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Over 8 dagen gaan we allen naar de 
VU-BETOGING VOOR W E R K 

T E H A S S E L I ! (tees biz. ui 

Naar een nieuwe grondwet 
Het nieuwe parlement dat na de verkiezingen van 8 decem

ber bijeen komt, zal de bevoegdheid hebben om de grondwet te 
wijzigen. Deze beslissing, die in de lijn van de verwachtingen 
lag, werd door Martens na de Itabinetsraad einde vorige week 
bevestigd. 

Om de tekst van de grondwet te kunnen wijzigen, is er een 
eenvoudige maar onveranderlijke werkwijze vastgelegd: het 
huidig parlement moet de lijst opmaken van de grondwetsarti
kelen die in aanmerking komen voor wijziging door het 
volgend parlement. De goedstemming van deze lijst betekent 
meteen de ontbinding en luidt de verkiezingsperiode in. Dat zal 
dus in het najaar gebeuren. De regering neemt zich voor, haar 
lijst van te herziene grondwetsartikelen in de eerste helft van 
september voor te leggen aan het parlement In Vlaanderen 
hebben de Volksimie, later gevolgd door de SP, hun eigen lijst 
reeds bekend gemaakt. De CVP heeft laten weten, de grond
wetsherziening aan te willen grijpen om méér macht en 
middelen aan de gewesten te verlenen. 

Zoals bekend is de Waalse PS voorstander van een ingrijpen
de staatshervorming. Bij de regeringspartijen was er maar één 
enkele die tot voor kort dwars lag, met name de PSC. Dit nume
riek beperkte en op zichzelf vrij machteloze partijtje, dat zijn 
permanente betekenis ontleent aan zijn familierelaties met de 
CVP, had zich herhaaldelijk tegen grondwetsherziening, en 
meer bepaald tegen de herziening van artikel 59bis uitgespro
ken. De splitsing van het onderwijs, nochtans een minimale 
basisvoorwaarde voor iedere aanzet zelfs naar een beperkte 
autonomie, werd door PSC-voorzitter Deprez afgewezen omdat 
ze ,jnéér macht voor de socialisten en minder geld voor de 
Walen" zou betekenen. 

De CVP, die de splitsing van het onderwijs hoog in haar 
vaandel beweert te voeren, heeft zich gehaast om de PSC een 
aantal suggesties te doen ter beveiliging van het katoliek 
onderwijs dat in Wallonië minoritair is. Bijna tegelijkertijd 
werd het standpunt van de PSC-voorzitter van de hand gewe
zen door woordvoerders van de katolieke onderwijsmilieus in 
Wallonië. En zopas hebben zelfs de PSC-senatoren in een kwa
de open brief aan hun voorzitter laten weten, het niet met hem 
eens te zijn. Zij vrezen dat de PSC met haar houding geïsoleerd 
zal staan „zoals", zo zegden de PSC-senatoren, „ten tijde van de 
splitsing van Leuven". 

De vroegere verklaring van PSC-voorzitter Deprez „liever 
een regeringskrisis dan herziening van 59bis", lijkt dus achter
haald. Daarmee is echter de bocht nog niet genomen, ook niet 
voor de eerste-minister en zijn ploeg. De opstelling van de lijst 
der voor herziening vatbare grondwetsartikelen bedreigt wel
iswaar niet direkt het bestaan van de regering, maar zal in 
haar schoot nog voor behoorlijke heibel zorgen. Het vage en 
neo-unitair provinciaal federalisme dat de PSC dierbaar is, 
druist rechtstreeks in tegen alles wat de CVP zich in Vlaande
ren kan veroorloven. 

En ook inzake 59bis is nog spanning te verwachten. De soepe
ler houding van een aantal PSC'ers ten overstaan van een her
ziening van dit artikel, betekent allerminst dat zij zich neerleg
gen bij „minder geld voor de Walen". Wel integendeel is er 
terzake een Waals eenheidsfront in de maak. De PSC-senato
ren hebben in hun open brief gezegd dat de Walen, liever dan 
zich tegen herziening te verzetten, moeten vechten voor de „en-
veloppes budgettaires". Dit sluit aan bij een oproep die PS-
voorzitter Spitaels verleden week donderdag te Herstal deed. 
Spitaels bepleitte een Waals eenheidsfront en een Waals 
onderling akkoord over de te eisen verdeelsleutel inzake de 
onderwijscenten. 

Dat de Waalse partijen, zowel deze van meerderheid als op
positie, zich aligneren op deze centenkwestie is een voorafspie
geling van de gevechten die straks zullen worden geleverd. 

Hoe sterker op dat ogenblik de Vlaams-nationale aanwezig
heid in het parlement zal zijn, hoe beter de Vlaamse kansen op 
volwaardige autonomie — mét centen. Dit is niet de geringste 
inzet van de nakende verkiezingen. (tvo) 
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RTT-gegok 
voor 150 miljard.. 

Er is nog immer geen beslissing inzake de inmiddels 
berucht geworden RTT-aankoop van de eeuw. 

De zaak sleept reeds maanden aan. Blijkens de 
jongste evoluties zou men nu aansturen op een 
„globalizatie van bestellingen", wat er dreigt op neer te 
komen dat de regering in deze tijd van bezuinigingen 
niet 70 miljard voor nieuwe RTT-apparatuur zou uitge
ven maar liefst 150 miljard. 

Wel te verstaan: in cijfers van vandaag, zonder re
kening te houden met inflatie en nieuwe kontraktuele 
voorwaarden. 

DE verspillingskomedie blijft 
in dit land duren. Recent 
was er de Pégard-affaire, 

die trouwens nog immer niet defi
nitief is afgewikkeld. 

Nu wordt een zottespelletje ge
speeld met de „digitalizering" van 
de RTT-diensten. 

Waalse ministers, zoals een 
Maystadt en Gel, zijn gaan dwars
liggen toen bleek dat de bestellin
gen voor digitale RTT-centrales 
best zouden geplaatst worden bij 
Vlaamse bedrijven. Zoals bij Bell-
Antwerpen. 

De commerciële wereld is dan 

zwaar beginnen gokken. Zo 
bracht het Waalse Acec de 
Zweedse Ericsson tegen Bell in 
het strijdperk. Zo ook gooide de 
Société Génerale (met de Franse 
groep CGE) liefst 400 miljoen 
frank op tafel om de groep Wes-
tinghouse uit Acec te duwen. 

Nu is er ook al een steekge-
vecht aan gang tussen enkele 
financiële holdings. 

De reden hiervoor is dat men 
wel verwachtte dat het „digitale" 
RTT-kontrakt zou uitgroeien tot 
een financieel gigantische opera
tie. 

Minister De Croo werkte trou
wens met zijn bslippigheid de 
RTT-gokkers in de hand door te 
stellen dat de regering best zou 
opteren voor een „leasing" van 
nieuwe RTT-apparatuur. Wat erop 
neerkomt dat de regering de RTT-
apparatuur niet meteen kontant 
moet betalen. 

Dit systeem werkt oogverblin
dend want deze nieuwe staatsuit
gaven zullen alweer bij de rijksuit
gaven onvermeld (gedebudget-
teerd) gelaten worden. 

Het meest ergerfijke van de 
RTT-affaire is dat men nu plots 
nieuwe bestellingen voorziet Qca-
bels, transmissies en telexen); sim
pelweg om Waalse bedrijven te 
plezieren. 

Een zoveelste kompensatiever-
spilling is in de maak. (hds) 

Joepie! 
De 2 miljoen frank voor 

onze „varkens-aktie" is bin

nen. 
Toch zijn wij overtuigd 

dat er nóg meer in zit! 
Lees bIz. 12 
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IV// ontvangen graag brieven van 

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

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

Het redaktiekomitee 

PAUSBEZOEK (1) 

Gefeliciteerd met het WIJ-nummer 
van 16 mei II Zonder de verdraag
zaamheid, die in een pluralistische par
ti] thuishoort, geweld aan te doen 
werden naar aanleiding van het paus
bezoek zowel in het hoofdartikel als in 
het interview met de dominicaan R 
Van de Walle een aantal kntische 
bemerkingen naar voor gebracht Het 
was biezonder moedig, in een periode 
waann de pauseufone, vooral in Vlaan
deren, ten top steeg een aantal histon-
sche hennneringen op te halen i v m 
de dubieuze rol van de officiële kerk 
t o v de Vlaamse ontvoogdingsstnjd 
De Vlaamse Beweging (waaronder 
vele katolieken en pnesters), kreeg 
inderdaad maar weinig cadeau's van 
de establishment-kerk Alhoewel ik 
persoonlijk geen voorstander was van 
dit bezoek, dat door de CVP sowieso 
(Xilitiek zal worden uitgespeeld, hoop 
ik dat in de geest van de vroege 
Frontpartij, waann er een wederzijds 
respekt heerste tussen gelovigen en 
niet-gelovigen we allen samen kunnen 
verder bouwen aan de toekomst van 
de Vlaamse Natie waarin verdraag
zaamheid en humanisme de boven
toon zullen voeren 

RV„ Brasschaat 

PAUSBEZOEK (2) 

Als gelovige Vlaming heb ik met 
grote interesse het pauselijk bezoek 
gevolgd en meegeleefd 

Op vrijdag 17 mei was ik te leper 
aanwezig om de paus te begroeten 
doch ook met de stille hoop, dat hij 
daar op de bijeenkomst voor de vrede 
het verlossend woord voor verzoening 
door amnestie zou uitspreken Op de 
moedige uitspraak van bisschop Van 
Gheluwe is er daar en ook tijdens de 
daaropvolgende dagen door de paus 
geen bevestiging gevolgd, tenzij het 
niet mochti 

Bovendien heb ik tijdens dit pausbe
zoek eens te meer moeten ervaren 
hoe het hoogste politiek gezag van dit 
land met goedkeuring van het hoogste 
kerkelijk gezag de Vlamingen geklei
neerd heeft Terwijl de Vlamingen de 
meerderheid van het land uitmaken, 
meent de koning de paus bij zijn 
aankomst te Brussel eerst in de taal 
van de minderheid te moeten begroe
ten 

Verder ontging het mij met dat t j -
dens de plechtigheid te Koekelberg de 
paus met zijn pleidooi voor de eenheid 
van het land en zijn uitroep „Vive la 
Belgique" duidelijk de politieke toer 

HE 

Belangrijke energieleverancier in V laanderen! 
80 jaar werkgelegenheid voor duizenden mensen.. 
80 jaar dynamische deelname aan de ekonomische 
ontwikkeling van ons land! 

E B E S EBES TOT UW DIENST 

opging Alhoewel het toch gesteld was, 
dat het om een zuiver pastoraal be
zoek ging 

Na het vele schone dat wij die 
dagen gezien en gehoord hebben, 
moeten op dit vlak de gelovige 
Vlaams-nationalisten de zoveelste ver-
nedenng inkasseren doch terzelfder 
tijd nog meer overtuigd zijn dat wij, zo 
lang Staat en Kerk in dit land hand in 
hand gaan, wij van laatstvernoemde in 
onze onafhankelijkheidsstrijd geen 
steun te verwachten hebben 

J.T, Oostende 

PAUSBEZOEK (3) 
Van harte gefeliciteerd met de idee 

pater R Van de Walle te interviewen 
ter gelegenheid van het pausbezoek 
Eindelijk een kntische kijk op wat 
inderdaad een feest zou moeten zijn 
maar wat in feite tot een poppenkast-
vertoning verworden is Tot het „Vive 
la Belgique'" toe' 

Het wordt toch steeds moeilijker 
zich in een dergelijke kerk op zijn 
plaats te voelen Dit jachtig gedoe van 
kanselarij naar koninklijk of bisschop
pelijk paleis, deze establishment-be-
vestigende barnum-show heeft echt 
niets meer met het knstendom te 
maken voor wie de woorden naast de 
daden wil leggen 

Waarom toch zijn zo vele Vlaams-
nationalisten, die juist met dit establish' 
ment zo in onvrede leven, ook zo 
onvoorwaardelijk entoesiast tegen
over een kerkinstrument dat hen nooit 
maar dan ook nooit een handje toe
s t a k ' Zijn het de echte erfgenamen 
van Graaf van Egmont die enkel als ar
gument „de gezworen trouw aan de 
Koning" overhield, maar naliet of wei
gerde te onderzoeken aan welke Ko
ning hij die trouw had gezworen 

P. Jongbloet 
Mechelen 

PAUSBEZOEK (4) 
Het pausbezoek zit er op Vele 

geloven (naïef blijvende) Vlamingen 
droomden in dat verband over „nieu
we tekens" voor hun geloofsgemeen
schap Een bezoek aan 't grootste en 
zinvolste Europees vredesgedenkte-
ken in Diksmuide"? Een belofte voor 
een eigen zelfstandige Vlaamse kerk
provincie ' Een woord over de ge
meenschappelijke liturgie als volksver-
bondenheid tussen alle nederlandstali-
gen, geschiedkundig door imperialisti
sche en godsdienstige oorlogen ver
deeld over drie s ta ten ' 

Een biezondere waardenng voor de 
zoekende, eigentijdse evangeliever
kondiging van vele Vlaamse missiona-
nssen in Lati jns-Amenka' Een eresa-
luutje voor de zoveel ten onrechte 
gestrafte en/of verbannen Vlaamse 
priesters en leken ' 

Niets van dit alles De teksten waren 
immers bijtijds „gewisseld" in de diplo
matieke besluitvorming De paus was 
slechts een tekstlezer Voor al deze 
vragen was er geen plaats in de ogen 
van hen die ook Kerk en Staat in een 
unitair evenwicht willen houden Niet te 
voortvarend zijn, brave Vlamingen' 

Wel mochten zij in Koekelberg ver
nemen dat ZIJ met de Belgische toeval-

ligheidsstaat, levend op het geduld van, 
en het onrecht toegebracht aan de 
Vlamingen model mogen staan voor 
de hele wereld' De tekstschrijvers van 
de paus vonden het zelfs nodig de 
volgzaamheid van het Vlaamse kerk
volk aan koning en regering te bena
drukken Gelukkig dat men knstelijk 
kan zijn en blijven zonder dit aardse in
stituut dat de teoretische eenheid en 
de macht die eruit voortvloeit, boven 
de Geest-die-waait-waar-hij-wil, stelt' 

P.M.. Winksele 

PAUSBEZOEK (5) 

Mag ik de redaktie gelukwensen 
met haar kommentaren bij het pausbe
z o e k ' Als gelovige VU-militant kan ik 
mij inbeelden dat het voor een politiek 
weekblad met gemakkelijk is om bij 
dergelijke omstandigheden de kerk in 
het midden te houden Wat gepubli
ceerd werd leek mij evenwichtig en 
objektief, met om iedereen tevreden te 
stellen maar met ruimte en eerbied 
voor de pro's en de contra's 

Alhoewel ik het met helemaal eens 
was met de soms bittere bedenkingen 
van pater Van de Walle neem ik graag 
aan dat deze van uit een eerlijke 
achtergrond werden gesteld 

Het meest waardeerde ik de histori
sche bijdragen waaruit nogmaals bleek 
dat gelovigen in Vlaanderen zeer op 
hun hoede moeten bijven wanneer 
„Mechelen" en of „Rome" spreken 

Tot slot moet mij van het hart dat de 
grote reportage over Cardijn op de 
BRT naast het waardevolle toch enke
le grote gaten vertoonde Nergens 
maar eén woord over het Daensisme 
en geen woord over de KSA-reis Als 
was het alleen Cardijn die wat voor de 
arbeiders heeft gedaan en als waren 
het de Kajotters die naar Rom' zijn ge
weest. 

P.L, Hofstade 

PAUSBEZOEK (6) 

Vlaanderen heeft de paus op een 
waardige en feestelijke wijze ontvan
gen Zo hoort het' 

De redaktie van Wij verdient een 
dikke pluim voor de manier waarop zij 
over dit bezoek verslag uilbracht dit in 
tegenstelling tot sommige arKJere 
Vlaamse week- en dagbladen. 

Dat heeft volgens mij bitter wemig ie 
maken met verdraagzaamheid Als 
zoekend-kristen en Vlaams-nationalist 
beaam ik tenvolle de lezersbnef van 
prof Herman Mertens in Wij van 23 
mei II Het gesprek met p>ater Rerm Van 
De Walle kan ik volledig onderschnj-
ven Het doet me pijn dat vele Vlaams-
nationalisten op dat vlak mekaar wei
nig ruimte gunnen, dat maakt me bang 
voor de toekomst' 

W.R., Neeroeteren 

ZWIJGSCHULD 

Gedurende de voorbije weken wer
den we in de media haast dagelijks ge-
konfronteerd met het geweld tegen 
zwarten in Zuid-Afnka De wereld 
heeft — terecht — verontwaardigd 
gereageerd 

Midden maart werden door het 
Iraakse regime meer dan 100 Kurden 
geëxecuteerd in de gevangenis van 
Mosul, in Noord-lrak, in vol Kurdisch 
gebied Onder hen 13 vrijheidsstrijders 
van de Kurdistan Popular Democratic 
Party, de oudste 33 jaar oud De 
anderen waren eveneens politieke te
genstanders 

De Kurdische politieke vluchtelin
gen in het Westen vragen zich af wat 
ze moeten doen om enige reaktie van 
de westerse regenngen, de pers en de 
bevolking los te weken Vanwaar der
gelijke selektieve verontwaardiging' 
Moet je zelfs als dode in de mode zijn 
om enige aandacht te kr i jgen ' 

Van het grote publiek verwacht je 
onderhand met beter, maar de regenn
gen en de nieuwsmedia maken zich 
door hun zwijgen mede schuldig 

' S.M.A., Kessel-Lo 

FASCISTEN? 

Een fascist is een aanhanger van 
een totalitaire staat of regime Wan
neer we nu merken dat bepaalde 
groepen of media steeds het vrije 
Amerika bekntizeren dat dezelfden 
misdaden van de Sovjetdiktatuur 
trachten goed te praten mimmalizeren 
of zelfs verzwijgen dat sommigen 
openlijk bekennen dat ze onze eigen 
demokratie willen omverwerpen 
waar zitten dan de hedendaagse fa
sc is ten ' Kijken we even naar fascisti
sche metodes d w z met geweld zijn 
mening of maatschappijmodel aan an
deren willen opdringen Ik vernoem 
geen namen of plaatsen maar denk 
aan het brandstichten het besmeuren 
en beschadigen van gebouwen en 
monumenten, het geweld van sta-
kingspiketten, bomaanslagen Steeds 
zijn de daders van dezelfde kleur 
Waar zitten dan de hedendaagse fa
sc is ten ' 

JV.L, Mijlen 

WAARDERING 

ik ben het volkomen eens met lezer 
J D D uit Erembodegem in „WIJ' van 
25 apnl II als hij stelt dat mannen van 
TAK wel eens vernoemd mogen wor
den 1V m de Voerstreek Enk Cromme-
lynck, Fons Madereel en Maunts Du 
Pré, en nog vele anderen zijn idealis
ten en verdienen een woordje van 
waardenng 

A.C., Kaprijke 

KUIKENTJES.-

Het uitdelen van paaskuikentjes 
door VUJO-Bocholt werd in een aantal 
lezersbneven op de korrel genomen 
Een van de opmerkingen is dat de wet 
zo'n aktie met kuikentjes reeds een 
kwarteeuw verbiedt Wij zijn ons eerst 
goed gaan informeren bij de dierenbe
scherming en bij de rijkswacht van 
Maaseik, en de aktie werd ons door 
deze instanties toegestaan 

PJ., Bocholt 

OPENBAAR 
VERVOER 

In verband met het artikel over de 
sport- en gezinsdag te Mechelen in Wij 
van 9 mei '85 merken we op dat bij de 
beschrijving van „hoe het sportpark 
t)ereiken" enkel rekening werd gehou
den met deelnemers die over eigen 
vervoermiddelen beschikten 

Mensen die met het openbaar ver
voer kwamen moesten het blijkbaar 
zelf maar uitzoeken Hopelijk houdt u 
daar in de toekomst rekening mee 

M.V.S., Gent 
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Snoeck 
voor rechter 

Proces Snoeck 
Vrijdag begon het proces te

gen de Voerense schutter 
Snoeck voor het Hof van Beroep 
te Luik. Vandaag, donderdag, 
worden de pleidooien van de 
burgerlijke partij en van de verde
diging gehoord. 

Snoeck en zijn schoondochter 
stonden reeds terecht voor de 
korrektionele rechtbank van Ver-
viers, omdat zij in maart '80 vanuit 
hun woning op voorbijtrekkende 
Vlaamse wandelaars hadden ge
schoten. Dit eerste proces, dat in 
februari '84 besloten werd, ver
liep als een karikatuur op de 
rechtspleging, aangezien de pro-
kureur zich toen partijdig en anti-
Vlaams opstelde. Toch trad de 
Vervierse rechtbank de Vlaamse 
tesis bij die stelt dat Snoecks huis 
pas bestormd werd nadat er ge
schoten was. Snoeck kreeg niet
temin slechts een zeer lichte 
straf. En bovendien werd afge
zien van de eis tot schadevergoe
ding. Zoals bekend werd Koen 
Meyntjens, zoon van VU-parle-
mentslid Oktaaf, door schoten 
getroffen waardoor hij weken
lang werkonbekwaam was. 

De Vlamingen waren het te
recht niet eens met de uitspraak. 
Maar ook de frankofone Happart
bende ging niet akkoord, omdat 
hun versie van de feiten niet 
weerhouden werd... Uitkijken nu 
hoe het Hof van Beroep zich 
opstelt. De Vlaamse zaak wordt 
verdedigd door mr. Paul Doeven-
speck, VU-provincieraadslid. 

Dit proces is in feite veel meer 
dan een konfrontatie tussen 
Vlaamse en Franstalige belangen. 
Het is een testcase voor de hele 
rechtspraak, die moet bewijzen 
boven en los te staan van elke po
litieke druk. 

zoek. Maandenlang heeft TAK 
naar de komst van Joannes-Pau-
lus II toegeleefd. Blijkbaar niet zon
der resultaat. De paus heeft tij
dens verschillende toespraken op
geroepen tot vrede en verzoening 
en de Brugse bisschop Vanghelu-
we durfde het aan om in leper het 
amnestieprobleem duidelijk aan te 
stippen. Hopelijk hebben de politi
ci, die zich beroepen op het kris-
ten-zijn, de vermaning begrepen. 

TAK is evenwel niet te spreken 
over de pogingen van enkele offi
ciële instanties om de paus voor 
hun unitaire kar te spannen. Het 
zou toch ondenkbaar zijn dat de 
kerkelijke strukturen een rem zijn 
op de wording van een Vlaamse 
staat! De „Koekelbergse verklarin
gen" van de kerkvorst kunnen 
inderdaad misbruikt worden tegen 
het streven naar een eigen staat 

Het boeit ons overigens boven
matig te weten wie verantwoorde
lijk is voor de opmaak van deze 
„Belgische" toespraak... 

Blauwe 
kentering 

Het voorbije pinksterweekeinde 
was één van de heerlijkste van de 
voorbije jaren. Het stralende, vaak 
broeierige zomerweertje deed de 
hulzen leeg- en de terrasjes vollo
pen. Die eerste warmte had ech
ter eveneens tot gevolg dat een 
aantal mensen over-verhit raakten 
en fata morgana's gingen waarne
men. 

Blijkbaar leed ook PVV-voorzit-
ter Verhofstadt onder de tempera
tuur toen hij verklaarde dat hij een 
kentering ziet in de publieke opi
nie. Volgens de PVV ebt de onte-

In het woordenboek van de 
Vlaamse Beweging zal het 
woord „betogen" ongetwijfeld 
een ereplaats bekleden. Alleen 
reeds de betogingen van na de 
tweede wereldoorlog zullen 
verscheidene bladzijden vullen. 
En dan mag men het relaas 
ervan nog zeer kort houden. 
Denk maar aan de optochten te 
Antwerpen in de voormiddag 
van het Zangfeest, de marsen 
op Brussel, de vele betogingen 
voor amnestie in Leuven, Lier, 
Antwerpen en noem maar op. 
We gingen vóór ongeveer 
twintig jaar zelfs betogen vóór 
een autostrade, namelijk de E3, 
die in Vlaanderen al te lang 
achterwege bleef. Tientallen 
keren stapten we op in de 
straten van Schaarbeek en 
Voeren. Tegen de faciliteiten, 
tegen de gebiedsroof in Vlaams-
Brabant tegen de grendels, vóór 
Leuven-Vlaams... allemaal leuzen 
die duizenden Vlamingen deden 
oprukken in vaak strijdvaardige 
stoeten. 

Hoeveel keren botsten we tegen 
de rijkswachtkordons in volle 
gevechtskledij. In Komen werden 
we zelfs beschoten met 
rubberkogels. De hele rij 
betogingen, de temata, de 
verscheidene soorten van 
rustige wandelingen tot heftige 

en incidentrijke opstoten, veel te 
veel om in enkele zinnen op te 
sommen. Als er één 
demokratisch recht is, waarvan 
het strijdbare deel van ons volk 
gebruik heeft gemaakt, dan is 
het wel het betogingsrecht 
Marcheer, Vlamingen, marcheer! 
Hier en daar hoor ik de vraag 
stellen: „Tot wat heeft dit 
betogen eigenlijk gediend? Heeft 
het nog allemaal zin?" Ik wil 
deze twijfel onmiddellijk de kop 
indrukken. Voor een groot volk, 
de meerderheid in dit onzalig 
land, een volk met een rijke en 
hoogstaande kuituur, een 
werkkracht en 
ondernemingsgeest zonder 
weerga, is het inderdaad 
onvoorstelbaar te moeten 
betogen. Het is totaal abnormaal 
dat het zijn recht niet kan 
afdwingen langs de gewone 
politieke weg. Maar dit is nu 
eenmaal de essentie van de 
Vlaamse Beweging. We zijn 
helaas een volk van 
plantrekkers, maar zonder „ 

nationale fierheid. Ons volk heeft 
zijn hoge kwaliteiten niet 
vanzelfsprekend omgezet in 
politieke macht We hadden 
gedurende al die jaren machtige 
vooraanstaanden zonder 
Vlaamse trouw, en trouwe 
Vlaamse leiders zonder macht 

Dit is de kern van de zaak. 
Vandaag, nog steeds, missen we 
politieke macht die ten goede 
komt aan het eigen volk. Meer 
dan ooit hebben we nood aan 
de eigen zuurverdiende centen 
om ze te besteden aan de 
sociaal-ekonomische 
ontwikkeling van Vlaanderen. 
Om de zwakkeren van ons volk 
tegen de armoede te 
beschermen. Om ze een 
rechtvaardige plaats te geven in 
de maatschappelijke struktuur 
Om de gesel van de 
werkloosheid doeltreffend te 
bestrijden. Vandaag, nog steeds, 
moeten we gebruikmaken van 
het demokratisch recht van 
betogen. We moeten, zoals 
voorheen, terug de straat op. 
Daarom is het onze verdomde 
plicht massaal aanwezig te zijn 
op 8 juni in Hasselt De 
trouweloze politieke kaste uit het 
traditionele milieu, die de 
touwtjes in handen heeft moet 
duidelijk weten, horen en voelen, 
dat de Vlaams-nationalisten 
WERK willen IN EEN VLAAMSE 
STAAT. . 

Vorige week werd het samenwerkingsverband tussen de Vlaamse en 
Duitstalige gemeenschap ondertekend. VU-gemeenschapsminister 
Schiltz kon op deze blijde gebeurtenis niet aanwezig zijn omdat hij op 
dat ogenblik reeds onderweg was naar Tsjechoslovakije. Dit akkoord 
moet de historische relaties tussen de Duitstaligen in België en de 
Vlamingen versterken. Hopelijk kunnen hierdoor ook de pogingen van 
de Walen om zich te moeien met de Duitse gemeenschap worden 

afgezwakt 

Tevreden, 
maar... 

Het Taal Aktie Komitee CTAK) is 
tevreden met het voorbije pausbe-

vredenheid over de inlevenngen 
weg en juichen steeds meer men
sen het regeringsbeleid toe? 

Alle peilingen tonen immers aan 
dat de burgers het inleveren zat 
zijn, zeker wanneer zij vaststellen 
dat dit niet bijdroeg tot een wezen-

Verhofstadt 
belooft 

lijk herstel van onze ekonomie en 
tot een drastische vermindering 
van de massa werkzoekenden. 
Ook het feit dat de opbrengst van 
een heel jaar inleveren naar uitslui
tend één Waals bedrijf afvloeide, 
IS met van aard om Vlaamse kie
zers optimistisch te stemmen. 

En voor wie het nog met mocht 
weten, ook dit jaar voorspelt de 
PVV een vermindenng van de 
belastingen... Zomerweer kan In
derdaad vreemde reakties loswe
ken. 

Erik, 
dan toch 

De stoelendans is begonnen 
Straks zijn er verkiezingen en dus 
moeten de kandidatenlijsten opge
maakt Binnen alle partijen zorgt 

dit gebeuren voor deining. Niet in 
het minst bij de CVP. 

Deze partij is nuchter genoeg 
om, althans binnenskamers, te be-
sefifen dat zij een aardige elektora-
le opdoffer tegemoet gaat Die 
wetenschap maakt het gevecht 
om de mooie plaatsjes nog bitser. 
In het grote kiesarrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde schijnt de 
strijd echter beslecht De gebuis
de Enk Van Rompuy, toch goed 
voor 80.000 Europese voorkeur
stemmen, IS erin geslaagd zich op 
de 3de plaats van de CVP-kamer-
lijst te wringen. Wat op papier een 
verkiesbare uitgangspositie is. 

Alhoewel een deel van de CVP-
top Van Rompuy uitspuwt zat 
men met de schrik dat deze Tinde-
mans-poulain heibel zou gaan ver
kopen, indien hij zijn zinnetje niet 
kreeg. En dat is nu precies wat de 
CVP kan missen als de pest: nog 
meer ruzie. De moeilijkheden met 
een reeks afgescheurde ACW-
kandidaten bezorgt het CVP-san-
hedrin in de Tweekerkenstraat al 
kopzorgen genoeg. 

Kameriid Diegenant en vooral 
senator Hugo Weckx, NCC-voor-
zitter, dreigen in de hoek van de 
slagen te vallen. Alhoewel Weckx 
de belofte kreeg gekoöpteerd te 
zullen worden. Nochtans is ook dit 
geen garantie, vermits de CVP 
vermoedelijk een hele reeks ge
zakte kandidaten zal moeten op
vissen na 8 december 

PSC-gerommel 
De franstalige kristendemokra-

tische partij, de PSC, vertegen
woordigt slechts 414.000 stem
men en telt „dankzij" de onrecht
matige verdeling van parlements
zetels tussen Vlaanderen en Wal
lonië, nog 18 kamerzetels. Door 
haar nauwe band met de CVP is 
het evenwel mogelijk dat de PSC 
toch steeds een aardige vinger in 
de regenngspap behoudt 

PSC-voorzitter Deprez heeft 
bij herhaling gezegd dat zijn partij 
tegen de federalizering van het 
onderwijs gekant was en blijft en 
daarover desnoods een rege-
ringskrisis wil uitlokken. 

Eventjes leek er enige dissi
dentie binnen de PSC te bestaan. 
Vorige week distantieerden de 
franstalige leraars van het kato-
liek onderwijs zich van de PSC 
en deze week verklaarde ook de 
PSC-fraktieleider in de senaat ex-
mimster Califice, het niet eens te 
zijn met de stelling van zijn partij
voorzitter Dit incident werd dins
dagnamiddag in allenji „glad" ge
streken en naar buitenuit blijft de 
PSC als één blok achter Deprez 
staan. Het ware gevecht zal trou
wens pas geleverd worden wan
neer er zal moeten gepraat wor
den over de verdeling van de 
budgettaire enveloppes. 
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„Dank zij" 
de werklozen... 

Zoals bekend worden de werk
loosheidsuitkeringen voor een be
langrijk deel uitgevoerd door de 
syndikale organizaties Hiervoor 
krijgen de dne kieurvakbonden 
njkelijke vergoedingen vanwege 
Vadertje Staat Van de gemeen
schap dus Uit een antwoord op 
een parlementaire vraag kwamen 
WIJ te weten om welke duizeling
wekkende bedragen het gaat 

In de penode 1980-'84 ontving 
de liberale vakbond 1188 miljoen, 
de socialistische vakbond ABVV 
4784 miljoen en de kristelijke vak
bond ACV liefst 5822 miljoen 
voor deze „administratiekosten" 
Reken daarbij de gelden die de 
aangesloten werkzoekenden ge
dwongen „afstaan" voor deze 
dienstverlening en er ligt slechts 
eèn konklusie voor de hand 

De uitbetaling van het stempel
geld moet aan de syndikaten ont
nomen worden en toevertrouwd 
aan een neutrale, maar bovenal 
goedwerkende dienst Want één 
van de belangnjkste redenen 
waarom achteloze werkzoeken
den zich nu vaak bij een vakbond 
aansluiten is de wetenschap dat zij 
beter en vlugger gediend zijn dan 
bij de Hulpkas 

Vlaamse 
woning 

Volgens de cijfers van het 
Vlaams Woningfonds van de 
Bond van Grote en Jonge Gezin
nen beliep de kostpnjs van een 
eengezinswoning in Vlaanderen 
vorig jaar gemiddeld 3,6 miljoen 
frank De „gemiddelde" Vlaming 
betaalde deze koop voor 60 % 
met een lening, voor 30 % met 

eigen spaarcenten en voor 10 % 
met premies 

Deze gegevens illustreren dat 
het kwasi onmogelijk is om met 
een maandwedde een huis te ko
pen, tenzij men over een aanzien
lijk spaarpotje beschikt of een 
zeer aanzienlijk maandelijks inko
men bezit Waardoor andermaal 
bewezen wordt dat de hoge werk
loosheid vele indirekte, rampzalige 
neveneffekten veroorzaakt 

Bovendien blijkt hieruit duidelijk 
dat het onverantwoord zou zijn de 
BTW voor de bouwsektor van 
6 % naar 17 % op te trekken Dit 
zal de kostprijs voor het bouwen 
van een huis dermate verhogen, 
waardoor vele mensen afge-
schnkt zullen worden om deze 
belangrijke stap te zetten. 

60/40 
Het Overlegcentrum van 

Vlaamse Verenigingen ( O W ) 
pakt uit met een knap initiattef 
Onder de titel „De kaas van ons 
brood met laten eten'" zullen de 
leden van de deelnemende orga
nizaties tussen nu en begin juli 
overal in Vlaanderen een pamflet 
uitdelen In dit vlugschnft staat 
kort duidelijk en pittig te lezen dat 
60/40 een goede verhouding is, 
waarmee het O W uiteraard 
doelt op de noodzakelijke ver
houding in het aantal betrekkin
gen ten voordele van de Vlamin
gen 

Dat zou inderdaad met meer 
dan rechtvaardig zijn, in afwach
ting van een betere en doorge
dreven staatshervorming Want 
„de staatshervorming van 1980 is 
al nadelig genoeg voor Vlaande
ren", merken de Vlaamse strijd
en kultuurverenigingen terecht 
op BIJ de akties hoort eveneens 
een leuke affiche, getekend door 
kartoomst „lan" (zie hiernaast) 
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60/40 
IS EEN GOEDE VERHOUDING 

Overlegcentrum Vlaamse Verenigingen 

D/f kartoon „zegt" op speelse wijze misschien meer dan woorden zouden doen Het zal tussen vandaag en 
begin juli op talrijke plaatsen te zien zijn, via affiches en pamfletjes 
Hierin leest men „Het is nu wel voor iedereen duidelijk — zelfs de koning zegt het in vele van zijn toespraken' 
— dat de enig mogelijke toekomstige organizatie van de Belgische staat erin bestaat, dat het Vlaamse en het 
Waalse volk op vele gebieden hun eigen potje koken, dat zij zelf beslissen wat zij willen." 

Daar blijft het niet bij Bij mon
de van voorzitter Clem de Ridder 
wordt aan alle gemeentebesturen 
van Vlaanderen gevraagd hun 
medewerking te verlenen Bij
voorbeeld door het pamflet over 
de gehele gemeente te laten ver
spreiden Een gelegenheid voor 
de om ook op plaatselijk vlak het 
verlangen naar een Vlaamse 
staat kracht bij te zetten' De VU-
gemeenteraadsleden kunnen 
daarbij de motor zijn, en hun 
gemeentebestuur aanporren tot 
initiatieven 

Vogelverschrikkers 
^^ENË De Clercq dichtte 
m ^ destijds dat „de kerse-
• ' laar veel mooier is in 
volle bloei, dart vruchtemwaar 
vol spreeuwen". Aan deze dich
terlijke vaststelling heeft wellicht 
de vroegjaarse wandelaar een 
boodschap, niet echter de zo
merse kersenboer De boer is het 
niet te doen om de bloei, maar 
om den brode. Daarom gaat in 
ons bloedeigen Haspengouw de 
kersentijd gepaard met de dyna-
mitering van de slaapplaatsen 
der spreeuwen: een jaarijkse ge-
plogenheid die niet alleen de 
landelijke rust maar ook de ziels-
rust van menig dierenvriend ver
stoort 

Aan Edward Waltham, kersen-
boek te High Halstow in het 
Zuidengelse graafschap Kent, 
komt de eer toe om voor het 
spreeuwenvraagstuk een mense
lijke oplossing te hebben gevon
den. Menselijk in de letterlijke zin 
van het woord overigens. Edward 
Waltham laat zijn boomgaarden 
bewaken door vogelverschrik
kers die, in twee ploegen van 
ieder 8 uur, van de dageraad tot 
de avond zorgen voor spreeu-
wenverjagend slagwerk en ge
fluit 

Het systeem is niet alleen hu
maner maar ook ekonomischer 
dan het dynamiteren van de 
slaapplaatsen. De gebruikte 
werktuigen zijn goedkoop en 

deels te bekomen uit recyclage: 
oude ketels, deksels, ratels en 
afgekeurde blaasinstrumenten. 
De zwaarste post op de begro
ting van deze spreeuwenbestrij-
ding wordt gevormd door het 
personeel. Maar ook voor deze 
post heeft Edward Waltham een 
ekonomische oplossing gevon
den. Hii plaatste een personeels
advertentie in een krant van de 
West-Midlands, een industrieel 
gebied dat geteisterd wordt door 
hoge werkloosheid. Er boden 
zich honderden kandidaten aan. 
waaruit Waltham vijf vogelver
schrikkers in de leeftijd tussen 
16 en 22 aanwierf Het loon van 
deze vogelverschrikkers be
draagt 50 Britse ponden per 
week, hetzij zowat 4.000 Belgi
sche fr. Bij gebleken geschikt
heid komen de vogelverschrik
kers tevens in aanmerking voor 
werk tijdens de kersenoogst 

Het initiatief van kersenboer 
Edward Waltham betekent een 
doorbraak. Het vestigt er de aan
dacht op dat, in tegenstelling tot 
de pessimistische prognoses 
van zogenaamde deskundigen, 
ook voor ongeschoolde werk
krachten nog heel wat besognes 
liggen te wachten. Indien, zoals 
alles laat voorzien, de onderne
ming van Edward Waltham met 
sukses wordt bekroond, dan lijkt 
het pad geëffend voor menige 
nieuwe baan in het landelijk cir
cuit 

Zo kan er gedacht worden aan 
meikeverjagers, die het jonge ge
was beschermen tegen de vraat
zucht van de kevers. Of aan 
nachtrustbewaarders, die het ge
kwaak van kikkers beletten door 
met stokken in het water van 
poelen en beken te slaan. 

Dat er geen meikevers meer 
en nauwelijks nog kikkers zijn, 
hoeft geen bezwaar te wezen. De 
wetenschap staat voor niets: de 
herinvoering van deze dieren, ten 
gerieve van hun bestrijdings-
ploegen, kan ter hand genomen 
worden door werkloze jonge bio
logen in DAC- of BTK-verband. 

Edward Waltham heeft alvast 
bewezen, dat het creëren van 
nieuwe jobs zelfs in de sterk-
gemechanizeerde agrarische 
sektor geen ijdele wensdroom 
hoeft te zijn. 

Grondwet 
wijzigen 

Wie had dit nog durven dro
men? Zelfs de CVP en de PVV 
hebben zich nu uitgesproken voor 
een grondwetsherziening Ook 
voor de regenngspartijen dient 
het volgende parlement dus een 
konstituante te zijn, dw,z dat de 
volksvertegenwoordiging in staat 
moet zijn om de grondwet te 
wijzigen 

De CVP heeft zich op een 
perskonferentie uitgesproken 
voor een aanpassing in federale 
zin Maar, voegde CVP-voorzitter 
Swaelen eraan toe, het zijn met al
leen communautaire overwegin
gen die het partijstandpunt heb
ben bepaald Wat ons doet vrezen 
dat de CVP van een doorgedre
ven federalizering nooit een echt 
punt zal maken Trouwens, uitge
rekend de CVP heeft zich tijdens 
de huidige legislatuur verzet tegen 
elk mogelijk gesprek over de com-
munautarizenng. Alle fundamente
le problemen werden steevast 
naar de ijskast verwezen de split
sing van de vijf nationale ekonomi
sche sektoren, het buitenlands be
leid, het dossier Brussel, en de 
voorstellen die zij nu doen voor de 
toekomst zijn een schoolvoor
beeld van gematigdheid en lauw-
water-Vlaamsgezindheid 

Naar verluidt hebben de Vlaam
se liberalen eveneens verklaard 
voor een grondwetswijziging ge
wonnen te zijn Zonder echter een 
aanduiding te geven in welke rich
ting ZIJ deze aanpassing zien 

Wapenhandel 
De vergadenng van aandeel

houders van PRB (Poudrenes 
Réunies de Belgique), de belang
rijkste wapenproducent van Bel
gië, IS dinsdag met nmpelloos ver
lopen Leden van de vredesbewe
ging kochten enkele aandelen en 
nu maken zij gebruik van hun 
recht de vergadering bij te wonen, 
om hun bedenkingen bij de ramp
zalige gevolgen van hun industrie 
kenbaar te maken aan de echte, 
(invloed)rijke aandeelhouders 
„Geachte heren, wij vinden dat u 

medeplichtig bent aan onderdruk
king, aan moord met voorbedach
te rade'", verklaarde één der paci
fisten 

Geen enkel konstruktief voor
stel om de wapenhandel om te 
schakelen tot een vredesindustrie, 
noch de vraag om een enquête 
onder de werknemers te orgamze-
ren werd aanvaard Zelfs de op
merking dat België levert aan na
ties in konflikt met name Iran en 
Irak, maakte geen indruk op de 
PRB-aandeelhouders Blijkbaar 
zijn deze enkel geïnteresseerd in 
de winstmaximalizatie en hebben 
ZIJ lak aan etische princiepen 

Onthutsend is dat tot op heden 
ook de vakbeweging, en vooral 
het socialistisch syndikaat (O, elk 
gesprek omtrent een eventuele 
rekonversie blijft afwijzen Welk 
geloof kan men dan nog hechten 
aan de zo vele vredelievende, anti-
militanstische verklaringen van so
cialistische partijbonzen, wanneer 
hun vakbondsleden weigeren 
deze Belgische moordindustne te 
stoppen *? 

„Slechts" 
6 miljard 

Eerstdaags wordt een beslis
sing verwacht i v m het volledig 
afschnjven van de pensioenlasten 
van het Cockenll-Sambre Aan 
Waalse zijde rekent men erop dat 
de Belgische staat ook deze last 
op zich zal nemen ' 

Ondertussen raakten de reke
ningen voor het boekjaar '84 be
kend Ondanks alle overheids
steun schommelt het verlies van 
Cockenll-Sambre omtrent de 
6000 miljoen frank De direktie 
van CS wijt dit aan het lagere 
omzetcijfer en de slechte bruto-
resultaten En dit ondanks het feit 
dat de staat vorig jaar nog eens 
3,2 miljard frank aan sociale lasten 
voor haar rekening nam 

De Belgische regenng, CVP en 
PVV inkluis, zullen ook nu wel de 
belastingbetaler laten opdraaien 
voor deze nieuwe tekorten Van 
enige ekonomische logika is in dit 
land al lang geen sprake meer, 
maar dit overschnjft de grens van 
de ekonomische waanzin 
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2,6 miljard per jaar beroofd 

Vlaamse „wetenschappen 
stiefmoederlijk behandeld 

tt 

We zouden dus moeten geloven dat in Vlaanderen 
een Derde industriële Revolutie CDIRV) op gang is 
gebracht Zeker te oordelen aan de toenemende 
inflatie van ministeriële toespraken van, vooral, Gaston 
Geens, de voorzitter van de Vlaamse regering. 

Ook de belangstelling en de innoverende impulsen 
vanwege het bedrijfsleven waren er onmiskenbaar tij
dens de twee DIRV-beurzen; Flanders' Technology 
genaamd. Maar inmiddels... 

INMIDDELS bhjft ook de 
Vlaamse Interuniversitaire 

JRaad de grandioze achter
stand op het gebied van Weten
schappelijk Onderzoek jaar na 
jaar aanklagen 

Plan-Maystadt 
Voorzitter Pede van de Vlaam

se Raad ontving onlangs het jaar
verslag van de VLIR 

Daarin wordt, naast een over
zicht van de aktiviteiten in het 
wetenschappelijk onderwijs, de 
universitaire ontwikkelingssamen
werking en dies meer, voor de 
„financiële achterstelling van de 
wetenschappelijke aktiviteiten in 
Vlaanderen"andermaal in scherpe 
bewoordingen gelaakt 

Schreef de VLIR „Dat het plan-
Maystadt zelfs met de minste 
maatregel — brutaal gezegd geen 
frank — voorziet om de achter
stelling van de Vlaamse universi
taire en wetenschappelijke aktivi-
teiten in de bestaande financiering 
ook maar gedeeltelijk weg te wer
ken overtreft ronduit de meest 
pessimistische verwachtingen 

De regering en inzonderheid de 
Vlaamse ministers willen dus een 
unieke kans laten verloren gaan 
om een situatie recht te trekken 
die met alleen onbillijk, maar ook 
sociaal nefast is voor de Vlaamse 
ontplooiing" 

Geen frank 
Er werd geen frank voorzien 

voor het wegwerken van de 
Vlaamse achterstelling 

In het rapport van de Vlaamse 
interuniversitaire Raad (waann on
der meer alle rektoren zetelen) 
wordt die beschuldiging, en duide
lijk vooral gencht aan het adres 
van de Vlaamse ministers in de 
centrale regenng meer dan eens 
herhaald 

Reeds in de jaren zestig kloeg 
toenmalig kamerlid Maunts Cop-
pieters die benadeling scherp aan 
De VU heeft dit dossier elk jaar in 
het parlement opgerakeld 

Maar de Vlaamse ministers be
leden slechts een lippendienst Nu 
IS er de VLIR die kregelig begint te 
worden omdat er geen gehoor 
wordt gegeven aan de gerecht
vaardigde klachten 

56 tegen 49 
Het VLIR-rapport bevat tal van 

cijfers die de Vlaamse benadeling 
op gebied van wetenschappelijk 
onderzoek aantonen 

Om slechts een voorbeeld te 

geven, in 1983 telden de Vlaamse 
universiteiten 56,1 procent van de 
afgestudeerden in dat jaar, terwijl 
slechts 49 procent van de weten
schapskredieten aan de Vlaamse 
instellingen werd toegewezen 

Procentueel is die vergelijking 
misschien met zo opzienbarend 
Maar in absolute cijfers bedroeg 

de „achterstelling" liefst 2,63 mil
jard frank 

Dat cijfer mag vanzelfsprekend 
voor elk jaar gedurende zoveel 
decennia herhaald worden op de 
rekening van de Vlaams-weten
schappelijke benadeling 

Plus 25 miljard 
Nu was er dus, ook al in het ka

der van het herstelplan van de 
regering-Martens, de prachtidee 
van wetenschapminister Maystadt 
om de wetenschapsbegroting van 
ons land op het peil te brengen 
van „de voornaamste Europese 
landen" 

Achterstelling van Vlaanderen 
deert de Waal Maystadt evenwel 
niet Zijn plan voorziet in een extra-
uitgave op de begroting van We
tenschapsbeleid van liefst 25 mil
jard, te spreiden over vijf jaren 

Maar voor het wegwerken van 
de Vlaamse achterstand ten o|> 
zichte van Wallonië geen frank 

Vroeger was het al een enorme 
karwei om enig inzicht te knjgen in 
de besteding en spreiding van de 
kredieten op het departement van 
Wetenschapsbeleid 

Ook al omdat er commerciële 
aktiviteiten mee gemoeid zijn en 
men zich daar verschuilt achter 
het recht op geheimhouding van 
industnele boekhouding 

Hetzelfde wat het militair onder
zoek betreft Met de werking van 
de VLIR, overigens na lang talmen 
voor goed op gang gebracht des
tijds door minister Rik Vande-
kerckhove zijn de cijfers over 
wetenschapskredieten ietwat 
doorzichtiger geworden 

Desondanks stelt zelfs vandaag 
nog altijd de VLIR „Er is de vast
stelling dat de toename van de 

Men zou wel eens zien hoe het openbaar vervoer met de invoering van het IC-IR-plan, in alle opzichten zou 
verbeteren Eerdere geruchten als zou precies door deze ingreep, onder meer bij de buurtspoorv/egen, de 
omzet" verminderd zijn werden door minister Herman De Croo met klem tegengesproken Maar dinsdag 

'werd een officieel rapport vrijgegeven Het IC-IR-plan heeft als duidelijk gevolg dat het aantal reizigers aanzien
lijk IS afgenomen En ook, dat (ondanks de voor sommige reizigers enorme prijsstijgingen) de financiële situate 

van de NMBS en NMVB er blijvend op achteruitgaat (foto Zafar) 

kredieten voor wetenschapsbe
leid zeker met gepaard gaat met 
een verbetenng van de doorzich
tigheid ervan" 

Zeer konkreet wordt er ter
loops op gewezen dat zulks onder 
meer mogelijk is door het kreeren 
van Fondsen waardoor de basis-
pnnciepen van de njksbegroting 
worden omzeild 

Komaf maken 
De VUR pleit uitdrukkelijk voor 

een overheveling van kredieten 
ten behoeve van wetenschappe
lijk onderzoek van de centrale 
regenng naar de Vlaamse rege
nng 

Met andere woorden precies 
net het tegenovergestelde van de 
inhalerige plannen van Maystadt, 
die ovengens tot op vandaag me
deplichtig wordt gesteund door de 
Vlaamse ministers in de regenng-
Martens 

Zeer konsekwent stelt de VLIR 
,Hoogst belangrijk is dat in het 
raam van de staatshervorming de 
overdracht van belangnjke finan
ciële middelen gebeurt met in 
achtname van de eigen financiële 
verantwoordelijkheid van de re
gionale instanties 

Vastgesteld wordt dat de kon-
krete politieke t>eslissingen over 
deze overheveling dit essentiële 
pnnciep ernstig in het gedrang 
brengen" 

En er wordt nog aan toege
voegd ,Meer bepaald naar aanlei
ding van de regeringsbeslissingen 
over de eerste schijf van het in-
haalplan ter versterking van het 
wetenschappelijk potentieel, heeft 
de VLIR zulks duidelijk onder
streept als een ernstige tekortko
ming ' 

Maar de VLIR houdt het met bij 
kntiek alleen Er wordt een zeer 
konkrete positieve suggestie ge
daan 

Initiatief moet ook nog meer 
uitgaan en van de Vlaamse rege
nng en van de Vlaamse ministers 
in de Belgische regenng om einde
lijk eens komaf te maken met de 
schabouweiijke disknminatie van 
de Vlaamse gemeenschap op het 
gebied van wetenschappelijk on
derzoek 

Ook hier weer minister Geens 
zou allicht zijn Leuvense kollega 
Mark Eyskens kunnen aanporren 
om premier Martens ertoe aan te 
zetten de Vlaamse benadeling bij 
toekenning van kredieten voor 
wetenschappelijk onderzoek defi
nitief ongedaan te maken 

Om zo te bereiken dat de DIRV-
revolutie in Vlaanderen uitgroeit 
tot veel meer dan slechts een 

show-gebeuren (hds) 

Vlaamse statistieken gezocht 
Ondanks de technologische revolutie die er onmis
kenbaar heerst in de wereld van de kommunikatie en 
de databanken blijkt het Nationaal Instituut voor de 
Statistiek (NIS) er met in te slagen tijdig akkurate 
gegevens door te seinen naar de pers en de beleidma
kers 

HET IS een jarenoude klacht 
Anders dan met andere 
archivarische dokumen-

ten zijn statistieken over het so-
ciaal-ekonomische reilen en zeilen 
van een land toch vooral van 
onnoemelijke waarde als ze maar 
als warme broodjes worden ver
spreid 

Het heeft immers geen zin een 
beleid bij te sturen op basis van 
cijfergegevens die pakweg tien of 
vijf jaar oud zijn 

Zulks geldt zeker voor regiona
le statistieken Meer dan een mi
nister, ook in de centrale regenng 
en ook van Waalse kant heeft 
onderhand gesteld dat de „Belgi

sche ekonomie" twee uiteenlopen
de vaartsnelheden vertoont een 
Vlaamse kruissnelheid en een 
Waalse vaart die veel trager ia 

Welnu, het Vlaams Ekonomisch 
Verbond heeft zopas gesteld dat 
de meest recente gevens over de 
regionale rekeningen (toegevoeg
de waarde van de bedrijfstakken 
en bruto-geografisch produkt van 
provincies en regio's) slechts 
voorhanden zijn van het jaar 79, of 
vroeger 

Op die manier krijgen we geen 
beeld over het werk naar loon dat 
in dit land gepresteerd wordt Op 
die manier wordt extra verdoezeld 
dat de ene gemeenschap teert op 
de inspanningen van de andere 

Het IS de huidige premier Mar

tens zelfs die bij veel gelegenhe
den de kans met onbenut laat om 
zijn bezorgdheid te uiten over de 
noodzaak de databanken beter uit 
te rusten voor een efficiënte be-
leidsvoenng 

Kan er dan een andere reden 
zijn dan uitgesproken kwade wil 
om de publikatie van regionale 
statistieken met te bevorderen en 
te bespoedigen"? 

Erevoorzitter Vaast Leysen 
heeft hierop gewezen tijdens een 
akademische zitting in Brussel 
waarbij Vandenavenne als nieuw 
VEV-voorzitter werd ingehaald 

Ook de Raad van State heeft in
middels de dwarsliggende rege
nng Martens een veeg uit de pan 
gegeven (hds) 
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Kamerlid Jaak Gabriels: 

„Meer eerbied voor wat 
leven mogelijk maakt!" 

Het parlement heeft de ambtstermijn van vier jaar bijna vol gemaakt Er wachten 
nog wel enkele belangrijke ontwerpen op de fiskaliteit, het onderwijs, de sociale ze
kerheid, de onafhankelijke televisie-omroepen,... maar de zomervakantie en de 
verkiezingen naderen. 

En dat is duidelijk merkbaar De mot zit erin. Op een draf je en met de inbreng van 
nauwelijks een handvol geïnteresseerden worden de laatste begrotingen afge
werkt Zelfs belangrijke initiatieven zoals die over de bestrijding van het terrorisme 
en de voorlopige hechtenis, kunnen niet meer boeien. In massa worden 
interpellaties afgevoerd naar de kommissies waar ze — het mag dan vanaf nu 
openbaar zijn — de stille vergetelheid ingaan. 

W IE zich met het meesleu
ren in dit rustig uithol
len, was Jaak Gabnëls. 

Onvermurwbaar hield hij eraan, 
zijn interpellatie over het dumpen 
in de oceanen voor de openbare 
vergadenng te houden. Niet dat 
de belangstelling daardoor aandik
te, maar misschien zal zijn aan
klacht nu wat meer effekt hebben 
op regering en verantwoordelij
ken 

Want het dumpen van allerlei 
afval in onze wateren is de jongste 
jaren niet meer uit de aktualiteit 
geweest De vele rampen, de tallo
ze akties van verenigingen enz 
hebben echter niet veel resultaat 
gekend op beleidsniveau. Van 
overheidswege wordt duidelijk al 
te weinig rekening gehouden met 
de duidelijke en verontrustende 
signalen. 

Eén ministerie 
Na jarenlang schipperen is de 

derde zeerechtkonferentie van de 
Verenigde Naties geëindigd met 
een massale ondertekening van 
een nieuw zeerechtverdrag Dit 
verdrag schept voor de deelne
mende landen de verplichting om 
wetten en uitvoeringsmaatregelen 
op te stellen ter voorkoming, be
perking en kontrole van de veront
reiniging Maar van een algemeen 
dumpverbod is geen sprake De 
dumpingsaktiviteiten worden af
hankelijk gemaakt van het vergun-
ningsbeleid van de kuststaten en 
het overleg met buurlanden die 
mogelijk hinder ondervinden. 

Een effektief beleid staat of valt 
dus met de aktiviteit van de natio
nale wetgeving en de internationa
le samenwerking. „Het is dan ook 
merkwaardig dat onze overheid 

tot op heden weinig initiatieven 
heeft genomen, en dat ondanks de 
toenemende problemen." 

Een verklaring hiervoor is zeker 
de versnippering van het beleid 
over talloze departementen en ni
veaus. En dat leidt reeds tot een 
eerste konklusie; de nood aan één 

volwaardig ministerie voor milieu 
met efficiënte koördinatiebe-
voegdheden 

...met autonomie 
Zeer konkreet gaat het Lim

burgs kamerlid dan in op de ver

vuiling van onze Noordzee, „die 
niet alleen een voedingsbron is 
voor miljoenen mensen maar te
vens een ekologisch zeer waarde
vol gebied." 

Jaarlijks wordt deze zee geteis
terd door niet te overziene hoe
veelheden afvalstoffen: 4 miljard 
ton ongezuiverd afvalwater, 
300.000 ton boorspoeling, 100.000 
ton olie, 5 miljoen ton zuiverings
slib, 80 miljoen ton baggerslib, 73 
miljoen ton bouwafval en 7 miljoen 
ton anorganische chemicaliën be
vattend afval. In deze afvalstoffen 
zitten dan weer massa's zware 
metalen. 

De voornaamste vervuilers zijn 
de lozingen vanaf het land, de 
gekrontroleerde dumpingen op 
zee, de ongevallen op zee en de 
ongekontroleerde lozingen op 
zee. Het voorkomen van deze 
lozingen, dumpingen en ongeval
len kan op verschillende manieren 
gebeuren, centraal of gewestelijk 
of internationaal. Maar aan wetten, 
besluiten, verdragen en konven-
ties ontbreekt het met. Wel aan 
het opvolgen en het kontroleren 
hiervan. 

Verbazen doet dat niet, wan
neer men weet dat in ons land én 
Openbare Werken én Verkeers
wezen én Volksgezondheid én 
Landsverdediging én Tewerkstel
ling en Arbeid én het Vlaams 
Gewest belast zijn met een of 
ander element van toezicht op de 
Noordzee. 

„Keep away" 
verplicht 
HET ongeval met de Mont Louis 

moet toch de noodzaak bij
gebracht hebben om elk schip te 
v/erplichten de kuststaat te verwit
tigen in geval van een ongeluk, om 
een verplicht „keep away "-signaal 
•n te voeren voor alle schepen die 
een hoog-risiko-lading vervoeren 
en om te pleiten voor de herzie
ning en de beëindiging, indien no
dig, van de voorschriften voor het 
verpakken en het stouwen van 
hoog-risiko-materiaal, met het oog 
op de veiligheid en een eventuele 
reddingsoperatie 

Deze noodzaak vergt een dyna
mische en een gekoncentreerde 
aktie van alle Noordzee-landen" 

J. Gabriels: „De Noordzee is te 
belangrijk" 

Ook bij het uitvoeren van inter
nationale konventies treedt België 
al te passief op. Zo werd. b.v. de 
Konventie van Londen van 1972 
pas eind '84 door het parlement 
bekrachtigd. 

...en middelen 
Volgens Gabriels onderkent 

onze overheid in geen enkel op
zicht de hoge vervuilingsgraad 
van de Noordzee. Het optreden is 
minimaal en de ingezette middelen 
zijn zo mogelijk nog geringer. 

Het Is onduidelijk waarom Bel
gië weigert de Noordzee tot „Spe
cial Sea" uit te roepen. „De reden 
kan slechts zijn dat zij niet de 
middelen wenst in te zetten om op 
preventieve wijze op te treden 
tegen elke vorm van vervuiling en 
blijkbaar te weinig kennis heeft 
over de kwetsbaarheid van het 
gebied.". De andere Noordzee-lan
den staan heel wat verder in hun 
preventief optreden. De ramp met 
de Mont Louis heeft aangetoond 
dat het beleid hier slechts nahinkt 
op accidentele ongevallen. Het 
mag dan ook een wonder heten 
dat vooralsnog op de Schelde en 
het kanaal Gent-Terneuzen geen 
ernstige aanvaringen zijn gebeurd. 

Komt daarbij dat wanneer de 
overheid haar verantwoordelijk
heid wenst op te nemen, zij over 
een apparaat moet beschikken 
dat met alleen volledig autonoom 
kan optreden maar ook over de 
vereiste financiële en matenele 
middelen beschikt De Noordzee 
18 te belangrijk! 

„„.Wanneer weten wij eens 
echt respekt op te brengen voor 
wat leven op onze planeet moge
lijk maakt in plaats van het gren
zeloos aan te tasten. Zou het 
geen tijd worden dat wij in dit. 
kleine landje aktief die politiek 
voeren en bovendien anderen 
aanzetten ons te volgen, 't Is toch 
echt niet te vroeg." 
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KIMER 
Toch 
klare taal 
over staal? 

Begin deze maand ondervroeg 
Hugo Schiltz ekonomieminister 
Eyskens over de financiële weer-
slag van het staalbeleid. Een zo
veelste maal kreeg hij nul op het 
rekwest De Leuvense excellentie 
maakte er zich vanaf met wat 
hautain gelul en laagbijdegrondse 
geestigheden. Moedwil? Vrees? 
Onkunde?... Feit is dat de regering 
halsstarrig weigert de gevraagde 
inlichtingen prijs te geven. 

Na afloop van de interpellatie 
werd een gemotiveerde motie 
neergelegd om een einde te ma
ken aan die brutaliteit. Maar een 
gedweeë meerderheid maaide 
deze demokratische eis weg. De 
regerings|X)litiek met betrekking 
tot de zgn. nationale sektoren en 
meer bepaald het staal dreigt dan 
ook netjes toegedekt te bijven. 
Parlement en bevolking moeten 
koest blijven. Geen pottekijkers bij 
de aktiviteiten van d e , investen 
noch bij de budgettaire omzetting 
van al wat met het staal te maken 
heeft. Dat het om gemeenschaps
gelden gaat, doet blijkbaar niets 
ter zake. 

Fraktievoorzitter Frans Baert 
greep dan naar de laatste stro
halm om het kontrole- en informa
tierecht van het parlement af te 
dwingen; een uitgebreide hoorzit

ting in de kamerkommissie voor 
Financien. Aldus kunnen rege
ringsleden en topambtenaren van 
de Nationale Maatschappij voor 
de Nationale Sektoren onder
vraagd worden over de poespas 
van „participaties, staatswaarbor
gen, omzetting van schuldvorde
ringen in aandelen, overname van 
schuldvorderingen en andere fi
nanciële operaties". In die zin richt
te hij een verzoek tot kamervoor
zitter Defraigne. Steun vond hij 
enkel bij zijn socialistische kolle

ga's Tobback en Van der Biest 
Van CVP'er Van den Brande 
kreeg hij niet direkt een negatief 
antwoord, maar „kan de hoorzit
ting niet beter in de kommissie. 
Grondwetsherziening"... De ande
re fraktievoorzitters deelden hun 
akkoord „mondeling" mee. 

Afwachten nu of de hoorzitting 
er komt. Hoe dan ook zou dit een 
belangrijk politiek gebeuren zijn en 
eindelijk klare taal over het staal 
kunnen aanbrengen. 

SENAAT 
De Croo: 
motor of rem? 

Oswald Van Ooteghem heeft 
even gegrasduind in de begroting 
van Verkeerswezen... „en het is mij 
opgevallen hoe de Vlamingen 
door dit departement benadeeld 
worden, en dat geldt voor het 
verleden, het heden en — zo de 
voorspellingen van De Croo uitko
men — de toekomst". 

Uitschieter is natuurlijk de 
NMBS, met als symbool bij uitstek 
de verdeling van deze maatschap
pij in 8 groepen waarvan 3 Vlaam
se. 

PARLEMENIAIRE 

SR^KKEIS 

Het Hageland — oostelijk deel van 
het Leuvense arrondissement tus
sen Aarschot, Diest en Tienen — 
stelt het slecht: hoge werkloos
heid, weinig industrie, gebrekkige 
infrastruktuur en massale pendel 
In feite vertoont de streek een 
gelijkaardige zwakke ekonomi-
sche struktuur als Limburg en de 
Zuiderkempen. In een resolutie 
heeft Luk Vanhorenbeek, samen 
met zijn kollega's uit Limburg en 
Turnhout, de regering verzocht 
om de verlenging van het statuut 
van ontwikkelingszone voor deze 
streek bij de Europese Kommissie 
te bepleiten en bovenal om het 
Hageland, Limburg en Turnhout 
als een homogeen geheel in de ka-
tegorie met de hoogste steunin-

tensiteit te klasseren. 

DE Kamer pakte deze week twee 
aktuele dossiers aan: de bestrij

ding van het terrorisme en de voorlopi
ge hechtenis. Slechts een handvol 
leden bracht er belangstelling voor op. 

IN beide gevallen kon Frans Baert de 
steun van zijn fraktie toezeggen. 

Met het Europees verdrag ter bestrij
ding van het terrorisme komt een 
internationale aanpak op gang, zonder 
dat afbreuk wordt gedaan aan de 
individuele rechten van de burgers. 

DOOR de wijzigingen aan de voor
lopige hechtenis wordt deze be

perkt tot misdrijven waarop een ge
vangenisstraf van minstens 1 jaar 
staat. Andere belangrijke verbeterin
gen zijn de verplichte tussenkomst van 
de advokaat en de opheffing van de 
weigering tot vrij verkeer voor de 
advokaat 

IN de Senaat werd het debat over 
buitenlandse zaken verder gezet 

Bij de sektor ontwikkelingssamenwer
king had Nelly Maes het vooral over 
de rol van de vrouw en de achterstel
ling van de Vlamingen Slechts op het 
vlak van het „voluntariaat" mogen de 
Vlamingen de spits afbijten Laten we 
de vrijwilligers buiten beschouwing 
dan telt het ABOS 1.057 Franstaligen 
tegenover 596 Nederlandstaligen. 

VERDER werd de eigen dotatiebe
groting van 1,6 miljard bespro

ken Volgens Guido Van In een fruste-
rende aangelegenheid voor parle
mentsleden die het goed menen. „Vra
gen over nut, taak en optreden van het 
parlement moeten we de kop indruk
ken door werk te maken van onze 
wetgevende en kontrolerende plicht" 

O. Van Ooteghem: „Verkeer 
deugt niet voor Vlamingen". 

Zeer gul!? 
Die verhouding vinden we in 

heel de NMBS-struktuur terug: 
24 wegcentra waarvan 12 in 
Vlaanderen, 3 njtuigwerkplaatsen 
waarvan 1 in Vlaanderen, 9 wa
gonwerkplaatsen waarvan 3 in 
Vlaanderen, 14 traktiewerkplaat-
sen waarvan 5 in Vlaanderen en 
13 vormingstations waarvan 4 in 
Vlaanderen. 

Over „evenwichtige" verdeling 
gesproken! Maar er is veel meer. 
Zowat 4,6 miljard van de NMBS-
investeringen uit eigen fondsen is 
lokalizeerbaar... nauwelijks 1,7 mil
jard of 37 % in Vlaanderen. En 
dan de herstrukturering. Als cnte-
rium voor het behoud van een 
stopplaats gold 200 reizigers per 
dag. In 162 gevallen werd van dit 
criterium afgeweken en — toeval 
of niet — 110 gevallen zijn in 
Wallonië gelegen. Er werden zelfs 
9 stations afgeschaft waar dage
lijks meer dan 200 reizigers op
stappen en — toeval of niet — 
daarvan liggen er 8 in Vlaanderen. 

Wat de personeelsverhouding 
betreft denkt De Croo gul te moe
ten zijn. Hij pleit voor een 50—50-
verhouding. In werkelijkheid even
wel moet volgens de VU-senator 
gekeken worden naar het werkvo-
lume op basis van verstrekte dien
sten. „Dat zijn de reizigers/kilome
ters en de ton/kilometers, en met 
die criteria komen wij tot een 
normale verhouding van ongeveer 
60 Nederlandstaligen en 40 Frans
taligen". 

En denk nu met dat de NMBS 
een uitzondering is. Citeren we 
b.v. de uitbouw van het stedelijk 
openbaar vervoer Gedurende de 
jongste 10 jaar werd hiervoor 95,7 
miljard uitgegeven en daarvan 
kreeg Vlaanderen met eens 25 %! 

Of nog, de onwil van de minister 
om het toerisme volledig over te 
hevelen naar de Gemeenschap
pen. Het antwoord op de vraag of 
De Croo voor Vlaanderen een 
motor dan wel een rem is, moet nu 
wel voor iedereen duidelijk zijn. 

Vlaams 
beraad over 
onderwijs 

De gebeurtenissen in de schoolpaktkommissie en 
de verklaringen over de federalizering van het onder
wijs hebben ons ertoe aangezet een resolutie in de 
Vlaamse Raad in te dienen. 

Uitgangspunt hierbij is de overtuiging dat tussen de 
Vlaamse partijen een consensus bereikbaar is. De mi
nister van Onderv\/ijs wordt dan ook uitgenodigd om 
alle materies die de schoolvrede aanbelangen, aan een 
Vlaams overleg te onderwerpen. Dit overleg moet be
schouwd worden als een overgang naar de volledig 
federalizering van het onderwijs. 

DE houding van de Waalse 
socialisten in de school
paktkommissie IS onaan

vaardbaar. Deze Franstalige partij 
„misbruikt' haar zogenaamd veto
recht uitsluitend om partijpolitieke 
redenen. Dit druist regelrecht in 
tegen de fundamentele beginselen 
van het schoolpakt Ze stoort er 
zich overigens met aan dat zij 
aldus een spelletje speelt met de 
belangen van kinderen die om 
fysische of mentale redenen een 
buitengewoon onderwijs nodig 
hebben 

De vraag moet bovendien ge
steld worden of de PS alleen wel 
gewettigd is het vetorecht te han
teren Zolang er sprake is van een 
unitaire schoolpaktkommissie, 
werd immers het vetorecht oor
spronkelijk toegewezen aan een 
ideologische politieke familie. In 
ieder geval wordt de toestand in 
deze unitaire kommissie onhoud
baar. De VU duldt met langer dat 
de behandeling van een aantal 
onderwijsproblemen en dus het 
voeren van een Vlaams onder
wijsbeleid afhankelijk wordt ge
maakt van een Franstalige partij. 

Daarentegen hecht de VU veel 
belang aan het overleg binnen de 
schoolpaktkommissie. In geen ge
val mag de bereikte schoolvrede, 
hoe onvolmaakt ook, op de helling 
worden gezet. Bijgevolg is het 
zeker geen gelukkig regeringsini
tiatief om de kommissie voorbij te 
gaan en zich rechtstreeks met een 
wetsontwerp tot het parlement te 
wenden. Dit nieuw politiek feit is 
biezonder gevaarlijk. 

De jongste tijd pleiten de politie
ke partijen, met uitzondering van 
de Franstalige kristendemokraten, 
voor de federalizering van het 
onderwijs. In de schoot van de 

Vic Anciaux 

Vlaamse regering bestaat hier
over zelfs een vier-partijenak-
koord. Van meet af werd er over
een gekomen dat ook de centrale 
regering haar standpunt zou bepa
len. De twee ministers van Onder
wijs dienden daartoe een initiatief 
te nemen. Tot op heden gebeurde 
dit met Blijkbaar ontziet minister 
Coens de PSC 

Met onze resolutie willen we 
deze impasse doorbreken en een 
overleg tussen minister Coens en 
de Vlaamse partijen op gang bren
gen. Dit kan rechtmatig gebeuren 
in de Vlaamse Raad. En aldus kan 
de werking van een Vlaamse 
schoolpaktkommissie in de prak
tijk tot stand komen en een eerste 
stap gezet worden naar de volledi
ge federalizering van het onder
wijs door een grondwetswijziging 

Vlo Anciaux, 
Algemeen voorzitter 
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Opbouwende VU-voorstellen 

Europees hart 
voor de blinden 

Al te vaak wordt het begrip „Europese Gemeen
schap" verengd tot landbouw-, staal- en textielproble-
matiek. Nochtans komen ook andere tema's aan bod, 
maar die halen doorgaans niet het grote nieuws. 

naar de toestand en de werk
zaamheden van de vele bibliote-
ken voor blinden Verder verzoek 
ik de Kommissie voorsteilen te 
formuleren om tot een gekoordi-
neerd beleid te komen Teneinde 
een ware samenwerking, inklusief 
uitwisseling en onderlinge bij
stand, mogelijk te maken 

Ik heb ook zelf een reeks kon-
krete zaken geopperd Zo zouden, 
m I, de blindenbiblioteken ook toe
gankelijk moeten gemaakt worden 

voor andere mensen, die even
zeer het gewone boek moeilijk 
kunnen hanteren Ik denk daarbij 
aan bejaarden of mensen met 
leesmoeilijkheden Ook moet de 
BTW op cassettes om boeken in 
te spreken, evenals de auteurs
rechten voor het kopieren van die 
cassettes, worden afgeschaft Tot 
slot wil ik me inzetten opdat die 
eventuele extra-heffing op blanco
cassettes met van toepassing zou 
zijn voor de blindenbiblioteken" 

ONLANGS diende VU-parle-
mentslid Jaak Vandemeu-
lebroucke een ontwerp

resolutie in over de toestand van 
de biblioteken voor blinden in Eu
ropa 

WIJ: Waarom nam U dit initia
tief? 

J. Vandemeulebroucke: „Sta 
me toe er vooraf op te wijzen dat 
mijn ervanng als lid van het Euro
pees Parlement me geleerd heeft 
dat deze instelling een belangrijk 
forum kan zijn om bepaalde pro
blemen te benaderen Soms 
brengt een resolutie ons ook we
zenlijk dichter bij de oplossing van 
een moeilijkheid 

Eerder toevallig werd ik gekon-
fronteerd met de problematiek 
van de blindenbiblioteken, en na
derhand bleek dit eveneens een 
Europese dimensie te hebben" 

Noodzakelijke 
samenwerking 

WIJ: Hoe bedoelt U? 

J. Vandemeulebroucke: „De 
hele kwestie van de biblioteken 
voor gezichtsgestoorden nood
zaakt een gekoordineerde aktie 
We stellen immers vast dat elke 
blindenbiblioteek uitgebouwd 
wordt, zonder enig overleg met 
andere, laat staan buitenlandse, 
biblioteken Dit gebrek aan samen
werking schept problemen, vooral 
voor wat betreft de literatuur in 
vreemde talen Dit verklaart met
een het ontbreken van een echte 
afdeling vreemde talen in vele 
blindenbiblioteken 

Anderzijds worden deze biblio
teken op sterk verschillende wijze 
„behandeld" in de onderscheiden 
lidstaten Zo moeten in sommige 
EG-landen auteursrechten betaald 
worden bij het kopieren van cas
settes of wordt een andere beper
king opgelegd Een Vlaamse blin
denbiblioteek kan bv geen Franse 
roman op cassette krijgen, afkom
stig uit een Parijse blindenbiblio
teek 

Ook de BTW-regeling verschilt 
van land tot land In België moet 
men effektief BTW betalen bij de 
aankoop van cassettes, in andere 
lidstaten is dat met zo Daarenbo
ven vormt de veelbesproken mo
gelijkheid om een extra-heffing in 
te voeren op blanco-cassettes een 
nieuw probleem voor de blindenbi
blioteken " 

Geen 
BTW-heffing 
op cassettes 

WIJ: Welke konkrete maatre
gelen stelt U dan voor? 

J Vandemeulebroucke: „Een 
hele reeks Vooreerst vraag ik de 
Europese Kommissie een uitge
breid onderzoek te verrichten VU-voorstel BTW afschaffen op cassettes voor slechtziendeni 

Fries „nationaal" initiatief in navolging van Elfstedentocht 

Eurolympiade voor 
Europese minderheden 

AUGUSTINUSGA, STIENSGEA - In de Friese ge
meente Nijefurd (met de stadjes Workum, Staveren 
en Hindeloopen) vindt in september de eerste Olym
piade voor Europese autochtone minderheden plaats. 
Onder het Oud f hese teken van de „Upstalbeam" 
zullen onder andere Welshmen, Vlamingen, Basken en 
Friezen elkaar bekampen op de fiets, het voetbalveld 
en in de zeilboot 

INITIATIEFNEMER Lykele 

Jansma uit Augustinusga (ge
meente Achtkarspelen) zag 

tijdens de Elfstedentocht hoe za
ken die volledig onmogelijk lijken 
toch mogelijk worden Dat was 
dan ook dé stimulans om het 

woeste plan nog dit jaar tot uitvoe
ring te isrengen 

Jansma „De Elfstedensfeer 
hangt er nu nog, als die eenmaal 
weg is knjg je hier mets meer van 
de grond" Mocht er wat misgaan 
dan kan Jansma dat met erg vin
den „BIJ de eerste Olympische 
Spelen in Athene ging er ook wel 
eens wat mis" 

Frysksinnich 
De spelen zullen nu op 22 sep

tember beginnen met deelnemers 
uit maximaal zeventien kleinere 
„volkeren zonder staat" Naast 
kompetitiesport demonstreren de 
verschillende afvaardigingen hun 
eigen volkssporten en komt ook 
de kuituur in de vorm van vooral 
muziek en dans aan bod 

Dat Jansma voor de gemeente 
Nijefurd, waar Willy Kuijpers in 
januan royaal werd ontvangen, 
kiest IS niet zomaar „Daar zit 
tenminste een behoorlijk „frysksin
nich" ( = bewust-Fries, redJ be
stuur Op een andere plaats loop 
je het gevaar dat het toch weer 
een Nederlandstalige happening 
wordt" En dat is uiteraard Jans
ma's bedoeling met Het gaat de 
orgamzatie met om wereldrekords 
en buitengewone prestaties Bij de 
„Eurolympiade" gaat het om het 
meedoen en het ontmoeten 

Door de aanwezigheid van al 
die minderheden knjgt de jaarlijk
se herdenking van de „Slag bij 
Warns" een internationaal cachet 
De Friezen sloegen hier de Hol
landse vloot in 1345 van zich af on
der het motto „Leauver dea as 
slaaf" (Liever dood dan slaaO 
Sinds de Tweede Wereldoorlog 
wordt dit ieder jaar in september 
herdacht 

Channel four 
De reakties uit Friese en andere 

sportwerelden is zeer positief De 
Vlamingen (die een Vlaams-natio-
nale sportkommissie rijk zijn), ko
men in ieder geval met een grote 
groep Woordvoerder Stan Philips 

uit Wemmei zegt „Het initiatief 
van harte te steunen." In Wales 
haalde het initiatef al „Channel 
four" (het Welshtalige net) en ook 
die afvaardiging is zeker 

Verder rekent Jansma op Bas-
ken, Katalanen, Noordfnezen en 
Duitstalige Belgen En met een 
beetje geluk vullen sportlieden uit 
Corsika, Bretagne, de Val d'Aosta 
(Franstalige Italianen) en Schotten 
het kleurrijke gezelschap aan In 
Friesland is men al naarstig een 
Fries voetbalteam aan het samen
stellen 

Geen groot geld 
Financieel verwacht de orgam

zatie geen moeilijkheden, al wordt 
het een low-budget onderneming 
De deelnemers knjgen evenals bij 
de grote schaatstocht onderdak 
bij partikulieren En Jansma rekent 
op steun van gemeente en provin
cie in de vorm van faciliteiten „Als 
je zoiets orgamzeert dan moet je 
nooit afhankelijk worden van aller
lei subsidies en gunsten," vervat 
de Friese uitgever Jansma Vol
gende week zal hij op een pers-
konferentie de plannen van de 
orgamzatie nader toelichten Dit 
weekeinde pleegt een Friese dele
gatie overleg met de VU-sport-
kommissie ten huize Stan Philips 
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Hugo Schiltz terug uit Tsjechoslovakije: 

, /n Vlaams Huis 
in Praag!" 

BRUSSEL — Dinsdagnamiddag landde VU-ge-
meenschapsminister Hugo Schiltz te Zaventem na 
een zesdaags bezoek aan Tsjechoslovakije. Vorige 
week pubiceerden wij een vraaggesprek met hem 
omtrent zijn bedoelingen. Nu zijn we aan de evaluatie 
toe. 

HUGO Schiltz was duidelijk 
vermoeid toen hij dins
dagnamiddag de pers on

derhield over zijn ervanngen Toch 
zag hij er gelukkig uit, omdat hij 

een gemandateerde van het VEV 
mee plus enkele vertegenwoordi
gers van het bedrijfsleven OrKJer-
tussen was de vice-premier van 
Tsjechoslovakije te gast op Rar>-

Verbond heeft daaraan de meest 
wezenlijke stoot gegeven met het 
eerste, weliswaar nog bescheiden, 
initiatief van een Vlaams Huis in 
New York 

Politieke 
doorbraai< 

Het siert het VEV dat het bie-
zonder vlug bereid was om mee te 
stappen in de „ouverture" die 
Hugo Schiltz naar de Tsjechische 
republiek, en aldus naar het Oost
blok, had gemaakt 

Schiltz stelde dat alle verwach-

Minister Schiltz werd ook ontvangen door vertegenwoordigers van 
de Slovaakse republiek En zelfs door leden van de centrale 

Tsjechoslovaakse Regering, hier door vice-premier Gerle' 

Hugo Schiltz toonde zich zeer tevreden over de ontvangst van en de kontakten met de politici van het Cen
traal-Europees land Op de foto ziet u Schiltz tijdens de ontvangst door de vice-premier van de Tsjechische 

republiek, Adamec 

tingen in Praag werden ingelost 
Niet alleen konden de vertegen
woordigers van het Vlaamse be-
dnjfsleven biezonder nuttige en 
konkrete gesprekken voeren, 
maar evenzeer slaagde de VU-
p>oliticus enn een zekere „politie
ke" doorbraak te forceren Wat 
met zo eenvoudig was Aanvanke
lijk had de Tsjechische politieke 
overheid enige moeite met zoiets 
als het VEV en de bedrijfsgroepe-
nngen, omdat het onderscheid 
tussen de regenng met haar admi
nistratie enerzijds en het bednjfs-
leven anderzijds voor hen kwasi 
met bestaat Mits de nodige voor
lichting en argumentatie hebben 
de Tsjechen zich daar overheen 
geplaatst 

Identiteit 
bevestigen 

Schiltz sprak trouwens met al
leen met leden van de regeringen 
der beide republieken, maar even
eens had hij een lang werkenden 
houd met de vice-premier van de 
centrale staat Gerie Deze toppoli
ticus gaf zijn akkoord om de kon
krete voorbereidingen omtrent 
een Vlaams Huis in Praag aan te 
vatten Indien deze besprekingen 
vlug doorgaan, dan is het met 
uitgesloten dat we nog vóór het 
einde van dit jaar de opening van 
een Vlaams Huis in Praag kunnen 
beleven! 

Het zal trouwens niet alleen bij 
een ekonomische belangenbehar
tiging blijven, zo hoopt althans 
Hugo Schiltz De samenwerking 
tussen de Vlaamse Regering en 
het Vlaamse bedrijfsleven is no
dig, maar het zou al te jammer zijn 
dat de Vlaamse Regenng deze 
gelegenheid met zou aangnjpen 
om eveneens de kulturele en 
maatschappelijke identiteit van 
Vlaanderen te bevestigen 

Histonsch, kultureel en ekono-
misch bestaan er tussen ons land 
en Tsjechoslovakije immers vele 
relaties Zo waren er in het verle
den vaak artistieke uitwisselingen 
Zo'n Vlaams Huis kan en moet 
vanzelfsprekend ook een stimule
rende rol spelen in deze kontak
ten Mede door de herstrukture-
nng van het Kommissanaat-Gene-
raal moet dit mogelijk zijn Op 
15 juni bespreekt de hele Vlaamse 
regenng overigens de globale pro
blematiek van het Vlaams buiten
lands beleid Hopelijk wordt 
Schiltz daar bijgetreden in zijn 
visies omtrent een all-round-belan-
genbehartiging van de Vlaamse 
gemeenschap, in overleg en sa
menwerking met de pnve-sektor 

Ondertussen verdient onze mi
nister alle lof voor zijn suksesrijke 
en daadwerkelijke bijdrage tot het 
zo geprezen en noodzakelijke we
reldburgersschap van de Vlamin
gen * (pvdd) 

met met lege handen is naar huls 
gekomen 

Samen 
met bedrijfsleven 
Op 12 september 1983 onder

tekenden de minister van Finan
cien van de Tsjechische republiek, 
Jaroslav TIapak, en de Vlaamse 
gemeenschapsminister van Finan
cien en Begroting, Hugo Schiltz, 
een protokol waarin het voorne
men werd uitgedrukt om de uitwis
seling van informatie in de toe
komst verder te zetten Van 15 tot 
19 mei 1984 bracht Schiltz' ambt
genoot dan een bezoek aan 
Vlaanderen, waar hij gesprekken 
voerde met vertegenwoordigers 
van de financiële en industriële 
wereld, evenals met de leiding van 
het Vlaams Ekonomisch Verbond 
(VEV) en met de bij het VEV 
aanleunende technologiegroepen 
BIJ het slot van dit merkwaardige 
bezoek (hennner u de komst naar 
de IJzertoren) werd overeengeko
men de uitwisseling van informatie 
uit te breiden tot de behandeling 
van konkrete dossiers 

Dit IS vorige week gebeurd 
Want behalve Schiltz reisde ook 

ders' Technology waar hij onder 
de indruk kwam van het dynamis
me van het Vlaamse bednjfsleven 

Het doel van Schiltz' reis was, 
om in het kader van wat genoemd 
wordt „de politiek van de Vlaamse 
huizen in het buitenland", na te 
gaan of een dergelijk initiatief zou 
kunnen tot stand worden ge
bracht in Praag Dit vanuit de 
overtuiging dat het nuttig is om op 
het gebied van de ekonomische 
expansie ook oog te hebben voor 
de landen van Centraal-Europa 
Bovendien ziet Schiltz zo'n 
Vlaams Huis in Praag met uitslui
tend bestemd voor Tsjechoslova
kije, maar als een soort steunpunt 
voor alle Centraal-Europese lan
den, en vanwaaruit kulturele, com
merciële en industriële relaties 
kunnen opgebouwd worden 

Dit stemt overeen met de be
leidsverklaring van de Vlaamse 
regering, alhoewel dit met zo mak
kelijk in realiteit was om te zetten 
De Vlaamse Executieve begreep 
echter vlug dat dergelijke kontak
ten slechts mogelijk — en waar
schijnlijk ook slechts wenselijk — 
zijn in samenwerking met de privé-
sektor Het Vlaams Ekonomisch 

Samen met zijn Tsjechische kollega TIapak en de Tsjechoslovaakse vice-minister van Buitenlandse Handel, 
Pancir 
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Eerbiediging mensen- en volkenrechten 
Dringend autonoom Vlaams buitenlands beleid gevraagd 

Landelijk VOS-kongres 
op zondag 2 juni e.k. 

Volgende zondag 2 juni a.s. grijpt in Brussel het 
nationaal kongres plaats van de Vlaamse Oudstrij-
ders. Bij deze gelegenheid heeft het VOS-bestuur tij
dens een perskonferentie een aantal prangend aktue-
le grieven kenbaar gemaakt 

Biezonder opvallend hierbij is dat nieuwe tema's 
aangesneden worden. VOS houdt zich overigens 
reeds langer dan vandaag bezig met heel wat meer 
dan alleen de „stoffelijke belangen" van de Vlaamse 
oudstrijders. 

DIT jaar staat het VOS-kon
gres in het teken van de 
eerbiediging van de men

sen- en volkerenrechten. Voorzit
ter Vandezande: „Het is slechts op 
het moment dat bij ons en elders 
in de wereld deze fundamentele 
mensenrechten worden geëerbie
digd dat we kunnen verhopen dat 
er nooit meer oorlog komt Wij 
blijven de uitvoering behartigen 
van het testament van onze 
Vlaamse Ijzersoldaten: „Zelfbe
stuur" en „Nooit meer oorlog". 
Geaktualizeerd stellen wij dat de 
Vlaamse gemeenschep vandaag 
dringend behoefte en het volste 
recht heeft op een eigen buiten
lands beleid. Het primaire kader 
waarbinnen zulks moet gebeuren 
kan enkel het Europese zijn." 

Protokol 
In de marge van dit VOS-kon

gres heeft het nationaal bestuur 
ook enkele aanslepende discrimi
naties opgew/orpen Ook wat be
treft het statuut en de dienstaan-
wijzingen voor de gewetensbe
zwaarden 

Allereerst valt er veel kritiek te 
leveren op het protokol dat haast 
tien jaar geleden werd afgesloten 
tussen de „vaderlandslievende 
verenigingen" en de Belgische re
gering. De uitvoering ervan heeft 
betrekking op miljarden staatsuit
gaven. 

De burgers die oorlogsschade 
hebben geleden worden vergoed 
op basis van verdeelsleutels die 
na samenspraak met de vader
landslievende verenigingen 
„kracht van wet" hebben gekre
gen. 

Een voorbeeld van dergelijke 
„cenakelpolitiek" is precies de pro-
tokollaire overeenkomst van 7 no
vember 1975, die voor een termijn 
van tien jaar werd afgesloten, en 
waarbij vooral afgesproken werd 
geen „nieuwe kategoneen van 
rechthebbenden te scheppen". 

Het komt erop neer dat een 
beperkte en slinkende groep van 
rechthebbenden meer om meer 
kunnen genieten van een zeer 
bedenkelijke sinterklaaspolitiek 

De VOS stelt daarentegen dat 
al wie oorlogsslachtoffer is ge
weest te allen tijde moet kunnen 
als dusdanig erkend worden. 

Een ander prangend probleem 
betreft het taaikader bij het Natio
naal Instituut voor Oudstrijders en 
Oorlogsslachtoffers. Het waren 
de Vlaamse ministers Jean-Luc 
Dehaene en Firmin Aerts die op 
16 april 1985 hun zegen hebben 
gegeven tot blijvende discrimina
tie van de Vlamingen. 

Dit Instituut is niet zomaar één 
van de zovele instellingen die met 
staatsgelden werken. Het versluist 
nagenoeg 17 miljard frank. (Even 
vergelijken: gans de werking van 
de Vlaamse regering vergt mo
menteel niet meer dan 80 miljard 
werkingsmiddelen). 

In dat Instituut werken zo'n 300 
bezoldigden. En dit in een verhou
ding van 35/65 in het voordeel van 
de Franstaligen. 

Het is een prachtwerk van De
haene en Aerts. De VOS stelt dat 
die wantoestand dringend dient 
gewijzigd te worden. 

Gewetens
bezwaarden 

Ten derde stellen de Vlaamse 
Oudstrijders dat hun streven voor 
„Nooit meer oorlog" vanzelfspre
kend ook gepaard gaat met de 

verdediging van de belangen van 
de gewetensbezwaarden. 

Minister Nothomb heeft KB-
ontwerpen waardoor, na goed
keuring in het parlement de 
Vlaamse gewetensbezwaarden 
én bovendien het Vlaams socio-
kultureel leven in Vlaanderen ne
gatief dreigen gehypotekeerd te 
worden. 

Vorig jaar werkten 78 gewe
tensbezwaarden bij de Burgerbe
scherming, 298 in vezorgingsln-
stellingen en 555 in sociaal-kulture-
le instellingen. Tegenover 450 
franstaligen. 

De VOS vindt het onverant
woord dat minister Nothomb tal 
van Vlaamse gewetensbezwaar
den geen kans meer wil geven om 
zich in het sociaal-kultureel werk 
ten bate van de gemeenschap 
dienstig te maken. 

De VOS hoopt op een spoedi
ge beslissing van de Vlaamse Exe
cutieve, om in afwachting van een 

splitsing van het ministene van 
Binnenlandse Zaken, ook voor 
deze aangelegenheid gedeeltelij
ke beslissingsmacht te verwer
ven; door installatie van een bie-
zondere interministeriële advies
kommissie. 

Het VOS-kongres heeft plaats 
op zondag 2 juni in het VTB-VAB-
bondslokaal, Jacqmainlaan te 
Brussel. Kongresvoorzitter is mr. 
Herman Wagemans. Algemeen 
voorzitter H. Vandezande geeft 
het jaarverslag. Advokaat G. Du-
mon geeft een verslag over de 
evolutie van de „stoffelijke be
langen". De kongresbesluiten 
over de mensen- en volkenrech
ten brengt K. Baert De kongres-
rede wordt uitgesproken door 
Joris Dedeurwaerder. Begin 
14u. 30. Verdere informatie bij 
VOS: 02-217.34.65. 

Het trouwboetge moet u zelf betalen. 
"Wegwijs Gezondheid" krijgt u van ons. 

Als u binnenkort trouwt, en u heeft een reke 
ning bij de Kredietbank, krijgt u gratis een pracht
boek : "Wegwijs Gezondheid^ een uitgave van het 
Davidsfonds in samenwerking met de Universitaire 
Pers Leuven. Het Davidsfonds heeft met "Wegwijs 
Recht" reeds bewe7en specialist te zijn in praktische 
vraagbaken. 

Ook "Wegwijs Gezondheid" is zo'n handige 
gids. Om "Wegwijs Gezondheid" gratis te krijgen, 
hoeft u nauwelijks iets te doen. Een rekening ojjenen 
(als u er nog geen heeft) en bewijzen dat u echt 
trouwt. Dus... naar de KB komen met uw trouwbrief. 

Als u komt, krijgt u een formulier. Op dat 
formulier staan ook twee wedstrijdvragen. Elke 
maand belonen we het beste antwoord op die vragen 
met een pakket ter waarde van 25.000 frank: een 
KB-depositoboekje, een KB-kasbon en een KB-
Multibon. Bovendien krijgt elke winnaar nog een 
verrassingsgeschenk van onze verzekeringsmakelaar 
Almaver. 

Als een kado zo voor het grijpen ligt, waarom 
/OU u dan niet even langs komen .̂  

50JAAR 

Beter bij de bank van hier m 
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De „groene vrede 
van Greenpeace 

11 

rr 

Greenpeace is een internationale milieu-organizatie 
met vestigingen in vijftien landen: België, Nederland, 
Frankrijk, West-Duitsland, Denemarken, Zweden, 
Oostenrijk, Canada, Verenigde Staten, Australië, 
Nieuw-Zeeland, Spanje, Zwitserland, Luxemburg en 
Engeland. Het hoofdkwartier van Greenpeace is te 
Lewes in Zuid-Engeland. 
Daar worden de akties gekoórdineerd. Een portret 
van Greenpeace. 

HET doel van Greenpeace is 
dubbel een einde maken 
aan wantoestanden door 

een rechtstreekse konfrontatie 
met de verantwoordelijken, de wij
ze waarop mensen denken en 
handelen ombuigen in milieuvrien
delijke zin Daartoe maakt Green
peace uitsluitend gebruik van ge
weldloze akties 

Greenpeace beschikt over een 
zeilboot Greenpeace III, twee mo-
torschepen Rainbow Warnor (nu 
in de Stille Zuidzee) en Sinus (met 
als thuishaven Amsterdam, maar 
momenteel aan de ketting te Ant
werpen), de nvierboot Beluga 
(thuishaven Hamburg), de R128, 
een grote rubberboot, de hete
luchtballon Tnnity (twee jaar gele
den in beslag genomen door de 
Oostduitse autoriteiten en nog 
steeds met teruggegeven) en een 
aantal kleinere rubberbootjes voor 
bliksemsnelle interventies 

Historiek 
Greenpeace ontstond in 1970 in 

Canada uit protest tegen atoom-
proeven die de Verenigde Staten 
wilden houden bij het eiland Am-

chitka voor de kust van Alaska In 
1971 vertrokken twee schepen 
onder de naam Greenpeace naar 
het proefgebied De eerste kern
proef kon met worden voorko
men, maar Amerika gelastte — 
onder druk van de publieke opinie 
— de andere experimenten in dit 
gebied af Van 1972 en tot 1974 
werden gelijkaardige akties ge
voerd met de Greenpeace III bij 
het koraaleiland Mururoa, waar 
Frankrijk toen nog met boven
grondse kernontploffingen experi
menteerde 

In 1975 vestigde Greenpeace 
de aandacht op de commerciële 
walvisvaart en op de walvisjacht 
Greenpeace-vrijwilligers plaatsten 
zich met hun rubberboten tussen 
de Russische walvisvaarders en 
de walvissen Na een paar inciden
ten lag de jacht stil zolang Green
peace in de buurt was De akties 
leverden uiteindelijk resultaat op, 
want de Internationale Walvis-
vaartkommissie heeft een walvis-
vaartstop afgekondigd, die begin 
volgend jaar ingaat 

De Europese Gemeenschap 
heeft de invoer van huiden van 

jonge zeehonden verboden en de 
markt voor deze produkten is vol
ledig ingestort 

In 1983 werd voor hei eerst na 
de tweede wereldoorlog geen ra-
dioaktief afval m de Atlantische 
Oceaan gedumpt Momenteel zijn 
verschillende Europese landen be
zig met de afbouw van hun groot
schalige lozingen in zee van afval-
zuur uit de titaandioxideproduktie 

600.000 leden 
Greenpeace heeft zowat overal 

ter wereld leden, in totaal zo'n 
zeshonderdduizend Greenpeace-
Belgie draait de jongste tijd op 
voile toeren, onder impuls van de 

i. 

.>kk-> Si 

De twee Vlaamse leiders van Greenpeace de Bruggeling Karel Ameye 
en de Leuvenaar Martin Besieux 

Bruggeling Karel Ameye en de 
Leuvenaar Martin Besieux In ons 
land telt Greenpeace momenteel 
drieduizend leden, maar het leden
tal neemt toe Een steunend lid 
betaalt 400 frank, scholieren en 
studenten 200 frank Viermaal per 

jaar verschijnt de Greenpeace-
informatiekrant Greenpeace-Bel-
gie heeft zijn sekretanaat tegen
over het EG-gebouw nabij het 
Schumanplein te 1040 Brussel in 
de Cominesstraat 41, telefoon 02-
2301307 

I I 

I^NHET 
jRONr 

Na de operatie „Dun Zuur 

Sirius aan 
de ketting 

Greenpeace voert sedert 1980 een campagne 
tegen de chemische vervuiling van de zee in het alge
meen en tegen de lozing van afvalzuur afkomstig van 
de titaandioxideproduktie in het biezonder Het zuur 
wordt door verschillende Westeuropese bedrijven via 
een pijpleiding of per schip in zee gedumpt 

IN ons land zijn Bayer-Antwer-
pen met de Wadsy-tanker en 
NL Chemicals-Langerbrugge 

met het schip Faico samen verant
woordelijk voor de afvoer naar de 
Noordzee van 610000 ton afval
zuur per jaar 

In Nederland loost Tiofine, een 
bedrijf in de Botlet, elk jaar 

270 000 ton afvalzuur via een pijp 
in de Nieuwe Waterweg 

Blokkade 
Over de schadelijke gevolgen 

van de lozingen lopen de menin
gen sterk uiteen Greenpeace 
vindt de gangbare praktijken on
verantwoord zolang de onschade
lijkheid met onomstotelijk is bewe
zen Vandaar het jongste optre
den van Greenpeace tegen de 
FaIco- en de Wadsy-tanker Daar
bij slaagde het Greenpeace-schip 
„Sinus" enn het dumpen een tijd
lang te verhinderen Na het blok
keren van de Van Cauwelaertsluis 
in de Antwerpse haven werd de 
Sinus aan de ketting gelegd, in het 
kanaaldok recht tegenover de 
Bayerfabneken 

In een reaktie op de persde
monstratie van Bayer van 5 mei 
jongstleden, waaruit moet blijken 
dat de verdunde oplossing titaan
dioxide dnnkbaar is, plaatst Green
peace volgende verklanng van de 
Openbare Vlaamse Afvalstoffen-

De Sinus van Greenpeace nog 
steeds aan de ketting in de haven 

van Antwerpen 

maatschappij (OVAM)" „De huidi
ge verwijderingsmetode van het 
dun zuur die door de meeste 
titaandioxideproducenten (Bayer 
Urdingen uitgezonderd) wordt 
toegepast, is weimg milieuvnende-
lijk en op lange termijn zeer waar
schijnlijk schadelijk voor het mari-
neleven" 

Bovendien refereert Greenpea
ce aan professor Van Grieken van 
de Universitaire Instelling Antwer
pen, die zich met uitspreekt over 
biologische gevolgen bij gebrek 
aan gegevens Het onderzoek van 
professor Van Grieken dat Bayer 
aanhaalt, steunt enkel op chemi
sche analyses 

Vergunning 
verlengd 

Intussen heeft staatssekretans 
van Leefmilieu Aerts de „vergun
ningen" aan NL Chemicals en Bay
er, die op 20 mei jongstleden 
vervielen, met twee jaar verlengd 

Greenpeace vraagt een oplos
sing in de geest van de EG-nchtlijn 
van 1978, die de lozingen van 
titaandioxide-afvalzuur verbiedt, 
oorspronkelijk tegen 1 juli 1987, nu 
uiterlijk tegen 1989, al duikt hier en 
daar ook het jaartal 1991 opi 

Fabrieksdirekteur L Martin van 
NL Chemicals verklaarde in een 
interview voor de Vlaams-Nationa-
le Omroepstichting, zich aan de 
Europese richtlijnen ter zake te 
zullen houden, terwijl Bayer geen 
verklaring wou afleggen aan „poli
tieke" derden 

Volgens O V A M zijn beide be
drijven in staat om op middellange 
termijn een opwerkingsinstallatie 
van dun zuur in Vlaanderen op te 
nchten waarbij het gerekupereer-
de zwavelzuur terug in het pro-
duktieproces wordt opgenomen 

Roeland Dirks 

Op VNOS 
De Vlaams-Nationale Omroep

stichting brengt op vrijdag 31 mei 
op BRT 1 vanaf 19 u 20 een korte 
tv-reportage over de zeevervuiling 
en de Greenpeace-akties Karel 
Ameye van Greenpeace en L 
Martin fabneksdirekteur van NL 
Chemicals te Gent werken mee' 

30 MEI 1985 



12 

HIELPEN REEDS BIJ DE WASBEURT 
- j i i ^ s i ^ 

Wat velen onmogelijk achtten is deze week waarheid geworden. De varkentjesaktie „Winst '85' heeft bij Wij-lezers en VU-
mensen een ware golf van solidariteit veroorzaakt Deze week werd de onmogelijke kaap van 2 miljoen overschreden. De financiële 
dienst van het Barnkadenplein meldde ons dinsdag II dat precies 2.033.780 fr. mocht genoteerd worden. Wij houden eraan de velen, 

waar ook in Vlaanderen, van harte te danken voor deze milde gaven. „Samen sterkr naar 8 december toe! 

Lijst 14 
V.J., Oostende 
Dagobert Duprez, Kortrijk 
Anoniem, Brugge 
Ferdinand Verheyde, Watou 
Anoniem, St-Truiden 
Arthur Robberechts, Turnhout 
A. Broos, Tielt 
VU-afdelIng St-Gillis-Waas 
P.Y., Lauwe 
Bart Scharpe, Roeselare 
Johan Tack, Aalst 
Mare Van Extergem, Hoeilaart 
Anoniem, Mollem-Asse 
Kris Verguit St-Niklaas 
Anoniem, Zarren 
Jozef Seynaeve, Izegem 
Anoniem, Brugge 
Anoniem, Hasselt 
Betty Hayen, Lummen 
Anoniem, Antwerpen 
Anoniem, Hove 
Freddy Vanderhaeghe, Menen 
Maurits Passchyn, Meise 
Anoniem, Meise 
Anoniem, Berchem 
Pleter Pots, Mortsel 
Anoniem, Middelkerke 
Anoniem, Wetteren 
Alfons Van Nieuwenhuyze, Lebbeke 
Bertha Van Roose, Gentbrugge 
Adam Clau, Zingem 
Anoniem, Velgem 
Bruyninx, Wezembeek-Oppem 
Broos-Koninck, Antwerjjen 
Anoniem, Maaseik 
Jaak Cuppens, Maaseik 
S.M. Aalst 

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

500 fr. 
500 f r. 
300 f r. 
200 f r. 
100 fr. 
100fr. 

I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
5.000 fr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 

500 fr. 
I.OOOfr. 
3.000 fr. 

lOOfr. 
I.OOOfr. 
2.000 fr. 
5.000 fr. 
2.000 fr. 
I.OOOfr. 
2.000 fr. 

Brouwens-Uytterhoeven. 
St-Katelijne Waver 3.000 fr. 
Anoniem, Geel 2.000 fr. 
vu-afdeling Dessel 2.000 fr. 
Veillefon-Opsomer, Aalst 1.200 fr. 
Mare Lenaerts, Stabroek I.OOOfr. 
Jespers, Antwerpen I.OOOfr. 
S.P., De Panne I.OOOfr. 
Anoniem, Borsbeek I.OOOfr. 
Cleeren-Hendriekx, Alken I.OOOfr. 
Vanhorenbeek-Hayen, Herent 1.000 fr. 
Anoniem, Herentals 500 fr. 
Jef Thys, Westerio 2.000 fr. 
Jo Belmans, Geel 5.000 fr. 
R.M., Mortsel I.OOOfr. 
Anoniem, Middelkerke 2.000 fr. 
B.J.L, Zellik I.OOOfr. 
J.D., Middelkerke I.OOOfr. 
D.D.-DB., Deurie 500 fr. 
Herman Burghgrave, Grembergen 1.000 fr. 
Anoniem, Tielt 1 000 fr. 
C.M., Belsele 5.000 fr. 
H.H., Gent 5.000 fr. 
Gustaaf Driesen, Herenthout 3.000 fr. 
Anne Vandecasteele, Hekelgem 2.000 fr. 
Roger Baeeklandt, Middelkerke 2.000 fr. 
Jean Bos, Zonhoven 2.000 fr. 
Karel Stuer, Willebroek I.OOOfr. 
V.H.P., Denderleeuw I.OOOfr. 
Peeters-Nieasie, Middelkerke 1 000 fr. 
Jozef Cop, Kruibeke 1 000 fr 
Anoniem, Kortessem 2.000 fr. 
Mareel Verhoeven, Herentals I.OOOfr. 
Anoniem, De Pinte 2.000 fr. 
Anoniem, Lint 1 000 fr. 
Anoniem, Ingelmunster I.OOOfr. 
Egide Niville, Alveringem I.OOOfr. 
Anoniem, Aalst 200 fr. 
Anoniem, Landegem I.OOOfr. 

D.VA, Mortsel 
Frans Van Moorter, Erpe 
BULO-kantoormeubelen 
Herremans-Flint Londerzeel 
Joris Depré, Tervuren 
VU-vrouwen 
Hendrik Thys, Aartselaar 
Karel De Bauw, Asse 
Anoniem, leper 
C.N., Meise 
Mark Verhasselt Brussel 
Mark Ceenaeme, Zemst 
A.K., Sint-Niklaas 
D.D.S., Kessel-Lo 
Anna-Maria Roman, Petegem 
Laurent Van WIjnsberge, Assenede 
J. Bussels, Heehtel 
A.M., Hooglede 
Anoniem, Maehelen 
Eddy Priau, St.-Martens-Latem 
Johan De Veylder, Aalst 
Anoniem, Veldegem 
Vie De Winne, Dilbeek 
Anoniem, Hofstade 
Jos De Keersmaeeker, Sint-Amands 
Anoniem, Mol 
Lue Stikkers, Booischot 
Anoniem, Keerbergen 
H.H., Hasselt 
Ranschaert-Geers, Sleidinge 
Anoniem, Molenstede 
Advokaat Van Putten, Stabroek 
S.J., Kapellen 
Anoniem, Guizegem 
Troubleyn, Temse 
Anoniem, Brugge 
M.-Louise V Lerberghe, Menen 

300 fr. 
5.000 fr. 
5.000 fr. 
3.000 fr. 
2.000 fr. 
2.000 fr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
1.000 fr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 

250 f r. 
lOOfr. 

I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
1.200 f r. 

(vervolgt) 
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I 
Deze dagen la

zen WIJ het fl in-
, ^ terdunne maar 

^ ^ I Q boeiende cahier 
^ ^ i door de Vereni-

^ ^ ging van West-
vlaamse Schrij
vers uitgegeven 

^ ^ M . r ¥ niet teksten over 
^ ^ B ^ f f t ^ " v ^ " ^^ archi-
^ ^ / ^ ^ P tekt Huib Hoste 
^ ^ ^ ^ ^ r 1881-1957). 

^ ^ ^ ^ ^ Hoste wordt als 
^ ^ ^ m een van de meest 
^ ^ ^ ^ V gedreven achi-

^ ^ ^ ^ tekten van deze 
eeuw beschouwd en volgens 
Jaak Frontier die de brochure 
samenstelde, was hij „te groot 
voor arm Vlaanderen" 

Hoste huldigde m zijn werk 
een aantal beginselen die hem 
nog steeds herkenbaar maken, 
integratie van het gebouw in zijn 
omgeving, afwijzing van namaak, 
samengaan van konstruktie en 
funktie, enz_ 

Omdat hi| tijdens W O . II deze 
princiepen trouw bleef, was hij 
voor sommigen on-Vlaams en 
verdacht en voor anderen on
Belgisch omdat hij meewerkte 
met het Kommissariaat-generaal 
voor 's Lands Wederopbouw en 
dus ook verdacht. Repressie 
werd zijn deel 

90 o/o kitsch 
In 1947 liet Hoste zijn studie 

„Bouwen op het platteland" ver
schijnen Daarin trok hij onge
meen scherp van leer tegen de 
boerderij- imitaties die toen 
„landhuizen" noemden. Na haar
fijn de funktie van een boerderij 
beschreven te hebben, pakte 
Hoste genadeloos de „simili-
boerenwoning" aan 

Wie zijn teksten 40 jaar na 
datum leest, weet dat er niets 
veranderd is. De landhuizen van 
toen werden de fermettes van 
vandaag. Een pareltje van Hostes 
aanklacht- „Let er bv. op hoe de 
boer gordijntjes hangt aan de 
ramen waar wij er geen willen, 
zoals in de woonkamer; daaren
tegen willen wij er wel aan de ra
men van de dakslaapkamer, waar 
de boer er geen van doen heeft, 
daar zich aldaar zijn zolder be
vindt"-

Daarover ondervraagd vertelt 
een aannemer ons dat 90 "/o van 
de ± 2 0 huizen die hij per jaar 
bouwt, fermettes zijn. Met dezelf
de kenmerken als deze waarte
gen Hoste zo lelijk te keer ging. 
En hij somt er enkele op- zoge
zegd oude materialen, dakkapel
len, rood aarden tegels die als 
vensterdorpels moeten dienen, 
tot garage vermomde rijtuigen-
loods, enz_. 

Onze aannemer. „Hoste heeft 
nog steeds gelijk Als er in de 
huizenbouw iets bestaat als 
Vlaamse kitsch zijn het wel de 
fermettes die ik en mijn kollega's 
bouwen" 

En Hoste besluit zijn bewogen 
vertoog: „Wij kunnen dan ook dit 
soort architektuur (???) niet vol
doende aan de kaak stellen." 

En onze aannemer „Erover 
diskussiéren met mijn klanten 
doe ik lang niet meer. Da's t i jd
verlies." 



V. 
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Zaterdag 1 juni 
• BRT 1 - 1600 
Jim Thorpe alle Americas, film 
• BRT 1 -1800 
Tik t ^ 
• BRT 1 - 1805 
Plons, de gekke kikker, strip 
• BRT 1 - 1835 
Alles kits?!, diskussie 
• BRT 1 - 1900 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 2020 
Terloops 
• BfIT 1 - 21 05 
Dempsey en Makepeace, nieuwe 
serie 
• BRT 1 - 2235 
Sport op zaterdag 
• BRT 2 - 1945 
K.E.-wedstri|d viool 
• Ned 1 - 1620 
Mika, nieuwe jeugdsene 
• Ned 1 - 1657 
De sprook}esbruid, nieuwe 
jeugdsene 
• Ned 1 - 1739 
Nils Holgersson, stnpserie 
• Ned 1 - 1900 
De jongen dte de voetbalpool won, 
rseuwe serie 
• Ned 1 -1926 
Vijf tegen vijf, kwis 
• Ned 1 - 2028 
Het bloed kruipt, sene 
• Ned 1 - 2053 
Tussen wal en schip, serie 
• Ned 1 - 21 55 
Achter het nieuws, info 
• Ned 1 - 2235 
Sonja op zaterdag, praatshow 
• Ned 2 - 1912 
De los-vast spektakel show 
• Ned 2 - 1940 
De NCRV-eO-show, kwis 
• Ned.2 -2240 
Studio sport 
• Ned. 2-2310 
Der Millionencoup, thriller 

Zondag 2 juni 
• BRT 1 - 1045 
Koken ts kunst, laatste afl 
• BRT 1 - 11 00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 1400 
Bloemensorbet, kooktip 
• BRTl - 1415 
Grote Prijs van België formule 1, 
• BRT 1 - 1700 
De filozoof van Haeghem, sene 
• BRT 1 - 1800 
Tiktak 
• BRT 1 - 1815 
Liegebeest 
• BRTl - 1830 
The tripods, SF-sene 
• BRT 1 - 1855 
Toradja of Celebes, dok. 
• BRT 1 - 2005 
Sportweekend 
• BRT 1 - 2035 
Diana, sene 
• BRT 1 - 2125 
Yves Montand international, show 

• Ned 1 - 1910 
Zomer in Holland, film 
• Ned 1 - 1920 
De baby van mijn broer, film 

Jon Voight en Jane Fonda in de dramatische film „Coming home" van 
Hal Ashby (1978) over het trauma dat de Vietnam-oorlog nagelaten 

heeft (Vrijdag 7 juni om 20 u. 25 op BRT 1) 

• Ned 1 -2010 
VPRO-nieuws, info 
• Ned 1 - 2025 
August Strindberg, serie 
• Ned 1 - 21 25 
De angst voor AIDS, diskussie 
• Ned 1 -2220 
Dance black America, dok 
• Ned 2 - 1650 
Ijsberg in zicht, natuurdok 
• Ned 2 - 1730 
Oscar Peterson, dok. 
• Ned 2 - 1830 
Strawberry ice, ijsshow 
• Ned 2-2010 
Panoramiek, info 
• Ned 2 - 2045 
Oorlogsbruiden, dok 
• Ned 2 - 2235 
Marshall McLuhan, portret 
• RTB 1 - 1200 
Faire Ie point, debat 

Maandag 3 juni 
• BRT 1 - 1800 
Tik tak 
• BRT 1 - 2025 
Reilly, meesterspion; serie 
• BRT 1 - 2115 
Villa Tempo, rock en pop 
• BRT 1 - 21 55 
Schindler, dok 
• BRT 2-2010 
De Edison-tweeling, sene 
• BRT 2 - 2035 
Van coca tot cocaïne, dok 
• BRT 2 - 21 25 
Van Jeune Peinture trot Cobra, dok 
sene 
• Ned 1 - 1915 
Televizier magazine 
• Ned 1 - 2028 
Avro's puzzeluur 
• Ned 1 - 21 25 
De doornvogels, sene 
• Ned 1 -2255 
Karel van de Graaf, info 
• Ned 2 - 2020 
Festival, film 
• Ned 2 - 21 30 
Avontuur, spanning, sensatie; over 
waaghalzen 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag 
• RTB 1 - 21 00 
La prise du pouvoir par Philippe 
Petain, dok-film 

Dinsdag 4 juni 
• BRT 1 - 1800 
Tik tak 
• BRT 1 - 1850 
Frank Buck, nieuwe sene 
• BRT 1 - 2025 
Bill Cosby show, nieuwe sene 

• BRT 1 - 2050 
Tien jaar vernietiging, dok sene over 
het oerwoud 
• BRT 2 - 1400 
Tennis Roland-Garros 
• BRT 2 - 2025 
Peppermint Frieden, film 
• Ned 1 - 1746 
Alias Smith and Jones, serie 
• Ned 1 - 1900 
Candy Candy, sene 
• Ned 1 - 1920 
Ravioli, serie 
• Ned 1 - 2028 
De losprijs, sene 
• Ned 1 - 21 20 
Brandpunt zomer-café, info 
• Ned 1 - 2220 
Ik hou van jou, over de liefde 
• Ned 2 - 1945 
'n Gat in de muur, dok over Berliin 
• Ned 2 - 21 50 
Het gebeurde in de herfst, film 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag 
• Ned 2 - 2330 
Het ontstaan van Israël, dok 
• RTB 1 - 2000 
Sentiers du monde, 4 natuurdok 

Woensdag 5 juni 
• BRT 1 - 1800 
Tik tak 
• BRT 1 - 1805 
Midas, serie 
• BRT 1 - 2025 
Namen noemen, kwis 
• BRT 1 - 2110 
Truman in Potsdam, dok drama 
• BRT 1 - 2220 
Eiland, kultuur-info 
• BRT 2 - 1400 
Tennis uit Roland-Garros 
• BRT 2-2010 
De plet van het droge water, natuur
dok 
• BRT 2-2040 
Ich lade gern mir Gaste ein, show 
• Ned 1 - 1405 
Francis, de sprekende ezel; jeugdfilm 
• Ned 1 - 1710 
Varen op woest water, dok 
• Ned 1 - 1834 
Bedreigd, natuurdok 
• Ned 1 - 2033 
Voetballer van het jaar, show 
• Ned 1 - 21 35 
Het andere net, praatshow 
• Ned 1 - 2200 
Tros aktua, info 
• Ned 1 - 2235 
Een dagje naar buiten, thnller 
• Ned 1 -2315 
Holland country, show 
• Ned 2 - 1922 
Van gewest tot gewest, regionale info 

• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag, info 

Donderdag 6 juni 
• BRT 1 - 1800 
Tik tak 
• BRT 1 - 1835 
Webster, sene 
• BRT 1 - 1905 
Gevogeltefond, kooktip 
• BRT 1 - 2020 
Dempsey en Makepeace, sene 
• BRT 1 - 2110 
Panorama, info 
• BRT 1 - 2200 
Dallas, sene 
• BRT 2 - 1400 
Tennis uit Roland-Garros 
• BRT 2 - 1900 
Peutertuin en kleuterschool, info 
• BRT 2 - 2020 
Starkadd, toneel 
• Ned 1 - 1900 
Countdown, pop en rock 
• Ned 1 - 2028 
Call to Glory, sene 
• Ned 1 - 2115 
Ontwikkelingssamenwerking, dok 
over Mexico 
• Ned 1 - 2200 
Veronica sport 
• Ned 1 - 2240 
Mike Hammer, sene 
• Ned 2 - 1912 
Zeventien, laatste afl 
• Ned 2 - 2000 
Plaza, info 
• Ned 2 - 2040 
Emmy laat jou nooit alleen, TV-spel 
• Ned 2 - 21 45 
Duke Ellington en orkest, koncert 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag 

Vrijdag 7 juni 
• BRT 1 - 1800 
Tik tak 
• BRT 1 - 1820 
Emma en opa, sene 
• BRT 1 - 1830 
Star trek, SF-sene 
• BRT 1 - 2025 
De terugkomst, film 
• BRT 1 - 22.30 
Première extra, filmnnfo 
• BRT 2 - 1400 
Tennis uit Roland-Garros 
• BRT 2 -2015 
Koncert, klassiek 
• BRT 2 - 21 30 
Panorama, info 
• Ned 1 - 1530 
Vrouwtje teetepel, stnp 
• Ned 1 - 1746 
De Carsons, sene 
• Ned 1 - 1925 
Hotel de witte Raaf, sene 
• Ned 1 - 2028 
Bartje, sene 
• Ned 1 - 2155 
Hill street blues, sene 
• Ned 1 - 2240 
Cheers, sene 
• Ned 1 - 2305 
Hier en nu, info 
• Ned 2 - 1912 
Ted tijd, show 
• Ned 2-2015 
10de Wereld muziek concours 
• Ned 2 - 2030 
Hints, show 
• Ned 2 - 21 00 
Sport op vrijdag 
• Ned 2 - 21 40 
Mannen als bomen, Canadese hout
vlotters 
• Ned 2 - 2245 
Brief nr. 16, film 
• Ned 2 - 2330 
Koningin voor duizend dagen, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 1 juni 
Jim Thorpe - All American 
Amenk film uit 1951 met o a Burt 
Lancaster De levensgeschiedenis van 
de boerenzoon Jim Thorpe uit Oklaho
ma die op de Olympische Spelen van 
1912 twee gouden medailles won als 
vijf- en tienkamper Hij wordt meteen 
de held van Amenka (BRT 1, om 
16 uJ 

Zondag 2 juni 
War brides 
Canadese dramatsche film Bijna 
50000 Europese vrouwen reisden in 
de jaren na de oorlog naar Canada om 
daar herenigd te worden met de jon
gens die ZIJ tijdens de oorlog hadden 
leren kennen toen die in Europa sol
daat waren Voor met alle 50 000 vrou
wen verliep alles even plezierig 
(Ned.2, om 20u.45). 

Maandag 3 juni 
II pleut des cadavres 
Amenk thnller uit de detectivereeks 
„Mike Hammer" Wanneer Mike Ham
mers beste vriend, politiekapitein Pat 
Chambers, bij een drugonderzoek 
zwaar mishandeld wordt komt Mike in 
aktie (RTL, om 21 u) 

Dinsdag 4 juni 
Peppermint Freiden 
Duitse film uit 1983 met o a Peter 
Fonda De autobiografisch gekleurde 
hennnenngen van een kind tijdens en 
vlak na WO II (BRT 2, om 20u.25). 

Woensdag 5 juni 
Blonde Venus 
Annenk. film van Josef von Sternberg 
uit 1932 met o a Mariene Dietnch en 
Cary Grant 
Mariene Dietnch speelt een voormali
ge danseres die haar beroep weer 
opneemt om voor haar man een duur 
ziekenhuisverblijf te kunnen betalen 
Tijdens de afwezigheid van haar man 
papt ZIJ aan met een gangster-miljo
nair (D. 3, om 22 u. 30). 

Donderdag 6 juni 
Un été 42 
Amenk film uit 1970 Zomer '42 De 15-
jange Hermie heeft een stoeipartijtje 
geobserveerd van de „oudere" Dorot
hy In Henmies ogen is Dorothy een 
goddelijk wezen, hij droomt nog 
slechts van haar Terwijl zijn vnendjes 
op alle manieren proberen om in kon-
takt te komen met meisjes, denkt hij 
slechts aan Dorothy En dan gebeurt 
het wonder (RTBF 1, om 20 uJ. 

Vrijdag 7 juni 
Koningin voor duizend dagen 
Amenk historische film uit 1969 met 
o a Richard Burton en Genevieve Bu-
jold 
Burton vertolkt Hendnk VIII die na 
mislukte scheidingsonderhandelingen 
met de paus toch trouwt met zijn 
minnares Anna Boleyn Lang hield het 
huwelijk met stand Kort nadat Eliza
beth, hun dochtertje, was geboren en 
een zoontje dood ter wereld kwam, 
werden Anna en haar vier CO minnaars 
op bevel van Hendrik VIII terechtge
steld (Ned. 2, om 23 u. 30) 
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^nthouden 
Sedert een aantal jaren manifesteert de petroleum-

maatschappij BP Belgium zich ook op het sociaal-
kulturele vlak. Zo waren er de befaamde interscolaire 
verhandeling-wedstrijden. Nu ontplooit het bedrijf een 
aktief mecenaat in de plastische kunst Hierover werd 
zopas „BP Gallery" gepubliceerd, een lezenswaardige, 
magazine-achtige uitgave met een verantwoording en 
overzicht van de mecenaat-aktiviteiten. 

^nÉAoaclen 
Sedert een aantal jaren manifesteert de petroleum-

maatschappij BP Belgium zich ook op het sociaal-
kulturele vlak Zo waren er de befaamde interscolaire 
verhandeling-wedstrijden. Nu ontplooit het bedrijf een 
aktief mecenaat in de plastische kunst Hierover werd 
zopas „BP Gallery" gepubliceerd, een lezenswaardige, 
magazine-achtige uitgave met een verantwoording en 
overzicht van de mecenaat-aktiviteiten. 

Zoals beloofd deze week de laatste aflevering van 
ons mini-reeksje over kruiden en specerijen. Vedetten 
deze maal kruidnagel, kardemom en saffraan. Geven 
we deze laatste de eer van het begin, want saffraan is 
de duurste specerij ter wereld. 

En dat is begrijpelijk. 

IN de inleiding wordt gesteld 
dat de tijden van de „edele" 
individuele mecenassen 

voorbij zijn, en dat onze tijd een 
nieuwe vorm van aanmoediging 
van het kulturele leven tot stand 
heeft zien komen, die vooral uit
gaat van entiteiten gevormd door 
de ondernemingen. BP opteerde 
in die zin voor een tweevoudige 
aktie binnen de onderneming zelf. 

Enerzijds organizeert zij ten
toonstellingen van hedendaagse 
kunstenaars (die daar maar baat 
bij hebben) in de eigen galerijen te 
Antwerpen en Brussel. Anderzijds 
legt de firma een koliektie eigen
tijdse kunst aan, bedoeld om bij te 
dragen tot het welzijn van haar 
werknemers. Daarenboven letter
lijk uit het editoriaal: „Onze maat
schappij is vast besloten deze 
aktie voort te zetten en acht het 
haar plicht met de gekozen midde
len tegemoet te komen aan een 
kulturele behoefte die groter ge-

DE koninklijke apotekersver-
eniging van Antwerpen 
(KAVA) bestaat dit jaar 

150 jaar. 

Naast allerlei feestelijkheden 
wordt ook een tentoonstelling in
gericht onder het motto: „Uit de 
oude apoteek; wat de Antwerpse 
apotekers bewaarden..." 

Meer dan 300 voorwerpen (of 
reeksen voorwerpen) worden ten
toongesteld, naast een ware schat 
aan boeken. Oude Antwerpse far-
makopees (receptuurboeken) en 
kruidenboeken uit de 16de en 
17de eeuw, recipiënten en apote-
kerspotten in „Antwerps plateel" 
uit de 16de eeuw en allerhande 
voorwerpen uit de oude apoteek 
maken het voornaamste bestand
deel uit van de tentoonstelling. 

De tentoonstelling wordt bege
leid door een catalogus. „Uit de 
oude Apoteek" in het Snijdershuis, 
Keizerstraat 8 te 2000 Antwerpen. 
De tentoonstelling is open van 1 
tot 16 juni. Elke dag, behalve maan-

worden Is door het onzekere kli
maat en de moeilijke omstandighe
den waarin onze samenleving zich 
bevindt" 

Dit klinkt natuurlijk edelmoedig, 
maar zelden gebeurde mecenaat 
zomaar geheel vrijblijvend, wel
licht ook nu niet Tentoonstellingen 
organizeren is altijd een vorm van 
zelf-reklame en public relations... 
en het oordeelkundig aanleggen 
van een kunstkollektle is vaak een 
uitstekende belegging gebleken. 

Dat BP oordeelkundig te werk 
gaat blijkt uit enkele namen uit de 
veelzijdige koliektie: Leon De 
Smet, Frans Masereel, Edgard Tyt-
gat, Paul Maas, H.-V. Wolvens, 
Leon Spilliaert e.a. Hetzelfde geldt 
voor de exposanten: Pol Mara, Jef 
Wauters, Frank van Bommel, Her-
vé Lelong, Jan Cox, • De uitgave 
kan aangevraagd worden bij: Cor
porate Public Relations, BP nv, 
Nieuwe Weg 1, 2730 Zwijndrecht 

dag, van 10 tot 17 u. De toegang is 
gratis. 

DE naam van het kasteel van 
Wijnendale roept onmid
dellijk herinneringen op 

aan de lessen in „Vaderlandse 
geschiedenis". Toch is een bezoek 
aan dit Torhoutse kasteel een be
levenis. 

Het museumgedeelte van het 
kasteel werd aanzienlijk uitge
breid. Tot vorig jaar lag het aksent 
uitsluitend op het „bureau van ko
ning Leopold III", maar nu wordt 
eveneens aandacht besteed aan 
de volledig heringerichte 18de 
eeuwse keuken, en de grote goti
sche ridderzaal. Alwaar een evo-
katie met behulp van beelden van 
Maria van Bourgondië en haar 
gevolg, klaar voor het vertrek op 
jacht, de geschiedenis voor jong 
en oud weer tot leven zal roepen. 

Naast deze zalen op het gelijk
vloers kan vanaf dit jaar ook de 27 
meter hoge „donjon" worden be
klommen, vanwaar men een 
prachtig uitzicht heeft op het groe
ne Houtland. 

SAFFRAAN wordt gewon
nen uit de gedroogde 
stempel, het vrouwelijke 

orgaan, van de Crocus sativus 
bloem. Om 500 gram echte saf
fraan te maken heeft men 70.000 
bloemen of 210.000 stempels no
dig. De fijnste variëteit komt uit het 
zuidoosten van Spanje en heeft 
een aangenaam kruidige, scherpe, 
bittere smaak en een typische, 
doordringende geur. 

De korrekte oplossing van „Mee
spelen (81)" luidde: Voltaire, geboren 
In 1694, overleden in 1778. Wij kregen 
tientallen inzendingen, met de meest 
uiteenlopende antwoorden: van Blai
se Pascal tot Jean-Jacques Rous
seau. Uit de juiste kaartjes werd 
mevrouw G. Laureyssen, uit de Moei-
straat 48 te 9830 Sint-Martens-Latem 
uitgeloot Eerstdaags ontvangt deze 
WIJ-lezeres een boekenpakket 

Wij ontvingen ook twee reakties 
op vorige opgaven. De VU-voorzitter 
van Voeren, Raf Thomassen, wijst er 
ons op dat de ware voornaam van 
Ghandi (Meespelen 79) niet „Mahat-
ma", maar „Mohandas Karamtsjar" 
was. Mahatma is inderdaad een ereti
tel die Ghandi op latere leeftijd kreeg. 
Onze korrespondent uit Fryslan heeft 
eveneens gelijk wanneer hij zegt dat 
Adam Smith (Meespelen 80) geen 
Engelsman, maar een Schot was. Met 
onze ekskuses. 

In de oudheid gebruikte men 
saffraan op velerlei wijzen. In de 
Arabische landen deed men saf
fraan in parfums, in India voor het 
aanbrengen van de kastetekens 
op het voorhoofd van de rijken. 
Nu nog gebruiken zwangere mos
limvrouwen in India saffraan, om
dat men ervan overtuigd is dat de 
baby er een gezonde kleur door 
verkrijgt 

Kardemom lijkt wel een ver-

Hieronder de nieuwe kwis. Indien u 
het juiste antwoord meent te kennen, 
stuur dit dan onverwijld naar: WIJ, 
„Meespelen (83)', Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. Voor maandag 10 juni. 

DEZE week zoeken wij 
naam, geboorte- en sterf
datum van een Fransman 

die een aantal belangrijke werken 
bijeenschreef over de werking 
van de demokratie. Deze man, die 
vooral leefde tijdens de eerste 
helft 18de eeuw, hekelde de abso
lute monarchie en beschouwde de 
grondwettelijke monarchie als de 
beste staatsinrichting, omdat zij de 
grootste waarborg voor de vrij
heid bood in de scheiding van de 
machten. Onderstaand citaat ty
peert hem volledig. 

„Er zijn in iedere Staat drie 
soorten machten: de wetgevende, 
de uitvoerende aangaande de za-

kleurde beukenoot en komt voor
namelijk uit Sri Lanka en India. In 
deze landen, waar de vedische 
geneeskunde hoog aanzien ge
niet, gebruikt men kardemom bij 
klachten over de urinewegen en 
om overtollig vet kwijt te raken. 
Men kauwt er na de maaltijd ook 
op de rauwe peulen om de spijs-
vertetering te bevorderen. De 
Arabieren maken kardemomkof-
fie, een symbool van gastvrijheid, 
en geloven dat het produkt ook 
een krachtige liefdesstimulans is. 

De kruidnagel die wij kennen is 
de gedroogde bloemknop van de 
kruidnagelboom en heette in de 
oude oosterse literatuur „kippe-
tong-specerij". De Hollanders mo-
nopolizeerden vroeger op uiterst 
strenge wijze de handel erin, en 
vele inwoners van de Molukken 
hebben zware straffen ondergaan 
voor illegale kruidnagelverbou
wing. 

Hele kruidnagels worden met 
gerioeglijk sukses toegevoegd 
aan b.v. rode kool en bietjes, ge
stoofde uien, ingemaakt fruit bis
schop en kandeel. Gemalen kruid
nagel bevindt zich ook in de Friese 
nagelkaas. 

ken die van het volkenrecht afhan
gen, en de uitvoerende macht aan
gaande de zaken die van het 
burgerlijk recht afhangen. 

Door de eerste maakt de vorst 
of de regering wetten voor een 
bepaalde tijd of voor altijd en 
verbetert of schaft die af welke 
reeds gemaakt zijn. Door de twee
de maakt hij vrede of oorlog, zendt 
of ontvangt ambassades, hand
haaft de rust voorkomt invallen. 
Door de derde straft hij de misda
den of oordeelt de geschillen van 
de partikulieren. Men noemt deze 
laatste de macht om recht te spre
ken en de vorige de uitvoerende 
macht van de Staat (..J Als bij de
zelfde persoon of instelling van de 
regering de wetgevende macht 
verenigd is met de uitvoerende, 
dan is er geen vrijheid. CJ 

Er is ook geen vrijheid als de 
macht om te oordelen niet ge
scheiden is van de wetgevende en 
de uitvoerende. Indien zij was ge
voegd bij de wetgevende, dan zou 
de macht over het leven en de vrij
heid van de burgers willekeurig 
zijn: want de rechter zou wetge
ver zijn. Indien zij was gevoegd bij 
de uitvoerende macht dan zou de 
rechter de macht hebben van een 
verdrukker." 

^/\/èien 
„Kijken" raadt u deze week twee tentoonstellingen 

aan. Eén in het kasteel van Wijnendale te Torhout en 
een andere in het Snijdershuis te Antwerpen waar de 
Antwerpse apotekers hun eerbiedwaardige „oude 
rommel" hebben samengebracht 

Ter Langhestraet sa dansen we 
alst Brittenheir set voet aen on 
uyt Liverpool, een sprinckhaens\ 
die niet den bal dog wel de ceet v 
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Wie wil mee waterburcht opgraven? 

Archeologische 
jeugdkampen 
in Limburg 

In het Limburgse Millen (deelgemeente van Riemst) 
worden ook deze zomer de archeologische opgravin
gen voortgezet Het betreft een voormalige water
burcht Men vermoedt dat de vesting dateert uit de 
13de eeuw. 

Bij de opgravingen wordt gebruik gemaakt van 
schetsen en plannen uit de 18de eeuw. 

Het biezondere bij deze opgravingen is vooral dat 
ze telkenjare herhaald worden met jeugdkampen voor 
vrijwillige helpers, vanaf 16 jaar 

DE Millense waterburcht, 
hetzij de restanten ervan, 
IS met zomaar het voor

werp van archeologische opgra
vingen Men IS in Millen begonnen 
met archiefonderzoek en onder
zoek van de ruinerestanten 

Daarbij wordt het niet gelaten 
Er wordt beroep gedaan op de 
vakantiehulp van zoveel jongeren 
die tegelijkertijd een puike intro-
duktie krijgen over de archeologi
sche waarden en opzoekingspro-
jekten 

Efficiënt 

Dit jaar hebben de opgravingen 
als doel de kelders van de voor
malige waterburcht in plan te bren
gen en de slotgrachten te onder
zoeken 

Men IS er op uit dit historisch 
patnmonium met alleen te restau
reren, maar efficient aan te wen
den in het gemeentelijk leven 

Zo bij voorbeeld wordt er ge
dacht aan de mnchtmg van de 
gemeentelijke biblioteek in het 
pand, een kontakt- en vergader
ruimte voor jongerenorganizaties, 
permanente tentoonstellingsruim
te voor de „Geschied- en Oud
heidkundige knng van Millen" 

Drie uitstappen 

Bovenop is er de groeiende 
aktiviteit van de onlangs opgerich
te VVV-dienst van Riemst die hier 
een rekreatief informatiecentrum 
aan het uitbouwen is 

De archeologische opgravingen 
in Millen gebeuren in samenwer
king met de Provinciale Dienst 
voor het Kunstpatrimonium Er 
wordt dus een oproep gedaan tot 
jongeren vanaf 16 jaar Terloops, 
en met onbelangnjk, dient gemeld 
dat het om vijf kampen gaat met 
jongeren uit de Benelux 

Hier IS gelegenheid om zowel 
de Franse als Duitse taalkennis te 
vernjken 

Het eerste opgravingskamp be
gint op 15 juli (De volgende van
gen aan op 29 juli, 12 augustus, 2 
september en 16 september) 

Elk jeugdkamp duurt tien dagen, 
en voor het volledig pension wordt 
6 000 fr gevraagd 

Er IS met alleen de deskundige 
begeleiding door archeoloog Tony 
Waegman uit Zonhoven 

Behalve de werkzaamheden, 
ovengens in zomerse vakantie
sfeer, worden drie archeologische 
uitstappen gemaakt „Van burcht 
tot kasteel", „Gebruiksvoorwer
pen van prehistorie tot heden" en 
„Bouwkundig erfgoed Haspen-
gouw" 

Bovenop krijgen de jeugdige 
deelnemers een „inleiding tot de 
archeologie". 

Internationaal 

IS 

Van belang voor de liefhebbers 
ook nog te weten dat dient 

Detail van de „donjon" van de oude waterburcht in Millen 

ingeschreven te worden vóór 7 
juni e k Per kampperiode worden 
maximaal 12 deelnemers toegela
ten Het initiatief voor deze biezon-

'£SS msmBmmvtsBss mmmsmem 

De burgemeester van Waarschoot die plechtig de 
hand legt op de rechterschouder van deze devote 
plechtige kommunikant zal wel met gedacht hebben 
dat ZIJ jaren later politieke tegenstanders zouden 
worden 

Geboren en getogen in Waarschoot in het mooie 
landelijke, maar vooral melancholische Meetjesland 
werd ik al vroeg de baan opgestuurd. Als zoon van de 
bakker uit de Molenstraat was het al snel „mee op 
ronde" geblazen Eerst in de auto met vader, vanaf een 
jaar of negen met de bakfiets en gedurende een perio
de maakte ik de gemeente zelfs onveilig met een ech
te triporteur, kompleet met hond en al 

Als tienjarige snotneus belandde ik met triporteur 
én 80 braden in de overvolle sloot toen de hond het 
vertikte rechtdoor te lopen, maar achter de kat van 

Cyriel De Clercq aan wilde Ik denk er nog met een ze
kere tederheid aan terug Het was wel af en toe verve
lend te moeten werken op een vrije namiddag als an
deren konden voetballen, maar anderzijds leerde ik 
mensen kennen en. zij leerden mij kennen. 

Later ging ik dan naar de universiteit om ekonomie 
te studeren, maar ik bleef de bakkersstiel trouw. 
Tweemaal in de week om 3 u. 's morgens uit de plui
men en haast iedere dag een stuk van de broodronde 
was mijn rantsoen. 

Van huis uit was ik zeker niet als Vlaams-nationalist 
opgevoed, in Waarschoot hoorde iedereen katoliek en 
dus CVP'er te zijn en daarbij was de burgemeester 
een goede klant en bijna een vriend des huizes 

„Leuven Vlaams", dat gedurende mijn laatste jaar 
aan het St-Vincentiuskollege zijn beslag heeft gekre
gen, heeft mij de eerste politieke „schok" bezorgd. Ten 
tweede was er Fons Van Holderbeke — vele VU'ers 
kennen hem nog wel — die op Waarschoot furore 
maakte en die reeds een aangetrouwde neef Daniel 
De Poorter, had bekeerd Fons bracht mij bij de VU 
Ten derde was het feit dat ik als bedeesde Meetjeslan-
der na de universiteit in Brussel aan het werk kon, er 
de oorzaak van dat het Vlaams-zijn meer inhoud 
kreeg Wanneer Fons Van Holderbeke zijn aktiviteiten 
stopzette, heb ik zonder aarzelen het roer overgeno
men 

Onze VU-afdeling doet het behoorlijk goed en we 
hebben in de gemeenteraad een prachtige vijfkoppige 
fraktie die meer inhoud heeft dan de 14 „anderen" 
samen 

In 1983 kwam ik in opvolging van André Martens in 
de Oostvlaamse provincieraad, waar ik het distrikt 
Evergem dien te verdedigen Een jaar later werd ik dan 
als vertegenwoordiger van het arrondissement Gent-
Eeklo in de partijraad aangesteld en vandaar uit kwam 
ik in het bureau van deze partijraad terecht Ook dat 
weet mijn „peter" op de foto... 

De devote vormeling is gemeenteraadslid Alain 
Vervaet ("Waarschoot, 21 november 1950). VU-
provincieraadslid voor Oost-Vlaanderen. 

der leerrijke vakantiekampen 
heeft de bezielende begeleiding 
van VU-schepen Jan Peumans. 

Twee telefoons 
Niet alleen hebben de deelne

mende jongeren aan deze archeo
logische jeugdkampen de gele
genheid om op een ontspannen 
wijze kennis te maken met een 
ferme brok Vlaams archeologisch 
verleden, maar zijn er ook de 
mogelijkheden voor internationale 
kontaken en wordt er konkreet en 

c5 y Op zondag 
25 augustus 
is er een be
geleide wan

delzoektocht die vertrek aan de oude 
waterburcht van Millen. Vertrek tus
sen 13u.30 en 14u.30. 

Op BRT-TV 1 wordt Millen in de kij
ker genomen door „Boeketje Vlaan
deren" op zaterdag 24 augustus om 
19U.05 

praktisch bijgedragen tot restaura
tie van een stuk histonsch patri
monium 

BIJ archeoloog Tony Waegman 
kan men terecht met alle vragen 
omtrent de aktiviteiten tijdens de 
jeugdkampen. tel 011-21 2551 

Meer informatie over de organi-
zatie van deze biezondere vakan-
tie-aktiviteiten kan verkregen wor
den bij het gemeentebestuur van 
Riemst BIJ Dirk Van Rosmalen, 
tel 012-4529.22 
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Zaterdag 8 juni: 

Iedereen naar Hasselt! 
...Nog een tiental dagen en de Volksunie blaast mas

saal verzamelen. Onder het motto „Werk in een 
Vlaamse staat" wordt op zaterdag 8 juni a.s. betoogd 
in de straten van de Limburgse hoofdstad. 

Met deze nationale manifestatie wil de Volksunie 
een punt zetten achter haar voorjaarsaktie. En uiter
aard kan dit punt niet anders zijn dan een stevig 
orgelpunt! 

DE Volksunie moet massaal 
opstappen Ruim 7 000 
militanten wisten wij te 

mobilizeren bij de viering van 30 
jaar VU in het Gentse Kuipke 
Welnu, al die militanten moeten er 
op 8 juni opnieuw bij zijn 

Pas dan zal de betoging een 
duidelijk teken aan de wand zijn, 
een scherfde uiting van Vlaams 
ongenoegen en van de uitgespro
ken wil om het eigen lot in eigen 
handen te nemen Pas dan zal 
ondubbelzinnig blijken dat de 
Vlaamse en de sociale eisen éen 
en dezelfde stnjd vormen, dat in 
een Vlaamse staat het hoofd kan 
geboden worden aan de werk
loosheid en dat de Volksunie daar
voor borg staat 

Totale mobilizatie 
Het IS verheugend vast te stel

len dat de VU-plakploegen in ge
meenten en steden samen met de 
eerste lentezon in aktie geschoten 
zijn Ook meer en meer pamflet
ten, strooibiljetten en advertenties 
bereiken de redaktie 

Dat moet wel ' Want binnen 
enkele dagen moet heel deze ak
tie uitgroeien tot een massale aan
wezigheid in Hasselt Mocht u in 
uw gemeente nog geen affiche of 
pamflet bespeurd hebben, aarzel 
dan met en neem onmiddellijk kon-
takt met uw bestuur 

Evenmin mag uw afdeling afwe
zig blijven op 8 juni Meer zelfs, 
met één lid of militant mag afwezig 
blijven Tijdens de volgende dagen 

geldt onafgebroken de plicht tota
le mobilizatie Dit is een verkie
zingsjaar Iedereen moet naar 
Hasselt I 

Om 11 u. 
Om I V u wordt verzameld op 

het Kolonel Dussartplein, langs-
heen de ring van de Limburgse 
hoofdstad De plaatselijke afdeling 
verzekerde ons dat er van een 
wegvergissing geen sprake zal 
kunnen zijn Alle toegangswegen 
naar de stad worden dichtgeplakt 
met Volksunie-wegwijzers Rond
om het Kolonel Dussartplein zal 

parkeerruimte voorzien zijn voor 
wagens en autobussen 

Uiteraard vergeten wij onze af-
delings- en leeuwevlaggen met 
Ook spandoeken die de eigen 
streekproblematiek in de verf zet
ten, mogen met ontbreken Heel 
wat Limburgse afdelingen zijn bo
vendien druk doende met het aan
maken van wagens, waarop het 
tema „Werk in een Vlaamse staat" 
op een treffende wijze uitgebeeld 
wordt 

Vanuit het Kolonel Dussartplein 
wordt opgestapt doorheen het 
stadscentrum naar de Grote 
Markt In afwachting dat de 7 000 

Limburg ontvangt 
Hieronder drukken we de lijst af 

van de VU-afdelingen die verbroe
deren Voor de goede gang van 
zaken moet aangeraden worden 
dat deze afdelingen kontakt ne
men met mekaar voor praktische 
afspraken en dies meer Dit kan 
met bemiddeling van het Alge
meen Sekretanaat 

Nog enkele Limburgse afdelin
gen zijn vnj Ontgoochel hen met 
en neem vooralsnog, bij dit prach
tige weder, het initiatief er met uw 
afdeling een gezellige gezinsuit-
stap van te maken 

Affiigem 
blijft na de betoging te Hasselt 

waar het na een gezellige koffieta
fel naar het domein van Boknjk 
trekt 

leper 
begeeft zich met het hele arron

dissement naar het klooster van 
Kolen in Borgloon 

Dilbeek 
verbroedert met Maaseik, 

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

Aalst en 
St.-Denijs-
Westrem 

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

Laarne-Kalken 
laat zich 's namiddags in watten 

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

Kontich en Hamme 
hebben als eerste besloten 

Voeren met los te laten en trekken 
er met deze kersverse afdeling op 
uit 

Oudenaarde 
en Brussel 

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

Roeselare 
trekt er arrondissementeel op 

uit en liet het oog vallen op Genk 

Laakdal 
gaat de histonsche toer op en 

bezoekt het 2000-jarige Tonge
ren 

Mortsel 
gaat in op de koffietafel en het 

Koersels kapelletje van Benngen 

Wommelgem 
maakt een toenstische uitstap 

in de prachtige streek van het 
Lommelse 

VU-militanten daar ter plekke zijn, 
is enige animatie voorzien Maar 
bovenal zal op een korte meeting 
onder meer algemeen voorzitter 
Vic Anciaux het VU-eisenpakket 
toelichten en vooral de inzet van 
de komende kiesstnjd beklemto
nen. 

Te gast in Limburg 
Na de middag blijven heel wat 

afdelingen te gast in Limburg Zij 
moeten zich na de ontbinding van 
de betoging opnieuw naar het 
Kolonel Dussartplein begeven 
Daar worden zij opgewacht door 
hun gastafdeling 

En voor afdelingen die van geen 
ophouden weten 's avonds nodigt 
VU-Bilzen iedereen uit voor een 
gezellig samenzijn in het prachtige 
Rijkhoven 

Dit aangename mag echter het 
essentiële met uit het oog doen 
verliezen op 8 juni moet iedereen 
naar Hasselt' 

Borgerhout en 
Herenthout 

bezoeken de ondergrondse 
mergelgroeven van Riemst 

Sint-Amandsberg 
dat als eerste ingeschreven 

was, piknikt en wandelt in het enig 
natuurgebied rond Tessenderio 

Brugge 
met reeds 3 bussen wordt ont

vangen door kamerlid Jaak Ga-
bnels in Bree 

Machelen 
zoekt de Maasvallei op in het 

verre Dilsen 

Oostende 
kan met weerstaan aan het 

„Breugheliaanse" aanbod van het 
Limburgse Diep)enbeek 

Stabroek 
heeft het oog laten vallen op 

Maasmechelen in de prachtige 
Maasvallei 

BETOOG VOOR WERK 
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René Martens wint Bordeaux-Parijs 

Ceulemans-Van de Walle: 
van dezelfde soort 

Er gebeurt elke week 
wereld. Wij zetten de uit 

OFWEL verliest Anderlecht 
totaal onverwacht zijn 
eerste kampioenschaps

wedstrijd van het aflopende sei
zoen bij het schijnbaar totaal uitge
bluste KV Kortrijk, ofwel krijgt 
Freddy Maertens opnieuw een 
vergunning als beroepswielrenner 
uitgereikt, ofwel wordt de versle
ten Raymond Ceulemans nog 
maar eens wereldkampioen drie
banden, ofwel vloert Robert Van 
de Walle ergens in het Noorse 
Hamer vriend en tegenstander om 
voor het eerst in zijn weergaloze 
carrière Europees kampioen te 
worden in de eigen gewichtskate-
gorie Allemaal feiten en prestaties 
die op zichzelf beschouwingen 
waard zijn, maar ons ontbreekt de 
ruimte om er telkens breed en 
lang over uit te weiden 

Jaar rond... 
De verrichtingen van Van de 

iets in de bonte sport
sters even op een rijtje. 

Walle werden in onze kontreien 
vaak onderschat Die man leeft al 
tien jaar lang uitsluitend voor judo 
HIJ komt rond met de gelden die 
hem worden aangereikt door een 
prive-sponsor en door het Bel
gisch Olympisch Komitee Hij 
traint jaar in jaar uit dagelijks uren
lang Lijden en afzien is zijn levens
stijl Erkenning hoeft hij nauwel'jks 
te verwachten Wie in die sporten 
geen Olympisch kampioen wordt 
mag het vergeten In de tussenlig
gende vier jaar schenkt men am
per aandacht aan de geleverde 
inspanningen Van de Walle is een 
monument Hij wordt ouder en 
geraakt wellicht vlugger gekwetst 
Maar hij vecht met meer inzicht en 
beheersing dan voorheen Zijn 
technisch overzicht oriënteert de 
meeste duels Het heet dat Robert 
de stille ambitie koestert om ook in 
Seoel op het tatami te verschijnen 
Indien hij in Zuid-Korea geraakt zal 
het niet zijn om de hoop te vullen 

HIJ IS van de zeldzame soort die 
leeft om altijd te winnen 

Nieuw zuurstof 
Raymond Ceulemans is wellicht 

uit hetzelfde hout gesneden In 
Heeswijk Dinter hennnerde hij de 
Belgische sportwereld aan zijn be
staan In stilte had men zich reeds 
met zijn onvermijdelijke teruggang 
verzoend Niemand blifjt onklop-
baar Met die levenswet had Ray
mond zich reeds geruime tijd ver
zoend, maar die manier waarop hij 
(de kleinste) afstand nam van de 
onvermijdelijke Kobayashi mocht 
gezien worden 

Ceulemans' zoveelste titel 
schonk het klassieke biljart weer 
wat zuurstof De oude vertrouwde 
disciplines schijnen immers in de 
verdrukking te geraken nu de 
beeldbuis wordt overspoeld met 
snookerbeelden Zoveel specta
culairder en zoveel méér geld mee 
te verdienen Het laatste zal wel 
waar zijn, het eerste moet nog 
bewezen worden Wat nieuw is 
blinkt Maar het is wel waar dat 
„ons" biljart zich moet aanpassen 

DE rij talenten die volgend 
jaar achter de kazerne 
zullen spelen is indruk

wekkend Erwin Koeman en Grae
me Rutjes, een Nederlands A-
internationaal en de aanvoerder 
van Jong Oranje, Ronny Martens, 
eens de prijsschutter van Ander
lecht, Beveren en het in ontbinding 
verkerende AA Gent, Sylvano Go-
retti de bedreven en veelbeloven
de offensieve middenvelder van 
Sporting Charleroi en Gaston 
Boeckstaens, de ervaren verdedi
ger die in het voorbije seizoen 
vrijwel geen match miste bij Ant
werp 

Verbazing 
Men zou van minder achterover 

vallen en ons kleine voetballandje 
IS dan ook nog met over de verba
zing heen Hoe kan het en waartoe 
zal het leiden"? KV draaide in het 
voorbije seizoen gemiddeld voor 
zo'n vijfduizend toeschouwers 

Op halflange termijn wil men dit 
aantal proberen te verdubbelen 
Door het publiek een ploeg met 

aan de tijdsgeest Het moet zich
zelf proberen beter te verkopen 
Het moet de wedstrijdorganizatie 
en de seizoenkalender herdenken 

Niet enkel de judoka en de 
bilajrter eisen onze aandacht op 
Ook wielrenner Rene Martens die 
vorige zaterdag zowaar Bor-
deaux-Panjs op zijn naam schreef 
Wekenlange doelgerichte en in
tensieve voorbereiding leidden 
naar dit sukses Rene Martens, die 
Limburger die eerder al de Ronde 
van Vlaanderen zon, js een renner 
die meer vermag dan algemeen 
wordt vermoed René is te be
scheiden in zijn ambities Dat loont 
met in de wielrennerij waar men 
zich bij elke gelegenheid moet 
durven roeren Zijn overwinning in 
de langste ééndagswedstrijd van 
het seizoen vormt het zoveelste 
bewijs dat onze wielrenners op
nieuw toonaangevend zijn in de 
klassieke koersen Over het ron-
dewerk zwijgen we liever Profs of 
amateurs, de Vuelta, de Giro of de 
Vredeskoers jong en oud wordt 
er in de vernieling gereden Hoe 
kunnen we dat veranderen? 

Europese allures aan te bieden 
Maar er is meer KV bouwt loges 
die (voor een half miljoen per jaar) 
moeten verhuurd worden Wie za
ken wil doen in een voetbaltribune 
moet zijn potentiële klanten wat 
kunnen aanbieden Cordier, zelf 
een gewiekst zakenman, heeft 
daar handig op ingespeeld Hij 
hoopt drie vliegen in een klap te 
slaan een betere ploeg die Uefa-
cup-ambities mag koesteren, meer 
volk op de staan- en zitplaatsen en 
ten slotte ook verhuurde loges 

Maar dat is nog maar een kant van 
de medaille We kennen het doel 
en daar kan men moeiteloos be-
gnp voor opbrengen De middelen 
die worden aangewend zijn min
der doorzichtig Cordier zal wel 
met alleen zo diep in zijn zak 
getast hebben Al geloven we dat 
hij doelbewust een soort dubbel of 
kwijt speelt Hij heeft zelf altijd 
gezegd dat 50 % van de aan te 
wenden middelen in de extra-spor
tieve sfeer moeten worden ge
zocht Wellicht heeft hij die gevon
den, of hoopt hij ze alsnog te 
vinden 

Rene Martens, wekenlang doelge-
ncht leven 

Indien KV en zijn voorzitter in 
hun opzet slagen kan ons voetbal 
daar maar wel bij varen Het doem
denken dat momenteel overal de 
sfeer bepaalt wordt dan misschien 
doorbroken Maar het kan natuur
lijk ook anders KV zal er dan met 
veel beter aan toe zijn dan AA 
Gent dat nu toch bloedt uit vele fi
nanciële wonden Het is wel be
denkelijk dat een klub met zo'n rijk 
en trouw supportersbestand het 
met heeft kunnen waarmaken Het 
volstond dat Albert De Meester 
even op de rem drukte opdat de 
ganse wagen zou uit elkaar val
len Trouwens, Seraing dat vorig 
seizoen zijn ganse huis met heb
ben en houden verkocht maar 
desondanks het behoud in de eer
ste klasse kon verzekeren deed 
nu opnieuw zijn grootste talent 
van de hand Kabongo, de revela
tie van het voorbije seizoen, ver
trok voor vijfentwintig miljoen naar 
tweedeklasser Racing de Paris 
Seraing delgt alsmaar schulden 
Blijft natuurlijk de vraag of men zo 
kan blijven doorgaan Méér dan 
waarschijnlijk zal er volgend sei
zoen feller moeten worden gestre
den om het behoud Dit seizoen 
waren Racing Jet Brussel en Sint-
Niklaas duidelijk te zwak In een ar
moedige kompetitie waren zij met 
eens bedelaars 

De kloof, zo IS gebleken, tussen 
eerste en tweede, wordt alsmaar 
dieper en breder Mogelijk zal de 
terugschakeling van professiona
lisme naar semi-beroepsvoetbal 
daarin verandenng brengen Want 
dat die stap achteruit sportieve 
gevolgen zal hebben staat voor 
ons buiten twijfel Hij is evenwel 
onvermijdelijk Daarom hoeft men 
er ook met ongelukkig om te zijn 
Maar ook in het voetbal dreigen 
de armen armer en de rijken njker 
te worden Al schijnt die laatste ka-
tegorie ook voorzichtiger te ope
reren KV Mechelen blijkbaar uit
gezonderd 

Raymond Ceulemans. nog maar eens wereldkampioen 

Nieuwe miljoeneninvestering 

De gok van 
KV Mechelen 

John Cordier, de voorzitter van KV Mechelen, heeft 
ons voetbal overhoop gezet Door tegen alle verwach
tingen in opnieuw zwaar te investeren in voetballers
benen. 
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Film in Flanders op festival te Cannes 

Veel belangstelling 
maar 
geen prijzen 

19 

I 

Gewoontegetrouw brengen wij een nabeschou
wing bij het filmfestival van Cannes. 

Gewoontegetrouw een nogal eigenzinnige kijk, wij 
laten het aan de gespecializeerde pers over om zich 
uit te spreken over de vele buitenlandse inzendingen. 
„Wij" legt de nadruk op de Vlaamse inbreng te 
Cannes, deze viel dit jaar niet in de prijzen maar wekte 
wel de belangstelling op van een aantal speurneuzen 
van andere filmfestivals... 

CANNES '85 zou letterlijk en 
figuurlijk de „mei" van de 
Vlaamse en Waalse film 

worden Dust van Manon Hansel 
werdt getipt om in het kompretitie-
gedeelte van het filmfestival naast 
de hele groten voor de Gouden 
Palm te strijden, Permeke van het 
duo Storck-Conrad en Mary Jimi-
nez met Du verbe aimer en/of La 
moitie de l'amour zouden een 
plaatsje knjgen in „Un Certain Re
gard" en tn „La Semaine de la 
Critique", twee met onbelangnjke 
festivalonderdelen Maar het pak
te allemaal anders uit 

Grijs... 
De onderscheiden selektiekom-

missies lustten onze koek niet en 
stuurden het klavertje vier de film-
woestenij in d w z de filmmarkt op 
waar de kunstzinnige/artistieke 
film vogelvrij is Dust, Istambul 
(Mare Didden) en A Strange Love 
Affair (Eric de Kuyper) werden 
intussen wel opgevist door het 
filmfestival van Venetië van 28 
augustus tot 6 september as 

De kompetitiefilms van deze 
38ste festivaluitgave waren zoals 
het weer grijs met een schaars 
streepje zon Dat uiteindelijk een 
weinig opvallende (Joegoslavi
sche) film met de prachtig ironi
sche titel (Papa is op zakenreis) 
de Gouden Palm kreeg is met 
zozeer de verdienste van de film 
zelf maar wel van de grijze middel
maat van de andere films en te
vens — en met op de laatste 
plaats — van juryvoorzitter Milos 
„Amadeus Forman, Tsjech van 
geboorte en sedert jaren al aktief 
in het Westen (One flew over 
the Takin' off, Hair, Ragtime, 
enz) 

In Papa is op zakenreis van de 
30-jarige Emir Kusturica (spreek 
uit Koestoeritsja) worden de ge
volgen van de legendarische 
breuk dn 1950) tussen de Sovjet
unie (Stalin) en Joegoslavië (Tito) 
bekeken door de ogen van een 5-
jang jongetje wiens (stalinistische) 
vader in een werkkamp verdwijnt 
terwijl de jonge snaak is wijsge
maakt dat vader „een zakenreis 
maakt", een „reis" die drie jaar zal 
duren 

Op z'n Belgisch... 
De „Belgische" film was in volle 

ornaat op de filmmarkt in de kelder 
van het festvalpaleis aanwezig 
een unitaire Belgische stand (Urn-
bel), een aparte Vlaamse stand (al 
voor de derde keer in (Dannes) 
en een stand om de Waalse film 
te promoten (voor het eerst in 
Cannes) Het deed allemaal bela
chelijk „Belgisch" aan, zielig zelfs 
In plaats van konsekwent ook hier 
het federalisme toe te passen en 
éen Vlaamse en een Waalse ver
tegenwoordiging te sturen! 

Nederland, dat minstens het 
dubbele aantal films jaarlijks 
maakt had een heuse bioskoop in 
C ^ n e s (Star 1) afgehuurd om in 
projektes van Nederlandse films 
te voorzien en de films publicitair 
goed te kunnen begeleiden 

Artistiek stelt de Nederlandse 
film blijkbaar al even weinig voor 
als de Belgische Er was een lobby 
aan het werk geweest om éen van 
de selektieheren. Gilles Jacob, 
naar Amsterdam te halen en om 
hem alle Nederlandse films van 
het afgelopen jaar te laten zien 

Ten slotte was het al 11 jaar 
geleden dat er nog een Neder
landse film (Maneken van Niemeg-
hen) in het kompeötiegedeelte ge-
selekteerd was geworden 

Slechts Het Bittere Kruid (Van 
Oostrum) heeft Gilles Jacob hele
maal uitgezien maar ook deze film 
werd bij nader inzien te licht be
vonden voor het presigieuze festi
val van Cannes Toen op het einde 
van de festivaldagen de balans 
werd opgemaakt, bleek dat Het 
Bittere Kruid het best op de film
markt had gescoord De film, ge
maakt naar de gelijknamige auto
biografische roman van Marga 
Minco, heeft het over de ervann-
gen van haar joodse familie tijdens 
W O II 

In Cannes werd ook bekend dat 
de omstreden filmproduktiemaat-
schappij Cannon, goed voor een 
promotiebudget van 1 miljoen dol
lar voor 12 dagen Cannes, haar 
paraplu openhoudt voor twee Ne
derlandse filmmakers Fons Rade-
maekers verfilmt De Aanslag van 
Harry Mulisch en Ralph Inbar (rea-

Jan zonder Vrees klaar voor een wereldreis 

Dust van Manon Hansel, niet goed genoeg voor Cannes maar opgevist 
door de speurneuzen van het filmfestival van Venetië 

lizator van het bekende TV-pro-
gramma „Banana Split") zal een 
musical met de Dolly Dots gaan 
realizeren Give a girl a Break (bud
get 2 miljoen dollar') 

IVIade in Flanders 
Zaken zijn er in Cannes natuur

lijk ook gedaan Opvallend was 
wel de enorme vraag naar aktie-
films (50 %) en jeugdfilms 
(20 %) Bijgevolg lagen films als 
Wildschut en Jan zonder Vrees 
goed in de markt Bij de stand 
„Film in Flanders" noteerden we 
dus een grote belangstelling voor 
het hier dn de bioskoop) geflopte 
Wildschut Hongkong, Franknjk, 
Italië, VS (bioskoop) en Benelux, 
BRD, Spanje Quebec en Gneken-
land (video) terwijl de Italiaanse 
TV ook interesse had Interesse 
betekent niet dat er zomaar vnjbiij-
vend naar de prijs wordt gevraagd 
maar dat er wel degelijk (over de 
prijs) wordt onderhandeld 

Jan zonder Vrees VS kinder-
circuit in Frankrijk, Benelux Hong
kong (bioskoop) Frankrijk (TV) en 
Nederland, Gnekenland Spanje 
en Joegoslavië (video) Van Istam
bul werden de teaterrechten voor 
Frankrijk verkocht en uit Noorwe
gen en Spanje was er interesse 
voor bioskoopexploitatie 

Voorts was Gnekenland nog 
geïnteresseerd in de videorechten 
voor Dust en Istambul De Cana
dese TV had belangstelling voor 
De Leeuw van Vlaanderen en de 
Italiaanse voor Exit Exil van Luc 
Monheim 

En The Afterman van Zichem-
naar Rob Van Eyck (Mirliton, De 
Terugtocht De Aardwolf) heeft 
geschiedenis geschreven in de 
Belgische filmannalen Op basis 
van — overigens erg mooie — 
setfoto's (en dus niet op basis van 
het eindprodukt de film) werd 
deze science-fictionfilm verkocht 
aan Hongkong Taiwan Grieken
land, Cyprus (bioskoop) en BRD 
(video) Voorts is er belangstelling 
van het hogergenoemde Cannon 

voor bioskoopexploitatie in Neder
land, Israel, Groot-Bnttannie en 
Franstalig Canada The Afterman 
gaat over een man alleen-op)-de-
wereld die op zoek trekt naar 
leven en liefde na de Bom 

Maar nog meer is de Vlaamse 
film in trek bij een hele tnts buiten
landse filmfestivals Venetië (Dust, 
Istambul en A Strange love affair), 
Figueira de Foz (Istambul, Brus
sels by night Dust en Een Griekse 
tragedie), Locarno (A strange love 
affair), Montreal (Permeke) Gijon 
(Jan zonder vrees), Ontario (Exit 
Exil) Bergamo (Brussels by night), 
Lyon (Permeke), Haifa (Brussels 
by night) en nog een 10-tal andere 
minder bekende festivals' 

In de maak 
Twee projekten die nu in pre-

produktie en produktie zijn (Ti
gress en Exit Exil) zijn duidelijk in 
Cannes 1983 ontstaan Ook dit 
jaar zijn tijdens het filmfestival 
weer 4 a 5 scenario's (van o a de 
dochter van de grote Franse ko
miek Tati) voorgedragen voor ko-
produktie met Vlaanderen 

En dan zijn er nog tal van films 
die er aankomen Manhattan een 
kortfilm (20') van BRT-man Roland 
Lomme, Lena the circus of Death 
(H De Kempeneer) Berlin Place 
(Dominique Deruddere) Perfect 
Strangers (Marc Didden) en in 
pre-produktie zitten nog Tigress 
van Robert Van Ackeren een ko-
produktie van UGC en Multimedia, 
Harbinger van Robbe de Hert een 
samenwerkingsverband tussen 
Fugitive Cinema Antwerpen en 
CineTe Amsterdam Voorts is er 
nog sprake van Kohra' Kohra' 
(Guy Lee Thijs) Taxandria (Raoul 
Servais) Pnester Daens (Robbe 
de Hert), Mister Butterfly (Qon-
rad) en Babel Opera (Andre Del-
veaux) 

En als hier eens een mogelijke 
Gouden Palm zou tussen zitten' 
We kunnen er alleen maar van 
dromen 

Freddy Sartor 
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Ateliers-Voor-Overdag-Stabroek 

18 maanden 
werklozenwerking in Stabroek 

O p het VU-kongres „Werk in een Vlaamse Staat" werd er o.m. 
aandacht geschonken aan de werkloosheid en de maatschappeli jke 
gevolgen ervan. Er werden een aantal voorstel len uitgewerkt om de 
begeleiding van de werklozen in Vlaanderen konkreet aan te pakken. 
In Stabroek is er, op initiatief van VU-gemeenteraadsl id Koen Raets, 
sinds oktober 1983 een gemeentel i jke werklozenwerking aktief. 

Na uitvoerrg overleg binnen het VU-
bestuur stelde Koen Raets aan de 
gemeenteraad de basispnnciepen van 
een gemeentelijke werklozenwerking 
voor Eerste belangrijk punt was het 
zuilendoorbrekend karakter van een 
gemeentelijke werking Het gaat inder
daad met op dat men de werklozen 
gaat onderverdelen in geel, rood, 
blauw of welke andere kategorie dan 
ook Tevens moesten de werklozen in 
belangrijke mate zelf de verantwoor
delijkheid voor dergelijke werking dra
gen 

Zinvol 
De werklozenwerking moest ook 

een zinvolle tijdsbesteding voor de 
werklozen bieden Deze tijdsbesteding 
moest zowel de beroepsbekwaamheid 
van de werklozen, als hun weerbaar
heid t o v de gevolgen van de knsis 
verhogen De werklozenwerking 
moest ook informatie verschaffen over 
de rechten en plichten van de werk
lozen 

^V.<.N 
et 

Om de werklozenwerking zo opti
maal mogelijk op te starten vroeg 
Koen Raets om een dubbele enquête 
te houden onder de werklozen In de 
eerste enquête werd door de gemeen
te aan de werklozen gevraagd of zij in
teresse hadden voor een werking en 
in welke richting deze werking moest 
lopen De tweede enquête gebeurde in 
samenwerking met de RVA en gaf een 
beeld van de scholingsgraad en be
roepsbekwaamheid van de werklozen 
in Stabroek 

Op de gemeenteijke enquête kwa
men een 100-tal positieve antwoorden 
binnen De gemeente telde op dat 

ogenblik 700 werklozen (uitkenngs-
gerechtigd) Op een open vergadenng 
ging de werklozenwerking officieel 
van start Op die vergadenng werd 
door de werklozen de nadruk gelegd 
om hun isolement te doorbreken 
Daarom werd gevraagd om alle aktivi-
teiten voor alle „thuis"-zitters open te 
stellen Om dezelfde reden werd de 
werklozenwerking „Ateliers-Voor-
Overdag-Stabroek" genoemd 

Op dit ogenblik werken er een 6-tal 
ateliers naad, automekaniek, dactylo, 
Franse taal (beginners en gevorder
den), informatie In de nabije toekomst 
zal gestart worden met informatica en 
metselen Elk atelier kan gevolgd wor
den door werklozen met vrijstelling 
van stempelkontrole Een 100-tal werk
lozen werken aan dit initiatief mee 
Ook het aantal aktieve thuiszitters ver
hoogt langzaam maar zeker Wie meer 
informatie wil over AVOS, kan steeds 
terecht bij Koen Raets, Palmenlaan 50, 
2091 Stabroek-Hoevenen Tel 
03-6647504 

Fernand Engelbeen, 
Afdelingsvoorzitter 

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 Vrije Alliantie studieda
gen over de regionale politiek in Euro
pees perspektief 

Donderdag 6 juni 
I o u Verwelkoming door EVA-

voBrzitter Jaak Van De Meulebroucke 

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

I I u. 30- „Regionalisme, welke stra
teg ie ' " Inleiding Willy Kuijpers Deel
nemers M Columbu, hd EP (PSDA), 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 Katalonie), R 
Mac Gharry (oud-vice-eerste-minister 
en minister van Landbouw en Finan
cien van de Ierse Republiek), M Melis 
(voorzitter van de autonome regenng 
van Sardinië), H Schiltz (minister van 
Financien en Begroting van de Vlaam
se gemeenschap), JR Guevarra (mi
nister van Justitie van de autonome re
gering van Baskenland), moderator R 
Bosschaert, journalist 

Info 
Inschrijvingen en inlichtingen EVA-

Sekretanaat p/a Europees Parlement 
Kantoor 357 en 358, Belliardstraat 97-
113,1040 Brussel, tel 02-23425.64 en 
02-2301680 

Dat de VU het met alleen bij praten houdt bewijst de pamflettenaktie rond „ Werk in een Vlaamse Staat', vrijdag 
24 mei II aan de stempellokalen' (foto Geert De Soeie) 

Proloog top „ 2 0 " 
M e t v reugde stel len w i j vast dat naast de „k lassieke" w/ervers 

een handvo l „n ieuwel ingen ' en VU-afde l ingen lekker doorgaan 
met abonnemen ten w e r v e n Z i j hebben gelijk, wanneer w i j in het 
najaar met een n ieuwe w e r v i n g s tar ten zul len zi j een s tev ig 
pot je pun ten hebben gespaard Ó f zoals doorduwer Hugo Rog
geman, leider in de p ro loog , het z o kernacht ig u i tdrukt „Wij-
werven is een doorlopende opdracht!" 

1. Hugo Roggeman, Gentbrugge .. 
2. VU-Harelbeke 
3. Anny Lenaerts, Wilrijk 
4. Hans Missiaen, Roeselare 
5. Luk Mortelmans, Nijlen 
6. Jan Caudron, Aalst 
7. VU-Londerzeel 
8. Georges Raes, Ledegem 
9. VU-Boortmeerbeek 

vu-Brussel 
11. Willy Alloc, Aalst 

Ivo Coninx, Genk 
Herman De Wulf, Wetteren 

14. Walter Peelers, Hamme 
Erik Vandewalle, Izegem 
VU-Assebroek 

17. Jan D'Haeze 
18. Paul Van Grembergen, Ertvelde 

Piet Vansintjan, Alsemberg 
VU-Arendonk 
VU-Assenede 
VU-Tielt-Winge 

Punten 
deze week 

30 
60 
— 
15 
— 
38 
60 
— 
— 
36 
— 
45 
15 
42 
— 
— 
9 
— 
— 
— 
— 
-

Punten 
totaal 

237 p. 
105 p. 
96 p. 
90 p. 
87 p. 
83 p. 
60 p. 
57 p. 
51 p. 
51 p. 
45 p. 
.45 p. 
45 p. 
42 p. 
42 p. 
42 p. 
39 p. 
30 p. 
30 p. 
30 p. 
30 p. 
30 p. 

VU-Gentbrugge- Ledeberg informeert: 

„Noodplan tegen 
werkloosheid" 

Senator Oswald Van Ooteghem, die 
op 14 maart het „Noodplan ter bestrij
ding van de jongerenwerkloosheid" bij 
de senaat indiende geeft uitvoeng uit
leg over het VU-tewerkstellingsplan 

Wie hierover meer te weten wil 
komen, of vragen wil stellen, komt op 
zondagmorgen 2 juni om 10 u 30 naar 
cafe „Pocher de Cancale", Brusselse
steenweg 15, aan de Keizerpoort te 
Ledeberg 

Daar zijn ook teksten van het wets
voorstel ter beschikking 

Aan alle aanwezigen wordt een gra
tis apentief aangeboden Iedereen die 
belangstelling heeft voor het prangend 
probleem van de jeugdwerkloosheid is 
welkom 

Onmiddellijk werk verschaffen aan 
tienduizenden jonge mensen, en op 
termijn aan iedereen in Vlaanderen, 
dat kani 

Meer inlichtingen sekretariaat VU-
Gentbrugge-Ledeberg - Telefoon 
091-311941 

Hugo Schiltz of... 

„2B jaar bouwen aan Vlaamse staat" 
Onder het motto „Hugo Schiltz 2 " 

jaar bouwen aan onze Vlaamse staa 
wordt op 1 juni 1985 in het Alpheusd; I 
Filip Williotstraat te Berchem een fee; 
telijke namiddag aan Hugo Schiltz aai 
geboden 

Sprekers op de viering zijn Gerar 
Bergers Reimond Mattheyssen 
Frans Baert. Paul Van Grembergen, e 
voorzitter Vic Anciaux 

Wannes Van de Velde, de Vaganten 
en 't Fanfareke dragen bij tot d 
feeststemming 

Wie aan deze viering wil deelnemen 
wordt er om 15 u 30 verwacht Toef 
graag het arrondissementeel sekreta
riaat Jozef Liesstraat 2 te 2018 Ant
werpen van uw komst verwittigen Een 
receptie wordt aangeboden 
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mijn 
vlaand ren 

heb 
hartlijk 

lief 
VU-Olen: jong en aktief 

Sinds enkele maanden bestaat er 
een plaatselijke VU-werkmg in Olen 

Vier bestuursleden offeren heel wat 
van hun vnje tijd op om de nu nog klei
ne afdeling groot te maken " 

WIJ werken aktief rond het verkie-
zingstema „Werk in een Vlaamse 
Staat" en hopen daarbij dat de Die
naars kunnen overtuigd worden van 
het goede en onbaatzuchtige van het 
Vlaams-nationalisme 

Met slechts enkelen en met de 
verkiezingen voor de deur zijn wij ons 

bewust van de grote inzet die nodig zal 
zijn Onze idealen alleen volstaan met 
om mee te helpen aan een VU-over-
winning, er zijn ook centen nodig Om 
geld in het bakje te krijgen, hebben wij 
twee zelfklevers laten drukken Een 
zelfklever die bovendien tegen regen 
bestand is kost slechts 20 frank 

WIJ zullen er ook zijn op 8 juni in 
Hasselt Wilt U echter zeker spelen, 
maak dan nu een bestelling over aan 
Jef Appels, Geelseweg 43 te 2430 
Olen Telefoon 014-2168,57 (na 18 
uur) Rek 001-1393541-18 

Berthouderskring Groot-Mechelen 

Bezoek aan Parlement 
en Brussel 

De Berthouderskring Groot-Meche
len organizeert op zaterdag 15 juni a s 
een geleid bezoek aan het parlement 
gevolgd door een bezoek aan het 
„oude Brussel" 

Met autocar om 9 uur stipt aan het 
Vlaams-Nationaal Centrum, Ontvoe-
nngsplein 1 (nabij het Nekkerspoelsta-
tion) te Mechelen 

Om 10 uur leidt kamerlid Joos So-
mers ons rond in de gebouwen van het 
parlement en vernemen we wat over 
de werking en de eigenaardigheden 
van Kamer, Senaat en Vlaamse Raad 

Om 12 u 30 maaltijd in typische 
Brusselse „gelegenheid" volgens eigen 
behoeften en middelen Men mag ook 
boterhammen meebrengen 

Om 13 u 30 geleid bezoek aan het 
„Oude Brussel" met een gids Met de 
autocar en gedeeltelijk te voet bezoe
ken we de interessantste plaatsen in 
het hartje van Brussel 

Rond 18 uur terugtocht naar Me
chelen 

Deelnemingsprijs 200 fr autocar-
en chauffeurkosten en betaling gids 
voor het „oude Brussel" inbegrepen 

Wie aan deze aktiviteit wil deelne
men gelieve in te schrijven en te 
betalen voor 7 juni aanstaande in het 
VNC-Mechelen, Ontvoenngsplein 1, 
tel 015-209514 Het aantal plaatsen is 
beperkt (onder meer door de veilig
heidsnormen opgelegd bij het parle-
mentsbezoek) 

ZO^K€RC) 
• W i e wi l V laamsvoe lende o u d e 
d a m e laten i nwonen en ve rzo rgen 
( voo rwaa rden o v e r e e n te k o m e n ) 
Schr i i ven buree l blad onder le t ters 
V .K Tel 03-4404577 (voormiddag), 
03-4495643 (na 19 u ) (Adv 80) 

ALLE ROUWKLEDING 
voor dames en heren 

De meest uitgebreide kollekties 
zwart en grijs 

voor dames en heren. 
Alle denkbare maten ! 

Alle retouches worden direkt gedaan 
tenA/ijl U rustig van een koffie geniet 

De Grote Belgische Modezaak 

SUCCES KLEDING MEYERS 
Boomsesteenweg 35 Aartselaar 

Oude Autostra(Je Antwerpen-Boom-Brussel 
OPEN alle dagen van 9 lot 18 uur - vrijdag feest- en koopjesavond lot 

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

w& 
Naar Hasselt 

21 

VU-Wommetgem 
VU-Wommelgem met de bus naar 

Hasselt Vertrek om 9 u 30 op het 
Kerkplein Pnjs per persoon 150 fr 
Prijs per gezin 300 fr (met scfiool-
gaande en w/erkloze kinderen) Na de 
betoging bezoek aan Lommei Inscfinj-
ven bij Ward Herboscfi en bij de 
andere bestuursleden 

VU-Kontich 
Op zaterdag 8 juni ek 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 fiet 
kasteel van Teuven, dat onlangs werd 
aangekocfit door de Vlaamse rege
ring 

Kosten 200 fr Inscfinjven Hilde 
Hermans, tel 457 8715 en Jan Wam-
bacq, tel 457 3170 

VU-Mortsel 
Afdeling Mortsel maakt de verplaat

sing naar de betoging te Hasselt per 
autobus 

Prijs 150 fr per persoon 

Vertrek om 9 u 30 op de parking 
van het gemeentehuis 

Na de betoging ontvangst door de 
VU-afdeling Beringen met wandeling 
naar het Koersels kapelletje en daarna 
koffietafel 

Inschrijven bij J Van de Wouwer, 
Deurnestraat 80, tel 4490356 

VU-Borgerhout 
De afdeling Borgertiout 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 250 fr Kinderen 12 j 75 fr 

Na de betoging bezoek aan de 
Limburgse afdeling Riemst 

Inschrijven bij T Van Dooren, Le-
ninstr 30, tel 2359444, M De Co-
ninck, Kard Cardijnplem 7, 3220806, 
J De Scheerder, Fr De Vriendtstr 2 1 , 
Kns Dick, tel 2373497 

vu-
en-Kessel-Bevel 

De VU van Nijlen-Kessel-Bevel be
toogt mee te Hasselt op zaterdag 8 
juni te Hasselt Een autobus vertrekt 
om 9 30 u aan lokaal Kempenland, 
Herenthoutsesteenweg 53 te Nijlen 

Er zijn opstapplaatsen voorzien te 
Kessel St-Lambertuskerk om 9 uur, te 
Bevel Parochiezaal om 915 u 

Na het ontbinden van de betoging 
zijn onze mensen vnj tot 16 uur 

Knapzak meebrengen Vertrek van
uit Hasselt rond 16 uur, thuiskomst 
omstreeks 17 uur 

Inschrijvingsprijs Volwassenen 
150 f r , kinderen ouder dan 6 jaar 
75 f r , kinderen tot 6 jaar gratis 

Tot 1 juni kontakt opnemen met 

NIJLEN Jozef Lemmens, Zandlaan 
36 (tel 481 7312), Luk Mortelmans, 
Zandlaan 59, (tel 4816752), Linda 
Aerts, Loze Bareel 41 (tel 481 8526), 
Guido Bernaerts, Mezenlaan 5, Bart 
Van Leemput, Bevelsesteenweg 39, 
Lode Van Dessel, Zindvekenvelden 8 
(tel 48182 76), Walter Caethoven, 
Zandvekenvelden 12A, (tel 481 8570) 

KESSEL Leentje Van Dessel, Me
relstraat 29, Bruno Van Camp, Ring-
straat 15 (tel 4806162), Jef Van 
Weert, Merelstraat 21, (tel 4801062) 

BEVEL Jef Van Assche, Nijlenses-
teenweg 104, (tel 481 8533), Walter 
Vercammen, Nijlensteenweg 98, (tel 
4817421), Andre Marien, Laarstraat 
13A, (tel 4816318) 

Naar Hasselt 

ANTWERPEN 
MEI 

31 BERCHEM. ,Laat Liedren weerklinken" 2de volkszangavond m m v 
het Familiekoor uit Borgerhout om 20 u in het Kultureel Centrum 
Berchem, Dnekoningenstr 126 

JUNI 

10 

15 

16 

16 

EKEREN. Sociaal dienstbetoon Bart Vandermoere van 13 u 30 tot 
14 u 30 in zaal , De Boterham", Veltwycklaan 23 te Ekeren 
SCHOTEN Voorstelling „TAK-film" door Wim Maes Filmfonds, 
Gemeentelijk Ontmoetingscentrum, Cogelshof Aanvang 20 u 30 
WOMMELGEM Dienstbetoon in Den Klauwaert van 11 u tot 12 u, 
door Jef Van Haesbroeck 
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-WiInjk 
SCHOTEN Ijzerbedevaartavond georganizeerd m samenwerking 
met VTB, in het St-Michielskollege Papenaardekenstraat Inkom vnj 
BONHEIDEN-RIJMENAM Aspergefeest van de VU-afdelmg Vanaf 
19 u in het Weynshof te Rijmenam 
WOMMELGEM Met autocar naar betoging te Hasselt Namiddag 
bezoek aan Lommei 150 fr per persoon, 300 fr per gezin, school
gaande kinderen gratis Inschrijven bij Ward Herbosch 
HEIST-OP-DEN-BERG Georganizeerde deelname aan de VU-
betoging te Hasselt Opstap Unie Heist 9 u 30 Prijs 100 fr per per
soon, kinderen gratis Na afloop onmiddellijk terug naar huis Org 
VU-Heist-op-den-Berg 
ANTWERPEN Busreis naar de betoging „Werk in Vlaanderen" met 
nadien bezoek aan de champignonkwekerijen te Riemst 
KONTICH. Met autobus naar Hasselt en Voeren Kosten 200 f r , 
inschrijven tel 457 31 71 
KONTICH: 11 uur, lokaal Alcazar zitdag prov raadslid Bart Van Der 
Moere samen met VU-gemeenteraadsleden 
SCHOTEN- Vlaamse avond in het teken van de Vlaamse gezellig
heid, met samenzang Lokaal 't Voske, Verbertstraat 145 Aanvang 
20 u 30 
STABROEK: 5de Barbecue in het lokaal van de Vnje Schutters, Oud 
Broek te Stabroek Aanvang 19 u Prijs 350 fr, 150 fr voor een kin
derschotel Voorinschrijving tot 12 juni bij Fred Van Maldeghem, Po-
pulierenlaan 17 te Hoevenen, tel 6649359 Organizatie VU-Sta-
broek 
WOMMELGEM: Dienstbetoon in Den Klauwaert van 11 u tot 12 u 
door Bart Vandermoere 
ANTWERPEN: 14 u 30 Heidewandeling met de ganse familie, vertrek 
aan het station Heide-Kalmthout 

Sociaal dienstbetoon te Nijlen 
Lode Van Dessel (1 ste schepen en 

schepen van Openbare Werken) elke 
vnjdag van 18 tot 19 uur in het ge
meentehuis te Nijlen en van 19 tot 
20 uur in het gemeentehuis te Kessel 

Jef Van Assche (schepen van 
Landbouw en Ruimtelijke Ordening) 
elke zaterdag van 10 tot 11 uur in het 
gemeentehuis te Bevel en van 11 tot 
12 uur in het gemeentehuis te Nijlen 

Walter Caethoven (schepen van 
Sociale Zaken, w o Jeugd en Gezin, 
Sport- en Energiebeleid) elke woens
dag van 18 tot 18 u 30 in het gemeen
tehuis te Nijlen en van 19 u 30 tot 
20 uur in het gemeentehuis te Kessel 
Verder elke werkdag van 19 tot 
19 u 30 aan huis, Zandvekenvelden 
12A, T 4818570 

Bruno Van Camp (voorzitter 
OCMW) elke maandag in de onder-

Af Vaistof f CR plan 
te Duffel 

Bespreking en toelichting 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, VAN, Ige-
mo 

Sterk aanbevolen, zeker voor de 
gemeentemandatanssen 

scheidene gemeentehuizen Bevel 
van 18 tot 18 u 30, Nijlen van 18 u 30 
tot 19 u . Kessel van 19 tot 19 u 30 

3de 
asperge-feest 
te Rijmenam 

Zaterdag 8 juni is een grote dag 
voor de Volksunie met alleen is er de 
grote nationale betoging te Hasselt in 
de voormiddag, maar het aspergefeest 
van de afdeling Bonheiden-Rijmenam 
IS dan tevens aan haar derde uitgave 
toe 

De prijs IS ondanks de anti-asperge-
weersomstandigheden ongewijzigd 
gebleven 300 fr per persoon (kinde
ren tot 12 jaar aan 150 f r ) Lust je geen 
asperges, kan je voor hetzelfde geld 
een njkgevulde koude schotel knjgen 

Ons aspergefestival is m die enkele 
jaren uitgegroeid tot een ongeëve
naard festijn Wie er ooit geweest is, 
komt altijd terug En zeg nu zelf wie 
gaat er na een vermoeiende betoging 
nog graag zelf achter de kookpot 
s taan ' Dit is uw kans reserveer tijdig 
op ons sekretariaatsadres Duinenweg 
5, 2830 Rijmenam of bel even op 015-
511975 (Buedts) of 015-513342 
(Chabot) WIJ zullen u met onvervalst 
Bonheidens en Rijmenams entoeasias-
me verwelkomen op zaterdag 8 juni 
vanaf 19 uur in het Weyneshof te 
Rijmenam 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn Brasschaat 

De Raad van het OCMW van Brasschaat maakt bekend dat 
de betrekking van sekretans OCMW (volle dagtaak) te bege
ven IS bi] aanwerving 

Aanvangswedde 450 330 fr a 100% 
Maximum wedde 672 676 f r a 100% 

De aanwervingsvoorwaarden, alsmede alle nodige inlichtin
gen, zijn verkrijgbaar op het sekretariaat van het O C M W, 'Van 
Hemelrijcklei 90, te Brasschaat, tel 6518152 

De kandidaturen moeten ten laatste toekomen op 30 juni 1985 
bij de voorzitter van het O.CM W, Van Hemelrijcklei 90, te 2130 
Brasschaat (adv 89) 
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22 vvir 
Joris Depré en „zijn" Brusselsesteenweg. 

Steenwegperikelen in Tervuren... 
Dat Joris Depré een man is, met een onuitputtelijk dynamisme is 

geweten. O p één namiddag 10 abonnementen voor W i j werven is voor 
Joris niets. D e ijver, de inzet waarmee hij in de gemeenteraad zijn 
Brusselsesteenweg verdedigt — om die verkeersveil iger te maken — 
is nogmaals een voorbeeld van zijn werk- en vecht lust 

In Tervuren knokkelt hij daarvcxDr 
reeds verschillende jaren en het is 
werkelijk een robbertje tussen hem en 
de burgemeester zij zijn beiden on-
wnkbaar 

Het probleem? 
Een gedeelte van de Brusselse

steenweg — gelegen tussen de Tervu-
renlaan en de Vier Armen — wordt 
door vele automobilisten beschouwd 
als een kortere weg om de E3/E5 te 
bereiken Dat gedeelte is tamelijk smal, 
met overal geparkeerde wagens en 
tijdens de topuren veel leerlingen-fiet-
sers die zich naar school haasten De 
automobilisten rijden daar slalom en 
rodeo tegen vnj hoge snelheden Stoe
pen en fietspaden worden met geëer

biedigd en bij de njweg gerekend Dat 
IS sinds jaren een doorn in het alziende 
oog van Jons, die soms tot 600 wa
gens per uur telde' 

Een eerste maatregel die onder zijn 
impuls ingevoerd werd, was dat ge
deelte van de Brusselsesteenweg al
leen open te stellen voor „plaatselijk 
verkeer" Jammer genoeg storen de 
chauffeurs zich daar weinig aan — 
zeker als er geen politiekontrole uitge
voerd wordt — zodat de drukte er 
bleef Jons doet dan een ander voor
stel waarop de Wegenregie van 
Vlaams-Brabant eerst gunsbg rea
geert nadien ongunstig Bepaalde bne-
ven blijven onbeantwoord, gaan verlo
ren enz 

Ondertussen verhuist Jons naar de 

Door VU-schepenen ingediend 

TJenense Raad 
achter 
„Hageland-motie" 

De gemeenteraad van Tienen kwam op donderdag 2 mei II. samen 
Een van de agendapunten was het bespreken van de VU-mot ie betref
fende de erkenning van het statuut van het Hageland als ontwikke
lingszone. Een dergelijk statuut levert financiële steun vanwege de 
Europese Gemeenschap op. 

Op 22 juli as echter zal het Hage
land dit statuut — dat in 1983 was ver
leend voor de gemeenten Begijnen
dijk, Aarschot Scherpenheuvel, Diest 
Holsbeek, Tielt Bekkevoort Korten
aken. Linter, Zoutleeuw en Geetbets 
— verliezen 

Werkloosheid 
De indieners van de motie willen dit 

voorkomen Hun motie luidt als volgt 
„De sociaal-ekonomische toestand van 
het Hageland wijst op een evolutie die 
nefast wordt voor deze streek, zoals 
blijkt uit de bevolksevolutie en vooral 
uit de werkloosheid 

Het Hageland is een gebied dat 
inzake algemene ekonomische proble
matiek nauw aansluit bij het arrondis
sement Turnhout en de provincie Lim
burg, de niet-erkenning van het Hage

land zou het Vlaams Gewest nog 
verder benadelen inzake Europese 
steun 

De verlening van de erkenning als 
ontwikkelingsgebied van de 11 voor
noemde gemeenten zal, gezien sommi
ge ervan aan Tienen grenzen of alles
zins tot de regio behoren, ook de 
welvaart van de stad Tienen ten goede 
komen" 

De motie besluit „Daarom eist de 
gemeenteraad van Tienen de verlen
ging van de erkenning als ontwikke
lingsgebied van de 11 voornoemde 
gemeenten en roept de bevoegde 
Vlaamse en nationale ministers op om 
zich daadwerkelijk met alle middelen 
daarvoor in te zet ten" 

Deze motie die door de VU-schepe
nen werd ingediend werd door de 
voltallige raad goedgekeurd 

Wilfried De Boeck of Dilbeek 
is een dichter rijker 

Met een dergelijke bescheidenheid 
publiceert de nu 38-)arige dichter zijn 
eerste werk „Om de eenzaamheid zal 
ik binnengaan" 

Opvallend is de evolutie van een 
meer traditionele poëzie naar een 
eigen uitdrukkingsvorm De Boeck is 
een poëet die zijn weg nog zoekt 
zonder veel lawaai weliswaar 

HIJ is geboren te St-Gillis-Dender-
monde op 15 november 1945. gehuwd 
en vader van vier kinderen Werkt als 

ambtenaar aan de stad Brussel Publi
ceerde reeds in verscheidene bloem
lezingen en tijdschriften 

Is lid van VU-afdeling Dilbeek en 
werker achter de schermen 

De uitgave is te verkrijgen op rek 
210-0236959-40 van Famibank Ook 
aan het adres van de dichter 

De Boeck Wilfned, Spanjeberg 9, 
1710 Dilbeek Wij wensen hem veel 
sukses 

Ignaas C. Veijs, 
letterkundige 

„OM DE EENZAAMHEID ZAL IK BINNENGAAN" 

Nieuwe poëziebundel van Wilfried 
DE BOECK uit Dilbeek. 

Te bestellen bij 
dichter W De Boeck, 
Spanjeberg 9, 1710 Dilbeek. 

oppositie en dan begint het steekspel 
met de burgemeester 

Optellen hoe dikwijls hij over die 
situatie tijdens de gemeenteraadszit
tingen geïnterpelleerd heeft (soms wel 
wat te heftig), is haast onbegonnen 
werk elke zitting haast> Doch me
vrouw de burgemeester wil met toege
ven, stuurt Joris wandelen maar zoiets 
neemt hij niet Inderdaad, de Brussel
sesteenweg ligt niet in Duisburg 

Dan toch! 
Eindelijk gaat de politie toch eens 

over tot kontrole, tot het opstellen van 
bekeuringen Eén of andere bekeurde 
„vooraanstaande" laat zijn invloed 
eens gelden en de prokureur des 
konings (O vernietigt alle P V ' s En 
waa rom ' Er schijnt ergens een ver
keersbord te weinig te staan opdat 
alles wettelijk m orde zou zijn Dat had 
de burgemeester, als hoofd van de 
politie, ook over het hoofd gezien 

En omdat de burgemeester toch 
geen oor heeft voor alle verzoeken 
van Jons gaan de bewoners zelf een 
petitie opstellen Dat is erger de kie
zers komen in beweging en uiteindelijk 
de burgemeester ook Zij zal nu de si
tuatie laten onderzoeken en maatrege
len treffen Als de kiezers zich laten ho
ren 

Dat IS nu éénmaal de situatie in 
Tervuren een raadslid uit de oppositie 
mag iets positiefs voorstellen, het kol
lege en de meerderheid (CVP, SP, 
PVV) gaan toch nooit akkoord tenzij 
tenzij uiteindelijk de kiezers in bewe
ging komen II De VU-fraktie 

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 klein 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 
ingericht 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 

Te voet 
naar Diksmuide 

Op initiatief van VOS-Leuven en 
i s m VTB wordt een voettocht geor-
ganizeerd vanuit Brussel, naar de a s 
IJzerbedevaart 

Het vertrekpunt is nationaal sekre-
tar VOS, Em Jacqmainlaan 124, 1000 
Brussel, op dinsdag 25 juni om 9 u Het 
wordt een tocht van 180 km over vijf 
dagen verdeeld, dus mets voor begin
nelingen i 

Voor overnachtingen en andere on
kosten voorziet men ± 3 500 fr het
geen dan ook als inschrijving gevraagd 
wordt 

Men kan inschnjven, te Leuven in 
cafe De Engel, Grote Markt 15, en te 
Brussel VOS, Em Jacqmainlaan 124, 
1000 Brussel De deelnemers(-sters) 
krijgen de juiste wegwijzer bij de in
schrijving 

BRABANT 
JUNI 

9 
15 

16 

MERCHTEM: TD-VUJO, zaal De Toekomst te Brussegem-Merch-
tem met Radio Seven, om 20 u 
VOSSEM: 14de Volksumebal in zaal Edelweiss met „Studio Mack I 
en dj Eddy" om 20 u 30 
AARSCHOT: 14 u, lokaal VVG, Schaluin 39 Vertoning van de TAK-
film van de amnestiebedevaart naar Rome + film van het pausbe
zoek aan Vlaanderen 
HULDENBERG: Wandeling Vertrek 14 u Gemeenteplein Org VU 
ALSEMBERG: Barbecue in „Ten Broeksele", Brusselsestwg 317, Al
semberg Org VU Alsemberg 
ALSEMBERG: Bartiecue in „Ten Broeksele", Brusselsestwg 317, Al
semberg Org V U Alsemberg 

„Parijs-Brussel-Keulen" 
aanvechtbaar projekt 

Gemeente Herent 
verzet zich 
tegen snelspoor 

In een motie verduidelijkt het sche-
penkollege van Herent (VU-SP-GB) 
nogmaals waarom het zich verzet 
tegen de aanleg van een geplande 
snelspoorlijn Parijs-Keulen. 

Reeds op 3 juni van 1984 wees het 
Herentse kollege op de grote geluids-
en tnihinder veroorzaakt door de trein
stellen van het „breaktype" Het kolle
ge vreest dat een snelspoor nog meer 
van dergelijke hinder zal veroorzaken 
Er zijn echter nog andere aspekten om 
dit negatief standpunt kracht te geven 

Betwistbaar projekt 
De aanleg vergt enorme middelen, 

waarbij de vraag zich stelt of de 
investenngen opwegen tegen het 
maatschappelijk nut van het projekt 

De aanleg betekent zonder meer 
een verdere aanslag op het reeds 
zwaar aangetaste landbouw- en groen-
patrumomum in onze streek 

De landschappelijke waarde van de 
hele streek wordt verder ontwncht 

Het schepenkollege wijst op de 
reeds in het Europees Parlement 
goedgekeurde EEG-nchtlijn betreffen
de maatregelen inzake „de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der 
Lid-staten inzake het door railvoertui-
gen veroorzaakte lawaai" Indien deze 

VU-Tervuren 
naar 
IJzerbedevaart 

De bus van VU-Tervuren vertrekt 
om 8 uur op de Markt In de namiddag 
bezoeken we Gooik in het Pajotten-
land Waar we een uitgestippelde wan
deling doen en gelegenheid tot eten 
voorzien is in het Krekelhof 

Terug thuis rond 21 u 30 Kontakt-
adres en inschnjven bij Gie Collin, 
Kwartellaan 35, Tervuren Tel 
02-7677722 

Naar 
IJzerbedevaart 

LEUVEN — De prijs voor de bus 
bedraagt 250 fr voor volwassenen, 
150 fr voor jeugd tot 14 j Na de 
bedevaart blijven wij tot kwart voor 
drie op de bedevaartweide en vertrek
ken dan naar Bertennest in Roesbrug-
ge-Beveren a d IJzer voor een ont
spanningsnamiddag met „Cirkus en 
Zang" 

In Leuven is het vertrek voorzien om 
7 u 30 aan het station Stopplaatsen 
Fochpl om 7 u 35 Sint-Jacobspl 
(voor Mater Dei) om 7 u 45 

Inschrijving op de gewone plaatsen, 
met voor Leuven-centrum Cafe De 
Engel, Grote Markt 15 tel 2311 07, en 
Kiekenstr 1 

nchtlijn toegepast word t moeten de 
meeste spoorvoertuigen aangepast 
worden Het is derhalve in ieder geval 
logischer te wachten tot deze richtlijn 
van kracht is 

Daarom eist het kollege dat er een 
voorbereidende omstandige ekonomi
sche studie en daarbij aansluitend mi-
lieu-effektrapport wordt opgesteld 
Het vraagt of de tijdswinst die dit 
snelspoor zou opleveren opweegt te
gen de negatieve elementen en stelt 
voor al de bestaande vervoermogelijk-
heden te onderzoeken op hun maxi
male bezettingsgraad 

Tot slot roept het kollege van burge
meester en schepenen van Herent alle 
gemeenten op die door de aanleg 
worden bedreigd eveneens verzet aan 
te tekenen 

Dit gemeentelijk standpunt werd ter 
studie meegedeeld aan de parlemen
tairen van de streek en de Vlaamse 
Centrale regenng 

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 njles op auto
matische wagen. 
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Naar Hasselt 

VU-Brussel 
Ook de VU-afdelingen van de Brus

selse 19 betogen mee te Hasselt op 
zaterdag 8 jun( 

Inschnjven kan in 't Schuurke of bij 
Jan de Berlangeer, Tonndetgaarde 5 
te Jette (02-4794176) 

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

Arr. Leuven 
Vanuit het arr Leuven vertrekken 

drie bussen naar de betoging te Has
selt Vanuit dne 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 

Verantwfoordelijke Mare Vermijlen, 
Merelstraat 40, 2840 Haacht tel 016-
605136 

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

Verantwoordelijke Monica Bruy-
landt Hertogenweg 22,1980 Tervuren, 
tel 02-7675593 

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-
ns-Winge, kerk, 10 u 05 OLV-T ie l t 
tramstation Leuvensestwg, 10 u 15 
Bekkevoort, rechtover gemeentehuis 

Verantwoordelijke Joris Matthys, 
Sparrenstraat 15, 3307 Kumtich, tel 
016-816713 

Inschrijven voor einde mei bij de 
verantwoordelijken, uw afdelingsvoor
zitter of de eindverantwoordelijke 
Dnes De Smet, A Vermeylenlaan 24, 
3200 Kessel-Lo, tel 016-259394 

VU-Alsemberg 
nodigt uit 

Het afdelingsbestuur wil met nieuwe 
initiatieven de Volksunie in Alsemberg 
opnieuw in de aandacht brengen Om 
de nodige middelen te verwerven 
staat een eetfeest in een totaal nieuwe 
formule op het programma een barbe
cue in ,Ten Broeksele", Brusselse
steenweg 317 te Alsemberg, op 15 en 
16 juni 

Een ontmoetingsgelegenhad voor 
alle leden en sympatisanten Het be
stuur voorziet tevens de mogelijkheid 
om groepen uit gans Vlaanderen op dit 
feest te ontvangen en deze een toeris
tisch of meer natuurgencht program
ma aan te bieden De streek heeft 
inderdaad tainjke mogelijkheden Lin
kebeek, het door verf ransing geteister
de „klem Zwitserland", Beersel met 
middeleeuwse burcht Herman Teir-
linckmuseum en plaatselijke gastrono
mie Huizingen met provinciaal domein, 
Drogenbos met Felix De Boeckmu-
seum wandelingen doorheen de 
prachtige stukken natuur, de beuken
bossen de „heides en beemden" (Al
sembergwandeling, Dworpse Escapa
de Kesterbeekwandeling, Meigemhei-
dewandeling, Hendnk Consciencepas, 
wandelpad Herman Teirlinck-Felix De 
Boeck) en tenslotte Alsemberg zelf, 
met de hertogelijke kerk, meer dan 700 
jaar bedevaartplaats alles bij elkaar de 
inspiratiewereld van Breugel Con
science en Teirlinck Naargelang de 
belangstelling (toerisme natuur re-
kreatie) kunnen diverse programmes 
met begeleiding van streek- en natuur-
gidsen worden uitgewerkt Bent u met 
uw afdeling of vereniging geïnteres
seerd in een kennismaking met Alsem
berg en omgeving en wenst u te gast 
te zijn op onze barbecue (pasteischo-
tel kip spiering of boterhammen) 
schrijf dan naar Piet Vansintjan Pas
toor Bolsstraat 55 1641 Alsemberg, of 
telefoneer naar Bob Lefaible (02-
358 5718) of naar Jos Vandenbergen 
(02-3802008) 

WEST-VLAAN DEREN 
MEI 

31 GISTEL Opening VNB-boekenbeurs in zaal „Ons Huis" op de 
marktplaats om 20 u Werken van de Gistelse kunstenaar Michel 
Bullynck Inkom gratis 

JUNI 
1 GISTEL- VNB-boekenbeurs in „Ons Huis" Open van 10 tot 12 en van 

14 tot 20 u 
1 lEPER Boswandeling in de Palingbeek" Begeleiding Ludo Romaen 

Duur ong 3 uur Verzamelen Domein Palingbeek, Komenseweg tus
sen Zillebeke en Hollebeke om 5 u stipti Org VVI-leper, tel 
057-202468 - 057-202537 

2 GISTEL. VNB-boekenbeurs in „Ons Huis' Open van 10 tot 13 u 
4 IZEGEM Hobby-avond Vlaams Huis, om 20 u Organizatie PVV Ize-

gem 
7 OOSTENDE Tafeldebat met Paul Daels over „IJzerbedevaart 

zweep voor Vlaanderen" om 20 u in het Trefcentrum 200 fr met 
koude schotel Inl 059-508480 

8 IZEGEM Deelname aan de VU-betoging in Hasselt Vertrek p>er bus 
aan het stadhuis. Korenmarkt Vooraf inschnjven bij afdelingsvoorzit
ter Joris Verbeke of in het Vlaams Huis Organizatie VU-lzegem en -
arrondissement 

9 IZEGEM Vlaams Huis, 1 3 u 3 0 vertrek voor de wandeling te 
Bovekerke, o I v Herman Vandamme Org Wandelklub Vlaams Huis 

14 IZEGEM Vlaams HUIS, 4de kaarting, tot 16 juni Org Kaartersklub 
Vlaams Huis 

15 GISTEL: Feestvienng „30 jaar Volksunie te Gistel" Om 14 u 30 aka-
demische zitting met toespraken van Julien Desseyn en Paul Van 
Grembergen, in hotel Flandna, Hoogstraat 3 Om 17 u Opening ten
toonstelling, in cafe Uylenspiegel Om 19 u 30 Feestmaal met als ere
gast Vic Anciaux Inlichtingen R Anseeuw, tel 059-277870 

17 IZEGEM Voettocht naar Diksmuide Start om 4 u aan Vlaams Huis, 
Grote Markt Org Wandelklub Vlaams Huis 

(publi-mededeling) 

Initiatief van 
verzekeringsmaatschappij Mauretus 

Zwinzoektocht met de 
auto of op de fiets 

Mocht u een van de komende weekends 
of vakantiedagen om een uitstap-ideetje 
verlegen zitten, geen nood, een bekende 
verzekeringsmaatschappij heeft het initia
tief genomen een zoektocht door het Zwin 
en West-Vlaanderen te organizeren Men 
heeft er op de koop toe een honderdtal 
prijzen aan verbonden. 

De Zwinzoektocht die door de verzeke-
nngsmaatschappij Mauretus wordt georga-
nizeerd, leidt de deelnemers langs een 25-tal 
punten waar even zoveel vragen beant 
woord moeten worden 

Het trajekt valt grotendeels samen met de 
„officiële" Riante Polderroute, een van de 
aantrekkelijkste toeristische routes van het 
land De mooiste plekjes van het Zwin en 
van de soms zo mysteneuze provincie 
West-Vlaanderen worden aangedaan 

De organizator heeft - terecht - de zoek
tocht in drie , etappes' beschreven wat op 
zich ook een stimulans is om deze belevenis 
met koste wat kost op een dag af te 
haspelen 

Het Zwin 
De eerste etappe blijft het dichtst bij hef 

wonderlijke natuurreservaat Het Zwin dat 
we met recht en reden als nationale trots 
mogen beschouwen en dat eigenlijk wel 
eens wat meer zouden moeten doeni Het 
trajekt loopt bochtig en kronkelend van 
Knokke Het Zoute naar het Nederlandse 
Sluis Historie en natuur zijn hier de grote be 
zienswaardigheid 

Tijdens de tweede etappe, die het mooist 
is vanop de fiets (maar het kan ook per 
auto) passeren Oostkerke Damme Lisse 
wege en Ramskapelle de toeristische revue 

Dit keer zit in de staart met het venijn 

maar juist het spannende van deze zoek 
tocht Organizator Mauretus heeft namelijk 
een derde etappe in de uitstap opgenomen 
maar het kan best zijn dat u die met hoeft te 
rijden 

Want voor de vier slotvragen is nergens 
aangegeven waar het juiste antwoord te 
vinden is Echte denk- en zoekvragen dus en 
mogelijk dat u er zo op kunt antwoorden of 
er toch nog een keer extra voor op uit moet 

Voor iedereen 
De Zwinzoektocht mag verreden worden 

wanneer men wil, op voorwaarde evenwel 
dat de ingevulde antwoordformulieren uiter
lijk op 30 september 1985 in het bezit van 
Mauretus zijn 

Mauretus koppelt deelneming overigens 
op geen enkele manier aan eender welke 
verplichting een verzekenng te onderschrij 
ven Deelname is bovendien gratis' 

Prijzen! 
Dit initiatief heeft verder geen enkel com 

mercieel doel 
De begeleidende zoektochtbeschrijving 

IS duidelijk, informatief en in vlot en verzorgd 
Nederlands geschreven 

Ook de prijzen liegen er met om 1 VW 
Golf 1 videorekorder 18 fietsen, 30 koffie-
zetmachines en 50 boeken over Het Zwin 

Meer inlichtingen bij Mauretus zelf Frank 
rijklei 79 2000 Antwerpen, (03) 231 0780 of 
bij iedere agent/makelaar met Mauretus 
vignet en affiche ( Geniet van het Zwin en 
win Een auto") voor de ramen 

Veel plezier en rij voorzichtig Denk aan u 
zelf aan anderen en aan de natuur'i 

(publi med) 

LIMBURG 
MEI 

30 TESSENDERLO Laatste vergadenng van dit werkjaar in t Muzaai-
ke om 20 u Onderwerp Drugs Inkom 40 fr leden en jongeren 
60 fr met-leden Org FVV Tessenderio 

JUNI 

15 KAULILLE Barbecue aan het Teutenhof om 20 u Inschrijven voor 
8 juni Tel 011-445067 

„IJzers-barbecue te Diksmuide 
Sedert enkele jaren organizeerde 

V O V O haar jaarlijkse tweedaagse bar
becue ter gelegenheid van de IJzerbe
devaart te Diksmuide Het werd tel
kens een onvergetelijk spektakel 
Door allerlei omstandigheden kan de 
traditie met worden voortgezet 

Geen nood echteri De Middelkerk-
se zustervereniging vzw De Pangel 
nam de uitdaging aan en organizeer» 
een grootse „IJzer"-barbecue op zon
dag 30 juni Vanaf 12 u kan je terecht 
op de koer van de gemeenteschool te 
Sint-Pieters-Kapelle op slechts enkele 
kilometer van Diksmuide (vlakbij de 
autosnelweg afnt Middelkerke) 

Een gevaneerd programma, met 
voor elk wat wils staat borg voor een 
onvergetelijke zondag 

Vanaf 12 u kunnen de hongengen 
zich spijzen en de dorstigen zich laven 
onder begeleiding van orgelklanken, 
afgewisseld met gesprekken met 
Vlaamse prominenten Een kippen-
kaarting en volksspelen uit de goede 
oude tijd vullen het namiddaggedeelte 
En als de avond valt wordt het pas een 
echt Vlaams volksfeest met taInjke 
gastoptredens, disco-studio Eros ( ' ) 
en als gastvedette Lucy Loes Barbe
cue-lekkernijen en geestnjk vocht zor
gen voor de rest en dit belooft' 

O.C.M.W. Brugge 
Kartuizerinnenstraat 4 
8000 BRUGGE 

Verbouwingswerken in huize 
Minnewater 
Prof. Dr. Sebrechtsstraat te Brugge 
Op donderdag 4/7/1985 om 11 u. zal er in de vergaderzaal van 
het OCMW, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge overge
gaan worden tot het openen van de inschnjvingen voor de 
openbare aanbesteding van partij 3 Sanitair en Brandbevei
liging 
Erkenning kategorie DieklasS 
Termijn 200 werkdagen 
Het dossier ligt ter inzage 
— op het Kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestekken 

WTC gebouw Toren 3, 2de verdieping, E Jacqmain-
laan 158, te 1000 Brussel, 

— op het bureau van het O C M W, Kartuizennnenstraat 4 te 
8000 Brugge, iedere werkdag van 9 tot 12 uur, 

— op het bureau van het Studie- en Begeleidingsteam Vyn-
cke en Leye (tel 050-316476), Dopheidestraat 6 te 8200 
Brugge 2, iedere werkdag van 9 tot 12 uur 

Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de pnjs van 
2401 fr inclusief BTW en dit na voorafgaande overschnj-
ving op rekening nr 000-1175652-12 van het Studie- en Begelei
dingsteam Vyncke en Leye Dopheidestraat 6, te 8200 Brugge 2 
of tegen kontante betaling 
De inschnjvingen, in gesloten omslag, mogen op de openbare 
zitting vóór de opening afgegeven worden of in twee ineenge-
schoven en gesloten omslagen gestuurd worden aan de heer 
F BOURDON, Voorzitter van het OCMW Brugge, Kartuize
rinnenstraat 4, te 8000 Brugge en dienen toe te komen binnen 
de termijn vastgesteld in art 26 van het KB van 2241977 
Op beide omslagen moet vermeld worden „Verbouwingswer
ken in Huize Minnewater partij 3 Sanitair en brandbeveili
ging'̂  

O.C.M.W. Brugge 
Kartuizerinnenstraat 4 
8000 BRUGGE 

Verbouwingswerken in huize 
Minnewater 
Prof. Dr. Sebrechtsstraat te Brugge 
Op donderdag 4/7/1985 om 11 u. zal er in de vergaderzaal van 
het O C M W, Kartuizennnenstraat 4 te 8000 Brugge overge
gaan worden tot het openen van de inschnjvingen voor de 
openbare aanbesteding van partij 4 Verwarming en ventila
tie 
Erkenning kategone Dl7 klas 4 
Termijn 200 werkdagen 
Het dossier ligt ter inzage 
— op het Kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestekken 

WTC gebouw Toren 3, 2de verdieping, E Jacqmain-
laan 158, te 1000 Brussel, 

— op het bureau van het OCMW, Kartuizennnenstraat 4 te 
8000 Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 uur 

— op het bureau van het Studie- en Begeleidingsteam Vyn
cke en Leye (tel 050-316476) Dopheidestraat 6 te 8200 
Brugge 2, iedere werkdag van 9 tot 12 uur 

Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs van 
3587fr inclusief BTW en dit na voorafgaande overschrij
ving op rekening nr 000-1175652-12 van het Studie- en Begelei
dingsteam Vyncke en Leye Dopheidestraat 6, te 8200 Brugge 2 
of tegen kontante betaling 
De inschrijvingen, m gesloten omslag, mogen op de openbare 
zittmg voor de opening afgegeven worden of in twee meenge-
schoven en gesloten omslagen gestuurd worden aan de heer 
F BOURDON, Voorzitter van het OCMW Brugge, Kartuize
nnnenstraat 4, te 8000 Brugge en dienen toe te komen binnen 
de termijn vastgesteld in art 26 van het KB van 2241977 
Op beide omslagen moet vermeld worden „Verbouwingswer
ken in Huize Minnewater partij 4 Verwarming en ventilatie" 
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M4r 
Met aantrekkelijk feestprogramma 

30 jaar Volksunie 
te Gistel 

30 jaar is het reeds geleden dat ook te Gistel de Volksunie haar 
ontstaan mocht vieren 

O o k hier was de haat tegen alles wat V laams was toen nog zeer 
g r o o t Toch werd in 1955 de Gistelse Volksunieafdel ing opger icht 
Aan de wieg stonden enkele moedige Vlaams-bewuste Gistelnaars, 
met name Gerard Sys, Pieter Gunst en Mauri ts Zwaenepoe l 

Om dit heuglijke gebeuren met on-
bemerkt te laten voorbijgaan, heeft het 
afdelingsbestuur een feestprogramma 
samengesteld 

Boekenbeurs 
In zaal „Ons Huis" ncht het VNB een 

boekenbeurs in Op deze beurs wor
den tevens de werken tentoongesteld 
van de Gistelse kunstenaar, Michel 
Bullynck 

Tevens wordt, ter gelegenheid van 
het „Jaar van de Jeugd' een zoekwed-
strijd ingericht voor alle jongeren tot 
14 jaar 

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 dne bussen vanuit het 
Brugse naar Limburg njden De precie
ze opstapplaatsen en uren worden 
nog meegedeeld Maar inschnjven is 
nu nodig Dit kan bij het plaatselijke af-
delingbestuur, of bij arr sekretans Ro
ger Plancke (tel 61 0677). arr onder
voorzitter Luk Grootaerdt (tel 
362931), arr propagandaleider Wer
ner Van Houtte (tel 92 3917) of in het 
Breydelhof (tel 335963) 

De kostpnjs bedraagt slechts 
290 f r, werkzoekenden betalen 100 f r 
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 Boknjk 

Inschnjven 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 Popennge ('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, 057-205944 

VU-Roeselare-Tlelt 
Het arrondissement gaat een aantal 

bussen inleggen naar Hasselt Inlichtin
gen -I- inschnjvingen zo snel mogelijk 
via de plaatselijke afdeling of via het ar
rondissementeel sekretariaat p/a 't 
Leeuwke Nieuwstraat 27 8700 Ize-
gem Tel 051-309661 Deelnameprijs 
300 fr, kinderen beneden de 12 jaar 
150fr 

Naar Hasselt 

Vnjdag 31 mei om 20 uur opening 
van de beurs door burgemeester Mau-
nts Zwaenepoel 

Zaterdag 1 juni open van 10 tot 12 
en van 14 tot 20 uur 

Zondag 2 juni open van 10 tot 13 
uur 

Zaterdag 15 juni 
Om 14 u 30 in hotel Flandna 

akademische zitting met toespraken 
van de volksvertegenwoordigers Ju-
lien Desseyn en Paul Van Grember-
gen 

Om 17 uur opening van de tentoon
stelling „30 jaar Volksunie te Gistel' in 
de bovenzaal van cafe Uylenspiegel 
Dnnk voor alle aanwezigen 

Om 19 u 30 in hotel Flandna 
feestmaal met als eregast nationaal 
voorzitter Vic Anciaux Aan dit avond
feest kan deelgenomen worden door 
storting van 720 fr per jDersoon op re
keningnummer 474-3158759-88 van 
Volksunie Gistel met vermelding van 
naam en adres en aantal personen 
Ook wordt aan alle aanwezigen een 
hennneringsgeschenk aangeboden 

Meerdere inlichtingen zijn te beko
men op tel 059-27 78 70 Het afdelings
bestuur hoopt zoveel mogelijk leden, 
simpatisanten en WIJ-lezers op een of 
meerdere van deze feestelijke aktivi-
teiten te mogen begroeten 

R. Anseeuw 

VU bezorgd 
om bouw in 
Kuststreek 

" De Volksunie-arrondissementsraad 
voor Oostende-Veume-Diksmuide 
stelt met bezorgdheid vast dat de 
inzinking van de bouwnijverheid een 
biezonder nadelige weerslag heeft in 
de kuststreek De raad dringt erop aan 
dat duidelijke maatregelen van de 
overheid het vertrouwen van kandiaat-
bouwers zouden herstellen Op de 
eerste plaats denkt de VU hier aan het 
behoud van de BTW op 6 % na 1 ja-
nuan 1986 en de integrale aftrekbaar
heid van de hypotekaire leninglasten 
voor eigen woningbouw 

In dit verband wijst de VU-arrondis-
sementsraad erop dat het effekt van 
de verlaagde BTW-taneven in de wo
ningbouw de staat meer financiële 
voordelen dan nadelen heeft opgele
verd, zoals blijkt uit de volgende cij
fers 

— het totaal der fiskale uitgaven 
voor nieuwbouw was 10,8 miljard, 
voor vernieuwbouw 4,3 miljard 

— het totaal der fiskale en paraf iska-
le ontvangsten was respektievelijk 
30,4 miljard en 2,2 miljard Alles samen 
waren er dus 17,3 miljard meer ont
vangsten dan er uitgaven waren 

Willy Kuijpers 
te Avelgem 

De Vlaamse Volksbeweging, afde
ling Avelgem organizeert op vrijdag 31 
mei 1983 om 20 u in zaal Regency, 
Doomiksesteenweg 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 

D V 0 3 7 Metselaar wonende te St-
Kwintens-Lennik zoekt werk 
D V 0 3 8 Man, 35 jaar gehuwd en 
wonende te Liedekerke, zoekt betrek
king Diploma B2 bouwkunde 
D V 0 4 4 Licentiaat Handels- en Con
sulaire Wetenschappen 50 jaar en 
woonachtig te Meise, zoekt betrek
king Heeft ruime ervanng en is vierta-
lig Nederlands Frans Engels en Duits 
D V 0 4 5 Drukker, 29 jaar ongehuwd 
en woonachtig te St-Pieters-Leeuw, 
zoekt betrekking Heeft ruime ervaring 
en IS tweetalig Nederlands-Frans 
D V 046 Lasser 20 jaar ongehuwd en 
woonachtig te St -Pieters-Leeuw, 
zoekt werk Is tweetalig Nederlands-
Frans 

D V 0 6 1 Laborant A2 23 jaar, onge
huwd en wonende te St-Kwintens-
Lennik zoekt gepaste betrekking 

D V 0 6 8 Werkman, 31 jaar, ongehuwd 
en wonende te St-Pieters-Leeuw, 
zoekt werk Is tweetalig 

D V 074 Klinisch laborant A l , 23 jaar, 
ongehuwd en wonende te St-Pieters-
Leeuw, zoekt betrekking in ziekenhuis, 
apoteek 

D V 1 2 7 A3 sanitaire installaties, 17 
jaar en woonachtig te Vlezenbeek, 
zoekt werk 

D V 1 3 2 Elektricien, 20 jaar, gehuwd 
en woonachtig te Vlezenbeek, zoekt 
werk 

D V139 Verpleegster A l , woonachtig 
te Affligem zoekt werk 

D V 1 4 1 Verkoopster-etalagiste 20 
jaar, ongehuwd en wonende te Gooik, 
zoekt gepast werk 

D V 1 4 3 Vrouwelijke bediende, 21 
jaar, ongehuwd en wonende te Schel-
iebelle, zoekt betrekking Is tweetalig 
Nederlands-Frans en heeft noties van 
Engels 

D V 0 1 3 Bediende 19 jaar en woon
achtig te St-Pieters-Leeuw, zoekt be
trekking Diploma HSO - ekonomische 
D V 0 1 5 Medische assistente, 32 jaar 
en wonende te St-Kwintens-Lennik 
zoekt betrekking Graag sociale funk-
tie Ruime ervanng 

D V 0 1 6 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 0 2 1 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 0 3 4 Schnjnwerker, 40 jaar, ge
huwd en wonende te St-Pieters-
Leeuw zoekt werk Heeft ruime erva
ring 

Voor inlichtingen en kontakten volks
vertegenwoordiger Daan Vervaet 
Brabantsebaan 373,1683 St-Laurems-
Berchem, met vermelding van het re-
fertenummer Tel 02-5325795 van 
18u 30 tot 21 u 30, enkel op maan
dagavond 

• 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, 
Zager van Heulestraat 40 te 8710 
Heule, tel 056-357992 

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

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

• Dame, 23 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt werk als kinderver
zorgster of als kantoorbediende Ref 
nr 0743 

Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met Volksvertegenwoordi
ger Joos Somers, via het Vlaams 
Nationaal Centrum, Ontvoerings
plein 1 te 2800 Mechelen, tel 015-
20 9514 Gelieve het ref nr te ver
melden 

O.C.M.W. Brugge 
Kartuizerinnenstraat 4 
8000 BRUGGE 

Verbouwingswerken in huize Minnewater 
Prof. Dr. Sebrechtsstraat te Brugge 

Op donderdag 4/7/1985 om 11 u. zal er in de vergaderzaal van 
het OCMW, Kartuizennnenstraat 4 te 8000 Brugge overge
gaan worden tot het openen van de inschnjvingen voor de 
openbare aanbesteding van partij 2 Elektnciteit 

Erkenning kategone Pi klas 4 
Termijn 200 werkdagen 
Het dossier ligt ter inzage 

- op het Kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestekken 
WTC gebouw Toren 3, 2de verdieping, E Jacqmain-
laan 158, te 1000 Brussel, 

- op het bureau van het OCMW., Kartuizennnenstraat 4 te 
8000 Brugge, iedere werkdag van 9 tot 12 uur, 

- op het bureau van het Studie- en Begeleidingsteam Vyn-
cke en Leye (tel 050-316476), Dopheidestraat 6 te 8200 
Brugge 2, iedere werkdag van 9 tot 12 uur 

Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs van 
4738fr inclusief BTW en dit na voorafgaande overschnj-
ving op rekening nr 000-1175652-12 van het Studie- en Begelei
dingsteam Vyncke en Leye Dopheidestraat 6, te 8200 Brugge 2 
of tegen kontante betaling 
De inschnjvingen, in gesloten omslag, mogen op de openbare 
zitting vóór de opening afgegeven worden of in twee ineenge-
schoven en gesloten omslagen gestuurd worden aan de heer 
F BOURDON, Voorzitter van het OCMW Brugge, Kartuize
nnnenstraat 4, te 8000 Brugge en dienen toe te komen binnen 
de termijn vastgesteld in art 26 van het KB van 2241977 
Op beide omslagen moet vermeld worden „Verbouwingswer-

• ken in Huize Minnewater partij 2 Elektnciteit" 

• Familie Delbaere verzamelt devo
tieprentjes en heiligenbeeldjes 

Delbaere-Coudyzer 
Leopoldstraat 14 

te 8670 Wervik 
Tel 056-31 3888 

• Jonge dame, assistent-architekte 
van beroep zoekt dnngend vast werk 
Voor nadere inlichtingen O Van Oo-
teghem. Senator, A Lonquestrat 31, 
9219 Gentbrugge (091-307287) 

2éi mmmMm 

OW zoekt 
medewerkers 

Het Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen ( O W ) zoekt medewer
kers om van de pas gestarte aktie 
K ,60/40 IS een goede verhouding" een 
sukses te maken Zo wil men het 
volkspamflet (zie biz 4) op 250000 
eksemplaren verspreiden Daarbij 
doet het O W beroep op helpers om 
dit vlugschrift te bussen Alle matenaal 
wordt gratis ter beschikking gesteld 
Ook de affiches 

Mensen die willen meewerken ne
men onverwijld kontakt op met het 
O W , Rijkeklarenstraat 45, te 1000 
Brussel (tel 02-5119565) 

1001 bla(±;ijden 
gezondheid. 

Een prachtig trouwboek! 
Wie nu trouwt en KB-cliënt is of 

wor(it, krijgt van de Kredietbank "Wegwijs 
Gezondheid!' Een fantastisch boek uitgegeven 
door het Davidsfonds i.s.m. de Universitaire 
Pers Leuven. Tegelijk kan u 25.000 frank 
winnen. 

Trouwers zitten goed bij de KB. 

KB-Bruidsschat 

Beter bij de bank van hier 

5 0 J A A R 
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Van 27 tot 29 juni: de 9de uitgave van 

VUJO's Fietseling naar Diksmuide 
V o o r de 9de keer t r ek t V U J O vanaf 27 jun i per f ie ts naar de 

IJzerbedevaar t . V o o r ve len is de b lok dan ach te r de rug en is „ D i k s 
mu ide " een eers te v l uch t ui t d ie s leur , v o o r de g r o t e vakan t i e beg in t . 
Naas t het b o e i e n d e van de F ie tse l i ng is er na tuur l i j k het t e rugz ien van 
ta l van bekende gez i ch ten en de g ro te o n t m o e t i n g o p de I Jze rv lak te 
zelf. 

Hier volgt het programma van de 
Retseling en de nuttige adressen waar 
kan ingeschreven worden en waar 
meer inlichtingen kunnen bekomen 
worden Let wel alle inschrijvingen 
moeten vóór 15 juni genoteerd wor
den 

Donderdag 27 juni 
Vertrek in Sint-Martens-Voeren 

(San Martino) om 17 u - Bilzen (Grote 
MarkO 18u 30 - Genk (Chirolokaal 
Bret-Gelieren, Richter 2) 20 u Over
nachting in het chirolokaal 

Vrijdag 28 juni 
Vertrek in Genk (station) om 9 u -

Hasselt (GB Maxi, Kunngen) om 
9 u 45 - Herk-de-Stad (markO om 
10 u 15 - Diest (markt) om 11 u -
Leuven (Mgr Ladeuzeplein) om 
12 u 30, middagmaal in Leuven Ver
trek in Leuven (St-Jakobsplein) 14 u 
Aansluiting mogelijk o m in Herent 
Kortenberg, Vilvoorde en Gnmbergen 
Vertrek in Mechelen (GraanmarkO om 
14 u 30 naar Gnmbergen, aansluiting 
in Kapelle-op-den-Bos (kerk) 15 u Ver
trek in Gnmbergen (FenikshoO 16 u 
Aansluiting mogelijk o m in Merchtem 
Vertrek in Mol (station, lokaal Malper-
tuus) om 14 u Aansluiting mogelijk in 
Geel (markt) 1 4 u 3 0 - Herentals 
(markO 15 u - Berchem (station) Van
daar verder met de trein naar Melle 
Vertrek in Antwerpen (Berchem-kerk) 
om 14 u en Antwerpen-linkeroever 

• Tweetalige bediende 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 02-56954.00 

(uitgang Kennedy-fietserstunnel) 
14 u 30 - Melle Overnachting in een 
kollege in Melle 

Zaterdag 29 juni 
Vertrek in Geraardsbergen (markO 

8 u 30 - Melle Vertrek in Aalst (Vijfhui-
zen) 9 u - Melle Vertrek in Beveren-
Waas (Grote MarkO 8 u 45 Aanslui
ting mogelijk in Sint-Niklaas (stedelijk 
zwembad) 10 u - Duizend Appels, 
1 0 u 3 0 - Lokeren (cafe Francor-
champs), 11 u - Gent Vertrek in Zele 
(lokaal De Klodde) om 9 u - Gent 
Vertrek in Ertvelde (Vlaams Huis) om 
9 u Aansluiting mogelijk in Eekio 
(markO 10 u - Knesselare (kerk) om 
11 u Vertrek in Moerzeke (cafe 't 
Moleken) om 8 u Aansluiting Dender-
monde (café 't Vestje) 8 u 30 - Melle 
Vertrek in Melle (Jozefietenkollege) 
om 10 u 30 Middagmaal in Gent 
(Vlaams Huis Roeland) om 11 u 30 

Vertrek in Gent (Laurentplein) 13 u 
Aansluiting mogelijk in Deinze, 14 u -
Tielt (markO 16 u - Esen (kerk) 
17 u 30 Aankomst in Diksmuide rond 
18 u Overnachting in tenten 

Zondag 30 juni 
Om 11 u 30, IJzerbedevaart, om 

15 u 30, terugreis Behalve voor wie 
anders vermeldt geschiedt de terug
reis per autobus De fietsen worden op 
een vrachtwagen geladen , 

Inschrijvingen 
Kostpnjs wie vanaf donderdag en 

vrijdag vertrekt 600 f r , wie vanaf za
terdagvoormiddag vertrekt 400 fr , wie 
in Gent (na de maaltijd) vertrekt 300 fr 

Betalen voor 15 juni kontant aan 
VUJO-bestuursleden ofwel door stor
ting op bankrekening nummer 
435-0256851-75 van VUJO, Barnka-
denplein 12,1000 Brussel met vermel
ding „Vredesfietseling" Hienn is begre
pen maaltijden, overnachtingen, bege
leiding, verzekenng, toegang tot de 
IJzerbedevaart de vormings- en ont
spanningsprogramma's Niet inbegre
pen de terugreis (200 fr voor de bus) 

Inlichtingen 
Alle inlichtingen kunnen verkregen 

worden op het Nationaal VUJO-sekre-
tanaat Barnkadenplem 12 1000 Brus
sel, tel 02-2194930 elke werkdag tot 
18 u of bij de regionale verantwoorde
lijken 

Brabant Vital Geeraerts, Louis 
Woutersstraat 33, 3100 Wilsele-Leu-
ven (016-445650) Antwerpen Win-
fned Vangramberen, Liersesteenweg 
228, 2510 Mortsel (03^557734) üm-
burg Peter Housen, Wevelstraat 9, 
3601 Zutendaal Gent Hildegarde Cal-
lewaert Merelbekestraat 10,9230 Mel
le (091-308083) Meetjesland Roland 
Bruynbroeck, Spiegelstraat 1, 9068 
Ertvelde (091-736949) Waasland 
Paul Van de Vijver, Gladiolenstraat 67, 
2700 Sint-Niklaas (03-776,74,41) Me
chelen Patnck Roofthoofd, Aren-
donckstraat 45, 2800 Mechelen 
(015-2034 70) Antwerpse Kempen 
Carl De Ryck, Industrieweg 9, 3180 
Westerio (016-697173) Aalst Anne-
mie Casteels, Lindekouter 14, 9541 
Bambrugge (053-623275) Dender-
monde Raf Vermeire, Killestraat 6B, 
9168 Moerzeke (052-478601) 

Projekt 3de leeftijd Oostende 

Suksesvol voor alle 5 O-plussers 
De Oostendse vereniging V O V O 

startte onlangs met een DACI^projekt 
(derde arbeidscircuiO „Projekt 3de 
Leeftijd" Dankzij dit projekt wordt er 
zowel op kultureel als op sportvlak 
zeer veel georganizeerd ten behoeve 
van de 50-plussers Als gepensioneer
de of binnenkort op rust komt er heel 
wat tijd vrij om te doen wat men 
vroeger met kon of geen tijd voor had, 
te zorgen voor eigen gezondheid, hob
by's te beoefenen om aktief te zijn 
voor én tesamen met alle leeftijdsge
noten 

VOVO's Projekt 3de Leeftijd o l v 
Mia Vermeesch, regentes L O , wil 
voor deze leeftajdsgroep een grote 
steun zijn door de organizatie van 
verscheidene aktiviteiten 

ledere woensdagnamiddag kan er 
een uurtje aangepaste lichaamsbe
weging worden gevolgd leder werkt 
er op eigen niveau om wat aan konditie 
te doen 50-plussers blijven zo jong 
van hart" 

Grote bijval voor deze lessen, maar 
er kan nog altijd wel iemand biji In de 
reeks voordrachtnamiddagen komt 
donderdag 27 juni het tema „Jonge 
gezinnen met kleine kinderen, waar 
naartoe'' Grootouders, onthaalmoe
der, kinderknbbe '>' ruim aan bod Een 
echt boeiende spreekbeurt in zaal 't 
Trefcentrum, Aartshertogstraat 4, 
Oostende om 14 u 30 

Maandag 10 juni nemen de 50-

plussers hun 2-wieler om een rit te ma
ken naar De Haan Konservator Theo 
De Brandt verzorgt een rondleiding in 
het natuurreservaat „Kijk uit ' Vertrek 
om 14 u aan poort St-Lutgardisschool, 
Nijverheidsstraat 

En op donderdag 13 juni wordt het 
„Folklore- en Heemkundig Museum" 
op het Wapenplein bezocht o l v een 
gids Daarna stappen we de lift in v h 
Europacentrum om vanop de 34ste 
verdieping onze stad Oostende en 
ommeland te bewonderen 

Voor alle verdere inlichtingen „Pro
jekt 3de Leeftijd" kunt U zich wenden 
Aartshertogstraat 4, Manakerke, of tel 
059-508480 (kantooruren) 

SPORTA-
VAKANTIES 

bieden U een hele waaier 
sportieve 

vakantiemogelijklieden 

Elk jaar richt SPORTA honder
den vakanties in voor duizen
den jongeren van 8 tot 18 jaar, 
16-plussers, famil ies en 50-
plussers. 
Vakanties waarbi j het aange
name en het sport ieve hand in 
hand gaan. 
Jongeren, famil ies. 50-plussers 
op sportvakantie... op het 
SPORTA-secretar iaat ligt er 
een brochure op U te wachten! 
Een greep uit meer dan 
50 sportdiscipl ines: 
balsporten, gym, jazzdans. 
judo, motor vl iegen, omnisport, 
paardri jden, rolschaatsen, 
rugby, sport en computer, sport 
en muziek, taalcursus Engels. 
Frans, windsurfen, zei len, 
zwemmen, valschermspr ingen, 
watersportvakantie, verjon-
gings- en zuurstofkuren enz... 

Ondergetekende wenst vri j
bl i jvend informatie over de 
Sportvakanties 1985 
N a a m : 
V o o r n a a m : 
St raat : 
Nr : B u s : 
P o s t n r : 
G e m e e n t e : 

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

OOSTKANTONS: 
chalets en appartementen te huur. 
Tel 03-888.5655 of 011-36.2529. 

' ^ 
lepel & vork... 

iKrastautant „ xzX^assattbat^ 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise-02-269.70.45 

EXCLUSIEF KADER 
seizoensuggesties 
zakenlunch 600 a 800 fr 
traiteurdienst 

Doitmnnder Ihier-Bnn-lioven 

Temiursev 60, Leuven. • 016-22 86.72. 
Kon AstTKÜ 86, Konbch. - 03487.30.38. 
Brugse Baan 1, HulBte • 066-71.18.36. 
rieuw Brugstr 28, Brussel • 02-218.74.89. 

Grote parkeerterroinen, zalen vrij voor 
feesten, banketten e a Duitse speciali 
teiten Dortmunder Thier van 't vat. 
Levende Water Tonissteiner Sprudel, 
goed en goedkoop eten 

R E S T A U R A N T 

IzSBM Hoek 
V ^ g ? j Wolvengracht 

GI-OBE T 
FAMILIE DEHERTOGH FAuT LeOpOIQSt raS t 

Tel 217 9153 

Waar Vlamingen 
thuis zijn-
in 't hartje van Brussel 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-67 57 12 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde Tel 052-42 32 46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie 
(adv 23) 

CAPE 
WINE 

TAVERN 

Die T\, 
Wynkroeg 

^ 

KAAPSE WIJN 
Kaas en Snacks 
Van I9u tot middernmcht 

ZATERDAG vanaf II u 
ZONDAG 

van U u - 1 3 u . / I5u.- I9u. 

WOENSDAG GESLOTEN 

G a l e r i j " U L G A E P A E R T " 

M O L E N S T R A A T 45 9300 A A L S T 0 5 3 - 7 8 . 3 6 95 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS A T - Tel . 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Banketbakkerij 

A N T W E R P I A 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Perrelei 51 
9300 Aalst Borgerhout 
Tel 053-2135 33 Tel 03-23656 54 
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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 stipt! 

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

Kalken-Laarne 
Ook de VU-afdeling van Kalken-

Laarne betoogt mee te Hasselt op 
zaterdag 8 juni. De bus vertrekt om 
8.45 u aan café Smisken, Lepelstraat 
en om 9 u. aan Cremershuis, Vromond-
straat. 

Na de betoging is onze afdeling te 
gast bij VU-Heusden-Zolder vi/aar de 
bezienswaardigheden van de gemeerv 
te worden bezocht 

Terug thuis rond 19 u. 30. 

VU-Meetjesland 
Voor de betoging te Hasselt ver

trekken drie autobussen vanuit het 
Meetjesland. Om de deelnemingskos-
ten zoveel mogelijk te drukken, heb
ben verschillende afdelingen zich ak
koord verklaard om elk 1.000 fr. bij te 
leggen. Ook het Meetjesland draagt 
zijn steentje bijl 

Prijs per persoon: 50 fr. Alle geïnte
resseerden kunnen zich tot de plaatse
lijke voorzitter of sekretaris wenden. 
De opstapplaatsen en de uren zullen 
nog meegedeeld worden. 

VU-Aalst 
Het politiek kollege van Aalst 

deelt mee dat twee bussen naar 
Hasselt reizen op 8 juni a.s. Ze ver
trekken om 8 u. 45 aan het „Gul
den Vlies" op het Esplanadeplein. 
Ook daar Inschrijven. Volwasse
nen betalen 300 fr., kinderen 
200 fr. 

In de namiddag is er verbroede
ring met de afdeling Overpelt-
Neerpelt 

Naar Hasselt 

wa 
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 a.s., 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 BJ 

VU-St. Lievens-
Houtem: 
hernieuwde start 

Na jaren van minimale aktiviteit heb
ben terug een aantal mensen het initia
tief genomen om de VU-afdeling van 
St-Lievens-Houtem nieuw leven in te 
blazen. 

Een dansfeest is weliswaar een be
scheiden start maar daarom niet min
der belangrijk, de zaal moet te klein 
zijn! Wij vragen aan alle vrienden, 
sympatizanten, ook van andere afde
lingen, en allen aan wie we nog geen 
kaart verkwanseld hebben, zeker aan
wezig te zijn. 

Het dansfeest gaat door op zater
dag 15 juni om 20 uur, in zaal Vrede-
boom. Dorp te Vlierzele. 

Kaarten 80 frank te bekomen bij 
H. Hermie, Dorp 55, te 9262 Vlierzele. 

Info-avond over 
afvalstoffen
beleid 

Het afvalstoffenbeleid vormt een 
belangrijk aktueel deel van het milieu
beleid, politieke verantwoordelijken 
moeten daarbij bepaalde opties te ver
dedigen. 

Om ons hierbij te helpen organizeert 
de Vereniging van Vlaamse Mandata
rissen een informatieavond op dinsdag 
4 juni a.s. om 20 uur in het stadhuis te 
Dendermonde (TrouwzaaD. 

Luk Van Acker, adviseur bij de 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij zal 
aan de hand van o.m. kaarten en 
tabellen, het ontwerp afvalstoffen toe
lichten. 

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 15 u. Welkom! 

Tewerkstellings
debat te Gent 

Op woensdag 5 juni 1985 richt de 
Volksunie-afdeling Gent-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 drietal joumalisten. Mo
derator is Frans Verleyen (Knack). De 
avond zal doorgaan in het Europahotel, 
Gordunakaai 59 te Gent om 20 u. 30. 

Aan 5de uitgave toe 

Voettocht-bedevaart 
Rupelmonde-Diksmuide 

Ter gelegenheid van de IJzerbede
vaart 1985 heeft dit jaar andermaal de 
voettocht Rupelmonde-Diksmuide 
plaats. 

Voor de vijfde maal reeds worden 
alle sportieve Vlamingen uitgenodigd 
om de 115 km lange tocht mee op te 
stappen. 

Het vertrek van de voettocht is 
voorzien op zaterdagmogen 29 juni 
om 8 u. vanop het Mercatorplein te 
Rupelmonden, en de aankomst in Diks-
muide, voortgaande op de uurrooster 
van voorgaande jaren, op zondagmor
gen 30 juni rond 8 u. De deelnemers 
worden na de IJzerbedevaart door 
bereidwillige autobestuurders mee 
huiswaarts genomen. 

Er worden oefentochten voorzien 
op vrijdagen 31 mei en op 7,14 en 21 
juni telkens om 19 u. en eveneens 
vertrekkende vanop het Mercator
plein. 

Voor verdere inlichtingeni R. De 
Roeck, Kalverstraat 119, 2629 Rupel-
monde. 

Spanje 
• App. te huur, costa Dorado 50 m 
van mooi zandstrand, slapen 6 pers. 
Prijs voor 15 d. 15.000 f r. Juli en augus
tus. Voor juni en sept halve prijs. Tel. 
053-21.29.11. 

OOST-VU\ANDEREN 
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. 55.74.91; Julien Vervaet, tel. 55.69.40; 
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 in zaal 
Horizon, Stwg. naar Ninove 56, Denderleeuw. Vanaf 18 u. Iedereen 
welkom! 
DENDERLEEUW: Verkiezingseetmaal arrondissement Aalst, in zaal 
Horizon, Stwg. naar Ninove 56, Denderleeuw, van 12 tot 15 u. Ieder
een welkom! 
KRUIBEKE: Bezoek aan het Fakkelteater te Antwerpen. Toneelstuk: 
„'t Is krisis bij Spiessens", Antwerpse komedie van Eddy Asselbergs. 
KRUIBEKE: Deelname betoging Hasselt Vertrek: 9 u. te Kruibeke, 
opstapplaatsen te Bazel en te Rupelmonde. Prijs: 160fr. Inschrijvin
gen: bij de bestuursleden tot 29 mei. 
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. Op^treden: 
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, 
091-22.54.51 of Jan D'haeze, 091-28.08.80. 
ASSENEDE: Kleinkunstavond met Jef Eibers in de polyvalente zaal 
te Assenede. Aanvang: 20 u. Inkom: 120 fr. Voorverkoop: 100 fr. 
Kaarten in voorverkoop in het Vlaams huis 't Leeuwke. Diederikplein 
22. Assenede. 

Meetjeslandse 
jongeren per fiets 
naar Diksmuide 

Net zoals vorig jaar maken we een 
tweedaagse tocht naar de IJzerbede
vaart We starten zaterdagmorgen 29 
juni. Bezemwagens en het „Vlaamse 
Kruis" vergezellen onze tocht Honger 
of dorst zullen we niet kennen... onze 
eigen kookvaders en -moeders zullen 
ter plaatse zijn. Volksvertegenwoordi
ger Paul Van Grembergen zal ons 
rondleiden en spreken over de ge
schiedenis van de IJzertoren. We 
overnachten in de getxjuwen van een 
boerderij. 

Deelneming in de kosten: ± 200 fr. 
Uren en startplaatsen zullen later 

nog meegedeeld worden. 
Voor verdere inlichtingen kan U zich 

wenden tot: Stefaan Coppejans, Mo
lenstraat 58 te 9970 Kaprijke (tel. 
091-73.67.47); Peter Van Arnhem, Bin-
nenslag 5 te 9920 Lovendegem (tel. 
091-72.73.64). 

D.V.075: Bediende-typiste, 31 jaar en 
woonachtig te Dilbeek. zoekt betrek
king. Ruime ervaring. 
D.V.077: Vrouwelijke bediende, 18 jaar 
en woonachtig te Vlezenbeek, zoekt 
betrekking. Aanvaardt alle werk. 

SIEMENS 

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

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

toets kleine was en temperatuur naar believen 
instelbaar 

Vergelijk... en kies Siemens! RaadpleegneC 

D.V.007: Pedagoog, 28 jaar, gehuwd 
en woonachtig te Gaasbeek, zoekt 
gepaste betrekking, 6 jaar ervaring. 
D.V.080: Geaggregeerde in mode-kle-
ding, 21 jaar, ongehuwd en woonachtig 
te Affligem zoekt betrekking. 
D.V.081: Schoonmaakster, woonach
tig te Denderieeuw, zoekt werk. 
D.V.082: Vrouwelijke bediende, wo
nende te Lot zoekt betrekking. Heeft 
ruime ervaring. 
D.V.084: Werkman, 22 jaar, ongehuwd 
en wonende te Lennik, zoekt werk in 
garage of als magazijnier. 
D.V.087: Bediende, 29 jaar en wonen
de te Brussel, zoekt betrekking. Diplo
ma: HSO-wetenschappelijke A. 
D.V.094: Bediende, woonachtig te 
Brussel, zoekt betrekking. Is viertalig 
en heeft vijf jaar ervaring in de boek
houding. 
D.V.095: Graduaat Informatica, 20 jaar, 
ongehuwd en woonachtig te Gooik, 
zoekt gepaste betrekking. 
D.V.096: Bediende-typiste, 18 jaar, on
gehuwd en wonende te Vlezenbeek, 
zoekt betrekking. Aanvaardt alle werk. 
D.V.107: Medische sekretaresse, 27 
jaar en woonachtig te Bogaarden, 
zoekt betrekking. Is tweetalig: Neder
lands-Frans en heeft noties van Engels 
en Duits. 
D.V.111: Installateur centrale verwar
ming, 24 jaar, gehuwd en woonachtig 
te Bellingen zoekt werk. 
D.V.112: Al informatica, 24 jaar, onge
huwd en woonachtig te Halle, zoekt 
betrekking. Aanvaardt ook werk als 
bediende. 
D.V.116: Steno-dactylo, 17 jaar, onge
huwd en woonachtig te Gooik, zoekt 
betrekking. 
D.V.117: Doctor in de Rechten, 38 jaar 
en woonachtig te SintNiklaas, zoekt 
betrekking. Ervaring: 11 jaar dienst in 
verzekeringsmaatschappij als dossier
beheerder. 
D.V.118: A3 mechanica, 24 jaar en 
woonachtig te Itterbeek, zoekt werk. 
Kan met heftruck rijden en is bereid in 
ploegen te werken. 
D.V.122: A4 mechanica, 23 jaar, onge
huwd en woonachtig te Itterbeek, 
zoekt werk. Deed herscholing carros
serie (plaat- en pistoolschilderen). Aan
vaardt alle werk. 
D.V.123: A3 auto-mechanica, 34 jaar, 
gehuwd en 2 kinderen, woonachtig te 
St-Pieters-Leeuw, zoekt werk. Is twee
talig, heeft brevet heftruck en heeft 
twaalf jaar ervaring als magazijnier. 

Voor inlichtingen en kontakten: volks
vertegenwoordiger Daan Vervaet 
Brabantsebaan 373,1683 St-Laureins-
Berchem, met vermelding van het re-
fertenummer. Tel.: 02-532.57.95 van 
18u. 30 tot 21 u. 30, enkel op maan
dagavond. 
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• 24 J gehuwde dame met diploma 
van hoger secundaire beroepsschool, 
afdeling bureelwerken, met tamelijk 
goede kennis van Frans en Engels, en 
ervaring als bediende-terminaliste, 
zoekt een betrekking in het Brusselse 
of ten westen van Brussel 
Voor inlichtingen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger J Valkeniers, 
tel 02-5691604 
• 23 j ongehuwde man met diploma 
A2 technicus zoekt een betrekking in 
het Brusselse of ten westen van Brus
sel Wil ook administratief werk of enig 
ander werk 
• 28 j gehuwde dame, met diploma 
van lager secundaire bureelwerken, 
zoekt een betrekking in het Brusselse 
of ten westen van Brussel Ze is ook 
tevreden met enig ander werk 
Voor inl zich wenden tot volksverte
genwoordiger Dr J Valkeniers, Ni-
noofsesteenweg 11, 1750 Schepdaal, 
tel 02-5691604 
• Man, 20 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt werk Diploma A3 
mechanica, A2 bouwkundig tekenen 
Aanvaardt alle werk Ref nr 0759 
Belangstellenden kunnen kontakt op
nemen met volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, via het Vlaams Nationaal 
Centrum Ontvoenngsplein 1 te 2800 
Mechelen, tel 015-209514 Gelieve 
het ref nr te vermelden 

• 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 
• 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, 091-307287 

Mxüjkaas 
Affligem 

DE PALMENAER 
Dr in de Rechten 

Prinses Maria Christinalaan 6 
8320 ASSEBROEK-BRUGGE 
Tel 050-35.2669 

ALLE VERZEKERINGEN 
LENINGEN 
GELDPLAATSINGEN 

Schenk uw vertrouwen 
aan een beroeps verzekeraar 

w& 27 

'n Origineel initiatief 

Vlaams-
ontmoeting 

De meimaand brengt als het ware 
een frisse lentetinteling in ons bloed, 
een herleving van 's levens felheid Die 
bruisende vitaliteit vinden we in de 
grote volksfeesten, die Vlaanderen in 
ere houdt, weer 

We denken hierbij onder meer aan 
de talrijke Vlaamse volksdansfestivals 
die, mede door hun internationaal ka
rakter, met alleen binnen Europa een 
grote uitstraling bezitten Dergelijke 
volksdansontmoetingen zijn ideale ge
legenheden om banden tussen de ver
schillende volken te smeden en te 
verstevigen Kennismaking en kon-
frontatie met andere kuituren werkt 
bovendien verrijkend in beide nchtin-
gen 

In die geest en met de bedoeling 
een bijdrage te leveren tot het verste
vigen van de Vlaams-Baskische ban
den, wenst een Baskische volksdans
groep, die in Spanje haar sporen reeds 
verdiende, in Vlaanderen een aantal 
optredens te verzorgen Het betreft de 
dansgroep „Ikusgarn" uit Portugalete, 
nabij Pilbao De volksdansgroep legt 
zich toe op het uitvoeren van de 
oorspronkelijke Navaronese dansen 
Daartoe trekt de groep de bergen in 
om zich de aldaar bewaarde eeuwen
oude tradities eigen te maken 

Voor een optreden stelt de groep 
geen hoge eisen De groep wenst te 
dansen in de meest eenvoudige om
standigheden Een podium is met 

noodzakelijk Een afgespannen plaats 
(14 X 12 m) waar in de omgeving vol
doende ruimte voorhanden is om zich 
om te kleden volstaat De innchters 
dienen in te staan voor een behoorlijke 
technische installatie en voor zitplaat
sen voor de musici Voeding- en lo-
geerkosten draagt de groep Voor een 
optreden van 2 uur, door 50 mensen, 
vraagt de groep 50 000 fr 

Wie meer informatie wenst over 
„Ikusgarn", of de Baskische groep uit 
wil nodigen voor een optreden, kan 
kontakt opnemen met Luis Fernando 
Rodriguez M , c/Juan XXIII n° 8-2° C, 
Portugalete-Vizkaia, Espana of met J 
Block, Stapelplein 20, 9000 Gent (ivd) 

TE HUUR: 
Spanje - Costa Blanca: 
Luxe-villa, 6 personen, recht
streeks van eigenaar keuken, 
living, eethoek badkamer wc 2 
slaapkamers terras, tuin, tuin
meubelen, barbecue, open haard 
Pnjzen per week 
novcmber-apnl 3780 
mei-oktober 4660 
juni-september 6380 
juli-augustus 7680 
Tel nr 052-301592 

Te huur 
• Vakantiewoning in Teuven Tel 
087-686527 (adv 78) 

Deze week 
in Knack Magazine 

Minister ad interim 
Frans Grootjans is nu alweer bijna vijf maanden minister 

van Financien en vice-premier, hoewel hij in 1977 gezworen 
had nooit meer op het politieke voorplan te zullen treden. 

Hij beschouwt zijn huidige taak dan ook duidelijk als 
tijdelijk. Een gesprek met Grootjans over fraude en 

belastingen, en politiek in het algemeen. 
Het ge ld v a n de par t i i en 

Een aantal partijen zouden het er over 
eens zijn om de giften aan partijen fis
kaal aftrekbaar te maken Knack hield 
daarover een kleine enquête, met al 
leen in het politieke wereldje, maar 
ook bij een aantal bedrijven 

Eurepa de rwimte in 

De Europese ruimtevaartorganrzatie 
ESA boekt de voorbije jaren merk
waardig veel sukses Daar zag het zo'n 
twintig jaar geleden nochtans met naar 
uit Wat IS er dan nu veranderd "^ De 
geschiedenis van de Europese ruimte
vaart 

Aldo Ressi 

De Italiaan Aldo Rossi wordt alom 
voor het boegbeeld van de post
moderne architektuur versleten Zelf 
gaat hij dieper in op zijn koncept van 
de „ineenvloeiende steden" 

Fermele 1 

Er strijdt sinds kort weer een Belg mee 
m de eerste gelederen van het Formu 
Ie 1-circus Wat kan Thierry Boutsen 

in eigen land doen'' Op 2 juni wordt 
de Grote Prijs van België in Francor 
champs gereden Een voorbeschou 
wing 

Knack Weekend 
W a t denken , voe len , si|n 

mannen v a n d a a g ? 

Een recent onderzoek probeert een 
portret te schetsen Koele Carrierema
kers of Nieuwe Zachten' 

De k e u k e n v a n de Loire 

Gerard Riveau verliet de Loire om in 
Sint-Genesius-Rode een nieuwe inter
pretatie te geven aan de aloude culi
naire traditie die hem van in zijn pril
le jeugd zijn meegegeven 

Een huis v a n pap ie r 

In een Brussels huis uit de jaren twin 
tig werd met behang, gordijnen en veel 
bloemen een biezondere sfeer ge-
kreeerd Zo kreeg een originele ruim
te een eigen karakter 

Aanbevolen huizen 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mo l 
014-31 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 
Verander ingsw^erken 

ALPANROOF Amer ika le i 237 
2000 A n t w e r p e n 

Tel 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, Oeurne-Z 
Tel 2108.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235.6575 

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

Tel 0 5 5 - 4 2 3 6 3 6 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101. Ternat 

Tel 02-58Z1312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

q z r \ STUDIO 
J-A^ DANN 
02-428 6984 

— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-478 1993 

Import - Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-412589 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel 052-42 33 04 - 42 39.16 

Aan alle eigenaars 
van een appartement of villa te 

Oostduinkerke 
vertrouw de verhuring of verkoop 

van uw eigendom te Oostduinkerke toe aan 

WEST-LITTORAL 
Leopold Il-laan 205, 8458 Oostduinkerke 

Tel 058-512629 (Adv iso) 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-23645 31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 7039 

Dames- heren en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus, 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-2136 36 

Loodgieterij 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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Professor Herman Balthazar over 100 jaar socialisme: 

, /n stijgend Vlaams en 
Waals bewustzijn../' 

B 

Professor Herman Balthazar < 

, /n stijgend \ 
Waals bewuj 

GENT — Dit jaar viert de socialistische partij haar 
eeuwfeest Dit gaat gepaard met talrijke manifestaties, 
tentoonstellingen en publikaties. Reeds geruime tijd 
namen wij ons voor een bijdrage te maken over de 
relatie tussen Vlaamse Beweging en socialistische 
strijd. 

Een specialist terzake is ongetwijfeld professor 
Balthazar, die op 1 juli de nieuwe Oostvlaamse 
goeverneur wordt 

Professor-goevemeur Balthazar: „... socialisten en nationalisten: twee 
konkurrerende t>lokken". 

HERMAN Balthazar is 47 
jaar. In 1960 behaalde hij 
de llcentlaatsgraad en 

tien jaar later promoveerde hij tot 
doctor. Sinds 1973 is hij hoogle
raar aan de Rijksuniversiteit van 
Gent en aan de Vrije Universiteit 
van Brussel. Balthazar is „kontem-
poranist", specialist dus in heden
daagse geschiedenis. Hij publi
ceerde over Camille Huysmans, 
het interbellum, de oorlog, Hendrik 
de Man, arbeiders- en sociale pro
blematiek,... Het is o.m. de verdien
ste van Balthazar dat de nieuwste 
technieken in het historisch onder
zoek, waaronder de „mondelinge 
geschiedenis", stilaan veld winnen 
in Vlaanderen. 

Ook alles wat met mediabeleid 
te maken heeft houdt hem bezig. 
Als gewezen medewerker van 
„Vooruit", ex-voorzitter van de 
BRT-raad van beheer en docent in 
persproblematiek mag Balthazar 
gerust tot het (kleine) groepje van 
mediadeskundigen in Vlaanderen 
geteld worden. 

Balthazar is socialist. Zonder 
evenwel partijslaaf te zijn, daar
voor is hij te intelligent, te sterk 
vrijgevochten. Bovendien bezit hij 
een opmerkelijke Vlaamse reflex 
en is hij „ontzettend geboeid door 
de geschiedenis van het land en 
het volk waarin hij geboren en 
opgegroeid is, en is hij even ge
boeid door het proces van de 
opbouw van een Vlaamse staat, 
waarvan hij participant is". 

1830: De kink 
in de kabel 

WIJ: De Vlaamse ontvoog-
dlngsstrl jd enerzijds en de socia
listische beweging anderzijds 
hebben me elkaar „gebroken" t i j 
dens de tweede helft van de 19de 
eeuw. Hoe is dit gebeurd? 

H. Balthazar: „Er zijn verschil
lende benaderingen om tot een 
verklaring te komen. Als wij het in 
de „long run" bekijken, dan is de 

N.a.v. het socialistisch eeuwfeest 
verscheen o.m. een lezenswaardig 
werk onder redaktie van Frank Van-
denbroucke: „Eeuwige dillemma's. 
Honderd jaar socialistische partij", 
Leuven (Kritak). En in de Gentse St-
Pietersabdij loopt momenteel een 
boeiende tentoonstelling „De Rode 
Verleiding", met een catalogus. 

breuk al te situeren op het einde 
van de 18de eeuw. 

Tijdens de tweede helft van de 
18de eeuw zien we de vorming 
van een nieuwe midden-burgerij, 
die Vlaams dacht De fameuze 
verhandeling van Verlooy „op 
d'onacht der moederlyke tael in de 
Nederlanden" is één van de mooi
ste en niet mis te begrijpen voor
beelden daarvan. Op dat ogenblik 
was er een samengaan van ener
zijds het ontstaan van een nationa-
liteits- en taalbewustzijn en ander
zijds ook van een sociaal bewust
zijn. Sociaal-vooruitstrevend dus, 
samen met het opduiken van méér 
dan een taalbeweging. Dit „ver
bond" ging stuk in de Franse tijd, 
en dit niet alleen ten gevolge van 
de dominantie van Frankrijk. Dit 
proces kent zijn acute faze rond 
1789 met de Brabantse en de 
Luikse Omwenteling en de Franse 
Revolutie. Met een radikalizering 
rond het midden van de jaren '90 
van de 18de eeuw. 

De meest progressieve genera
tie van flaminganten — als we hen 
zo mogen noemen — heeft toen 
meer gekozen voor het inhaken 
op een bepaald nieuw staatstype, 
met als prijs het opgaan in de 

franstaligheid. Dat is een eerste 
nederlaag, met belangrijke gevol
gen". 

WIJ: Hoe bedoelt U? 
H. Balthazar: „Het is pas in dé 

Hollandse tijd dat er een nieuwe 
generatie opkomt in de lijn van 
Verlooy. Eveneens Vlaamsvoe-
lend én sociaal-progressief. 1830 
wordt echter de zeer grote kink in 
de kabel. Wat dan overschiet van 
het flamingantisme (vanaf 1832) is 
een zeer brave Vlaamse bewe
ging. Een terugtocht een „Be-

schrenkung" haar het pure kul-
tuur-flamingantisme, dat ons gene
raties lang zou teisteren: afstand 
nemende van de ekonomische ge
gevens, afstand nemende van de 
sociaal-progressieve eisen. Zo 
vond professor Ada Deprez een 
merkwaardige korrespondentie 
terug tussen een zekere Julie Du-
boche (een dochter van zo'n so
ciaal-progressieve knaap van het 
einde van de 18de eeuw) en Jan-
Frans Willems. Zij was een aan
hangster van het Saint-Simonis-
me, een soort utopisch socialisme. 
Zij was volledig franstalig opge
voed, als resultaat van het eerste 
proces dat ik daarnet toelichtte. Zij 
vroeg aan Willems om deze socia
le ideeën in de volkstaal bekend te 
maken. Willems deed dit echter 
niet... Een breuk die groter en 
groter wordt, en die zeer manifest 
is in 1848. 

Op dat ogenblik poogden ver
schillende sociaal-vooruitstreven
den hun visies in de volkstaal naar 
voor te brengen. Ik denk daarbij 
aan de volksmaatschappijen, zoals 
„Agneessens", „Zannekin", „Brey-
del-De Coninck", „van Artevelde",... 
of aan een initiatief zoals het dag

blad „De Broedermin". Maar die 
kregen geen kontakt met wat op 
dat ogenblik reeds het gros was 
van de Vlaamse Beweging. Inte
gendeel, we noteren een vijandig
heid. Geen inzicht in wat toen het 
grote drama was, de strukturele 
krisis van de Belgische ekonomie. 
Waarbij Vlaanderen ineenzakte en 
niet alleen kultureel de prijs moest 
betalen, maar vooral ekonomisch 
en sociaal. Arm Vlaanderen begon 
effektief. Het zal pas met Lodewijk 
de Raet en Julius MacLeod zijn 
dat er opnieuw een andere visie 
komt 

Konkurrenten 
De breuk tussen het flamingan

tisme en de sociaal-progressieve 
beweging is dus in feite vroeger te 
situeren. Onmiddellijk na 1848 
wordt dit nog een keer schitterend 
geïllustreerd in de rol van Emile 
Moyson, die opnieuw de beiden 
probeerde samen te brengen... 

De kiemen van het uiteengroei
en liggen dus zeer ver. Maar het is 
inderdaad zo dat het pas op het 
einde van de 19de eeuw zeer 
ernstig wordt Op een ogenblik dat 
men komt tot een massifikatie van 
de oude herendemokratie (waarin 
slechts enkele duizenden stem
recht hadden) wordt die Vlaamse 
Beweging een politieke kracht 
Waarvan de protagonisten zich 
antisocialistisch opstellen. Vanuit 
een bepaalde, duidelijk omschre
ven belangenatmosfeer. Het werk 
van kollega Wils, over het Daen-
sisme in de Zuidvlaamse gemeen
ten, is in dit verband belangheb
bend. Pieter Daens, die ten on
rechte minder bekend is als zijn 
broer priester Adolf Daens, was 
een duidelijke exponent daarvan. 

Anseele en anderen redeneer
den precies gelijk. Het is niet van
uit een a priori antihouding to.v. de 
Vlaamse eisen, maar uitsluitend 
tegen de politieke konkurrentie 
die op dat ogenblik ontstond. Het 
zijn twee konkurrerende politieke 
blokken die zich vormden. Die 
tegenstelling werd steeds mani
fester, omdat de doorbraak van de 
Belgische Werklieden Partij zich 
praktisch uitsluitend situeerde in 
Wallonië, en marginaal bleef in 
Vlaanderen. De ontwikkeling van 
dat socialisme wordt tributair aan 
de elektorale meerderheidspositie 
in Wallonië. Een situatie die pas zal 
keren rond de jaren 1960". 

Frontbeweging, 
'n mooie droom... 

WIJ: Eventjes leek de Frontbe
weging nog een mogelijkheid tot 
samenwerking.. 

H. Balthazar: „Ik denk het niet 
Het was een mooie droom, maar 
geen echte kans. Op dat ogenblik 
is langs de kant van het socialisme 
de keuze voor het Belgische pa
triottisme zo groot dat de afstand 
tot een mogelijke sympatic voor 
de Frontpartij totaal was. De atmo
sfeer was trouwens verschrikke
lijk. 

Men merkt dit ook in de linkse 

studentenbeweging vlak na de 
Eerste Wereldoorlog. Daar het 
vrijzinnige flamingantisme, dat rui
mer was dan het socialisme, werd 
toen de kans gemist De zeer 
sterke posities die zij bezaten in 
de periode vóór de eerste oorlog 
hebben zij totaal opgegeven, door 
hun onverzettelijkheid om in die 
Frontbeweging een echte nieuwe 
demokratische stroming te zien. 
Wat overbleef uit die Frontbewe
ging moest een zeer ongelijke 
strijd gaan leveren, enerzijds te
gen dat onbegrip en anderzijds 
tegen het vlug opduikende fanatis
me van het AVV-VVK-syndroom. 
Zodat er geen plaats meer voor 
hen was; uitsluitend een huis voor 
katolieke flaminganten. Zeer vele, 
andersdenkende Fronters zijn in 
de jaren twintig weggetrokken. 
Neem bij voortjeeld Herman Vos, 
die overstapte naar de BWP. 

Uiteraard ook dank zij het werk 
van een aantal BWP'ers, die tegen 
de stroom probeerden op te roei
en. Denk aan de rol van Camille 
Huysmans, Vermeylen, e.a." 

WIJ : Laat ons een enorme 
sprong maken, naar de aktuall-
te l t Vandaag bestaan er een be
perkt aantal raakpunten tussen 
het Vlaams-nationalisme en de 
socialistische beweging. Welke 
futurologische beschouwingen 
maakt u, als historicus, daarbij? 

H. Balthazar: „Alles is zeer snel 
aan het veranderen. Zeker tijdens 
de voorbije 25 jaar. We konstate-
ren dat de politieke families, die 
zich gevormd hebben op het ein
de van de 19de eeuw, zeer persis
tent zijn. Zij blijven de politieke 
„verkleuring", ook van de genera
ties die aankomen, heel sterk te
genwerken. Je wordt geboren in 
een bepaalde politieke familie, en 
je moet een zeer sterke persoon
lijkheid bezitten om uit die politieke 
familie te gaan breken. Maar er 
zijn veranderingen waarneem
baar. 

Geen weg terug 
De belangrijkste verandering 

die zich aandient is m.i. de afbrok
keling van de politieke machtspo
sitie van de CVP. En dit in zeer 
vele gemeenten. De jongste ge
meenteraadsverkiezingen zijn 
daarbij indikatief Als men de ver
schuiving van de macht ziet, dan 
zie je iets gebeuren dat fundamen
teel is. 

Dit loopt samen met een stij
gend bewustzijn van de Vlamin
gen en de Walen, om vooral Vla
ming en Waal te zijn. Daar is geen 
weg terug! 

Ook voor julie, Vlaams-nationa
listen, gaat het vlug. Een aantal 
bindingselementen, die zo eigen 
waren voor de Vlaams-nationale 
familie, zijn helemaal anders ko
men te liggen na de afscheuring 
van het Vlaams Blok. Voorts is er 
het fenomeen van Agaiev, waar
van we niet goed weten wat dit 
politiek bekeken, zal gaan beteke
nen. Maar waardoor alle politieke 
families een stuk van afgevreten 
worden. Er is eveneens het feno
meen van het neo-liberalisme, in 
de richting van een nieuw konser-
vatief-liberale koers zoals in de 
VSA. Dit maakt het moeilijk futuro
logische beschouwingen te oppe
ren, maar we zullen wel moeten re
kening houden met al deze ver
schuivingen." 

(pvdd) 
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