De boom wordt vervol
gens in hQt midden van het dorp 
geplant Eenmaal de boom ge
plant, neemt het meipaar eronder 
plaats 

Nu begint het echte feest Men 
doet de meiboom-dans Eerst en 
vooral ter ere van het meipaar, 
een heel mooi spektakel Ook de 
jeugdgroepen gaan aan het dan
sen, om uiteindelijk iedereen te 
betrekken in het ntueel Het ein
digt met een grote nj-dans, die in 
een spiraal rond de boom gaat 
staan De aanwezige eregast 
houdt daarop het slotwoord" 

WIJ: Tot wanneer gaat dit ge
bruik terug? 

Olyslaegers: „In Kontich heb
ben WIJ schriftelijke bewijzen tot in 
de 17de eeuw, alhoewel het met 
helemaal op dezelfde wijze was 
Vroeger verliep het eenvoudiger 
Men ging de meiboom planten bij 
het huis van de geliefde Of bij de 
sekretaris van de gemeente, ver
mits hij een spilfunktie vervulde" 

WIJ: Is het een heidens ge
bruik? 

Olyslaegers: „Wat betekent dit 
heidens"? Het is een religieus ge
bruik, wat in wezen met gods
dienst mets te maken heeft Religie 
overkoepelt mijn inziens, de gods
dienst Ónze voorouders waren 
Kelten, geen Germanen Dit blijkt 
onder meer uit de ikonografie 

Wat ZIJ vierden als feest moet 
voor ons even heilig zijn Wat de 
katolieke kerk ons is komen vertel
len, blijft import Bovendien heeft 
het kristendom zeer veel oude 
gebruiken omgebogen en geassi
mileerd Een religie van vele dui
zenden jaren oud krijgt men met 
kapot Neem nou het feest van de 
Sint-Jansnacht de kortste nacht 
van het jaar Dit wordt nog in ere 

gehouden Voor mij zijn zo'n za
ken evenzeer sakraaM" 

WIJ: De „hergeboorte" van het 
melboomfeest is geen louter 
Vlaamse aangelegenheid? 

Olyslaegers: „In Nederland ge
beurt het met meer Nochtans zijn 
ze er gek op Dit merken we als er 
hier een meiboomplanting wordt 
gehouden In Duitsland leeft het 
nog enigszins In Engeland daaren
boven bestaat het heel sterk Daar 
gebruikt men geen echte boom, 
maar een staak Een staak met 
linten en nngen" 

op neer van „Het zijn slechts 
amateurs, wij zijn de vakmannen" 

De laatste jaren is dit fel veran
derd, verbeterd De universitairen 
zien in dat ook het veldwerk, dat 
die mensen al zovele tientallen 
jaren aan het doen zijn, eigenlijk 
heel belangrijk is geweest Ik denk 
dat de heemkunde, en de volks
kunde in het algemeen, veel te 
danken heeft aan die eenvoudige 
schoolmeesters Die heel veel 
veldwerk hebben gedaan, waar 
men nu de vruchten van plukt 
Volkskunde is meer algemeen, 
heemkunde is over het eigen 
heem" Dit kunnen „samenlezen" 
tot één geheel is een wetenschap
pelijk werk De jongste jaren is er, 
gelukkig, een heel goede samen
werking gegroeid" 

WIJ: De belangstelling voor 
volks- en heemkunde neemt toe? 

Olyslaegers: „Ja, dat is enorm. 
De interesse voor alles wat met 
ons volk te maken heeft wordt 

Joris Olyslaegers „Een oud Keltisch feest'" 

WIJ: U kiest bewust voor een 
levende boom? 

Olyslaegers: „Wij kiezen een 
slanke berkenboom uit die anders 
toch gekapt zou moeten worden" 

WIJ: Volks- en heemkunde 
wordt door beroeps-historici 
vaak smalend bekeken. Wat is 
uw reaktie daarop? Niettemin 
schijnt er opnieuw een zeer grote 
belangstelling voor te bestaan. 

Olyslaegers: „We zullen ons 
met wagen aan een dispuut tussen 
volkskunde en heemkunde, want 
dat blijft een zeer been om tegen 
te stampen" 

WIJ ' Tussen volkskunde en 
geschiedenis bedoelt u? 

Olyslaegers- „Nee, ik bedoel 
tussen volkskunde en heemkun
de Er bestaat een Bond voor 
Volkskunde en een Vereniging 
voor Heemkunde De volkskundi-
gen kijken altijd een beetje neer 
op de heemkundigen Omdat de 
volkskundigen meestal de univer
sitairen zijn In de heemkunde vind 
je de eenvoudige schoolmeester, 
die zijn schriftje volkribbelt met 
hennnenngen over zijn eigen 
heem Men kijkt daar een beetje 

groter Ik heb het gevoel dat wij 
aan het aanknopen zijn, aan het 
heraanknopen met een kuituur en 
een manier van leven van 2 000 ja
ren terug We zijn precies bezig 
aan het „herbronnen" Naar dingen 
die toen, vóór het kristendom, 
voor ons belangrijk blijkt geweest 
te zi jn" 

Sakraal heidendom 
WIJ: Hoe verklaart u dat? 
Olyslaegers: „Esoterisch zegt 

men dat er in de kosmos altijd een 
ritme is Dat men regelmatig „ups 
en downs" heeft voor grote perio
den, die gespreid zouden zijn over 
een 2000 jaar En dat men, wan
neer er zo'n periode voorbij is, 
heraanknoopt met hetgeen er 
2 000 jaar geleden gebeurd is Dat 
men daaruit puurt wat er zinvol 
van IS, en er zo telkens een wissel
werking komt 

Ik heb dat gevoel, omdat het zo 
massaal gebeurt Ik heb heel veel 
belangstelling voor wat er voor het 
knstendom gebeurd is Het hei
dendom wordt met meer als hei
dendom beschouwd Het slaat in. 

als iets dat even religieus en sak
raal geweest is als het kristendom 
Wat IS daar gebeurd? Waarom 
nebben ze de druïden afgeslacht? 
Het waren toch ook pnesters' 
Men interesseert zich daar steeds 
meer voor 

Er bestaan bijna geen schriftelij
ke bronnen Er zijn alleen de over-
levenngen, die door de seneuse 
wetenschap met een scheef oog 
bekeken worden In de legende zit 
natuurlijk altijd een kern van waar
heid Ook het residu, hetgeen er 
overblijft van oude gebruiken en 
oude vienngen, begint men terug 
te „herzien" Letterlijk Men gaat 
naar de essentie van het geeuren 
terug 

We bekeken ook de zandteke
ningen Vrouwen strooiden krullen 
op de grond, zondagmiddag na 
het werk. De jongste jaren zijn er 
een paar tentoonstellingen ge
weest over Keltische kuituur, o a 
in Keulen, in Amsterdam In Dijon 
heb ik er vong jaar een expositie 
gezien over wat er van de Kelten 
nog overbleef in Frankrijk Ik heb 
een studie gemaakt van die motie
ven en van die ikonografie Nu 
blijkt dat de motieven die deze 
vrouwen daar strooien met zand, 
identiek dezelfde zijn als deze die 
de Kelten hanteerden 2000 a 
3.000 jaar terug i Daar is een bin
ding geweest 

De zuiverste manier om iets 
door te geven is deze van moeder 
op dochter, eeuwen en eeuwen na 
elkaar Deze traditie is heel sterk 
Een studie, gemaakt over de Kel
ten bewijst dat er een ernstige 
sakrale ondergrond achtersteekt 
Dat het een heilig gebeuren is wat 
men daar doet Dat men, via sym
bolen, iets neergeschreven heeft 
in het zand 

Dat IS hetzelfde met de spelen, 
o a met het ganzenbord Het gan
zenbord IS als een levensweg, het 
IS een hele filozofie Het valt op dat 
de ganzen en de vallen die daarop 
Staan overal dezelfde zijn Het 
oudste ganzenbord van de Neder
landen dateert uit de vroege 16de 
eeuw, uit Frans-Vlaanderen. De 
huidige ganzenborden zijn nog al
tijd identiek dezelfde Er zijn altijd 
63 vakjes, in een spiraal Het is ge
woon de weg van het leven die 
elke mens moet ondernemen Het 
draait rond het heilige getal 63, dus 
6 + 3 = 9 Het 18 een godsdiensti
ge overtuiging in een kinderspel 
neergelegd. Dit is een heel zuivere 
manier om iets te bewaren" 

Zoeken naar rust 
WIJ: Wij zijn eigenlijk, on

danks de vervreemding die 
dreigt met de technologie, toch 
op zoek naar de eigen wortels? 

Olyslaegers: „Ja, dat denk ik 
ook Technologie is natuurlijk 
schitterend, maar het neeft het 
nadeel dat we vervreemd gera
ken Ook van onszelf Als we 
konstateren dat de oude volkeren 
en kuituren de zelfkennis als het 
hoogste princiep hadden, dan drei
gen WIJ inderdaad onszelf te verlie
zen, overdonderd door de tech
niek 

Dit blijkt een van de redenen te 
zijn waarom men opnieuw op 
zoek IS naar rust en evenwicht m 
een wereld die te groot wordt 
voor de mensen Het zoeken naar 
de eigen, diepe kern is belangrijk, 
IS essentieel 

De kennis van het eigen verle
den IS daarbij van ontzettend be
lang " (pvdd) 

"̂ ONS 
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