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NIaams Nationaal H/eekbbd 

Amper twee weken scheiden ons van de 

VU-BETOGING VOOR WERK 
TE HASSELT 

{Lees biz. IS) 

Na het bezoek 
Een media-gebeuren hoeft daarom nog geen gebeurtenis te 

zijn. Slechts weinige van de gebeurens waarvan de kranten en 
het tv-scherm bol staan, halen ook nog het ochtendlijk gesprek 
van de gewone volksmens in trein of tram, spreken tot de ver
beelding van iedereen. Het pausbezoek aan ons land was een 
media-gebeuren bij uitstek, maar tevens een gebeurtenis die nie
mand onverschillig heeft gelaten. Het lijfelijk kontakt van tien 
procent van de bevolking met de paus, de belangstelling van het 
krantenlezend en tv-kijkend publiek, het unieke feit dat geloofs-
aangelegenheden en pauselijke uitspraken pro of contra een 
week lang de voor'de hand liggende gespreksstof geweest zijn in 
vrijwel alle middens: het zijn dingen waar niemand aan voorbij 
kan. 

Het pastoraal bezoek van de paus is in de allereerste plaats 
een aangelegenheid van de gelovigen en van de katolieke kerk. 
Het komt ons dan ook niet toe, als blad van een pluralistische ge
meenschap, de groep te vervoegen van de al dan niet verlichte 
exegeten die voorlopig nog de handen vol hebben om het 
pausbezoek uit te leggen in het kader dat hen best ligt. Wat 
overigens geen gemakkelijke taak is: de persoonlijkheid van 
Joannes-Paulus II springt zozeer uit de band, dat ze lastig in een 
formule te vangen is. 

Zeker de gelovigen, ook de kritische onder hen, maar zelfs de 
aandachtige andersdenkenden kunnen niet anders dan onder 
de indruk gekomen zijn van de persoonlijkheid van de paus. Hij 
is een man met een uitzonderlijk zendingsbewustzijn, met het 
geestelijk en fysiek vermogen om wat hij zijn taak acht bijna 
lijfelijk te doen aanvoelen, met het talent ook — de vaststelling 
hoeft niet oneerbiedig te zijn — om zijn boodschap te verpakken. 
Voor de gelovigen is het een aansporing en voor de andersden
kenden een boeiende aangelegenheid, het menselijk vermogen 
van deze man verveelvoudigd te zien door de kracht en de over
gave waarmee hij achter zijn zending staat. Dat hij zich de moei
te heeft gegeven om een korrekter Nederlands te spreken dan de 
meeste zogenaamd tweetalige Waalse en Brusselse politici, 
getuigt overigens van de overgave waarmee hij zich van zijn 
taak kwijt. 

Zoals we reeds vorige week schreven: niet alleen de paus, 
maar ook het land dat hij bezoekt loopt in de kijker. Voor iedere 
diplomaat — en een diplomaat is deze paus zeker — is een 
bezoek aan België, met zijn verschillende gemeenschappen, een 
delikate aangelegenheid. Reeds de aankomst, met de unieke en 
communautair-kuise kus aan de Cinquantenaire, herinnerde 
ons eraan in wat voor land wij leven. Dat er geen pauselijk 
woord over amnestie gekomen is, dat een Waals-bisschoppelijk 
veto tegen een dergelijke uitspraak mondgemeen werd, dat het 
aan de jongstbenoemde Brugse bisschop voorbehouden bleef om 
dat deel van de gelovigen dat daaraan hechtte te troosten: het 
zegt méér over ons land, over de harteloosheid van zijn politieke 
voogden dan over de paus. 

De aardse diplomatie en de raadgevers hebben de paus er toe 
gebracht, enkele zeer algemene volzinnen te besteden aan het 
„Belgisch model": „er is meer dat u bindt, dan wat u scheidt". We 
zijn er aan gewoon dat dergelijke beleefde algemeenheden door 
de driekleurige exegeten bij voorkeur ingeroepen worden tegen 
ieder Vlaams streven naar eigenheid en zelfstandigheid. De 
paus heeft tijdens zijn reis een Vlaams Vlaanderen leren 
kennen: een Vlaanderen dat zijn gevoelens vertolkt met zwart-
gele vlaggen, met eigen liederen en een krachtige — door 
sommige bisschoppen niet heel tekstvast meegezongen — 
Vlaamse Leeuw. Een Vlaanderen, zo menen wij, waarin gelovi
gen èn andersdenkenden een andere pauselijke uitspraak moe
ten onthouden: „verlies niet uw eigenheid". Een Vlaanderen dat 
nog altijd geen staat en zelfs geen kerkprovincie is. Maar flink 
op weg er naartoe. 

Dat de Vlaams-nationalisten, ieder naar godsvrucht en ver
mogen, niet allemaal dezelfde kijk hebben op het pauselijk be
zoek, hoeft hen niet te beletten te onthouden: de kracht van de 
enkeling die voor zijn zending en zijn opdracht leeft, de kracht 
van één imens. De kracht van ons allemaal, als wij geloven in 
onze taak. tvo 
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Wat nu, minister Coens? 
Alhoewel het pausbezoek het nieuws van de 

voorbije dagen domineerde was er één binnenlands 
politiek onderwerp dat toch doorsijpelde: de kommu-
nautarizering van het onderwijs. 

Coens krijgt de kans woorden in daden om te 
zetten... 

S INDS jaren is de Volksunie 
de voorvechter van een 
federalizering van het hele 

onderwijs. Als er nu één materie is 
die aan de gemeenschapp)en moet 
worden toevertrouwd, dan is dit 
ongetwijfeld het onderwijs. Zeer 
lange tijd stonden de Viaamsnatio-
nalisten alleen met dit standpunt 
Gelukkig treden andere politieke 
formaties deze visie nu bij. Meer 
zelfsi indien we bepaalde politici 
beluisteren, dan lijkt het er bijna op 
dat zij als eersten met dit idee zijn 
komen aandraven. In het politieke 
métier bestaat inderdaad geen 
„copyright"... 

Naast ons ligt een meer dan 200 
bladzijden tellend en luxueus uit
gegeven boek: „Werk maken van 
onderwijs", bijeengeschreven 
door onderwijsminister Daniel 
Coens. In deze fraai geïllustreerde 
publikatie, die soms lijkt op een ei
gentijdse hagiografie, spreekt 
deze excellentie zich andermaal 
uit voor de volledige kommunauta-
rizering van het onderwijs. Direkt 
voegt hij eraan toe dat de huidige 

grondwettekst de volledige over
dracht van het onderwijsbeleid 
naar de gemeenschappen niet 
mogelijk maakt. Waarin hij gelijk 
heeft, alhoewel er nog een reeks 
zaken kunnen zonder grondwets
aanpassing. Coens stelt dat de 
grondwet hoe dan ook moet ge
wijzigd worden, maar hij zegt er 
niet bij wanneer dit dient te gebeu
ren. 

Het volgende parlement moet, 
naar ons inzicht, een konstituante 
zijn. Wat betekent dat Kamer en 
Senaat de grondwet kunnen wijzi
gen. Het huidig-zittende parlement 
dient in dat geval de grondwetsar
tikelen aan te duiden die eventueel 
voor aanpassing in aanmerking 
komen. Artikel 59bis is daarbij 
voor het onderwijs van belang. 

De Waalse zusterpartij van de 
CVP-er Coens, de PSC van De-
prez en Nothomb, heeft echter 
aangekondigd zich met hand en 
tand tegen een mogelijke federali
zering van het onderwijs te zullen 
verzetten. Desnoods met de mi
nisterportefeuilles op tafel! De 

PSC gaat hiermee zelfs in tegen 
de wil van de eigen achterban. 
Vorige week immers heeft de ver
eniging van Franstalige katolieke 
leraars, de „Federations des Insti-
tuteurs Catholiques", verklaard 
dat het zinloos is de kommunauta-
rizering van het onderwijs tegen te 
houden, vermits dit tot de normale 
gang van zaken behoort in gefe-
deralizeerde staten. Waarop de 
PSC hooghartig reageerde, en zei 
geen lessen te moeten ontvangen. 
Voor de Franstalige kristende-
mokraten blijft het dus njet 

Het wordt afwachten wie in dit 
onzalige land het laatste, beslis
sende woord heeft Ofwel een 
klein Waals partijtje, dat amper 
tweederden van het aantal VU-
kiezers achter zich kan scharen, 
en straks vermoedelijk nog verder 
wegkwijnt. Ofwel de wil van de 
meerderheid. 

De PSC „dankt" haar macht 
uitsluitend aan haar nauwe band 
met de CVP, die steeds Belgische 
macht verkoos boven Vlaams be
lang. Coens moet nu maar eens 
bewijzen dat hij iets meent van zijn 
dure verklaringen, (pvdd) 

Nooit... 
... haalt Winst "85 de kaap van 
de 2 miljoen, beweerden pessi
misten. Wie op bIz. 10 kijkt 
leest dat we er niet ver van-
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... en W I J 
H/// ontvangen graag bneven van 

onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze bneven 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 

PAUSBEZOEK (1) 

Ik kan mij volledig achter de inhoud 
zetten van het interview met pater 
Remi van de Walle Eindelijk eens een 
kntisch geluid in Vlaanderen betreffen
de het pausbezoek Er is een hemels
breed verschil tussen eerbied voor het 
Hoofd van de RK Kerk en de excessie
ve pauskultus die momenteel hoogtij 
viert Ik begnjp niet waarom zovele 
Vlaams nationalisten zo ultramontaans 
katoliek zijn Heeft de Vlaamse bewe 
ging ooit ruggesteun gekregen vanuit 
Rome of vanwege Belgische bisschop
pen"? Nogmaals proficiat pater van de 
Walle Ik ga akkoord met Uw kntische 
en toch hoffelijk verwoorde bedenkin
gen 

Prof HE Mertens, KU-Leuven 

PAUSBEZOEK (2) ~ 

Godsdienstigheid en vrijzinnigheid 
hebben nooit geleid tot een polarizatie 
bij de Vlaams-nationalisten 

Er IS geen enkele aanleiding om te 
veronderstellen dat het pausbezoek 
dit nefaste resultaat wel zou hebben 
bij de katolieke Vlaams nationalisten 

Tenzij teologen zich beroepen op 
hun Vlaams-nationalist zijn om dit te 
bereiken 

Daarom betreur ik de publikatie van 
het vraaggesprek met pater Van de 
Walle in Wij van donderdag II 

Het past met in het officiële blad van 
een pluralistische partij 

Want wat gaat u doen als een 
andere teoloog ook een overtuigd 
Vlaams nationalist u morgen komt vra 
gen ook zijn (andere) visie te publice
ren over het celibaat de rol van de 
vrouw in de kerk de bevrijdingsteolo 
gie de toestanden in Nederland en 
noem maar o p ' 

Als pluralistische partij doet u er 
beter aan u met te moeien met binnen
kerkelijke tegenstellingen of met de 
persoonlijke gewetensvragen van uw 
katolieke leden en kiezers 

Nog een woordje over de unitaire 
kerk in België 

Als het ministerie van Justitie wordt 
gefederalizeerd dan volgt de kerk on
middellijk Maar vroeger kan het met 
Dat zal Frans Baert u weleens uitleg 
gen 

Het federalizeren van dat ministerie 
IS opdracht en verantwoordelijkheid 
van de politiek m a w het is onze taak 

Een raar klerikaal idee van P van de 
Walle hiervoor als propagandist de 
paus te willen inspannen een vreemd 
staatshoofd notabene 

In dezelfde gedachtengang maar 
dan omgekeerd meen ik dat de Volks 
unie onverwijld de regering moet inter 
pelleren over bepaalde uitlatingen van 
de paus op zondag 19 mei in Koekel-

berg Deze zijn volledig in tegenspraak 
met zijn (korrekt) standpunt dat elk 
volk in vrijheid over zijn eigen lot moet 
kunnen beschikken 

Welke regeringsinstantie heeft de 
paus (een vreemd staatshoofd) ertoe 
aangezet een bepaalde voorkeur uit te 
spreken in verband met de toekomsti 
ge struktuur van België"^ 

Het gaat hier toch over een zuiver 
politieke aangelegenheid waarbij de 
moraal of de universele mensenrech 
ten met in het gedrang komen 

Als traditioneel (als je wil konserva-
tief) katoliek vraag ik me af wat de 
paus hiermee te maken heeft 

Ik denk dat de Volksunie als traditio
neel pluralistische partij zich met mag 
laten manipuleren met door links noch 
door rechts 

W I J moeten onze eigen weg gaan 
als politieke partij die zelf bepaalt wat 
nuttig en nodig is voor de ontvoogding 
van ons volk 

L K , Kalmthout 

PAUSBEZOEK (3) 

Tijdens het pausbezoek aan Vlaan 
deren is het mij opgevallen dat slechts 
een kerkleider — de bisschop van 
Brugge — te leper even de wensen 
heeft uitgedrukt die bij vele Vlamingen 
leven Met velen waren we te Rome 

met Kerstmis gans de wereld was 
daar getuige van onze Vlaamse wen 
sen Enkele Vlamingen hadden zelfs 
nog voor de Romereis een onderhoud 
met de paus om de toestanden die hier 
veertig jaar later nog heersen aan te 
klagen 

De paus drukte te leper met de 
woorden Nooit meer oorlog zijn ver 
langen uit Zou hij misschien vanuit de 
lucht toch een glimp hebben opgevan 
gen van het mooiste vredesmonument 
in Vlaanderen waar jaarlijks onze jon 
gens die hun bloed gaven voor vrede 
en vnjheid voor Vlaanderen vereerd 
worden Kerk en Staat zijn overwe
gend Belgisch dit zal blijken wanneer 
na het pausbezoek deze staat de 
kaars stilaan zal laten doven en de 
hoop die in ons hart gerezen was 
tijdens het pausbezoek zal stuiten op-
het onwrikbare België De paus heeft 
te leper gezegd dat men zich indien 
nodig mag verdedigen De Vlamingen 
groot of klem die als Vlaming nog 
lijden moeten beletten dat de kaars 
uitdooft 

Hopelijk voor ons zullen op het 
einde van dit jaar allen een stap dichter 
zijn naar onze vrijheid en vrede die we 
al zolang nastreven reeds honderd 
vijftig jaar langi 

F O Borgerhout 

PAUSBEZOEK (4) 

BIJ een pausbezoek mag en moet 
men zich vragen stellen Zeker in 
Vlaanderen dat zo dikwijls de georga-
mzeerde Kerk-Staatsdruk onderging 
ten nadele van de Nederlandse kuitu 
rele eigenheid en van de opbloei van 
een volkskerk 

Een terugblik op deze histonsche 
achterstelling ware het minste ge
weest wat er te verwachten viel BIJ 
mijn weten ovengens heeft alleen Wij 
Vlaams Nationaal in de Vlaamse pers 
deze terugblik naar voren gebracht 

De diplomatieke voorbereiders van 
dit pausbezoek hebben ieder taalinci 
dent willen vermijden De bodem 
groet werd keurig handig Brussels op
gelost enz In onverdacht Nederlands 
werden immers de klassieke zuilen en 
machten naar voren gebracht de volg 
zaamheid voor het Hof en de Regenng 
dn Koekelberg) het ACW dn Laken) 
de Boerenbond dn Leuven) 

In Leuven werd door de paus te 
recht het tema Geloof wetenschap 
en kuituur behandeld Maar steunen 
de houdstermaatschappijen (holdings) 
van het ACV (Vibem) en van de 
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CAPE 
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TAVERN 

Die >̂  î 
Wynkrocg 

Boerenbond (Almanij) wel het herstel 
en de eigentijdse ontplooiing van onze 
Nederlandse kultuur"? Of zijn zij zon 
der meer handelsmaatschappijen in 
een katolieke verpakking' In Leuven 
voerde een BB direkteur (namens de 
Leuvense gelovigen O het woord Hij 
wist zelfs in het stadion zijn eigen firma 
te vermelden in zijn redei Sluikreklame 
of retro machtsopbouw van zijn zuiP 
Waarom dan Artois met of de Krediet 
bank"? Die hebben toch ook hun ont 
staan te danken aan de Leuvense 
gemeenschap 

Over de Vlaamse katolieke stnjd- en 
kultuurveremgingen zoals bv het Da 
vidsfonds de Vlaamse Leergangen 
die nog steeds hun zetel in Leuven 
hebben geen woord Is de kerk in 
Vlaanderen grotendeels verneder 
landst de diplomatieke krachten — en 
die zijn Belgisch I — behouden hetzelf 
de kerkmodel 

G D , Veltem-Beisem 
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Vangheluwe 
^ voor amnestie 

Amnestie... 
Vele Vlaams-nationalisten had

den gehoopt dat de paus tijdens 
zijn bezoek de amnestie-eis kracht 
zou bijzetten Bijna 3 000 Vlaamse 
priesters hadden hem hierom ver
zocht De paus heeft dit echter 
met gedaan 

Zijn .advizeurs" zullen hem dit 
hoogstwaarschijnlijk afgeraden 
hebben Toch nep Joannes-Paulus 
II herhaaldelijk op tot vrede en 
verzoening, maar een duidelijke 
verwijzing naar dit typisch Belgi
sche schandeel mochten we niet 
noteren 

Een persoon heeft het toch 
aangedurfd de paus te herinneren 
aan deze onkristelijke situatie 
Mgr Roger Vangheluwe, de jong
ste bisschop van ons land en 
amper enkele maanden in funktie, 
citeerde uit de 11 -jaar oude verkla
ring van de Belgische bisschop
pen HIJ veroordeelde het feit dat 
„medeburgers die veroordeeld 
werden voor politieke en ideologi
sche misstappen tijdens de oorlog 
gepleegd, nog steeds de pijnlijke 
gevolgen ervan moeten dragen 
Dit werd op nadrukkelijk applaus 
onthaald te leper 

De Brugse bisschop verdient 
lof voor deze uitspraak Hopelijk 
hebben de aanwezige beleidsver
antwoordelijken, waaronder minis
ter Coens dit begrepen en maken 
ZIJ daar nu eens eindelijk een 
regenngspunt van 

Betreurenswaardig is dat de 
paus zich wel over andere, binnen
landse toestanden uitsprak 

ning Vooral zijn slotkreet „ Vive la 
Belgique" vonden velen mis
plaatst 

In wezen treft de paus weinig 
schuld Iedereen beseft dat de 
meeste toespraken hem voorge
schreven worden door zijn mede
werkers, die zich baseren op de in
formatie die ZIJ kregen van de 
plaatselijke kerkverantwoordelij-
ken In ons geval vermoedelijk de 
nuntius en de kardinaal Alhoewel 
de paus zich had kunnen voorne
men om te zwijgen over alle bin
nenlandse aangelegenheden 

Mogen wij konkluderen dat het 
Belgisch episkopaat de paus ge
vraagd heeft een pleidooi te hou
den voor een nieuwsoortig unita
risme en hem voorgehouden heeft 
te zwijgen over amnestie"? We 
vrezen hierop bevestigend te 
moeten antwoorden 

Advizeerde 
kardinaal 
Danneels 
de paus? 

Dwalingen... 
De rektor van de Katolieke Uni

versiteit Leuven, Piet De Somer, 
viel de eer te beurt de paus maan
dagavond welkom te heten Tij
dens zijn toespraak had De So
mer het over het recht om te 
dwalen Eventjes dachten wij te
rug aan de slogan uit de zestiger 

°™DITig! >NEEK 
Willy Kuijpers noemde hem altijd 
Mijnheer Klaarfeit De beruchte 
bewoner van de Vlaams-
Brabantse gemeente St-
Genesius-Rode die thans vanuit 
zijn voorzitterszetel meesterlijk 
zorgt voor de volledige 
aftakeling van het FDF De man 
heeft een verkiezingsplan voor 
zijn partij opgesteld In dertien 
punten Ik weet met of hij 
bijgelovig is Een dwarsligger is 
hij in ieder geval Wellicht hoopt 
hij dat dit ongeluksgetal hem 
geluk zal brengen Zijn partij 
heeft zich achter hem 
geschaard Velen tegen hun zin 
omdat ze beseffen dat dit 
programma hen nergens naartoe 
leidt Maar er bleef hun geen 
keuze Als je maar met vijf man 
een vrouw en de gekende 
paardenkop bent kan je toch 
moeilijk dit krampachtig groepje 
nog verder gaan opdelen 

Georges (,Jons" zou Willy 
steevast zeggen) Klaarfeit is 
nochtans een relatief jonge man 
En toch IS hij met in staat de 
oude versleten gewaden af te 
leggen Hij blijft hardnekkig 
zweren bij de fransdolle eisen 
die voor enkele jaren de 
franstalige Brusselaars in 

beweging konden zetten, maar 
nu nog weinigen kunnen 
beroeren Stilaan begint de 
Brusseleir immers in te zien dat 
een uitbreiding van Brussel hem 
weimg baat brengt Integendeel 
Daarvoor storm lopen brengt 
hem alleen de Vlaamse 
vijandigheid op zijn nek En 
't Zijn ten slotte de Vlaamse 
centen waarvan hij grotendeels 
moet leven Dit is tenminste de 
mening die geleidelijk veld wint 
bij het gewone volk in Brussel 
Trouwens ook in de sociaal 
ekonomische middens Alleen de 
franstalige politiekers weten 
blijkbaar nog met waar Abraham 
de mosterd haalt Zij leven nog 
altijd in de ivoren toren van hun 
opgeblazen pretentie 

Je hebt al wel vernomen hoe 
Gol en Spitaels proberen elkaar 
de loef af te steken in het 
binnenrijven van de FDF-
afvalprodukten Een blauwe of 
rode kleur zal hun anti-Vlaamse 
mentaliteit met veranderen 
Daarover maken we ons best 
geen illusies De pogingen van 
de PSC Zijn minder bekend 
Deze partij voelt ook een 
verkiezingsnederlaag naderen 
ZIJ tracht het nu op een 

akkoordje te gooien met het 
FDF Dit streven van de 
franstalige kristen-demokraten 
zou me Siberisch koud laten 
ware er met de funeste band 
met de CVP De kadodders uit 
het Zuiden en hot Noorden 
hebben elkaar immers 
broodnodig omwille van de zo 
begeerde macht in België 

Wanneer maakt de CVP 
eindelijk de keuze"? Vlaanderen 
of haar machtspositie in België"? 
Kiest de CVP voor de PSC dan 
kiest ze voor het FDF in 
Brussel dan zijn haar 
verklaringen voor de 
federalizenng van het onderwijs 
slechts een schijnheilig geroep' 
Deze vraag moeten de CVP-ers 
in heel Vlaanderen 
ondubbelzinnig beantwoorden 

Vic ANCIAUX 

Ook de Vlamingen die in Noord-Frankrijk wonen kwamen de paus be
groeten te leper Zij deden dit in het Nederlands, wat op sympatic werd 

onthaald door de Vlamingen die in België wonen 

... en eenheid 
BIJ voorbeeld te Koekelberg 

waar hij het had over de eenheid 
onder de Belgen Bepaalde verkla-
nngen leken ons zo uit een konink
lijke nieuwjaarsboodschap gegre
pen De kerkvc-st prees bij voor
beeld het „Belgisch samenlevings
model" en zei dat er meer zaken 
Zijn die de gemeenschappen in 
België verenigen, dan die ons 
scheiden Ook nep de paus op tot 
eerbied voor de regenng en de ko-

jaren „Hebben wij dan met het 
recht om te zondigen"?" 

Hopelijk geldt dit recht ook voor 
de advizeurs van de paus, die hem 

Rektor 
De Somer 

deden p epen t t moe B I j 
bche eenhbid Of is het op ons, g t 
engageerde Vlaams-nationale 
journalisten, van toepassing die 
een en ander verkeerd begrepen 
hebben? In 't slechtste geval kun
nen WIJ ons echter steeds beroe
pen op de gevleugelde woorden 
van de Brugse bisschop EJ De 
Smedt, die na het mandement van 
de bisschoppen verklaarde „Wij 
hebben ons vergist" 

Zelfs CVP-voorzitter Swaelen 
nam deze woorden in de mond 
toen hij onlangs werd herinnerd 
aan de benoeming van Happart 

Talenknobbel 
Een van de zaken die men deze 

paus moet toegeven is alleszins 
dat hij een ware talenknobbel is 
Zijn kennis van het Nederlands is 
meer dan behoorlijk en het siert 
hem dat hij zich bovenmatig in
spande om onze taal te spreken 
en te begrijpen Veel frankofone 
politici kunnen aan hem een voor
beeld nemen Want het moet ver
draaid moeilijk zijn om zoveel talen 
te beheersen Overal waar hij 
komt doet de kerkvorst immers 
een zeer ernstige poging om de 
taal van het volk te hanteren 

Toch hebben velen zich geër
gerd aan het feit dat zowel de 
koning als de paus bij de aanvang 
van dit bezoek in het Brusselse 
Jubelpark, hun begroeting in het 
Frans begonnen 

De meerderheid van de inwo-

ne i n Belg e s Nede la dstnl j 
en uit beleefdheid hdd het met 
meer dan wenselijk geweest dat 
beide vooraanstaanden hun ver
welkoming aangevat hadden in 
onze taal Het kan toch met zijn dat 
men het Nederlands als tweede
rangs beschouwt •? 

Belgisch 
Dinsdagavond werd de „uitzen

ding door derden" verzorgd door 
de liberalen In de praatstoel zat 
staatssekretans voor buitenland
se handel Andre Kempinaire 

Belgische 
Kempmaire 

Kempinaire verklaarde met een 
immens probleem te kampen 
Welk imago moet men aan het 
label België vastbinden'? Een tijd
lang goochelde hij zelfs met de ge
dachte om Eddy Merckx' als ver-
koopstruuk te hanteren Onvoor
stelbaar i Waarom dan met Manne
ken PIS'? Verder had Kempmaire 
het steeds over de Belgische 
tapijtkunst de Belgische" uitvoer, 
het rijke „Belgische' verleden, enz 

Waardoor we nog maar eens in 
onze overtuiging bevestigd zijn 
dat men van de PVV op Vlaams 

vlak mets te verwachten hebben 
Het was trouwens ook deze partj 
die bij de voorbije regeringsher
schikking toestond dat de ministe
riele verantwoordelijkheid over de 
buitenlandse handel aan een Vla
ming ontnomen werd, en in han
den kwam van de rabiate Jean 
Gol Alhoewel 70 % van de totale 
Belgische uitvoer Vlaams isi 

Goeverneur 
De beslissing is dan toch geval

len De Gentse hoogleraar Her
man Balthazar wordt per 1 juli de 
nieuwe goeverneur van Oost-
Vlaanderen Waardoor eigenlijk al
les bij het oude blijft 

Sinds jaar en dag worden de 
goeverneurspostjes verdeeld on
der de dne traditionele politieke 
families van België Oost-Vlaande-
ren komt sinds lang toe aan de so
cialisten De VU goed voor een 
vijfde van de Vlaamse stemmen, 
had nochtans eveneens een kan
didaat voorgedragen de Gentse 
junst en volksvertegenwoordiger 
Frans Baert Het was met meer 
dan billijk geweest dat eindelijk 
ook de Vlaamsnationalisten een 
goeverneursambt toebedeeld kre
gen 

Uit de vele socialistische kandi
daten heeft de regering weliswaar 
de meest valabele gekozen De 
47-jarige Balthazar is behalve een 
erudiet historikus, ook een ver
draagzame en Vlaamsgezinde vrij
zinnige, die zijn waardering voor 
talrijke nationalisten nooit verbor
gen heeft 

Balthazar 
benoemd 
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Geen politiek 
Tussen de verschillende politie

ke partijen van dit land bestond 
een ongeschreven afspraak om 
tijdens het pausbezoek niet „aan 
politiek te doen". Mede daardoor 
is er deze week biezonder weinig 
binnenlands politiek nieuws te ra
pen. Ook de VU onthield zich van 
publieke verklaringen. 

Sommige partijen en politici 
hebben dit tijdelijk „wapenbe
stand", jammer genoeg, toch ge
schonden. Is het dan zo moeilijk af
spraken na te leven? 

CVP-feest... 
Het jaarlijkse feest van de kris-

telijke arbeidersbeweging, Rerum 
Novarum, viel een beetje tussen 
de plooien van het pausgebeuren. 
Veel nieuws kon men er trouwens 
niet rapen. 

Dé hoofdtoon was: het ACW 
moet trouw blijven aan de CVP. 
En mag naar niemand anders lon
ken. Zichtbaar geprikkeld door de 
barsten die de ACW-zuil overal 
vertoont menen de tenoren van 
de kristelijke arbeidersbeweging 
de eenheid te kunnen herstellen 
door donderpreken tegen critici af 
te steken. Zelfs vroegere mede
werkers worden verguisd en als 
onbetrouwbaar afgeschilderd. 

Klap op de vuurpijl vormde ech
ter de bewering dat uitgerekend 
het ACW enn geslaagd is een 
sterke stempel te drukken op het 
regeringsbeleid! 

Kommentatoren hebben bij her
haling aangetoond dat Martens-V 
een rabiaat neo-liberaal beleid 
voert en precies alle werknemers-
belangen met voeten treedt. Het 

wordt tijd dat de ACW-potentaten 
de opmerkingen van hun eigen 
achterban beluisteren. Of eens de 
jongste nummers van het KWB-
orgaan „Raak" erop nalezen. 

Het ACW, en meer bepaald de 
kristelijke vakbond ACV, heeft 
slechts één „verdienste"; als be
schermer en slippendrager van de 
CVP, en dus van de regering. Of is 
het nodig dat we andermaal alle 
verloocheningen van het eigen 
programma herhalen? 

„Wij" en 
„De Morgen" 

Ons stukje van vorige week, 
over kardinaal Danneels' weige
ring om een interview aan „Wij" 
toe te staan, heeft een aantal 
reakties uitgelokt. Wij blijven in
derdaad ontstemd omdat Dan
neels dit wel toestond aan de 
krant „De Morgen". Ook „De Stan
daard-Het Nieuwsblad" maakte 
melding van onze ontevredenheid. 

Ondertussen werden we door 
de feiten nog een handje toege
stoken. De wijze waarop bepaalde 
kommentatoren in het socialistisch 
dagblad „duiding" geven bij het 
pausbezoek zijn geen toonbeeld 
van verdraagzaamheid en opjen-
heid. Zo verscheen er een verslag 
over de „nacht van de godsdienst
waanzin", waar Johan Anthierens 
zou uitgeroepen hebben „dat hij al 
het geld voor het pausbezoek 
liever naar de hoeren zou dra
gen..." 

Maar „Wij" is een partijblad, en 
dat IS veel erger dan een „progres
sieve" krant. Toch dagen wij ieder
een uit ons aan te tonen wanneer 
wij hatelijke zaken geschreven 
hebben over kerk en godsdienst. 

Leeuwevlaggen waren overal nadrukkelijk aanwezig tijdens het bezoek van de paus aan Vlaanderen. Hier te 
Leuven, waar een vendeliersgroep de viering opluisterde. Maar ook langs de straten, op de pleinen en tussen 
de massa's toeschouwers viel onze vlag steeds weer op. Een duidelijk signaal voor het unitair establishment 

TAK 
De vreedzame manifestaties 

van het Taal Aktie Komitee CTAK) 
tijdens het voorbije pausbezoek 
zijn niet onopgemerkt gebleven. 
Op alle Vlaamse plaatsen die de 
kerkvorst tijdens zijn vijfdaagse 
rondreis aandeed waren zij opval
lend aanwezig. Overal zag men 
vele leeuwevlaggen en amnestie
bordjes, waardoor het pauselijk 
bezoek een uitgesproken Vlaams 
karakter kreeg 

„Administratieve band" 

De akties verliepen steeds takt-
vol en werden doorgaans op sym-
patie van de duizenden onthaald. 
Met uitzondering van Brussel, 
waar de politie het nodig achtte 
enkele vlaggen in beslag te ne
men. Voorts werden de TAK-tivis-
ten altijd nauwlettend in de gaten 
gehouden door de talrijke veilig
heidsagenten. 

Ongetwijfeld moet ook de paus 
de aktievoerders van TAK hebben 
opgemerkt. Alleen maar jammer 
dat hij nergens nadrukkelijk het 
edele verzoek van TAK, bijgetre
den door zoveel andere Vlamin
gen, heeft ondersteund... 

D AT er krisis zou zijn en 
dat het geld vandaag de 
dag duurder kost dan 

ooit, merk je niet altijd als je je 
brievenbus leegmaakt Je bent 
journalist en in die kwaliteit 
steek je — overigens doorgaans 
volkomen ten onrechte — in de 
public relations-adressenlijst 
van zowat iedereen die meent 
garen te kunnen spinnen bij het 
opzenden van opwekkende 
boodschappen naar media-men-
sen. Het is ongelooflijk hoe stijf 
en hoe glanzend en hoe dik en 
hoe vierkleurig de jaarverslagen 
van banken en petroleummaat-
schappijen er kunnen uitzien. 
Nog altijd. Of juister misschien: 
méér dan ooit 

Ook heel wat ministers heb
ben nog altijd heel wat geld om 
hun propaganda te laten verpak
ken in een indrukwekkend-lijvige 
boodschap, waarvan de eerste 
pagina onvermijdelijk gesierd 
wordt door hun konterfeitsel en 
hun facsimile-handtekening. Het 
papier dat iemand zoals Geens 
op die manier al heeft laten be
steden aan Flanders' Technolo
gy, moet goed zijn voor ettelijke 
hektaren gerooid bos in Finland. 

Een vaste rekordhouder in 
vele brievenbussen is het Euro
pees Parlement en de overige 
instellingen van de EG. Goed 
voor twee-drie hoogglanzende 
zendingen per week Doorgaans 
door de meeste bestemmelingen 
bij de ongeopende hoop gesme

ten: de inhoud is vrijwel nooit de 
moeite en het papier te luxueus 
voor profaan gebruik 

Iets hield ons tegen, toen we 
deze week de zoveelste grote 
Euro-enveloppe gesloten in de 
papierkelder wilden keilen. We 
deden toch maar open en we 
vonden het gebruikelijke hoog
glanzende en zwaarwegende 
drukwerk: een brochure van pak
weg 76 bladzijden. Op de knalro
de omslag netjes het embleem 
EPPE-met-lauwerkrans en de 
eerder weinigbelovende titel 
„Socialistische fraktie Europees 
Parlement'. 

En ja hoor, de inhoud gaf pre
cies wat de omslag beloofde: 130 
foto's en evenveel levensbe
schrijvingen van de leden der 
socialistische Euro-fraktie. Enfin, 
levensbeschrijvingen: de op
somming van de vele kumuls die 
de meeste heren en dames ook 
in die fraktie beoefenen en van 

de eretekens die ze daarvoor 
ontvangen hebben van hun res-
pektieve nationale staten. 

Kijk kijk, wie we daar hebben 
als fraktielid: Happart José HG., 
landbouwer, PS, landbouwtech-
nicus, specialist in organizatori-
sche en administratieve zaken. 
Nog geen dekoraties. Maar dat 
komt wel. 

Twee bladzijden verder, glim
lachend en wel op de foto. Van 
Miert Karel, blijkbaar zonder an
der beroep dan dat van politicus, 
PS (zo staat het er, maar dat zal 
een drukfout wezen, want bij de 
andere Vlamingen van de fraktie 
staat er wel degelijk SP), voorlo
pig ook nog niet gedekoreerd. 
Maar dat komt zeker. 

Dat Karel een lepe knaap is, 
mag als algemeen bekend wor
den verondersteld. Zijn dure 
eden voor en na de Euro-verkie
zingen in verband met Happart 
indachtig, heeft hij bij wijze van 
wijze voorzorgsmaatregel in de 
brochure laten vermelden: „on
derhoudt momenteel uitsluitend 
een administratieve band met de 
fraktie'. 

Moet je maar eens naar 
Straatsburg gaan. Prijkt daar Ka
rel met zijn volle lijfelijke aanwe
zigheid middenin de fraktie. De 
zichtbare verloochening van de 
vroegere belofte dat Happart 
nooit ofte nooit met hem in de
zelfde schuit zou zitten. Leep, dat 
wel. Maar konsekwent? 

maakt, door bv. de begroting niet 
goed te keuren, laat staan dat men 
er de regering voor doet vallen: 
dat kunnen alleen Gol, Nothomb 
en Co...". De PVV ziet klaarblijke
lijk geen graten in de wantoestan
den 

Het VVO weerlegt in deze nota 
de argumenten van zowel minister 
Tindemans als deze van staatsse-
kretaris de Donnea en beschuldigt 
de regering van taalwet-overtre
dingen. „ZIJ bestendigt het on
evenwicht door steeds opnieuw 
tweemaal zoveel Franstaligen als 
Nederlandstaligen te benoemen". 

Moeten wij eraan herinneren 
dat het departement van ontwik
kelingssamenwerking de voorbije 
jaren steevast in handen was van 
CVP'ers ( Van Elslande, Eyskens, 
Coens...)? 

Taaitoestanden 
Het Verbond van het Vlaams 

Overheidspersoneel (VVO) heeft 
in een scherpe verklaring de on
rechtvaardige toestanden aange
klaagd die nog steeds voortwoe
keren op het departement van 
buitenlandse zaken en ontwikke
lingssamenwerking. 

Het V V O verwijst hierbij naar 
de interpellaties van een aantal 
volksvertegenwoordigers uit di
verse partijen. Voor de Volksunie 
kwam kamerlid Jan Caudron tus
senbeide. Zelfs de CVP vond het 
eventjes te gortig. „Het V V O ap
precieert wel dat een volksverte
genwoordiger van de meerder
heid interpelleert over de naleving 
van de taalwetgeving, maar het is 
eveneens verplicht vast te stellen 
dat er niet echt werk wordt ge-

PRL versus PSC 
Nog een dik halfjaar scheiden 

ons van de wetgevende verkiezin
gen die, hoeft het nog herhaald, 
van ontzettend groot belang zijn. 
De verschillende politieke partijen 
beginnen zich op te warmen voor 
deze elektorale slag. Dit is merk
baar aan het toenemend aantal 
politieke benoemingen én aan de 
toon van de verklaringen. 

De franstalige kristendemokra-
ten (PSC) en liberalen (PRL) zijn 
er de voorbije drie jaar aardig in 
geslaagd goede vriendjes met el
kaar te blijven, wanneer het erop 
aankwam de frankofone belangen 
te verdedigen. Met sukses trou
wens. Dit zullen ze wel blijven 
doen. Toch zijn er punten van 
onenigheid. 

In een vraaggesprek heeft PRL-
voorzitter Michel de PSC een hele 
reeks verwijten toegestuurd. 
Vooral het uitblijven van enige 
belastingvermindering, en dit mee 
door het veto van de PSC, werkt 
de PRL op de heupen. Net zoals 
de liberalen in Vlaanderen willen 
zij nog een elektoraal pluimpje op 
de hoed steken, want ook in Wal
lonië zullen de kiezers de liberale 
beloftenballon al wel doorprikt 
hebben. 

Eén opmerkelijke troef heeft de 
PRL, in tegenstelling tot de PVV. 
De frankofone liberalen hebben 
tenminste met hand en tand de be
langen van hun eigen Waalse volk 
verdedigd. 
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wq-
Een liter superbenzine kost nu 16,9 frank... 

Fiskus ontreddert 
ekonomisch leven 

Een liter superbenzine kost 16,90 fr Jawel, dat was 
alvast zo in maart 1985, twee maanden geleden Wel 
te verstaan, dat het hier gaat om de zuivere basisprijs, 
gezuiverd van taksen dus 

Meteen wordt duidelijk welk een verpletterende fis
kale druk de regering legt op het gebruik van stookolie 
en brandstoffen voor het wegverkeer 

DIT IS biezonder illustrerend 
voor de nefaste fiskale 
politiek die de huidige Bel

gische regering hardnekkig blijft 
voeren 

Om het even bij die taks op de 
olieprodukten te houden Het is 
minister Frans Grootjans die ver
klaard heeft dat het uitgesloten is 
te denken aan verlaging van benzi-
netaksen 

Sociaal produkt? 
Maar men moet dan ook met 

meer afkomen met het foefje zo
als jarenlang is gebeurd dat de 
benzineprijzen en de rekening 
voor de huisbrandolie zo enorm 
blijven stijgen als gevolg van pe-
troleumkontrakten oliekrisis en 
door de kontraktuele verbintenis
sen met de Petroleumfederatie 

Natuurlijk is daar iets van maar 
in enorme mate wordt bij elke 
prijsaanpassing (de basisprijs) er 
een flinke schep taksen bovenop 
gegooid 

De heffing alleen al op de benzi
ne IS enorm De autogebruikers 
zullen volgens ramingen dit jaar 
liefst 120 miljard frank aan belas 
tingen voor de staatskas opbren
gen 

Nochtans v\/as destijds bij de 
invoenng van de eenheidswet van 
1960 gesteld dat benzine een so
ciaal produkt IS 

Ook de bouw 
Het hoeft geen groot betoog 

dat een verlichting van deze taks-
heffing aanzienlijk zou kunnen bij 
dragen tot een heropleving in de 
sektor van de automobielkon-
strukteurs 

Maar het is duidelijk dat de dure 
energieprijzen ook gans onze eko 
nomie parten speelt Niet alleen 
vervoerbedrijven kampen met 
enorme energiekosten 

dient behouden te blijven 

In het tegengestelde geval zal 
de bouwaktiviteit andermaal zwa
re klappen krijgen Het gevolg is 
dan onvermijdelijk dat weer min
der gebouwd wordt en de staat 
dus diverse taksen moet ontbe
ren Terwijl anderzijds de over
heidsuitgaven weer behoorlijk de 
hoogte ingejaagd worden door de 
toename van de werkloosheid 

Recent vnjgegeven produktie-
cijfers tonen aan dat de bouw nog 
een biezonder zwak broertje blijft 
Waar dient aan toegevoegd te 
worden dat de bouwaktiviteit in 
Vlaanderen in februari was toege
nomen 

(Terloops alle sektoren samen 
kenden in Wallonië een produktie-
daling tegenover een verhoogde 
produktie in Vlaanderen Wat nog 
maar eens de twee-kruissnelhe-
den aantoont van de twee grote 
gemeenschappen in dit land O 

Zelfs voor de Hoge Raad van 
Financien blijft de regering hard 
leers 

De hoge raad wijst er in het 
jongste jaarrapport op dat het 
verschil tussen de loonkost (wat 
de werkgever betaalt) en het be
schikbaar inkomen (nettowedde) 
blijft groter worden 

Zeker is zulks toe te schrijven 
aan de extra loonmatiging die aan 
de werknemers gedurende drie 

jaren werd opgelegd Anderzijds 
moet er nog begin van werk ge
maakt worden van bespanngen 
op de overheidsuitgaven 

De Hoge Raad herhaalt „In 
vorige aanbevelingen werd er 
reeds meermaals gewezen op de 
ontmoedigende gevolgen van de 
overheidsheffingen Dit is zeker 
het geval als deze heffingen een 
zo hoog peil hebben bereikt als 
thans" 

En de gevolgen blijven met uit 
Het gezinsverbruik vertoont een 
nieuwe scherpe daling Dit heeft 
vanzelfsprekend een verminde
ring van de omzet van onze bednj 
ven als gevolg 

De ondernemingen zijn dan ook 
geneigd hun produktieve investe
ringen alles behalve te verhogen 

Wel integendeel natuurlijk Zo 
kan men dan ten slotte weer vast
stellen dat de enorme werkloos
heid binnen korte tijd met zal ver
minderen Of de overheid blijft 
geteisterd door hoge werkloos
heidsuitgaven 

Gezwam 

Met de moordend hoge taksen onder meer op het energieverbruik zal ekonomische heropleving nog lang uit
blijven (foto Zafar) 

De Hoge Financienraad wijst er 
duidelijk op dat „de huidige eko
nomische problemen, inbegre
pen die van de sanering van de 
overheidsfinanciën, niet zullen 
opgelost worden door een poli
tiek die er enkel op gericht is het 
herstel van de rekeningen van de 
staat te bewerken' 

Met andere woorden al dat 
herhaald gezwam over het ge
voerde herstelbeleid is zand in de 
ogen van de burgers strooien 

Het IS met door telkens nieuwe 
taksheffingen uit te vinden of be
paalde tarieven te verhogen dat 
de staatsfinancien zullen gezond 
gemaakt worden Innovatie nieu
we investeringen zijn geboden 
Dan kunnen de staatsinkomsten 
weer behoorlijk toenemen 

Terwijl er tegelijkertijd ook werk 
dient gemaakt te worden van een 
behoorlijke sanering van de over 
heidsuitgaven Ook bij de zoge
naamde onsamendrukbare uitga
ven 

BIJ voorbeeld door het stopzet
ten van de waanzinnig-verkwisten 
de kompensatiepolitiek (hds) 

Elk bedrijf heeft jaarlijks aan
zienlijke verplaatsingskosten 
Deze fors verminderen zou reeds 
een enorme ekonomische stimu
lans betekenen 

Het IS net zoals met de BTW-ta-
rieven in de bouwsektor De rege
ring IS van zins weer het moor
dend 17 procent-tanef in te voe
ren 

En zulks terwijl van diverse zij
den werd aangetoond dat de 
BTW verlaging uiteindelijk de 
schatkist meer inkomsten heeft 
opgeleverd en in lengte van jaren 
nog blijft opleveren 

Vorige week nog stelde de VU 
dat de BTW-taks op 6 procent 

Volksunie BTW op bouw moet behouden blijveni 

De truuk 
met de staalverliezen 

Ons land loopt geregeld om merkwaardige presta
ties in de wereldkijker Zo bij voorbeeld dezer dagen, 
andermaal, met de zakenaffaires van Cockerill-Sam-
bre De „staalministers" hebben een merkwaardig 
systeem ontwikkeld om verliescijfers om te toveren in 
winsten Raar, maar waar 

HET gaat om de wegwissing 
van wat eerder ook al als 
wereldpnmeur werd uit

gevonden Namelijk de voor
waardelijke deelnemende konver-
teerbare obligaties Die de Belgi 
sche geschiedenis ingaan onder 
het letterwoord VDKOs 

Allemaal geleerde financiële din
gen die er op neerkomen dat de 
regering andermaal de Waalse 
staalmjverheid met gulle miljarden-
cadeaus bedenkt Het gaat met 
meteen om vers geld 

Krachttoer 
Wel IS het zo dat men en het is 

een uitvinding van Jean Gandois 
Cockenll-Sambre plots met een 
propere lei wil laten starten 

Het gaat om liefst 70 miljard 
frank die eertijds door de over 
heid voor rekening van de belas
tingbetalers dus aan C-S werden 
toegekend Maar het was zoveel 
vers geld dat moest dienen om 
Cockenll Sambre van het faillisse 
ment te redden Dat geld — er 
werden ook enkele miljarden op 
die manier toegekend aan o a Sid-
mar en De Kempische Steenko
lenmijnen — zou slechts dienen 
terugbetaald aan de staat op het 
moment dat het betrokken bedrijf 
weer winst begint te maken 

Welnu voor Sidmar is zulks het 
geval en prompt werd zopas te
rugbetaling van 3 miljard zoge
naamde V D K O s opgeëist 

Gandois wil de vennootschap 
met een propere balans aan zijn 
opvolger aanbieden 

70 miljard gemeenschapsgel
den worden zomaar cadeau ge
daan aan de Waalse staalmdustne 
Destijds heette het nochtans for
meel dat dit geld slechts tijdelijk 
ter beschikking werd gesteld 

Om deze krachttoer voor de 
Vlamingen aanvaardbaar te ma
ken wordt uitgepakt met een stu-
piede kompensatie voor de Lim
burgse Steenkolenmijnen 

Maar inmiddels blijft de regering 
Martens halsstarrig weigeren te 
antwoorden op de bij herhaling 
door minister Schiltz gestelde vra
gen 

Hoeveel heeft dat grapje voor 
de redding van de zieltogende 
Waalse staalmjverheid aan de ge
meenschap in al die jaren reeds 
gekost ' 
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Onderzoeker Emiel De Becker: 

'Het parlementslid, 
makelaar 
in dienstbetoonr 

De parlementaire windstilte van de voorbije dagen willen we aangrijpen om in te 
gaan op een van die vele kritieken die de Wetstraat nogal eens te horen krijgt: het 
politiek dienstbetoon. 

Over de funkties en dysfunkties van het dienstbetoon is heel wat gepubliceerd. 
Maar nooit kreeg de onderzoeker de kans een „lange arm" of „kruiwagen" van 
nab^' té volgen. Politici en partijen stonden eerder weigerachtig om deze leemte 
prijs te geven. 

ALé perste opende Willy 
Kuijpers de deur van zijn 
dienstbetoon Emiel De 

Becker greep de kans met beide 
handen en doorworstelde voor 
zijn eindverhandeling als licentiaat 
in de politieke en sociale weten
schappen de vele dossiers van 
het VU-parlementslid. Als promo
tor trad professor Wilfried De-
wachter op. 

Van bij de aanvang van zijn 
onderzoek dient De Becker toe te 
geven dat „de VU als partij in 
meer dan één opzicht niet over
eenkomt met het model van par
tijpatronage dat zich in het Bel
gisch politiek bestel heeft ont
wikkeld'. De VU is niet zoals de 
traditionele partijen omringd door 
een groot aantal zuilorganizaties 
die een vaste aanhang waarbor
gen, potentiële kliënten leveren en 
toegang verlenen tot heel wat 
publieke goederen en diensten. 

Het probleem: 
werk 

Maar hoe afkeurend de hou
ding van de partij tegenover poli
tiek dienstbetoon ook is „toch 
wordt ze voortdurend met de 
kliëntelistische struktuur gekon-
fronteerd en is ze verplicht daar
in een eigen plaats te bepalen'. 
Volgens de onderzoeker kan de 
VU dan ook niet anders dan realis
tisch zijn en de mensen helpen die 
aankloppen voor hulp. 

... En dat zijn er heel wa t Willy 
Kuijpers bv zou z'n 44 uren per 
maand „dienstbetonen": mensen 
met problemen ontvangen en dos
siers verwerken. Zijn dienstbe
toon rust voornamelijk op twee 
pijlers: vooreerst de VU-afdelin

gen van het arrondissement want 
„rondreizen" doet de Herentenaar 
niet, vervolgens een team van 
sociaal assistenten, junsten, psy
chologen, enz., in verschillende so
ciale centra. 

Voor zijn onderzoek beperkte 
De Becker zich tot het jaar 1979. 
Van de overtalrijke dossiers wer
den er 681 weerhouden, aange
bracht door 608 kliënten. Achter
eenvolgens beschrijft hij de klién-
teel, de wijze van kontaktname 
met Kuijpers, de aangebrachte 
problematiek en de verwerking 
van het probleem. 

Slechts enkele onderzoeks
resultaten kunnen we hier weer
geven. Zowat tweederde van de 
kliënten zijn mannen en de gemid
delde leeftijd bedraagt 38 jaar. Dat 
vooral de jongere bevolking be
roep doet op een parlementslid 
wordt verklaad door het feit dat de 
grote meerderheid van de kliën-
teel — 62 % — behoort tot de 
groep van de niet-aktieven: werk
lozen, studenten en gepensioneer
den. Meteen is aangegeven dat 
„tewerkstelling" het meest aange
brachte probleem is, gevolgd door 
„inkomen" en „huisvesting". Het 
probleem zelf kan evolueren van 

een gewone vraag om inlichtingen 
of een bespoedigingsgeval tot een 
bemiddelingsingreep en een gunst 
en zelfs een onwettelijke bevoor
deling. 

Voor de verwerking hiervan 
wordt beroep gedaan op een net
werk van helpers: VU-gezinde 
ambtenaren, juristen, sociaal assis
tenten, enz. „Hier ligt een verschil 
met de traditionele partijen die 
beroep kunnen doen op de zuil
organizaties.' 

Meer nadelen 
In zijn besluitvorming geeft De 

Becker aan dat dienstbetoon hoe 
dan ook wederzijdse voordelen 
oplevert: de kliënt heeft een gun
stige ervaring en het parlementslid 
verhoogt zijn populariteit „Voor 
ieder opgelost probleem komen 
er tien nieuwe in de p/aafs."Bijko
mend dragen kliënten uiteraard bij 
tot de vergroting van de „macht 
van het aantal" van de partij en 
eventueel kunnen zij in de zuil 
geïntegreerd worden. 

Maar volgens de onderzoeker 
moet het politiek dienstbetoon in 
een breder kader geplaatst wor
den. En dan blijken zijns inziens 
heel wat dysfunkties of nadelen. 

Vooreerst worden langs het po
litiek dienstbetoon niet alleen dien
sten geleverd waarop men recht 
heeft, met zelden worden er ook 
„voorde/e/i"verleend. En dat bete
kent ipso facto een benadeling 
van de andere burgers. 

Vervolgens tast het dienstbe
toon dat doorgaat als een korrek-
tie op de bureaukratische werking 
van de administratie, de efficiëntie 
van die administratie verder aan. 
Ook ten aanzien van het eigenlijke 
parlementaire werk vertoont het 
dienstbetoon nadelen, of leidt het 
geenszins tot de verwachte voor-

Het is zeer de vraag 

DE funkties van het politiek dienst
betoon zijn voor de kJlènt on-
weeriegbaar groot En ook het 

parlementslid, partij en zuilorganiza
ties trekken er (elektoraal) profijt uit. 
Maar in tegenstelling tot wat politici 
beweren, leveren de verwerkte dos
siers weinig of geen stof voor hun 
wetgevende en kontrolerende taak in 
het parlement. En ongetwijfeld kunnen 
er meerdere dysfunkties opgesomd 
worden: ten aanzien van de globale 
maatschappij en de administratie bij 
voorbeeld. 

Omwille van deze dysfunkties wer
den alternatieven voorgesteld: een 
parlementaire ombudsman, overname 
door sociale centra enz. Deze voorstel
len kunnen echter het hele kllëntelis-
tisch systeem waarin het dienstbetoon 
gedijt op de helling zetten. 

Het is dan ook zeer de vraag of de 
pariementsleden zelf het initiatief zul
len nemen om het politiek dienstbe
toon „af te schaffen" of tot redelijke 
proporties te herleiden. 

Emiel De Becker 

Willy Kuijpers bood het vi/eten-
schappelijk onderzoek de kans, 
om de angstvallige stilte over het 
politiek dienstbetoon te doorbre
ken. 

delen. „De aangebrachte proble
matiek blijkt zeer weinig het wet
gevende en het kontrolerende 
werk te inspireren. In ieder geval 
bestaan er meer efficiënte ma
nieren om voeling te krijgen met 
de „basis'. 

Alternatieven 
reëel? 

De Becker gaat evenmin de 
oplossingen uit de weg die deze 
dysfunkties kunnen neutralizeren, 
zonder aan het sociale aspekt van 
het politiek dienstbetoon te raken. 
En de meest voor de hand liggen
de oplossing is uiteraad het oplos
sen van de problemen zelf. Op de 
eerste plaats, de toegankelijkheid 
van de overheidsvoorzieningen 
voor degenen waarvoor ze ont
worpen zijn. Dit veronderstelt een 
leesbare en verstaanbare wetge
ving, maar bovenal „administratie
ve toegankelijkheid'. 

Een bijkomende oplossing is het 
zoeken naar alternatieven. Naar 
het voorbeeld van Engeland, 
Duitsland en Frankrijk zou het 
ambt van ombudsman kunnen in
gesteld worden. Herhaaldelijk 
werden reeds wetsvoorstellen in 
die richting ingediend. Een ander 
deel problemen, voornamelijk van 
psycho-sociale aard, kan beter op
gevangen worden in sociale cen
tra. 

Komt dan evenwel de funda
mentele vraag: zijn deze alterna
tieven wel realistisch, rekening 
houdend met het Belgisch politiek 
systeem 

Emiel De Becker heeft daar 
zijn twijfels over: „Deze alterna
tieven brengen de machtspositie 
van de zuilen in gevaar, waardoor 
een belangrijk bindingsmecha
nisme met de kliënten-kiezers 
vervalt Wanneer men dan be
denkt dat het initiatief moet uit
gaan van het parlement zelf- dan 
is het wel zeer de vraag.' 
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VIAAMSERAAD 
„Knetterende 
schedels" 

Internering is een vergeten pro
bleem. Nochtans zijn er steeds 
mensen zoals Raf Declercq die 
zich voor deze „supergemarginali-
zeerde" groep medemensen inzet
ten. 

Wanneer iemand een misdrijf 
pleegt en het blijkt dat hij op het 
ogenblik van de feiten of bij zijn 
verschijning voor de rechtbank 
duidelijk zwakzinnig of krankzinnig 
is, dan kan hij niet verantvy/oorde-
lijk verklaard worden voor zijn 
daden. Men veronderstelt dus dat 
er geen misdrijf werd gepleegd, 
maar legt een andere maatregel 
op: de internenng. De persoon 
wordt opgesloten in een instelling 
voor sociaal verweer, omdat hij 
een gevaar betekent voor de 
maatschappij. 

Vandaag gaan veel stemmen 
op om de internering af te schaf
fen of minstens de toepassing 
ervan te herzien. De aanmerkin
gen zijn talrijk- men interneert te 
vlug, de dwangverpleging werkt 
demotiverend, de maatregel leidt 
tot grove onrechtvaardigheden, er 
is een gebrek aan beroepsmoge
lijkheden enz. Roger Van de Velde 
beschreef op een treffende wijze 
het lot van de geïnterneerden in 
een boek met de welsprekende 
titel „Knetterende schedels". 

Ook Raf Declercq is van oor
deel dat „geïnterneerden al te 
vaak onder de gemeenschappelij
ke noemer van „psychopaten" uit 
de maatschappij verwijderd wor
den om hen af te schrijven in een 
„vergeetput"zoals Doornik of, iets 
beter, in Paifve of private psychia-

R. Declercq: „Internering herden
ken met oog voor specifieke pro
blemen van geïnterneerden." 

trische inrichtingen". En met de 
nazorg en opvang van ex-geïnter
neerden is het al niet rooskleuriger 

gesteld. Zij staan letterlijk en fi
guurlijk in de kou. De Vereniging 
der Vlaamse Onthaaltehuizen 
tracht het leed wel enigzins te 
verkleinen, maar kampt met een 
financiële handicap. Er is evenwel 
meer. Moet de instelling van de in
ternering niet op de helling gezet 
worden? Dat vroegen de Vlaamse 
Onthaaltehuizen zich onlangs af in 
een motie. Dat is de reeds jaren
lange ijver van het VU-kamerlid: 
„Een herziening van de aloude wet 
van 1930 met voor ogen het utopi
sche ideaal van een samenleving 
zonder internering als einddoel." 

Zijn talrijke initiatieven hebben 
hem evenwel reeds geleerd dat 
deze weg geplaveid is met politie
ke, geneeskundige en private hin
dernissen. 

SENAAT 
Tussen mens 
en dier 

Dat een parlementslid van alle 
markten thuis moet zijn, bewijst 
het wetsontwerp dat vandaag in 
de senaat ter stemming voorligt: 
de bescherming en het welzijn van 
de dieren. En met wat slogantaai 
redt men het niet: de relatie tussen 
mens en dier is veel komplekser 

VU-woordvoerder Michel Ca-
poen maakte dat overduidelijk. 
Zijns inziens hebben er zich de 
jongste decennia twee belangrijke 
evoluties voorgedaan in die relatie. 
Vooreerst is het dier niet langer 

PARLEMENTAIRE 

SIIK>KKE1S 
DE kamer doet het deze week erg 

rustig Pas gisteren werd Of)-
nieuw verzamelen geblazen voor en
kele wetgevende initiatieven en een 
handvol interpellaties, waaronder deze 
van Jaak Gabriels over het regerings
beleid ten aanzien van dumping in 
oceanen. 

VANDAAG wordt dan gestemd 
over de motie die ingediend 

werd naar aanleiding van de interpella
tie van Hugo Schiltz over de weerslag 
en de ontwikkelingen van de staalpoli-
tiek van deze regering. Meer dan 
waarschijnlijk zal de meerderheid, ook 
de Vlaamse, het onwelriekende staal-
potje verder gesloten houden. 

DRUKKER is het in de senaat waar 
onder meer de begrotingen van 

Buitenlandse Zaken en Dotaties op de 
agenda staan. Ook de Verkeersbegro-
ting komt opnieuw ter sprake en dit ten 
gevolge van het amendement om het 
toensme naar de gemeenschappen 
over te hevelen. 

WOORDVOERDER bij Buiten
landse Zaken was Frans Van 

der Eist Hij benadrukte de verdien
sten van de NAVO en was van mening 
dat Europa meer gewicht in de schaal 
zal kunnen werpen wanneer de West-
europese Unie tot meer gemeen
schappelijke standpunten zal kunnen 
komen Helemaal met optimistisch was 
de VU-fraktievoorzitter over de gang 
van zaken in de Europese Gemeen

schap: „Een terugkeer naar de bepalin
gen en de geest van de Verdragen van 
Rome zou heel wat verbetering kun
nen brengen" 

ZIJN kollega Paul Peeters bracht de 
toestand in Zuid-Afrika te berde. 

Hij stipte drie belangrijke redenen aan 
voor een verhoogde aandacht aan dit 
land: de ekonomische belangrijkheid 
voor gans het zuidelijk Afrikaans konti
nent, z'n wereldomvattend ekono-
misch en strategisch belang en de 
komplekse interne situatie. 

IN 1984 kende het ABOS 1.193 
studiebeurzen toe. Terecht uitte 

Luk Vanhorenbeeck het vermoeden 
dat het grootste deel hiervan naar 
studenten gaat die aan franstalige uni
versiteiten studeren: 736 of 61,7 th. 
N O G over het ABOS vroeg Paul 

Peelers naar de effektieve per
soneelsbezetting: 174 Franstaligen en 
170 Nederlandstaligen. Een andere 
dienst van het departement Buiten
landse Zaken, de Dienst voor de Over
zeese Sociale Zekerheid, stelt het nog 
slechter 102 franstalige en 62 neder-
landstalige ambtenaren. 

D IE ABOS-cijfers van Paul Peeters 
betreffen slechts het personeel 

dat in België tewerkgesteld is. „Over
zee" telt ABOS nog 2.687 werkne
mers. Daarvan vroeg Jef Valkeniers 
de onderverdeling per taalgroep: 1.524 
Franstaligen en 1163 Nederlandstali
gen. 

een zuiver ekonomisch objekt het 
doet vandaag ook dienst bij het 
wetenschappelijk onderzoek en in 
toenemende mate heeft men te 
maken met gezelschaps- en sier-
dieren. Daarnaast is er de groeien
de gevoeligheid van de publieke 
opinie voor de dierenbehandeling. 
Vooral de levensomstandigheden 
van dieren in het produktieproces 
en het lot van proefdieren wekken 
grote tegenstellingen op. 

Voor de Westvlaming moet ie
dere „beestachtige" behandeling 
van dieren strafbaar gesteld wor
den. Het wetgevende werk terza
ke kan echter slechts het resultaat 
zijn van een kompromis tussen de 
ekonomische benadering van het 
probleem en het zuiver etisch 
standpunt. En dat is zijns inziens 
het geval met het werkstuk dat de 
regering voorgelegd heeft: „Het is 
een vrij evenwichtig dokument dat 
nagenoeg alle aspekten van de 
dierenbehandeling regelt de gul
den middenweg tussen beide 
strekkingen". 

Een eindpunt kan het ontwerp 
echter niet zijn. Daarvoor gaat de 
evolutie nog veel te snel, zeker op 
het vlak van het wetenschappelijk 
onderzoek en de landbouw. Dit 
laatste vergt volgens de VU-sena-
tor een internationale aanpak. Het 
wetenschappelijk onderzoek lijkt 
hem ernstig gereglementeerd, 
maar „toch moet steeds gestreefd 
worden naar alternatieve metoden 
om proeven op dieren zoveel mo
gelijk te mijden". In dat opzicht 
hechtte hij veel belang aan de op 
te richten Raad voor Dierenwel
zijn. 

Namens zijn fraktie kon Capoen 
dan ook voor eenmaal de steun 
toezeggen aan een „kompwomis". 

Waarheen met 
onze ekonomie? 

André Geens 

M. Capoen. 
mis". 

.Een goed kompro-

De zegebulletins van de regering over onze ekono
mische toestand, de herstelpolitiek en de gunstige 
evolutie van onze konkurrentiepositie worden niet be
vestigd door de wetenschappelijke evaluatie van de 
specialisten. 

Zowel uit de recente konjunktuuranalyse van de 
Kredietbank als uit het jaarverslag 1984 van de Hoge 
Raad van Financiën blijkt overduidelijk dat het hele
maal niet zo goed gaat met onze ekonomie als de 
meerderheid en sommige dagbladen willen doen 
geloven. 

WAAR tot voor kort moei
lijk kon ontkend wor
den dat de konkurren-

tiekracht van onze ondernemin
gen was hersteld dank zij de mas
sale transferts van de gezinnen 
naar de bedrijven (indeksstop en 
loonmatiging) en de devaluatie 
van februari 1982, blijkt nu dat 40 
% van de verbetering gereall-
zeerd in '82-'83 werd verloren in 
,84. Tegenover onze belangrijkste 
handelspartners, Nederland en 
West-Duitsland, zullen we in '84-
'85 een handicap hebben opge-
Ibouwd van 9 % ingevolge de 
lloonkosten. Enkel dank zij de hoge 
dollarkoers, waardoor onze kon-
Ikurrentiepositie to.v. de VS verbe
terde, waren wij in staat onze 
luitvoer op peil te houden. 

De buitenlandse bestellingen 
dalen sinds de zomer van '84 
hetgeen meer dan verontrustend 
IS en de noodzakelijke uitvoerge-
leide groei in het gedrang brengt 

Alhoewel de bedrijfsinvesterin
gen toenemen, dient er op gewe
zen dat het in hoofdzaak rationali-
zeringsinvestenngen betreft die 
geen aanleiding geven tot bijko
mende tewerkstelling Integen
deel I 

Ook het partikulier verbruik 
bleef in 1984 dalen en lag nog 
1,9 % in volume lager dan eind '83, 
hetgeen ongetwijfeld te wijten is 
aan het inkomensbeleid (2 % in-
deksinlevering bij het begin van 
'84-'85 en '86). 

De werkloosheid evolueert 
eveneens ongunstig. Tussen 
maart 84 en maart 85 nam het aan
tal uitkeringsgerechtigde werklo
zen toe met 10.000 of 2,1 % terwijl 
het aantal werkzoekenden steeg 
met een kleine 25.000. Deze toe
name van het aantal werklozen 
kwam tot stand ondanks een akti-
viteitsverbetering in de meeste 
sektoren, wat erop wijst dat de be
leidsopties van de regering heb
ben gefaald. 

Dit blijkt ook uit het jaarverslag 
van de Hoge Raad die onomwon
den stelt dat „ondanks de over
heidssteun voor de investenngen 
bestemd voor de industriële ver
nieuwing of de innovatie, lijkt het 

globaal effekt van de nieuwe door 
de regering getroffen maatregelen 
op de investenngen van de privé-
ondernemingen eerder neutraal 
tot negatief'. 

Ten slotte wordt in dit jaarver
slag uitdrukkelijk gesteld dat het 
sedert twee jaar gevoerde sane-
ringsbeleid van de openbare finan
ciën een relatieve mislukking is, 
vooral omdat de regenng er niet in 
gelukt is de openbare uitgaven in 
te dijken en de stijgende over
heidsschuld het overheidstekort 
aanwakkert door de steeds snel
ler stijgende intrestlasten. 

De regenng heeft een gedeelte
lijke sanering doorgevoerd door 
een overdracht van de opbrengst 
van de loonmatiging van de bur
gers naar de Staat maar niet door 
een reële vermindering van de 
uitgaven. Beide hoger geciteerde 
analyses bevestigen de stellingna
men door de Volksunie ingeno
men sinds het aantreden van deze 
regenng Zij wijzen op de nood
zaak van een dringende bijsturing 
van het huidig beleid om onze 
welvaart en ons welzijn veilig te 
stellen. 

André Geens, 
lid van het partijbestuur 
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Minister Schiltz naar Tsjechoslovakije 

,Ons niet opsluiten 
in het rampzalige 
konfliktmodel../ 

BRUSSEL — Gisteren vertrok VU-gemeenschaps-
minister Hugo Schiltz voor een officieel bezoek van 
één week naar Tsjechoslovakije, en dit op uitnodiging 
van zijn Tsjechische ambtgenoot Jaroslav TIapak 

Velen herinneren zich nog het opmerkelijke bezoek 
van deze kommunistische staatsman in mei '84, met 
als verrassend hoogtepunt zijn komst naar de IJzerto-
ren. 

WAAROM Hugo Schiltz 
nu een tegenbezoek 
brengt leest U in on

derstaand vraaggesprek 

WIJ: U vertrekt naar Tsjecho
slovakije Waarom? 

H. Schiltz- „Het is de voortzet
ting van een initiatief dat ikzelf had 
genomen, nu bijna drie jaar gele
den In het kader van de beleids-
verklanng van de Vlaamse Execu
tieve wou en wil ik de Vlaamse 
identiteit erkenbaar en herkenbaar 
maken in de wereld 

Ik heb steeds voorgehouden 
dat WIJ dit moeten doen in diverse 
nchtingen Amenka, West-Europa, 
maar ook Oost-Europa We mo
gen toch met vergeten dat Oost-
Europa hoe dan ook Europa is 
Bovendien lijkt het mij noodzake
lijk dat WIJ ook vanuit onze Vlaam
se gemeenschap laten blijken dat 
WIJ de dialoog niet wensen af te 
breken Hoezeer wij er ons ook 
van bewust zijn dat de impenale 
grenzen voor het ogenblik zijn wat 
ze zijn We mogen de Oosteuro-
pese volkeren echter met de in
druk geven dat ze afgeschreven 
zi jn" 

Met een 
VEV-delegatie 

„Dit IS door mijn kollega's in de 
Tsjechische republiek op entoe-
siasme onthaald en zelfs de Tsje-
choslovaakse regering bemoedigt 
onze pogingen, dit in het kader 

van hun pogingen om een klein 
beetje soepelheid te behouden 
binnen het Oostblok Mijn bezoek 
van '83 heeft dan geleid tot een te
genbezoek van mijn Tsjechische 
ambtgenoot Cmet o m zijn komt 
naar de IJzertoren) Tijdens deze 
gelegenheid werden talrijke ge
sprekken gevoerd met het geor-
gamzeerde Vlaamse bedrijfsleven 
En daaruit is het verlangen ge
groeid naar meer konkrete afspra
ken op het vlak van de handelsuit-
wisselingen en de industriële sa
menwerking 

Nu vertrek ik dus opnieuw voor 
een tegenbezoek Ditmaal met uit
sluitend met een politieke delega
tie, maar met een afvaardiging die 
vergezeld zal zijn van een gekwali
ficeerd aantal mensen uit het 
Vlaamse bedrijfsleven, meer be
paald de technologie-groepen van 
het Vlaams Ekonomisch Verbond 
(VEV)" 

WIJ: U bezoekt uitsluitend de 
republiek Tsjechije? 

H. Schiltz „Het betreft een offi
cieel bezoek van kollega tot kolle-
ga op het niveau van de Tsjechi
sche republiek en de Vlaamse 
regering Maar toch ook zeer dui
delijk mede omkaderd door de 
centrale Tsjechoslovaakse instan
ties, vermits er tevens gesprekken 
op dat niveau voorzien zijn Plus 
een bezoek aan de republiek Slo-
vakije" 

WIJ: Blijkbaar is het centrale 
gezag van Tsjechoslovakije niet 

In mei '84 slaagde Hugo Schiltz erin voor het eerst een buitenlands 
staatshoofd een officieel bezoek te laten brengen aan Vlaanderens vre-
desmonument te Diksmuide' In aanwezigheid van Ijzerbedevaartvoor

zitter Paul Daels 

per definitie tegen internationale 
betrekkingen van de onderschei
den republieken' Dit in tegen
stelling tot bij ons. 

H. Schiltz. „Twee opmerkingen 
Ten eerste stel ik vast dat het 
federalisme daar reeier is dan wij 
voor mogelijk houden in een kom
munistische staat De dualiteit van 
het land werkt wel degelijk door 
tot in de hoogste regionen 

Ten tweede is het natuurlijk zo 
dat de partij uiteindelijk het laatste 
woord heeft De KP is wel gefede-
ralizeerd in haar strukturen, maar 
het centraal komitee — waar ze 
beide in zetelen — heeft het laat
ste woord Toch speelt men daar 
erg soepel op in Bovendien grij
pen ZIJ het regionale feit aan om op 
een enigszins „onschuldige" ma
nier in kontakt te treden met het 
Westen 

Onhoudbaar 
WIJ Niet iedereen applaudis

seert op de mededeling dat Hugo 
Schiltz nu een kommunistisch 
land bezoekt_ 

H. Schiltz: „Vooreerst stel ik 
vast dat ook andere Vlaamse poli
tici de Oostbloklanden bezoeken 
CVP-voorzitter Swaelen ging naar 
Hongarije, minister Tindemans 
deed meerdere kommunistische 
landen aan, enz Ik zie echt met in 
waarom men tegenover dit be
zoek een verschillende houding 
zou aannemen dan tegenover alle 
andere bezoeken 

Verder wil ik nogmaals herhalen 
dat men uiteindelijk eens moet 
kiezen Ofwel denkt men Oost-
Europa gewapenderhand te kun
nen „bevrijden", en dan weet ie
dereen met zekerheid dat dit op 
een katastrofe eindigt Waar die 
landen met mee gebaat zijn, en wij 
evenmin Want in dat geval wor
den we door een atoomkonflikt 
van de kaart geveegd 

Bijgevolg lijkt er mij maar een 
zinnige manier om tot ontspanning 
te komen En dit via de andere 
weg, nl door het kontakt open te 
houden Ervan overtuigd zijnde 
dat, op lange termijn, de toestand 
in het Oostblok met kan blijven 
wat ze nu is Wij moeten in af
wachting daarvan die mensen het 
gevoel geven dat zij bij Europa 
horen Dat wij met beter verlangen 
dan dat de situatie ooit zo evolu
eert, opdat WIJ opnieuw op een 
normale manier in Europa met 
elkaar kunnen samenwerken 

Als ik naar Amenka en naar 
Spanje ga, waarom zou ik dan met 
naar Tsjechoslovakije gaan"? Een 
land dat uiteindelijk ooit tot hetzelf
de njk behoord heeft als wijzelf Ik 
zou bijna zeggen zij hebben ooit 
dezelfde identiteitskaart gehad, al
thans een tijdlang Wie dit met kan 
verdragen sluit zich op in het 
konfrontatie- en konfliktmodel, dat 
voor de wereld rampzalig is 

Dit betekent uiteraard met dat 
WIJ ginder platte broodjes gaan 
bakken Of dat wij de indruk zou-

Ook het weekblad „Knack erkende vorige week , dat het in de eerste 
plaats gemeenschapsminister van Begroting en Financien Hugo Schiltz 
(VU) IS die het vaderschap van dit embryonaal Vlaams buitenlands 

beleid mag opeisen 

den wekken dat wij hun regime 
goedkeuren Helemaal met Aan 
de IJzertoren heb ik duidelijk ge
zegd dat WIJ onwrikbaar vasthou
den aan ons model van parlemen
taire demokratie en van vrije 
markt Zij moeten dit dus aanvaar
den, en begrijpen dat wij daar voor 
geen geld van de wereld afstand 
van doen Anderzijds moeten wij 
nu met gaan verlangen dat zij plots 
revolutie gaan maken, met alle 
gevolgen vandien 

Ik meen dat ik aldus de meest 
verstandige houding, die voor een 
Europeaan mogelijk is, aanneem 
Die in de lijn ligt van wat wijze Eu
ropese politici op dit vlak vroeger 
hebben gepresteerd De Amerika
nen moeten op hun beurt leren be
grijpen dat dit eigenlijk een betere 
weg IS 

Veel kansen 
verloren 

WIJ De Verenigde Staten ver
zetten zich nochtans tegen uit
wisselingen op technologisch 
vlak... 

H. Schiltz- „Het probleem van 
vele Oosteuropese landen is pre
cies dat ZIJ onder een zekere 
Russische hegemonie leven De 
Sovjetunie is heus met happig om 
haar vooruitgang op het vlak van 
de spitstechnologie zomaar rond 
te strooien De eigen satellietlan-
den delen daar weinig in Precies 
ook daarom trachten deze landen 
op een behoedzame manier een 
beetje meer bewegingsvnjheid te 
knjgen" 

WIJ Iedereen erkent dat U de 
promotor was en blijft van de 
internationale dimensie van de 
Vlaamse Gemeenschap. Er zijn 
enkele hoopvolle zaken gebeurd, 
maar niettemin heb ik de indruk 
dat het allemaal zo braaf blijft. 
Hoever staat het nu met die 
internationale (h)erkenbaarheid 
van Vlaanderen? 

H. Schiltz: „Er is nogal veel 

gedaan, vooral op het individuele 
vlak Zonder veel koordinatie of 
beleidsstrategie Men heeft zeker 
met alle kansen benut die gebo
den werden 

Ik poog nu reeds maanden 
daarover een grondig gesprek bin
nenin de Vlaamse Regering op 
gang te brengen met als doel een 
nieuwe beleidsnota vanwege de 
Executieve voor buitenlandse be
trekkingen Maar dit komt met van 
de grond Wat erg betreurens
waardig IS, vermits het in grote 
mate van onszelf afhangt wat we 
ervan maken Een kleine stap be
treft de hervorming van het kom-
missariaat voor internationale kul-
turele samenwerking tot een soort 
van sekretanaat voor internationa
le relaties in het algemeen 

Iets wat de franstaligen reeds 
lang gedaan hebben' Zij zijn trou
wens op dat vlak aktiever dan wij 
Het IS aan de vertegenwoordigers 
in de Vlaamse Raad om voldoen
de druk uit te oefenen, teneinde 
de Vlaamse Regering te dwingen" 

WIJ: Blijft de aanvankelijke te
genwerking en weerzin van het 
Belgisch ministerie van Buiten
landse Betrekkingen nog zo 
sterk voelbaar bij de uitwerking 
van uw initiatieven? 

H. Schiltz- „Er is enige vooruit
gang merkbaar Een aantal kleine 
problemen werden opgelost, bv 
van protokollaire en orgamzaton-
sche aard Er is met langer een al
gemene en georgamzeerde boy
kot vanwege de centrale regering 
tegen onze Vlaamse internationa
le kontakten Veel hangt soms af 
van toevalligheden in de hogere 
ambtenanj 

Wat natuurlijk met impliceert dat 
er nu plots een laaiend entoesias-
me bestaat in de Quatre Bras-
straat t o v onze ondernemin
gen " 

Minister Schiltz komt volgende 
week dinsdag terug Wij hopen in 
een volgend nummer verslag te 
kunnen brengen van zijn bezoek 

(pvdd) 
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Bij gemeentelijke en provinciale verkiezingen 

Sardische nationalisten 
overwinnaars 

Vorige week ging Italië voor provinciale en gemeen
telijke verkiezingen naar de stembus. In Sardinië zijn 
alle kommentaren het over één feit eens: de Partito 
Sardo d'Azione, de partij van voorzitter en Europarle
mentslid Michele Columbu, is de grote overwinnaar 

IN de vier provincies samen 
gingen de Sardische nationa
listen van 5 naar 15 %, in ze

tels uitgedrukt van 4 in 1980 naar 
18 nul 

De uitslag in de gemeenten is 
navenant in de vier grote steden 
Cagliari, Sassan, Nuoro en Onsta-
no halen ze rond de 15 % wat een 
vermenigvuldiging met drie van de 
stemmen betekent In Sardinië is 
de Partito Sardo d'Azione nu de 
derde partij, na de kristen-demo-
kraten en de kommunisten In 
1980 waren ze de zevende partij' 

Sardistische 
orkaan 

In Caglian en Sassan nemen de 
nationalisten deel aan de meerder
heid Sinds 1980 is de opgang van 
de partij gestaag, en zeer snel De 
Euroverkiezingen hadden van de 
PSdAz al de derde partij van 
Sardinië gemaakt met 13,7 % van 
de stemmen ginds haalden ze net, 
met de steun van andere nationa
listen in Italië, de laatste te bege
ven zetel binnen 

Waren ze echter toen nog 
twaalf procent van de tweede 
partij verwijderd (van de kommu
nisten), dan IS dat verschil nu 
teruggeslonken tot amper 2 % 

De Italiaanse kranten spreken 
van de „Uragano sardista, tutto e 
cambiato" (een Sardistische or
kaan heeft alle verhoudingen ge
wijzigd) De euforie in het hoofd
kwartier in Cagliari is dus groot En 
terecht 

Sinds verleden jaar neemt de 
Sardistische partij deel aan de 
regering van Sardinië ze heeft er 

drie ministers van de acht, en de 
voorzitter Mario Melis, die overi
gens in het kader van de EVA-ver-
gadenng op 7 juni naar Brussel 
komt om er met 4 andere nationa
listische ministers over Europese 
politiek van gedachten te wisse
len 

De verkiezingen van verleden 
week waren dus een eerste test 
voor de nationalisten en hun be
leid Het werd een denderend suk-
ses 

Goede 
boodschap 

De regering in Cagliari slaapt 
met meer, ze bouwt met al wat mo
gelijk IS aan de toekomst van deze 
regio die tot de armste van Europa 
gerekend wordt Werkloosheid en 
uitwijking van jongeren liggen er 
zeer hoog De Sarden kregen van 
de Sardische nationalisten een an

dere boodschap „Neem het roer 
zelf in handen, in plaats van de Ita
liaanse partijen uw land te laten re
geren' Die boodschap is goed 
aangekomen, want de voornaam
ste koalitiepartner in de Sardische 

regering, de kommunisten, gingen 
fors achteruit 

Dat IS met van aard de moeilijke 
verstandhouding in de zeer krap)-
pe meerderheid die het land re
geert, te verbeteren En nochtans 
IS een krisis in de Sardische rege
ring het eerste wat de nationalis
ten kunnen missen immobilisme 
van het beleid het symptoom 
waar Italië zelf vele jaren aan lag te 
bloeden is precies dat wat de 
reaktie van de Sardische kiezer 
heeft uitgelokt 

Wil de vreugde in het Sardische 
kamp van langere duur zijn, dan 
zal nu met zeer veel omzichtigheid 
met de koalitiepartner moeten om
gesprongen worden 

HVh 

EVA zoekt gastgezinnen 
DE Europese Vrije Alliantie (EVA) vergadert van 5 tot 7 juni in de 

gebouwen van het Europees Parlement te Brussel N Ü V deze 
bijeenkomst worden in de onmiddellijke omgeving van Brussel mensen 
gezocht om de vertegenwoordigers van onze 17 zusterpartijen door
heen Europa te logeren 

Dit ts meteen een ideale gelegenheid om persoonlijk de andere volkeren 
in Europa te leren kennen 

Inlichtingen: 

Personen of gezinnen die bereid zijn een of meerdere EVA-vertegen-
woordigers van 5 tot 7 juni bij hen thuis te laten logeren, kunnen tot 29 
mei kontakt opnemen met het EVA-sekretanaat, Belardstraat 97-113 
(kantoor 358) te 1040 Brussel (02-2342358) 

Eigen staat als inzet 

Bloedbad op Sri Lanka 

Gelijnd in njen, de doden van Colombo Slechts onafhankelijkheid voor 
de Tamils kan een einde maken aan deze gruwelen 

De doden worden de jongste paar weken met hon
derden geteld op Sri Lanka, het gewezen, ooit als 
vreedzaam bekend staande Ceylon. 

HARDE repressie door het 
leger heeft geen eind 
kunnen maken aan de ak-

ties van Tamil-guernllero's die een 
onafhankelijke staat, „Tamil Ee-
lam", eisen voor de zowat 2 mil
joen Tamils die in het noorden en 
noordoosten van het eiland wo
nen, en blootstaan aan allerlei dis
criminaties vanwege de Singalese, 
boeddhistische meerderheid 

Bloedbad 
Die strijd kwam vorige week in 

een nieuwe faze Een 25-tal Tamils, 
verkleed als soldaten, reden in een 
gekaapte bus de heilige boeddhis
tische stad Anuradhapura binnen 
en schoten er met automatische 
wapens op mensen in de straten 
Volgens de regering vielen daarbij 
145 doden en 100 gewonden 

Het was de eerste maal dat 
Tamil-guerrillero's buiten het noor
delijke Tamil-gebied optraden Het 
was de eeste maal dat ze een 
operatie uitvoerden die met tegen 
leger, politie of vertegenwoordi
gers van de regering was gericht 
maar blindelings tegen Singalese 
burgers 

Het bloedbad in Anuradhapura 
was een vergelding voor het bru
tale optreden van leger en politie 
in het noorden, waarbij honderden 
burgers het slachtoffer zijn gewor
den van wraakakties en bruut ge
weld door militairen en politie 
Naar verluidt nepen de Tamils (foto UPI) 

„zeventig voor zeventig" een ver
wijzing naar een moordpartij die 
soldaten in de noordelijke stad 
Jaffna hadden aangericht en 
waarbij zeventig burgers gedood 
werden De regering heeft die 
slachting ontkend, maar volgens 
plaatselijke bronnen heeft ze wel 
degelijk plaatsgevonden En ze 
was maar een van de vele voor
beelden van gewelddadig en wille-
keung optreden van de ordetroe
pen tegen de Tamil-burgerbevol-
king 

De schietpartij in Anuradhapura 
lokte uiteraard onmiddellijk nieuw 
geweld uit Twee dagen nadien 
werden meer dan veertig Tamils 
afgeslacht door mannen die met 
hakbijlen en messen een voor de 
noordelijke kust gemeerde veer
boot gestormden In Anuradhapu
ra bestormden Singalezen wonin
gen van Tamils waarbij doden vie
len en huizen werden geplunderd 
en in brand gestoken In de hoofd
stad Colombo patrouilleerde het 
leger druk om een nieuw bloed
bad van Singalezen tegen Tamils, 
zoals dat van twee zomers gele
den te voorkomen 

Terechte 
grieven 

Op Sn Lanka vraagt men zich 
nu ook af of sommige Tamil-guern-
lero's (de aanval in Anuradhapura 
IS door de meeste Tamil-verzets-
groepen veroordeeld) bewust 
hebben gekozen voor een nieuwe 
strategie van aanvallen tegen de 
Singalese burgerbevolking om al
dus wraakakties en een algemene 
sfeer van geweld uit te lokken De 
meeste Tamils immers staan met 
achter de eis van een onafhankelij
ke Tamil-staat, zouden al tevreden 

zijn met een regeling die hen een 
behoorlijke mate van autonomie 
toekent, en smachten naar de 
stopzetting van het geweld Als er 
op het eiland echter een reeks van 
wraakakties van Singalezen tegen 
Tamils zouden plaatsvinden zou
den de Tamils tot de konklusie 
kunnen komen dat hun veiligheid 
met meer te garanderen is in Sn 
Lanka en dat een onafhankelijke 
staat hun enige redding zou zijn 

Het IS nog te vroeg om te 
antwoorden op die vraag maar 
intussen mogen de Singalezen, en 
de regering van president Jaye-
wardene zichzelf een groot deel 
van de schuld geven voor het 
bloedvergieten op wat ooit als een 
paradijselijk eiland werd beschre
ven Door veel te weinig en veel te 
laat rekening te houden met de te
rechte grieven van de Tamils heb
ben ze een deel van die minder-
heidsbevolking tot radikalizatie en 
ten slotte geweld gedreven Door 
het inzetten van troepen die op 
korte tijd berucht werden wegens 
hun gebrek aan discipline hun 
brutaal en gewelddadig optreden 
tegen de Tamil-burgerbevolking 
hebben ze de wrok en rancunes 
van de Tamils nog vergroot en de 
aanleiding geschapen voor al even 
gewelddadige en willekeunge 
wraakakties als die in Anuradha
pura 

Inmiddels is er nog geen enkel 
teken dat Jayewardene en zijn 
regenng bereid zijn ernstig met de 
gematigde Tamils te praten over 
autonomie voor die minderheid 
Het geweld op Sn Lanka dreigt 
nog lange tijd aan te houden en 
daarmee ook de toenemende toe
vloed van Tamil-vluchtelingen naar 
West-Europa 

H Oosterhuys 
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HIELPEN REEDS BIJ DE WASBEURT 

Verleden week vroegen wij ons af of het tot de mogelijkheden kon behoren tegen begin juni as 2 
miljoen in ons spaarvarken te krijgen Alhoewel het nog niet zo ver is lijkt het er sterk op want 
woensdagmorgen werd de lat op 1951.180 fr gelegd We halen dus zeker de vooropgestelde 2 mil
joen Met onze dank' 

Lijst 13 
Anoirem 1 000 fr 
Anoniem, Antwerpen 1 000 fr 
Manette Van Riet, Etterbeek 1 000 fr 
M V H , Vlamerbnge ISOOfr 
Anoniem, Diest 100fr 
I A , Ertvelde lOOOfr 
Victor Vertiulst, Beveren 1 000 fr 
VOF.Po l l a re lOOOfr 
Stevens, Leuven 1 000 fr 
Ilse Bergmann, Brussel 1 000 fr 
Lucien Van Der Beken, Oosterzele 1 000 fr 
Anoniem Linden 1 000 fr 
Anoniem, Berchem 1 000 fr 
J a m i n e t A . ü e r lOOOfr 
Anoniem, Mortsel 1 000 fr 
Anoniem, Hoeselt 1 000 fr 
Dame! Dewulf, De Haan 1 000 fr 
Anoniem Zottegem 1 000 fr 
Jozef Dupont. Schilde 500 fr 
Herman De Rycker, Blankenberge 1 000 fr 
Paul Thiers, Kortnjk 1 000 fr 
Anoniem, Lier 1 000 fr 
Anoniem, Stabroek 1 000 fr 
Omer Stevens, Merksem 1 000 fr 
Frans Baert Gent 5 000 fr 
Leon Muffels-Meers, Genk SOOOfr 
Anoniem, Bree SOOOfr 
Anoniem, Kapelle o /d Bos lOOOOfr 
R Lycke, Wommelgem 1 000 fr 
Lambrechts-Wils, Tongeren 1 000 fr 
A Vandemeulebrouck, Middelkerke 1 000 fr 
Anoniem, Muizen 1 000 fr 
J D N, Kapelle o/d Bos 1 000 fr 
Anoniem, Knokke-Heist 1 000 fr 
E Lams, Zaventem 1 000 fr 
A A , Borgerhout 5 000 fr 
Désiré Vandezande, Brussel 3 000 fr 
Frank Seutens, Neerpelt SOOOfr 

Paul Manen, Leuven 2 000 fr 
Anoniem, Aalst 2000f r 
Afdehng VU-Westende 1 000 fr 
Anoniem, Izegem 1 000 fr 
Anoniem, Wervik 1 000 fr 
Pieter Deneuw, Izegem 1 000 fr 
G D , Oostende lOOOfr 
Lionel Denys, Wevelgem 1 000 fr 
Albert Maene Gnmbergen 1 000 fr 
Joseph Simons Tongeren 1 000 fr 
Anoniem, Evere 1 000 fr 
Leo Vinken, Edegem 1 000 fr 
Anoniem, Antwerpen 1 000 fr 
Chnstiaan Dejonghe, Oostende 1 000 fr 
Anoniem, Wijnegem 500 fr 
D B A Willebroek 250fr 
A Tessely, Hansbeke 1 000 fr 
Marcel Baeyens, Denderhoutem 1 000 fr 
V H G Guizegem lOOOfr 
H Heyaert, Aalst 1 000 fr 
G Appeltans, St-Tru»den 1 000 fr 
Amnestie-Maaseik 5 000 f r 
Anoniem, Bocholt 1 000 fr 
Anoniem, Benngen 300 fr 
M Spreeuwers, Overpelt 1 000 fr 
RR, Brussel lOOOfr 
Snauwaert, Moerkerke 1 000 fr 
M G, Maasmechelen 1 000 fr 
Anoniem Zaventem 1 000 fr 
Anoniem, Oostduinkerke lOOfr 
Vital Valkeniers, Tienen SOOOfr 
Schrijnwerken) J De Mol, Halle SOOOfr 
Anoniem, Schellebelle SOOOfr 
D-D, berde 2 000 fr 
Antoon Wauters, Borgerhout 1 000 fr 
VUJO-Liedekerke 1 000 f r 
LR , Schilde lOOOfr 
W H, Wommelgem 1 000 fr 
J G , Aalst lOOOfr 
Enk Vromman, Beernem 1 000 fr 

Jaak Huybrechts, Evergem 1 000 fr 
Demuer-Gaens, Machelen 1 000 fr 
Anoniem, Merksem 1 000 fr 
Jan Cami, Hoboken 1 000 fr 
Roger Alpaerts, Lier 1 000 fr 
Adam-Degrauwe, Oudegem 1 000 fr 
Anoniem, Kortenberg 1 000 fr 
Anoniem, Antwerpen 1 000 fr 
Eugeen Van Den Bergh, Beerse 1 000 fr 
Anoniem, Dilbeek 1 000 fr 
Robert Maes, Zaventem 1 000 fr 
G A , Brugge ' lOOOfr 
Anoniem, Asse 1 000 fr 
Anoniem, Oostakker 1 000 fr 
Henn Minne, Oostende 1 000 fr 
Jaak De Malmenaer, Brugge 1 000 fr 
Wieland Verwerft, Oostende 1 000 fr 
L J , Vilvoorde lOOOfr 
Frans Vancampenhout, Kortenberg 1 000 fr 
Theofiel Vandeborght Tienen 1 000 fr 
Jutius Desmet, Beveren-Leie 1 000 fr 
Anoniem, Dilbeek 1 000 fr 
Leo Avermaete Kapellen 1 000 fr 
Anoniem, Nieuwpoort 1 000 fr 
Josephina Jaspers, Mechelen 1 000 fr 
Anoniem, Zoersel 1 000 fr 
Maunts Zwaenepoel, Gistel 1 000 fr 
Marcel Vanderghote, Alvenngem 1 000 fr 
Anoniem, Hamont 1 000 fr 
Adnen Vandekerckhove, Middelkerke 500 fr 
Desire Peeters, Aartselaar SOO fr 
Julien Verjans, Maasmechelen 1 000 fr 
PO.Winkse le SOOOfr 
Dirk Paternoster, Zwijndrecht 2 000 fr 
Albert Hendryckx, De Panne 2 000 fr 
Jan Detif, Deurne 2 000 fr 
Anoniem, Vilvoorde 2 000 fr 

(vervolgt) 
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Met de zonne
warmte en met 
honderden zijn ze 
deze dagen uit hun 
goed verborgen le
gers gekropen. Als 
een goddelijk le
gioen onder kleuri
ge dekschilden be-
volken ze weer ons 

^ ^ ^ ^ l ) ^ huis. Op het gelijk-
^ ^ P ^ ^ l vloers, in de slaap-

^ ^ ^ L ^ kamers, in het bad, 
^ ^ 1 ^ ^ ^ op zolder- Ze hou-

B ^ ^ ^ den mijn huisgeno-
^ ^ ^ ^ 1 ten bezig wanneer 
^ ^ ^ F „er weer niets op 

TV is". Vooral het 
stippen tellen 
neemt uren in be
slag. 

Naarstig en nuttig zijn ze, dat mag 
je wel zeggen én feestelijk, zoals 
deskundigen het stellen. Goddelijk 
lief ook, vandaar hun volkse bena
ming: lieveheersbeestje 

Nieuwgierig zijn we op zoek ge
gaan naar hun winterverblijven En 
vonden die in de wijde spleten van de 
raamkozijnen waar ze met honderden 
doen alsof ze dood zijn, maar dat is 
schijn. Want wanneer de eerste zon
nestralen het raamhout verwarmen 
worden ze wakker geflitst en kruipen 
te voorschijn- een goddelijke invasie 

Muggezifters bomen urenlang 
over hun schildkleur en hoeveel stip
pen ze wel hebben. Wij telden er dan 
eens zeven, dan tien, dan twaalf. 

Goddelijke 
invasie 

Maar alleen God weet hoeveel soor
ten lieveheersbeestjes er wel zijn. Zij 
die het (menen te) weten zeggen dat 
er ontelbaar veel soorten zijn, te veel 
om ze allemaal een naam te geven. En 
dat ze naar het aantal stippen op hun 
rug worden genoemd. 

Een 7-stippel noemt dan weten
schappelijk Coccinella septempunc-
tata, een 10-stippel een decimpuncta-
ta, een 14-stippel een quatuordecim-
punctata en de zeldzame 22-stippel 
de viginti duopunctata En ga zo maar 
door. 

Het meest eens zijn de weten
schappers het over het nut van de 
coccinella, want hoe nietig het beest
je ook is, zijn zin om de natuur te ver
lossen van luizen en ander gespuis is 
ongehoord. Hele koncentraties moe
ten eraan, zo onverbiddelijk dat de 
beestjes zelfs een ekonomische be
tekenis wordt toegedicht in de land
en tuinbouw. Meer en meer worden 
ze met miljoenen gekweekt en in 
serres en landerijen uitgezet om 
planten en bloemen van bladluizen 
schoon te vegen. Wie had dat ooit ge
dacht? 

Nadat ik mijn huisgenoten van 
deze voortreffelijke staat van dienst 
op de hoogte had gebracht worden 
de lieveheersbeestjes gekoesterd en 
aangemoedigd als Lucien Van Impe 
in de Alpen In bolletjestrui-

Maar elke morgen wanneer ik op 
het Barrikadenplein 12 mijn boeken
tas openknip en er een coccinella 
septempunctata uitklautert en de 
vrijheid kiest dan denk Ik mistroos
tig- „Tweehonderd werkdagen in één 
jaar. Zo sterft mijn goddelijke kolonie 
nog eens uit-" -gLl 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 25 mei 
• BRT 1 - 16.00 
A big hand for the little lady, 
western 
• BRT 1 • 18.00 
Tik tak 
• BRT 1 - 18.05 
Stad op stelten, Eekio—Maaseik 
• BRT 1 - 1905 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 20.20 
Reilly, meesterspion; nieuwe serie 
• BRT 1 - 21.40 
Nostalgia, show rond Chaplin 
• BRT 1 - 22.20 
Sport op zaterdag 
• Ned. 1 - 1530 
Love boat, serie 
• Ned. 1 - 18.04 
Coronation street, serie 
• Ned. 1 - 19.00 
De smurfen, strip 
• Ned 1 - 20.28 
Het bloed kruipt, serie 
• Ned. 1 • 20.55 
Tussen wal en schip, serie 
• Ned. 1 - 21.45 
Achter het nieuws, info 
• Ned 1 - 22.25 
Sonja op zaterdag 
• Ned. 2 • 19.12 
Evenaar, musical 
• Ned. 2-21.40 
Plaza, show 
• Ned. 2 - 23.15 
Sacharov, film 

Zondag 26 mei 
• BRT 1 - 10.00 
Protestantse dienst, vanuit 
St-Maria-Horebeke 
• BRT 1 • 11.00 
Eucharistieviering, vanuit ZwitseHand 
Ursanne 
• BRT 1 - 15.00 
Villa tempo, rock en pop 
• BRT 1 • 16.30 
Langs deinend riet, dok. 
• BRT 1 - 17.00 
De filozoof van Haeghem, serie 
• BRT 1 - 18.05 
Plons, de gekke kikker 
• BRT 1 - 18.10 
Liegebeest 
• BRT 1 - 18.50 
Onbekende wereld, nieuwe 
dok. serie 
• BRT 1 - 20.35 
Diana, serie 
• BRT 1 -21.30 
Premiere-magazine 
• Ned. 1 - 19.10 
And pigs might fly, film 
• Ned. 1 - 20.50 
August Strindberg, serie 
• Ned. 1 - 21.50 
De nieuwe mens, Bhagwan-beweging 
• Ned. 1 - 23.10 
Vpro-literatuur, info 
• Ned. 2-18.00 
Jonge solisten, koncert 
• Ned. 2 - 20.10 
Panoramiek, info 
• Ned. 2 - 20.45 
Kinderziekenhuizen, praatshow 
• Ned. 2-21.40 
Doodgaan in Nederland, dok. 

Gold e Hawn, hoofdrol in en producer van de suksesvolle filmkomedie 
„Private Benjamin". (Donderdag 30 mei om 21 u. 40 op Ned. 1) 

Maandag 27 mei 
• BRT 1 - 16.00 
Op de loop, film 
• BRT 1 - 18.05 
Plons, de gekke kikker 
• BRT 1 - 18.10 
Merlina, serie 
• BRT 1 - 19.00 
De meren van Engadin, dok. 
• BRT 1 - 20.20 
Reilly, meesterspion; serie 
• BRT 1 - 2110 
Sjo-bis-time, show 
• BRT 2 - 19.00 
De Edison-tweeling, serie 
• BRT 2 - 19.25 
Deeltijds leren, info 
• BRT 2 - 19.45 
K.E.-wedstrijd viool 
• Ned. 1 - 15.30 
Een vrouw boven de veertig, 
serie 
• Ned 1 - 15.55 
Stuif-es-uit, laatste afl. 
• Ned. 1 - 19.00 
Avro's sportpanorama 
• Ned 1 - 20.18 
Zeven muzikanten en een 
meid, show 
• Ned. 1 - 21.15 
The outsider, serie 
• Ned. 1 - 22.55 
Karel van de Graaf, praatshow 
• Ned. 2 - 19.27 
De eerste de beste, stunts 
• Ned. 2 - 20.00 
Kieskeurig, konsumenteninfo 
• Ned. 2 - 20.25 
Tros verzoek-film 
• Ned. 2 - 22.00 
Tros sport 
• RTB 1 - 20.00 
L'orchestre noir, dok. en debat over 
extreem-rechts 

Dinsdag 28 mei 
• BRT 1 - 18.05 
Klein, klein kleutertje 
• BRT 1 - 18.20 
Jacobus en Corneel 
• BRT 1 - 18.35 
Candy Candy, strip 
• BRT 1 - 18.55 
Vizier, over video- en smalfilm 
• BRT 1 - 2025 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 20.55 
Tsukuba Export, dok. 
• BRT 2 - 19.00 
Webster, serie 
• BRT 2 - 19.45 
K.E.-wedstrijd viool 
• Ned. 1 - 15.30 

Holiday eiland, serie 
• Ned 1 - 19.00 
Candy Candy, stnp 
• Ned. 1 - 19.20 
Ravioli, serie 
• Ned. 1 - 20.28 
De losprijs, serie 
• Ned. 1 - 21.20 
Brandpunt, info 
• Ned. 1-21.55 
De Indianen op het spoor, 
natuurdok. 
• Ned. 2 - 19.30 
Geld uit afval, energiedok. 
• Ned. 2 - 19.55 
Westgeest brood en banket 
• Ned. 2 - 20.35 
De 3 miljoen uit Afghanistan, 
dok. 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag, info 

Woensdag 29 mei 
• BRT 1 - 18.00 
Tik tak 
• BRT 1 - 18.05 
Plons, de gekke kikker 
• BRT 1 - 18.10 
Zeppelin, jeugdinfo 
• BRT 1 - 18.35 
Midas, serie 
• BRT 1 - 20.10 
FC Liverpool—Juventus Turijn, 
voetbal 
• BRT 1 - 22.00 
Het gerucht, kunst-info 
• BRT 2 - 19.00 
De troetelbeertjes, strip 
• BRT 2 - 19.45 
K.E.-wedstrijd viool 
• Ned. 1-14.00 
Kinderbios 
• Ned. 1 - 15.30 
Calimero, strip 
• Ned. 1 - 15.42 
Bassie en Adriaan, serie 
• Ned. 1 - 16.28 
Sons and daughters, serie 
• Ned. 1-17.46 
Clara Wieck en Johannes Brahms, 
serie 
• Ned. 1 - 19.25 
Tros country cross 
• Ned. 1 - 20.33 
Onze ouwe, serie 
• Ned. 1 - 22.35 
De hand, thriller 
• Ned. 2 - 19.22 
Van gewest tot gewest, 
regionale info 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag, info 
• Ned. 2 - 23.00 
BACH. - 1985, muziekimprovizatie 

Donderdag 30 mei 
• BRT 1 - 18.05 
Plons, de gekke kikker 
• BRT 1 - 18.30 
Moonfleet, serie 
• BRT 1 - 19.05 
Bloemensorbet, kooktip 
• BRT 1 - 20.25 
Hoger-lager, kaartspel 
• BRT 1 - 21.05 
Panorama, info 
• BRT 1 - 21.55 
Dallas, serie 
• BRT 2 - 19.00 
De Kempen: heeriijk erfgoed, 
dok. 
• BRT 2 - 19.45 
K.E.-wedstrijd viool 
• Ned. 1 - 16.00 

Happy days, serie 
• Ned. 1 - 19.00 
Veronica magazine 
• Ned. 1 - 20.28 
Call to Glory, serie 
• Ned. 1 -21.15 
100 jaar auto, dok. 
• Ned. 1 - 21.40 
Private Benjamin, film 
• Ned. 2 - 19.12 
Zeventien, film 
• Ned. 2-20.00 
Plaza, show 
• Ned. 2 - 20.40 
Tussen kunst en kitsch, info 
• Ned 2 - 21.20 
Babbelonië, kwis 
• Ned. 2 - 21.45 
Opsporing verzocht, info 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag, info 
• Ned. 2 - 23.00 
Volgende vraag, praatshow 

Vrijdag 31 mei 
• BRT 1 - 18.00 
Tik tak 
• BRT 1 - 18.20 
Jacobus en Corneel 
• BRT 1 - 18.30 
Star trek, Sf-serie 

• BRT 1 - 19.20 
Vlaams-Natlonale Omroepstichting 

• BRT 1 - 2025 
Carrie, thriller 
• BRT 2 - 19.00 
1 week sport 
• BRT 2 - 19.45 
K.E.-wedstrijd viool 
• Ned. 1 - 15.30 
Vrouwtje teelepel, serie 
• Ned. 1 - 1746 
De Carsons, serie 
• Ned. 1 - 19.00 
De roze panter, strip 
• Ned. 1 - 19.25 
Hotel de witte raaf, serie 
• Ned. 1 - 20.28 
Schatten en schieten, kwis 
• Ned. 1 - 21.20 
Hier en nu, info 
• Ned. 1 - 22.40 
Ander nieuws, info 
• Ned. 1 - 21.55 
Hill street blues, serie 
• Ned. 1 - 23.15 
Der millionencoup, serie 
• Ned. 2 - 19.12 
Webster, serie 
• Ned. 2 - 19.38 
De hemel ligt aan de horizon, 
TV-spel 
• Ned. 2 - 20.43 
Een zaak van leven en dood, 
film 
• Ned. 2 - 22.45 
Screentest, satire 

Een film 
per dag 

Zaterdag 25 mei 
A big hand for a little lady 
Amerikaanse western uit 1966 met 

o.a. Henry Fonda en Joanne Wood
ward e.a. Een huisvader, verspeelt de 
spaargelden waarmee de familie een 
boerderijtje wou kopen. Na zijn dood 
neemt zijn vrouw zijn plaats aan de po-
kertafel in.. (BRT 1 om 16 u). 

Zondag 26 mei 
Tre Fratelli 

Frans-Italiaanse film uit 1980 met o.a 
Philippe Noiret en Charles Vanel. Drie 
broers die van elkaar weggegroeid zijn 
krijgen op een dag een telegram met 
de woorden „Moeder is gestorven. 
Vader"... (RTL om 20 uJ. 

Maandag 27 mei 
Les passagers 
Frans-Italiaanse politiefilm uit 1976 

met o.a Jean-Louis Trintignant en Mi
reille Darc. Op de terugreis van Rome 
naar Parijs worden Alex en zijn stief
zoontje Mare, gevolgd door een man 
die bi] een wegrestaurant twee politie
agenten koelbloedig neerknalt. (RTL 
om 21 uJ. 

Dinsdag 28 mei 
Un singe en hiver 
Franse film van Henri Vemeuil uit 

1962 met o.a. Jean Gabin en Jean-Paul 
Belmondo. 

1944 in een kuststadje in Norman-
diè. Een jonge en een oude man leren 
elkaar kennen en worden vrienden. 
Tijdens hun drinkpartij gaan de sirenes 
aan 't loeien... (RTL om 21 uJ. 

Woensdag 29 mei 
Operation Crossbow 
Brits-ltaliaanse film uit 1965 met o.a 

Sophia Loren en Trevor Howard. 
1942. De Duitsers testen nieuwe 

projektielen. De Geallieerden willen de 
basis waar die testen gebeuren vernie
tigen. Drie speciaal getrainde officieren 
worden ingezet.. (RTL om 21 uJ. 

Donderdag 30 mei 
Private Benjamin 
Amerikaanse klucht uit 1980 met o.a. 

Goldie Hawn. 
Judy besluit na enkele mislukte hu

welijken, dienst te nemen in het leger. 
De vrouwelijke kapitein Lewis kan 
haar met luchten, bij kolonel Thorn-
bush valt zij daarentegen biezonder in 
de smaak.. (Ned. 1 om 21 u. 40). 

Vrijdag 31 mei 
Carrie 
Amerikaanse film uit 1976 met o.a 

Sissy Spacek en Piper Laurie. 
Carrie, een veriegen meisje met 

telekinetische gaven, wordt op school 
veracht en gepest Tijdens het school
bal neemt zij wraak... (BRT 1 om 
20 u. 25). 
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Voor \N\e eerstdaags naar Israël mocht reizen 
misschien een tip, voor de andere supporters alleszins 
een geruststelling. Ons Ballet van Vlaanderen levert 
werk voor de zowat 130 miljoen subsidies die het 
gezelschap van de Vlaamse Gemeenschap ontvangt... 
met niet alleen voorstellingen hier te lande, maar ook 
door een aktieve en gewaardeerde kulturele uitstra
ling in het buitenland. 

DE suksesvolle Amerika-
rondreis en de laatste 
première van het seizoen 

zijn nog maar net achter de rug of 
volgende week, op 28 mei, ver
trekt de groep naar Israel voor een 
2-weekse toernee op uitnodiging 
van het Festival van Israel In ruil 
voor deze gastvnjheid zal het 
joodse ensemble Bat-Dor Dance 
Company in het najaar tijdens het 
Festival van Vlaanderen optreden 

Aan het groots opgevatte Festi
val dat Gnekenland ter gelegen
heid van zijn toetreden tot de 
Europese Gemeenschap organi-
zeert, zal het Ballet van Vlaande
ren evenwel met deelnemen, om
dat de Griekse regering alleen met 
nationale regenngen wil onderhan
delen en met rechtstreeks met de 
Vlaamse gemeenschapsregering 
Gnekenland mag dan wel lid-staat 
worden, van de Europese realiteit 
hebben Melina Mercoun en de 

haren nog heel wat te leren Op
merkelijk hierbij is dat Béjarts „Bal
let van de XXste eeuw" wèl naar 
Athene en Thessaloniki gaat 

De komende Israel-toernee ziet 
er ongeveer zo uit In het oude Ro
meinse amfiteater te Caesarea 
brengt het Koninklijk Ballet van 
Vlaanderen dne opvoeringen van 
„Romeo en Julia" met in de hoofd
rollen Galina Panova en Ben Van 
Cauwenbergh Daarop aanslui
tend volgen vier voorstellingen 
van de zopas gecreëerde dans-
kompilatie „Panovaria" en „Lente-
wijding", waarin Koen Onzia en 
Annick Petit schitteren Deze op
tredens gaan in het Mann Audito
rium te Tel-Aviv De reis wordt 
beëindigd met twee vertoningen 
van „Drie Zusters" in Jeruzalem 
Zo biedt het Ballet van Vlaande
ren een volledig overzicht van wat 
er gedurende het afgelopen sei
zoen onder zijn nieuwe direkteur 
Valery Panov gepresteerd werd 

^/\/èien 
Vorig jaar is de Europese Gemeenschap begonnen 

met het schenken van financiële steun voor het 
behoud van waardevolle monumenten. Toen ontvin
gen twaalf projekten in negen landen 400.000 ECU en 
dat is niet weinig als men weet dat 1 ECU zo'n 44 Bfr 
waard is. Wellicht een druppel op een hete plaat aan
gezien er niet minder dan 120 aanvragen waren. 

V OOR 1985 IS de Gemeen
schap van plan een half 
miljoen ECU te besteden 

aan wat men nogal tnomfantelijk 
Europa's architektonisch erfgoed 
noemt Buiten het vast te leggen 
jaarlijks bedrag schenkt de EG 
nog eens een half miljoen aan 
Europa's wellicht meest gekende 
maar ook meest getroffen klassie
ke monument, het Parthenon in 
Athene 

Aan de keuze van monument 
verbindt de EG enkele voorwaar
den Het moet een Europese bete
kenis hebben, het moet toeganke
lijk zijn voor het publiek, de natio
nale of plaatselijke autonteit moet 
gedeeltelijk mee de financiële last 
dragen 

Wat werd reeds verwezenlijkt"? 
BIJ ons in Tongeren, de Romeinse 
stadsmuren, in Groot-Bnttannie 
het Regency Brighton Pavillion 

Voorts kregen drie projekten in 

Italië herstelsubsidies en wel de 
Zuil van Trajanus in Rome, de 
Romaanse basiliek van Santa Gi-
usta op Sardinië, als ook de „Trulli" 
van Martina Franca Mede met 
EG-geld werden het uit de negen
tiende eeuw daterende Firkin Cra-
ne-gebouw in het Ierse Cork, de 
zeldzame 16de-eeuwse gebrand
schilderde ramen van de Grote 
St-Janskerk in Gouda, en de goti
sche Hallenkirche van St-Maria 
zur Wiese in het Westduitse 
Soest weer in hun oude glone 
teruggebracht 

De ovenge vier subsidies gin
gen naar de Donsche tempel van 
de Epicunsche Apollo te Bassae 
en de middeleeuwse „Witte To
ren" in Thessaloniki, het Koorhuis 
van Christiansfeld, de achttiende 
eeuwse standplaats van de Mora
vische Broeders in Denemarken 
en het regionaal architektonisch 
museum van de Hoge Elzas te 
Ensisheim (Frankrijk) 

Vorige week schreven we hier over de afkomst van 
kruiden en specerijen in het algemeen en meer in het 
biezonder over peper Nu hebben we het even 
beknopt over twee andere: kaneel en gember 

KANEEL of „zoet hout" ge
bruikte men vroeger in de 
offertempel om daar de 

stank van verbrande vleesoffers 
te verdnjven Zoals vele specerij
en stamt kaneel oorspronkelijk uit 
Sn Lanka In het midden van de 
16de eeuw veroverde de Oostin-
dische Compagnie het eiland op 
de Portugezen en waren het de 
Hollanders die, onder stnkt mo

nopolie, begonnen met het op gro
te schaal verbouwen van kaneel 

Kaneel bekomt men uit de bast 
van de soms wel 12 m hoge 
kaneelboom, die tijdens de groei 
fel gesnoeid word t waardoor hij 
zich eerder als 'n struik ontwikkelt 
De bast wordt eerst in de scha
duw, daarna in de zon gedroogd, 
zodat hij gaat krullen. 

Gember is al langer in Europa 
bekend, van toen de Romeinen 
hem kochten van Arabische han
delaars De Latijnse naam (waaruit 
ook de Nederlandse voorkomt) is 
afgeleid van het Sansknet, „singa-
bera", wat „gevormd als een 
hoorn" betekent In de handel wor
den de wortels „handen" ge
noemd Rond 1400 betaalde men 
voor 500 gram gember zoveel als 
voor een volwassen schaap 

India IS de grootste voortbren
ger van gember Al naargelang de 
kwaliteit van de wortel, wordt hij 
voor verschillende doeleinden ge
bruikt In oude Angelsaksische chi-
rurgijnsboeken beschrijft men 
gember als medicijn tegen maag
kwalen en spijsverteringsstoornis
sen Nu wordt de beste kwaliteit 
verkocht als wortels die men ge
bruikt in gemberbrood, allerlei ge
bak, zoutjes, pudding, ijsroom, rijst 
en oosterse vleesgerechten 

Volgende week eindigen we 
ons mini-reeksje over specenjen 
met saffraan, kardemom en kruid
nagel 

GALLUS 

Wat broedt nu weer de Waelsche haen? 
(boewei een haen niet broeden can) 
Hij wil dat 't waster van de craen 
belast wordt voor den Vlaemschen man. 

^feebpeLart 
Slechts 14 korrekte antwoorden 

op onze 80ste opgave. Wij zochten 
Inderdaad de naam van een 18de-
eeuws, Brits ekonomist Het was 
Mam Smith, geboren in 1723 en 
overleden in 1790. Smith raakte en 
bleef vooral bekend door zijn werk 
„An Inquiry into the Nature and the 
Causes of the Wealth of the Nations". 

Onder de goede antwoorden werd 
M. Bertho, Tulpstraat 31 te 2008 Ant
werpen geloot Deze WIJ-lezer ont
vangt eerstdaags een boekenpakket 

Onstuitbaar is onze leuze. Want 
hieronder volgt opnieuw een puzzel. 
Indien U meent het precieze ant
woord te kennen, stuur dit dan naar 
ons: WIJ, „Meespelen (82)', Barrika-
denplein 12, 1000 Brussel. Veel geluk 
en plezier! 

OOK deze week zoeken wij 
de auteur van een tekst, 
die voor Vlaamsnationa-

listen toch met volledig onbekend 
zou mogen zijn. Het betreft een 

uittreksel uit een manifest anno 
1856, opgesteld door enkele Ant
werpenaren onder leiding van één 
zeer bekende persoon Het is de 
naam, geboorte- en sterfdatum 
van deze flamingant die wij zoe
ken 

„Sinds vijfentwintig jaar zijt Gij, 
Vlamingen, miskend, verdrukt en 
vernederd Sinds vijfentwintig jaar 
wordt GIJ in een vreemde taal 
aangesproken, gehoord, gevon
nist en gerecht Sinds vijfentwintig 
jaar hebt Gij Frans geld, een Frans 
hof, een Franse wetgeving, een 
Frans bestuur, een Frans leger, 
een Frans gerecht, alles wat tot de 
uitroeiing van Uw geslacht helpen 
kan Reeds vijfentwintig jaar 
vraagt Gij tevergeefs een recht 
dat U de grondwet toekent „ge
lijkheid voor allen en in alles" 
Sinds vijfentwintig jaar heeft de 
regering alles aangewend om, on
der de steeds groeiende Franse 
invloed, dat enige te versmoren 

wat U nog als Nederlander over
bleef Uw taal, het vaderland der 
ziel 

Sinds vijfentwintig jaar zijt Gij 
vreemdelingen op Uw eigen 
grond Wanneer die dag aan
breekt zal men ons zeggen jubelt 
zo Gij de vorst bemint want het is 
heden 25 jaar dat Hij het staats-
roer in zijn wijze handen heeft En 
de stem in ons binnenste zal ant
woorden W I J beminnen wel de 
Vorst, die de Voorzienigheid ons 
heeft toegezonden, wij beminnen 
onze instellingen, onze regering, 
maar worden wij wederkerig be
mind "̂  

Tijd en ondervinding hebben die 
vraag reeds lang opgelost Sinds 
vijfentwintig jaar is de Waal het 
bevoorrecht, bedorven kind der 
regenng, de Vlaming verstoten en 
miskend Voor de ene is alles te 
verknjgen, omdat hij door zijn ge
boorte slechts Frans kent, voor de 
andere is mets te bekomen omdat 
het lot hem een Vlaamse moeder 
gaf 

Weest Frans, roept men naar 
ons toe, en alles zal gedaan zijn 
Hal weest Fransi Verbastert U' 
Verbrandt Uw geschiedenis Ver
loochent Uw nageslacht Laat U 
van Uw wortel rukken, waarop Gij 
voor gegroeid zijt Verliest al wat 
de Nederlander kenmerkt.." 
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Verhaal van ebbe en vloed 

Dat Veurne-
Ambacht... 

In de geklasseerde kerk van Vinkem-Beauvoorde 
loopt tot 2 juni een expositie die we het scheppings-
en levensverhaal van Veurne-Ambacht kunnen noe
men. Deze streek strekt zich uit tussen IJzer, leperlee, 
Kemmelbeek, Franse grens en Noordzee 

Het scheppingsverhaal van deze Westhoek wordt 
geschreven door de zee Verscheidene grote zee-
overstromingen met tussentijden van teruggang van 
het zeewater, duren tot in de 12de eeuw. Een verhaal 
van ebbe en vloed' 

MAAR Veurne-Ambacht 
liet zich ook schrijven 
door de Westhoekse 

bewoner Als belangrijke gebeur
tenis moeten zeker de stichting 
van de abdijen genoemd worden 

— 1091 Eversam-abdij in Sta-
vele, 

— 1093, Sint-Pietersabdij in Lo, 
— 1107, Duinenabdij in Koksij-

de, 
— 1120, Sint-Niklaasabdij in 

Veurne 

Stille getuigen 

Het koorgedeelte van de Beau-
voordse Vinkemkerk werd met 
een glazen wand afgezet Daar
achter prijken stille getuigen van 
de roemrijke kloostergemeen
schappen de abtstaf uit de Sint-
Pietersabdij van Lo, twee koor
kappen in goudbrokaat uit de Kok-
si jdse Duinen- en de Veurnse Sint-
Niklaasabdij de ciborie met het 
wapenschild van de Veurnse abt 
Christiaen Druve (1616-1636) Een 
ware rijkdom aan kerkschatten' 

Een ander belangrijk deel van 
deze expositie vormt het beschrij
vend en fotografisch overzicht 
van het bouwen en wonen door 
de eeuwen heen Dat de maquet
tes van de vier abdijen grote aan
dacht krijgt, moet met verbazen 
Immers, de Franse revolutie liet 
bitter weinig na van deze reusach
tige gebouwencomplexen De 
Gentse architektenschool St-Lu
cas bouwde deze maquettes naar 
historische bronnen op precieze 
schaalgrootte 

i Dorpsmarkt 
Op zaterdag 1 juni bingelen om 

15 u de klokken in de kerken van 
Vinkem en Wulveringem-Beau-
voorde Zelfs de zware de Mou-
cheronklok van Vinkem — bij de 
3 000 kg — laat zich met onbe
tuigd om het begin van de folklore-
dorpsmarkt aan te kondigen 

Nog maar pas hebben ze de 
zware tonen van die fameuze klok 
gehoord of daar stappen uit hun 
lage huisjes de typische dorpsfigu
ren De schoenlapper, hij moet 
nog een paar schoenen thuis be
zorgen bij meester De Witte op 
Wulveringem En ook Crispein, de 
boomveller, haast zich Wulvenn-
gemwaarts om in 't kasteelpark 

nog een paar dode bomen te 
kortwieken Ook die van 't kasteel
dorp zijn op de been, want er is 
maar een keer dorpsmarkt in een 
heel jaar De duivenmelker is met 
zijn „constateur" op toer de twee 
palingvissers Manske en Fernand 
komen van 't Zwaantjevaart, ze 
hebben verse palingen mee Ook 
het viswuf Manette verkoopt al 
zingende haar droogvis tegen een 
appel en een ei De marktzangers 
Jantje van Wulveringem en Alfred 
den Ouden met Kristien vertellen 
in geuren en tonen over vroegere 
moorden En de scharesliep Dis'n 
gaat van deur tot deur zijn dien
sten aanbieden Ook „de garde-
chasse" de douanier op zoek naar 
de smokkelaar en de champetters 

w m^m^^^i^ 
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De St -Niklaasabdij van Veurne uit 1170 „Door de Geuzen ten gronde afgeworpen door order van den Prins 
van Oragne 1578", schreven vrome handen 

Cis'n Candaele van Vinkem en 
Staf Bolle van Wulveringem doen 
mee 

„Z'is bezet'n" 
Oude ambachten en vroegere 

volksspelen herleven her en der in 
het schilderachtige dorp tussen 15 
en 18 uur Ook het middeleeuwse 
wagenspel, dat tussen kasteel en 
Wulvenngenmkerk om 18 u 30 
wordt opgevoerd door de Beau-

voordse St -Omaarsgilde „Z'is be
zet'n" kan met anders dan over 
een vrouw zijn Ja, het is het oude 
liedje over bazige vrouwen en 
gekoeioneerde mannen Moet je 
beleven in het natuurlijke teater 
tussen kerkhofberm en d'oude 
beuke- en eikebomen van 't kas
teelpark 

Op zondag 2 juni om 18 u, kan 
datzelfde wagenspel bekeken 
worden Maar die Dag van de 
Toerist wil de bezoeker nog met 

Ik heb een sportieve jeugd gehad Het heeft mijn 
leven tot op vandaag gezondmakend beïnvloed 

Ook al ben ik nu erkend , rasecht" Aalstenaar ik 
werd op 3 december 1936 geboren in Brugge Mijn 
ouders woonden in Assebroek om precies te zijn 

Maar wij verhuisden met geheel de familie in 1948 
naar Aalst 

Een permanente flamingantische refleks heb ik te 
danken aan het Belgisch leger 

In '55 inderdaad werd ik gekonfronteerd met taal-
perikelen in het leger In een Etterbeekse kazerne in 
de hoofdstad Ik deed er mijn legerdienst in het 
tweetalige hoofdkwartier GTA Ik weigerde er eentalig 
Franse bevelen Daarvoor werd ik ook behoorlijk 
„gehonoreerd' Tijdens mijn 18 maanden „dienst" werd 
ik bedacht met 152 dagen „koeken" en 72 dagen poli
tiekamer 

Maar, ik hield mijn Vlaams verzet vol tot de laatste 
dag van mijn legerdienst 

Op twintigjarige leeftijd, in '56, begon ik als amateur 
mee te doen aan bokswedstrijden 

Zo bokste ik in '57 de finale van de „nieuwelingen-
kompetitie" in Brussel Maar na mijn huwelijk en als 
debutant-zelfstandige stopte ik vrij spoedig met de 
bokssport 

Wat niet wil zeggen dat ik kompleet van het 
sportieve leven afscheid nam 

Ik ben, en dat is ook al een sport op zichzelf ruim 
twintig jaar vrijwillig brandweerman (als korporaal) 

Ook sportmonitor en deelnemer aan de interventie-
ploeg van Aalst, die dit jaar deelneemt aan de 
„Olympiadewedstrijden" in Salzburg 

Nog een ander soort sport wenkte mij 

Ik ben sinds enkele jaren bezieler en sponsor van 
de jonge bowlingklub BC Alloo die opeenvolgend 
kampioen werd in de vierde, derde en dit jaar tweede 
nationale Eveneens dit jaar zijn we winnaar van de 
beker van 's lands voorzitter van de bowlingklubfede-
ratie Mochten we dit behalen, zo had ik beloofd, dan 
maak ik een jubelvoetttocht van Aalst naar Gent Dat 
zal dus midden juni ook gebeuren 

Trouwens, het urenlang op pad trekken zit mij in het 
bloed Ik maakte kennis met het weekblad „Wij" in 
1961 — nagenoeg een kwarteeuw geleden — tijdens 
een kolportagetocht van Jan Caudron Dat was de 
aanleiding om in Aalst politiek aktief te worden als 
organizator, militant, .plakker' en later als kandidaat op 
de VU-lijsten Nu ben ik gemeenteraadslid in Aalst, lid 
van diverse VU-geledingen, en peter van de VU-afde-
ling Nieuwerkerken 

De bokskampioen (lichtgewicht en liefhebber') 
werd in 1958 in Ledeberg gelauwerd. In 1985, dit jaar, 
stak hl) op een ander domein alle mededingers de 
loef af. en werd met een opzienbarend aantal 
punten voorsprong de topwerver voor ons week
blad Willy Alloo. 

andere manifestaties verwennen 

— om 15 u en telkens om het 
uur geleide bezoeken aan Wul-
veringemkerk en kasteel, 

— om 15 u start bij 't kasteel 
een natuurwandeling Een natuur-
gids vertelt je over vogels en 
planten langsheen de Blomhuis-
wandeling (3 km) 

— en tussen 14 en 18 u ver
trekt om het uur aan de Beauvoor-
de melkerij de gidsbeurt „Van 
kerk tot kerk" 

Orgeldag 
Traditiegetrouw organizeert de 

Stichting Orde van de Driekonin
gen op Pinkstermaandag 27 mei 
1985, om 16 u zijn groots orgel-
koncert Dit jaar reeds voor de 
tiende maal in de sfeervolle ge-

Bi| de ten
toonstelling 
„Dat Veurne-
Ambachf" pu
bliceert de 

Vereniging van Vlaamse Leerkrach
ten een leerrijk lespakket voor leer
lingen van het middelbaar onderwijs. 
Voor het basisonderwijs vormen be
geleidende suggesties een hulp voor 
leerkrachten van 6de en 5de leerja
ren Bestellen bij W L Zwijgerstraat 
37, 2000 Antwerpen tegen 30 frank, 
(tel 03-2376559) 

klasseerde kerk van Wulverin-
gem-Beauvoorde Voor dit lustrum 
werd een beroep gedaan op een 
befaamde organist uit Kales Fran
cois Lombard 

Het orgelmeubel is Lodewijk de 
XVde stijl en dateert van 1775-
1780 en is pas in 1802 in de 
Beauvoordse kerk aangeland 

Oyer deze periode kan meq in 
de tentoonstelling „Dat Veurne-
Ambacht' verschillende oorspron
kelijke dokumenten zien 
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Zaterdag 8 juni: 

ledere militant naar Hasselt! 
De meimaand met z'n vele snipperdagen is haast 

vervlogen. Nog een goeie twee weken scheiden ons 
van de nationale betoging van 8 juni. Onder het motto 
„Werk in een Vlaamse staat" blaast de Volksunie dan 
verzamelen te Hasselt 

Meteen zet de partij met deze massa-manifestatie 
een punt achter haar voorjaarsaktie. En — het mag 
nog eens beklemtoond worden — dit moet een 
orgelpunt worden. 

IE tijdens de jongste da
gen door Vlaanderen 
toerde, kan er niet lan

ger onderuit: de Volksunie is de 
partij die borg staat voor „Werk in 
een Vlaamse staat". w 

Limburg ontvangt 

In heel wat gemeenten en ste
den zijn de plakpioegen op stap 
geweest. Talloze pamfletten, ad
vertenties en strooibiljetten berei
ken ons op de redaktie. Meetings 
vinden alom plaats. 

Dit alles moet uitmonden in de 
betoging van 8 juni te Hasselt 

Niemand 
mag ontbreken 

Massaal moet de VU dan op)-
stappen door de straten van Has
selt. Ruim 7.000 militanten waren in 
het Kuipke bij de viering van 30 

Affligem 
blijft na de betoging te Hasselt, 

waar het na een gezellige koffieta
fel naar het domein van Bokrijk 
trekt. 

leper 
begeeft zich met het hele arron

dissement naar het klooster van 
Kolen in Borgloon. 

Oudenaarde 
en Brussel 

hebben zich allebei laten verlei
den door het Bilzen van burge
meester Sauwens en een bezoek 
aan het domein Alden Biezen. 

Brugge 
met reeds 3 bussen wordt ont

vangen door kamerlid Jaak Ga
briels in Bree. 

Mortsel 
gaat in op de koffietafel en het 

Koersels kapelletje van Beringen. 

Borgerhout 
wisselt even de metropool in 

voor een bezoek aan de onder
grondse mergelgroeven van 
Riemst. 

Aalst en 
St-Denijs-
Westrem 

paren het aangename aan het 
nuttige in de gemeente Overpelt-
Neerpelt. 

Laakdal 
gaat de historische toer op en 

bezoekt het 2.000-jarlge Tonge
ren. 

Sint-Amandsberg 
dat als eerste ingeschreven 

was, piknikt en wandelt in het enig 
natuurgebied rond Tessenderlo. 

Roeselare 
trekt er arrondissementeel op 

uit en liet het oog vallen op Genk. 

Wommelgem 
maakt een toeristische uitstap 

in de prachtige streek van het 
Lommelse. 

Kontich 
en Hamme 

hebben als eerste besloten 
Voeren niet los te laten en trekken 
er met deze kersverse afdeling op 
uit 

Dllbeek 
verbroedert met Maaseik, 

Opoeteren en Neeroeteren, waar 
o.m. een stadswandeling gepro
grammeerd staat 

Laarne-Kalken 
laat zich 's namiddags In watten 

leggen door Heusden-Zolder met 
de omloop van Terlamen en het 
natuurpark „Bovy". 

Machelen 
zoekt de Maasvallei op in het 

verre Dilsen. 

jaar VU. Diezelfde militanten moe
ten er allemaal op zaterdag 8 juni 
opnieuw bij zijn. 

Dit vergt een totale mobilizatie. 
Niet één afdeling mag langs de 
kant blijven. Mocht er in uw ge
meente nog geen autobus inge
legd zijn, wacht dan niet langer. Op 
14 dagen tijds moet het nog moge
lijk zijn al uw leden en militanten te 
sensibilizeren voor deze grootse 
manifestatie. In dit verkiezingsjaar 
kan van mislukken geen sprake 
zijn. Iedereen moet naar Hasselt! 

Om 11 uur vertrekt de betoging 
vanop het Kolonel Dussartplein, 
langsheen de ring van de Limburg
se hoofdstad. Van daaruit wordt 
opgestapt naar de Grote Markt 

Heel wat Limburgse afdelingen 
zijn druk doende met het aanma
ken van wagens, waarop verschil
lende tema's — jongerenwerk-
loosheid, het nefaste beleid van 
Martens, uiteraard de Limburgse 
kommer voor de mijnen enz. — 
uitgebeeld worden. Wijzelf verge
ten onze afdelings- en leeuwen
vlaggen niet 

Tot 's avonds 
laat 

Het initiatief van de Limburgse 
Volksunie om 's namiddags op te 
treden als gast voor de andere 
afdelingen van het Vlaamse land, 
wordt een sukses. Heel wat afde
lingen zijn ingegaan op het voor
stel, er een gezellige gezinsuitstap 
van te maken. Een eerste lijst 
drukken wij hier af. 

De reserve aan Limburgse af
delingen IS klein geworden. Maar 
aarzel niet Neem nog kontakt met 
het algemeen sekretariaat De 
Limburgse arrondissementen heb
ben beloofd hoe dan ook elke 
afdeling te huisvesten. 

En om zaterdag 8 juni af te 
ronden tot een volledige VU-ge-
zinsdag, nam de afdeling Bilzen 
het initiatief om 's avonds vanaf 19 
uur een gezellig samenzijn te orga-
nizeren. 

Afdelingen die van geen ophou
den weten, kunnen dus nog 
steeds terecht in het prachtige 
Rijkhoven. 

...en heet 
u welkom 

As 
bezoekt de eigen gemeente en 

laat u de lekkere Limburgse vlaai 
proeven. 

Sint-Truiden 
is een prachtstad en trekt ook 

naar het domein Nieuwenhoven. 

Hechtel-Eksel 
met om. een bezoek aan het 

klokkenmuseum en een wande
ling doorheen de mooie gemeente. 

Zutendaal 
voorziet voor een luttele 250 fr. 

per persoon een middagmaal en 
een natuurwandeling langs de 
„stalkerschans". 

Diepenbeek 
gaat de Breugheliaanse toer op 

met bier- en zangstonde. 
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16 W!\ 
Het doek is gevallen 

RWDM triomfeert 
Het doek is gevallen over de kompetitie in de twee

de klasse. R W. Danng Molenbeek is kampioen gewor
den en dat is maar goed ook. De ploeg van speler
trainer Philippe Garot bezat ongetwijfeld de meeste 
inhoud en zij schijnt ons de enige formatie met 
toekomst 

DE ploeg beschikt over be
gaafde jongeren van ei
gen kweek die nog stuk 

voor stuk kunnen verbeteren 
RWDM zal in de eerste klasse 
wellicht met worden weggespoeld 
door de gerinste motregen zoals 
Racing Jet Brussel en Sint-Niklaas 

in de voorbije maanden over
kwam 

In de rand... 
De strijd in tweede klasse ver

liep meer bewogen naast dan op 
het veld De animositeit rond de ar
bitrage vertroebelde de sfeer Ra-

Kampioen zonder omwegen 

Geen triple 
r Evert on • I I 

Waarom ontkennen dat we vorige zaterdag met 
hartstocht hebben zitten supporteren voor Manches
ter United? Niet omdat we die ploeg zo hoog 
inschatten maar omdat we Everton die triple eigenlijk 
niet gunden. 

DE kampioenenploeg van 
Howard Kendall (zelf een 
uitstekend en kundig 

voerballer in de jaren zestig) 
speelt te doorzichtig, te stereotiep, 
te fantazieloos Voor ons moet er 
op een veld nog iets onvoorspel
baars kunnen of mogen gebeuren 

Doorgaan... 
Met Everton schijnt dit uitgeslo

ten Elf harde werkers bezield 
door een geloof dat bergen verzet 
en sterkere tegenstanders onder
uithaalt Fysiek geweld dn de bete
re zin van het woord wel te ver
staan) dat het technisch meester
schap van meer gestileerde ploe
gen gewoon wegveegt Een een
voud en een toewijding die 
mogelijk tot het hart van de echte 
supporter spreken maar die de 
liefhebbers op hun honger laten 
zitten De hoge bal voor doel, de 
center naar de tweede paal, het 
benutten van de ruimte, de speler 
achter de bal aan, doorgaan ne
gentig of honderdtwintig minuten 
lang tot de tegenstand gesloopt 

IS 
Everton, dat twintig jaar lang in 

de schaduw van het machtige FC 
Liverpool heeft geleefd, herwon in 
de voorbije tien maanden zijn 
waardigheid Het werd landskam
pioen met ruime voorsprong Het 
pakte de Europabeker voor beker
winnaars via overwinningen tegen 
Bayern Munchen en tegen (het 
bedroevend zwakke) Rapid We
nen De historische tnple, de nooit 
verwezenlijkte drieslag, lag vorige 
zaterdag dus voor het grijpen 

Everton twijfelde geen moment 
aan het sukses Het was in de 
eigen onoverwinnelijkheid gaan 
geloven Tot Norman Whiteside in 
de tweede verlenging met een 
onmogelijk kromme bal doelman 
Southall versloeg Die keeper van 
Everton deed ons anders terug
denken aan Christian Piot De ab
solute betrouwbaarheid Maar 
Manchester pakte dus de F A -
Cup en voor een Engelse ploeg is 
dat nog altijd de meest begeerde 
trofee die in een voetbaljaar wordt 
uitgereikt 

Nivellering 
Maar een grootse finale was het 

desondanks met We vrezen trou
wens dat we die dit jaar met te 
zien krijgen Videoton —Real Ma-
dnd was ook al maar een schijntje 
Twee klassen verschil tussen de 
Spanjaarden en de Hongaren De 
eindstrijd om de Europacup II was 
een half uur na het laatste fluitsig
naal al vervaagd in de herinnenng 
en we hebben onze twijfels om
trent de zoveelste finale van de 
eeuw die volgende week in de 
Heizelkuip wordt gespeeld Liver
pool was dit seizoen amper de 
schaduw van zichzelf De ploeg 
wordt bovendien door kwetsuren 
geteisterd en het zou ons verwon
deren indien Juventus nu plots 
risiko's zou gaan nemen om het 
spektakel te dienen We wachten 
dus nog een weekje alvorens hoe
ra te roepen De nivellering dreigt 
immers aan alle kanten De nivelle
ring naar beneden toe wel te 
verstaan 

cing Mechelen, twee derde van de 
kompetitie lang een zelfbewuste 
leidersploeg, verloor er alle zin 
voor maat en evenwicht bij De 
ploeg, of de klub, van bondsleider 
Meulemans deed zichzelf de das 
om Tijdens de topmatch in Molen
beek gleed Racing fataal onderuit 
Daarna kon de ploeg, die het 
vooral van een stevige orgamzatie 
en solide aanpak moet hebben, 
zich nooit meer volledig herstellen 
Racing moet nu proberen langs de 
eindronde om in de hoogste klas
se te geraken Dat schijnt ons met 
onmogelijk want de tegenstan
ders zijn geen toonbeelden van 
klasse en regelmaat Charleroi is 
de ploeg met de ruimste mogelijk
heden In die stad is zelfs ruimte 
voor een topploeg Sporting bezit 
het toeschouwerspotentieel om 
Europees te voetballen Het heeft 
de vereniging in de voorbije jaren 
méér aan bekwame leiders dan 
aan goede voetballers ontbroken 

Vagevuur 
Winterslag en Sint-Truiden kij

ken terug op een seizoen vol 
hoogten en laagten Het zou ver
wonderlijk zijn indien ze in de 
zenuwslopende nakompetitie 
plots zelfzekerheid en evenwicht 
zouden vinden Maar terug naar 
de kampioen RWDM heeft zijn 
verblijf in het vagevuur dus tot een 
jaar kunnen beperken Een peno-
de waarin zich merkwaardige ver
schijnselen hebben voorgedaan 

SPORTA-
VAKANTIES 

bieden U een hele waaier 
sportieve 

val̂ antiemogelijkheden 

Elk jaar richt SPORTA honder--
den vakanties in voor duizen
den jongeren van 8 tot 18 jaar, 
16-plussers, families en 50-
plussers. 
Vakanties waarbij het aange
name en het sportieve hand in 
hand gaan. 
Jongeren, families, 50-plussers 
op sportvakantie... op het 
SPORTA-secretariaat ligt er 
een brochure op U te wachten! 
Een greep uit meer dan 
50 sportdisciplines: 
balsporten, gym, jazzdans, 
judo, motor vliegen, omnisport, 
paardrijden, rolschaatsen, 
rugby, sport en computer, sport 
en muziek, taalcursus Engels, 
Frans, windsurfen, zeilen, 
zwemmen, valschermspringen, 
watersportvakantie, verjon-
gings- en zuurstofkuren enz... 

Ondergetekende wenst vrij
blijvend informatie over de 
Sportvakanties 1985 
Naam: 
Voornaam: 
Straat: 
Nr: Bus: 
Postnr: 
Gemeente: 

SPORTA vzw Th Roucourtstraat 1 
B 2600 Berchem tel (03) 230 55 52 en 
(03) 230 45 80 (verg cat A 1073) 

Speler-trainer Garot zonder hem naar eerste'^ 

De ploeg trok beduidend meer 
publiek dan in de hoogste klasse 
en de geest van het oude Danng 
Brussel herleefde binnen de klub 
en haar aanhang Molenbeek 
werkte dit jaar met sluitende bud
getten, de tering stond volledig 
naar de nering en iedereen voelde 
zich daar gelukkig mee Toen 
voorzitter L'Ecluse voor een vijftal 
jaar het drastische bezuinigings
beleid inzette, voorspelde hij, tot 
ergernis van vele klubleiders, dat 
andere verenigingen zijn voor
beeld vroeg of laat zouden moe
ten volgen Goedschiks, kwaad
schiks Intussen weet iedereen dat 
het kwaadschiks gebeurde 

Maar op het ogenblik dat ande
ren met kloppend hart naar de 
toekomst kijken, schijnt Molen
beek enigszins te herleven Niet 
dat de klubkas nu gesaneerd zou 
zijn Het krankzinnige beleid in de 
jaren zeventig heeft te diepe put
ten geslagen Maar de klub heeft 
nog een toekomst, heeft nog een 
bestemming 

Het komt er nu op 
aan een paar hiaten op te vullen 
(met Garot kan men met naar 
eerste klasse) en voorzichtig ver
der te bouwen op de eigen brede 
jeugdbasis Den Danng leeft nog, 
zeggen de Brusselaars En ze heb
ben gelijk 

Fignon de zoveelste in de rij 

Tendinitis... 
Na het gemiste voorseizoen ook geen Tour de 

France voor Laurent Fignon. Geplaagd door tendinitis. 
De operatietafel wacht op hem... Het wordt een treurig 
verhaal 

HET begon ooit met Gui-
mard, daarna Hinault 
(voor wie het een breek

punt in zijn carrière was) en nu 
Fignon Tussendoor ook Sean Kel
ly (om die reden voor hem geen 
Ronde van Italië) en nog zoveel 
andere naamlozen of minder be
kenden 

Guimarditis? 
Tendinitis ontsteking van de 

aanhechtingsspieren Gevolg van 
overtraining, van overbelasting 
der spieren, van ongunstige klima
tologische omstandigheden, van 
te kort gehouden herstelperioden 
wanneer de eerste symptomen 
(want het komt natuurlijk met op 
een dag) zich aanmelden Een 
kwelling waarvan ook kampioenen 
met gespaard blijven 

Vreemd is dat de kwaal telkens 
opnieuw toeslaat binnen de ploeg 
Guimard Dit gaf al aanleiding tot 
uiteenlopende veronderstellingen 
Alhoewel sportdokters beweren 
dat er geen oorzakelijk verband 
kan gelegd worden tussen tendini
tis en het gebruik van anabolica of 
andere verboden produkten In 

deze tijden is de verleiding groot 
om bij de minste aanleiding aan 
doping of verkeerde medische be
geleiding te denken Het heet dat 
vele jonge renners, amateurs en 
junioren zelfs, zonder enige repu
tatie dezelfde kwelling moeten on
dergaan In alle wielerlanden 

Vast staat enkel dat de Tour 
door de afwezigheid van haar 
tweevoudige winnaar minder aan
trekkelijk oogt Wie zal nu het duo 
Hinault-Lemond van de overwin
ning kunnen houden'ï' Zeker onze 
renners niet want in de voorbije 
maanden is gebleken dat we in 
rittenkoersen zelfs met goed ge
noeg meer zijn om de hoop te vul
len Op de kleinste molhoop rijdt 
men hen verloren In de klassieke 
eendagswedstrijden kunnen we 
opnieuw potentiële winnaars naar 
voor schuiven maar in het ronde-
werk blijven we naar de speld in 
de hooiberg zoeken Wereldkam
pioen Cricqueilion zou normaliter 
op een ereplaats moeten kunnen 
eindigen maar de kenners bewe
ren dat Claudy in de voorbije 
maanden zoveel heeft gereden 
dat er onvermijdelijk een fatale 
klap moet volgen 
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Voor oud en jong, gisteren en vandaag en zeker ook 
nog morgen, is de naam van Jakob Grimm en van zijn 
broeder Wilhelm onverbrekelijk verbonden met de 
„sprookjes van Grimm". In het Nederlands verscheen 
in 1940 een globale vertaling, met zeer mooie illustra
ties van Anton Pieck, een uitgave die nadien enigszins 
aan het moderne taalgebruik aangepast, opnieuw 
verscheen. 

MAAR de gebroeders 
Grimm deden meer dan 
alleen maar sprookjes 

verzamelen, hoewel, al hadden ze 
enkel dat gedaan in hun leven, hun 
naam zou met vergeten mogen 
v\/orden Maar zij deden méér — 
en het is met zonder reden dat 
tw/eehonderd jaar na de geboorte 
van de oudste, Jakob, een interna
tionaal Germanistenkongres in 
Gottingen gehouden wordt en een 
speciale postzegel werd uitgege
ven met de beeltenis der beide 
broers Dat zijn de germanisten 
hen verschuldigd, en aan Jakob 
vooral, die de grondlegger was 
van de germanistiek o m met zijn 
„Deutsches Worterbuch" dat in 
1835 begonnen, pas een 25-tal 
jaren geleden volledig voltooid 
werd 

Geduldswerk 
Jakob, Wilhelm en nog dne an

dere broeders werden geboren in 
Hanau, maar in 1891 verhuisde de 
familie al naar Steinau, een stadje 
tussen Spessart, Rhon en Vogels-
berg Daar werd hun belangstel
ling voor de natuur gewekt in 
menige tocht door het woudrijke 
gebied De broeders Jakob en 
Wilhelm gaven tussen 1813 en 
1816 een tijdschrift uit, dat ze 
„Altdeutsche Walder" noemden, 
maar dat een grote verscheiden
heid aan onderwerpen behandel
de Jakob toont hier reeds het 
uitgebreide gamma van zijn be
langstelling HIJ handelt in het tijd
schrift over de stof voor novellen, 
sagen en sprookjes, over nieuw-
gnekse volksliederen en Duitse 
gilde-gebruiken, en spoort aan tot 
het verzamelen van taaleigen lie
deren, gebruiken van diverse 
groepen in de maatschappij 
schippers, mijnwerkers, studen
ten, boeren, landsknechten enz 
HIJ onderzoekt het „Nibelungen-
lied" en andere oude gedichten op 
hun metrum, geeft een verzamel
bundel uit over oude jachtgebrui-
ken en jagerstaai, geeft verklarin
gen over oude persoons- en 
plaatsnamen, enz Een oneindig 
geduldswerk, dat toentertijd hele
maal niet naar waarde geschat 
werd Romantici, zoals Wilhelm 
Schlegel, waren de mening toege
daan dat alle grote kunst werk is 
van verlichte geesten, en dat met, 
zoals Grimm bevestigde, volkslied 
en epos uit een werkzame natuur
kracht ontspruiten Hier worden 
natuurpoëzie tegenover kunst-
poezie geplaatst 

In 1786 was de vader gestor
ven Twee jaar later gingen de 
broers naar het lyceum in Kassei, 
en van daar trok Jakob naar de 
universiteit van Marburg Wilhelm 
volgde een jaar later 

De studie in de Rechten sprak 
Jakob echter met aan, en na een 
verblijf in Parijs — waar hij de rijke 
handschriftenschat kon raadple
gen — besloot hij de juristenstu
die vaarwel te zeggen In 1806 
kreeg hij een job in Kassei, maar 
de oorlog deed het keurvorsten
dom Hessen uiteenvallen Hij werd 
prive-bibliotekaris bij Jerome, ko
ning van het nieuwe door Napo
leon opgerichte koninkrijk Westfa-
len Na de val van Napoleon was 
hij korte tijd werkaam in de diplo
matie, ging dan naar Gottingen, 
kreeg er moeilijkheden met de 
nieuwe landvorst, en kon, op voor
spraak van Bettina van Arnim bij 
de Pruissische kroonprins Frede-
nk Willem, naar Berlijn komen 
Daar kon hij lezingen houden aan 
de universiteit, en zich verder aan 
zijn opzoekingen en aan zijn gram
matisch werk wijden In 1859 stierf 
Wilhelm en vier jaar later Jakob, 
de oudste 

Naast het monumentale filolo-
genwerk van het „Deutsche Wor

terbuch" waar vooral Jakob aan 
werkte, is de naam van de gebroe
ders Gnmm onverbrekelijk ver
bonden met „Kinder-und Haus-
marchen", vrucht van hun verza-
mel-ijver Vanaf 1806 begonnen zj 
er al mee in hun geboortestreek, 
daarbij allerlei bronnen aanborend. 
Na zes jaar hadden zij een respek-
tabel aantal bijeengebracht 
Achim von Arnim die hen bezocht 
in Kassei, drong aan op publikatie 
en einde 1812 verscheen het eer
ste deel 

Wie het grote werk daarbij ge
daan heeft, heeft geen belang, 
hoewel men weet dat Wilhelm 
zorgde voor het meer poëtische, 
vertellende, terwijl Jakob meer de 
vorser was, de filoloog (hoewel 
ook Wilhelm aan het woorden
boek meewerkte) Gnmms gram-
matika kon steunen op een enor
me taalkennis buiten de Ger
maanse talen kende hij ook de 
Romaanse, zelfs hun dialekten of 
minder-bekende aftakkingen o m 
het Provencaals, naast het Servo-
Kroatisch en het Fins 

Naast de grammatika en de 
sprookjesverzameling is er een 
derde werk van betekenis, inzon
derheid door Jakob samenge
steld een „Deutsche Mythologie", 
die de hele Germaanse goden- en 
sagenwereld omvat, naast helden
verhalen, hekserij, geloof en bijge
loof, heelkrachtige kruiden enz 
een werk dat zeker voor de ande
re qua degelijkheid en eruditie met 
moet onderdoen 

Jakob en Wilhelm, overgetelijk broederpaar 

Voor velen onder ons zullen 
Jakob Grimm en zijn broer Wil
helm echter steeds diegenen blij
ven, die onze kinderjaren hebben 
verblijd met hun verhalen Rood
kapje, de Bremer-stadmuzikanten, 
de verhalen over de wolf en de 
vos en zovele andere worden nog 
steeds door de kinderen graag 

gehoord, worden verteld, voort-
verteld en herverteld, worden 
voorgelezen en zelfs op plaat en 
cassette opgenomen Na meer 
dan 150 jaar zijn ze nog even fris, 
levendig en boeiend als bij hun 
verschijnen 

Jos Vinks 

Nieuwe Vlaamse poëzie 

W. Verhegghe verleidt 
met Salons van Salomo 

De dichter Willie Verhegghe, ook redakteur van 
„Open Deur" het informatieblad van het ministerie van 
Kuituur is een vrij aparte figuur in onze poëzie. Met 
een reeds omvangrijk aantal publikaties waarvoor 
beslist waardering bestaat, behoort hij toch nog niet 
— ten onrechte — tot het dichterscircuit der meest 
gevraagden. 

de Prijs van Vlaamse Klub Brussel 
(78-79), de ter ziele gegane Va-
nessa-prijs (1974) en de begeerde 
dr De Pesseroy & J de Belder 
Prijs van de Vlaamse Poeziedagen 
(1983) Tot zijn meest opgemerkte 
bundels behoren „De Vlaamse 
Guerrilleros", „Boheems-Slowaaks 
Cahier" en „Leven op Schoonder-
hage" Opmerkelijk daarbij is tel
kenmale een sterk en vaak per
soonlijk, soms politiek maar steeds 
sociaal engagement 

AT komt wellicht door een 
zekere eigenzinnigheid bij 
de keuze van zijn tema's 

en uitgevers Nochtans ontving 
Verhegghe reeds tal van premies 

Originele opbouw 
Des te opvallender is het feit dat 

in zijn nieuwe uitgave „De salons 
van Salomo" zo'n engagement 
ontbreekt De dichter geeft de 

bundel de ondertitel „Een Hoog
lied uit de Nederlanden" mee en 
draagt hem zelfs op aan „ B B , in 
het jaar van haar halve eeuw 
jeugd" „De salons van Salomo" 
bestaat uit 18 nogal korte gedich
ten (10 versregels) bij zes goua
ches van Walter De Rycke 

Bijbels... 

Schoonderhage 
Van Willie Verhegghe ver

scheen eerder „leven Op 
Schoonderhage". tn teksten en 
foto's wordt het leven van meer
derjarige mentaal gehandicapten 
in een vakantiehuis — een dag
centrum en bezigheidshome zo
als dat heet — beschreven 

De bundet (250 fr) wordt ver
kocht te bate van de inrichtende 
vzw Schoonderhage te 9560 Sl -
Uevens-Esse (OSA-Sft 11.57). 

De gouaches beogen ronduit 
erotisch te zijn, uitdagend zelfs Ze 
zijn dat ook, maar in hun half 
dierlijke, surrealistische struktuur 
toch wat te vrijblijvend Er zit heel 
wat nadrukkelijke sensuele agres
siviteit in, maar de vervormde, 
vaak geamputeerde lichamen, met 
te dikwijls te obligate aksenten 
kunnen ons choqueren noch wer
kelijk erotisch beroeren Hun kom
positiekracht daarentegen, is over
tuigend, hun koloriet ook 

Willie Verhegghe geeft zijn bun
del een verrassende, bevreem
dende, klassiek aandoende op
bouw mee door de 18 gedichten 
op te splitsen in 6 cycli, met tel
kens een Hij-, Zij- en Koorgedicht 
De HIJ- en Zij-fragmenten zijn tel
kenmale zeer persoonlijke aan

sprekingen vol zinnelijk verlangen 
naar de geliefde, eenvoudig, spon
taan en sterk suggestief van taal, 
met nooit gezochte, maar altijd 
trefzekere beelden Het Koor legt 
daarnaast in een meer bijbelse 
taal, zeer natuurgebonden, meer 
beschouwende aksenten Willie 
Verhegghe heeft met „De salons 
van Salomo" een boeiende, ont
roerende en meeslepende bundel 
afgeleverd, waarvan elke onbe
vangen lezer in elk gedicht kan 
genieten 

Nic van Bruggen 

— De Salons van Salomo, gedich
ten van Willie Verhegghe, illustraties 
van W. De Rycke, 250 fr. Uitg. Ver
meylenfonds, Prinsenstr 14 te 9880 
Aalter. 
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VU-St.-Niklaas stelt streekdossier samen: 

„Omdat wij in de 
Wase toelcomst geloven!" 

O p 6 me i II n e p de V U van het arr S t - N i k l a a s de pe rs s a m e n o m 
aan de h a n d van een u i t g e b r e i d en s tev ig d o s s i e r de s t r e e k p r o b l e m e n 
v a n het W a a s l a n d in al le d u i d e l i j k h e i d te s te l ten En o m er, w a t vee l 
b e l a n g r i j k e r is , a f d o e n d e o p l o s s i n g e n tegen te ze t ten 

Werk in Waas 
Het werkloosheidsprobleem in het 

Waasland is de voornaamste zorg van 
de bevolking De Volksunie kent dan 
ook de hoogste pnoriteit toe aan de 
bestnjding van de werkloosheid aan 
het in stand houden van de arbeids 
plaatsen en in de kreatie van nieuwe 
jobs 

ZIJ wenst dat het plan Van Oote-
ghem voor de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid ook in het Waas 
land wordt bestudeerd en dat het 
gelijknamige wetsvoorstel dat door de 
senatoren Walter Peelers en Nelly 
Maes mede werd ondertekend spoe 
dig wordt behandeld en goedgekeurd 

Recente sluitingen van grote en 
kleine ondernemingen in de bouwsek 
tor tonen aan dat de krisis nog met 
voorbij IS 

De in het dossier aangehaalde cij 
fers laten daar geen onduidelijkheid 
over bestaan Op 30 maart II waren er 
volgens de RVA bron 8 920 werklozen 
waarvan 4 572 mannen en 4 348 vrou 
wen Daarvan waren er 2800 werkio 
zen jonger dan 25 jaar Gedeeltelijke 
werklozen waren er 1 633 waarvan 
1 378 vrouwen en 255 mannen 

Tewerkstelling 
Waar in de rest van Vlaanderen 

vooral in de zgn ontwikkelingsgebie
den nog sprake is van toename van te 
werkstelling is deze in het Waasland 
tot onder de nullijn gesukkeld Staal 
en steenkoolgebieden worden door de 
EG als ontwikkelingszone erkend tex 
tielzones met Lokeren dat als de zwar 
te vlek van de Wase werkloosheid 
mag beschouwd worden vond geen 
genade in de Europese ogen 

Tweede punt van het VU-dossier 
handelt over de problemen rond de 
Grote Ring en de üefkenshoektunnel 
Tegen het plan van de Grote Ring 
werden met minder dan 12000 be-
zwaarschnften ingediend Het plan 
werd herzien maar de bezwaren ble 
ven schending van het landschap en 
inneming van te veel landbouwgrond 

Tevens werd aangedrongen op een 
spoedige realizatie van de Liefkens 
hoektunnel Hiervoor werd een bouw 
vergunning verleend De tunnel zou 
echter gerealizeerd moeten worden 
met privegeld en gedurende dertig jaar 
zou tol moeten geheven worden om 
de kosten terug te winnen Er werd 
geen spKsortwegtunnel voorzien 

Tegelijkertijd werd ook een projekt 
in Wallonië goedgekeurd Deze wer 
ken zijn inmiddels in uitvoenng op 
kosten van de belastingbetaler' 

De Volksunie protesteert tegen 
deze situatie 

ZIJ eist de onmiddellijke realisatie 
van de üefkenshoektunnel Door het 
uitstellen van de bouwwerken dreigen 
honderden Waaslanders hun job te 
verliezen 

ZIJ eist dezelfde financieringswijze 
nl van uit gemeenschapsgelden zodat 
de tunnel optimaal zal gebruikt worden 
zonder tolgelden 

ZIJ eist ook dat de verbinding van de 
tunnel via het autowegennet gebeurt 
door aanpassing van de bestaande 
infrastruktuur Zij meent dat de ex 
pressweg trouwens te gevaarlijk is 
door de gelijkvloerse kruisingen en 
doordat landbouwvoertuigen er nog 
gebruik van moeten maken 

ZIJ beklemtoont de noodzaak van 
de onmiddellijke bouw van de Lief 
kenshoektunnel zowel om de gevaar 
lijke transporten uit de dorpskommen 
weg te halen als voor ontsluiting van 
het Linkeroevergebied en voor de 
ontlasting van de Grote Ring rond 
Antwerpen en de bestaande tunnels 
ZIJ onderstreept ook het belang voor 
de werkgelegenheid in de streek 

Vuil verhaal 
In het derde kapittel behandelt het 

dossier de afvalverwerking in het 
Waasland De Wase gemeenten kun 
nen hun huisvuil kwijt in de verbran 
dingsovens maar worden zwaar be 
last St Niklaas b v betaalde in 1984 
11 5 miljoen fr voor 14 7 ton huisvuil 
De VU stelt dan ook dat selektieve be 
handeling en rekuperatie voorts moe 
ten uitgebouwd worden de opnchting 
van een afvalverwerkend bedrijf moet 
onderzocht worden en voor gekontro 
leerd storten moet een terrein op de 
Linkeroever gezocht 

In haar verzet tegen de ruilverkave
ling heeft de Volksunie van bij het 
begin gewezen op de mogelijke kata 
strofale gevolgen voor het landschap 
De Volksunie heeft nooit geloofd dat 
natuur en landschap zouden gevrij 
waard blijven ook met met de wet op 
de landinrichting Niet alleen verdwijnt 
het klassieke landschap met talloze 
kleine biotopen in de vorm van hagen 
kanten grachtjes en vochtige plekken 
ook de prachtige natuurgebieden ko
men in het gedrang De Volksunie eist 
een open pluralistische en kontroleer 
bare werking van het advieskomitee 
ZIJ blijft aandnngen op de samenstel 
ling van een onafhankelijke land 
schapskommissie 

De Volksunie meent ook dat de 
bestemming natuurgebied die in het 
gewestplan is vastgelegd moet geres 
pekteerd worden in het biezonder 
door minister Akkermans die voor de 
gewestplannen verantwoordelijk is 

Grondbank 
De Volksunie heeft steeds gesteld 

dat de zware offers die door het 
Waasland en de hele gemeenschap 
gebracht werden voor de ontwikkeling 
van Linkeroever zo snel mogelijk moe
ten renderen 

De dienst Linkerscheldeoever-ont 
wikkeling (DOLSO) opgericht om de 
Linkeroeverontwikkeling uit te voeren 
lijkt vandaag volkomen uitgehold 

De verschillende bevoegdheden 
zijn stilaan uit het Waasland wegge
haald De Maatschappij voor Grond
en Industnalizatiebeleid de enige Lin-
keroevennstantie op dit ogenblik heeft 
kwasi geen aktiviteit Sinds haar op
richting heeft ZIJ pas onlangs voor de 
eerste maal haar kommissarissen tot 
een officiële vergadenng opgeroepen 
De onteigende gronden (3 500 ha 
waarvan 1 000 ha infrastruktuur dient 
afgetrokken) zijn nog steeds in bezit 
van Openbare Werken 

Buiten het havengebied in het uit
breidingsgebied werden 200 ha door 
de staat aangekocht en uitgewonnen 
( ± 1 lOOfr per ha of ± 250 miljoen) 
en nog eens 500 ha uitgewonnen 
(150 000 per ha of ± 75 miljoen) zon 
der dat men deze gronden nodig had 

In 1983 heeft de Volksunie zich 
voorstander verklaard van het opnch 
ten van een grondbank voor de ontei 
gende gronden zodat deze op een 
sociaal verantwoorde manier ter be
schikking van onteigenden konden ge 
steld worden 

Er is mets van in huis gekomen 
Zelfs een kleine aanpassing van de 
pachtwet kwam er met zodat de gron 
den voorts gebruikt worden door wie 
al uitbetaald werd 

Er IS nu sprake van wederverkoop 
van gronden en hoeven maar dat zit 
vast bij de minister van Financien 

Het onrecht blijft dus ongestoord 
voortbestaan I 

Geloof m toekomst 
Het IS onderhand duidelijk gewor 

den dat tal van Wase problemen te wij 
ten zijn aan de CVP die poogt zoveel 
als maar kan in haar macht te houden 
Het IS dan ook aldus de Wase VU no
dig dat degenen die macht willen mo-
nopolizeren uitleg moeten geven over 
zoveel immobilisme Pas dan wil de VU 
praten over de toekomst van het 
Waasland Waarom ze dat wil lijkt haar 
eenvoudig de VU gelooft sterk in de 
toekomst van het Waasland' 

Wie interesse heeft in dit uitgebrei 
de en stevige VU dossier over het 
Waasland kan een exemplaar aanvra
gen bij senator Nelly Maes Gentse 
Baan 50 te 2700 St Niklaas 
(03 7764974) 

Hugo Schiltz of... 

„25 jaar bouwen aan Vlaamse staat" 
Onder het motto Hugo Schiltz 25 

jaar bouwen aan onze Vlaamse staat 
wordt op 1 juni 1985 in het Alpheusdal 
Filip Williotstraat te Berchem een fees 
telijke namiddag aan Hugo Schiltz aan
geboden 

Sprekers op de vienng zijn Gerard 
Bergers Reimond Mattheyssens 
Frans Baert, Paul Van Grembergen en 
voorzitter Vic Anciaux 

Wannes Van de Velde de Vaganten 
en t Fanfareke dragen bij tot de 
feeststemming 

Wie aan deze viering wil deelnemen 
wordt er om 15 u 30 verwacht Toch 
qraag het arrondissementeel sekreta-
naat Jozef Liesstraat 2 te 2018 Ant 
werpen van uw komst verwittigen Een 
receptie wordt aangeboden 

6 en 7 juni: EVA-studiedagen te Brussel 

Regionale politiek in 
Europees perspektief 

Op 6 en 7 juni a s te Brussel houdt 
de Europese Vnje Alliantie studieda 
gen over de regionale politiek in Euro 
pees perspektief 

Donderdag 6 juni 
10 u Verwelkoming door EVA 

voorzitter Jaak Van De Meulebroucke 

lOu 15 Regionalisme als schakel 
voor Europese opbouw door Maurits 
Coppieters eresenator oud lid van het 
Europees Parlement 

11 u 30 Regionalisme welke stra 
tegie' ' Inleiding Willy Kuijpers Deel 
nemers M Columbu lid EP CPSDA) H 
Gournelin (VDB) H Saby lid EP (PS) 
Vertegenwoordiger SVP Moderator 
Guido Boodts journalist 

15 u Regio en Europese Gemeen 
schap naar een nieuw partnership 
door Jaak Van De Meulebroucke 

15 u 15 De verruiming van de re
gionale politiek van de Europese Ge
meenschap door J Vignon kabinets 
lid van de heer Delors voorzitter van 
de Europese Kommissie Het projekt 
in de regio Abruzzen in Italië door G 
Grassi ambtenaar 

17 u Technologische vernieuwing 
in de regionale ontwikkeling door R 
Petrella verantwoordelijke van de 
Europese Kommissie 

18 u 30 Konklusies 

Vrijdag 7 juni 
10 u Nationalistische Politici in de 

Europese Gemeenschap debat Deel 
nemers J M Cullell (minister van Eko-
nomische Zaken en Financien van de 
autonome regenng van Katalome) R 
Mac Charry (oud vice eerste minister 
en minister van Landbouw en Finan 
cien van de Ierse Republiek) M Melis 
(voorzitter van de autonome regering 
van Sardinië) H Schiltz (minister van 
Financien en Begroting van de Vlaam 
se gemeenschap) JR Guevarra (mi 
nister van Justitie van de autonome re
genng van Baskenland) moderator R 
Bosschaert journalist 

Info 
Inschnjvingen en inlichtingen EVA-

Sekretariaat p/a Europees Parlement 
Kantoor 357 en 358 Belliardstraat 97 
113 1040 Brussel tel 02-234 25 64 en 
02-2301680 

Wij maken er 
werk van! 

Deze wagen met aanhangwagen 
waarop een dertigtal affiches Werk in 
een Vlaamse Staat en Wij betogen 
voor Werk op 8 juni 1985 rijdt dwars 
door Mechelen en omstreken Het is 
onze bedoeling minstens tweemaal 
per week hetzelfde te doen Dat deelt 
Marcel Lambrechts sekretans van 
VU Mechelen ons mee 

Tevens werden aan 500 uitgezochte 
adressen een pamflet gestuurd met als 
tema Werk in een Vlaamse staat 
waann het driepuntenplan van Kortrijk 
wordt meegedeeld De samensteller 
noemt het VU-tewerkstellingsplan 
een lichtpunt in donkere ti jden' Profi

ciat voor de initiatiefnemers van Me-
chelen-Zuid' 
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In het kader van de VU aktie voor Werk in een Vlaamse Staat heeft de 
afd Hoboken het uitstalraam van het VNC-lokaal rond dit tema versierd 
In dit lokaal in de Steynstraat 83-85 te Hoboken woont de plaatselijke 
VU vredevol samen met het Vlaams-nationale Ziekenfonds VLAM AT 

Proficiat voor het initiatief' (foto ciem) 
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„Naar de Oostkantons" 

VU-Wommelgem 
op leerrijke daguitstap 

Om halfacht vertrok een volle bus 
op het kerkplein met als reisleider 
senator Walter Luyten 

Onderweg vertelde hij nog eens in 
het kort de geschiedenis van de jong
ste 60 jaar van de Oostkantons" of 
beter .Duitstalig België' Senator Luy
ten legde vooral de nadruk op de 
tragiek van deze mensen vanaf het 
einde van de Eerste Wereldoorlog, en 
ook op het feit dat zij in „België" de 
enige echte minderheid vormen, met 
alle gevolgen vandien 

In Eupen aangekomen kregen we 
even de tijd een boterhammetje bin
nen te spelen, waarna we kennis 
maakten met de heer Heusch, voorzit
ter van de PDB (Partei der Deutsch-
sprachigen Belgier) De heer Heusch 
vertelde ons over de jongste ontwik
kelingen op politiek gebied en de rol 
van de PDB daarbij, o a wat haar 
doelstellingen zijn en wat ze al bereikt 
hadden 

De heer Heusch sprak in perfekt 
Nederlands (D en daar mag onze 
nationale Nothomb nu eens een puntje 
aan zuigen i 

Nadien volgde een kort bezoek aan 
de stad zelf (waar zich in vroeger 
eeuwen vele Vlaamse wevers kwa
men vestigen) 

Vanuit Eupen ging het via het Herto-
genwald en de Hoge Venen nchting 
Butgenbach waar we even de benen 
konden strekken aan de oevers van 
het stuwmeer aldaar Daarna ging het 
weer verder doorheen het prachtige 
landschap naar Burg-Reuland 

Drielandenpunt 
In Burg-Reuland aten we onze mid-

dagbokes op en brachten daarna een 
bezoek aan de ruines van de burcht 

Vandaar ging het naar Ouren en het 
drielandenpunt Om de benen eens 
deftig te kunnen strekken konden we 
een deel van de weg naar Ouren te 
voet afleggen wie wilde kon een stuk 
naar keuze te voet afleggen de bus 
zou in Ouren wachten 

Van Ouren ging het even de Luxem
burgse grens over om wa t , goedkope 
inkopen" te doen 

Laatste stopplaats van deze uitstap 
was Sankt Vith Na een kort stadsbe-
zoek, steeds onder leiding van Walter 
Luyten, stapten we naar het restaurant 
van de burgemeester van St-Vith toe 
Daar was voor allen een warme maal
tijd voorzien Na het eten sprak de 

heer Dnes ook van de PDB ons toe 
over de jongste ontwikkelingen op 
vooral taalgebied (i v m de scholen en 
dergelijke J Ook de heer Dnes sprak 
in het Nederlands! 

Op de terugweg kwam de stem
ming er vlug in (we ontdekten dat 
iemand een codex bijhad) en keerden 
we zingend naar Wommelgem terug 
Een mooie dag zat erop en we hadden 
weer een heleboel bijgeleerd 

K.V 

Afvalstoffenplan 
te Duffel 

Bespreking en toelichbng van het 
afvalstoffenplan van O V A M op don
derdag 6 juni 85 in de gemeentelijke 
biblioteek te Duffel Aanvang 20 u 

Organizatie werkgroep veiligheid-
ruimtelijke ordening 

Hebben hun medewerking toege
zegd O V A M Green-peace V A N Ige-
mo 

Sterk aanbevolen zeker voor de 
gemeentemandatanssen 

Naar Hasselt 

VU-Borgerhout 
De afdeling Borgerhout legt een 

busreis in voor de betoging in Hasselt 
op 8 juni Vertrek om 9 u aan gemeen
tehuis te Deurne en 9 u 15 aan ge
meentehuis te Borgerhout vandaar 
naar Oude Kerk in Berchem en in 
karavaan naar Hasselt 

Prijs 300 fr Kinderen 12 j 150fr 

Na de betoging bezoek aan de 
Limburgse afdeling Riemst 

Inschrijven bij T Van Dooren, Le-
ninstr 30, tel 2359444 M De C ^ 
ninck, Kard Cardijnplein 7, 3220806 
J De Scheerder Fr De Vnendtstr 21 

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 l̂ 
Naar Hasselt 

19 

VU-Wommelgem 
VU-Wommelgem met de bus naar 

Hasselt Vertrek om 9 u 30 op het 
Kerkplein Pnjs per persoon 150fr 
Prijs per gezin 300 fr (met school 
gaande en werkloze kinderen) Na de 
betoging bezoek aan Lommei Inschnj-
ven bij Ward Herbosch en bij de 
andere bestuursleden 

Naar Hasselt 

VU-Kontich 
Op zaterdag 8 juni e k gaat ook 

Volksunie-Kontich naar Hasselt voor 
de betoging Werk in een Vlaamse 
Staat s Namiddags voorziet de afde
ling ook een uitstap naar Voeren 

Volksunie-Voeren zal er ons ont
vangen en samen bezoeken wij het 
kasteel van Teuven dat onlangs werd 
aangekocht door de Vlaamse rege-
nng 

Kosten 200 fr Inschnjven Hilde 
Hermans tel 4578715 en Jan Wam-
bacq tel 4573170 

ANTWERPEN 

29 

31 

MEI 
23 BERCHEM Reis naar Delf t Gouda de toenstische route van de 

Biesbosch Vertrek 7 u 45 Berchem station terug 19 u prijs alles 
inbegrepen leden 870 fr met-leden 925 fr Inschr bij José Van Thil-
lo-Verbruggen Karmelietenstraat 77 of Paula Tournel-Bynens Mars
straat 56 Org P W 
MORTSEL VUJO-Mortsel Info-avond met Willy Kuijpers over 
Ethiopië Herberg Olymp Dorpsstr 16 Mortsel om 20 u 
BERCHEM Laat üedren weerklinken 2de volkszangavond m m v 
het Familiekoor uit Borgerhout om 20 u in het Kultureel Centrum 
Berchem Dnekoningenstr 126 

JUNI 
1 EKEREN Sociaal dienstbetoon Bart Vandermoere van 13 u 30 tot 

14 u 30 in zaal De Boterham Veltwycklaan 23 te Ekeren 
1 SCHOTEN Voorstelling TAK-film door Wim Maes Filmfonds 

Gemeentelijk Ontmoetngscentrum Cogelshof Aanvang 20 u 30 
5 WILRIJK Spreekbeurt door gemeenschapsminister Hugo Schiltz 

over Werk in een Vlaamse Staat om 20 u 30 in het kultureel cen
trum De Kern Organizatie VU-Wilnjk 

6 SCHOTEN Ijzerbedevaartavond georganizeerd in samenwerking 
met VTB in het St -Michielskollege Papenaardekenstraat Inkom vnj 

8 ANTWERPEN Busreis naar de betoging Werk in Vlaanderen' met 
nadien bezoek aan de champignonkwekenjen te Riemst 

8 KONTICH Met autobus naar Hasselt en Voeren Kosten 200 fr 
inschnjven tel 45731 71 

9 KONTICH 11 uur lokaal Alcazar zitdag prov raadslid Bart Van Der 
Moere samen met VU-gemeenteraadsleden 

10 SCHOTEN Vlaamse avond in het teken van de Vlaamse gezellig
heid met samenzang Lokaal t Voske Vert>ertstraat 145 Aanvang 
20 u 30 

16 ANTWERPEN 14 u 30 Heidewandeling met de ganse familie vertrek 
aan het station Heide-Kalmthout 

VU-Hulshout boordevol leven 
VU-Hulshout biedt nu reeds zijn 

jaarprogramma van de feestaktivitei-
ten Zoals u merkt een afdeling boor
devol leven I 

Fietstocht 
Op 26 mei aanstaande organizeert 

de afdeling een fietstocht naar Aver-
bode en omgeving Samenkomst is 
voorzien op het dorpsplein van Huls
hout en aan de kerk van Westmeer
beek De start wordt gegeven om 
13 u 30 in Hulshout en een kwartiertje 
later kunnen de mensen van West
meerbeek en Houtvenne dan aanpik
ken 

Een paar mensen werden aange
duid om een stormnoveen te houden 
voor goed weer 

Dienstbetoon 
te Schilde 

Op zondagvoormiddag 26 mei tus
sen 11 en 12 u in cafe De Schilde" te 
Schilde houdt provincieraadslid mr 
Bart Vander Moere zitdag Iedereen 
kan er terecht met vragen 

U, als 

VLAMING 
sluit aan bij het V.V.Z.-ziekenfonds van uw streek! 

V V Z doelste l l ingen 
— u i tbouw van een Vlaams, met part i j pol i t iek gebonden, z iekenfondswezen 
— Vlaamse autonomie in de ziekteverzekenng en de gezondheidszorg 
— medewerk ing aan de u i tbouw van een Vlaams sociaal f ron t 

V laamse z ieken fondsen aanges lo ten bIj de V.V.Z. 
Provincie Antwerpen 

1 Cllc Dien Mechelen, F de Merodestraat 30 2800 Mechelen tel 015 206613 
2. Ie Dien-Turnhout, Turnhoutsetjaan 15 2400 Mol tel 014 31.2716 
3 Vlamat Amenkalei 137 2000 Antwerpen tel 03 2377778 

Provincie Brabant 
4 A.VZ. éen. Schapenweg 2 1900 Overijse tel 02 6879542 
5 Brabant, Groeningenveld 15 1684 Gooik tel 02 5320329 
6 Brabanha Ninoofsesteenweg 288 1080 Brussel tel 02 5328777 

- . 7 Cembel Leuvensebaan 43 330 Tienen tel 016 8134 35 
^ 8 Leda, Markt 15 1680 Lennik tel 02 5320172 

9 Vlaamse Ziekenzorg, Kaaistraat 41c 1760 Roosdaal tel 054-334581 
Provincie Limburg 
10 A . V i Limburg Centrumlaan 11 bus 6 3600 Genk tel 011 356753 
Provincie Oost-Vlaanderen 
11 Randria, Holstraat 21 9000 Gent tel 091 235227 
12 Flandna Land van Rode Poelstraat 40 9220 Merelbeke tel 091 307909 
13 Flandna Meetjesland Gravin Johannalaan 8 9900 Eekio tel 091 77.2351 
14 Schelde Dender-Durme Lokerenbaan 16 9140 Zele tel 052 448303 
15 Vlaamse Ardennen Veldeman 1 9660 Brakel tel 055 42 5030 
16. VM Waasland, Oude Zandstraal 14 2750 Beveren tel 03 7756666 
Provincie West-Vlaanderen 
17 Het Brugse Vnje Suveestraat 2 8000 Brugge tel 050 3322.24 
18 West-Flandria-Kortri|k Graaf Gw van Namenstr 7 8500 Kortrijk 
19 West-Flandna-Roeselare, Zuidstraat 18 8800 Roeselare tel 051 208345 

Vereniging van WoÊSF Ziekenfondsen 
V.V.Z.-sekretariaat: Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 8500 Kortrijk (tel. 056-22.56.98) 

Wandeling 
Op 7 juli wordt een wandeltocht 

georganizeerd in het Westmeertjeek-
se Goor Samenkortist op 14 u op het 
Kerkplein van Westmeerbeek 

Belangrijk de innchters hebben be
loofd dat ze de mogelijk aanwezige 
netels vooraf zullen gaan plattrappen 
Het wordt dus een iets andere wande
ling dan vong jaar 

Kaartspel 
In september-oktober zal er een 

kaartspel gehouden worden in West-
meertieek Haats en juiste datum nog 
te bepalen 

Teerfeest 
Het jaarlijks teerfeest zal dit jaar 

doorgaan op 5 oktober in de parochie
zaal 

Mosselbal 
Op 23 november vanaf 8 u in de pa

rochiezaal van Houtvenne Om onze 

traditionele pKjrtie mosselen tieter te 
doen zakken zal er een discobar inge
schakeld worden Het zal dus eigenlijk 
een soort mossel-dansant worden 
Wie geen mosselen lust mag natuurlijk 
ook gewoon een danske komen doen 

Sinterklaasfeest 
Gaat ditrjaar door, op 1 december 

om 13 u in de parochiezaal van Huls
hout 

Bal 
Agenda nemen en datum onmiddel

lijk noteren 8 februan 1986 om 21 u in 
de parochiezaal van Hulshout Orkest 
The Wigs 

Eindejaarsfeest 
Een vervolg op de vonge suksesvol-

le uitgave kon natuurlijk met uitblijven 
Dus ook dit jaar de laatste dag van oud 
in 't nieuw met de Volksunie van 
Hulshout Meer nieuws hierover volgt 
nog 

Deze week 
in Trends Magazine 

De politieke scène 
Het Paleis voor Schone Kunsten trekt met de tweejaarlijkse Ko

ningin Elisabethwedstrijd volle zalen. Het paleis, een kreatie 
van architekt Horta, is gestart als vzw maar wordt nu omge

vormd tot parastatale. Het gaf reeds aanleiding tot heel wat po
litieke touwtrekkenj. Wordt het Paleis voor Schone Kunsten een 

internationaal kultuurcentrum voor Vlamingen of een lijvige 
administratie? Op de omslag van Trends. 

Bekaert breder 
Bekaert ankert aan Route 128 in 
Boston Het draadkoncern diversi-
fieert naar datakollektie en -visie. 
Bekaert kocht zich in bij Computer 
Identics, speciabst in streepjeskode-
lezers voor de industrie. Trends op 
interview bij Computer Identics 

Beerenbend in de klas 
De belangstelhng voor computeron-
derwijs groeit Ook de Boerenbond 
begeeft /ach met Teachnet op dit ter
rein. Het is een klaslokaalnetwerk 
dat funküoneert op alle PC's van de 
IBM-familie. Hoe het werkt leest u 
in Trends 

Belastingverlacping ? 
De regering en de koalitiepartners 
streven zeer schuchter naar een 

De regenng en de koalitiepartners 
streven zeer schuchter naar een be-
lastmgverlagmg Wat zeggen de eko-
nomen over zin en onzin van deze 
maatregel'' In Trends 

Aldi groeit 
Aldi groeit en zwijgt De prijze
noorlog in de distributie bedaart 
met. Tot jolijt van de verbruiker Het 
van ongine Dmtse Aldi heeft een erg 
aparte aanpak Wat betekent Aldi m 
Duitsland en in België? Trends 
brengt de antwoorden 

En verder 
Bell en zijn buitenlandse stagiairs, 
het Verenigd Europa van de Han
zesteden, Japanse voeding volgt Ja
panse elektronika, 
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Gemeenteraadszitting Diest 

„Tewerkstelling en milieuzorg 
moeten samengaan!" 

ledereen gaat ervan uit dat alle middelen om de tewerkstell ing te 
bevorderen moeten te baat genomen worden. Z o ook de Volksunie — 
denk maar aan het VU-tewerkstel l ingsplan — maar dit mag en dit kan 
niet ten allen prijze: je moet de bevolking Inspraak geven en ook de 
mil ieuaspekten mag je niet vergeten. 

Het bedrijf Alcolor vroeg om een 
toelating tot uitbreiding van het indus
trieterrein Kalbergen-Schaffen. Daar
om lag het ontwerp van BPA-Kelber-
gen ter goedkeuring op de gemeente
raadszitting van april jl. Alcolor is ge
vestigd te midden van een landbouw-
zone, samen met andere metaal-
bewerkende bedrijven; deze vestiging 
sluit nauw aan bij de bewoonde kern 
van Schaffen. De bevolking heeft er 
sinds de oprichting steeds last van 
milieuhinder (er loopt dienaangaande 
trouwens nog steeds een onderzoek). 

Inspraak 
VU-frakieleider Renaat Rijnders in-

terpelleerde hierover: hij had ook wel 
gelezen dat de inderhaast bijeenge
roepen landbouwraad ('s zondags 
voor de zitting) positief advizeerde, 
maar vroeg zich af hoe het kwam dat 
dit advies lijnrecht inging tegen dat van 
de Bedrijfsgllde van Schaffen. 

R. Rijnders: „Waarom werd de met 
zoveel tamtam opgerichte milieuraad 
niet om advies gevraagd? Is er een 
hoorzitting geweest met de betrokken 
buurtbewoners? Het is wel zo dat het 
ontwerp van BPA achteraf ter inzage 
ligt maar wordt er dan wel echt reke
ning gehouden met de bemerkingen?" 

R. Rijnders vroeg ook of de bevol
king de aankondiging van het BPA 
weer zou moeten zoeken in de kleine-
lettertjes-rubnek van de plaatselijke 
advertentiebladen. (Deze laatste vraag 
is niet in dovemansoren gevallen, want 
het schepenkollege adverteerde nu 
eens zeer ruim en duidelijk). 

Webbekom 
Door het bedrijf nu reeds een be

perkte uitbreiding inklusief een reser-

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

Laat u deskundig bijstaan door 
specialisten: 

RIJSCHOOL 
Ferd. VERBIEST 

MOLENBEEK, 
Leopold ll-Laan 194 

(Viadukt Koekelberg) 
SCHAARBEEK. 

Leuvense steenweg 555 
(Meiserplein) 

ANDERLECHT, 
Bergense steenweg 797 

(Wijk Veeweide) 

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

vegebied toe te kennen, kunnen we 
het bedrijf volgens R. Rijnders nooit 
overhalen om zich te verplaatsen naar 
het nu toch maar dunnetjes bezaaide 
industrieterrein van Webbekom. Zo 
zou de buurt verlost zijn van een 
hinderlijk bedrijf en zou de tewerkstel
ling niet bedreigd worden. Wat die 
tewerkstelling betreft ruikt de briefwis
seling van het betrokken bedrijf naar 
chantage: het heeft reeds een bouw
vergunning te Lummen, waar men ech
ter ook niet staat te spnngen om dit be
drijd kost wat kost binnen te halen. Bo
vendien wordt er ook door het bedrijf 
geen konkreet tewerkstellingscijfer 
naar voren gebracht. 

Milieu 
Renaat Rijnders besloot dan ook dat 

de VU zeker niet tegen een verhoog
de tewerkstelling is, maar dat voor
eerst de invloed op het milieu moet be
studeerd worden en dat de bevolking 

Naar Hasselt 

VU-Brussel 
Ook de VU-afdelingen van de Brus

selse 19 betogen mee te Hasselt op 
zaterdag 8 juni. 

Inschrijven kan in 't Schuurke of bij 
Jan de Berlangeer, Tonndetgaarde 5 
te Jette (02-479.41.76). 

Prijs: 200 fr. (drinkgeld bus inbegre
pen). 

De bus vertrekt om 9 u. 30 aan VU-
lokaal 't Schuurke. In de namiddag 
bezoek aan Alden-Biezen. 

en alle betrokken raden zeker inspraak 
moeten krijgen. Daarom stemde de 
Volksunie ook negatief. Dit had tot 
gevolg dat er een zeer geanimeerd 
debat ontstond, waarbij de meerder
heid zeer verdeeld stemde (er was 
zelfs een incident over stemafspraken 
bij de PVV-fraktie). Uiteindelijk werd 
het ontwerp van BPA goedgekeurd 
met 11 tegen 9 stemmen en 4 onthou
dingen. Of hoe de Volksunie het milieu 
en het recht op inspraak verdedigt! 

D. Lambrechts 

Projekt sociaal-
kultureel onderzoek 
te Lennik 

In het begin van dit jaar startte" te 
Lennik een BTK-projekt dat o.a. tot 
doel heeft het opstellen van een soci-
aal-kulturele nota, met het oog op de 
erkenning van een klem kultureel cen
trum. Te Lennik is er reeds voldoende 
gemeentelijke infrastruktuur aanwezig 
die hiervoor in aanmerking kan komen. 

Het opstellen van een dergelijke 
nota is bij de erkenningsaanvraag ui
terst noodzakelijk. 

Het Kultureel weekeinde dat door
gaat in het Sport- en Ontmoetingscen
trum, A. Algoetstraat 77, 1680 Lennik 
op 31 mei, 1 en 2 juni, is dan ook een 
uitstekende gelegenheid om de bevol
king in te lichten over het projekt en de 
doelstellingen van de gemeente. 

Op die dagen zal een info-stand 
ingencht worden, waarbij het grondge
bied van Lennik en de gemeentelijke 
infrastruktuur (maquettes) zullen uitge
stald worden. Verder wordt er nog een 
info-folder uitgedeeld waarbij meer in
formatie te verkrijgen is omtrent het 
projekt en nog andere kulturele aktivi-
teiten in de gemeente. 

Coppieters, 
Een 

'Voortrekker 
Maurits Coppieters wordt op 
14 mei 65. Ter gelegenheid 
van die verjaardag schreef 
Joris Dedeurwaerder een „le
vensbericht". Het boek wordt 
aangevuld met getuigenissen 
van Paul Van Remoortere, 
Herman-Emiel Mertens, Her
man Todts en John Lambert. 
Jo Gisekin schreef een gele-
genheidsvers. 

Het w e r k „Coppieters, Een Voortrekker" (112 pagin j i _ > 

onu i tgegeven fo to 's) versch i jn t In de loop van de zomer. 

He t kos t bij voor in teken ing 400 fr. De publ ieke ve rkooppr i j s 

na versch i jn ing bedraagt 480 fr. 

D e lijst van Intekenaars w o r d t in het boek a f g e d r u k t 

BESTELBILJET (insturen vóór 1 juni) 

Ondergetekende 
Naam en voornaam: 
Straat nummer 

->4-

bus 
Postnr.: Gemeente 
bestelt hierbij ex. van 
het boek „Coppieters, Een Voortrekker" en schrijft het 
bedrag van x 400 fr. op rekening 068-0640740-82 van Vor
mingscentrum L Dosfel, DiensrPublikaties, Bennesteeg 4, 
9000 GENT. Handtekening 

BRABANT 
MEI 

26 KESSEL-LO: Voettocht naar Scherpenheuvel. Vertrek om 5 u. 30 's 
morgens aan de abdij van Vlierbeek. Afstand: ong. 23 km. Inlichtin
gen: Kris Bovin, 016-25.68.59. Org.: Dosfelkring Kessel-Lo. 

JUNI 

15 

16 

MERCHTEM: TD-VUJO, zaal De Toekomst te Brussegem-Merch-
tem met Radio Seven, om 20 u. 
VOSSEM: 14de Volksuniebal in zaal Edelweiss met „Studio Mack I 
en dj Eddy" om 20 u. 30. 
ALSEMBERG: Barbecue in „Ten Broeksele", Brusselsestwg. 317, Al
semberg. Org.: VU Alsemberg. 
ALSEMBERG: Barbecue in „Ten Broeksele", Brusselsestwg. 317, Al
semberg. Org.: V U Alsemberg. 

GEMEENTE GRIMBERGEN 
(Provincie Brabant) 
Betrekking veldwachter 

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis dat 
één betrekking van veldwachter (M AO te begeven is aan de gemeente 
Grimbergen. 

De kandidaten dienen hun aanvraag, eigenhandig geschreven, te 
richten aan de Heer Burgemeester bij aangetekend schrijven uiterlijk 
op vrijdag 14 juni 1985. 

De aanwervingsvoorwaarden, de bij de aanvraag te voegen doku-
menten, examenprogramma alsmede bijkomende inlichtingen kun
nen worden bekomen op de dienst secretarie, personeelszaken, 
tijdens de werkuren of telefonisch 02-269,12.47. 
Namens het College van Burgemeester en Schepenen. 

In opdracht: 
De Burgemeester, De Secretaris, 

J. VAN DE VELDE. J. MENSALT. 

Naar Hasselt 

Vanuit het arr Leuven vertrekken 
drie bussen naar de betoging te Has
selt. Vanuit drie startplaatsen. De reis 
wordt door het arr. bestuur gratis 
aangeboden 

1. Vertrek- 9 u.: Keerbergen Kerk
plein; 9 u 15. Haacht Kerkplein; 9 u. 30: 
Rotselaar Kerkplein, 9 u. 45. Aarschot 
Stationsplein, 10 u.: Scherpenheuvel 
Noordervest; 10 u 45- Diest Leuven
sepoort. 

Verantwoordelijke: Mare Vermijlen, 
Merelstraat 40, 2840 Haacht, tel. 016-
60.51.36. 

2. Vertrek: 9 u.: Tervuren Markt
plein; 9 u. 15: Vossem bushalte Leu
vensesteenweg; 9 u. 30: Bertem, par
king Van Eycken. 

Arr. Leuven 
Verantwoordelijke- Monica Bruy-

landt. Hertogenweg 22,1980 Tervuren, 
tel. 02-767.55.93. 

3. Vertrek: 9 u.: Tienen Grote Markt; 
9 u. 15: Boutersem, rechtover de rijks
wacht, 9 u. 30: Bierbeek-Korbeek-Lo, 
rechtover GB Tiensestwg; 9 u. 45. 
Kessel-Lo, kerk Blauwput; 10 u.: St.-Jo-
ris-Winge, kerk; 10 u. 05: O.LV.-Tielt, 
tramstation Leuvensestwg; 10 u. 15: 
Bekkevoort, rechtover gemeentehuis. 

Verantwoordelijke: Jons Matthys, 
Sparrenstraat 15, 3307 Kumtich, tel. 
016-81.6713. 

Inschrijven voor einde mei bij de 
verantwoordelijken, uw afdelingsvoor
zitter of de eindverantwoordelijke 
Dries De Smet, A. Vermeylenlaan 24, 
3200 Kessel-Lo, tel. 016-25.93.94. 

D.V.013: Bediende, 19 jaar en woon
achtig te St.-Pieters-Leeuw, zoekt be
trekking. Diploma HSO - ekonomische. 

D.V.015: Medische assistente, 32 jaar 
en wonende te St.-Kwintens-Lennik, 
zoekt betrekking. Graag sociale funk-
tie. Ruime ervanng. 
DV.016: Vrouw, 25 jaar, wonende te 
Brussel, diploma van politieke en socia
le wetenschappen, zoekt betrekking. 
Interesse ligt vooral in werk met ont
moeting van andere mensen. 

D.V.021: Bediende-typiste, gehuwd en 
wonende te Vlezenbeek, zoekt betrek
king. Diploma. Handel A6-A3, tweetalig 
Nederlands-Frans. 

D.V.022: Kinesiterapeut, 22 jaar, onge
huwd en wonende te St.-Pieters-
Leeuw, zoekt gepaste betrekking. 
D.V.034: Schnjnwerker, 40 jaar, ge
huwd en wonende te St-Pieters-
Leeuw, zoekt werk. Heeft ruime erva
nng. 

D.V.127: A3 sanitaire installaties, 17 
jaar en woonachtig te Vlezenbeek, 
zoekt werk. 

D.V.132: Elektricien, 20 jaar, gehuwd 
en woonachtig te Vlezenbeek, zoekt 
werk. 

D.V.139: Verpleegster A l , woonachtig 
te Affligem, zoekt werk. 

D.V.141: Verkoopster-etalagiste, 20 
jaar, ongehuwd en wonende te Gooik, 
zoekt gepast werk. 

D.V.143: Vrouwelijke bediende, 21 
jaar, ongehuwd en wonende te Schel-
iebelle, zoekt betrekking. Is tweetalig: 
Nederlands-Frans en heeft noties van 
Engels. 

Voor inlichtingen en kontakten: volks
vertegenwoordiger Daan Vervaet, 
Brabantsebaan 373,1683 St-Laureins-
Berchem, met vermelding van het re-
fertenummer. Tel.. 02-53257.95 van 
18u. 30 tot 21 u. 30, enkel op maan
dagavond. 

VAN HET GOEC 
ZITMEUBEL 

Zaakvoerder 
Staf«^iesekoms 

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

O n k l o p b a r e pr i j zen 
i n k l e i n m e u b e l s e n s a l o n s 
(speciale voorwaarden voor trouwers) 

Openingsuren: Di., woe., vrij. van 13 tot IS u. 30 
Do., zat. van 10 tot I9u. 30 
Zondag van 14 tot 18 u. 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
(op slechts 15 km van Brussel-centrum) 
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CVP-meerderheid heeft „nog geen standpunt..." 

Lochristi en de IJzertoren... 
T i jdens de j o n g s t e g e m e e n t e r a a d te Loch r i s t i w e r d eens te meer 

het be le id van het h o m o g e n e C V P - k o l l e g e d o o r de V U ge laakt . I nzon 
d e r h e i d w e r d het f l ag ran t negeren van een unan iem g e n o m e n 
g e m e e n t e r a a d s b e s l i s s i n g me t be t r ekk i ng to t de be toe lag ing van 
v e r e n i g i n g e n aan de kaak ges te ld . 

Waar elke vereniging op basis van 
een ingediend verslag wordt betoe
laagd, beslisten enkele schepenen een 
aantal „bevriende" verenigingen vrij te 
stellen van verantwoording voor ver
leende betoelagingen. Dit druist in te
gen het gemeentelijk reglement ter 
zake. De VU laakte die onwettige 
handelwijze, maar het lijkt erop dat ook 
in Lochristi, net zoals in de nationale 
politiek, de ene gelijker is dan de 
andere. 

Diksmuide 

Een andere tussenkomst van de VU 

betrof het neerleggen van een krans, 
namens de gemeente Lochristi, aan de 
IJzertoren, tijdens de IJzerbedevaart. 
Dit toegevoegde punt, tijdig ingediend, 
werd door de CVP-meerderheid ver
daagd „We hebben nog de tijd niet ge
vonden hierover een standpunt in te 
nemen", was de verklaring. De burge
meester merkte op dat Lochristi zijn 
steentje had bijgedragen bij de oprich
ting van de eerste IJzertoren, en hij 
voegde eraan toe, dat dit gebeurde 
voor zijn ambtsaanvaarding (d.i. nu 
reeds meer dan dertig jaar geleden). 
Voor het beleid te Lochristi geldt het 
.Arm Vlaanderen" ongetwijfeld. 

Bij vormingscentrum Lod. Dosfel 
Het Vormingscentrum Lodewijk 

Dosfel organizeert volgende kursus-
sen: 

Zaterdag 25 mei: Brussel uit de 
koelkast (9u.30-17uJ. Studiedag 
i.v.m. de Brusselse problematiek (met 
Y. Peeters en G. Vandromme). In het 
Oostends Trefcentrum, Aartshertog
straat 4 te 8400 Oostende. Kursusbij-
drage: 500 fr. 

28 en 30 mei: Egmontpakt: het 
begin van het einde? (20 U.-23 uJ. 
Was het Egmontpakt de definitieve 
breuk binnen de Vlaamse Beweging? 
In zaal Alphusdal, F. Williotstraat 22 te 
2600 Berchem. Kursusbijdrage: 500 fr. 

29 mei en 4 juni: Vlaamse kijk op 
het schoolpakt (20 U.-23 u.). Jaak Van-
demeulebroucke en een pleidooi voor 
een alternatief onderwijsbeleid. In Hui
ze Wetteryck, Hoefijzerlaan te Brugge 
(nabij 't Zand). Kursusbijdrage: 500 f r 

Zeelse 
volkszangavonden 

In het kader van het Europees Jaar 
van de Muziek en aansluitend bij een 
heroplevende belangstelling voor het 
volkslied, organizeert de gemeentelijke 
kulturele raad twee volkszangavonden 
en dit op 29 mei en 3 juli as., telkens 
om 20 u. in de raadszaal van het 
gemeentehuis. 

Deze avonden richten zich tot een 
breed publiek. Zowel kinderen als vol
wassenen die graag zingen zijn zeer 
welkom. 

De bedoeling van deze avonden is 
Vlaamse Volksliederen — bekende en 
minder bekende — aan te leren. 

De leiding van deze avonden berust 
in handen van mevr. J. Standaert 
voorzitster van de kulturele raad, en 
voor de begeleiding zorgt mevrouw 
Ann Kesteleyn. 

De toegang is gratis. Aan de deelne
mers wordt een map met de te zingen 
liederen aangeboden. 

(Dirk B.) 

Naar Hasselt 

VU-Gentbrugge 
-Ledeberg 

De VU-afdeling Gentbrugge-Lede-
berg legt een autobus in naar de VU-
betoging te Hasselt op zaterdag 8 juni 
1985. Alle geïnteresseerden zijn wel
kom! 

Prijs per persoon: 250 fr. 

Bijeenkomst om 8 u. 45 op de par
king van het Dienstencentrum, 
Braemkasteelstraat te Gentbrugge. -
Vertrek om 9 uur st ipt! 

Voor inschrijving: VU-sekretariaat, 
Weverboslaan 26, 9219 Gentbrugge. 
Tel.: 31.19.41. 

31 mei, 7 en 14 juni: Het verdriet 
van Vlaanderen (20 U.-23 uJ. Over de 
verzuilingsproblematiek en haar in
vloed op het politiek en sociaal gebeu
ren. In de lokalen van VAKBEL Lim-
burgstraat 90 te 9000 Gent Kursusbij
drage: 500 f r 

1 juni en 15 juni: Het verdriet van 
Vlaanderen (9u . 30-17uJ. Over de 
verzuilingsproblematiek en haar in
vloed op het politiek en sociaal gebeu
ren. In het Oostends Trefcentrum, 
Aartshertogstraat 4, te 8400 Oosten
de. Kursusbijdrage: 500 f r 

3 ,6 ,10,13,17en20jun i :Ekonomie: 
(n)iets voor mij (13 u. 30-16 u. 30). Na-
middagkursus rond ekonomie voor be
ginners. In de lokalen van VAKBEL 
Limburgstraat 90 te 9000 Gent Kur
susbijdrage: 1.000 f r 

Voor alle inlichtingen en inschrijvin
gen kun je terecht op het Vormings
centrum Lodewijk Dosfel vzw, Ben-
nesteeg 4 te 9000 Gent of telefonisch: 
091-25.75.27 (kantooruren). 

Ook de Vlaams-nationale kuituur-
vereniging is te Lochristi zeer aktief. 
Op 13 april werd een bezoek gebracht 
aan de kelders van het kasteel van 
Beervelde, die beschilderd zijn door 
onder meer Roger Raveel. Die kelders 
gelden als een van de hoogtepunten in 
de naoorlogse kunst in de wereld. Een 
zeer geslaagd initiatief, waaraan 54 
kunstminnenden deelnemen. 

Op 1 juni gaat de volgende aktiviteit 
van de Goossenaertskring Lochristi 
door. Dan zullen de benen onder tafel 
kunnen worden geschoven voor de 
8ste Gastronomische Barbecue, een 
eetfestijn dat in Lochristi en omgeving 
een grote faam geniet En dit jaar 
wordt het iets biezonders: een waar 
zwijnfestijn, waarop Pallieter jaloers 
zou zijn. Voor slechts 400 fr.; zit u aan 
de rijke tafelen van Vlaanderen. Het 
spreekt vanzelf dat na het eetgebeu-
ren gelegenheid is voor het strekken 
van de benen. Ook u wordt verwacht 
op 1 juni, om 20 uur, in zaal Uyttenho-
ve. Zavel 7, te Lochristi-Zeveneken. 
Inschrijven kan bij Raf Cosyns: Zeve-
nekendorp 36, tel. 55.74.91. Julien Ver-
vaet Antwerpsesteenweg 101, tel. 
55.69.40. Mare Dumon: Gaverveld 24, 
tel. 55.74.90. 

Ignace van Driessche 

Arr.-eetmaal 
te Denderleeuw 

Het verkiezingseetmaal van het ar
rondissement Aalst gaat dit jaar door 
op zaterdag 1 en zondag 2 juni in zaal 
Horizon, Steenweg naar Ninove 56 te 
Denderleeuw. 

Deze festiviteit waarop leden, ka
derleden en sympatisanten en hun 
familie van harte zijn uitgenodigd be
gint zaterdag vanaf 18 u. en op zondag 
vanaf 12 tot 15u. Welkom! 

OOST-VLAANDEREN 
MEI 

24 
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GENT-BRUGSEPOORT: Pinksterfeest met Roland en zijn orkestor
gel in centrum Reinaert Reinaertstr. 26 te Gent om 20 u Eten, zingen, 
lachen enz. Inkom 100 fr 
MOORSEL: 19u. 30 optreden van Willem Vermandere in zaal 
Breugel, Aalstersestwg. 12, Moorsel. 120fr , aan de kassa 150fr 

JUNI 

15 

LOCHRISTI: 8ste Gastronomische barbecue, met dansgelegenheid. 
Om 20 u. in zaal Uyttenhove, Zavel 7 te Lochristi-Zeveneken. 400 fr. 
Inschrijven bij Raf Cosyns, tel. 5574.91; Julien Vervaet tel. 5569.40; 
Mare Dumon, tel. 55.74.90. 
ERTVELDE: Vooropening tentoonstelling Anny Blewanus, in „De 
Veldbloem', Hoge Avrijstraat 7, Ertvelde, om 20 u Inleiding: Wim Van 
Der Meer. Org.. VNKK Ertvelde. 
DENDERLEEUW: Verkiezingseetmaal arrondissement Aalst m zaal 
Honzon, Stwg. naar Ninove 56, Denderleeuw. Vanaf 18 u. Iedereen 
welkom I 
DENDERLEEUW: Verkiezingseetmaal arrondissement Aalst in zaal 
Horizon, Stwg. naar Ninove 56, Denderleeuw, van 12 tot 15 u Ieder
een welkom I 
ASSENEDE: Bezoek aan de stad Gent gevolgd door een kijkje 
achter de schermen van het NTG en bijwonen van een voorstelling. 
NIEUWERKERKEN: Feestavond ter gelegenheid van de vlaginhuldi-
ging in VC Nieuwerkerken, Schoolstraat. Gelegenheidstoespraak 
door Paul Van Grembergen. Napraten met Jan Caudron. Optreden. 
Frans Jacobs. Gratis toegang Iedereen welkom. Org • VU-Nieuwer-
kerken. 
VURSTE: 3de Varkensfestijn in Lentestijl te Vurste, Akkerlos 3, vanaf 
12 u. 30. Toegang: 400 fr. Org.: VU-Gent-Zuid. Inl.. Denise Goethyn, 
091-22.5451 of Jan D'haeze, 091-28.08.80. 
ASSENEDE: Kleinkunstavond met Jef Eibers in de polyvalente zaal 
te Assenede. Aanvang: 20 u. Inkom: 120 f r Voorverkoop: 100 fr. 
Kaarten in voorverkoop in het Vlaams huis 't Leeuwke, Diederikplein 
22, Assenede. 

Tewerkstellings
debat te Gent 

Op woensdag 5 juni 1985 richt de 
Volksunie-afdeling (jent-Zuid een de
batavond in met als tema „Tewerkstel
ling in Vlaanderen". Werden hiervoor 
uitgenodigd: André Geens, Oswald 
van Ooteghem en aan de andere 
tafelzijde een dnetal journalisten. Mo
derator is Frans Verleyen (Knack). De 
avond zal doorgaan in het Europahotel, 
Gordunakaai 59 te Gent om 20 u. 30 

Hoe stad Gent zijn „monumenten" verzorgt 
De verkrotting van het kasteel 

Claeys-Bovüaert langs de Brusselse
steenweg te Gentbrugge is een oud 
zeer Dit neoklassistische kasteel, gele
gen in een 4 ha groot domein, is eigen
dom van de stad Gent en van het 
OCMW. 

Vroeger reeds klaagde senator Van 
Ootgehem het feit aan dat men een an
dere geklasseerde eigendom van het 
OCMW, kasteel „Rattendale", opzette
lijk liet vervallen, 

Claeys-Bovüaert werd door de stad 
Gent gekocht voor 42 miljoen, waar
van 20 miljoen toelage van de Vlaamse 
Gemeenschap. Sindsdien ligt het do
mein er totaal verwaarloosd bij. In het 
kasteel werd de dure marmeren 
schoorsteenmantel gestolen, de ven
sters zijn ingegooid, het parket staat 
bol van het vocht de plafonds storten 
in, het dak lekt.. 

De Volksunie Gentbrugge-Lede-
berg vond het kasteel ideaal als jeugd
herberg. Deze kans is nu echter verke
ken. En Gent heeft nog steeds geen 
jeugdherberg. Op verzoek van de 
Volksunie is wel in juli 1984 een ge
deelte van het park opengesteld voor 
het publiek. 

Met hun aktie wilden onze mensen 
van Gentbrugge-Ledeberg nogmaals 
de aandacht vestigen op dit schrijnen
de wanbeleid. 

Hugo Roggeman 

Dienstbetoon 
te St.-Gillis-Waas 

Leden en/of sympatisanten die pro
blemen hebben bij het invullen van hun 
belastingaangifte kunnen zonder enige 
twijfel onze deskundige ter zake raad
plegen. Dit dienstbetoon heeft plaats 
op vrijdag 24 mei 1985 vanaf 19 u., dit 
op adres Stationstraat 159. 

Na Rattendale nu Claeys-Bovüaert... 

ZO€K€RC3€ 
• Jonge dame, 23 jaar, gegradueer
de in de arbeidsterapie zoekt een 
gepaste betrekking in het Gentse. Er-
vanng door stages in verschillende 
klinieken. Voor inlichtingen: O Van 
Ooteghem, senator, A. Lonquestraat 
31, 9219 Gentburgge, 091-3072.87. 

• Wie wil Vlaamsvoelende oude 
dame bij zich tegen vergoeding laten 
inwonen? Kontakt opnemen met Fr. 
Blereau, Oosterveldlaan 135,2610 Wil
rijk (rond 10 u.. 03-440.4577 of 
03-457.11.51). (adv. 80) 

Te huur 
• Vakantiewoning in Teuven. Tel. 
087-6865.27. (adv. 78) 

Spanje 
• App. te huur, costa Dorado 50 m 
van mooi zandstrand, slapen 6 pers. 
Prijs voor 15 d. 15.000 fr. Juli en augus
tus. Voor juni en sept halve prijs. Tel. 
053-2129.11. 

TE HUUR: 
Spanje - Costa Blanca: 
Luxe-villa, 6 personen, recht
streeks van eigenaar, keuken, 
living, eethoek, badkamer, wc, 2 
slaapkamers, terras, tuin, tuin
meubelen, bartjecue, open haard. 
Pnjzen per week: 
novc-mber-apnl 3.780 
mei-oktober: 4660 
juni-september- 6.380 
juli-augustus: 7.680 
Tel. nr. 052-30.15.92 

Varkensfestijn te Vurste 
Op zondag 9 juni 1985 organizeert 

de Volksunieafdeling Gent-Zuid haar 
3de Varkensfestijn in Lentestijl. Voor 
diegenen die er reeds bijwaren beslist 
geen onbekend evenement meer 

Wat krijgt u allemaal? Vooreerst 
een stralend weertje, een verrassings
aperitief, een voorgerecht een braad
wors t een kotelet een spies en tot slot 
een traditioneel nagerecht 

Het festijn vangt aan om 12 u. 30 en 
loopt de hele dag. Ter plaatse zal voor 
animatie gezorgd worden. 

De plaats van het gebeuren is de 
enig mooie Scheldestreek en wel te 
Vurste, Akkerios 3. 

De prijs voor dit alles blijft behouden 
op 400 fr. 

Meer inlichtingen en inschrijvingen 
bij Denise Goethyn, Smidsestraat 164, 
9000 (Sent tel.: 091-22.54.51 of Jan 
D'haeze, Spijkstraat 159, 9110 Gent 
tel. 091-28.08.80. 

OCMW GENT 
WIJZIGING AFSLUITINGSDA-
TUM van de publieke oproep 
voor ERGOTERAPEUKE) 
Aanvragen dienen ingediend ui
terlijk op 27 september 1985 i.p.v. 
6 juni 1985 bij OCMW-Gent, 
Dienst Personeelszaken, Onder-
bergen 86, 9000 GENT. Tel. 091-
23.24.02. 

• Heer, 53 jaar, wonende te Ware-
gem, bediende, zoekt plaats als be
diende, boek- of hulpboekhouder, 
eventueel als magazijnier. Plaatsaan
biedingen en inlichtingen bij: Volksver
tegenwoordiger Franz Van Steenkiste, 
Zeger van Heulestraat 40 te 8710 
Heule, tel. 056-35.79.92. 

• Tweetalige t)ediende gevraagd, 25 
a 30 jaar, vlot in gesproken en ge
schreven taal, met kennis van Engels 
en Duits, voorverkoopdienst aan west
rand Brussel. Kontakt Albrecht de 
Schryver, Ninoofsesteenweg 515, 
1711 Itterbeek. tel. 02-569.54.00. 

• 24 j . gehuwde dame met diploma 
van hoger secundaire beroepsschool, 
afdeling bureelwerken, met tamelijk 
goede kennis van Frans en Engels, en 
ervanng als bediende-terminaliste, 
zoekt een betrekking in het Brusselse 
of ten westen van Brussel. 
Voor inlichtingen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger J. Valkeniers, 
tel. 02-569.16.04. 
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22 Ĥ  
lustrerie 
devriese 
betaalbare prijzen! 

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

Willy Kuijpers 
te Avelgem 

De Vlaamse Volksbeweging, afde
ling Avelgem, organizeert op vrijdag 31 
mei 1983 om 20 u. in zaal Regency, 
Doorniksesteenweg 16 in Avelgem 
een gespreksavond over Ethiopië, 
Honger in de wereld en Bewapening 
met Europarlementslid Willy Kuijpers. 
Willy Kuijpers toont er ook zijn video
film. Er is achteraf gelegenheid tot 
vraagstelling. Toegang: 50 fr. voor ie
dereen. 

VU-Zuienkerke 
duidde bestuur aan 

Zoals enkele weken geleden ge
meld werd, had de oprichting van een 
nieuwe afdeling te Zuienkerke plaats. 

In de eerste bestuursvergadering 
werden de taken als volgt verdeeld: 
Voorzitter: Jeroom Roelof 
Sekretaris: Geert Dejaeger 
Penningmeester: Freddy Verburgh 
Propaganda: Bernhard De Jonghe 
Bestuurslid: Carlos Meuleman (ge
meenteraadslid) 

We wensen het jonge bestuur veel 
sukses en werkkracht toe. 

J.B. 

Naar Hasselt 

Brugse bussen 
Uiteraard gaat ook het VU-kader 

van het arrondissement Brugge-Oost
kust-Torhout naar de betoging in Has
selt op 8 juni. Daartoe worden reeds 
de schikkingen getroffen. 

Er zullen drie bussen vanuit het 
Brugse naar Limburg rijden. De precie
ze opstapplaatsen en uren worden 
nog meegedeeld. Maar inschrijven is 
nu nodig. Dit kan bij het plaatselijke af-
delingbestuur, of bij arr. sekretaris Ro
ger Plancke (tel.: 61.06.77), arr. onder
voorzitter Luk Grootaerdt (tel.: 
36.29.31), arr. propagandaleider Wer
ner Van Houtte (tel.: 92.39.17) of in het 
Breydelhof (tel.: 33.59,63). 

De kostprijs bedraagt slechts 
290 fr, werkzoekenden betalen 100 fr. 
en kinderen jonger dan 12 jaar mogen 
gratis mee. 

Damme 
VU-Damme legt een autobus in naar 

Hasselt. Vertrek om 8 u. aan het As-
tridpark te Brugge en om 8 u 15 aan 
het paard te Vivekapelle. 

Damme verbroedert met de afdeling 
Hasselt en bezoekt Bokrijk. 

Inschrijven bij de bestuursleden van 
VU-Damme of in het Breydelhof te 
Brugge. 

VU-arr. leper 
Ook uit het arr. leper gaat een bus 

naar Hasselt. De bus vertrekt om 7 u. 
te Poperinge ('t Belfort), om 7 u. 15 te 
leper (Boerenhol Vandepeereboom-
plein), te Geluwe om 7 u. 30 (De klok
ke). Na de betoging zijn we te gast bij 
de afdeling Borgloon. We zullen er 
genieten van een koffietafel, een be
zoek brengen aan het klooster van 
Kolen en nadien reizen we de Haspen-
gouwroute langs. Achteraf brengen 
we een kort bezoek aan de 2.000 jaar 
oude stad Tongeren. Prijs (heen en 
terug): 325 fr. per persoon. 

Inschrijven bij de arr. sekretaresse, 
mevr. Anneessens, 057-20.59.44. 

VU-Roeselare-Tielt 
Het arrondissement gaat een aantal 

bussen inleggen naar Hasselt. Inlichtin
gen + inschrijvingen zo snel mogelijk 
via de plaatselijke afdeling of via het ar
rondissementeel sekretariaat p/a 't 
Leeuwke, Nieuwstraat 27, 8700 Ize-
gem. Tel. 051-30.96.61. Deelnameprijs: 
300 fr, kinderen beneden de 12 jaar: 
150fr. 

Naar Hasselt 

Deze week 
in Knack Magazine 

De paus in Vlaanderen 
De reis van paus Johannes-Paulus II in de Benelux begon in 

Nederland alvast erg rumoerig. Hoe verliep het bezoek in 
België, en meer bepaald in "Vlaanderen? Knack was er bij, 

en bericht uitgebreid in woord en beeld. 

De k inderen v a n de krisis 

De werkingen voor kansarme jeugd 
schieten in Vlaanderen als paddestoe
len uit de grond, een symptoom van 
een maatschappij in krisis. Maar ook 
de Vlaamse gemeenschap voert een kri-
sisbeleid en houdt de meest kwetsba
re jongerengroepen alsnog in een ijze
ren wurggreep. Een achtergrond-
reportage. 

Het loon v a n de angst 

Inbraken, hold-ups, bommen van de 
CCC. De veiligheidsindustrie doet er 
goede zaken aan. ledereen laat zijn ha
ve en goed tegenwoordig beveiligen. 
Zoiets kost handenvol geld en niet al
le maatschappijen zijn even ernstig. 
Maar veel mensen zijn bereid om het 
loon van de angst te betalen. 

100 i a a r Ensor 

James Ensor, honderd jaar geleden ge
boren, wordt nu ook in zijn vaderstad 
Oostende op passende wijze herdacht. 
Toch had de kunstenaar zijn hele le
ven lang een vreemde haat-liefde ver
houding met die stad en haar inwo
ners. 

•van LendI 

Met het toernooi van Roland Garros 
in Parijs begint straks het internatio
nale tennisseizoen. Knack sprak met 
Ivan LendI, die daar vorig jaar zijn 
eerste grand slam-toernooi won. 

Knack Weekend 
De revo lu t ie v a n de Japanners 

De derde generatie Japanse ontwerpers 
in Parijs heeft biezonder veel invloed 
gehad op de kleren die wij dragen. Hoe 
dat komt probeert Lut Buyck te door
gronden. 

Niet t e roekeloos in de xen 

Zonaanbidders spelen een gevaarlijk 
spel. Kwaadaardige melanomen, een 
moeilijk te genezen vorm van huidkan
ker, komen steeds vaker voor nu men
sen overdadig zonnen. 

M u z i e k is zi jn passie 

Chris Christoffels is een reklamejon-
gen die ,,awards" won tot ver over de 
landsgrenzen. Naast zijn vak heeft hij 
één passie: de muziek. Deze lente komt 
zijn eerste plaat uit. 

WEST-VLMNDEREN 
MEI 

25 BRUGGE: Pink Garfieldfuif. In „De Kelk", Langestraat 69. Toegang 
80 fr. Organizatie: VUJO-Brugge-Torhout. 

25 IZEGEM: Bezoek aan het bedrijf HAKI, Ambachtenstraat 7. Samen
komst om 14 u. 30 in het Vlaams Huis. Org.: VU-bestuur Izegem. 

N.V. EUROPLAST 
7 Pottelberg, 28 

^ 8500 KORTRIJK 
Tel.: 056-22.36.51 

P.V.C.-ramen en 
deu ren 

Nieuwbouw^ en 
renovat ie 

Adv. 167 

„Werk in een Vlaamse staat" In Izegem! 
Een aantal VU- en VUJO-leden wa

ren aanwezig op het 22ste VU-kon-
gres te Kortrijk. Over het tema „Werk 
in een Vlaamse Staat" werden op 
dinsdag 9 april door de Izegemse 
VUJO-kern pamfletten uitgedeeld. Op
gesteld aan het station werden alle 
vroege treinreizigers tussen 6 en 8 u. 
voorzien van „het plan-Van Oote-
ghem"! Het waren Johan Vannieuwen-
huyse, Wim Vandewalle, Wim Verbe-
ke en Peter Ameel die op post waren. 

Maar daar blijft het niet bijl Op 
dinsdag 30 april werd diezelfde aktie 
herhaald aan de drie stempellokalen. 
Ook zullen we deelnemen aan de VU-
betoging te Hasselt op 8 juni en zullen 
de affiches: „Werk in een Vlaams 
Staat-VU" en „Recht op arbeid voor 
jongeren. Volksuniejongeren" in Ize
gem verspreid worden. 

Ook de kans op een voorlichtings
avond i.v.m. het VU-tewerkstellings-
plan is niet uitgesloten. peter Ameel 

STAD IZEGEM 
V.Z.W. SPORTCENTRUM-IZEGEM 
Aanwerving van een GERANT{E) voor de BAR 
van het STEDELIJK ZWEMBAD 

1. Belg zijn. 
2. 'Van onberispelijk gedrag en zeden zijn. 
3. De burgerlijke en politieke rechten genieten. 
4. Voor de mannelijke kandidaten: in regel zijn met de dienstplicht

wetten. 
5. De nodige lichamelijke geschiktheid bezitten voor het ambt. 
6. In dienst kunnen treden op 1 AUGUSTUS 1985. 
7. De aanvragen dienen gedaan te worden d.m.v. een speciaal daar

toe bestemd .Aanvraagformulier" dat te bekomen is bij de perso
neelsdienst van het Stadhuis en dat achteraf bij een ter post 
aangetekend schrijven, ten laatste op 10 JUNI 1985, aan de Raad van 
Beheer van de V.Z.'W. Sportcentrum-Izegem, Stadhuis, Korenmarkt 10, 
8700 Izegem, moet worden toegestuurd. 

8. Verdere inlichtingen kunnen bekomen worden bij de personeels
dienst van het Stadhuis, Korenmarkt 10, 8700 Izegem. 

Geniet van het Zwin 
en Win* 

^ n a u t o 1 Toeristische Autozoektocht 
in de Zwinstreek. 
Georganiseerd door de 
verzekeringsmaatschappij 
Mauretus 
• Talrijke prijzen • Helemaal gratis 
• Geen enkele verplichting 
• Iederéén mag meedoen 
• Om het even 

wanneer, maar vóór 
30 september 1985 

• 100 prijzen, 
Ie prijs : een VW Golf ^ i V F 

Deelnemingsbrochures 
zijn vrijblijvend verkrijgbaar 
bij iedere sportieve 
verzeker! ngsmakelaar of -agent 

Mauretus 
xfBTzckcrt ons 

Adressen in de Gouden Gids Q 
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Zondag 26 en maandag 27 mei '85 

Limburgse Sporttweedaagse 
ZO€K€KCl< 

OOSTKANTONS-
chalets en appartementen te huur 
Tel 03-888 56 55 of 011 -36 25 29 

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

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

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

Voetbal 
Veteranentomooi voor 8 ploegen 

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

Volleybal 
Open tornooi tornooi zonder aange

sloten spelers (speelsters) 

Tennis 
Een dames- en een herentomooi 

enkel voor niet-geklasseerden max 
50 deelnemers per tornooi 

Andere sporten 

Beugelen petanque mini-golf 
12 volksspelen 

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

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

Inschrijven en inlichtingen bij sekre-
tanaat E Eyckmans Meeuwerkiezel 
15 te 3690 Bree (011-4717 38) 

LIMBURG 

JUNI 

15 KAULILLE Barbecue aan het 
8 juni Tel 011-44 5067 

Teutenhof om 20 u Inschrijven voor 

• 28 j gehuwde dame met 2 kinde 
ren van 7 j en 8 j oud tweetalig en met 
kennis van boekhouden en tekstver 
werking die als zelfstandige helpster 
weet van aanpakken zoekt een be 
trekking als bediende in het Brusselse 
of ten westen van Brussel 
• 22 j gehuwde dame zonder kinde
ren met een diploma van hoger secun 
dair bureelwerken zoekt een betrek 
king als bediende doch is ook bereid 
een ander werk te aanvaarden in het 
Brusselse of ten westen van Brussel 
Ze IS het stempelen beu 
Voor ml zich wenden tot volksverte
genwoordiger Dr J Valkeniers tel 02 
5691604 

SIEMENS 
Lang leve UW 
linnen! 
Uw mooie l innen een heel kapitaal eigenlijk 
ver t rouwt u tien en tientallen keren per jaar toe aan 
uw wasmach ine 
Reden te over dus om een machine te kiezen die echt 
zorg draagt voor dit kapitaal 
Zo n mach ine biedt Siemens u 
• interval-centr i fugeren om de natte vezels met uit te 

rekken 
• p rogramma sen aangepast centr i fugeren voor alle 

soor ten tekstiel 
• t rommel en kuip in roestvnj staal 
• en een dr ievoudige besparing op energie wateren 

waspoeder 

Siemsns, gevoel voor perfektie 

Aanbevoten huizen 

Jaak 
DE PALMENAER 
Dr in de Rechten 

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

ALLE VERZEKERINGEN 
LENINGEN 
GELDPLAATSINGEN 

Schenk uw vertrouwen 
aan een beroepsverzekeraar 

DROOGKUIS 
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST-PIETER 

Kollegestraat 33 2400 Mol 
01431 1376 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 Ternat 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
van 9 19 u Zondag gesloten 

Loodg ie ter 
D a k w e r k e n 
V e r a n d e n n g s w e r k e n 

ALPANROOF 

Tel 

Amenka le i 237 
2000 A n t w e r p e n 

na 19 u 0 3 - 2 3 8 8 8 4 0 

ZINK LOOD KOPER PVC WERKEN NATUUR EN ETERNITLEIEN 
ASFALT ROOFING SHINGELS SCHALIEN DAKPANNEN 

SCHOUWEN REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN RIOLEN 
HANGGOTEN BEKLEDEN VAN ZIJGEVELS EN CORNICHE 

PLASTIEK EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

FRANSSENS OPTIEK 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 Deurne-Z. 
Tel 210896 

Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 03-235 65 75 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6 Erpe 

Tel 053 212911 en 053 212757 

Woningen te koop 
in de Vlaamse 
Ardennen 

z w Kantoor R O M A N 
Katsi jnenhoek 25 
9660 BRAKEL 

Tel 0 5 5 - 4 2 3 6 3 6 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101 Ternat 

Tel 02 5821312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

CCTN STUDIO 
- I - l > ' DANN 
02 42869 84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorslraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02 478 19 93 

Import Export 

PVBA 
J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-412589 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

n.v. de w/inne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij type - offset 
fabnkatie onnslagen - zakonnslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel 052-42 33 04 - 42 39 16 

Aan alle eigenaars 
van een appartement of villa te 

Oostduinkerke 
vertrouw de verhuring of verkoop 

\an uw eigendom te Oostduinkerke toe aan 

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 205 8458 Oostduinkerke 

Tel 058 512629 i 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03 353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-2136 36 

Loodgietenj sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126 1090 Brussel 
Tel 4261939 

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 33 11 49 
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^KT-voorzitter Wim De Groot: 

„Vlaamse trekkers 
meer ruimte geven MÊ 

ANTWERPEN — De tijd is voorbij dat de „echte" 
trekkers en kampeerders er gans het jaar op uittrok
ken. Hoewel. De tijd is ook voorbij dat de kampeerter
reinen in ons land volgesjouwd werden met tentjes en 
tenten. Zonder caravans. Zeer zeker 

Maar het is vooral zo dat kamperen in onze 
contreien hoegenaamd geen bedoening van minder-
begoede of jeugdige vakantiegangers is geworden. 

VOLGEND jaar bestaat de 
VKT (organizatie van de 
Vlaamse Kampeer Toeris

ten) precies veertig jaar In die tijd 
IS er bij de vakantiegangers enorm 
veel „in hun vakantiepatroon" (zo
als dat soms op colloquia wordt 
vernoemd) veranderd 

Veertig jaar 
Wim De Groot „Het was dok

ter Cyriel Smeets, een professor 
van de Gentse Universiteit, die in 
'46 de organizatie VKT (en trou
wens in de schoot van VTB-VAB), 
gestalte gaf Hij stond met alleen, 
maar hij was toch veruit de groot
ste promotor van het Vlaamse 
kampeertoerisme 

Het was toen nog zeker de tijd 
dat kamperen konkreet beteken
de de fiets nemen en het tentje 
als bagage meesleuren Met de 
potten en pannen die erbij bengel
den over de hotsige wegen 

Een kleine annonce in „De Toe
rist", in '46, leverde meteen 150 le
den op De organizatie is op vrij 
korte termijn uitgegroeid tot een 
volwassen stam van de VTB-fami-
lie En die groei geschiedde zeer 
natuurlijk, namelijk van de basis 
naar boven toe 

Dit blijft tot op vandaag onze 
grote sterkte 

Het trekken zit de Vlamingen in 
het bloed Nu is er natuurlijk de er
gernis van de „echte" trekkers dat 
veel campings voor hen als „voor
bijgangers" nauwelijks nog plaats 
bieden 

De uitbouw van het caravan-
ning-park is er gekomen in de 
jaren van toenemende koop
kracht Op sommige plaatsen is 
hierdoor zeker de kampeerder die 
mets meer vraagt dan zomaar 
ergens na een dagtocht zijn tentje 
te kunnen opslaan ietwat in de 
verdrukking geraakt 

Maar, het is precies de taak en 
de bedoeling van onze organizatie 
om elke vorm van uitwassen bij 
het kampeertoerisme te bestnj-
den" 

Sociaal toerisme 
U komt zelf uit de „treklustige" 

wereld van de jeugdbewegin
gen? 

Wim De Groot: „Hoegenaamd 
niet Maar het kamperen werd wel 
als een aangename bezigheid van 
thuis uit meegegeven Ikzelf vond 
het trouwens ook een aangename 
en profijtige vakantiebesteding 
met kinderen in het gezin De 

grootscheepse uitbreidingen kun
nen presteren 

Mettertijd zal men de VKT wel 
als een nuttig element in de be
leidsplanning opnemen" 

Is kamperen In ons land, in 
Vlaanderen, wel nog een sportie
ve bedoening? 

Wim De Groot- „Voor diegenen 
die er echt op uit zijn alleszins 
Men moet wel de goede gelegen
heid en de goede plaats zoeken 

Vakkundig 
Vóór de oorlog reeds was er 

een Vlaamse Kampeercentrale, 
met sekretanaat in Brussel Maar 
er rezen organizatorische moei
lijkheden. Onder meer onenig
heid tussen de Antwerpse en 
Brusselse afdeling. 

Na verloop van tijd, en dank zij 
de inspanning van zeer velen is 
uiteindelijk — door de oorlogsja-

•»7t»ÏÏT?fJT f 

Eén van de streefdoelen van de VKT kamperen opnieuw behoorlijke r n te geve 

ren heen — de VKT-organizatie 
gegroeid 

Tal van afdelingen groeiden 
als het ware met de steun van 
Antwerpse tak-kernen 

Vandaag de dag overigens 
nog altijd vorige maandag 
20 mei werd de VTK-tak Pajotten-
land opgericht 

Wim De Groot „Decennia lang 
groeide onze organizatie en de 
bijhorende dienstverlening aan de 
kampeerders dank zij het werk 
van ettelijke idealisten Pas de vijf 
of zes jongste jaren kregen wij de 
gelegenheid de VKT-organizatie 
ook enigszins vakkundig uit te 
bouwen 

Maar onze organizatie blijft 
steunen op de voortdurende inzet 
van alle takleiders Ook de drie 
leden van het dagelijks bestuur 
werken trouwens onbezoldigd" 

financiële overwegingen hebben 
zeer zeker meegespeeld" 

— Wat betekent uw organiza
tie in het Vlaams kampeertoeris-
tenwezen' 

Wim De Groot- „We hebben 
een twintigtal afdelingen en be
schikken in Vlaanderen over een 
twaalftal kampeerterreinen De uit-
bating van de terreinen is afge
splitst van de klubwerking 

De jongste drie jaren kent onze 
organizatie wat het ledenaantal 
betreft een aangroei van meer dan 
tien procent We publiceren het 
enige Vlaamse tijdschrift over 
kampeertoerisme We zijn erkend 
als volwaardig lid van de interna
tionale federatie 

En desondanks worden we 
door de overheid in eigen land met 
erkend als „bevorderend organis
me" van het sociaal toerisme 

Dit maakt dat wij geen plotse 

De VKT-orgamzatie blijft kam
peren beschouwen als een spor
tief gebeuren, een aktief „open
lucht-leven" Daar willen we trou
wens in de nabije toekomst nog 
meer de nadruk op leggen 

Teveel 
,,bidonvilles" 

En er kan dan al een onmisken
bare evolutie zijn van tenten naar 
caravans Het komt er op aan dat 
de ene kampeerder de andere met 
in de weg loopt 

Zo pleiten we er dus bij voor
beeld voor dat de echte trekkers 
(met tent of caravan) op alle terrei
nen een voldoende ruimte voorbe
houden krijgen 

WIJ betreuren het ook dat er te
veel „bidonvilles" in onze streken 

opgerezen zijn en er veel te weinig 
„echte" kampeerterreinen inge-
ncht zijn 

Het IS trouwens onze blijvende 
betrachting om zelf nieuwe kam
peerterreinen te openen Maar er 
zijn nog andere projekten 

Zoals de werking van een bie-
zondere afdeling „rugzak- en fiets-
kampeerders" 

We orgamzeren steeds meer 
kampen Ook imtiatiekampen voor 
jongeren die we het trekken aanle
ren 

Volgend jaar is ovengens de 
VKT de orgamzator van de inter
nationale jeugdrally die wij in He-
rentals op een BLOSO-terrein zul
len laten plaatsvinden 

Wat de organizatie van de kam
peerterreinen betreft is het zeer 
zeker zo dat aan de kampeerwet-
geving nog behoorlijk wat kan 
worden veranderd 

Onder meer wat betreft de 
ruimte die aan de kampeerders 
minimaal dient voorbehouden te 
worden 

Het zou trouwens reeds een 
stap vooruit zijn mocht de be
staande kampeerwetgeving inte
graal worden toegepast Alleen 
reeds hiertoe zullen nog VKT-
inspanmngen nodig zijn 

— Inmiddels breidt uw organi
zatie haar diensten verder uit„ 

Wim De Groot: „We orgamze
ren kampeerreizen naar het bui
tenland Reeds op zeven verschil
lende plaatsen Elkeen onder
neemt individueel de grote ,trek", 
maar de planning en akkommoda-
tie bieden wij aan 

We geven ook steeds meer 
kampeergidsen uit Daar zijn een 
massa vragen voor Hoe bereik ik 
het best die streek, langs welke 
wegen, wat is er te zien, welke zijn 
de goede kampeerterreinen enzo-
meer 

We maken werk van een afde
ling „zwerverswagens" Men kan 
met verhelen dat de echte trek
kers op onze dagen ook gebruik 
maken van de gekende „mobilho
mes" 

Gesticht in Grimbergen telde de 
afdeling op nauwelijks eén jaar tijd 
nagenoeg 500 leden 

De Vlaamse Kampeertoeristen 
zullen we blijven terugvinden in 
alle „lagen" van onze gemeen
schap Van de trekker met het 
kleine tentje over de gebruiker 
van een plooicaravan tot de grote 
„mobil"zwervers" 

Goede gids 
De VKT presteert behoudens 

de uitgave van het tijdschrift 
„Kampeertoerist" de uitbouw van 
kampeerterrein, organizatie van 
kampen en dies meer ook nog tal 
van weekeinde-aktiviteiten, cara
van-rijlessen, biezondere in-
struktie voor „lichtgewicht-kam
peren", heeft een jeugdafdeling 
en IS uiteindelijk een veilige reis
gids (met verzekeringen enzo-
meer) over de gehele wereld. 

Wie in eigen streek, in ons 
land, of over verre kontmenten 
wil kamperend „uitwaaieren" kan 
geen betere Vlaamse gids vinden 
dan de VKT. (hds) 

VKT, Kalandeberg 7, 9000 
Gent, tel 091-236021. 
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