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Ntaams Nationaal ^Veekbbd 

Nu zaterdag om 11 uur in Hasselt: 

VU 
EN 

BETOGING VOOR WERK 
TEGEN HAPPART! ,^.»„ 

Voor werk in 
een Vlaamse staat 

De Volksunie betoogt zaterdag te Hasselt voor werk. Zi) ijvert 
daarmee verder in de lijn van haar partijkongres, dat werkver
schaffing als prioriteit nummer één heeft gesteld. Dat te Hasselt 
wordt betoogd is niet toevallig en staat in het teken van de 
solidariteit met Limburg dat, samen met de Antwerpse Kempen, 
het zwaarst door werkloosheid wordt getroffen. 

Met deze betoging wil de Volksunie onderstrepen dat, als de 
politieke wil opgebracht wordt, er wel degelijk een uitweg is. Met 
haar wetsvoorstel-Van Ooteghem, het spoedplan dat tienduizen
den jongeren in het bedrijfsleven kan tewerk stellen, daag^t de 
Volksunie de overige partijen uit nu hun verantwoordelijkheid 
op te nemen. 

Om met kans op sukses naar volledige tewerkstelling te 
streven zijn er echter voorafgaandelijke voorwaarden te vervul
len. De uitdaging „werk voor iedereen" duldt geen versnippe
ring van krachten, geen energie- en tijdverlies. Er moet komaf 
gemaakt met de eindeloze Waals-Vlaamse betwistingen en met 
de miljardenstroom naar Wallonië. Een betogring voor werkver
schaffing kan dan ook niet anders zijn dan meteen een betoging 
voor Vlaams geld in Vlaamse handen, voor volwaardig zelf
bestuur dat Vlaanderen toelaat zijn eigen tewerkstelling en wel
vaart te behartigen. 

De jongste dagen is herhaaldelijk opnieuw gebleken hoe in de 
huidige staatsstruktuur Vlaams geld verspild wordt, Vlaamse 
energ^ie afgeleid wordt. 

Een voorbeeld is het zogenaamde RTT-kontrakt van de eeuw. 
Onze telefooncentrales zijn dringend aan digitalisering toe, een 
vernieuwing die vijftig tot tachtig miljard zal kosten. De enige 
binnenlandse firma's die ter zake gespecializeerd zijn en overi
gens over wereldfaam beschikken, zijn de Vlaamse bedrijven 
Bell en Atea. Alhoewel de bestelling reeds een hele tijd dringend 
is, wordt zij steeds weer op de lange baan geschoven. De Waalse 
ministers Gol en Maystadt laten geen kans onverlet om bestel
lingen door te schuiven naar Wallonië, waar Acec zich in zeven 
haasten verbonden heeft met buitenlandse groepen, met uit
schakeling van de Vlaamse know-how en spitstechnologie. Ook 
de Generale Maatschappij is op de Waalse trein gesprongen. 
Inmiddels blijft de regering het dossier voor zich uitschuiven. Er 
wordt gepoogd om, door opblazen van het kontrakt tot pakweg 
150 miljard, de appel op zijn Belgisch te verdelen. Dat daarvoor 
vermelde digitalisering nodig is, een ekonomische nonsens die 
kostenverzwarend zal werken, deert de regering blijkbaar niet. 

Een dossier dat deze week een zoveelste miljardenoplossing 
kreeg, is dat van Cockerill-Sambre. Met een geruisloos vierde 
staalplan werden 86 miljard voorwaardelijke deelnemende kon-
verteerbare obligaties omgezet in winstbewijzen. Achter deze op
zettelijk verward gehouden formulering schuilt doodeenvoudig 
de operatie om de vorderingen van de staat op CS kwijt te schel
den. De regering wil het doen voorkomen dat dit louter een 
boekhoudkundige operatie is. In werkelijkheid verhuizen de 
86 miljard definitief naar CS. De operatie is overigens een be
spotting van de door de regering geprezen en door de Vlaamse 
CVP als zoetekoek geslikte „feitelijke regionalisering" van de 
nationale sektoren. Dat ook enkele tientallen miljarden naar 
Sidmar en de Kempense mijnen gaan is deels geldverspilling, 
deels ogentroost. 

Naast de on-Vlaamse en anti-Vlaamse afhandeling van deze 
sociaal-ekonomische dossiers zal ook en vooral in Limburg 
dezer dagen de bestendiging van hel burgemeesterschap van 
Happart als een kaakslag gevoeld worden. Deze hemeltergende 
schande is in de allereerste plaats de schuld van de CVP, die met 
haar laksheid en haar Raad van State-strategie er voor gezorgd 
heeft dat Happart straks de helft van zijn ambtstermijn uitda
gend kan gaan vieren. 

Happart en werkverschaffing: op het eerste gezicht twee 
dingen zonder gemeenschappelijke noemer. Maar is Happart 
niet het tergendste symbool van de Belgische voogdij? Precies de 
voogdij die ons belet werk te maken van werk en welvaart! 
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De Heizel-schande 

Voetbal 
en Voeren 

De paus was amper weg en weer haalde dit 
onzalige land de wereldpers. Ditmaal in dramatische 
omstandigheden. De Heizelkatastrofe werd door hon
derden miljoenen mensen rechtstreeks of in uitge
steld relais mee-beleefd. 

HET onderzoek moet uiter
aard een volledig ant
woord verschaffen op 

een hele reeks beangstigende vra
gen omtrent de ordehandhaving, 
of eerder over het gebrek daar
aan. Toch bestaat er geen twijfel 
over het feit dat er blunders ge
maakt zijn. 

In de meest wezenlijke op
dracht, met name het schelden 
van de „supporters" van de beide 
ploegen, zijn politie, rijkswacht en 
organizatoren niet geslaagd. Bo
vendien ging men uit van de erg 
betwistbare en vooral gratuite 
stelling dat er zich vóór de wed
strijd geen Incidenten zouden 
voordoen. De hele dag waren er 
echter reeds moeilijkheden en rel
len geweest. De dranklucht die 
rond sommige supporters-horden 

hing voorspelde weinig goeds. De 
kontrole aan de ingangen kan 
evenmin erg sluitend geweest zijn, 
indien men het arsenaal aan pro-
jektielen en stokken aanschouwt 
die na het drama op de tribunes 
achterbleven. 

Piiatus 
Nothomb 

Natuurlijk treft de doorsnee
agent en -rijkswachter geen 
schuld. Zij stonden voor een on
mogelijke taak toen de hel losbrak. 
De verantwoordelijkheden situe
ren zich op het hoger echelon. De 
figuur waarvan iedereen enige op
heldering verwacht, minister No
thomb, doet echter alsof zijn neus 
bloedt. En wast, zoals steeds, zijn 

handen in onschuld. De scherpe 
veroordeling van de Kamervoor
zitter was terecht Op een ogen
blik dat tientallen mensen worden 
begraven en honderden anderen 
van hun fysische en psychische 
wonden proberen te herstellen, 
mag men toch een schuldbekente
nis verwachten vanwege de over
heid die overduidelijk gefaald 
heeft! Maar zelfs daarvoor zijn 
vele excellenties te verwaand. 

De vernietigende kritiek die 
men uit het buitenland kan verne
men mag overigens van aard zijn 
de hoofdstedelijke pretenties van 
een Brussel, dat zich graag als 
„carrefour de l'Europe" betitelt, 
een stuk omlaag te vijzelen. 

Een gegronde opmerking bij 
Vlaams-nationalisten betreft ten 
slotte de getalsterkte van de orde
handhavers. Wanneer duizend 
Vlamingen het aandurven om in 
het Vlaamse Voeren te gaan wan
delen, dan stuurt Binnenlandse 
Zaken 2.000 rijkswachters naar 
Limburg om hen uiteen te ramme
len. Wanneer 60.000 voetbalfans, 
waaronder een vervaarlijke groep 
opgehitste herrieschoppers, naar 
Brussel afzakken wordt hetzelfde 
aantal beschikbaar gehouden... en 
dan nog op de verkeerde plaats. 

(pvdd) 

I^^^^^Rnl. 
... blijft de boodschap 

voor onze varkens-wasse-
riji De steun blijft binnenlo
pen. 

Lees biz. 12. 
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en WIJ 
Wïj ontvangen graag brieven van 

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

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

Het redaktiekomitee 

HEIZELDRAMA 

Het drama op de Heizel is vreselijk. 
Gedenken we blijvend de doden. De 
verantwoordelijken moeten zich ken
baar maken. 

Mij ergert echter vooral ook de 
hypokrisie die errond geweven wordt. 
Sommige kranten willen uit rouw geen 
foto's publiceren. Geweld dient inder
daad niet tentoongespreid. Wanneer 
de Heizel ergens in Zuld-Afrika, dat 
even groot is als Europa, zou liggen 
dan was dit propagandavoer en stond 
in de kranten hier: „Bij hevige rassen-
rellen tijdens een voetbalmatch, waar 
blanken en zwarten... (Italianen en En
gelsen) nog steeds van elkaar geschei
den worden op de tribunes, zijn 
35 mensen omgekomen en honderd 
gewond. De grote werkloosheid en het 
probleem van de daardoor ontstane 
krisis uiten zich in een steeds grotere 
vorm van racisme." 

Inderdaad het ging hier niet om een 
of andere vorm van nationalisme, want 
de rellen ontstonden niet uit overwe
gingen van politieke aard, het gaat hier 
om het platste egocentrisme wat in
derdaad racisme is. Hier zwijgt dan 
ook Gol en „stottert" Nothomb. Te
recht. De ramp in het Heizelstadion is 
een uiting van struktureel geweld. In 
Europa wordt gelukkig geen vergel
ding genomen door de familieleden. 
Terecht. Bovendien staat een politicus 
soms onmachtig. Maar ter gelegenheid 
van het pausbezoek kon de politie wei 
tot aanhoudingen overgaan: namelijk 
bij mensen die vreedzaam en in een
klank met het pausbezoek de aan
dacht op het amnestieprobleem ves-
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tigden. Deze mensen waren niet opge
jut en hadden zich ook met bezat. 

Eveneens herinner ik me Voeren 
Toen kon minister Nothomb wel de 
orde handhaven: 3000 rijkswachters 
werden op soms 500 vreedzame wan-
delaars-met-een-bloem afgestuurd met 
charges te paard, jeep-races en water
kanonnen om geweld te suggereren in 
de pers: er zouden immers doden 
vallen. Toen werd er zelfs geschoten 
door ene Snoeck... eveneens een be
schermeling van Nothomb. Op de Hei
zel waren er amper 1000 rijkswachters 
(en zelfs niet eens op het stadion)... 
Het gaat immers „maar" om voetbal, 
verdenkingen ontstaan pas wanneer 
het om fundamentele mensenrechten 
gaat zoals het behoud van taal en 
kuituur. 

LV., Ingelmunster 

VRT ~~" 

In „WIJ" opperde een lezer uit Gent 
de „B" van BRT te veranderen in „V" 
van Vlaamse RT. Ditzelfde heeft sena
tor Van Ooteghem reeds gedaan en
kele jaren geleden, want veel Vlaams 
is die BRT-verslaggeving niet. 

Als medestichter van de Frontpartij, 
en van de Vlaamse Toeristenbond, als 
invalide uit '14-'18 denk ik het recht te 
hebben daarvoor mijn gedacht te zeg
gen over het Zangfeest De uitzending 
die juist 3 minuten duurde is er een be
wijs van. Het bezoek aan de IJzer en 
het Zangfeest zijn nooit meer waard 
geweest dan drie minuten terwijl ande
re manifestaties, socialistische kon-
gressen bv., gewoonlijk recht hebben 
op 10 en 15 minuten uitzending. 

Nooit kijk ik naar de uitzendingen 
van de BRT die ik als een minderwaar
dige zender beschouw. 

H.W.K., Antwerpen 

KP TE DIKSMUIDE 

Wanneer we ervan uitgaan dat een 
harmonische gemeenschap uit een 
veelheid van verschillende opvattingen 
bestaat kunnen we stellen dat de 
Vlaamse Beweging en het Vlaams-
nationalisme in het biezonder heel wat 
zouden hebben aan een „Vlaamse" KP. 
Dat de KP(B) munt wil slaan uit de her
bronning van Vlaamsgezinde jongeren 
aan het ideaal van „Nooit meer oorlog" 
is gedeeltelijk ook onze fout: de ver
breiding van het ideaal van de IJzerjon-
gens mag niet gebanalizeerd worden 
door een oppositie pro- of contra 
raketten, maar verruimd met de basis
idee: A V V - V V K ^ m è t K). Ook een 
„open" voorlichting over het aandeel 
van de kommunistische vlaamsgezin
den tussen 1920 en '30 is dringend no
dig. Het zou tenminste verhinderen dat 
sommige jongeren onverantwoord 0|> 
treden. 

De kommunisten zijn op hun plaats 
aan het IJzerkruis, met of zonder bloe
men, doch niet als partij die het ver
vreemdende autoritarisme en unitaris
me in haar vaandel staan heeft Min
stens moeten ze voldoen aan twee 
voorwaarden: 1. zich herbronnen aan 
hun ideeën uit 1917, en dus het staats-
bolsjewisme de rug toekeren (zowel 
het Chinese als het belgicistische als 
dat van de URSS en Castroiaanse,...) 
en derhalve de inval in Oost-Europa, 
Afghanistan, ea. veroordelen, 2. hun 
identiteit terugvinden in een politiek 

van Vlaams zelfstandigheidsstreven. 
Bovendien zou een algemene voor
waarde om bloemen te mogen neer
leggen aan de IJzertoren moeten zijn: 
een toegangskaart te kunnen voorleg
gen van de jongste IJzerbedevaart. Dit 
voor iedereen en ook als groepenng. 

Of is de Vlaamse Beweging inder
daad zo immobiel geworden door de 
polarizerende krachten: volksnationa-
lisme en staatsnationalisme? Dit uit 
zich in het bestaan en bestendiging 
van twee Vlaams-nationale partijen en 
in een goedkope polemiek vóór of 
tegen een lauwerkrans, het been, waar 
de Belgische KP mee lopen gaat 

V.C, Ingelmunster 
(ingekort) 

Deze week 
in Knack Magazine 

De Heizel, en daarna 
Wie is verantwoordelijk voor het drama in de Heizel? Wat 

moet er met het voetbal gebeuren? Wat kan er tegen het 
geweld worden gedaan? Vragen waarop Knack een 

antwoord zocht in politieke kringen, maar ook in de 
cenakels van de voetbalbond. 

WHIy Claes 

Willy Claes heeft zich in de oppositie 
opvallend stil gehouden, maar nu 
treedt hij stilaan weer op de voor
grond. In een interview heeft hij het 
over de nood aan een spirituele renais
sance en de manier waarop hij het in 
de plaats van Wilfried Martens zou 
hebben aangepakt. 

Wie heef t de bom? 

Terwijl alle ogen op de onderhande
lingen in Geneve gericht zijn, neemt 
het aantal landen dat over kernwapens 
beschikt gestadig toe. En daarmee 
groeit ook de kans op een kernoorlog. 
Wie heeft de bom, en wie kan ze des
noods maken? 

Rudy Keusbroek 

Rudy Kousbroek is een Nederlander 
die al jaren in Parijs woont. In de 
Hard op de Tongreeks houdt hij een 
betoog over het ,, verre België". Wat 
betekent België voor zijn buren? 

Wij in de ru imte 

George Van Reeth is direkteur bij de 
Europese Ruimtevaart-organizatie 
ESA in Parijs. Een gesprek over het 
opmerkelijke sukses van ESA, dat de 
Verenigde Staten nu zowaar aan het 
voorbijsteken is. 

Europa de ru imte in 

De Europese ruimtevaartorganizatie 
ESA boekt de voorbije jaren merk
waardig veel sukses. Daar zag het zo'n 
twintig jaar geleden nochtans niet naar 
uit. Wat is er dan nu veranderd? De 
geschiedenis van de Europese ruimte
vaart. 

Knack Weekend 
Win een exclusief 

d iamant juwee l ! 

Juwelier Paul De Maere uit Gent 
ontwierp voor Knack Weekend een 
unieke gouden sierspeld met zeven 
briljanten, waarde 185.000 fr. 
Wij geven dit exclusieve sierraad 
weg aan een Knack Weekend-lezer. 
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Uitstel voor 
Happart 

Steeds weer 
Het verhaaltje van de kat die 

steeds weer komt Happart, „the 
never ending story" Dat deze tra
gische komedie zo lang kan blijven 
duren is uitsluitend de schuld van 
de CVP en PVV Zij hebben dit ge
vaarlijk stuk onbenul benoemd en 
ZIJ hebben nooit gedurfd zijn afzet
ting te eisen 

Meer dan waarschijnlijk onder 
frankofone druk achtte de Raad 
van State het nodig eerst een 
uitspraak van het Arbitragehof af 
te wachten, vooraleer een arrest 
te vellen Alhoewel de auditeur 
duidelijk was geweest in zijn ver
slag Happart ontzetten uit zijn 
ambt 

Waar zijn al de grote monden 
van de CVP gebleven"? Die ge
zworen hadden nooit ofte nimmer 
een doorverwijzing naar het Arbi
tragehof te zullen aanvaarden Die, 
indien dit toch zou gebeuren, de 
passende konklusies zouden trek
ken Allemaal woorden in de wind 

Toch bestaat de kans dat de re
gering nog voor december met 
een uitspraak van de Raad van 
State geplaagd zal zitten Dé 
klucht zou zijn dat de CVP, met 
het zicht op de nakende verkiezin
gen, de regering doet vallen In de 
hoop aldus het zwaar besmeurde 
blazoen toch nog een beetje op te 
poetsen Dit elektorale nummertje 
zou werkelijk al te goedkoop zijn 

Kandidaten 
In alle Vlaamse partijen is men 

gestart met de moeilijke klus van 

^ l | > 

de lijstvorming Veel partijleden 
voelen zich immers geroepen 
maar slechts weinigen zijn uitver
koren Dit heeft tot gevolg dat 
deze interne partijstrijd vaak bits 
en soms weinig hoffelijk verloopt 

Vorige week raakte bekend dat 
PVV-gemeenschapsminister Ka-
rel Poma met langer zal meedin
gen naar een parlementszetel 
Deze liberale politikus wordt 
straks 65 en daarom kapt Poma 
ermee Ook die andere Antwerp
se liberaal, financieminister Frans 
Grootjans, l.et weten met langer 
parlementaire of ministeriele ambi
ties te koesteren Dit gegeven, 
samen met het vertrek van Willy 
Declercq en het overlijden van 
Herman Vanderpoorten, bezorgt 
de PVV nachtmernes In enkele 
jaren tijd is zowat de hele liberale 
intelligentsia verdwenen en iedere 
nuchtere liberaal beseft dat men 
„het" met zal redden met de verba
le, inhoudloze krachtpatserij van 
voorzitter Verhofstadt 

Poma 
stopt ermee 

Eén blok 
Toch vreemd Als het erop aan

komt, dan vormen zij allen een 
blok De katolieke kommentatoren 
uit Vlaanderen en Wallonië keur
den eensgezind de houding van 
Kamervoorzitter Defraigne af 
Blijkbaar staan er ,hogere belan-

38 doden, honderden gewonden, miljoenen schade, toegenomen 
spanningen tussen bevriende naties, de vernieling van de droom dat 
sport mensen bij elkaar kan brengen, de verpulvering van het laatste 
greintje respekt voor het „Belgisch imago" Dit is een trieste balans van 
wat zich vorige woensdag op de Heizeltrappen afspeelde 

Toch acht de verantwoordelijke minister het met nodig zijn veront
schuldigingen aan te bieden voor de gemaakte fouten Van enige scha
devergoeding aan de nabestaanden is evenmin sprake 

•mi \_ 

^S^DHM 
De Voerstreek staat al vele ja
ren in de kijker Als student trok 
ik er vaak naartoe Het land van 
Overmaas had op ons een bie-
zondere aantrekkingskracht We 
zagen het toen wel ruimer dan 
de zes Voerdorpen Onze be
langstelling ging naar heel de 
plat-Dietse streek En heus met 
alleen omwille van de prachtige 
natuur Wij wilden de verfransing 
van dit stuk Vlaamse grond met 
aanvaarden Het oude, weerke
rende verhaal van de Vlaamse 
Beweging 

De Voer-egel steekt ook al vele 
jaren zijn puntige stekels uit 
naar de politieke wereld Deze 
kleine dorpjes hebben geregeld 
de passies doen oplaaien De 
Voerstreek deed ministers ont
slag nemen De grondwet werd 
om haar gewijzigd Regeringen 
werden door de Voerproblemen 
aan het wankelen gebracht Het 
verhaal is gekend Het wordt 
langdradig' 

Maar het Voer-verhaal kende 
nooit een tnestiger verloop als 
tijdens de huidige regenng Van 
de liberalen moet je ter zake 
met veel verwachten Ze hebben 
de jongste decennia zelden blijk 
gegeven van Vlaamse fierheid 

Ue rol van de CVP is belangrij
ker Deze partij blaast voortdu
rend hoog van de toren Zij 
stuurt te pas en te onpas verba
le krachtpatsers het veld in, die 
moeten getuigen van de radikale 
Vlaamsoezindheid van de kadod-
ders Maar och arme, als puntje 
bij paaltje komt en de Walen het 
klassieke chantage-juk opleggen, 
gaat de straffe CVP steeds op
nieuw door de knieën De Hap
part-story IS gewoonweg een 
schande „Die bendeleider tot 
burgemeester benoemen'? 
Nooiti" zo begon de CVP „Hij 
moet en zal na een jaar Neder
lands kennen", zei de CVP na
dien Intussen zit Happart haast 
drie jaar in de burgemeestersze
tel en weigert Nederlands te le
ren, of te spreken •« 
Weten de Vlamingen nog dat 
CVP-voorzitter Swaelen akkoord 
ging met het lachwekkend en 
vernederend voorstel van Mar
tens om Voeren aan te hechten 
bij Halle-Vilvoorde' Hennneren 
de Vlamingen zich nog dat de 
CVP mee de hoogdringendheid 
stemde voor het wetsvoorstel 
Galle, maar nadien de behande
ling ervan voor onbepaalde tijd 
deed uitstellen? 

Zijn de mensen al helemaal ver
geten dat Vandenbrande zijn 
wetsvoorstel over de federalfze-
nng van de zgn nationale eko-
nomische sektoren in de schuif 
stak en dat de fameuze studie-
koelkast over de staatshervor
ming werd opgericht allemaal 
ter kompensatie van de burge
meestersjerp van Happart ' Be-
grijpe wie kan 

En nu, als klap op de vuurpijl, 
speelt de Raad van State mees
terlijke vertragingsmaneuvers En 
de C V P ' ZIJ kruipt maar voort 
In een tijd waann we al onze 
politieke wil en verbeeldings
kracht zouden dienen te gebrui
ken voor meer tewerkstelling 
van Vlaamse jongeren, moeten 
we een deel van onze energie 
verknoeien aan mispunten zoals 
Happart Het is godgeklaagd 
Maar het moet' Ook daarom 
stappen we zaterdag op door 
de straten van Hasselt 

Vic ANCIAUX 

gen" op het spel Het land, de 
regering en vooral de kristende-
mokratische politici moeten gered 
worden 

Nu kan men eindeloos rede
twisten over de vraag of Defraig-
ne dit vanuit zijn funktie al of met 
mocht doen, en of hij wel het 
geschikte ogenblik gekozen had 
Inhoudelijk had deze Waalse libe
raal echter overschot van gelijk en 
verwoordde hij in feite dat wat 
vele mensen denken Vijf dagen 
na de gruwelijke feiten gaf de 
betrokken minister, Nothomb, nog 
steeds geen blijk van enig schuld
gevoelen HIJ weigert trouwens 
nog steeds te erkennen dat er iets 
mis gelopen was met de orde
handhaving 

Het was inderdaad meer dan 
nodig dat deze ijdele nobiljon even 
op zijn plaats werd gezet 

In elk ander demokratisch land 
zou de verantwoordelijke minister 
deemoedig toegeven dat er grove 
fouten gemaakt zijn en zou hij 
bijgevolg aftreden Bij ons is dit 
dus onmogelijk Bekwaamheid is 
hier schijnbaar geen vereiste om 
minister te worden 

Bloemen 
voor Schiltz 

VU-gemeenschapsmimster 
Hugo Schiltz mocht deze week 
felicitaties in ontvangst nemen van 
de grootste Vlaamse kuituur- en 

strijdveremging, het Davidsfonds 
(DF) Dit n a v zijn parlementair 
initiatief als antwoord op de drei
gende Waalse waterbelasting 

Het DF stelt terecht dat een van 
de grootste gebreken van de 
staatshervorming van 1980 de fi
nanciering van de gewesten is, die 
gebeurt op basis van de verdeel
sleutel 1/3 in verhouding tot het 
bevolkingscijfer, 1 /3 in verhouding 
tot de oppervlakte en 1/3 in ver
houding tot de opbrengst van de 
personenbelasting in elk gewest 

Proficiat 

Schiltz'. 

men Waalse waterbelasting", ver
klaart het Davidsfonds 

De beheerraad van het Davids
fonds dringt erop aan dat alle 
Vlaamse partijen het voorstel-
Schiltz eensgezind zouden steu
nen opdat het nog tijdens de 
huidige zittijd van het parlement 
zou behandeld worden 

Schaarbeek 
failliet 

Vermits het criterium „oppervlak
te" geen graadmeter is van de 
behoefte aan solidariteit onder de 
gewesten en er via de bestaande 
solidareitsmechamsmen jaarlijks al 
meer dan 100 miljard Vlaams geld 
naar Wallonië wordt overgedra
gen heeft Hugo Schiltz een wets
voorstel ingediend om het crite
rium „oppervlakte" uit de verdeel
sleutel te verwijderen „Dit voor
stel betekent een belangrijke ver
betering van de staatshervorming 
van 1980 en is meteen een pas
send antwoord op de voorgeno-

Het was een tijdje geleden 
Maar maandagavond zagen we 
op de buis opnieuw de binnenkant 
van het Schaarbeekse gemeente
huis Deze keer met omwille van 
de frankofone bordjes, maar we
gens de sluiting van bijna alle 
gemeentelijke diensten Burge
meester Nols gaf daartoe op
dracht Schaarbeek is immers fail
liet en kijkt tegen een ontzettend 
hoge schuldenlast aan 

Met een ongehoorde pretentie 
verklaarde Nols dat deze trieste 
situatie het gevolg is van de nala
tigheid van anderen, in casu de ho
gere overheid die met met vol
doende geld over de brug komt 
Nu IS het weliswaar juist dat de ho
gere overheid vaak zeer laattijdig 
uitbetaalt en daardoor gemeente
besturen in moeilijkheden brengt 
Maar de belangnjkste oorzaak 
van het Schaarbeekse probleem 
ligt elders En bovendien ontving 
Nols al herhaaldelijk extra-kredie
ten 

Het jarenlange wanbeleid van 
Nols, en bijgevolg het laten rotten 
van prangende problemen zijn de 
wezenlijke oorzaken Het is echt al 
te gemakkelijk de schuld op ande
ren af te schuiven Enkele jaren 
geleden waren de Vlamingen de 
grote smeerlappen en toen moes
ten ZIJ ineengeramd worden Nu 
zijn de vreemdelingen de schuld 
van alle onheil, beweert Nols 
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Enkele dagen geleden uitte SP-
fraktieleider Louis Tobback onver
bloemd kritiek op het ABVV, de 
socialistische vakbond. Tobback 
beschuldigde het rode syndikaat 
van korporatisme. 

Aangezien de topverantwoor-
delijken van het ABVV, Vanden 
Broucke en Deneuw, de belangen 
van de werknemers in het buiten
land aan het verdedigen waren, 
bleek enkel Mon Rooses (van de 
socialistische overheidsvakbond 
ACOD) bereid kommentaar te ge
ven. Verwonderlijk genoeg geeft 
Rooses Tobback voor het groot
ste stuk gelijk. Zo bekent Rooses 
dat de meeste socialistische ge-
syndikeerden op de eerste plaats 
aan loonsverhoging denken, en 
niet bekommerd zijn om het lot 
van de werklozen. Ook het sa
menwerkingsakkoord tussen de 
SP en enkele kritische kristenen 
(PAKS) wordt niet op gejuich ont
haald door de meeste vakbonds
potentaten. 

Eigenlijk erkennen de rode vak-
bondsbazen dat zij in hoofdzaak 
nog voortbestaan ter verdediging 
van de vaak kortzichtige belangen 
van de eigen en meestal beter 
betaalde werknemers. Het ABVV 
is evenwel boos omdat Tobback 
deze aantijgingen doet op enkele 
maanden voor de verkiezingen. Of 
anders gezegd: de vakbond 
ageert wel degelijk korporatis-
tisch, maar de kiezers worden 
daar best niet aan herinnerd... 

Late vorst 
De lange winter is gelukkig 

voorbij. Toch is niet alle leed van 
de voorbije koudegolf vergeten. 
Integendeel. 

De energieverstrekkende maat

schappijen zijn aan hun afrekenin
gen begonnen. Talrijke aangeslo
tenen kijken verrast en onthutst 
op wanneer zij dezer dagen de 
tweemaandelijkse faktuur ontvan
gen. Die meestal stukken hoger 
oploopt dan verwacht. 

Men hoeft geen futuroloog te 
zijn om te beseffen dat dit voor pn-
noemelijke financiële moeilijkhe
den zal zorgen bij vele kliënten. 
Met als gevolg dat er een deel on
der hen straks zullen afgesloten 
worden van alle energietoevoer. 
Want, ondanks het verzet van 
talrijke politici, blijft dit barbaarse 
systeem voortbestaan. De win
sten van de elektriciteitsleveran
ciers zijn er nochtans niet op 
verminderd... 

BTW op bouw 
Van politici wordt vaak be

weerd dat zij meedraaien met de 
wind. Een sprekend bewijs daar
van werd eergisteren nog gele
verd. PVV-voorzitter Guy Ver-
hofstadt verklaarde toen dat de 
BTW in de bouwsektor op 6 % 
moet blijven en niet, zoals door de 
regering voorgesteld, naar 17 % 
mag opgetrokken worden. 

Deze stelling is op zijn minst 
vreemd te noemen. Uitgerekend 
de PVV, bij monde van financiemi-
nister Frans Grootjans, kwam in
dertijd met het ongelukkige idee 
aandragen om de BTW op te 
trekken. 

We mogen ons aan nog meer 
gekke bokkesprongen verwach
ten in de komende maanden. 
Vooral de PVV zal op fiskaal vlak 
sprookjes vertellen Deze partij 
behaalde in '81 een verkiezings
overwinning met de belofte van 
minder belastingen. Na bijna 4 jaar 
PVV-beleid weet zowat elke bur
ger dat daarvan niets in huis, of be
ter in de portemonnee, gekomen 
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Politiek IS een kurieuze bedoening. Bijgevolg ook de journalistiek over deze maatschappelijke bezigheid. 
Gedurende maanden werd de VU door een reeks Vlaamse kommentatoren steevast als het „aanhangwagen-
tje van de SP" in de verdoemenis getrapt Er was zelfs sprake van een „links front" waaraan de Volksunie blin
delings zou deelnemen! Sinds enige tijd echter wordt er gefluisterd en geschreven dat de VU met de 
roomsblauwe regering aan het flirten is... De ene keer worden VU-verantwoordelijken als „rechtsen"bestem
peld, om kort daarna met het etiket van vervaarlijke Jnkselingen" bedacht te worden. 

Is men „links" omdat men niet ter kerke gaat en „rechts" omdat men opteert voor de vrije marktekonomie? 
Of hoe inhoudsloos bepaalde woorden kunnen zijn. 

Bovenstaande krantekop slaat de nagel op de kop. Het is inderdaad meestal zo dat de andere partijen de 
Volksunie nahollen. Al dreigt -nu het gevaar dat men het straks weer omkeert... 

TV-beelden 
Wie zich woensdag op een leuk 

en ontspannend avondje „kastje 
kijken" had voorbereid kwam dus 
bedrogen uit. In plaats daarvan 
werden de televisiekijkers gekon-
fronteerd met huiveringwekkende 
beelden. 

Met anderhalf uur vertraging 
werd de match dan toch gespeeld 
op dit terrein waarrond tientallen 
mensen de dood hadden gevon
den. Over de vraag of de wed
strijd moest geschrapt worden en 
of deze nog mocht uitgezonden 
worden, spreken wij ons hier niet 
uit. Wat echter tot nadenken stemt 

De Heizel een les? 
flK MA het grote sterven in het 

M\Ê stadion zijn de rituele 
• • • handelingen begonnen. 
Het uitstoten van de zondebok
ken. De handenwasserij in on
schuld. De bezweringen en belof
ten voor morgen. Het onderzoek 
van andersmans gebeten. 

Jawel hebben de ordediensten 
gefaald. Inderdaad zijn de hooli
gans uit de troosteloze Engelse 
industriesteden de ergsten. Maar 
de afschuwelijke beelden woens
dagavond onthulden méér dan 
de katastrofe en de direkte oor
zaken ervan. We keken naar een 
stuk maatschappij van het laat
ste kwart der twintigste eeuw en 
naar de mens van die tijd. 

Tot de allerlaatste sekonde 
vóór de ondraaglijke beelden 
hebben we week na week en jaar 
op jaar het beeld verdragen van 
voetbalvelden, overal ter wereld, 
omgebouwd tot reusachtige 
kooien met aan de ene kant van 
de tralies het potentiële geweld 
van het publiek en aan de andere 
kant steeds meer politiemensen 
steeds vaker met wolfshonden. 
Dè steden waar de hoogdagen 
van het spektakel plaatsgrepen, 
werden bezet gebied. De ont-
schepingshavens, de vliegvel
den en de aanvoerlijnen werden 
evenveel frontzones. 

Zwammen groeien bij voor
keur op ziek hout. Het geweld 
heeft zich niet toevallig op de 
voetbalsport geënt. Het is een 

lang verloederingsproces ge
weest Met als zichtbaar begin
punt de verhoogde agressiviteit 
van de spelers, het geweld op de 
grasmat. De elektronische media 
met hun direkte verslaggeving 
en hun voordien nooit bereikte 
publicitaire mogelijkheden, gooi
den een markt van miljoenen 
mensen en miljarden franken 
open. Winnen, winnen' te allen 
prijze werd een royale broodwin
ning. Begaafde spelers uit de 
topklasse werden verhandeld 
voor steeds waanzinniger bedra
gen. De droomlooobaan: vijftien 
jaar spelen, dan miljonair en op 
pensioen, basta. De nieuwe voet-
balrijken — handelaars in men
sen en in goals en in publiciteit 
— lieten zich luxeloges inclusief 
champagnefrigo op de beste 
plaatsen van de tribunes bou
wen. Veilig ver van de agressivi
teit, die een gevaarlijk bindmid
del werd tussen de spelers op 
het veld en de massa errond. 

Een kriminogeen milieu, zou
den sociologen en psychologen 
zeggen. Het is niet Bellemans die 
hen zal tegenspreken. In deze tot 
op het merg door grof geld ver
rotte schijnwereld, waar witte-
boordkriminaliteit geldt als Ka-
valierdelikt, worden alle waarden 
op hun kop gezet. Het hooliga
nisme, de bezette steden, de ver
nielde treinstellen, de gemoles
teerde burgers zijn weliswaar 
vervelende neveneffekten. Maar 
de show must go on. En de 
goegemeente moet maar op
draaien voor de kosten, de smar
ten en de zwarigheid. 

Er is terecht aangeklaagd dat 
de enigen, die een week na de 
Heizel nog met geen woord ge
rept hadden over ftnancinële te
gemoetkoming voor de slachtof
fers en hun families, de bonzen 
van de voetbalsport waren. 

Dat het Heizeldrama een heil
zame schok heeft verwekt, we 
vrezen het te moeten betwijfelen. 
Verleden zaterdag werden Duit
se voetalhooligans door een tv-
reporter gevraagd naar hun me
ning over Brussel. Als Mntwoord 
zongen zij 'eindeloos het woord 
Liverpool op de muziek van een 
populaire melodie: een sadis
tisch overwinningslied. En prak
tisch op hetzelfde ogenblik pro
beerden in die andere schijnwe
reld de sportbonzen formule-
éénwagens te sturen op een do-
dencircuit. 

Is de vaststelling dat vele kijkers, 
eenmaal de match bezig was.-toch 
alle aandacht richtten op het voet-
balspel. Waarbij de terreur van 
enkele minuten voorheen (bijna) 
vergeten werd. 

Door het overmatig aanbod van 
geweld en bloed dat wij via het 
medium televisie geserveerd krij
gen, dreigt het verschil tussen 
fiktie en werkelijkheid verloren te 
gaan. De dagelijkse' beelden over 
Beiroet en de (jolfoorlog worden 
gevolgd door een speelfilm waarin 
moord en brand eveneens de 
hoofdtoon vormen. 

Is dit niet een groot gevaar dat 
ons, televisiekijkers, bedreigt? Dat 
wij, door het wegkwijnen van dit 
wezenlijke onderscheid, onze 
emoties gaan verliezen. Dat wij 
alles met een koele blik gaan aan
schouwen, terwijl we gretig chips 
verorberen. Wordt het niet eens 
tijd dat zij, die zo graag spreken 
over de waarden in onze samenle
ving, iets gaan ondernemen tegen 
het grenzeloos vertonen van ge
weld op de buis? 

Slagers 
zijn boos 

De „Landsbond der Beenhou
wers en Spekslagers van België" 
is niet te spreken over de hormo
nenkwestie die de voorbije weken 
weer volop in de belangstelling 
stond. Deze organizatie is vooral 
verbolgen over het lakse optreden 
van de overheid. 

De slagers bestempelen het 
toedienen van hormonen aan die
ren als een schandaal en noemen 
de verantwoordelijken boudweg 
een maffia. Zij stellen terecht de 
vraag naar de verantwoordelijk
heid en wijzen de overheid en 
vooral de betrokken staatssekre-
taris met de vinger: „Waarom 
heeft het ministerie van volksge
zondheid al niet vroeger Ingegre
pen?". Ook vragen de beenhou
wers en spekslagers zich af waar
om • de kontrole steeds beperkt 
bleef tot geslachte dieren, daar 
waar onderzoeken op levende 
dieren goedkoper en doeltreffen
der waren geweest. „Bestaan er 
dan inderdaad machtige invloeds
feren die hun druk laten gelden?". 

Deze beroepsvereniging dringt 
aan op een verscherpte en perma
nente kontrole, zodat de slager 
niet meer moet opdraaien voor de 
misbruiken van onbezonnen pro
ducenten. De beenhouwer moet 

inderdaad waarborgen krijgen die 
hem toelaten aan zijn klanten ge
zond, voedzaam, smaakvol en 
mals vlees te verschaffen. 

Willen de machtige vertegen
woordigers van het Nationaal 
Christelijk Middenstands Verbond 
(NCMV) in het parlement deze 
klachten van talrijke aangeslote
nen eens hard maken tegenover 
de Boerenbond-mandatarissen? 

Geen 
windmolens 

Er bestond een goede kans dat 
een deel van de Zeebrugse ha
veninstallaties in de toekoms^zou-
den werken op alternatieve ener
gie, namelijk door de kracht van 
windmolens. Het stadsbestuur van 
Brugge, waarin de VU zetelt, had 
nadrukkelijk positief advies uitge
bracht over deze zaak. Van deze 
mooie droom komt vermoedelijk 
niets in huis. 

Het „gevaar" bestaat immers 
dat deze windmolens de radio
verbindingen van de militaire vesti
ging in Zeebrugge zouden kunnen 
storen. Het dossier zit nu geblok
keerd bij het ministerie van open
bare werken en het lijdt weinig 
twijfel dat de betrokken minister 
(Olivier) de militaire belangen ho
ger zal waarderen dan de ekologi-
sche verzuchtingen. 

De bewering dat Zeebrugge 
vooral een militaire haven wordt, 
en pas" in secundaire orde een 
draaischijf van en voor de Vlaam
se en buitenlandse handel, wint 
aan waarheid. Tenzij men de flore
rende Belgische wapenhandel als 
een kwaliteitsprodukt waardeert?! 
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119 miljard voor Cockerill-Sambre 

Martens V: 
monsterakkoord 
nummer zoveel 

Onmiskenbaar, het is een krachttoer geweest: het 
door alle regeringsleden „stoemelings" laten goedkeu
ren van het vierde staalplan. Vorige week werd de for
se prestatie, onder leiding van Wilfried Martens, 
onstuitbaar geleverd. Parlement? Raad van State? 
EG-kommissie? Deelregeringen? Ze kwamen er alle
maal niet aan te pas bij deze transaktie van om en bij 
de 150 miljard frank. 

Een financiële operatie... om andermaal Cockerill-
Sambre van het faillissement te redden! 

Zlfs de kranten blijken de 
grote draagwijdte van de 
beslissing nog met te besef

fen 

Alleen de „Finanaeel-Ekonomi-
sche Tijd" analizeerde indringend 
de staalbeslissing en betitelde 
gans de affaire treffend aldus 
„Monsterakkoord moet Martens 
V van verdere staalpenkelen ver
lossen " 

Voila, dat was de finale bedoe
ling van een beslissing die de 
gemeenschap extra miljarden gaat 
kosten Eerder was Martens erin 
geslaagd om die andere delikate 
zaak, de affaire Happart, via jundi-
sche ingrepen op de lange baan te 
schuiven 

De pnjs voor Martens ambtster
mijn als premier loopt de spuiga
ten uit 

Opstand vermijden 
Cockenll-Sambre stond de 

jongste tijd weer voor onoplosba
re financiële problemen De Fran
se konsulent Gandois, die nu het 
zinkend schip gaat verlaten, na zijn 
welbetaalde advieswerk, heeft zelf 
bekend dat Cockenll-Sambre nog 
immer een slecht geleide onderne
ming blijft 

Om een faillissement en een 
„Waalse opstand" te vermijden 
werd dus nu via technisch-inge-
wikkelde financiële operaties na
genoeg 150 miljard frank vnjge-
maakt 

Waarvan Cockenll-Sambre via 
nog een aantal andere kunstgre
pen met liefst 119 miljard (O gaat 
lopen 

Wil men een Vlaams bedrijf 
aanduiden dat zulk cadeau ooit in 
de Belgische geschiedenis toebe
deeld k reeg ' 

VDKO-getover 
De regenng blijft volhouden dat 

het om louter „technische" ingre
pen gaat, dat er geen „vers geld" 
in Cockenll-Sambre wordt ge
pompt 

Voor elke bedrijfsleider is het 
goed om weten als men zich wil 
behoeden voor een faillissemeat 
dan IS er met meteen vers geld no
dig, maar dienen enkele papieren 
kunstgrepen uitgevoerd te wor
den 

Er zijn de jongste tijd tal van be-
dnjfsleiders die precies omwille 
van die papieren innovaties met 
de justitie in aanraking kwamen 
Maar goed 

Cockenll-Sambre, zo heet het 
officieel, wordt uit de rode cijfers 
geholpen door 86 miljard bijzonde
re obligaties (VDKO's, hetzij Voor
waardelijke Deelnemende Kon-
verteerbare Obligaties) om te 
zetten in winstbewijzen 

Maar zulks volstond nog niet Er 
werd ook beslist 21 miljard „regio
naal aanrekenbare voorschotten" 
in kapitaal om te toveren, ook nog 
een bijzondere „financienngsen-
veloppe" van 6 miljard op de kapi
taalrekening van Cockenll-Sambre 
te schrijven, en ten slotte de 6 mil
jard kosten voor brugpensioenen 
tot 1990) reeds nu te laten af
schrijven in de boekhouding 

Gezamenlijk dus een financiële 
operatie van liefst „amper" 119 
miljard frank 

.M. es-pil 
rtet kan met geloochend wor

den, de 150 miljard-operatie werd 
bekokstoofd om Cockenll-Sambre 
andermaal van de dreigende on-
1)1 r'i iii'l 't n-Mi n 

Dat het de gemeenschap mets 
zou kosten is een p>olitieke leugen 
Simpelweg al het feit dat men 
hierbij uitpakt met „kompensaties" 
voor tientallen bednjven in de zo
geheten vijf nationale sektoren 
wijst hierop 

Om de CS-pil te verzachten 
werd er in hetzelfde pakket beslist 
dat Sidmar-Gent en ALZ-Genk 
nieuwe investeringen „mogen" 
doen, dat de stilgelegde Verlipack-
recyclage van Merksem naar Mol 
wordt overgebracht, zijn er ook 
voordelige financiële operaties in 
de tekstielsektor, enzomeer 

Het geheel wordt op zo'n gigan
tische schotel aangeboden dat 
men de extra-cadeaus aan Waalse 
bedrijven slechts na minutieus uit
zoeken herkent 

Zoals bijvoorbeeld de investe-
nngscadeaus aan de Waalse staal-

liteit Ik ben er overigens nog niet 
in geslaagd die mentaliteit in de on
derneming te veranderen Bij de 
kaders waren er slechts één op de 
tien die bereid bleken zich in te 
zetten om de onderneming op
nieuw van de grond te halen Nu 

De nationale regenng mag nor- zyn het er misschien dertig pro-

bedrijven Boel, Clabecq en Fabri-
que de Per 

„Minder 
ontvangsten" 

malerwijze geen vers geld meer 
geven aan bednjven die behoren 
tot de nationale sektoren 

Nu wordt beweert dat men 
zulks ook niet heeft gedaan Nee, 
de financiële operatie kan — zo 
heet het — slechts „minderont
vangsten" als gevolg hebben Zo 
simpel IS dat 

Het IS grandioos schabouwelijk 
voor een gewezen federalist als 
Wilfned Martens Straffer nog dan ' 
minister Eyskens heeft hij nu gron
dig de vloer aangeveegd met wat 
werd verdedigd als „feitelijke re-
gionalizenng" 

Mentaliteit 
En het is er allemaal slechts om 

te doen Cockenll-Sambre kost 
wat kost overeind te houden Om 
het kabinet-Martens overeind te 
houden 

Wat betekent Cockenll-Sambre 
als bednjf eigenlijk"^ De Franse 
konsulent Jean Gandois heeft een 
boekje geopend tijdens een Stan-
daard-colloquium 

Waarbij hij bijvoorbeeld volgen
de wetenswaardigheden ten bes
te gaf 

„Cockenll-Sambre heeft zeker 
niet het eeuwig leven Bij mijn 
aankomst werd ik er gekonfron-
teerd met een verderfelijke menta-

cent De ovengen voelen zich 
meer als rechthebbenden van de 
openbare onderstand 

Een groot deel van de kaders 
moet echt nog worden heropge
voed 

In feite was en is Cockenll-
Sambre geen ene onderneming 
er IS er één in Luik en één in Char
leroi Tussen Luik en Charleroi 
werd trouwens een echte loopgra
venoorlog gevoerd Alles was het 
gevolg van het feit dat er een 
decennium lang een grandioos ge
brek aan leiding was 

Gandois heeft bij zijn afscheid, 
nog tal van andere „hartelijke" 
dingen gezegd 

Maar zijn getuigenis is duidelijk 
de miljardenoperaties die nu wor
den doorgevoerd, en die de Vla
mingen voor het overgrote ge
deelte betalen, zijn uitgelokt door 
een wanbeheer in de mettertijd 
gefusioneerde Waalse staalonder-
nemingen Gandois moet dit reeds 
veel eerder tegen Martens, Eys
kens en Co in vertrouwen hebben 
toegegeven 

Desondanks gaven zij nu hun 
goedkeuring aan het 4de staal
plan 

(hds) 

„Solidariteit": 
Vlaamse verarming 
Nu hij afscheid neemt als super-PDG van Cockerill-
Sambre kan Jean Gandois vrijuit praten. 

Hij heeft niet alleen het ondernemerschap bij het 
Waalse staalbedrijf scherp gelaakt 

De Franse konsulent stelde zopas ook dat het zijn 
„innige overtuiging is dat verdere federalizering in dit 
land wenselijk en op termijn onafwendbaar is." 

'ERLOOPS voegde hij eraan 
toe dat die verdere federa-
lizenng soepeler kan verlo

pen als eerst het Waalse gouden 
schaap, Cockenll-Sambre, gezon
der IS gemaakt 

Daarmee pleit Gandois voor 
een voortzetting van het solidari
teitsbeginsel dat de Vlaamse ge
meenschap in versneld tempo tot 
miljardenverarming brengt 

Op vier maand tijd nam de 

Jean Gandois toen ik bij Cockenll-Sambre kwam trof ik er een verderfelijke mentaliteit aan De meesten, ook 
bij het kader voelden zich meer als rechthebbenden van de openbare onderstand dan als vei antwoordelijke 
om het bedrijf opnieuw van de grond te knjgen (foto Bob Coecke) 

staatsschuld met met minder dan 
285 miljard toe 

Zulks belet met dat Martens V 
ertoe besliste om andermaal ten 
behoeve van Cockenll-Sambre 
meer dan 100 miljard minder-ont
vangsten te boeken Om staatsju-
ridische redenen wordt die uitga
ve met geboekt als „vers geld" 

Maar één feit is duidelijk dat 
Cockenll-Sambre in één zitting 
van de kabinetsraad pakken mil
jarden méér toegereikt kreeg dan 
de Vlaamse regenng op een gans 
jaar tijd mag besteden 

In naam van de solidanteit be
taalt de Vlaamse gemeenschap, 
via het dotatiesysteem, elk jaar 
een zware tol aan de Waalse 
gemeenschap 

Zulks leidt aldus een studie van 
prof Van Rompuy, in de „Leuven
se Ekonomische Standpunten"\.ot 
een verarming „De bijdragende 
gewesten, zo heet het, worden 
per hoofd armer dan de ontvan
gende" 

In diezelfde studie wordt ge
steld dat de solidanteitstechnie-
ken aanvullend dienen te zijn fe
derale geldmiddelen dienen uitein
delijk terug te vloeien naar het 
deelgebied waar zij vandaan ko
men 

Wat blijkt voorts in federale 
landen is de ,solidariteit" meestal 
beperkt 

In ons land wordt via het sys
teem van de dotaties Vlaanderen 
beroofd van door prestaties opge
brachte geldmiddelen 

Wat de solidanteit tussen de 
gewesten in federale staten be
treft IS „België" koploper Terwille 
van, bij uitstek, het profiterend 
overleven van Cockenll-Sambre 
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Kamerlid Paul Van Grembergen: 

„Solidair om krisis 
te overleven" 

Steeds hangt het Heizeldrama als een schaduw over het politiek gebeuren. Tij
dens de rouwhulde voor de slachtoffers viel kamervoorzitter Defraigne ongewoon 
scherp uit tegen de ordestrijdkrachten, en dus onrechtstreeks tegen de regering 
en meer bepaald Nothomb. 

„Een politieke rel"? „Partijpolitiek opbod"? Het ongewone krijgt in ons land snel 
dergelijke omschrijving mee. Zouden wat meer openheid en eerlijkheid dat niet 
kunnen opvangen ? In plaats van het on-eindig doorschuiven van elke verantwoor
delijkheid en het koppig wit wassen van de eigen persoon of organizatie. 

Een zo fundamenteel probleem als de veiligheid van de burger verzandt al te 
snel in een zwart-wit aanpak, van meerderheid tegen oppositie. Wat daar bovenuit 
stijgt wordt een rel of partijpolitiek opbod. 

VANDAAG start de kommis
sie Binnenlandse Zaken 
met een debat over de 

Heizelincidenten Waarschijnlijk 
zal dit leiden tot een hoorzitting Of 
deze naast het leggen van de 
verantwoordelijkheden ook een 
toekomstgenchte aanpak ten 
gronde zal uitstippelen, blijft even
wel een open vraag. 

Logischerwijze zijn ondertus
sen de interpellaties van Jan Cau-
dron en Jef Valkeniers opge
schort Vooral het Brabantse ka
merlid laat er in zijn vraagstelling 
geen gras over groeien „Hebt u 
echt de indruk dat u en uw mede
werkers alles hebben gedaan 
wat in uw macht ligt om dit te 
voorkomen en meent u in de 
gegeven omstandigheden nog te 
kunnen aanblijven als minister 
van Binnenlandse Zaken?" 

Niet-taal 
Ondertussen is de geplande en 

niet onbelangrijke agenda wat op 
de achtergrond geraakt Twee lui
ken van het geaktualiseerd her
stelbeleid komen aan bod de so
ciale bepalingen en het onderwijs 

Met de sociale ingreep beoogt 
de regering vooral het begrotings
evenwicht en grotere beveiligings-
mechanismen voor de minstbe-
deelden Lovenswaardige bedoe
lingen, aldus Paul Van Grember
gen, maar juist dan is oplettend
heid vereist bij de wetgeving en 
vooral de uitvoenng daarvan 
Vooral omdat begrotingseven
wicht bij ons een „niet-taal" is Dra 

zal weer blijken dat de tekorten 
onderschat werden 

Argwanend moet ook aangeke
ken worden tegen de totale afwe
zigheid van de liberalen tijdens de 
kommissiebesprekingen Voor 
Van Grembergen is het duidelijk 
dat de PVV van vandaag afgegle
den IS tot een „partij van het 
politiek egoïstisch baatliberalis-
me". Van het verfijnd filosofisch 
liberalisme rest geen spoor meer 

Grote verschuivingen zullen de 
sociale herstelbepalingen van de 

regering met teweegbrengen 
„Wel trachten zij de weke onder
buik van de sociale gevallen iets 
beter op te vangen en de wetge
ving iets dichter bij de individue
le noden te brengen". 

Volksonheil 
Het IS echter de overtuiging van 

het VU-kamerlid dat de sociale 
wetgeving de armoede-problema-
tiek met oplost, slechts de mazen 
wat verkleint. Dit heeft zeker te 

maken met het uitgangspunt van 
de sociale wetgeving, als verzeke
ring van de werkende mens Het 
volksonheil van vandaag, de werk
loosheid, ontsnapt eraan Er is wel 
dat ander uitgangspunt, de solida
riteit, dat vandaag zwaarder zou 
moeten doorwegen Maar het te
gengestelde dreigt In dat opzicht 
spaart Van Grembergen het pa
tronaat met „dat op dit terrein 
enkel defensief speelt, zijn on
derhandelingspositie versterkt, 
de sanering binnen de bedrijven 
doorvoert maar de agressieve 
faktor, nl. de ekspansie en te
werkstelling, heeft een belangrijk 
deel laten afweten". 

Ook andere deelaspekten gaat 
de VU-woordvoerder met uit de 
weg Zo de kinderbijslag Verbete
ringen op dat vlak, overeenkom
stig de filosofie dat het recht op 
kinderbijslag moet bestendigd 
worden in welk midden een kind 
ook geboren wordt, zijn onloo
chenbaar „Maar waarom aarze
len over de tegenpool noodzake
lijk voor het evenwicht, het glo
bale inkomen in aanmerking ne
men en de rechttrekking langs 
fiskale weg"? 

_ En dan de ziekte- en invalidi
teitsverzekering, met een kosten-

'y^f f f lgyy*»^ WS««s«^««™w»«"'«B v ? i ^ S T ' ' S T » T ^ 

„Duty for the country # # 

EEN groot wetsontwerp voor ar
moedebestrijding zou eigenlijic 
een groots opgezet tewerkstel

lingsplan moeten zijn. Dit is natuurlijic 
moeilijk, want ook het ekonomisch 
draagvlak moet aanwezig zijn. 

Persoonlijk betreur ik dat het patro
naat en het bankwezen in dit land zo 
behoudsgezind en zo weinig initiatief-
nemend zijn. Ekonomische politiek en 
sociale politiek zijn door tewerkstel
ling verweven en identiek. De mobili
satie van onze ganse gemeenschap 
om te overleven in deze krisis ont
breekt. 

Arbeiders, bedienden, kaders, over
heidspersoneel: van al dezen is een 

zeer grote bereidheid tot sanering en 
afbouw gekomen. De andere partner, 
de grote werkgever, heeft op dit vlak 
enkel defensief gespeeld, zijn onder
handelingspositie versterkt, de sane
ring binnen de bedrijven doorgevoerd. 
Maar de agressieve faktor, nl, expan
sie en tewerkstelling, heeft een be
langrijk deel laten afweten. Het gevoe
len van „duty for the country" - mo
gelijks archaïsch maar vroeger bij veel 
industriëlen en financiers aanwezig -
is weggeëbd. 

Aan de uitzonderingen wil ik gerust 
de nodige hommage brengen. 

Paul van Grembergen, 
VU'kamerlid. 

P Van Grembergen „De PVV van 
vandaag, een partij van het politiek 
egoïstisch baatliberalisme" 

pnjs die tot de hoogste van West-
Europa behoort maar met een 
algemene volksgezondheid die 
met even hoog uittorent Hier spe
len belangrijke invloeden De ver
zuiling en loopgravenoorlog kost 
de gemeenschap fortuinen Kan 
het dan verbazen dat ook de 
thuisverzorgingsstrategie met arg
waan bekeken wordt 

Verbazend 
Hoe dan ook, de sociale bepalin

gen bevatten heel wat degelijke 
opties Het instrument is goed, 
maar de beheerder ervan kan veel 
ten goede of ten kwade „Met de 
bijbel, de koran, de grondwet 
heeft men al veel onheil ge
sticht". En vermits in dit geval 
uitgebreide bevoegdheden naar 
de regering gaan, is een voorbe
houd zeker met misplaatst. 

Heel wat minder lovend is Luk 
Vanhorenbeek over de onderwijs
wet Beter spreekt men trouwens 
van universiteitswet Niet minder 
dan zeven van de elf hoofdstuk
ken handelen over het universitair 
onderwijs. 

Juist daar wringt het schoentje 
Heel wat maatregelen slaan op de 
interne organizatie van de univer
siteiten En deze behoort met uit-
zondenng van het weddestatuut 
met tot bevoegdheid van het cen
trale parlement, wel van de Vlaam
se Raad en Franse Gemeen
schapsraad Een bevoegdheids-
konflikt IS volgens de Leuvenaar 
dan ook onvermijdelijk 

„Is het niet verbazend dat in de 
Vlaamse Raad unaniem een reso
lutie gestemd wordt om de on-
derwijsmateries en de federali-
zerlng te onderwerpen aan een 
overleg tussen de Vlaamse par
tijen en de minister van Onder
wijs. En dat een week later reeds 
een kans voorbij gaat om de 
gemeenschapsbevoegdheden 
klaar en duidelijk op te eisen en 
definitief over te dragen!" 
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Statuut voor wegwerpprodukt 

De leerkrachten middenstands-
opleiding lopen sedert jaren onge
lukkig met hun werkomstandighe
den Een paar staaltjes verduidelij
ken deze gemoedsgesteltenis 

Ook al geven zij soms meer dan 
veertig uur per week les, toch 
staan zij aangegeven als „deeltijd
se" leraars Allen ontvangen zij 
rond mei-juni een ontslagbrief, om 
dan in september misschien op
nieuw aangeworven te worden 
Tot voor 1972 genoten zij het 
statuut van zelfstandige, nadien 
werden zij bedienden maar over 
hun arbeidsovereenkomst heeft 
niemand weet Tot vijf maanden 
wachten op een wedde is voor 
hen helemaal geen uitzondenng, 
terwijl hun bezoldiging zelf ook 
maar zus en zo is 

Dekreet 
Niet ten onrechte stelt Daan 

Vervaet de vraag, of deze leraars 
dan echt wegwerpprodukten zijn 
„ Vaak zijn zij mensen die jarenlang 
het beste van zichzelf geven aan 
hun leerlingen met de bedoeling 
hun een vorming mee te geven die 
een waarborg moet zijn voor een 
vruchtbare en suksesvolle loop

baan als middenstander of leiding
gevend personeel" 

Maar met jammerklachten en 
moties komt men geen stap dich
ter bij een oplossing Vervaet nam 
dan ook het initiatief een voorstel 
van dekreet te ontwerpen, dat het 
statuut van de leraar midden-
standsopleiding reglementeert 

Bondig samengevat komt het 
hierop neer, dat uitgegaan wordt 
van de meest rechtvaardige oplos
sing van een arbeidsovereen
komst voor onbep>aalde duur 
Naar de diverse opleidingen wor
den dan de kwalifikatievoorwaar-
den vastgesteld Verschillende op
leidingen hebben immers nood 

aan verschillende kwalifikatievoor-
waarden 

Dat een werkweek van 40 uur 
in het onderwijs onhaalbaar is, 
vergt weinig kommentaar Het de
kreet opteert voor een werkweek 
van 28 uur, waarvan 4 uur beschik
baarheid voor pedagogische op-
drachten Ook de klachten over 
de bezoldiging worden de mond 
gesnoerd door een gelijkschake
ling met de vigerende lonen in de 
andere onderwijstakken, rekening 
houdende met de verworven 
rechten 

Kortom, het voorstel poogt de 
positie van de leerkrachten mid-
denstandsopleiding in een belang
rijke mate op te klaren En dat kan 
de kwaliteit van het onderwijs 
slechts ten goede komen 

KIMER 
En Happart 
... hij blijft. 
Om moe en moedeloos bij te 
worden Het dossier Voeren Tel
kens weer blijkt de franstalige 

PARLEMENIAIRE 

SIIK>KKEIS 
DE Vlaamse Raad vergaderde de 

voorbije week een dag, met een 
agenda die de tweederangsrol van 
deze instelling schnjnend benadrukte 
een handvol mondelinge vragen, een 
paar dekreten waaronder de subsidie-
nng van de Antwerpse Zoo en een in
terpellatie van Johan De Mol over de 
bescherming van de vos 

TE onthouden valt slechts de eenpa
rige instemming met de onder-

wijsrevolutie van VIc Anciaux In de 
bevoegde kommissie zal dus bij voor
rang een dialoog over de hangende 
onderwijsproblemen en de federalize-
nng van het onderwijs aangevat wor
den Onderwijsminister Coens van de 
centrale regering neemt aan dat be
raad deel 

DAAN Vervaet en Jef Valkeniers 
verkregen in de kamer geen 

spoedbehandeling voor hun wetsvoor
stel om de provincie Brabant te split
sen en een hoofdstedelijk gebied 
Brussel op te nchten Het voorstel 
werd wel in overweging genomen 

ONDERTUSSEN pakte Daan Ver
vaet uit met een nieuw voorstel 

Ditmaal om voor de gezinnen met 
twee of meer kinderen een tanefver-
mindenng op het openbaar vervoer af 
te dwingen 

DE kamer zit deze week trouwens 
helemaal ondergedompeld in 

wetgevende sferen, met inzonderheid 
het wetsontwerp houdende sociale 
bepalingen en dat betreffendejiet on
derwijs 

DE senaat van zijn kant werkt de 
begroting van Buitenlandse Za

ken af en start met deze van Openba
re werken 

Tussenin werd nog maar eens ge
sleuteld aan de wet op de handels
praktijken En nog zijn volgens Michel 

Capoen met alle problemen van de 
baan, al werd ditmaal een belangnjke 
stap gezet op het vlak van de bescher
ming en voorlichting van de konsu-
ment enerzijds en de eis van de hande
laars voor een eerlijk verloop van de 
handelsvemchtingen anderzijds 

Een eerste maal schriftelijk, nu 
mondeling stuitte Jan Verniers op 
de weigering van minister No-
thomb om 11 juli als een wettelijke 
feestdag te erkennen Volgens zij
ne excellentie telt België reeds 
voldoende vakantiedagen En een 
schrapping ten voordele van 
11 juk zou al te veel herrie mee
brengen 

Met dit laatste kan het VU-
kamerlid helemaal met instemmen 
Bovenal echter zijn 11 juli voor de 
Vlamingen evenals 27 september 
voor de Franstaligen bij dekreet 
vastgestelde officiële feestdagen 
Ook de centrale overheid moet 
zich daarnaar plooien 

druk sterker dan de Vlaamse ver
zuchtingen en rechten 

Maar niet de Franstaligen moe
ten met de vinger gewezen wor
den Jaak Gabnels „Het gebrek 
aan Vlaamse refleks, het ontbre
ken van een Vlaamse ruggegraat, 
het steeds weer door de knieën 
gaan van Vlaamse eksellenties en 
meerderheidspartijen is de enige 
oorzaak van de huidige scheefge
groeide situatie"! 

Maat voor niets 
Ook vandaag weer Hennner U 

de krasse uitspraken van CVP'ers 
als floors, Kelchtermans en Pinx-
ten Indien de Raad van State het 
Happart-dossier naar het Arbitra
gehof verzendt dan hoeft het niet 
meer Vandaag is het zo ver En 
op het CVP-front blijft het stil 

De Voer-komedie houdt dus 
aan Er was de vaudeville van 
Voeren naar Halle-Vilvoorde Er 
was de hele benoemingskwestie 
van Happart Er was de herrie 
rond zijn taalkennis Er was de 
verdrijving van Vlaamse kleuters 
naar een bezemhok Er waren de 
vele incidenten in de gemeente
raad Er was nu de Raad van State 
die de bal doorspeelt naar het 
Arbitragehof 

Er was maar nog steeds is er 
Happart als burgemeester 

En dat ondanks de grondwet 
de taalwetgeving, de vroegere ar
resten van de Raad van State Die 
zouden trouwens een wetsvoor
stel zoals dat van Galle overbodig 
maken Dat bevestigde de CVP 
deze week nog maar eens De eis 
van VU en SP om het voorstel op
nieuw te behandelen, werd als 
„ongewenst en overbodig" weg
gewuifd 

Enkele weken geleden dreef de 
Eerste Minister, in een gesprek 
met Het Belang van Limburg, zijn 
cynisme zover dat hij zei dat de 
volgende regering dit maar moet 
klaren 

Gabnels is er zich dan ook van 
bewust dat zijn zoveelste interpel
latie een maat voor mets zal zijn 
„Toch wil ik ze houden, al was het 
maar om na te gaan in welke 
bochten men zich nu weer gaat 
wringen om het regeringsvel te 
redden" Vlaanderen zal wel de 
zoveelste onaanvaardbare kaak
slag inkasseren 

Als de vos 
de passie 
preekt... 

De aanval van CVP-voorzitter Swaelen op het 
kultuurpakt zal niet enkel in Vlaamsnationale milieus 
op gemengde gevoelens onthaald worden. Verdraag
zaamheid, bescherming van de minderheden, pluralis
me zijn waarden die in de VU altijd hoog stonden aan
geschreven als randvoorwaarden voor de verwezen
lijking van de Vlaamse zelfstandigheid. 

ten 

•OCH heeft het bestaande 
kultuurpakt nooit onze on
verdeelde sympatie geno-

Het kwam als een eng partjen-
pakt tot stand, met vnj van de 
politieke koehandel rond de 
grondwetsherziening De VU 
heeft steeds het effekt van partij
politieke verzuiling voorzien, maar 
omdat rond een andersoortig pakt 
(zie voorstellen Van Haegendo-
ren) politiek geen overeenstem
ming kon bereikt worden heeft zij 
uiteindelijk de voorstellen van wet 
en dekreet goedgekeurd 

Nadien heeft zij er konsekwent 
de toepassing van geëist en de 
kruimels van wat haar binnen het 
stelsel D'Hondt toekwam, ingepikt 
Aan kritiek ontbreekt het met 
Maar als men vanuit CVP-hoek de 
aanval inzet zijn er redenen om 
achterdochtig te zijn Zoals ook de 
SP-lofzang op het pakt met door
trekking, ook van de nadelen, naar 
de welzijnssektor met op onze 
onverdeelde sympatie kan reke
nen 

Het Kultuurpakt speelde deels 
ook in op de vitale en kreatieve be
weging van de zestiger jaren 
Enerzijds door de inspraak te 
garanderen en een zekere objekti-
viteit in de subsidiering te brengen 
Anderzijds echter werd de achter
ban netjes opgedeeld, geëtiket
teerd en verzuild De kwaal van de 
politieke benoemingen werd uitge
breid en geofficializeerd Politieke 
minderheidsgroepen als de VU 
konden door de CPV met langer 
genegeerd worden Al wat nieuw 
was, wat sociaal een minderheid 
was, wat zich met het inkapselen, 
bleef echter buitenspel Wat zich 
in pluralistische geest ontwikkelde, 
werd geïsoleerd en in een apart 
hokje gestopt 

Toch bleef de CVP via het 
stelsel D'Hondt meester van het 
spel, al moest zij de andere par
tijen naast zich dulden De SP 
kreeg een uitweg uit haar verzuild 
bestaan, maar de verzuiling zelf 

Nelly Maes 

was gered en het overheidsman-
na werd via de zuilen gekanali-
zeerd 

De VU heeft redenen genoeg 
om het Kultuurpakt aan kritiek te 
onderwerpen, om haar alternatie
ven te aktualizeren Maar het kan 
met ontkend worden dat nog 
steeds waarborgen voor de min
derheden nodig zijn dat er nog 
geen sereen klimaat van vertrou
wen en verdraagzaamheid heerst 

Dat uitgerekend de CVP vindt 
dat dit pact met zijn ingewikkelde 
formules en bedilzuchtige bepalin
gen" geen goed instrument is, ver
dient dan ook alle aandacht Wij 
menen dat deze kntiek vooral is in
gegeven door de vrees dat het 
stelsel D'Hondt na slinkende zetel
aantallen met meer zo gunstig zal 
werken en dat het moeilijker zal 
worden om het leeuweaandeel 
van de benoemingen binnen te 
rijven Swaelen mag dan ook met 
verwonderd zijn dat de boer op de 
ganzen past 

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

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

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

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

BULO 
KANTOORMEUBELEN NV. 

UW Specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m̂  toonzalen 
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Papandreoe wint verkiezingen 

PASOK-triomf 
heeft vele oorzaken 

Andreas Papandreoe en zijn Panhelleense Socialis
tische partij (PASOK) hebben onverwacht ruim de 
met grote passie uitgevochten parlementsverkiezin
gen van zondag ji gewonnen. De PASOK haalde 46 
t.h. van de stemmen wat goed is voor 161 op 300 par
lementszetels dank zij het Griekse systeem van 
„versterkte meerderheid" dat de grote partijen be
voordeelt 

DE grote rivaal, de konserva-
tieve partij Nieuwe Demo-
kratie, won 5 t h van de 

stemmen bij vergeleken met de 
verkiezingen van oktober 1981, en 
steeg van 115 naar 125 zetels, 
maar bleef met een kleine 41 t h 
van de stemmen veel verder ach
terop op de PASOK dan alge
meen was voorspeld De ortodok-
se kommunistische partij KKE 
kwam op 9 t h (mm een procent) 
maar behoudt haar 13 zetels, en 
de kleine eurokommunistische 
KKES heeft met haar 1,8 t h net 
genoeg voor een zetel 

Platteland 
besliste 

Nieuwe Demokratie, onder haar 
nieuwe leider Kostas Mitsotakis, 
had de PASOK-regering vooral 
aangevallen op haar ekonomisch 
beleid De Griekse ekonomie kent 
inderdaad zware problemen, in de 
vorm van stagnering van de inves
teringen, een zware buitenlandse 
schuldenlast, en een inflatie die de 
PASOK nauwelijks onder de 20 
t h kon terugschroeven — ze erf
de een inflatie van 25 t h na zeven 
jaar regering door Nieuwe Demo
kratie 

Ook waarschuwde Mitsotakis 
voor „gevaarlijke avonturen" als 
Papandreoe zou herkozen wor
den en beloofde hij betere betrek
kingen met de Verenigde Staten, 
de NAVO en de EG en dialoog 
met Turkije 

De PASOK leed evenwel maar 
een stemmenverlies van een paar 
percenten en een beslissend aan
tal kiezers verkoos blijkbaar nog 
altijd de hervormingen van de PA
SOK boven de terugkeer aan het 
bewind van een rechterzijde die 
zich in 35 jaar beleid sinds de 
oorlog zowel repressief als onbe
kwaam heeft getoond en slechts 
een treurig ekonomisch en sociaal 
bilan kon voorleggen Beslissend 
was dat het platteland, dat vroeger 
een konservatief bolwerk was, nu 
in grote mate PASOK heeft ge
stemd Dat was met alleen te 
danken aan de voordelen die het 
EG-lidmaatschap de boeren 
brengt maar ook aan de maatrege
len die de PASOK-regenng heeft 
getroffen voor modernizenng van 
het lang schandalig verwaarloos
de platteland en voor verbetering 
van het lot van de boeren 

Een sterke — en in het buiten
land te zeer onderschatte — fak-
tor in de overwinning van Papan
dreoe en zijn PASOK vormt even
wel ook het Grieks nationalisme 
Papandreoe mag dan de Amerika
nen, de NAVO-bondgenoten en 

EG-partners vaak danig op de 
zenuwen werken door zijn dwars-
liggenj en anti-Amerikaanse uit
spraken, in Griekenland is hij daar
door erg populair 

Turkse schaduw 
—De-arUi^Amerikaanse gevoelens 
gaan diep bij de Griekse bevol
king 

Ten eerste omdat men met ver
geet dat in de jaren vijftig en zestig 
Amerikaanse ambassadeurs zich 
nogal eens openlijk mengden in 
het Griekse politieke leven en de 
Grieken er net zo min als enig an
der volk van houden als een soort 
bananenrepubliek behandeld te 
worden 

Ten tweede omdat de tolerante 
Amerikaanse houding (om het met 
sterker te zeggen) jegens de kolo-
nelsdiktatuur veel kwaad bloed 
gezet heeft 

Ten derde omdat vele Gneken 
ervan overtuigd zijn dat de door 
de kolonels aangestookte staats
greep van 1974 van Grieks-Cy-

priotische extremisten tegen 
aartsbisschop Makatios, die dan 
weer tot de Turkse invasie leidde 
en de nog steeds voortdurende 
bezetting door Turkije van noorde
lijk Cyprus, ook de steun van de 
VS had 

En ten vierde omdat veel Grie
ken vinden dat de VS — en de 
NAVO — veel te sterk de kant 
van Turkije kiezen in de Gneks-
Turkse konflikten over Cyprus en 
luchtkontrole en verdeling van het 
kontinentaal plat in de Egeische 
Zee Als Papandreoe in de NAVO 
zegt dat Gnekenland in NAVO-
bondgenoot Turkije zijn ergste be
dreiging ziet maakt hij zijn ge
sprekspartners razend maar komt 
hij goed over bij zijn landgenoten 
voor wie met de Russen maar de 
Turken, die onder het Ottomaanse 
rijk eeuwenlang Griekenland be
zetten, gevoelsmatig de „erfvij
and" zijn 

Niet 
onverenigbaar 

Papandreoe, zo oordeelt een 
meerderheid van Grieken, toont 
dat hij Griekenland eerst laat ko
men, in plaats van het aan buiten
landse belangen ondergeschikt te 
maken En tegelijk stellen ze vast 
dat Papandreoe, in tegenstelling 
tot de waarschuwingen van Nieu
we Demokratie en van sommige 
buitenlandse kringen, het land niet 
meesleurt in avonturen want Gne
kenland IS nog steeds lid van 

Papandreoe en zijn minister van Kuituur Melina Mercouri de overwin
ning heeft vele vaders (foto UPI) 

zowel NAVO als EG, ondanks 
eerdere beloften van Papandreoe 

Griekenlands bondgenoten, 
wier regenngen met alle even ge
lukkig zullen zijn met Papandreoes 
overwinning, zouden er goed aan 
doen rekening te houden met die 
nationalistische gevoelens Papan
dreoe IS met altijd een gemakkelij
ke gesprekspartner maar de zin
nigste politiek om de Griekse anti-
Amerikaanse gevoelens te be
zweren zal er met in bestaan Pa
pandreoe het leven zuur te maken 

Men zal moeten beseffen dat 

Papandreoes stijl en retoriek dui
delijk aanslaan bij de Griekse be
volking, zoals uit de verkiezingen 
van zondag gebleken is, en dat 
men dus die bevolking, die reden 
heeft om te geloven dat buiten
landse inmengingen in Gneken
land lang met altijd in het belang 
van het land zelf zijn geweest, 
moet overtuigen dat men haar 
eigenheid en bekommernissen on
derkent en dat de verdediging van 
Gnekenlands belangen met onver
enigbaar IS met haar NAVO-lid
maatschap 

H Oosterhuys 

Thatcher en het Heizel-drama 
Het drama in het Heizel-stadion heeft, terecht in 

Engeland grote verslagenheid en ontzetting gewekt 
De regering van Margaret Thatcher heeft ondertus
sen een reeks maatregelen getroffen om het brutale, 
blinde geweld van voetbalsupporters" te beteugelen. 

M AAR inmiddels vragen 
heel wat Bntten zich af 
wat er met Engeland 

gebeurd is, hoe een natie die ooit 
bekend stond voor de burgerzin 
van haar burgers, nu een reputatie 
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Beteuterde hooligans terug in Liverpool een wedstrijd om nooit te 
vergeten! (foto UPI) 

krijgt van geweld, van dronken, 
smeng gedrag, wier inwoners men 
met schrik en beven ziet komen 

Het bestrijden van het voetbal
geweld IS al één belangnjke stap 
— en een waarvan al veel langer 
seneus werk moest zijn gemaakt 
—, blijft echter de vraag van welke 
dieper liggende kwaal dat voetbal
geweld een symptoom is 

Zoeken naar de kwaal betekent 
met ekskuses aanbrengen — er 
zijn geen ekskuses voor het soort 
geweld dat vorige week 38 doden 
geëist heeft Het betekent wel dat 
men voorkomt dat de kwaal en 
dus de symptomen, verder woe
keren 

Liverpool 
De burgemeester van Liverpool 

gaf een deel van het kwaad aan 
toen hij erop wees dat meer dan 
de helft van de jongeren in die 
stad en omgeving werkloos zijn, 
dat niemand ze kan beloven dat ze 
ooit werk vinden, dat ze mets rond 
zich zien dan sluiting en afbraak 
van werven, bedrijven, dat „het 
enige wat hier nog goed gaat" de 
twee voetbalploegen zijn, Liver
pool en Everton, en dat daardoor 
heel wat jongeren zich met met 
het land of de natie of om het even 
wat maar slechts nog met een 

voetbalploeg identificeren Dit is 
uiteraard geen volledige verklaring 
want er zijn nog zwaar door werk
loosheid getroffen streken waar 
de frustraties zich met op die mets 
ontziende gewelddadige manier 
botvieren 

Maar die zware ekonomische 
krisis, plus de indruk die premier 
Thatcher geeft — zoals ook in de 
mijnstaking — dat ze zich met 
echt bekommert om de armsten 
en zwaksten, dat ze drie en een 
kwart miljoen werklozen als een 
louter statistisch gegeven be
schouwt dat in haar ogen minder 
belangrijk is dan de teruggedron
gen inflatie en de vergrote winst
marges van de — nog overblijven
de — bedrijven, geven bij een 
„verloren generatie' van jongeren 
aanleiding tot diepe moedeloos
heid die zich ook in zinloos en 
mets ontziend geweld uit 

Het IS geen ekskuus voor dat 
geweld daarop te wijzen Maar het 
drama op de Heizel is voor vele 
Britse kommentatoren ook aanlei
ding geweest zich af te vragen 
wat met de Britse maatschappij 
aan het gebeuren is en of That
cher niet te ver gaat met wat éen 
van haar partijgenoten ooit het 
afbreken van elke nationale con
sensus en het uiteenrijten van het 
„sociale weefsel" noemde HO 
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Het Verbond VOS pleit voor verdraagzaamheid 

Vlaamse erkenning 
en herkenbaarheid in buitenland 

„Als Verbond van Vlaamse Oud-stnjders, die het 
klappen van de zweep kennen, wensen wij een dam 
op te werpen tegen de groeiende agressie binnen de 
Vlaamse Beweging." 

Dit was de tendens die men op het jongste 
Landelijk Kongres van de Vossen kon beluisteren en 
wel op de eerste plaats uit de mond van algemeen 
voorzitter Herman Vandezande. Hij verwees uitdruk
kelijk naar de Godsvrede die door de stichters van het 
Verbond, in hun programma werd ingebouwd. „Deze 
grondwaarde moeten wij vooral nu verdedigen tegen 
sommige media die ons volk willen opdelen in goeden 
en slechten." 

HET was dan ook in een 
aandachtige stilte toen op 
het einde van de zitting 

Ward Hermans, de oudst aanwezi
ge frontsoldaat, zijn angst uitte 
over wat de toekomst kon bren
gen In een terugblik op zijn be
staan vermoedde hij dat in de hitte 
van de stnjd in Vlaanderen wel
licht veel tolerantie teloor was 
gegaan. 

Mensenrechten-
Volkenrecht 

Het IS merkwaardig hoe in die 
Vossenfamilie telkens weer de
zelfde waarden aan de generaties 
doorgegeven worden Opvallend 
IS het dat het met alleen gnjsaards 
zijn die samenkomen, maar ook 
meerdere jongere mensen die het 
testament van den IJzer tot het 
hunne maken 

Vanuit dit tema werden de ma-
tenele belangen behandeld door 
mr Geert Dumon, algemeen se-
kretans „Omdat stoffelijk belang 
voor mensen belangnjk is" Hij 
ontleedde op een ongemeen 
scherfje wijze het aflopende pro-
tokol over oorlogsvergoeding, 
waardoor tot nog toe heel wat 
deuren voor Vlamingen gesloten 
bleven Hij hekelde de 35-65 ver
houding in ons nadeel bij de amb
tenarij, (en geen Vlaams minister 

IS er ais de kippen bij om dit recht 
te trekken zoals Tindemans de 
Franstaligen terwille was) Ten 
slotte wordt het duidelijk dat de 
verdeling van de miljarden binnen 
de eigen kring van NSB moet 
gehouden worden Uit dien 
hoofde mag geen amnestie ge
schonken worden VOS wenst 
volhoudend werk te maken van de 
zogenaamde CRAB, Compagnie 
de la reserve de l'armée beige, 
waar onze 16- tot 35-jangen opge
roepen werden en die spoorloos 
uit alle dokumenten verdwenen 
zijn en voor wie niemand verant
woordelijk tekent 

De Vlaamse 
Beweging... 

Bestaat het volk voor de inter
nationale verdragsteksten 7 zo 
kon mr Koen Baert op een indrin
gende wijze zijn referaat houden 
Waar de individuele rechten met 
allerlei veiligheidsmechanismen 
gewaarborgd worden, — en te
recht, zo gunt men blijkbaar de 
volkeren dit recht met 

De politiek kent blijkbaar alleen 
maar de verouderde staatsstruk-
tuur Meteen weten wij hoever wij 
nog staan van de verwezenlijking 
van het Ijzertestament 

Joris Dedeurwaerder, die de 
kongresrede hield, kon van bij het 

Joris Dedeurwaerder „Vlaanderen ligt tussen Zeebrugge, Woensdrecht en Florennes (foto Dann) 

begin zijn publiek boeien met zijn 
belijdens van trouw aan de strijd 
en de nood van Vlaanderen sinds 
de Tweede Wereldoorlog 

...in binnen- en... 
Uit liefde voor dat volk mogen 

WIJ onze ogen met sluiten voor het 
heden en de toekomst die wij 
moeten opbouwen Wij moeten de 
nieuwe tendensen, die vandaag 
aan bod komen, zoals nieuwe so
ciale gevoeligheden, wetenschap 
en kuituur, in ons streven inbou
wen WIJ moeten de energie en 
het idealisme, dat daarin geïnves
teerd wordt behouden en steu
nen Daarom is het spijtig dat wij 
ons laten verleiden tot soms onzin
nige kritiek op de verwezenlijkin
gen van 150 jaar strijd zoals b v de 
Taalunie, waar wij zo smalend naar 
kijken en die belangrijk is voor het 

Nederlandse karakter van Vlaan
deren Evenzeer mogen wij ons 
vragen stellen zo wij de audio
visuele media gaan overleveren 
aan de commerciële naijver in de 
partijen Is de remedie met erger 
dan de kwaal die men wil bestrij
den 

WIJ moeten uit ons provinciaal 
denken breken 

Dit vraagt op de eerste plaats 
tolerantie in binnen- en buitenland
se aangelegenheden" 

Een van de sterkste punten van 
dit boeiende referaat was de ver
wijzing naar Vlaanderen en zijn 
buitenlandse belangstelling „Wij 
moeten erkenbaar en herkenbaar 
worden Tot nog toe is dit met het 
geval Als wij onze aandacht zou
den richten op de internationale 
konstellatie dan zou dit kunnen 
verwezenlijkt worden" 

SIEMENS 

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

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

toets kleine was en temperatuur naar believen 
instelbaar 

Vergelijk... en kies Siemens I Raadpleeg dek 

..buitenland 
Welke aandacht heeft men in 

de Vlaamse Beweging voor de 
Nieuwe Ekonomische Orde de 
verhouding Noord (kapitalistische 
en marxistische wereld) tegen
over Zuid (de ontwikkelingsgebie
den ) ' Men wil ons vastspijkeren 
op Oost-Westverhoudingen en wij 
vergeten dat op die wijze onze 
mogelijkheden wegvloeien 

Willen WIJ als volk gehoord wor
den, zouden wij dan met eens een 
„geopolitieke" analyse maken"? 
Vlaanderen, dat welige land, ligt 
tussen Zeebrugge, Woensdrecht 
en Florennes De hele wereld kijkt 
op ons neer als op het meest 
strategische gebied in West-Euro
pa Dat IS toch de situatie, waarin 
WIJ onze eigen stem mogen laten 
horen in de Atlantische verdrags-
organizaties Bij verdrag is de mo
gelijkheid ingeschreven ook nee 
te zeggen, onze autonomie te ver
dedigen, onze demokratie te waar
borgen 

Reeds in het tragische boekje 
,Vlaanderens Weezang aan den 
IJzer", wilde men voor ons volk — 
in 1917 — bedingen dat in het bui
tenlandse beleid, het gebruik en 
plaatsen van wapens met mocht 
gebeuren zonder de demokrati-
sche raadpleging van het volk De 
vraag over de hoofden van de 
Vossen heen, naar Vlaanderen 
toe is of WIJ met onze identiteit zelf 
opgeven voor bondgenoten, die 
men toch alleen in staat van oorlog 
heeff? Is die al begonnen"? vroeg 
ik mij af Daarom, er is geen 
Vlaamse zelfstandigheid meer mo
gelijk tenzij in het kader van inter
nationale rechtvaardigheid", aldus 
Joris Dedeurwaerder 

De rijkdom van ideeën, die op 
dit kongres aan bod kwam, wordt 
hopelijk stelselmatig uitgewerkt in 
de uitgaven en de werking van het 
moedige Verbond VOS (A.E.P.) 
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Alweer uitermate partijdige prokureur 

Waalse advokate 
pleitte tegen Snoeck 

11 

LUIK — Ze waren er vorige week donderdag al
weer ook present, de tweelingbroeders Happart! Met 
nog enkele andere sympatizanten. Tijdens het proces 
voor het Luiks Beroepshof tegen de Voerense schut
ter Joseph Snoeck, diens zoon Michel, en schoon
dochter Josiane Korvorst 

Het rekwisitoor van het openbaar ministerie en de 
houding van de voorzitter, die de advokaten van de 
burgerlijke partij afsnauwde, lieten niet het beste 
verhopen voor een onpartijdige uitspraak die allicht 
nog deze maand mag verwacht worden 

DE Luiksgezinde forellen-
kweker Snoeck en zijn 
schoondochter schoten 

op 9 maart '80 met scherp op 
Vlaamse TAK-wandelaars die 
vooraf met de njkswacht het toe
gelaten „parkoers" waren over
eengekomen Het was een duide
lijk vreedzame wandeling tot aan 
het huis van Snoeck schoten vie
len, waarbij de jongeman Koen 
Meyntjens ernstig werd gewond 
en wekenlang werkonbekwaam 
bleef 

Grotesk 
De rechtbank van Verviers 

sprak zowel Michel Snoeck als 
diens vrouw Josiane Korvorst 
kompleet vrij, terwijl Joseph 
Snoeck als het ware symbolisch 
veroordeeld werd tot acht dager 
voorwaardelijke gevangenisstraf 
Meteen vonniste de Waalse recht
bank in feite vooral dat de Vlaming 
Meyntjens zich geen burgerlijke 
partij kon stellen nadat hij door 
Snoeck of zijn schoondochter 
was neergeschoten 

Het was een grotesk proces 
Niet alleen stelde de openbare 
aanklager zch als het ware op als 
derde advokaat ten gunste van de 
familie Snoeck 

Het Hof vonniste, zoals de 
Vl0^tnse advokaten stelden, dat 

inderdaad er eerst door Snoeck 
werd geschoten vooraleer nader
hand, u.t woede omwille van hun 

neergeschoten vriend, TAK'ers 
het huis bekogelden met stenen 

Maar in datzelfde vonnis luidde 
dan ook dat Snoeck voorheen 
hoe dan ook schoot uit wettige 
zelfverdediging Begrijpe wie kan 

Het proces-Snoeck wordt dus 
momenteel overgedaan voor het 
Hof van Beroep in Luik 

Alweer dreigt het een proces te 
worden met een partijdig vonnis 
De stemming vorige week, zeker 
tijdens de pleidooien van de 
Vlaamse advokaten, was ronduit 
anti-Vlaams 

Nog vooraleer de prokureur 
van de voorzitter het woord kreeg 
nam Snoeck-verdediger (Mottard, 
volksvertegenwoordiger) onge
vraagd het woord om een vertra-
gingsmaneuver te bewerkstelli
gen Er wordt immers aangestuurd 

Op de beklaagdenbank Joseph Snoeck heeft er twee keer, in oe 
persoon vsn de prokureur een gratis ad'^okaat bijgekregen 

C'oJo Se'ang van Limburg) 

IR Knack deze week 
HET VOETBALGEWELD 

Reportages en dossier 

— Het relaas en de foto's 
- Reakties van de verantwoordelijken van de 

UEFA en van de Belgische voetbalbond 
— Maatregel welke ze zullen nemen 

— Bijdragen van een Engelse journalist van 
..THE GUARDIAN" en van een Italiaanse 

journalist van ,.LA STAMPA" 
— Gesprek met onze politieke overheden 
— Dossier : ,,Het geweld in het voetbal" 

Knack is elke woensdag overal 
te koop 

op verjaring Zo vroeg hij cpae"-
meer „samenvoeging' van de dos
siers, zoals het preces van Tonge
ren De voorzitter zer met promot 
ja maar ook niet nee 

„Motif 
de crainte" 

Bij de ondervraging van de be
klaagden zei zoon Snoeck dat ziin 
vader heeft gehandelc om zich te 
verdedigen tegen de agressieve 
flamingantische sfeer die in Voe
ren zou neersen Prokureur Masa 
vroeg vervolgens begnp op te 
brengen voor de daden van de fa
milie Snoeck 

heeft Snoeck geschoten dan 
bevond hij zich zeker niet op de 
openbare weg Hij verdedigde zijn 
eigendom en familie Hij, en zun 
schoondochter hebben gescho
ten naddt er stenen naar het huis 
werden gegooid Overigens 
Snoeck mikte niet op de betogers 
(des manifestants flamingants) 
maar schoot over hun hoofden 

En dat er aan de gevel uitda
gend een „retour a Liege"-vlag 
hing"? HIJ heeft toch zoals elke 
burger de vrijheid om „te vlaggen" 
Snoeck Joseph is de kalmste van 
de familie, hij heeft gehandeld uit 
„motif de crainte" 

Slotsom volgens de prokureur 
laat de familie Snoeck vrijuit gaan 

Terloops stipte de prokureur 
ook aan dat de Vlamingen recht 
hebben te wandelen'm Voeren 
omdat het Vlaams grondgebied 
IS Wie als Vlaming in Wallonië gaat 
wandelen is dus gewaarschuwd 
voor de spiedende blik van proku
reur Massa 

En dan begon het steekspel 
toen de eerste advokaat van de 
burgerlijke partij. Mr Paul Doeven-
speck, zijn pleidooi hield 

HIJ wees er allereerst op dat de 
jongeman Meyntjens zich op 60 
meter van Snoecks won'ng be
vond toen hij door de familie werd 
neergeschoten 

Toen advokaat Doevenspeck 
vervolgens betreurde een Vlaam
se klient te moeten verdedigen, 
over feiten die zich hebben voor
gedaan op Vlaams grondgebied, 
voor een Waalse rechtbank, en 
ook nog eventjes met een korte 
histonsche schets de reden van 
het toenemend geweld in Voeren 
schetste werd hij door de voorzit
ter afgesnauwd 

Overigens is mr Doevenspeck 
een beweeglijk advokaat tijdens 
zijn pleidooien Maar ook dit zinde 
zelfs de voorzitter met want mr 
Doevenspeck werd afdreigend 
geboden met meer van zijn staan
plaats te wijken 

Er werd wat afgeroepen 
Tot het Mr Doevenspeck te 

gortig werd. ook na tussenkom
sten van de Wallingantische advo
kaat Mottard die hem onderbrak 
mijnheer de voorzitter, U heeft mij 
niet te leren hoe ik een pleidooi 
moet houden'' 

Advokaat 
bedreigd 

Doeverjspeck vroeg een visie 
door het Hof van twee kruciaie fo
to's over het omstreden geweld 
De voorzitter stelde zulks uit 

Vervolgens wees Mr Doeven
speck 00 diverse getuigenissen 
onder meer van njkswachtkom-
mandant Schrey die de gebeurte
nissen vanuit een helikopter gade
sloeg, en waaruit blijkt dat zeer 
duidelijk allereerst werd gescho
ten vooraleer het huis van Snoeck 
werd aangevallen 

En dat de familie Snceck schrik 
had"? Zoon Snoeck ging voordien 
weg en liet gans de familie met zijn 
zwangere vrouw achter Hijzelf 
trok naar de verzamelde Action 
Fouronnaise in Remersdaal 

Mr Leo Neels van zijn kant 
pnkte in een jundisch-keihard plei
dooi de stelling van de prokureur 
door als zou er sprake zijn van 
wettige zelfverdediging 

HIJ haalde ook het getuigenis 
aan van een Waals journalist van 
de krant ,Vers l'Avenir' die stelde 
dat Snoeck zijn gevelvlag niet 

De kruitdamp waait uit het geweer 
van Snoeck (foto Dann) 

wegnam, ondanks tijdige waar
schuwingen 

Die ook stelde dat Snoeck „met 
een dame" en met geweer in 
aanslag verscheen vooraleer het 
huis werd aangevallen 

HIJ deed het vonnis van Ver
viers af als een „compromis a la 
Beige" en overliep dan de vier 
voorwaarden die nodig zijn om 
wettelijke zelfverdediging te aan
vaarden Niet een kan de familie 
Snoeck inroepen 

De verdedigers van Snoeck ke
ken zenuwachtig op toen tot slot 
van de zitt'ng ook nog een fransta-
lige aavokate Mr Lcozen uit Wel-
kenraedt pleitte tegen Snoeck en 
de eis van de burgerlijke partij 
Meyntjens indiende 

Op een vinnige wijze zette zij 
nog eens de elementen op een rij
tje die tegen de scherpschutters 
Sf^ceck pleiten 

Toen ZIJ de voorzitter meldde 
dat ZIJ bedreigingen en 'verwijten 
te slikken kreeg omdat z,j ,durfde 
op te treden voor een Vlaamse 
klient" snauwde de voorzitter ook 
haar af 

Dit interesseert het Hof niet 
Maar, mr Loozen werd er alleen 
maar door gepnkkeld om haar 
pie'dooi nog vinniger af te wikke
len 

De Waalse advokaten mr Hoge 
en Mottard hebben het biezonder 
gemakkelijk om te pleiten Aller
eerst in hun eigen taal, en ze 
dienen slechts de partijdige visie 
van de prokureur bij te treden 

Uitspraak dus, over enkele we
ken (hds) 
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HIELPEN REEDS BIJ DE WASBEURT 

De bereikte 2 miljoen werd in de loop van verleden week nog maar eens aangedikt en wel tot 2.089.980 fr. Een resultaat om 
fier op te zijn en beloftevol om Winst '85 dat op 8 december as. zijn beslag moet krijgen met vertrouwen tegemoet te zien! 

Lijst 15 

Urbain Van Zele, St-Laureins 1.000 fr. 
Anoniem, Beersel 1.000 fr. 
Dirks-Dirven, Westerio 1.000 fr. 
Anoniem, Asse 1.000 fr. 
Jozef Haustraete, Oordegem 300 fr. 
Roland Hudders, Brugge 1.000 fr. 
Kuijpers-Devijver, Herent 4.000 fr. 
Anoniem, Mortsel 1.000 fr. 
B. Herreweghen, Denderhoutem 1.000 fr. 
Emiel Andries, Koningshooikt 2.000 fr. 
Anoniem, Antwerpen 1.000 fr. 
Jozef Claeys, Wervik 1.000 fr. 
André De Beul, Wilrijk 5.000 fr. 
Anoniem, Keerbergen 1.000 fr. 
Anoniem, Ninove 1 000 fr. 
Willy Martens, Nevele 1.000 fr. 
Anoniem, Mol 1.000 fr. 
Desutter-Piens, Melle 1.000 fr. 
Emile Pierie, Borgerhout 1.000 fr. 
V.E., Denderleeuw 1.000 fr. 
L.V.D., Nijlen 1.000 fr. 
Dries Alyn, Aalter 1.000 fr. 
Bortels-De Vloo, Ekeren 1.000 fr. 
Anoniem, Deinze 1.000 fr, 
V.H., TIelt 1.000 fr. 
Jacques D'Hooke. St.-Laureins 2.500 fr. 
Jaak De Muynck, Eekio 1.000 fr. 
B.M., Lanaken 1.000 fr. 
Anoniem, Overijse 200 fr. 
Wijckmans-Sneyers, Tessenderio 1.000 fr. 
Anoniem, Erps-Kwerps 1 000 fr. 
Anoniem, Peer 1.000 fr. 
V.W. Cooreman, St-Denijs-Westrem 500 fr. 
André Mertens, Brugge 500 fr. 
Urbain Van Zele, St.-Laureins 1.000 fr. 

Anoniem, Beersel 1.000 fr. 
Dirks-Dirven, Westerio 1.000 fr. 
Anoniem, Asse 1.000 fr. 
Jozef Haustraete, Oordegem 300 fr. 
Roland Hudders, Brugge 1.000 fr. 
Kuijpers-Devijver, Herent 4.000 fr. 
Anoniem, Mortsel 1.000 fr. 
B. Herreweghen, Denderhoutem 1.000 fr. 
Emiel Andries, Koningshooikt 2.000 fr. 
Anoniem, Antwerpen 1 000 fr. 
Jozef Claeys, Wervik 1.000 fr. 
André De Beul, Wilrijk 5.000 fr. 
Edward Pas, Londerzeel 5.000 fr. 
Guy Van Heusden, Diepenbeek 1.000 fr. 
A.L, Bierbeek 1.000 fr. 
Annick Duerinckx, St.-Niklaas 1.000 fr. 
Anoniem, Antwerpen 1.000 fr. 
J., Begijnendijk 1.000 fr. 
Leon Leenaards, Antwerpen 500 fr. 
Anoniem, Kortemark lOOfr. 
P. Van der Gert, Erpe-Mere 1.000 fr. 
Wilfried Van Assche, Muizen 1.000 fr. 
Abel Claerhout Deinze 1.000 fr. 
Willy Putzeys, Lummen 1.000 fr. 
Anoniem, Rupelmonde 200 fr. 
D.F., Zoutleeuw 500 fr. 
Anoniem, Wijnegem 1.000 fr. 
Verstraete, Brugge 2.000 fr. 
Arnold Winckelmans, Puurs lOOfr. 
SA., Brussel lOOfr. 
Bert Anciaux, Meise 500 fr. 
VA., Schoten 1.000fr. 
N.J., Brussel 1.000 fr. 
VU-Kapelle-op-den-Bos 10.000 f r. 
Rik Vandekerckhove, Genk 5.000 fr. 
Ronny Vandamme, Beselare 5.000 fr. 
Rosalia De Wit, Londerzeel 1.000 fr. 
Anoniem, Grembergen 1.000 fr. 

Anoniem, Aalst 1.000 fr. 
Geert De Cuyper, Lennik 1.000 fr. 
Rob Geeraerts, Laakdal 1.000 fr. 
Frank Verheyen, Wilrijk •• 300 fr. 
R.-C, Mol 100fr 
Anoniem, Kruibeke 1.000 fr 
Anoniem, Brussel 1.000 fr. 
VU-Lummen 1.000 f r 
Joseph Joncheere, Oostduinkerke 1.000 fr. 
Jacobus Veestraeten, Hasselt 1.000 fr 
Paul Joostens, Merchtem 1.000 fr. 
Vandecandelaere-Pessemier, Brakel 1.000 fr. 
Anoniem, Bazel 1.000 fr. 
Frans Van Nieuwenhove, Tielt-Winge 1.000 fr. 
Jozef Boesmans, Herk-de-Stad 1.000 fr. 
Astere Allaert, Deinze 1.000 fr. 
Hein Mallefroy, Erpe-Mere 1.000 fr. 
Desmet, Brugge 1.000 fr. 
Anoniem, Herzele 2.000 fr. 
Jules De Cuyper, Ranst 2.000 fr. 
J., Heusden 3.000 fr. 
Hellebuyck, Kruishoutem 3.000 fr. 
Anoniem, St.-Ulriks-Kapelle 5.000 fr. 
Henri De Coninck, Evergem lOOfr. 
Margaretha Mahieu, Brugge 500 fr. 
Jan De Vogeleer, Gent 1.000 fr. 
Willem Verbiest Zichen-Zussen-Bolder 1.000 f r 
Walter Muls, Zottegem 1.000 f r. 
Willy Buickaert, Wielsbeke 1.000 fr. 
VU-A. Verbruggeknng, Temse 1 000 fr. 
Vierstraeten, Roksem 1.000 fr. 
A. Schorielle, Namen 1.000 fr. 
Van De Walle, Aalter 1.000 fr. 
Jaeken, Overpelt 1.000 fr. 
Viane, Westende 1.000 fr. 
Hektor de Bruyne, Antwerpen 5.000 fr. 

(vervolgt) 
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De akteur Man-
dus De Vos heeft 

* ^ J l ^ onze sympatie, niet 
^ ^ ^ V alleen omdat hij op 

5 f voortreffelijke wij-
" ^ ze kollega Bona-

vontuur Verasteno-
ve heeft vertolkt, 

^ ^ ^ ^ ^ 2 maar vooral omdat 
^ ^ ^ I ^ ^ J hij smds jaren m 
( ^ ^ J ^ ^ ^ het Mechels Minia-
^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ tuurteater bewijst 

• ^ ^ ^ ^ wat goed akteren 
^ L ^ Is. Maar deze sym-
^ ^ ^ ^ patie neemt niet 

weg dat wij het met 
Bonavontuur roerend oneens zijn. In 
„Het Genootschap", het zondagmid
dagprogramma van BRT 2, blufte Bo
navontuur dat zijn geboortedorp 
Asse de hoofdplaats van het Pajot-
tenland is. Toch vergeven wij hem 
graag deze dwaling want reeds vele 
bewoners uit dit koninkrijk gingen 
hem daarin voor. Het „Vlaamse maga
zine voor mensen die denken" bom
bardeerde ooit het Oostvlaamse Ni-
nove tot hoofdplaats van het Pajot-
tenland. Er zijn dus ergere dingen dan 
de bluf van Bonavontuur 

Maar ondertussen werden de vij
andelijke kampen in en om het Pajot-
tenland toch maar weer afgebakend, 
gingen de diskussies verhit oplaaien, 
werd er gewoontegetrouw met plat
te- en schepkaas gegooid, werden er 
peren gestoofd en schoten — dank 
zij de bieren waar Brabant trots op is 
— de decibels de hoogte in. In de 
twistgesprekken kronkelden de gren
zen weer door beken, liepen langs 
kasseien, overbrugden dalen en 
dwarsten heuvelruggen. 

Bonavontuur 
bluft... 

Maar in al dit verbale geweld stond 
een wijze op om verzoenend te ver
klaren dat het Pajottenland op de 
eerste plaats een kwestie van menta
liteit is en pas dan van grenzen. 
Onvermijdelijk stelde zich een twee
de recht om retorisch te vragen of 
het gezelschap nog wel wist dat de 
oplossing van de vraag reeds door 
Pol De Mont was gegeven. Be
schaamd om hun krakeel droegen 
allen uit één mond het antwoord 
voor: „..uw groene heuvels en nog 
groener dalen omringen Brussel met 
smaragdenkrans. Van Vlaanderens 
Dender tot de boord der Zenne golft 
gij en deint in lijnen hoog en diep_" 

Maar wie de uitspraak van Bona
vontuur betwist moet natuurlijk ook 
zeggen in welk „land" Asse dan wel 
ligt. 

Het antwoord is nogal wiedes: in 
het Land van Asse dat met het Land 
van Aalst de Brabantse hoppestreek 
uitmaakt. Terecht zal de geïnteres
seerde lezer ons vragen waar de 
grenzen van het Pajottenland dan wel 
liggen. 

Nou, beste lezer dat is niet zo 
gemakkelijk. Daar ruzién geleerde en 
andere mensen reeds jaren over, en 
laat ze dat maar doen. Wij houden het 
bij „het Pajottenland als mentaliteit" 
en ook daar wist Pol De Mont een op
lossing voor. Deze staat op zijn ge
boortehuis te Wambeek geschreven: 
„Kerels van 't koene Pajottenland, 
nooit verrekeld en nooit verbasterd. 
Zijn daar wel stoerdere mannen In 't 
land?" En dat is géén bluf! 

HET aRCUS 
He£>lbEhJ JULLie DE lES DAh/ A/OS AJ/IT eeteEHD ? 
HOE Piic^ULs he£fr f^er puêuéx zicj/ TESEM CWS (fs^ESAV f 
Her VEX700A/M ö/'E/rMEE M>5 /MP£/IMAP 2u/AK 
OHMT £A e£EA/ EEAZ/P/i/^/^r /f££Ji /A/ STA/i. 

£N OP MTEASCmf ffOETEA/ >^E A//£T /-tyvsv, 
WA^r we 2Uf/ W WM/T/iOu\t/£A/ VAS7é'£lOfe/^. 

MAM MOE WIL JE 'T 
DAt^ AAA/PAK/iEA/ ? 

JweE aA£c5S£A/ ZULUK/ ELKMR SECDK/CUXEABK/ . 
HAAfi. Dfil HdfT OA/S A/rer T£ DE/IE^/! 
DE A^Alne/T ZAL /A/ />£ //OOeTé G/?^Kf, 
STEEPS BE7£/le A/W/f&iS ZUÜEAJ Of 'T fAOeXflMA JTAAM. 

et/ ALS DE MEkJSEU WAT 
MOèeU £eLE\/EA/, 

ZUUEfJ ZE £A &KA/\& 
S£U> VOOA &£U£Ay. 

U/£ VeHDELE^J 'T /fATEfilAAL DAT OA/S Bi£e/=-
E/y üw<szAAM KOA/e/u M/£- U/et V/££A OP PPEEP . 

lejXg. 7PEKT E:i/iK/ ZVA/ PLAK/, 
DAK/ XOMEK/ EU SEelU J^UZJES VAV . 

755^-85 ® 
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Zaterdag 8 juni 
• BRT 1 - 1600 
Forum op zijn kop, film 
• BRT 1 - 1800 
Tik tak 
• BRT 1 - 1805 
Stad op stelten, 
Maaseik—Eekio 
• BRT 1 - 1905 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 2020 
Leven geven, TV-film 
• BRT 1 - 2050 
We bellen |e wel, 
nostalgia-liedjes 
• BRT 1 - 2230 
Sport op zaterdag 
• BRT 2 - 1400 
Tennis uit het Roland Garros 
• Ned 1 - 1655 
De sprookjesbruid, serie 
• Ned 1 • 1741 
Nils Hogersson, sene 
• Ned 1 - 1806 
Coronation street, sene 
• Ned 1 - 1926 
Vijf tegen vijf 
• Ned 1 - 2028 
Tussen wal en schip, sene 
• Ned 1 • 21 20 
Colditz, serie 
• Ned 1 - 2225 
Achter het nieuws, info 
• Ned 1 - 2255 
Fontamara, sene 
• Ned 1 - 000 
Menselijke banden, film 
• Ned 2 - 1912 
Ik ben Joep Meloen, .film 
• Ned 2 - 2040 
Knight rider, serie 
• Ned 2 - 21 25 
Kieskeurig, info 
• Ned 2 • 2150 
Tros aktua aesculaap, info 

Zondag 9 juni 
• BRT 1 - 11 00 
Konfrontatle, debat 
• BRT 1 - 1610 
60 + , bejaardeninfo 
• BRT 1 - 1700 
De filozoof van Haeghem, 
sene 
• BRT 1 - 1735 
André: wij twee, show 
• BRT 1 - 1800 
Tik tak 
• BRT 1 - 1815 
Liegebeest 
• BRT 1 - 1830 
De tripods, SF-sene 
• BRT 1 - 1855 
Godenleven op Taiwan, dok 
• BRT 1 - 2005 
Sportweekend 
• BRT 1 - 2035 
Diana, sene 
• BRT 1 - 21 25 
Jeroen Bosch, dok 
• BRT 1 - 21 55 
Het ganzenbord, sfiow 
• BRT 2 - 1500 
Tennis op Roland-Garros 
• Ned 1 - 1940 
Butch past op de baby, film 
• Ned 1 -2010 
Hier is- Adriaan Van Dis 

Michael Came en Laurence Olivier in de komische detektivefilm „Sleuth" 
van Joseph Mankiewicz (1972) 

(Donderdag 13 juni om 20 u 07 op Ned 2) 

• Ned 1 - 21 05 
August Strindberg, serie 
• Ned 1 - 2205 
Vpro-nieuws 
• Ned 1 - 2220 
Star wars, dok 
• Ned 1 - 2320 
Het onderhoud, tweegesprek 
• Ned 2 -2010 
Panoramiek, info 
• Ned 2 - 2045 
Een passie onder de loep, 
dok over postzegels 
• Ned 2 - 2115 
Doodgaan m Nederland, 
laatste afl 

Maandag 10 juni 
• BRT 1 - 1800 
Tik tak 
• BRT 1 - 1805 
Tom en Tina, strip 
• BRT 1 - 2020 • 
Reilly, meesterspion; 
sene 
• BRT 1 - 2115 
Fresh fields, 
nieuwe sene 
• BRT 1 - 21 40 
Wikken en wegen, 
verbruikersinfo 
• BRT 2 -2010 
De Edison-tweeling, 
sene 
• BRT 2 -2045 
Van coca tot cocaïne, dok. 
• BRT 2 - 21 30 
Belgische kunst, 1951-1956 
• Ned 1 - 1530 
Levenslang, sene 
• Ned 1 - 1746 
Oma Fladder, sene 
• Ned 1 - 1915 
Televizier magazine, info 
• Ned 1 - 2028 
F.O.-show, kwis 
• Ned 1 - 21 35 
De doornvogels, sene 
• Ned 1 -2310 
Karel van de Graaf, info 
• Ned 2 - 1935 
De beste Muppetshows 
• Ned 2 - 2005 
Kim, film 
• Ned 2 - 21 55 
Meesterfotografen, 
dok sene 
• RTB 1 - 21 00 
Le chagrin et la pitié, 
filmjoernaals over WO-H 

Dinsdag 11 juni 

• BRT 1 - 1825 
Candy, Candy; sene 
• BRT 1 - 1850 
Frank Buck, sene 
• BRT 1 - 2025 
Bill Crosby-show 
• BRT 1 - 2050 
Tien jaar vernietiging, 
dok over het oerwoud 
• BRT 2 - 1900 
Peuters en kleuters, info 
• BRT 2-2025 
De noordzeevis, 
goede vis, dok 
• BRT 2 - 2055 
The outsider, film 
• Ned 1 - 1530 
World at war, Duitsland 33-39 
• Ned 1 - 1746 
Alias Smith and Jones, 
serie 
• l^ed 1 - 1900 
Candy, Candy; stnp 
• Ned 1 - 1920 
Ravioli, serie 
• Ned 1 - 20281 
De losprijs, sene 
• Ned 1 - 2120 
Ik hou van jou, over liefde 
• Ned 1 - 2205 
Brandpunt zomer-café, mfo 
• Ned 2 - 1945 
Ronduit magazine 
• Ned 2 - 2120 
Jack Minder, dok over een jager 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag 
• RTB 1 - 2000 
De Caribe-lndlanen, 
dok sene & * - • 

• BRT 1 
Tik tak 

1800 

Woensdag 12 juni 
• BRT 1 - 1800 
Tik tak 
• BRT 1 - 1810 
Midas, sene 
• BRT 1 - 1900 
Torhout-Werchter en terug, 
dok 
• BRT 1 - 2025 
Twee Noorse TV-spelen 
• BRT 1 -2120 
Groen op maat, dok 
• BRT 2 - 1930 
Hengelen, info 
• BRT 2 - 2025 
Allemaal beestjes, de paarbjd 
• BRT 2 - 2055 
Doug Henning's magie 
on Broadway, show 
• BRT 2 - 21 45 
Wikken en wegen, mfe— 
• Ned 1 - 1635 
Sons and daughters, sene 
• Ned 1 - 1825 
Land van honderd 
vulkanen, dok 
• Ned 1 - 1857 

The A-team, serie 
• Ned 1 - 2033 
Te land, ter zee en in de lucht; show 
• Ned 1 - 21 30 
Het andere net, praatshow 
• Ned 1 - 2235 
De zaak Brument en de zaak Luneau, 
TV-spel 
• Ned 2 - 1922 
Van gewest tot gewest, 
regionale info 
• Ned 2 -2910 
Niama, opera 

Donderdag 13 juni 
• BRT 1 - 1800 
Tik tak 
• BRT 1 - 1810 
De Freggels, stnp 
• BRT 1 - 1835 
Webster, sene 
• BRT 1 - 1900 
Asperges, kooktips 
• BRT 1 - 2020 
Dempsey en 
Makepeace, sene 
• BRT 1 - 2110 
Panorama, over de Moskouse jeugd 
en het Waalse water 
• BRT 1 - 2200 
Dallas, sene 
• BRT 2 - 2020 
Kon. Ellsabethwedstrijd viool, 
koncert 
• Ned 1 - 1820 
Avro's sportpanorama 
• Ned 1 - 1900 
Muziekspecial: Drukwerk 
• Ned 1 - 2028 
Call to Glory 
• Ned 1 - 2115 
Nederland muziekiand 
• Ned 1 - 2200 
Grace Kelly, film 
• Ned 2 - 1912 
Terug naar de terreur, film 
• Ned 2 - 2000 
Popeye, strip 
• Ned 2 - 2007 
Sleuth, film 

Vrijdag 14 juni 
• BRT 1 - 1800 
Tik tak 
• BRT 1 - 18.30 
Star trek, SF-sene 
• BRT 1 - 2025 
Brullen tegen de duivel, film 
• BRT 1 - 2220 
Première, film-info 
• BRT 2 - 2025 
Intern, wedstrijd 
operazangers, koncert 
• BRT 2 - 2 1 40 
Panorama, info 
• BRT 2-2230 
Het raadsel van de sfinks, dok 
• Ned 1 - 1925 
Hotel de witte raaf, sene 
• Ned 1 - 2028 
Bartje, serie 
• Ned 1 -2120 
Hier en nu, mfo 
• Ned 1 - 21 20 
Hill street blues, sene 
• Ned 1 - 2240 
Cheers, sene 
• Ned 1 -2305 
Dertien persoonlijke 
ontmoetingen, 'n predikant 
• Ned 2 - 1912 
Hoe bevalt Nederland, 
over zwangerschap 
• Ned 2 - 21 05 
Als de lente komt, TV-film 
• Ned 2 - 2245 
Een stem in de wildernis, dok 
• Ned 2 -2330 
Edison the man, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 8 juni 
Menselijke banden 
Amerikaanse film uit 1964 
Kim Novak, het sekssimbool uit de 

jaren 50 en 60, speelt een ordinaire 
serveerster die het hoofd van een 
medisch student op hol brengt (Ned. 
1 om 24 uJ. 

Zondag 9 Juni 
The teahouse of the August Moon 
Amenkaanse atire uit 1956 met o a 

Marlon Brando en Glenn Ford 
De film steekt zachtjes de draak met 

de Amenkaanse militaire reglementen 
en wetten en vertelt over de charme 
van de Japanse beschaving (RTL om 
20 u.). 

IVIaandag 10 Juni 
Kim 
Amerikaanse avonturenfilm uit 1951 

met o a Erroll Flynn en Dean Stockwell 
naar de gelijknamige roman van Rud-
yard Kipling 1885 in Bnts-lndie 

De jonge Kim sluit vnendschap met 
de Bntse paardenhandelaar „Rood-
baard" die voor de Bntten spioneert 
„Roodbaard" wil Kim opleiden in de 
spionage (Ned. 2 om 20 u. 05). 

Dinsdag 11 Juni 
The Outsider 
Brits-Amenkaanse film uit 1979 

1973 Na het beëindigen van de 
Vietnam-oorlog trekt de Vietnam-vete-
raan Michael Flaherty naar Ierland 
waar hij zich laat inlijven bij de IRA 
(BRT 2 om 20 u. 50). 

Woensdag 12 Juni 
Le fauve est lachè 
Franse politiefilm uit 1958 met o a 

LHTO Ventura en Estelia Blain 
Paul Laowani, een gewezen gangster 

en ex-bpgever, heeft ach teruggetrok
ken en leidt een rusbg familieleven 
Z^ere dag wordt hij door de (jiehiei-
me Dienst verplicht een klus te klaren 
Hl) weigert, maar de Geheime Dienst 
zet een val op voor hem en pleegt 
chantage (RTL om 21 u i 

Do|nderdag 13 Juni 
Sleuth 
Grappige Engelse detektive uit 1972 

met o a Sir Laurence Olivier en Mi
chael Came 

Andrew Wyke, een bekend auteur 
van thnllers, ontvangt bij zich thuis zijn 
vnend Milo van wie Andrew weet dat 
hij een verhouding heeft met zijn 
vrouw Marguente Hij zet een ingewik
keld spelletje op met Marguente als 
pnjs (Ned. 2 om 20 u. 07). 

Vrijdag 14 Juni 
Brullen tegen de duivel 

Bntse film van Peter HUnt uit 1976 
met o a Lee Marvin, Barbare^ Perkins 
en Roger Moore 

De Ierse ivoorsmokkelaar Flynn 
voert een pnve-oorlog tegen Fleischer, 
de bestuur^r van een stuk van Duits 
Oost-Afntar De anstokratische Britse 
avonturier Sebastian wordt ongewild 
bij de zaak betrokken en doet Flynns 
plan mislukken (BRT 1 om 20 u. 25). 
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emhoadkn. 
In de middeleeuwen en renaissance stond de 

juweelkunst in Vlaanderen hoog in aanzien. Door min
der gunstige ekonomische omstandigheden in de 
daaropvolgende eeuwen verloor zij evenwel veel aan 
belang Een toestand die nog steeds met helemaal 
hersteld is. 

INTERNATIONAAL gezien 
vond in het begin van de 
zestiger jaren een omwente

ling laats op de kreatieve sieraad-
scene, vooral als reaktie tegen het 
konservatieve qua vorm, mate
riaalgebruik en filosofische opvat
ting van het toenmalige juweel 
Ontwerpers in de meeste gein-
dustnalizeerde landen startten 
met experimenten i v m de essen
tiële benadenng van het sieraad 
Door een teloor gegane traditie, 
kultureel isolement en een gebrek 
aan vakkundige scholing gingen 
de meeste vernieuwingen even
wel aan Vlaanderen voorbij 

Nochtans zijn er talentrijke edel
smeden en juweeldesigners hier 
aan het werk Daarom is het nuttig 
te wijzen op de belangnjke ten
toonstelling ,Attitudes" die nog tot 
23 juni doorgaat in het Internatio
naal Cultureel Centrum aan de 
Antwerpse Meir 50 Deze exposi
tie wil het geciteerde isolement 
doorbreken door 8 jonge Vlaamse 
ontwerpers te konfronteren met 5 
Nederlanders, 11 Duitsers en 8 
Britten, zowel in eigen land als in 
de respektievelijke gastlanden Te

gelijk wil ZIJ een opening scheppen 
naar het publiek toe dat over de 
explorerende evoluties in de ei
gentijdse sieraadkunst maar wei
nig geïnformeerd is 

„Attitudes" IS een organizatie 
van het ICC Antwerpen en het 
Ekonomisch en Sociaal Instituut 
voor de Middenstand Cdienst 
Kunstambachten) in samenwer
king met het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, het Kom-
missariaat-Generaal voor Interna
tionale Kulturele Samenwerking, 
de World-Crafts Council Vlaande
ren en het Gentse Museum voor 
Sierkunsten 

Na Antwerpen reist de tentoon
stelling nog naar het Germani-
sches National Museum (Nurn-
berg), het Kruithuis ('s-Hertogen-
bosch, het Camden Arts Center 
Londen), de Cleveland Art Gallery 
(Middlesbrough), de Art Gallery 
(Aberdeen) en het European Cen
ter for Folk Studies (Wales) In 
augustus 1986 vindt de laatste 
expositie in de reeks plaats in het 
Provinciaal Museum voor Moder
ne Kunst te Oostende 

Over „welke" wijn bij „wat" drinken bestaan nogal 
eens behoorlijke misverstanden. Neem nu de goudge
le, edele en wat kruidige, uitgesproken zoete Sauter-
nes. Juist omwille van die zoete smaak beschouwt 
men Sauternes vaak als een „dessertwijn", uitsluitend 
te drinken bij zoete nagerechten. Totaal fout 

SAUTERNES is een relatief 
klem wijngebied ten zui
den van Bordeaux, aan de 

linkeroever van de Garonne In het 
hartje van het dorp staat temidden 
van de wijngaarden het middel
eeuwse kasteel Chateau 
d'Yquem, sinds de 18de eeuw het 
trotse bezit van de familie Lur-
Saluces De „grand premier cru" 
van Chateau d'Yquem geldt als de 
allergrootste zoete witte wijn ter 
wereld, hoewel elke Sauternes 
A C heerlijk is Vermijd evenwel 
de „Haut Sauternes', want die is 
maar een mengsel van diverse 
Sauternes wijntjes die zich met op 
een „Appellation Contrólee" mo
gen beroemen Er bestaat sedert 
nog met zo lang nu ook een 
voortreffelijke droge witte Saut#r-
nes „Le Grand Y ' 

Maar nu terug naar de be
roemdste de zoete Om bij zoete 

nagerechten te genieten beweert 
men dus De laatste, in de zestiger 
jaren op hoge leeftijd gestorven 
markies Lur-Saluces was het daar 
absoluut met mee eens Integen
deel zelfs, naar zijn overtuiging is 
geen enkele zoete smaak edel 
genoeg om gekombineerd te kun
nen worden met een Chateau 
d'Yquem Volgens hem is deze 
wijn het genoeglijkst te deguste-
ren bij zeer edel fruit en noten bij 
de allerfijnste visgerechten met 
een rijke saus bij warme kreeft en 
natuurlijk ook bij ganzeleverpastei 

Chateau d'Yquem is uitsluitend 
als „mise" (op het kasteel gebot
teld, met de naam in de kurk 
gebrand) in de handel en dus wel 
duur Als u hem toch op tafel 
brengt, doe het dan iets koeler dan 
een droge witte wijn en schenk 
hem bij voorkeur in een klem 
model wijnglas 
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Al zo'n twintig jaar loopt het bioskoopbezoek in 
Europa achteruit met als gevolg dat de grote speelfilm-
producerende landen in Europa — Italië. Frankrijk, 
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk — steeds 
minder films maken In 1973 brachten zij tezamen nog 
592 films uit maar in 1983 was dat totaal teruggelopen 
tot 347. Oorzaken voor deze teruggang zijn onder 
meer de scherpe Amerikaanse konkurrentie en de 
toepassing van nieuwe technologieën. 

IN Amerika, waar het bioskoop-
bezoek sedert 1975 weer 
een stijgende lijn vertoont, 

floreert de filmindustrie zowel wat 
speelfilms als televisieseries be
treft Een belangnjk deel van die 
Amenkaanse produktie belandt 
uiteindelijk in onze cinema's of 
komt op ons TV-scherm Van alle 
films die de Europeanen m de 
bioskopen zien is maar liefst 50 % 
Amerikaans, terwijl tweederde 
van alle televisiesenes van over de 
grote plas komt 

Door de uitbreiding van het 
systeem van kabeltelevisie en uit
zendingen via satellieten zal de 
behoefte aan TV-senes nog toe
nemen omdat dan de omroepen 
van 's morgens vroeg tot 's 
avonds laat het kleine scherm 
moeten vullen Aangenomen mag 
worden dat hierdoor de konkur
rentie onder filmmakers nog ver
scherpt zal worden Het ontbreekt 
de Europese filmmakers, die wat 
vakmanschap echt met voor hun 
Amerikaanse kollega's moeten on

derdoen doorgaans aan geld om
dat ZIJ alleen maar een beroep 
kunnen doen op geldschieters uit 
eigen land 

Daarom heeft de Europese 
Kommissie thans het idee geop
perd om Europese co-produkties 
te stimuleren Onder co-produktie 
verstaat zij dat er minstens drie 
maatschappijen of orgamzaties uit 
verschillende EG-Lid-Staten moe
ten samenwerken om m aanmer
king te komen voor financiële 
steun Die steun moet overigens 
wel worden terugbetaald als de 
film een kommercieel sukses is 
De financiële deelname van elk 
der co-producenten moet dan wel 
tussen de 10 % en 60 % van de 
realizatiekosten liggen 

Voor films bestemd voor bios
kopen denkt de Europese Kom
missie voorschotten op de recet
tes te kunnen geven die dan met 
rente worden terugbetaald Voor 
TV-produkties zouden dit rentelo
ze leningen kunnen zijn In beide 
gevallen geldt de financiële steun 
alleen maar voor films waarvan 
het m omloop brengen verzekerd 

De Kommissie hoopt zo'n 40 
co-produkties per jaar te kunnen 
steunen 

APER 

So hoedt u te vertellen 
dat hooligans tog swynen syn. 
Er is ter wereld gheenen swyn 
dat sich beroest aen coppensnellen. 

^feebpeLèn 
Een hele reeks korrekte antwoor

den op onze 82ste puzzel. Hoe kon 
het ook anders'' We zochten immers 
Jan van Ryswyck (1818-1869) Profi
ciat aan de 37 Meespelers' Er kan 
echter slechts een winnaar zijn, en 
deze keer wordt dit H Hollanders, uit 
de Rooigemlaan 487 te 9000 Gent 
Eerstdaags mag deze WIJ-lezer zich 
aan een boekenpakketje verwachten 

De oplossing van de volgende 
opgave moet ons bereiken voor 
maandag 24 juni Uiteraard op het 
vertrouwde adres WIJ, „Meespelen 
(84)', Bamkadenplein 12, 1000 Brus
sel 

ONDERSTAANDE tekst is 
van de hand van een be
langnjke Vlaamse letter

kundige Als socialist voelde hij 
zich betrokken bij de Vlaamse 

ontvoogding, die hij beschouwde 
als een strijd voor de vnjheid en 
sociale rechtvaardigheid Hoe 
heet die man en wanneer leefde 
hij? 

„Om Europeeers te zijn moeten 
we eerst en vooral iets zijn En zo
lang het zovelen onder ons aan 
klaaruitgesproken oorspronkelijk
heid, aan uitdrukking van eigen 
wezen ontbreekt, zolang ze uitslui
tend op een Franse beschaving 
blijven teren, welke zelfs de meest 
verfransten toch nooit geheel op
neemt zolang ze maar een weer
schijn zijn van een beschaving die 
met hun diepst en volledig wezen 
met strookt zolang hun verbaster
de halfslachtigheid ze tot onmacht 
doemt, in een woord, zolang ze 
met zichzelf zijn, zijn ze mets ( ) 

Geef ons maar een Vlaams on

derwijs van beneden tot boven, en 
Ijver dan voor de verspreiding van 
het Frans, en natuurlijk ook van 
Engels en van Duits wij zullen 
meewerken Geef het volk zijn taal 
opdat het zijn waardigheid zou 
voelen geef het zijn taal, opdat het 
zicht naar behoefte van zijn eigen 
wezen ontwikkele geef het zijn 
t^al, want met de tong raken de 
gedachten los, krijgen ze vorm, 
worden ze leven dat zich voort
zet opdat het eindelijk spreken 
en verstaan zou woorden van 
strijd en hoop zullen door het volk 
ruisen, met alleen meer aan de 
oppervlakte maar m de ganse 
maatschappij 

Onze roeping is, in eigen grond 
geworteld, ook het kultuur-leven 
onzer buren in ons om te werken 
tot eigen leven Alles gaat nu 
mee het zelfstandig optreden van 
de Vlaamse geest, de rijke ontwik
keling van onze nijverheids- en 
handelskrachten, de groei van 
onze sterk ingerichte volksbewe
ging 

En daarom m twee regels sa
mengevat om iets te zijn moeten 
we Vlamingen zijn We willen Vla
mingen zijn om Europeeer te wor
den" 
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Vlaams initiatief gaat wereld rond 

Kant als Kunst 
Nog tot zondagmiddag kan men in galerij De Tinne 

Pot op de Brusselse Grote Markt een verrassend 
mooie tentoonstelling bekijken. „Kant als Kunst" is de 
titel Wie langsloopt om de kunstwerken — zo'n 80 — 
te bewonderen kan niet anders dan in de ban komen 
van de kunstzinnige fijngevoeligheid waarmee zo'n 
veertig vrouwen (en enkele mannen) uit alle 's Heren 
landen kant tot kunst hebben samengeknutseld. 

DE tentoonstelling is ge
groeid uit de internationa
le wedstrijd uitgeschre

ven door mevr Betty Boulez-
Cuyckxs, kantliefhebster en voor
zitter van de raad van beheer van 
een betonbedrijf uit St-Truiden 
De inrichters schreven kantkun-
stenaars uit binnen- en buitenland 
aan De kreatie diende uitgevoer'd 
met draden en klosjes Kloskant 
dus 
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Oud en nieuw 

Het was de betrachting van de 
innchters de gekende kanttech-
nieken ten dienste te stellen van 
de hedendaagse kunstexpressie 
Ze heten er geen twijfels over 
bestaan bewust op zoek te zijn 
naar werkstukken die de platge
treden paden van de kantvormge-
ving hadden verlaten maar toch 
langs oorspronkelijke kanttechnie-
ken waren vervaardigd 

Vlaanderen heeft wat kloskant 
betreft een rijke traditie Het is 
daarom goed dat met de weten
schap en de ervanng van het 
verleden naar nieuwe vormgevin
gen wordt gezocht 

Kant vond zijn oorsprong in de 
14de en 15de eeuw Vlaanderen 
speelde, dank zij zijn bloeiende 
vlaskultuur, een belangrijke rol in 
de kantontwikkeling 

Toen tijdens de renaissance de 
onderkledij Cal eens) zichtbaar 
werd diende deze versierd te wor
den Aanvankelijk gebeurde dat 
op de stof zelf, met naald en draad 
Daaruit evolueerde de naaldkant 
Toen dat met meer volstond werd 
de kloskant uitgevonden uiterst 
fijne motieven kregen m witte vlas
draad gestalte Het resultaat werd 
alom gegeerd De vraag werd zo 
groot dat werkjes van huisvlijt tot 
een ambachtelijke kunst evolueer
den 

Keizer Karel gaf de kloosters de 
opdracht de stiel aan te leren en 
na korte tijd klosten de Nederlan
den er lustig op los Maar het ging 
met de kantindustrie als met de 
geschiedenis langs hoogten en 
laagten 

Kantschool 
Na de scheiding met Nederland 

bleef de vraag naar kant op een 
laag pitje Door de ekonomische 
krisis rond 1840 werden plots tal 
van kantscholen opgericht Bra
bant telde in 1896 met minder dan 
1419 kantwerksters De gemeente 
Lieaekerke waar een kantschool 
was lag op kop met 689 gekende 
werksters In 1902 werd voor het 
eerst een ernstige statistiek opge

maakt van de Belgische kantin-
dustne 

Er werden 47 620 kantwerk
sters geteld Brugge kende het 
hoogste aantal In Brabant bleef 
Liedekerke op kop met 1241 kant
werksters 

Met de kantscholen die tussen 
1840 en 1860 massaal werden 
opgencht probeerde de overheid 
(wereldlijke en geestelijke) iets te
gen de armoede te doen In 1860 
waren er 160 scholen De meisjes 
gingen er van hun zevende naar 
toe leerden lezen en schnjven en 
eens negen jaar gingen ze naar de 
kantschool Voor de kantwerk
sters van de gemeente Liedeker
ke werd 1910 wel een biezonder 
jaar In dat jaar ging te Brussel de 
Internationale Tentoonstelling 

door (de voorloper van de Expo) 
Gedurende de maanden augus
tus, september en oktober klosten 
24 Liedekerkse meisjes in „Het 

„De uitdrijving uit het Paradijs" Een kunstwerkje (24 cmx13 cm) door Irene Apportin-Kropp uit Hamein (BRD) 

Paleis van de Vrouw" Ze kregen 
er 6 fr per dag voor 

Na WO I verminderde de vraag 

naar kant De werksters zochten 
en vonden ander en beter betaald 
werk in de ateliers en fabrieken 

Winter 1954 Papa Grootaerdt poseert fier met zijn 
tweeling Mare en Luc Het jongste kind, Rik slaapt als 
een roos Ze zien er gelukkig uit maar Georges en 
Adrienne hebben het met gemakkelijk Hij is een 
ongeschoolde arbeider die echter met bang is van 
hard werken Zij blijft thuis, moeder aan de haard, in 14 
maanden tijd 4 kinderen ter wereld gebracht 2 
tweelingen, eentje werd dood geboren (wat we pas 
jaren later vernamen) Allebei komen zij uit een heel 
groot gezin, hun vader zijn beiden arbeiders De gay 
twenties hebben ze met gekend 

Het gezinnetje van Georges van Falletje (wat toen 
gezegd werd tegen Valerie) woont in een achterhuis 
De zoon van de verhuurders „zit in't kot" volgens het 
dorp meer dan eens ter dood veroordeeld, een echte 
„zwarten" Op het eigenste moment stichten 7 wijze 
mannen een nieuwe partij de Volksunie Luc, Mare en 
de anderen beseffen er (nog) mets van The struggle 
for life overheerst het leven van de werkmensen en 

hun familie Aan veel teorie hebben ze geen bood
schap 

Dertig jaar later beseft de kleinste en tengerste van 
de tweeling dat de tijd van toen op zijn totale 
ontwikkeling een erg grote rol gespeeld heeft Ook de 
jaren die volgden, toen zijn ouders kleine middenstan
ders werden en enorm hard moesten werken „om er 
te komen" Om hun kinderen dat te geven wat aan 
velen uit hun milieu onthouden werd 

We verhuisden dus van het agrarische dorp van 
Bredene naar de industriewijk van het Sas Dat was 
kort voor de VU haar eerste parlementslid naar 
Brussel kon sturen En dan kan de band naar mijn 
huidig engagement vlug gelegd worden Ik had een 
paar Vlaams-gezinde ooms en grootvader Valere had 
het wel eens over het Vlaamse bloed aan de IJzer 
Maar mijn kollegejaren (met Jaak Vandemeulebrou-
cke, Mare Van Hecke. Dries Demoen en anderen) zijn 
bepalend geweest Vanzelfsprekend denk ik nu terug 
aan de Leuvense kwestie, de demokratizering van 
heel wat zaken, de groei van de partij waarop 
jongeren wel moesten stemmen 

Dan kwam er een tijd van (uiterlijke) rust Wel ver
slond ik meters lektuur over de Vlaamse Beweging en 
de VU Tot ik m 1977 de tijd rijp vond om naar het 
Brugse Breydelhof te trekken (Vijf jaar ervóór stuur
de Bredene een van zijn zonen naar het Venetië van 
het Noorden om er les te gaan geven aan dove en 
slechthorende jongeren) Mr Sintobin en Lode Claeys 
— om Jan-Bart Van In met te vergeten — waren mijn 
eerste leermeesters Vanaf toen ging het erg vlug 
.Wie werkt, komt er", zei en zegt mijn vader nog 
steeds 

Vrienden van mij beweren soms dat ik met de VU 
vergroeid ben Ik zou het zo sterk met durven zeggen, 
maar ik ben er me wel erg van bewust dat we allen 
binnen die partij een grote taak en verantwoordelijk
heid te vervullen hebben En dat we dat zo veel moge
lijk moeten uitdragen 

Het jongetje links op de foto anno 1954 is Luk 
Grootaerdt (° Oostende, 1951), leraar van beroep. 
Voorzitter van de VU-Assebroek en lid van de 
partijraad. 

De eens zo bloeiende kantscholen 
werden midden van de twintiger 
jaren definitief gesloten Tot WO II 
kletsten de klosjes, toen was het 
gedaan I 

Wereldwijd 

Het initiatief van mevrouw Betty 
Boulez-Cuyckx moet belangrijk 
genoemd worden Kant is in het 
buitenland onvervreemdbaar met 

„Kant als 
Kunst" is tij
dens de werl<-
dagen tussen 
10 en 17 u. te 
bekijlten, za

terdag van 15 tot 18 u. en zondag van 
10 tot 13 u. Er is een degelijk samen
gestelde catalogus (200 fr.) ter be
schikking. Een museum van heden
daagse kant (met oude en nieuwe 
kant) kan bezocht worden in de 
Naamsestraat 5 te 3800 St-Truiden 
(011-67.23.56). Zon- en feestdagen 
van 10 tot 12 u. en van 14 tot 18 u 

Brugge en Brussel verbonden 
Deze internationale prijs wil kant 
aktualizeren, dat het initiatief daar
toe uit de Lage Landen komt kan 
ons alleen maar verheugen, en 
met onopgemerkt voorbij gaan 
De tentoonstelling vertrekt vanuit 
Brussel voor een reis door Europa 
en naar de VSA 
* Voor wie met vertrouwd is met 
de moderne vormen van kant is de 
tentoonstelling in De Tinne Pot 
een echte openbaring' 
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JNIu zaterdag 8 juni: 

Iedereen 
naar Hasselt! 

Nog twee dagen en de VU blaast massaal verzame
len. Onder het motto „Werk in een Vlaamse staat" 
wordt zaterdag a.s. betoogd in de straten van Hasselt 

Maar er is ondertussen meer Cockerill-Sambre 
kreeg vorige week een zoveelste miljardeninjektie ca
deau en het RTT-kontrakt — zo noodzakelijk voor de 
Vlaamse telefoniebedrijven — dreigt te verzanden in 
een koehandel ten voordele van Wallonië. Bovendien 
is er nog Happart die van de Raad van State zijn bur
gemeesterssjerp tot ver in het najaar mag dragen. 
Dank zij CVP en PVV! 

ZEKER nu en in deze omstan
digheden moet onze beto
ging een daverend sukses 

worden. Dat kan wanneer wij allen 
— militanten, kaderleden en man
datarissen — mee opstappen. 

Pas dan zal ondubbelzinnig blij
ken dat in een Vlaamse staat het 
hoofd kan geboden worden aan 
de werkloosheid en dat de Volks
unie daarvoor borg staat. 

Om 11 u.. Kolonel 
Dussartplein 

Pas dan zal de betoging een 
duidelijk teken aan de wand zijn, 
een scherpe uiting van Vlaams 
ongenoegen en van uitgesproken 
wil om het eigen lot en het eigen 
geld in eigen handen te nemen. 

Pas dan zullen de meerder
heidspartijen en hun excellenties 
moeten beseffen dat het Vlaams 
geduld op is, dat aan plagerijen en 
kaakslagen zoals Happart en in de 
Brusselse randgemeenten drin
gend een einde moet komen. 

Mobilizeer nog snel, telefo
nisch, tijdens deze laatste dagen. 
Al uw leden moeten mee. Geen 
plaats op uw autobus mag onbe
zet blijven! 

Niemand mag zaterdag ontbre
ken, om 11 uur op het Kolonel 

Dussartplein langsheen de kleine 
ring te Hasselt. (Vanaf de auto
strade is de nodige wegwijzering 
voorzien en rondom het Kolonel 
Dussartplein en op de ring is vol
doende parkeerruimte voor wa
gens en autobussen). 

Afdelingsvlaggen, leeuwevlag-
gen en spandoeken zijn uiterst 
welkom. Burgemeesters en sche
penen omgorden zich liefst met 
hun ambtssjerp. 

Vanaf het Kolonel Dussartplein 
wordt dan ofjgestapt door het 
centrum van de Limburgse hoofd
stad. Het partijbestuur en de natio
nale mandatarissen voeren de be
toging aan, gevolgd door een eer
ste blok van de provincies Bra
bant, Antwerpen, Oost- en West-
Vlaanderen. De provincie Limburg 

vonmt een tweede blok en sluit 
per kanton, de betoging af. Burge
meesters en schepenen, OCMW-
voorzitters, leden van de provincie 
of hun kanton. Fanfares, geluids-
wagens en attrakties zullen voor 
het nodige animo zorgen. 

Sukses moet! 
De slotmeeting vindt plaats op 

de Grote Markt Vanaf 12 uur zal 
daar reeds voor animatie gezorgd 
worden, onder meer door klein-
kunstzangeres Ria Geeraerts. 

Korte maar krachtige toespreh 
ken zullen gehouden worden door 
het plaatselijk Kamerlid Willy De-
saeyere, PR-lid Annemie Van de 
Casteele, Kamerlid Jaak Gabriels 
en algemeen voorzitter Vic An-
ciaux. 

Omstreeks 13 u. 30 wordt de 
betoging ontbonden. De afdelin
gen die 's namiddags verbroede
ren begeven zich dan onmiddellijk 
opnieuw naar het vertrekpunt het 
Kolonel Dussartplein. 

„Werk in een Vlaamse staat". 
Dat moet na zaterdag duidelijk 
zijn voor alle Vlamingen. En dat 
kan! 

_ Wanneer wij allen zaterdag 
a.s. om 11 uur in Hasselt zijn. Dan 
wordt deze betoging een sukses, 
wat in dit verkiezingsjaar niet 
min of niet meer dan een nood
zaak is! 

Napraten... 
De afdelingen van Groot-Bilzen nodigen alle betogers uit op 

een gezellig samenzijn In het parochiecentrum te Rijkhoven 
(vlakbij Alden Biezen). 

Je kan dan vanaf 18 u. napraten over de geslaagde aktie- en 
verbroederingsdag met algemeen voorzitter Vic^Anciaux en 
vele andere mandatarissen. 

Voor een koel biertje, gelegenheid tot eten en stemmige mu
ziek Is gezorgd. 

Limburg ontvangt 

Hieronder vindt u de definitieve 
lijst van de afdelingen die verbroe
deren. 

Nogmaals willen wij er op aan
dringen dat deze afdelingen met 
mekaar kontakt opnemen over 
programma, aantal bussen, deel
nemers en dies meer. Dit kan met 
bemiddeling van het Algemeen 
Sekretariaat. 

Na afloop van de betoging 
wachten de Limburgse afdelingen 
hun gastafdeling op het Kolonel 
Dussartplein op. Met begeleiding 
van een gids gaat het dan naar de 
plaats van bestemming. 

Affligem 
blijft na de betoging te Hasselt 

waar het na een koffietafel naar 
het domein van Bokrijk t rekt 

leper 
begeeft zich met het arrondis

sement naar het klooster van Ko
len in Borgloon. 

Dilbeek 
verbroedert met Maaseik, 

Opoeteren en Neeroeteren, waar 
om. een stadswandeling gepro
grammeerd staat 

Aalst 
paart het aangename aan het 

nuttige in de gemeente Neerpelt 

Geel en 
St.-Denijs-
Westrem 

trekken naar de naburige ge
meente Overpelt 

Laarne-Kalken 
laat zich 's namiddags in de 

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

^4ontich en Hamme 
besloten als eersten Voeren 

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

Borgerhout 
en Herenthout 

bezoeken de ondergrondse 
mergelgroeven van Riemst 

Sint-Amandsberg 
piknikt en wandelt in het enig 

natuurgebied rond Tessenderio. 

Brugge 
wordt ontvangen door kameriid 

Jaak Gabriels in Bree. 

Machelen 
zoekt de Maasvallei op in het 

verre Dilsen. 

Oostende 
kan niet weerstaan aan het 

„Breugheliaanse" aanbod van Dier 
penbeek. 

Stabroek 
heeft het oog laten vallen op 

Maasmechelen in de prachtige 
Maasvallei. 

Oudenaarde 
en Brussel 

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

Roeselare 
trekt er arrondissementeel op 

uit en liet het oog vallen op Genk. 

Laakdal 
gaat de historische toer op en 

bezoekt het 2000-jarige Tongeren. 

Mortsel 
gaat in op de koffietafel en het 

Koerseis kapelletje van Beringen. 

Wommelgem 
maakt een toeristische uitstap 

in de prachtige streek van he t ' 
Lommelse. 
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ZONDAG IS het doek gevallen over het 

voetbalseizoen '84-85. Cercle won de 
beker ten nadele van Beveren. Nog 

even herleefde het roemrijke verleden van 
de groen-zwarten. Cercle kan in dit onver
hoopte sukses nieuwe stimulansen vinden. 
Het moet mogelijk zijn naast en niet onder 
Club Brugge te leven. 

Maar de nationale finale werd nog over
schaduwd door de dramatische gebeurte
nissen van vier dagen voordien. De Heizel-
ramp ontbrak inderdaad nog aan de kata-
strofale tijden die ons voetbal in de voorbije 
vijftien maanden meemaakte. Waar hebben 
we dit verdiend? Kon het allemaal vermeden 
worden en zo ja, waar liggen de verantwoor
delijkheden'^ Wie bleef wel en wie met in 
gebreke? 

DE HEIZELRAMP 

Vragen die niet zomaar kunnen beant
woord worden. Deskundig onderzoek is 
nodig en daarna zal men misschien tot 
verrassende vaststellingen komen, We heb
ben in de voorbije dagen veel literatuur over 
de ramp verslonden. In binnen- en buiten
landse kranten. We luisterden naar verkla
ringen op radio en televisie. Naar binnen- en 
buitenlandse stations. De verwarring schijnt 
ons algemeen. Alhoewel men almaar duide
lijker gaat vermoeden dat de ordehandha
ving (we zouden beter over „ordestrijd
krachten" spreken) gebrekkig was georga-

nizeerd. Daarover is echter het laatste 
woord nog niet gezegd. Zoals inmiddels ook 
al in het parlement is gebleken. 

Zelf waren we niet in het Heizelstadion 
aanwezig. We konden geen zitje kopen en 
sinds jaar en dag is het onze gewoonte te 
passen voor staanplaatsen wanneer de gro
te massa wordt verwacht Twee, drie uur 
lang hijgen, zweten, duwen en trekken is aan 
ons niet meer besteed. Zijn we te oud voor 
geworden. Maar we gingen toch op onder
zoek uit Een vriend van ons was met zijn 
zoon van veertien aanwezig in het fatale 
blok. Hij vertelde ons zijn wedervaren. Vier 
dagen na de feiten. Afstandelijk maar niet 
gevoelloos en met nuchtere redelijkheid. 
Het verhaal, anders dan u het in de kranten 
hebt gelezen. 

„Wij hadden twee tickets gekocht../' 

De ogen van de dood... 
„We hadden twee tickets. Door een toeval waren 

we later dan voorzien in het stadion Het moet zowat 
zeven uur geweest zijn toen we moeiteloos de 
kontrole passeerden. Het blok was tot bovenin gevuld. 
Alles scheen me rustig. Omwille van mijn zoon heb ik 
me door die bovenste rijen gewurmd. We zijn enkele 
gradins kunnen zakken. Niet veel hoor, maar genoeg 
opdat -hij enig zicht op het veld zou hebben. 

DE voorwedstrijd van de 
kleintjes liep ten einde 
Rondom ons stonden 

veel Italianen Schijnbaar rustige 
mensen Er lag geen agressie in 
hun woorden of daden Wel ver
baasde ik mij erover dat er onder
in het blok nog ruimte was _ 

Regen I. 
Nu nog weet ik met of er voor

dien ook al klappen waren geval
len Links van ons het blok met En
gelsen Er werd wat over en weer 
geroepen Langs de afsluiting die 
van boven naar beneden liep ston
den rijkswachters Zo'n twintig 
denk ik Maar achteraf is gebleken 
zeker niet genoeg Plots begon 
het boven onze hoofden te rege
nen Stenen, stokken en nog veel 
meer Er ontstond voelbare onrust 
Mensen geraakten ernstig ge-
kvwetet. Bloedende hoofdwonden 

Met mtjn ene hand heb ik het 
hoofd van mijn zoon, met mijn 
andere hand mijn eigen hoofd 
beschermd Ik zag ook dat de 
Engelsen middenin door de afras
tering braken De rijkswachtters 
inkasseerden zware klappen Ze 
bezweken voor de overmacht 
Ondertussen bleef het proiektie-
len regenen Een paar riien voor 
ons knikte een man lichtjes door 
zijn knieën Om de stenen te ver
mijden weiiicnt De ongelukkige is 
nooit meer rechtgeraakt Want 
precies op dat momen^ Kwam de 
massa in beweging Ze vluchtte 
voor de losgebroken Engelsen 

Doodsangst 
De aruk van boven naar bene

den was verpletterend Ik heb 
toen wellicht een gelukkige refleks 
gehad Ik heb mijn zoon b'j de arm 
gegrepen en niet meer losgelaten 
voor alles voorbij was Nu vertel ik 
nog slechts indrukken zie ik nog 
slechts beelden We werden ge-
Aioon verpletterd Een onbeschrijf

lijk gevoel We donderden naar 
beneden Mijn zoon nep, 
schreeuwde Hij kon het met meer 
uithouden Ik veronderste! dat hij 
doodsangst ervoer 

Ik ben tegen hem beginnen pra
ten en heb doorgedramd tot alles 
voorbij was Onbewust wellicht 
om zijn aandacht van het gebeu
ren af te leiden Want het was ver
schrikkelijk Kermen en huilen 

Verstikte, blauwe koppen AlJes 

begon pijn te doen Het kon onmo
gelijk lang geduurd hebben anders 
zou ik nu het verhaal met zitten 
vertellen Want het was inderdaad 
onhoudbaar Ik moet enige ruimte 
gekregen hebben Niet veel maar 
genoeg om wat te kunnen bewe
gen Ik ben beginnen duwen, wur
men, weet ik veel Richting boven 
Ik moet beseft hebben dat daar de 
enige uitweg lag ai probeerde de 
meesten het in de andere richting 
Zo hebben we ons uiteindelijk 
kunnen bevrijden Zelfs toen we 
buiten waren (uit het stadion dus) 
hield ik mijn zoon nog altijd vast 

Kruisje... 
Zonder het te weten Teen we 

aan het loskomen waren heeft hij 
geroepen Pa, kijk een dode Inder
daad Een man lag op zijn rug De 
armen gespreid Blauw hoofd De 

ogen operv Kijkend naar de hemel 
Ik zie hem nog liggen Roerloos 
Om nooit te vergeten Mijn vest 
zat vol bloedvlekken al hebben we 
geen van beiden gebloed De 
zoon had een gekneusde knie hij 
verkeerde in shocktoestand Om 
acht uur vijf waren we thuis De te
levisie was gelukkig kapot Daar
door was mijn vrouw nooit onge
rust Ze was verbaasd ons zo 
vroeg terug te Zion Maar het was 
een hiel In onze omgeving woont 
een dokter die in het ziekenhuis 
gekwetsten heeft verzorgd Hij 
vertelde mi| dat meerdere mensen 
littekens zullen overhouden aan 
de ramp Iemand droeg een kruis
beeldje op de borst Dat zat in zijn 
borst geprangd Heeft men moe
ten losmaken Ongelooflijk die ver
pletterende druk en wat moet het 
beneden in geweest zijn ' 

We hebben geluk gehad dat we 

zo 'aat waren Dat we boven ston
den Anders ik mag er met aan 
denken Toch staat vast dat ik het 
op een bepaald moment ook met 
meer zag zitten Ik vroeg me al af 
terwijl ik met de zoon praatte, hem 
aanmoedigde toch door te bijten, 
hoe ik mijn vrouw zou uitleggen 
dat de kleine met mee was. 

Ik herhaal het kan onmogelijk 
lang geduurd hebben en het ge
beurt bijna buiten het bewustzijn 
om Maar vergeten nooit meer 
Zoals de impressies, de geestelij
ke littekens die m luttele sekonden 
in het gemoed worden geslagen 
door geen chirurgische ingreep 
kunnen worden uitgewist Wie in 
de ogen van de dood heeft geke
ken bekijkt de wereld 's ander-
daags anders Zelfs die hel heeft 
een positieve kant Of is het enkel 
omdat we dit zo proberen te erva
ren, proberen te verwerken, om
dat we ons met cynisme tegen de 
hennnenng willen afzetten"? 

De schuldvraag "̂  Kan ik met 
beantwoorden Het is allemaal be
gonnen bij de Engelsen Men, de 
rijkswacht vermoed ik, heeft ze 
met kunnen tegenhouden Al heb
ben die enkele mensen die er 
waren dat toch geprobeerd Maar 
men heeft de omvang van het 
gevaar onderschat, veronderstel 
Ik Of werd men misschien verrast 
door het vroegtijdig uitbreken van 
de relden)"? Het was een uur voor 
de match Gewoonlijk gaat het er 
dan niet zo erg aan toe 

En verder de ongelukkige sa
menloop van omstandigheden De 
mensen in het rampblok gingen 
lopen voor die dreigende meute 
Niemand bood weerstand N'e-
mand was gewapend De Italiaan
se supporters waren niet georga-
mzeerd De v'ucht De staoCpen) 
voor- en benedenwaarts De dood 
in Vreselijk Wie heeft zoiets ver-
diende ^i^x:^T^ 

Overmorgen 
misschien... 

Of /ve ooit nog naar een match 
gaan krken"? Nu vier dagen na
dien groeit er enige afstand We 
hebben het overleefd De zoon 
zegde gisteren nog dat hij nooit 
nog naar een match wil Vandaag 
heeft hij dit afgezwakt Hij wil nog 
naar matchen in de lagere afdelin
gen 

Overmorgen wil hij wellicht op-
leuw naar een eerste-klasse-

match waarvoor het stadion zeker 
niet zal vollopen Want de massa, 
en al wat daar kan uit voortvloeien, 
IS inderdaad afschrikwekkend ' 

Tot zover een relaas zonder 
verbittering Misschien had u dit 
nog met gelezen 

6 JUNI 1985 
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Vlaams muziekteater maakt zich op 

De Ijslandsuite 
komt eraan 

Een vraag die muziekminnend Vlaanderen zich 
stelt: hoe levend is volksmuziek in Vlaanderen ei
genlijk? Als je de grote media (behalve BRT-1, 
waar enkele folkliefhebbers mee de plak zwaaien) 
bekijkt en beluistert zijn folk en volksmuziek op 
sterven na dood. De tienergeneratie van vandaag 
kent nog amper een paar volksliederen, het 
Angelsaksisch popgeweld blijkt de winner. En 
toch, heren der zijn er jonge mensen die opnieuw 
de eenvoud en de eigen haard opzoeken, en 
volksdansgroepen rijzen overal op. 

Het festival van Neerpelt is 
telkenjare weer het grote 
moment, terwijl enkele 

vermaarde folkfestivals hardnek
kig naar een nabije tiende verjaar
dag uitkijken Haren's folkfestival 
„Ogenblik", Brosella Folk (en Jazz) 
in de schaduw van het Atomium, 
begin augustus, de dnedaagse 
van Dranouter, de Gentsche Pies
te, Sfinks-folk, de Savooifeesten 
en de Lokerse feesten Het Jefa-
folkfestival van Heusden is er na 
een jaartje uitblazen weer bij. 

Met heimwee... 
Deze festivals zullen door vele 

twens, dertigers en veertigers, die 
de gouden kleinkunst- en folkjaren 
hebben meegemaakt met heim
wee bevolkt worden Zij zijn het 
ook die het kultuurbeleid voor een 
stuk in handen hebben en er daad
werkelijk iets aan doen, in kulture-
le centra en kleinteaters, of langs 
tijdschnften (zoals „Gandalf uit 
Leuven) 

In de Brusselse Ancienne Belgi-
que stelden enkele van die noeste 
kuituur- en folkliefhebbers een 
nieuwe Vlaamse produktie voor 
Jan Demeulemeester was wat blij 
dat na Johan Verminnen's zang-
teater „Zanger zonder meer" nu 
eindelijk de langverwachte „IJs-

landsuite" van stapel loopt Het 
idee komt van BRT-radioproducer 
Dree Peremans en Piet Sercu, die 
beiden de spilfiguren zijn van de 
bekende Leuvense volksmuziek-
groep „1544" (Die een uitsteken
de langspeler met eigentijdse Bra
bantse volksmuziek uit heeft, maar 
die spijtig genoeg bijna onvind
baar IS) 

Island 
Het initiatief gaat terug naar 

onze eigen zeemansliederen en 
bneven uit de vonge eeuw Je 
weet wel „Allen die willen naar 
Island varen" De kabeljauwvangst 
duurde zowat zes maanden, van in 
het pnlle voorjaar tot eind septem
ber, en zowel het harde leven van 
de zeetocht (van uit Oostduinker-
ke of Duinkerke, om deze zuster-
havens maar te noemen) als het 
bange thuisblijven van de vissers
vrouwen en hun kinderen komen 
aan bod Alles verpakt in een één 
uur durend geheel van liederen, 
afgewisseld met fragmenten uit de 
bneven In '83 plande Dree Pere
mans de radio-opnamen, groep 
„1544" verzorgde het instrumenta
le gedeelte. Met Paul Hess aan het 
klavier, Wim Buelens bas, Rita 
Mosselmans draaiiier. Piet Sercu 
aan de akkordeon en netblazers. 

en Mimi van Dijck dwarsfluit en 
kromhoorn De volkszangers Kns-
tien (D'Hollander) en Alfred den 
Ouden (organizatoren van „Dran
outer"), Wannes van de Velde, ex-
Rumleden Paul Rans en Dirk van 
Esbroeck zongen dan later de 
opnamen in De reakties op de 
radio-uitzendingen bleven over
weldigend positief Dree Pere
mans en Kamiel Pauwels van tea-
terbureau „Spiraal" te Antwerpen, 
zetten het projekt op poten Dan 
werd dan de v z w „De Nieuwe 
Maan" opgezet, en zijn de repeti
ties gestart, onder leiding van sa
mensteller en arrangeur Piet Ser
cu De opnamen werden door de 
BRT-radio vakkundig bijgewerkt 
en gemixt, en net voor de premiè
re op zaterdag 3 augustus ek te 
Dranouter, wordt dan ook een 
langspeelplaat van de „IJslandsui-
te" uitgebracht 

Op de planken wordt het ge
beuren aangevuld door het Argen
tijns RUM-lid Juan Masondo, ter
wijl Frans leven voor een vakkun
dige basbegeleiding zal zorgen 

De Coussemaeker 
Piet Sercu was een en al entoe-

siasme „De huidige uitvoering is 
naar mijn oordeel, dank zij het 
breder instrumentanum, maar ook 
de vele nieuwe ideeën die tijdens 
de repetities naar voren kwamen 
enorm verrijkt, de afwisseling van 
de zangstemmen en de verdeling 
van het werk hebben alles sterk 
verbeterd" Naast de zangbeurten 
zijn er ook enkele zeer herkenba
re instrumentale delen, zoals de 
scottisch en de horlepijp Afsluiter 
wordt het „Allen die willen naar Is
land varen" uit het boek van de 
Frans-Vlaamse liederen-verzame
laar De Coussemaeker Het lied 
werd toegevoegd op suggestie 
van Paul Rans, en door Wannes 
hertaald, net als de tekst van het 
bindlied „Reis naar IJsland" 

Spring eruit, 
win de Lotto-buit. 

Samensteller Dree Peremans 
merkte op dat de liederen uiter
aard zijn geschreven door zan
gers en barden die zelf nooit zijn 
meegevaren en enkel de monde
linge verhalen hebben opgete
kend Zodat in de keiharde realiteit 
(zoals meestal bij ballades en 
volksliederen) de romantiek sterk 
verweven zit 

Deze nieuwe Vlaamse produk
tie gaat ook op rondreis, en doet 
na Dranouter op vnjdag 13 sep
tember in het kader van „Septem-
bersongs" de Grote Markt te 
Brussel aan Enkele data zijn in 
optie, en nog beschikbaar voor 
zalen en teaters 

mtp 
Ook Frans-Vlaanderen komt 

aan de beurt in oktober wordt de 
suite gebracht op het welbekende 
Duitse folkfestival van Osnabruck, 
in het Casino te Benngen (vnjdag 
13 oktober), het Casino-Kursaal te 
Oostende, en de Antwerpse Aren-
berg Van januari tot mei '86 heb
ben reeds zeven Vlaamse Kulture-
le Centra 'geboekt, maar om het 
projekt echt leefbaar te houden 
worden nog dringend voorstellen 
en kontrakten ingewacht Dit kan 
van nu af op het adres „De Nieu
we Maan", Weststraat 67 te 20(X) 
Antwerpen, telefoon 03-2360420 
tussen 10 en 18 u 

S.D. 

Open brieven aan de paus 

„Uit de grond 
van ons hart" 

Het bezoek van de paus aan de Benelux is voor de 
drie landen totaal verschillend geweest en heeft 
aanleiding gegeven tot verhitte diskussies. Nu de 
„rust" is weergekeerd werkt het lezen van de Holland
se open brieven aan de paus des te verhelderend. 

IEDEREEN heeft kunnen mer
ken dat zijn reis door Neder
land met steeds op laaiend 

entoesiasme werd onthaald Enke
le weken vóór zijn komst ver
scheen een opmerkelijk boek om
trent de relatie Nederland en de 
paus „Uit de grond van ons hart 
Open bneven aan paus Joannes-
Paulus II", onder redaktie van Mi
chel van der Plas 

Zorg en... 

Deze IJslandsutte betekent ongetwijfeld een tweede adem voor het Vlaamse volkslied De bijdrage van men
sen als Alfred den Ouden is daar met vreemd aan 

Deze befaamde journalist 
(hoofredakteur van „Elseviers Ma
gazine") bundelde inderdaad een 
hele reeks open bneven aan de 
huidige kerkvorst De samenstel
ler heeft het initiatief genomen een 
grote groep personen uit het bre
de midden van de Nederlandse 
katolieken te verzoeken zich per
soonlijk tot de paus te richten met 
wat hun op het hart ligt „Dit boek 
IS ontstaan in een droevige kon-
statenng dat de paus en tiet hem 
direkt omgevende centrum van de 
katolieke kerk geen volledige of 
tenminste adekwate informatie 

bezitten aangaande de Nederland
se katolieken" 

...liefde 
Wat bovenal in deze bneven 

treft IS de openheid en het heel 
persoonlijke van de onderschei
den uitingen Niet weinige bneven 
ontroeren Erachter kan men de 
onderdrukte bedroefdheid ver
moeden van miskende werkers in 
de wijngaard, of van een vergeten 
groep, of van eenzaamheid mede 
veroorzaakt door het ngiede juri-
disme van regenten „Dat af en toe 
boosheid doorbreekt is te begrij
pen", verklaart Van der Pias Maar 
het boek is geboren uit zorg en 
liefde voor de kerk 

Dit boek lijkt sterk Nederlands, 
maar toch is het ongetwijfeld boei
end voor vele geboeide Vlamin
gen Het bevat o a een bijdrage 
van de Vlaamse teoloog prof Ed
ward Schillebeeckx 

„Uit de grond van ons hart", Stan
daard Uitgeverij, 1985, 495 fr. 
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Hugo Schiltz: 
„25 jaar bouwen aan 
onze Vlaamse staat" 

Een kwarteeuw bouwaktiviteit aan 
de Vlaamse staat, heeft als resultaat 
dat men tot het „Vlaams publiek do-
mem" behoort Een talrijk opgekomen 
publiek van vrienden, kennissen, partij
genoten en simpatizanten bracht ver
leden zaterdag op een spontane en 
hartelijke wijze hulde aan Hugo Schiltz 

Op warm-menselijke wijze werd herin
nerd aan allerlei fazen uit deze 25 jaar 

maar met de onderliggende bedenking 
dat dit nog maar een begin wasi 

Bob Loete leidde deze namiddag in, 
«aarna een rist sprekers kort en spits 
aan het woord kwamen Reimond 
Mattheyssens bracht aan het licht hoe 
Hugo in de Antwerpse gemeenteraad 
en in de politiek terechtkwam, waarna 
Gerard Bergers enkele schermutselin
gen tussen raadslid Hugo Schiltz en 
burgemeester Lode Craeybeckx be

schreef, die maakten dat er eindelijk 
een echte oppositie in Antwerpen ont
stond Frans Baert schetste op zijn 
gekende ironische wijze enkele episo
den uit zowel het kamer- als het partij-
bestuursleven Paul van Grembergen 
penseelde mmet gevoel en in poëti
sche beelden de man Hugo neer De rij 
werd besloten door voorzitter Vic An-
ciaux met de rake typering dat het 
feest een bazuingeschal was en zeker 
geen afscheid 

Ondertussen had Wannes Van De 
Velde de bard die zo treffend het 
oude Antwerpen bezingt, tesamen met 
de Vaganten voor een muzikale omlij
sting gezorgd 't Fanfareke bewees op 
een onovertroffen muziektechnische 
wijze hoe moet gevierd worden over
tuiging en kracht gekoppeld aan een 
spitse ludieke geuzenmentaliteit zoals 
men dat in Antwerpen kan 

Daarna hebben velen bij een demo-
kratische pint nagekaart Allen waren 
echter op deze dag overtuigd dat dit 
slechts een faze was een kort rust
punt Bouwvakkers kennen dat ge
voel het huis staat nog met droog en 
de meiboom moet nog geplant wor
den En WIJ weten allen dat met bouw
heren, zoals Hugo Schiltz, die staat er 
komti 

Hugo Hermans 

Het VU-partijbestuur deelt mee... 
Na afloop van het Volksunie-par 

AinAmeen Voorzit ter Vic Anciaux 
Nationale sektoren 

Eens te meer wordt aan het Waalse 
staalbedrijf een kapitaal toegestoken 
uit de nationale kas Het betreft welis
waar geen vers geld, maar het bete
kent toch dat 86 miljard wordt vrijge-
scholden 

Wat de regering er ook moge over 
zeggen, dit is het vierde staalplan In 
het fameuze plan van 1983 werden 
eveneens 51 miljard schulden omge
zet in kapitaal Deze kapitaalsvorming 
van Cockenll-Sambre wordt met de 
jongste regenngsbeslissing uitgebreid 
met 86 miljard Voor de VU heeft de 
regenng nu het bewijs geleverd dat de 
put van dit Waalse staalbednjf veel 
groter is, dan minister Eyskens altijd 
heeft beweerd De Vlamingen zijn 
voortdurend bedrogen omtrent de 
werkelijke omvang van de staatssubsi
dies aan Cockenll-Sambre, en dus 
over de geldstroom vanuit Vlaanderen 
naar Wallonië 

-tijbestuur van maandag 3 juni heeft 
volgende mededel ingen verspreid. 

De Volksunie wil erop wijzen dat al 
degenen die voortdurend spreken 
over een sterk centraal gezag met 
weten waarover zij het hebben De 
jongste regenngsbeslissing is eens te
meer een typisch Belgische beslissing 
die leidt tot een onverantwoorde koe
handel Nog voor er van echte federali-
zering van de staat sprake is, is Vlaan
deren verplicht voor Wallonië een soli
dariteit op te brengen die veel hoger 
ligt dan in gelijk welke federale staat 

Sprookje 
Bovendien wil ik er namens de V U 

op wijzen dat van de geroemde feitelij
ke regionalizering mets meer overblijft 
De gewestregeringen werden overi
gens in geen enkele mate geraad
pleegd in verband met de jongste 
regeringsbeslissing En het sprookje 
dat de Vlaamse Regenng via trek
kingsrechten op het Fonds voor Indus
triële Vernieuwing zou kunnen be

schikken over het zogenaamde super
saldo van de erfenisrechten werd 
eveneens ontmaskerd Dit zogenaam
de overschot zal immers toebedeeld 
worden aan de investen, via de Natio
nale Maatschappij voor nationale sek
toren Zodanig dat het de centrale 
regenng is die, met het overblijvende 
geld van de successierechten, het 
rekonversiebeleid in handen houdt 

Op het vlak van het industnele be
leid wordt dus eens te meer de onvol
maakte gewestvorming van 1980 te
met gedaan De schande van de geld-
roof van Vlaanderen wordt des te 
erger door de VU aangevoeld wegens 
het feit dat Cockenll-Sambre nu met 
een blank register begint en dus over 
korte tijd opnieuw leningen met staats
waarborg kan afsluiten 

De Vlaamse regenngspartijen CVP 
en PVV en hun ministers in de rege
nng hebben voor deze geldroof van 
Vlaanderen zelfs met eens de tegen
prestatie geëist voor het dossier van 
de RTT-beslissing In dit dossier heeft 
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video & f ilmprodukties 
karabiniersplein 16 -1040 brussel 

tel: 02/736.8713-736.96.47 

Proloog Top-2 O 

1. Hugo Roggeman, Gentbrugge 
2. Jan Caudron, Aalst 
3 VU-Harelbeke 
4. Anny Lenaerts, Wilrijk 
5. Hans Messlaen, Roeselare 
6. Luk Mortelmans, Nijlen 
7 Ivo Coninx, Genk 

VU-Londerzeel 
9. Georges Raes, Ledegem 

10. Walter Peeters, Hamme 
11. VU-Boortmeerbeek 

VU-Brussel 
13. Willy Alloo, Aalst 

Maria Colemont, Beringen 
Herman De Wulf, Wetteren 

16. Erik Vandewalle, Izegem 
VU-Assebroek 

18. Jan D'Haeze, Gent 
19. Jozef Labaere, Kortrijk 

Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 

punten 
deze 
week 

114 
30 
— 
— 
— 
— 
15 
— 
_ 
12 

— 
45 
— 
— 
— 
— 
12 
24 

punten
totaal 

351 p. 
113p. 
105 p 
96 p. 
90 p. 
87 p. 
60 p. 
60 p. 
57 p. 
54 p. 
51 p. 
51 p. 
45 p. 
45 p. 
45 p. 
42 p. 
42 p. 
39 p. 
36 p. 
36 p. 

de Waalse chantage trouwens weer 
het pleit gewonnen door de toevoe
ging aan de bestelling inzake de digita-
lis-centrales van een even grote be
stelling inzake transmissie-onderdelen 

Happart 
De uitspraak van de Raad van State 

blijft ten gronde nog steeds achterwe
ge en dit na twee en een half jaar Dat 
de Raad van State met de vernietiging 
van het benoemingsbesluit van Hap
part tot burgemeester blijft wachten 
tot het Arbitragehof heeft beslist over 
het duidelijk ongrondwettelijke de
kreet van Lepaffe, wijst erop dat ook 
dit juridische orgaan van de Belgische 
Staat onbetrouwbaar en manipuleer
baar is 

De schande van de Happart-story 
stijgt wel degelijk ten top, en voor de 
Volksunie staat de CVP aan deze 
schandpaal Waar is nu de rechtstaat 
gebleven, waarover de regeringspartij
en het altijd hebben"? De CVP vooral, 
maar ook de PVV, hebben steeds 
gezegd dat de grondwet en de taal
wetten overduidelijk zijn en niet toela
ten dat Happart burgemeester blijft 
Na het zich voortdurend slaafs neer
leggen bij het behoud van Happart als 
burgemeester hebben heel wat CVP-
woordvoerders verklaard dat zij met 
zouden dulden dat door de Raad van 
State gewacht werd op een uitsprtaak 
van het Arbitragehof nopens het de
kreet Lepaffe Zij zouden daaruit, in-

Gemeentefinanciën: 
ook uw zaak! 

Al wie belangstelling koestert voor 
de gemeentepolitiek moet ten minste 
op de hoogte zijn van de basisregels 
van de gemeentefinancien 

De financiën liggen aan de grond
slag van elke gemeentelijke werking 
De begroting en rekening spelen de 
hoofdrol Waar halen de gemeenten 
hun geld en wat doen ze er mee"? En 
wat met de gemeentelijke autonomie'' 

Het Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel legt de spelregels bloot, op 
woensdag 26 en donderdag 27 juni 
vanaf 20 u in Vakbel, Limburgstraat 90 
te 9000 Gent Schepen R Reynaert en 
volksvertegenwoordiger J Desseyn 
staan borg voor de deskundigheid 

Vooraf inschrijven bij het Vormings
centrum Lodewijk Dosfel, Bennesteeg 
4, 9000 Gent of telefonisch 091-
257527 (kantooruren) 

dien dit zou gebeuren, de konsekwen-
ties trekken en de regenng met meer 
steunen 
Betoging 

De VU stelt deze CVP-woordvoer-
ders, a la Suykerbuyk en Vandenbran-
de, voor hun verantwoordelijkheid 
Van haar kant zal de Volksunie de 
betoging van volgende zaterdag 8 jum 
te Hasselt in het teken stellen van een 
dubbele slogan „Voor werk in Vlaan
deren Tegen Happart" 

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

Laat u deskundig bijstaan door 
specialisten: 

RIJSCHOOL 
Ferd. VERBIEST 

MOLENBEEK, 
Leopold ll-Laan 194 

(Viadukt Koekelberg) 
SCHAARBEEK, 

Leuvense steenweg 555 
(Meiserplein) 

ANDERLECHT, 
Bergense steenweg 797 

(Wijk Veeweide) 

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

„50 Vlaamse franken 

21 

i i 

GENT — Op een verzorgde perskonferentie in 
Gent werd door de entoesiaste initiatiefnemers, de 
Federatie van Vlaamse Kringen, een orgaan dat meer 
dan 150 sociaal-kulturele verenigingen uit heel Vlaan
deren overkoepelt, de penning „50 Vlaamse franken" 
voorgesteld. 

DE penning is sinds de fjers-
konferentie als numismat-
sche munt Cgoud, zilver, 

alpaca en FDC en alpaca gepat-
neerd) te bekomen via de aange
sloten verenigingen, via inschnj-
vingsformulieren die in de pers 
zullen verschijnen en via alle BAC-
kantoren in Vlaanderen Deze nu-
mismatische penning wordt on
dersteund door een verhandelba

re penning die 50 BF waarde zal 
hebben en die in omloop zal ge
bracht worden vanaf 14 augustus 
t g v de opening van de 5e Han
delsbeurs van Lede tot 15 februan 
1986 

Antwoord 
Met deze „50 Vlaamse franken" 

wil de FVK met alleen duidelijk 

maken dat Vlaanderen financieel 
autonoom moet worden, maar te
vens de nodige financiën verza
melen voor de kulturele werking 
voor zowel de koepelorganizatie 
als voor de aangesloten verenigin
gen, nu de hakbijl van minister 
Poma zo ongenadig decimeert in 
de kulturele sektor 

De aanwezige kunstenaars, 
Frans Minnaert en Jo Debliek van 
de kunstakademie van Anderlecht 
en de initiatiefnemer Albert van 
Hove, penningmeester van FVK 
Oost-Vlaanderen gaven toelich
ting bij het ontwerp en de techni
sche gegevens van dit klem kunst
werkje, want zo mag het genoemd 
worden De ene kant van de fjen-
ning draagt de Vlaamse Leeuw en 
het opschrift „50 Vlaamse fran

ken", de andere kant verbeeldt de 
dne wereldberoemde torens van 
Brugge, Gent en Antwerpen, op
gevuld met typisch Vlaamse trapj-
geveltjes De sprekers beklem
toonden dat de numismatische 
waarde met enkel ligt in de verza-
melwaarde van het goud, maar 
daarenboven vermeerderd wordt 
door het feit dat deze penning een 
kunstwerk is, ontworp)en en ge
maakt door twee internationaal 
befaamde kunstenaars 

Looppenning 
De looppenning die dus pas in 

augustus in omloop gebracht 
wordt zal verhandelbaar zijn in 
kafees, m winkels en in alle moge
lijke handelszaken waarmee de 

plaatselijke bij FVK aangesloten 
verenigingen inruil-afspraken ma
ken 

Ook op organizaties van de 
afdelingen, zoals tentoonstellin
gen, voorstellingen, feesten, bals, 
beurzen zal met de penning ge
werkt worden 

Tot 15 februan 1986 blijft de 
penning inruilbaar in de kafees 
winkels enz die met een sticker 
bekend zullen maken dat bij hen 
de „50 Vlaamse franken" verhan
delbaar en omruilbaar zijn Daar
naast kunnen de penningen even
eens omgeruild worden in alle 
agentschapfjen van de BAC in 
heel Vlaanderen 

De kans is groot dat de volgen
de jaren dit initiatief herhaald 
wordt met dan telkens andere 
Vlaamse kunstwerken op de rug-
zijde afgebeeld 

Voor informatie kan men steeds 
terecht in de BAC-kantoren, bij de 
aangesloten verenigingen en bij 
de initiatiefnemer Albert Van 
Hove, Guchtstraat 32, 8310 Lede 
(053-216037) 

Proficiat 
/ 

techno-jongeren 
Liefst 33 technologischejongerenprojecten werden op 

29 mei bekroond in het kader van de actie "Jeugd en 
Technologie 1985". 
De Kredietbank verdeelt één miljoen onder de winnaars, 
die zo hun originele ideeën in werkelijkheid kunnen 
omzetten. 

Door de actie "Jeugd en Technologie 1985 
kregen creatieve jongeren tussen 14 en 
25 jaar de kans actief bezig te zijn met 
allerlei toepassingen van nieuwe 
technologieën. De bedoeling was 
dus de technologie in haar waar 
daglicht te plaatsen en jong 
technologisch talent een kans 
te geven. 

De jeugd nam de technologische 
uitdaging aan. 

Het succes van de actie "Jeugd en Technolgie 
1985" heeft duidelijk bewezen dat d^ Vlaamse jeugd 
achter de derde industriële revolutie staat. 

In totaal dienden 740 jongeren - individueel, in 
school- of in verenigingsverband -104 projecten in. 

De deelnemers werden vooral aangetrokken door 
micro-elektronika, robotisering, automatisering en 
informatica. 

Het was dan ook een hele kluif voor de onaf
hankelijke jury, bestaande uit Prof Dr. L. Verhaeghe, 
Prof Dr. Ir. Y. Willems, Prof Dr. R. Van Overstraeten, 

Dr. Ir. L. Dooms en de heer H. Candries, om de 
besten eruit te halen. De jury hield daarbij 

rekening met zowel leeftijd en creativiteit 
als met de nutswaarde. 

Van de 104 inzendingen selecteerde 
zij er 33, waardoor 200 jongeren hun 
projecten verder kunnen uitwerken. 

De officiële proclamatie werd 
gehouden op 29 mei in het KB-
gebouw op de Grote Markt in 
Brussel. De laureaten ontvingen 
een getuigschrift en het nodige 
startkapitaal. 

Wij willen hierbij alle winnaars 
gelukwensen met hun prijs. 

Proficiat. 

Bder bg de bank van hier 

50JAAR 
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Antwerpse VU-fraktie doet merkwaardig voorstel 

Komt er een onderzoek van de 
naoorlogse repressiemaatregelen? 

T i j dens de g e m e e n t e r a a d s z i t t i n g van 21 me i II d e e d G. B e r g e r s 
n a m e n s de V U - f r a k t i e een o p m e r k e l i j k v o o r s t e l o p r i c h t i n g van een 
w e r k g r o e p , be las t met het o p m a k e n van een i nven ta r i s van de t e g e n 
p e r s o n e e l s l e d e n van de S t a d A n t w e r p e n en de v o o r m a l i g e r a n d g e 
m e e n t e n g e t r o f f e n t u c h t m a a t r e g e l e n m he t kade r van de rep ress i e en 
epu ra t i e . 

Het voorstel werd ondersteund 
door een stevig dossier, waaruit over
duidelijk bleek op welke lichtzinnige en 
eenzijdige wijze in de eerste naoorlog
se jaren geoordeeld en veroordeeld 
werd 

Kommissie Bourgeois 
Het voorgestelde onderzoek is in 

feite bedoeld als aanvulling van de 
„kommissie Bourgeois', die in opdracht 
van de Vlaamse Röad werk maakte 
van het opmaken van een inventaris 
van de sociale en menselijke gevolgen 
voor de slachtoffers van de oorlog 
G Bergers wees erop dat aan deze 
kommissie werd medegewerkt door 
de 4 grootste frakties van de Vlaamse 
raad en dat door deze werkgroep een 
belangrijke bijdrage werd geleverd om 
te komen tot een objektieve beoorde
ling van de repressie Het feitendossier 
IS evenwel nog met helemaal volledig 
en kan nog verder aangevuld worden 
door een onderzoek naar hetgeen op 
gemeentelijk niveau gebeurd is In het 
kader van de vezoening 40 jaar na de 
oorlog, stelde G Bergers daarom voor 
dat alle frakties van de Antwerpse 
Raad hun medewerking zouden verle
nen aan het VU-initiatief 

Steun en aarzeling 
Op het Vu-voorstel kwamen enkele 

positieve reakties Vooreerst was er 
de humane tussenkomst van CVP-
fraktieleider Peeters die verwees naar 
zijn vader die 4 jaar doorbracht in een 
koncentratiekamp in Duitsland, maar 
na de oorlog opkwam voor het weg
werken van de onrechtvaardige gevol
gen van de repressie De CVP-woord-
voerder betuigde de steun van zijn 
fraktie voor het voorstel maar vroeg 
zich wel af in welke mate de gemeen
teraad bevoegd is in deze matene 
Verder was er de volmondige steun 
van Deleu (VI BI) en van Van Dijck 
(Agaiev) zelf oorlogsblinde maar die 
een warme oproep deed om hoogno
dig wat te doen aan het herstel van de 
destijds gebeurde onrechtvaardighe
den 

Het kollege toonde zich minder 
grootmoedig Burgemeester Cools 
(SP) zat duidelijk verveeld met het 
verzoek en poogde zich te verschuilen 
achter de nog door de Vlaamse Raad 
te nemen besluiten aangaande het 
verslag van de Kommissie Bourgeois 
Na aandringen van VU-raadsleden 
Schiltz en Bergers zegde hij ten slotte 
toe dat het kollege zich nog over het 
voorstel zou beraden 

Ontploffing te Merksem 
In maart II deed zich een gasontplof

fing voor aan het Kastanjeboomplein 
te Merksem waarbij een huis instortte 
en aanzienlijke schade werd toege
bracht aan nog twee andere gebou
wen Mw Govaert (VU) was de tolk 
van de buurtbewoners die heel wat 
klachten hadden over de tekortkomin
gen van de stedelijke diensten Na de 
eerste hulpaktie waarbij de noodzake
lijke veiligheidsmaatregelen werden 
genomen en voor de getroffen gezin
nen gezorgd werd voor een tijdelijke 
vervangingswoonst werd de buurt in 
de steek gelaten Op het speeltuintje 
van de wijk bleef bijeengegooid puin 
waaronder een massa glasscherven 
dagenlang liggen Op vragen van de 
buurtbewoners aangaande veiligheids
voorzieningen (o a over een wankele 
schouw) en om informatie over het 
toekennen van een slopingpremie 
kwam geen enkel antwoord Enkel na 
herhaaldelijk aandnngen van Mw Go
vaert, die ten slotte hierover een inter
pellatie-verzoek indiende en na de vor
ming van een buurtkomitee voor de 
belangen van de buurtbewoners, kwa

men er eindelijk na 2 maanden gepaste 
maatregelen 

Toepassing 
van Kultuurpakt 

Naar aanleiding van het ter stem
ming brengen van nieuwe bevorde-
nngsvoorwaarden voor het stadsper
soneel, waarbij de oppositie zich ver 
zette tegen de bevordenng bij keuze 
kwam het nogmaals tot een diskussie 
over de toepassng van het kultuurpakt 
bij het aanstellen en bevorderen van 
stadsambtenaren in de kulturele sek-
tor 

Burgemeester Cools wou alles bij 
het oude laten en geen rekening hou
den met het kultuurpakt maar na aan
dnngen van Van Roe (PVV) en Dirk 
Stappaerts (VU) werd de aanvaarding 
van de betwiste benoemingsvoor
waarden zoals vorige maal voor nader 
onderzoek verdaagd 

Onderhandse 
overeenkomsten 

Regelmatig worden aan de Ge
meenteraad weken ter goedkeunng 
voorgelegd, uit te voeren bij onder
handse overeenkomst 

Bart Vandermoere (VU) verduide
lijkte dat de V U zich verzet tegen deze 
werkwijze wanneer de werken geen 
onngend karakter hebben of wanneer 
er geen gespecializeerd materieel voor 
nodig IS 

11 juli-viering 

Verleden jaar werden heel wat nala
tigheden vastgesteld vanwege het 
Stadsbestuur i v m het eerbiedigen van 
11 juli als Vlaams-Nationale feestdag 

D Stappaerts (VU) bekwam thans 
van burgemeester Cools de schriftelij
ke toezegging dat 11 juli dit jaar voor 
het ganse stadspersoneel een vrije 
dag wordt en dat de nodige maatrege
len zullen genomen worden om alle 
stadsgebouwen op 11 juli feestelijk te 
bevlaggen (PDMJ 

Provincie Antwerpen 

Gemeente LINT 
Bericht 

Het gemeentebestuur van Lint maakt bekend dat vol
gende betrekkmg te begeven is 

- Geoefende B: HOVENIER 
(man of vrouw) 

De aanwervings- en benoemingsvoorwaarden zijn te 
verkrijgen in het GEMEENTESEKRETARIAAT - Tel 
03-455 2001 
De schriftelijke aanvragen zijn te richten aan 

Het Kollege van Burgemeester en Schepenen 
Gemeentehuis, 2548 Lint 

bi] een ten laatste op 14 juni 1985 ter post aangete
kend schrijven 
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SCHOTEN Ijzerbedevaartavond georganizeerd in samenwerking 
met VTB, in het St -Michielskollege, Papenaardekenstraat Inkom vrij 
BONHEIDEN-RIJtVIENAIVI Aspergefeest van de VU-afdeling 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 Pnjs 100 fr per per
soon, kinderen gratis Na afloop onmiddellijk terug naar huis Org 
VU-Heist-op-den-Berg 
DEURNE: Busreis naar de betoging „Werk in Vlaanderen" met na
dien bezoek aan de champignonkwekenjen 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 m het teken van de Vlaamse gezellig
heid, met samenzang Lokaal 't Voske, Verbiertstraat 145 Aanvang 
20 u 30 
STABROEK. 5de Barbecue in het lokaal van de Vnje Schutters. Oud 
Broek te Stabroek Aanvang 19 u Prijs 350 f r , 150 fr voor een kin
derschotel Voonnschrijving 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 
DEURNE: 14 u 30 Heidewandeling met de ganse familie, vertrek aan 
het station Heide-Kalmthout 
TONGERLO/WESTERLO Frans Van Woensel houdt een causene 
over het NSKK Opnchting en inzet aan alle fronten van Eurojja 
tijdens de WO-II Aanvang 20 u 30 in de Kapellekeshoef te Tongerio 
(organizatie St-Maartensfonds Kempen 
KONTICH Vlaamse Knng vienng midzomerzonnewende 21 uur 
VNJ-terrein Altenastraat 
WIJNEGEM Zomerbarbecue vanaf 19 u 30 in en rond „De Schuur", 
Wommelgemsesteenweg Inschnjven voor 8 juni bij Piet Bellens, 
Brouwerslaan 25 (35315 33) of Pieter Mees, Turnhoutsebaan 528 
(3539464) 

Over bevrijdings-
teologie te Mechelen 

Op woensdag 22 mei heeft prof 
Herman Mertens voor de Berthouts-
kring Mechelen-Stad een lezing ge
houden over de bevrijdingsteologie en 
trachtte hij die teologie te verduidelij
ken Volgens prof Mertens is een 
bevnjdingsteologie geen luxe maar 
een noodzaak 

De bevnjdingsteologen zouden — 
akJus prof Mertens — door het Vati-
kaan aangemoedigd moeten worden 
i p v terechtgewezen 

Aan het slot van de uiteenzetting 
merkte prof Mertens op dat de term 
bevnjdingsteok>gie veel ladingen dekt 
en zeer verscfieiden e. Meestal weten 

de leken m het vak met wat teologie is 
,Een teologie aldus prof Mertens is 
een kritisch verantwoorde en weten
schappelijke bezinning over de ge-
loofservanng van enkelingen en ge
meenschappen 

Een bevnjdingsteologie ontstaat 
vanuit de praktijk, bijv in Brazilië zal 
het anders toegaan dan in Nicaragua 

De bevnjdingsteologieen zijn ont
staan in de jaren 60, toen in de Latijns-
Amenkaanse landen het besef groeide 
dat de kerk daar gefaald had in haar 
zending Al bij al een leerrijke lezing die 
bij tal van aanwezigen veel klaarheid 
bracht 
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Georganiseerd door de 
verzekeringsmaatschappij 
Mauretus 

• Talrijke prijzen • Helemaal gratis 
• Geen enkele verplichting 
• Iederéén mag meedoen 
• Om het even 

wanneer, maar vóór 
30 september 1985 

• 100 prijzen, 
Ie prijs : een VW Golf ^ M T 

Deelnemingsbrochures 
zijn vrijblijvend verkrijgbaar 
bij iedere sportieve 
verzekeringsmakelaar of-agent 

Adressen tn de Gouden Gids I H M I 

Mauretus 
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Naar Hasselt 

VU-Wommelgem 
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 school
gaande en werkloze kinderen) Na de 
betoging bezoek aan Lommei Inschrij
ven bij Ward Herbosch 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 het 
kasteel van Teuven, dat onlangs werd 
aangekocht door de Vlaamse rege
ring 

Kosten 200 fr Inschrijven 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 

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

VU-Borgerhout 
De afdeling Borgerhout legt een 

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

Prijs 250 f r Kinderen 12 j 75 f r 

Na de betoging bezoek aan de 
Limburgse afdeling Riemst 

Inschrijven bij T Van Dooren, Le-
ninstr 30, tel 2359444, M De Co-
ninck, Kard Cardijnplein 7, 3220806, 
J De Scheerder, Fr De Vnendtstr 21 , 
Kris Dick, tel 237 3497 

vu-
Nijlen-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 

Inschnjvingspnjs 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, Ctel 4816752), Linda 
Aerts, Loze Bareel 41 Ctel 481 8526), 
Guido Bernaerts, Mezenlaan 5. Bart 
Van Leemput, Bevelsesteenweg 39. 
Lode Van Dessel Zindvekenvelden 8 
(tel 4818276), Walter Caethoven, 
Zandvekenvelden 12A, Ctel 481 85 70) 

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 85 33) Walter 
Vercammen Nijlensteenweg 98 (tel 
481 7421) Andre Manen, Laarstraat 
13A (tel 4816318) 

Naar Hasselt 

Voetbaltornooi in glans beëindigd! 

VU-Hamme wint 
voor de 2 de maal 
de wisselbeker! 

Het begint stilaan traditie te worden dat de VU-afdel ing St.-Niklaas 
( S N 17) op Hemelvaartdag een voetbaltornooi organizeert. Dit fel ge
waardeerde tornooi dat andermaal onder een stralende zon doorging 
kon weer bogen op zeer ruime belangstelling 

Vier ploegen hadden zich ingeschreven: Hamme, Sinaai, Beveren 
en Sint-Niklaas. 

Iedereen was er vast van overtuigd 
dat de finale tussen Beveren en Ham-
me zou plaatsvinden Hamme werd 
afgeschilderd als de te kloppen ploeg 
en Sinaai voor de 1ste keer in dit 
tornooi als zwak broertje Doch dit 
laatste bleek een vergissing te zijn 
Hamme, die de zondag voordien nog 
nationaal kampioen speelde op de 
nationale VU-sportdag geraakte met 
moeite voorbij een zeer goed spelend 
Sinaai 

Dat Sinaai dan toch is ondergegaan 
aan de geroutineerde klub was trou
wens al een enorme verdienste Er 
was vooral een perfekte organizatie, 
een tomeloze inzet, en een sublieme 
traptechniek van de Hammenaars no
dig om dit kleine Sinaai te verslaan 

Enig mooi leek ons het spektakel 
rond het uur Nadat de doelman van Si
naai een gevaarlijk afstandschot van 
de vaardige en zeer nuttige Van Goe-
them in corner had moeten boksen en 
Meert zich rustig aan de hoekvlag 
achter de bal zette Een gemeten in
swinger, rot van effekt naar de eerste 
paal gemikt, vond de inlopende Joos-
tens op de goede plaats tegen diens 
kopstoot had de Sinaaise doelman niet 
het minste verhaal Sinaai was er me
teen aan voor hun moeite 

Uitslag 2 - 0 

Wase derby 
Dan kwam Beveren —Sint-Niklaas 

aan de beurt Andermaal een derby die 
veel emoties liet opwaaien en een 
dreigende vinger van de scheidsrech
ter op juist moment de hoogte inging 
Begonnen ais een gesapige oefen
wedstrijd werd dit duel reeds na 8 
minuten overschaduwd door een 
kwetsuur van een St-Niklase speler 
Beveren dat aanvankelijk veel ruimte 
kreeg kon vooral langs de zijflanken 
een moeiteloze voorsprong van 2 - 0 
opbouwen Een agressiever St-Ni
klaas kon na de eerste helft verras
send deze hopeloze situatie ombuigen 
in een eervolle nederlaag voor Beve
ren 2—2 BIJ het geven van penalty's 
om een winnaar aan te duiden etaleer
den de gebroeders Verniers hun huidi
ge konditie met twee schitterende 
doelpunten De beloning voor St-Ni
klaas kwam op het einde door in de 
netten van. de Beverense doelman de 
beslissende penalty binnen te schop
pen Ongelooflijk maar waar Beveren 
en Sint-Niklaas verknalden 7 penalty's 
Einduitslag 2 — 1 in het voordeel van 
Sint-Niklaas 

Finale 
De finale werd later in de namiddag 

gespeeld tussen Hamme en Sint-Ni-
klaas Hamme heeft zijn trouwe aan
hang uitgewuifd met een vlotte en 
voor zich sprekende uitslag 7 — 2 De 
groen-witte supporters vuurden hun 
idolen aan als gold het de beslissende 
wedstrijd van het kampioenschap De 

Hammenaars speelden een open wed
strijd Dit werd al duidelijk van bij de 
aftrap, toen twee Hammenaars vrank 
en vrij op zoek gingen naar een doel
punt Hamme had daarbij met zoveel 
geluk van zijn kant, want zijn eerste 
kopbal ketste van de paal weg en op 
zijn tweede poging wilde Hamme zo
veel kracht steken, dat de bal van het 
verlaten Sint-Niklaasdoel wegdraaide 

De thuisspelende ploeg kwam na de 
opkikker tegen Beveren terug met 
beide voeten op de grond Uiteindelijk 
kwam er na 20 minuten spel een 
doelpunt Peeters verspeelde de bal. 
Meert nam deze in dank aan en zwiep
te voor doel, waar Verheyen slechts 
hoefde te knikken 

Als reaktie noteerden we een vlug
ge uitval van Sint-Niklaas via Lysen 

"Even leel< er dan tocFTwat spanriTng te 
komen Anthuenis, na doorbraak op 
links en een loeier tegen de staander 
zag uiteenspatten maar de daaropvol
gende voorzet van Verniers met suk-
ses met het hoofd kon overnemen, en 
doordrukken tot in de goal van Ham
me Hamme verdiende tegen een zwak 
spelend Sint-Niklaas waar organizatie 
zoek liep, weinig inventief werd ge
speeld, deze overduidelijke zege Van
af 6 u was er gelegenheid tot deelne
ming aan de barbecue, die door de 
spelers en talrijke supporters werd 
verbruikt 

Later in de avond werden de bekers 
uitgereikt door een schare prominen
ten van het Waasland Verdiend leek 
ons de beker van Fair-Play te gaan 
naar Sinaai Hamme, reeds voor de 
2de keer de winnaar van dit Hemel-
vaarttornooi bewees hiermede dat hun 
konditie nog steeds op pijl is Wij 
maken afspraak voor volgend jaar op 
Hemelvaartdag 

Willem 

Vierling 
in VU-gezin 
te Hamme 

Het arrondissementeel bestuur van 
Volksunie-Dendermonde is verheugd 
met de geboorte van Nele, Maarten, 
Koenraad en Wouter Van Havermaet-
Geerinck In de kraamkliniek van Ham
me beviel Ann Geerinck arrondisse
menteel VU-VUJO-bestuurslid, op 
maandag 28 mei van een heerlijke 
vierling De dertien maanden oude 
tweeling Klaartje en Annemieke kre
gen er plots een zusje en drie broer
tjes bij 

Het bestuur en de leden van VU-
Dendermonde wensen Gilbert en Ann 
en hun familie van harte geluk en 
hopen op een stralende toekomst voor 
dit „groot' jong Vlaams gezin 

Jef Verhaegen, 
arr voorzitter 

^ lustrerie 
25 jaar devHese 

betaalbare prijzen! 
- 20 o/o 
— 1 0 % op spotarmaturen 
baron ruzettelaan 78 brugge 
050/35.74.04 
baan van brugge naar kortrijk 

OOST-VU\ANDEREN 
JUNI 

7 KRUIBEKE Bezoek aan het Fakkelteater te Antwerpen Toneelstuk 
„'t Is krisis bij Spiessens" Antwerpse komedie van Eddy Asselbergs 

7 WAARSCHOOT Ijzerbedevaartavond filmprojektie door Rom Du-
prez en uiteenzetting door Koen Baert Aanvang 20 u in zaal „Hoop 
op Vrede' Inkom gratis Org Dr Goossenaertsknng 

8 KRUIBEKE Deelname betoging Hasselt Vertrek 9 u te Kruibeke, 
opstapplaatsen te Bazel en te Rupelmonde Pnjs 160fr Inschrijvin
gen bij de bestuursleden tot 29 mei 

8 ASSENEDE Bezoek aan de stad Gent gevolgd door een kijkje 
achter de schermen van het NTG en bijwonen van een voorstelling 

8 NIEUWERKERKEN Feestavond ter gelegenheid van de vlaginhuldi-
ging in VC Nieuwerkerken, Schoolstraat Gelegenheidstoespraak 
door Paul Van Grembergen Napraten met Jan Caudron Optreden 
Frans Jacobs Gratis toegang Iedereen welkom Org VU-Nieuwer-
kërken 

9 VURSTE 3de Varkensfestijn in Lentestijl te Vurste, Akkerlos 3, vanaf 
12 u 30 Toegang 400 fr Org VU-Gent-Zuid Inl Denise Goethyn, 
091-225451 of Jan D'haeze, 091-280880 

14 WAARSCHOOT. „Begeleiding van de sollicitant", uiteenzetting door 
Prof Stefaan Lievens (RUG) om 20 u, in zaal „Hoop op Vrede' 
Inkom gratis Org Dr Goossenaertsknng 

15 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 Diedenkplein 
22, Assenede 

16 AAIGEM- Wandeling vertrek om 14 u, aan de boerderij van Jan De 
VuysL Populierenstraat 15, Opaaigem, ong 6 km Leiding Raf 
Sienaert Na de wandeling barbecue in voormelde boerderij, ong 
vanaf 17 u Inschnjven voor 14 juni Pnjs 150 fr p p . kinderen - 12 j 
100 fr Inschrijven bij G Mallefroy (Burst), M Rottiers (Bambrugge), J 
Govaert (Bambrugge), J Coppens (Mere), A Everaert (Mere) W 
Van Der Eist (Erpe) 

21 WAARSCHOOT- Debatavond „Tewerkstelling en Werkloosheid in 
Waarschoot" Samenstelling panel werkloze werkgever, vakbonds
afgevaardigde, afgev schepenkollege, afgev van de Vlaamse Execu
tieve Aanvang 20 u in zaal Brueghelhof, Leest 56 Inkom gratis Org 
Dr Goossenaertsknng 

Zondag 16 juni 

Daensdag 
te Aalst 

De Daensdag te Aalst wordt dit jaar 
gehouden op zondag 16 juni In de 
euchanstieviering om 10 u in de St-
Martinuskerk, zal de homilie worden 
gehouden door pater Goedghebeur, 
abt van de abdij Affligem Nadien om 
11 u wordt een optocht gehouden 
naar het monument op de Werf waar 
J Van der Meersch. voorzitter van de 
Priester Daensvnenden een bood
schap zal brengen Om 12 u in het 
stadhuis zal het woord gevoerd wor
den door Paul Daels voorzitter van het 
IJzerbedevaartkomitee, die zal hande
len over de toekomstige Vlaamse 
Staat in het licht van de tema's van de 
komende IJzerbedevaart 

Nadien wordt een dnnk aangebo
den Op de middag heeft een gezellig 
samenzijn plaats in zaal Madeion op de 
Grote Markt 

Erembodegem-
Terjoden 
kultureel 

De Volksunie-afdeling van Erembo-
degem-Terjoden richt tijdens de ker-
misfeesten van 14 tot 17 juni 1985 hun 
jaarlijkse tentoonstelling in Deze keer 
proberen ze een nieuwe formule uit 
waarbij dne kunstvormen met elkaar 
gekonfronteerd worden Enerzijds 
worden schildenjen van Geert Bau-
wens tentoongesteld en anderzijds 
beelden van Serge Bunoz Het geheel 
wordt muzikaal ondersteund door de 
jazzgroep Mardi Grass uit Grember
gen Deze laatsten zullen later op de 
avond ook instaan voor de heropening 
van het Volksunie-lokaal EIckerlyc in 
Terjoden 

Iedereen wordt hierbij op deze bei
de gelegenheden uitgenodigd op vrij
dag 14 )uni vanaf 20 uur De tentoon-
«tplling loont tot 17 juni 

Naar Hasselt 

Medeleven 
in Lede 

In Haaltert werd de vader van Frans 
Van der Eecken lid en gewezen voor
zitter en bestuurslid van de VU afde
ling Lede ten grave gedragen Het 
bestuur en de leden van de VU-
afdeling Lede betuigen hun medeleven 
in het verdriet van de familie vnenden 
en kennissen 

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' 

Pnjs per persoon 250 fr 

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

Voor inschnjving VU-sekretanaat 
Weverlxjslaan 26 9219 Gentbrugge 
Tel 311941 

Kalken-Laarne 
Ook de VU-afdeling van Kalken-

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

Na de betoging is onze afdeling te 
gast bij VU-Heusden-Zolder waar de 
bezienswaardigheden van de gemeen
te worden taezocht 

Terug thuis rond 19 u 30 

VU-Meetjesland 
Voor de betoging te Hasselt ver

trekken dne 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 bij ' 

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

VU-Aalst 
Het poli t iek kol lege van Aa ls t 

deel t m e e dat t w e e bussen naar 
Hasselt re izen o p 8 juni a s Z e ver
t r ekken onn 8 u 45 aan het „Gul 
d e n Vl ies" o p het Esplanadeplein 
O o k daar inschn jven Vo lwasse 
nen beta len 300 fr k inderen 
200 fr 

in de namiddag is er ve rb roede -
nng met de afdel ing Overpe l t -
Neerpe l t 

6 JUNI 1985 



24 H<ir 
Naar Hasselt 

VU-Oostende-Veurne-Diksmuide 
voor werk naar Hasselt! 

Uiteraard trekt ook de Volksunie 
van het arrondissement Oostende-
Veurne-Diksmuide op zaterdag 8 juni 
naar Hasselt 

Hieronder de lijst van de verschillen
de opstapplaatsen alsook uur van ver
trek van de Xwee verschillende bussen 
die door het arrondissement O V D 
ingelegd w/orlden zodat u ruim de 
keuze hebt om plaats van vertrek te 
kiezen 

Bus I 
8 u De Haan (markO 8 u 10 

Bredene (Politie) 8 u 15 Oostende 
(Canadaplein - Gerechtshof) 8 u 20 
Middelkerke (kerk) 8 u 30 Leffinge 
(kerk) 8 u 40 Gistel (cafe Uilenspie
gel) vandaar naar Hasselt Na de beto
ging rijdt Bus I naar Diepenbeek 

Bus II 
8 u Nieuwpoort (vismijn) 8 u 05 

Oostduinkerke (oud-gemeentehuis) 8 
u 10 De Panne (gemeentehuis) 8 u 20 
Veurne (Grote Markt) 8 u 30 Diksmui-
de (Vlaams Huis) 8 u 45 Koekelare 

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 rijden De precie
ze opstapplaatsen en uren worden 
nog meegedeeld Maar inschrijven is 
nu nodig Dit kan bij het plaatselijke at-
delingbestuur of bij arr sekretans Ro
ger Plancke (tel 610677) arr onder
voorzitter Luk Grootaerdt (tel 
362931) arr propagandaleider Wer
ner Van Houtte (tel 92 3917) of in het 
Breydelhof (tel 335963) 

De kostprijs 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 

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

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

naar Hasselt De bus vertrekt om 7 u 
te Poperinge ( t Belfort) om 7 u 15 te 
leper (Boerenhol Vandepeereboom-
plein) te Geluwe om 7 u 30 (De klok
ke) Na de betoging zijn we te gast bij 
de afdeling Borgloon We zullen er 
genieten van een koffietafel een be
zoek brengen aan het klooster van 
Kolen en nadien reizen we de Haspen-
gouwroute langs Achteraf brengen 
we een kort bezoek aan de 2 000 jaar 
oude stad Tongeren Prijs (heen en 
terug) 325 fr per persoon 

Inschrijven bij de arr sekretaresse 
mevr Anneessens 057-205944 

VU-Roeselare-Tielt 
Het arrondissement gaat een aantal 

bussen inleggen naar Hasselt Inlichtin 
gen -1- inschrijvingen zo snel mogelijk 
via de plaatselijke afdeling of via het ar
rondissementeel sekretanaat p/a t 
Leeuwke Nieuwstraat 27 8700 Ize-
gem Tel 051 309661 Deelnameprijs 
300 fr kinderen beneden de 12 jaar 
150fr 

Naar Hasselt 

(MarkO vandaar naar Hasselt Bus II 
njdt na de betoging naar Bokrijk 

Voor inschrijving kunt u terecht bij 
de voorzitter of sekretans van uw 
afdeling of rechtstreeks op het VU-
sekretariaat tel 059-505277 Inschnj-
vingsprijs 300 fr per persoon of 600 fr 
per gezin 

ZOIKIECIÉ 

Gezocht 

• Voor haar kunsttentoonstelling in 
oktober e k zoekt de Dr Jef Goossen-
aertsknng Gentbrugge-Ledeberg 
Vlaams-nationale kunstenaars uit het 
Gentse die bereid zijn een aantal van 
hun werken tentoon te stellen 

Belangstellenden nemen kontakt op 
met Mark Symoens Bruiloftstraat 87 
9219 Gentbrugge (300029) 

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 m de vergaderzaal van 
het O C M W, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge overge
gaan worden tot het openen van de inschrijvingen voor de 
openbare aanbesteding van partij 3 Sanitair en Brandbevei
liging 
Erkenning kategone Dl6klas3 
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, Kartuizerinnenstraat 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), Dopheidestra^t 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 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 inschnjvingen, in gesloten omslag, mogen op de openbare 
zitting vóór 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
rinnenstraat 4, te 8000 Brugge en dienen toe te komen binnen 
de termijn vastgesteld in art 26 van het K.B van 22.41977 
Op beide omslagen moet vermeld worden „Verbouwingswer
ken in Huize Minnewater partij 3 Sanitair en brandl^veili-
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 OCMW, Kartuizennnenstraat 4 te 8000 Brugge overge
gaan worden tot het openen van de inschrijvingen 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 fan de Bestekken 

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

- op het bureau van het O C M W, Kartuizerinnenstraat 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 
3587 fr 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, in gesloten omslag, mogen op de openbare 
zitting voor 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 224 1977 
Op beide omslagen moet vermeld worden „Verbouwingswer
ken in Huize Minnewater partij 4 Verwarming en ventilatie" 

WEST-VU\ANDEREN 
JUNI 

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 per bus 
aan het stadhuis, Korenmarkt Vooraf inschrijven bij afdelingsvoorzit
ter Joris Verbeke of in het Vlaams Huis Organizatie VU-lzegem en -
arrondissement 

9 IZEGEM Vlaams Huis, 13u 30 vertrek voor de wandeling te 
Bovekerke, o I v Herman Vandamme Org Wandelklub Vlaams Huis 

11 OOSTROZEBEKE Politiek debat m m v Fimnin De Bussere (senator 
VU), Alain Coppens (Adv Kab Fm PVV), Andre Bourgeois (Kamer
lid CVP), Freddy Willockx (volksvertegenwoordiger SP) Moderator 
Lieven Demedts Tema Belastingverlaging Must mogelijk of m y t e ' 
Aanvang 20 u in zaal „Vnj Polen" 

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

15 GISTEL Feestvienng „30 jaar Volksunie te Gistel' O m 1 4 u 30 aka-
demische zitting met toespraken van Julien Desseyn en Paul Van 
Grembergen in hotel Randria. Hoogstraat 3 Om 17 u Opening ten
toonstelling, in cafe Uylenspiegel Om 19 u 30 Feestmaal npet als ere
gast Vic Anciaux Inlichtingen R Anseeuw, tel 059-277870 

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

Over de Schreve 

„Hier spreekt 
men Vlaams" 

De Werkgroep V O V O O s n t a c t een 
intervlaamse vereniging, die zich reeds 
jaren intens bezighoudt met de Frans-
Vlaamse problemabek doet een op
roep aan allen die een bezoek brengen 
aan Frans-Vlaanderen om in de hore-
ca-zaken en winkels Vlaams of Neder
lands te spreken 

Tal van inwoners van Frans-Vlaan-
deren spreken nog „Vlaemsch" en zijn 
blij hun taal te kunnen spreken Voor 
diegenen die het niet of niet meer 
spreken is het een stimulans om het 
opmeuw aan te leren 

Op tal van uistalramen hangt het 
bekende en uitnodigende bordje JHier 
spreekt men Vlaams'" 

Vandaar de warme oproep van 
VOVO-C^ntract aan zowel de indivi
duele Jsezoekers als aan de organiza-

toren van begeleide busreizen om in 
Frans-Vlaanderen Vlaams te spreken 

VU Blankenberge 

Naar Hasselt 

Betoog mee met VU Blankenberge 
voor werk op zaterdag 8 juni om 
11 uur in Hasselt onder het motto 
,Werk in een Vlaamse staat" 

Vertrek van een autobus voor de 
deelnemers van de Oostkust om 8 uur 
aan de fioofdingang van het stadhuis 
te Blankenberge 

Werktozen betalen 100 fr (stempel-
kaarO anderen 290 fr, bij inschrijving in 
k>kaal Beamaise, Desmet de Nayer-
laan 86 8370 Blankenberge 

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 m 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 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 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 
zitting voor de opening afgegeven worden of m 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 Elektriciteit" 
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Bij Amedee Verbruggenkring - Sinaai 

Ernest Claes-avond met echte Witte 
In S inaa i had v o r i g e w e e k o p initiatief en o p uitnodiging van de 

p laa tse l i j ke A m e d e e v e r b r u g g e n k r i n g een s p r e e k b e u r t en voo r 
d r a c h t a v o n d p laa ts rond het leven en werk van de bekende V l a a m s e 
auteur Ernest C laes 

V U - v o o r z i t t e r en AVK-voorman Fons Van Hoydonck m o c h t e n 
onde r het pub l i ek o o k het Sint-Niklase gemeenteraadsl id A r t h u r 
Baecke land t en S e n a t o r Nelly M a e s begroeten 

Daarna w a s het ech te r wel de hoogste tijd om ook de Gastspreker 
in te l e l den . Jan Van Hemelri jck, voorzitter van het Ernest Claesge-
nootschap 

Van Hemelrijck haalde de jongste 
weken geregeld de nationale pers 
met de uitgave van zijn gedenkboek 
naar aanleiding van de honderdste 
verjaardag van de geboorte van Er-
nest Claes 

Van Hemeiryck schetste in zijn 
voordracht met zozeer Claes, als de 
bekende heimatschnjver, zoals wij 
hem allemaal kennen doch hij ging 
dieper in op de figuur van Claes als 
sociaal bewogen iemand die zich ten 
volle inzette voor de medemensen 

• UITBATER 
GEVRAAGD 
Voor mooi ingerichte taveerne 
met modern appartement, in het 
Centrum van Aartselaar Vnj van 
brouwer Zich wenden G Here-
mans 03-231 3923 tussen 9 u en 
10 u Adv 70 

• Ik verzamel doodsprentjes Wie 
stuurt er mij iets o p ' Alvast bedankt' 
Patricia Ceulemans P Jansonstraat 8 
te 1020 Brussel 02 268 2002 

Dringend gezocht! 
n Een video-opname van het BRT-
programma De andere Belgen Cover 
de Waalse beweging) Eender welk 
systeem Voor het Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel Bennesteeg 4 te 
9000 Gent 

• Limburger met job in Brussel 
zoekt een al-dan-niet gemeubelde rui
me kamer in de buurt van de as 
Drogenbos Ukkel-Brussel Centrum 
Verdere informatie 011 35 91 68 

Als kind uit een landbouwersgezin 
verloor de jonge Claes op tienjarige 
leeftijd zijn vader Het was dan ook 
met verwonderlijk dat moeder Claes 
maar al te gelukkig was toen de 
paters van de abdij van Averbode 
een tweetal jaren later voorstelden 
om het jonge kereltje bij hen in de ab
dij op te nemen 

„Halve pastoor"... 
Al gauw bleek dat Ernest Claes met 

uit het religieuze hout gesneden was 
Een abt uit die öjd zei trouwens dat 
Claes beter een goede huisvader kon 
worden, dan wel een halve pastoor 
HIJ werd echter wel deskundig opge
leid in de abdij, een opleiding die hem 
tot in het parlement bracht, waar hij 
werkte als verslaggever Tijdens de 
eerste wereldoorlog maakte hij de 
gevechten aan het front mee Bij een 
van de veldslagen werd soldaat Claes 
trouwens vrij zwaar gewond Vanuit 
de oorlogsperiode stamt vooral de 
bewogenheid waarmee Claes zich 
door het leven beweegt Ook na de 
tweede weeldoorlog werd hij gekon-
fronteerd met een zulkdanige margi
naliteit dat hij dit moeilijk kon verwer 
ken Intussen was Claes wel zon 
beetje als landverrader beschouwd 
geworden Vele van zijn werken wer
den immers in het Duits vertaald en 
aat werd door heel wat echte Bel
gen na de tweede wereldoorlog 
blijkbaar ook al als landverraad aan
gezien Spreker Van Hemeiryck zelf 
mag wel prat gaan op zijn haast 
vollecjige kennis van het leven en 
werk van Claes Hij heeft de schnjver 
met wie hij op twaalfjange leeftijd 
immers een korrespondentie was be
gonnen zelf persoonlijk gekend 

In 1966 twee jaar voor de dood 
van Claes slaagde Van Hemeiryck er 
zelfs in om het geboortehuis van 

Claes aan te kopen Hij richtte het in 
als museum doch daarna werd het 
gebouw door de provincie Brabant 
opgekocht en staat het zo n beetje te 
verkommeren Van Hemeiryck hoopt 
nog altijd dat het eens en voor altijd 
als permanent museum zal kunnen 
worden opengesteld 

Wase Witte... 
Na de pauze gaf de spreker dan le

zingen uit enkele minder bekende en 
meer bekende werken van Claes Zo 
hoorden we onder andere fragmen
ten u i t , Charelke Dop', een werk dat 
weldra op de filmband wordt vastge
legd met Waaslander Jef Burm en 

Dora Van Der Groen in de hoofdrol 
Speciaal voor de aanwezige Witte 
Danny Beirnaert werd als afsluiting 
ook nog een stukje uit de Witte van 
Zichem voorgelezen Zoals iedereen 
wellicht nog weet werd Danny Beir
naert vong jaar in Zichem verkozen 
tot nationale Witte 1984 

Op het programma van de Ame
dee Verbruggenkring staat verder 
nog de IJzerbedevaart op 30 juni a s 
inschrijvingen worden verwacht bij 
Fons Van Hoydonck Leestraat 26A 
Sinaai Tel 772 5257 Prijs 250 fr 
voor volwassenen en 150 fr voor 
kinderen Vvan Ellegeert 

• W ie Wil V laamsvoe lende o u d e 
danne laten i nwonen en ve r zo rgen 
( voo rwaa rden ove reen te komen) 
Schr i j ven bureel b lad onder le t ters 
V K Tel 03-440 45 77 (voormiddag) 
03 449 5643 (na 19 u) (Adv 80) 

PLAATSAANBIEDING 
• Gevraagd helpsters (gezinsfielp 
sters familiale helpsters sanitaire 
helpsters) gespreid over 8 part times 
voor gezins en bejaardenhulp óver 
het ganse arrondissement Kortrijk en 
leper In dienst treden vanaf 1 juli 
Inlichtingen en plaatsaanbiedingen bij 
Franz Van Steenkiste Volksverte 
genwoordiger Zeger van Heulestraat 
40 te 8710 Kortnjk-Heule (tel 
056 35 79 92) 

UiDli 
viering 

GROTE MARKT IRUSSEL 

mottO: 
Een reuze hart voor Brussel 

Donderdag 11 juli 20 uur 

VU-Londerzeel heeft een prachtig 
ontwerp gemaakt voor de 11 juli-
vienng die doorgaat op de Grote 
Markt te Brussel Afdelingen die 
er gebruik van willen maken voor 
hun tijdschrift kunnen dat naar 

eigen keuze 

UITGEVERIJ ETNIKA 

„WEE DE OVERWONNENEN" 
Nieuwe uitgave — verschi]nt m november 1985 
325 bladzi|den tekst -i- foto's -f tekeningen + dokumenten 
Officiële verkoopprijs 650 fr 
BIJ voorintekening tot l oktober slechts 525 fr 
INHOUD: 
— Op verloren posten door Rik Van den Abeele 
— Kolonne 403 NSKK door Frans Vermander 
— Mi)n verblijf in Russische strafkampen door V̂ 'iUy Helsen 
— Mijn verblijf m Russische strafkampen door Vik Chevalier 
— POW in Engels krijgsgevangenschap door Marcel Van 
Oostennjck 
IN VOORRAAD: 
— Vlaanderen in uniform 1940-1945 Deel 6 925 fr-
— Vlaanderen in uniform 1940-1945 Deel 7 975 fr 
-I- verzending buitenland 150 fr 
Delen l - 2 - 3 - 4 - 5 en Liederboek uitverkocht 

EERST STORTEN DAN ONTVANGT U HET BOEK! 
Administratie en beheer Bert De Prijcker Rob Verbelen-
straat 6 2670 Puurs tel 03-8890948 of 014-221709 
Bankrekening nr 930-0020636-39 - Postrekening nr 000-
0430363-71 \oor Etnika vzw Antwerpen 
Al deze boeken zijn eveneens verkrijgbaar bij de gewestelijke 
besturen van het Sint-Maartensfonds de Vriendenkring 
Sneyssens de afdeling Hertog Jan van Brabant en bij de 
boekhandel 

De Vlaamse Nationalisten die met fierheid durven terugblikken op 
hun verleden moeten in het bezit zijn van al onze boeken 
Zi) horen thuis op elke leestafel en boekenrek van alle volksbewuste 
Vlamingen, als dokument en afweermiddel tegen laster en leugen 

(Advertentie) 

^ 
lepel & vork... 

T^astautant „ K^^assaLtbat^ 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise - 02-2697045 

EXCLUSIEF KADER 
seizoensuggesties 
zakenlunch 600 a 800 fr 
traiteurdienst 

Dortmander Thier-Braü-hoven 
Tervuursev 60, Leuven 016-22 86 72 
Kon Astndl 85 Kontich 03 457 30 32 
Brugse Baan 1 Hulste 056 7115 36 
Nieuw Brugstr 28, Brussel 02 218 74 89 
Grote parkeerterreinen zalen vnj voor 
feesten banketten e a Duitse special! 
teiten Oortmunder Thier van t vat 
Levende Water Tonissteiner Sprudel 
goed en goedkoop eten 

R E S T A U R A N T 

A Hoek 

' I W o l v e n g r a c h t 

en 

FAMILIE OEHËRTOGH FAUT LeopoiuStraat 

Tel 217 9153 

Waar Vlamingen 
thuis zijn... 
m 't hartje van Brussel 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel 014-5440 07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56 09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

Industriële 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-67 57 12 

et ^aling^utó 
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 

CAPE 
WINE 

TAVERN 

Die ^ \ 
Wynkroeg 

y^. 
KAAPSE WIJN 
Kaas en Snacks 
Van 19 u tot middernacht 

ZATERDAG vanaf 11 u 
ZONDAQ 

van l l u -13U./1SU.-19U 

W O E N S D A G G E S L O T E N 

Galeri j " ü t 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 . 9 5 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Banketbakkerij 

^ A A N T W E R P I A 

(adv 23J 

MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Perrelei 51 
9300 Aalst Borgerhout 
Tel 053-213533 Tel 03-2365654 
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VU-Tervuren dwingt gemeente tot initiatieven 

De lijdensweg 
van het Voer-dossier 

W i e Te rvu ren zegt , d e n k t n iet a l leen aan het p rach t i ge m u s e u m , he t 
w o n d e r m o o i e park met v i j v e r s , de h i s t o r i s c h e S i n t - H u b e r t u s k a p e l , 
maar d e n k t m i s s c h i e n even aan de Voer , een na tuu r l i j k w a t e r l o o p j e . 
D i t beek je o n t s p r i n g t in Te rvu ren zel f en k ronke l t v ia V o s s e m , Leef-
daa l , B e r t e m , Heve r l ee en L e u v e n in de D i j le . (Toch al g e l i o o r d van de 
m o o i e k e r k e n van de Voe rva l l e i ? ) 

Was die Voer eens een heldere 
beek, dan is het nu een open riool ge
worden geen visje meer, geen groene 
bodembedekkers, alleen stinkend wa
ter! Reeds lang spreekt men, niet aleen 
in Tervuren maar ook in hogere knn-
gen, over de sanenng van de Voerval-
lei Op papier werden reeds verschei
dene zuiveringstations gebouwd, maar 
in realiteit staan we nog nergens 

Je kan de Voer als het ware in twee 
delen splitsen van de bronnen tot 
wanneer ze in Tervuren onder de 
kazerne verdwijnt en zo door het park 
vloeit en dan vanaf Vossem zo naar 
Leuven toe In verband met het eerste 
stuk werden er reeds door de Wiele-
waal-afdeling van Tervuren verschei
dene pogingen ondernomen, doch 
blijkbaar zonder veel sukses 

Het tweede stuk grens Vossem-
Tervuren naar Bertem-Leuven toe, is al 
het doelwit geweest van vele (nuttelo
z e ' ) studie- en opmetingswerken 

Een beetje 
geschiedenis 

Hiervoor moeten wij teruggaan tot 
de randfederatie-Tervuren (zaliger ge
dachtenis) Op 18 februan 1974 neemt 
de randfederatie het besluit de eerste 
faze IV m sanenng van de Voer, volle
dig zelf uit te voeren Onder eerste 
faze verstaat men het gedeelte van de 
collector van Tervuren tot aan de 
autoweg Leefdaal en Bertem 

Op 10 juni 1975 wordt door het 
randfederatiekollege een firma aange
steld belast met de voorstudie, het 

Naar Hasselt 

VU-Brussel 
Ook de VU-afdelingen van de Brus

selse 19 betogen mee te Hasselt op 
zaterdag 8 juni 

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 Aiden-Bi^zen 

Arr. Leuven 
Vanuit het arr Leuven vertrekken 

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

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

Verantwoordelijke Mare Vermijlen, 
Merelstraat 40 2840 Haacht, tel 016-
6051 36 

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 02-767 5593 

3 Vertrek 9 u Tienen Grote Markt. 
9 u 15 Boutersem, rechtover de rijks
wacht 9 u 30 Bierbeek-Korbeek-Lü, 
rechtover GB Tiensestwg 9 u 45 
Kessel-Lo kerk Blauwput 10 u St -Jo
ris-Winge, kerk 10 u 05 OLV-Tie 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 

voorontwerp en ontwerp van de bouw 
van een collector voor de zuivenng 
van afvalwater van het bekken van de 
Voer, gaande van Tervuren tot de 
grens tussen Leefdaal en Bertem 

In 1977 gaat de randfederatie ter 
ziele en met haar de opzet Nadien 
schijnt het dossier overgenomen te 
zijn door Interleuven Interleuven dient 
een ontwerp in voor diezelfde „faze 
een bij het ministerie van Volksge-
wondheid en bevestigt dat „de kredie
ten vermoedelijk in 1981 zullen be
schikbaar zijn en dus de uitvoenng 
mogelijk wordt" Een krantebencht 
(17 dec 1979) brengt ons een mede
deling van de minister van het Vlaamse 
Gewest Galle dat tegen 1985 elf nieu
we zuiveringstations zullen funktione-
ren op de Dijle, waaronder een te 
Vossem, goed voor 20000 inwoners 
In gebruik in 1983 (aldus Galle) 

Nadien blijft het wederom een hele 
tijd stil Ondertussen wordt de Vlaam
se Waterzuivenngsmaatscfiappij of de 
V W Z opgericht 

Uit kontakten had de VU-fraktie 
vernomen dat die maatschappij pnon-
teit aan de Voer zou verlenen 

Uit een brief van de V W Z (9 juli 
1984) vernemen wij dat die maat
schappij zit te wachten op het dossier 
dat moet overgemaakt worden door 
Interleuven Daarop neemt de V U kon-
takt op met Interleuven om te informe
ren hoe de vork aan de steel zit Uit 
een bnef van 10 oktober 1984 verne
men WIJ dat Interleuven heel wat tijd en 
geld besteed heeft aan het dossier-
Voer en het zo maar niet aan de V W Z 
wil afstaan Er moet dus boter-bij-de-
vis zijn, iets waartoe de V W Z niet 
geneigd schijnt te zijn 

Op 21 nov 1984 nemen wij terug 
kontakt op met de V W Z om te infor
meren naar de stand van zaken, doch 
de V W Z gewaardigd zich met te ant
woorden op onze bnef 

Op 15 maart 1985 nchten wij ons 
opnieuw, zowel tot Interleuven als de 
V W Z Interleuven laat weten dat het 
dossier nog met is overgedragen De 
V W Z bencht ons dat zij een studiebu
reau heeft aangesteld om de sanenng 
van afvalwaters te bestuderen en een 
ontwerp op te stellen 

Moraal 

Het dossier-Voer bevindt zich in een 
typisch klein-Belgische situatie' Een 
vereniging getroost zich heel wat kos
ten en tijd om dossiers, ontwerpen 
enz samen te stellen Omwille van 
politieke motieven wordt een nieuwe 
maatschappij opgencht, die de vroe
ger gemaakte kosten met wil vergoe-
denen dus liever opnieuw van nul 
vetrekt Hoeveel kostbare studietijd 
ging er weer met verloren en hoeveel 
jaren zal dit dossier nog moeten aan
slepen'' 

En het gemeentebestuur? 
In het gemeentelijke dossier vinden 

WIJ brieven hieromtrent terug van het 
vroegere gemeentebestuur van Vos
sem tot 21 januari 1974 Nadien blijft dit 
dossier gesloten tot 28 jan 1985 Dan 
IS er overleg met de V W Z om het dos
sier opnieuw aan 't bollen te krijgen 

En wat deed de VU? 
Uit het vorige relaas kan men opma

ken dat WIJ het probleem nauwkeurig 
volgen Vooral de brief van Interleuven 
van 24 aug 1979 waann gemeld werd 
dat men in 1981 waarschijnlijk zou 
beginnen, had ons goede — later 
bleek ijdele — hoop gegeven 

WIJ stelden dit probleem reeds 
meermaals aan de dagorde van de 
gemeenteraad o a op 26 sept 1984 en 
op 28 maart 1985 en daardoor is het 
huidig schepenkollege in werking ge

schoten Tervuren moet wachten op 
initiatieven en interpellaties van de VU 
om een netelig milieuprobleem los te 
krijgen 

Ons programmapunt „aandringen bij 
de hogere overheid om de Voer te sa
neren" is dus geen slogan, maar wordt 
daadwerkelijk uitgevoerd 

De VU-fraktie 

BRABANT 
JUNI 

9 

15 

16 

HULDENBERG: Wandeling, afstand ong 7 km Samenkomst op het 
gemeenteplein om 14 uur Orgamzatie VU-Huldenberg 
ALSEMBERG. Barbecue in „Ten Broeksele", Brusselsestwg 317, Al
semberg Org VU Alsemberg 
ALSEMBERG: Barbecue in „Ten Broeksele", Brusselsestwg. 317, Al
semberg Org VU Alsemberg 

VU-nieuws uit Halle 
Op 26 apnl II werd in Halle een 

nieuw VU-bestuur gekozen, bestaan
de uit Jan Camiel Cornells (voorzitter), 
Edwin Mondt (ondervoorzitter-pen
ningmeester), Mario Van Wijnsberghe 
(sekretans-verantw jongerenwer
king), Agnes Demesmaeker (verantw 
vrouwenwerking-organizatie), Victor 
Sluys (verantw aktie), Francine Loris 
(verantw aktie), Alexandnne Sluys 
(bestuurslid), Henri Leroy (bestuurs
lid). Mark Demesmaeker (gemeente

raadslid) en Willy Zoete (gemeente
raadslid) 

Naar 
IJzerbedevaart 

Naar jaarlijkse gewoonte ncht de 
Volksunie-Halle ook dit jaar een bus
reis in naar de IJzerbedevaart te Diks-
muide De bus vertrekt 's morgens in 
Halle rond 7 u 30 en zal verschillende 
aangrenzende gemeenten aandoen, 

om ingeschrevenen op te pikken Wij 
hopen 's avonds terug thuis te zijn 
rond 20 u 

In de namiddag brengen we een 
bezoek aan het Museum van de 
Vlaamse Strijd van wijlen Flor Gram
mens te Bellem (Aalter) Nadien ver
volgen WIJ onze weg naar Aalst Daar 
staat er een ontvangst met bezoek aan 
de stad op het programma (o a Pries
ter Daensfonds) 

Indien u wenst deel te nemen of 
meer inlichtingen wenst te bekomen 
kan u steeds telefoneren op het num
mer 3565313, liefst na 18 u 

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

^lonissjemer 

In Duitsland 
werden de 
mineraalwaters 
aan een 
bijzondere 
waardetest 
onderworpen 

? TönÏMteinef 

Tonlulf incr 
Sprudel 

m^m. 

2 1 eai)btelDtr. 
i«i» san • • 

I s s S s 

GcTolitelncr 
Stem 
Sprudcl 

GEZONDHEID 
IS 

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

1,8, waarb i j -TONISSTEINER SPRUDEL ALS HET 
ALLERBESTE GEZONDHEIDSWATER» we rd aangeduid. 
Het is vanzel fsprekend dat de verschi l lende f i rma 's 
geenszins verantwoordel i jk z i jn voor de « smaak ». 
Zi j « brouwen » het water n i e t : het word t ge leverd 
door de onderaardse bronnen. Zi j kunnen er koolzuur 
aan toevoegen, waardoor Fiet meer kr iebel t in mond 
en keel , maar daar houdt al le manipulat ie op als de 
producent zi jn wa te r als « mineraal » w i l erkend 
z ien. In Dui ts land bestaan er ongeveer dr iehonderd 
bronnen. De smaak van het wa te r hangt af van de 
aard van de verschi l lende grondlagen waar langs het 
naar de opperv lakte word t ges tuwd. Die grondlagen 
geven de per fekte smaak,- vo l gezondheid,- aan 
. TONISSTEINER SPRUDEL • . 

De ui tbater van een drank- of eetgelegenheid hecht 
zeer d ikw i j l s geen belang noch aan de kwal i te i t , 
noch aan de verscheidenheid van de minerale wa
ters waarvan hi j er toeval l ig 2 of dr ie te r beschikking 
heef t . De klant die een . TONISSTEINER SPRUDEL . 
vraagt, kr i jg t dan d ikwi j l s een minderwaardig water
t je voorgezet. Maar de klant is nog steeds koning 
en heeft recht op de waar die hi j bestel t . 

Daaronn vraagt u ook bij uw winkelier, 
in de drankendiscount, als in café of 
restaurant, dit beste mineraal gezond-
heidswater. U KUNT HET EISEN, 
WANT U HEBT ER RECHT OP! 

. TONISSTEINER SPRUDEL • we rd door f i jne proe
vers op de eerste plaats gekozen als het beste ; 
wanneer de klant d i t « BESTE » vraagt, d ient de 
ui tbater d i t water te r beschikk ing t e hebben. Wie 
het nog niet in zi jn kelder heeft , w i e het thuis nog 
niet in zi jn f r igo bezit, zet te zich in verb inding me t 
de « FIRMA ABTS » Tiense s teenweg 63, 
3040 BIERBEEK (Korbeek-Lo) - ® 016 / 46 03 11 : 
er zal u worden medegedeeld waar u het gezond-
heidswater nr. 1 «TONISSTEINER SPRUDEL» kunt 
bekomen. 

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

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

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

Kationen : 
Natrium 
Kalium 
Ammonium 
Magnesium 
Calcium 

138,1 
22,5 
0.1 

171,9 
208,0 

Anionen : 
Chlorid 
Nitrat 
Sulfat 
Nitrit 
Hydrogencarl: 

18,5 
3.3 

24,4 
0.0 

)onat 1392 
Kieselsaure (meta) 451 

Analyse des Chem. Laborator iums Fresenius. 
Wiesbaden, vom 29 8.1969 

Deze analyse van « ' t Levende Water » 

doorgeven aan uw dokter. 
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Voorzitter Anciaux te Lommei: 

„Werkloosheid 
probleem nr. 1 ! " 

O p 9 mei 1985 w a s de V U - a f d e l i n g van L o m m e i t r o t s haar na t iona le 
v o o r z i t t e r V ic Anc iaux te m o g e n o n t v a n g e n , t emeer daar deze 
ak t i v i te i t een s u k s e s was , gez ien het aanta l aanwez igen en v e r m i t s 
V I C Anc iaux een open d i a l o o g met de bas i s niet u i t de w e g g i n g ! 

Tijdens het eerste gedeelte van de 
avond hield Vic in duidelijke bewoor
dingen een uiteenzetting over het soci-
aal-ekonomische programma van de 
VU, terwijl hij evenmin voorbijging aan 
de aktuele politieke toestand die hij 
met chirurgische precisie ontleedde 

BIJ de aanvang van zijn uiteenzetting 
diende de voorzitter eerst en vooral de 
Rooms-Blauwe pers van antwoord die 
reeds lang hardop denkt aan een VU-
regenngsdeelname, om de huidige 
koalitie ook na de verkiezingen van 8 
december as in het zadel te houden 

Indien na 8 december een rege-
ringsCinJformateur de VU zal polsen, 
zal de partij glashelder haar eisen en 
programma uiteenzetten, en slechts in 
funktie van de antwoorden die men zal 
krijgen, zal over deze mogelijkheid van 
een regenngsdeelname gesproken 
worden 

Nummer 1 
Verder maakte Vic Anciaux een 

analyse van de aktuele toestand waar
bij hij benadrukte dat het probleem van 
de werkloosheid, met al zijn uitwassen, 
zoals de toenemende lusteloosheid bij 
de jongeren, het probleem nummer 1 
vormt Tegelijkertijd diende hij vast te 
stellen dat Martens V duidelijk tekort 
geschoten is Waar Martens bij het 
begin van de huidige legislatuur in zijn 
sociaal-ekonomisch luik van zijn rege
ringsverklaringen dne prioriteiten stel
de, nl een afbouw en afslanking van de 
Staat, het terugdnngen van de werk
loosheid en het herstel van het konkur-
rentievermogen van de ondernemin
gen, kan niemand ontkennen dat min
stens twee van de d-ie een ramp zijn 
geworden 

Wat betreft de tewerkstelling tonen 
de statistieken duidelijk aan dat de 
werkloosheid zeker met is afgenomen, 
maar integendeel zelts toegenomen is 

Derde weg 
Vic Anciaux verdedigde vurig „de 

derde weg," zoals nagestreefd door de 
Volksunie, waarbij, wars van iedere 
ideologische overweging, een samen

hangend beleid zou gevoerd worden, 
dat alle facetten van het politieke so
ciale en ekonomische leven zou raken, 
en dit alles in funktie van een hogere 
tewerkstelling Uitgangspunt hierbij 
zou eveneens respekt voor de indivi
duele vrijheid zijn, maar met sociale 
korrekties, om ieder gelijke kansen te 
geven Daarom komt de VU op voor 
de fundamentele hervorming van de 
staatsstrukturen van de sociale zeker
heid en de fiskale wetgeving terwijl 
eveneens belang moet worden ge
hecht aan ekonomische maatregelen 
en de sanering van de Rijksfinanciën 

Grondwet 
Wat betreft de staatsstruktuur 

merkte spreker op dat in de huidige 
toestand geen enkel heil te verwach
ten IS, inzake sanenng van staatsfinan-
cien en tewerkstelling Zo wees An
ciaux op het feit dat tewerkstelling 
thans nog behoort tot de bevoegdheid 
van zowel nationale als gewestregerin
gen, hetgeen ieder koherent beleid bij 
voorbaat onmogelijk maakt Verder 
herinnerde hij eraan dat in de huidige 
staatsstruktuur geen sanenng moge
lijk IS, gezien de politiek van kompensa-
ties, die thans nog schering en inslag 

vormen en waann vooral de Waalse 
ministers zich ware grootmeesters to
nen 

In de gegeven omstandigheden 
moet het volgende parlement grond
wetgevend zijn enkel door realizatie 
van het VU-streefdoel van zelfbestuur 
en autonomie voor Vlaanderen en 
Wallonië kan de sanenng van de 
staatsfinancien en de afbouw van de 
werkloosheid aangepakt worden 

Aan het slot van zijn uiteenzetting 
deed Vic Anciaux over de partijgren-
zen heen nog een oproep om steun 
voor het VU-spoedplan tegen de 
jeugdwerkloosheid zoals dit thans 
werd ingediend in het nationale parle
ment 

Na deze uiteenzetting werd aan de 
aanwezigen nog ruimscPioots gelegen
heid geboden om vragen te stellen of 
de diskussie aan te gaan met de 
nationale voorzitter 

De avond werd dan besloten met 
het zingen van de Vlaamse Leeuw, 
maar dit nadat de afdelingsvoorzitter 
de aanwezigen had opgeroepen om 
mee op te stappen op 8 juni te Hasselt, 
in de nationale VU-betoging „Werk in 
een Vlaamse staat" 

Corry Schildermans 

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

Voorzitter Anciaux met enkele bestuursleden van VU-Lommel, de 
3 schepenen en de OCMW-voorzitter 

LIMBURG 
JUNI 

15 

22 

KAULILLE. Barbecue aan het „Teutenhof om 20 u Inschrijven voor 
8 juni Tel 011-44 5067 
NÈERPELT Grote barbecue in de tuin van cafe Majestic Peerder-
baan te Sint-Huibrechts-Lille Aanvang 20 u Prijs 250 fr Org VU-
Neerpelt 

Aanbevolen huizen 

DE PALMENAER 
Dr in de Rechten 

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

ALLE VERZEKERINGEN 
LENINGEN 
GELDPLAATSINGEN 

Schenk uw vertrouwen 
aan een beroeps verzekeraar 

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

ALPANROOF Amenka 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 PRUSOPGAVE 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21 08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-2129 11 en 053-2127 57 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.13.76 

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 BRAKEL 

Tel 055-4236.36 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-58213 12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

O — \ STUDIO 
- i - i > ' DANN 
02-42869 84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-4781993 

Import - Export 

n.v. de winne -

uyttendaele 
handelsdrukkerij type - offset 
fabrikatie omslagen - zakonnslagen 

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

Aan alle eigenaars 
van een appartement of villa te 

Oostduinkerke 
vertrouw de verhuring of verkoop 

\dn uw eigendom te Oostduinkerke toe aan 

WEST-LITTORAL 
Leopold Il-laan 205, 8458 Oostduinkerke 

Tel 058-5126 29 lAdv isoi 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-236.45 31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 7039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

Loodgietenj sanitair, zink, gas, 
roofing waterverwarmers, 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 4261939 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41 25 89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-213636 

Houtzagerij 
DE ROOSE NV. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 668386 
AFD OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054-33 11 49 
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Reisreporter Bernard Henry 

„De wereld 
is mijn bureau Ê Ê 

SINT-AGATHA-BERCHEM (Brussel) - „Er zijn 
nagenoeg 165 landen in onze wereld. Ik heb ze zowat 
allemaal bezocht. Zeker deze die het verdrag van 
Lomé ondertekenden. Alle landen waar ik mij vrij kon 
bewegen heb ik gedaan. Als reisreporter Onder 
meer" 

BERNARD HENRY (nu 61 
jaar jong) is een figuur die 
als joernalistiek globe

trotter bitter weinig evenknieën 
kent Getuige van zijn indrukv»ek-
kende exploratietochten is alvast 
zijn enorme archiefruimte: foto's, 
fi lmdokumenten, zelfgemaakte 
films, stapels geschreven doku-
mentatiemateriaal. Muurkasten 
vol. 

Eigenlijk leidt deze rusteloze 
man twee levens en hij weet ze 
perfekt te kombineren. 

Immers, schrijver-reporter 
Bernard Henry is om den brode 
eveneens verantwoordelijk voor 
de veiligheid van de EG-diensten 
in Brussel. Zi jn naam is hier: 
Roger Perck. 

Passies 
Bernard Henry: „Beide levens 

zijn voor mij even belangnjk Als 
EG-ambtenaar wil ik met al mijn 
geestdnft blijven meebouwen aan 
een Verenigd Europa 

Maar ik krijg ook de kans — en 
ik benut ze ten volle — om als 
joernalist onze wereld steeds in
tenser te verkennen Ik hoop daar 
nog zeer lang mee voort te doen, 
ook na mijn pensioenleeftijd bij de 
EG 

Etnologische exploratie blijft 
een van mijn permanente betrach
tingen 

„All over the world" Zulks kan 
slechts door het solidaire begrip 
van mijn echtgenote en dank zij de 
discipline van een vrij ascetisch 
leven 

Reizen slorpt immers een over
dadige dosis energie op, zeker 
wanneer dit met kwieke regelmaat 
gebeurt 

Een reporter-auteur moet be
stendig zijn materiaal ordenen, 
voortdurend zijn notities bijwer
ken 

Daarvan verslag uitbrengen 
voor een breed publiek, gekruid 
met eigen ervaring en analyse 
werd een van mijn eerste passies" 

Gekend, ongekend 
Na 35 jaar zwerftochten, uitge

breide (en vaak bevoorrechte) 
bezoeken aan zoveel landen, wat 
heeft het allemaal bijgebracht? 

Bernard Henry. „Mag het korf 
Elke „passage" prezenteert me 
nieuwe vraagtekens, nieuwe ver
rassingen Na elk vertrek keer ik 
wat ,kletner" terug, nederiger, min
der zeker of blase 

Een paar markante bevindingen 
slechts na mijn jongste tochten 
Naar Haiti Nieuw-Zeeland en Salt 
Lake City in Utah (Verenigde Sta
ten), waar TWA me vanuit Brussel 
per jumbo naartoe floot 

Utah IS een mormonenstaat met 
een deel van de 5,5 miljoen mor
monen ter wereld 

Alkohol tee, koffie, cola zijn er 
uit den boze Roken net zo Dorst 
wordt gelest met water, melk, fruit
sap Van hier worden jongens en 
meisjes uitgestuurd, alom ter we
reld als missionaris 

ZIJ aanvaarden sportief de mi
nieme oogst aan bekeringen, voor 
Nederland hooguit anderhalve 
persoon per jaar en per zendeling 

Van heel diverse aard waren 
mijn bevindingen in Nieuw-Zee
land 

Oostende in Pacific 
Dat Nieuw-Zeeland vooral op 

schapen en veeteelt rendeert 
weet elkeen De eerste blaters 
ontscheepten hier in 1773 uit de 
ruimen van de „Resolution" aan
gevoerd door kapitein Cook Op 
Nieuw-Zeeland grazen er zo 60 
miljoen, grotendeels voor onze 
EG bestemd 

Wat minder geweten is, en een 
Vlaming gewis interesseren kan is 
dit Oostende is de hoofdstad van 
het eiland Waiheke in de verre 
Pacific In 1880 wou koning Leo
pold II er een paar honderddui-

Op deze archipel is men even
wel uitermate selektief wat immi
gratie betreft 

Terwijl anderzijds j^oor beleg-
gingsgelden (in écu's, ponden of 
noem maar op) de bankkluizen 
altijd openstaan Auckland is het 
bruisende aktiviteitscentrum num
mer éen, terwijl Wellington de teo-
retische hoofdstad is 

Op deze archipel vind je de 
„Maori's", die eertijds uit Tahiti zijn 
gekomen, terwijl de blanke „eilan
der" tot het klassieke Britse bur
gertype behoort 

Indrukwekkend hoe eigenlijk 
veel van deze fauna en flora, deze 
landbouwmetodes, van overzee 
werden ingevoerd Met de pio
niersboten zijn uit het Verenigd 
Koninkrijk zelfs spreeuwen, vin
ken, lijsters en leeuweriken mee
gekomen 

Nieuw-Zeeland staat, omwille 
van zijn kordate beslissingen, bo
venaan genoteerd op het lijstje 
van de kernvrije landen ter wer-
reld" 

Paradijs en hel 
U heeft op uw tochten bij her

haling ook ontstellende armoede 
gezien en beschreven? 

Bernard Henry: „Zopas was 
het nog Haiti een echte traan in de 

,Onvoorstelbaar wat er in onze wereld zoal reilt en zeilt Na 35 jaar hotsebotsende reiservaring blijven onze 
planeet en haar mensen me intens verbazen en amuzeren" (foto B Henry in l-laiti) 

Die religieuze opdracht van de 
mormonen beoogt in eerste in
stantie het eeuwige heil van de 
mensheid — zo doden als leven
den — veilig te stellen 

Nog een van hun meest spekta-
kulaire prestaties 100 meter diep 
onder de Rocky Mountains ver
gaarden deze wroeters meer dan 
80 miljoen „master cards", genea
logische steekkaarten en dossiers, 
gestockeerd voor het nageslacht 

Deze gedetailleerde familie-
stambomen — publiek beschik
baar — tot het jaar 1900 terug
gaand (wellicht ook van uw en 
mijn voorgeslachtO betekenen 
een unieke schat 

Ook al breekt er een kernoorlog 
uit, woedt er een fatale aardbeving 
of welk menselijk onheil dan ook, 
uw stamboom blijft voor de over
levende mensheid beveiligd 

zend Belgen heenzenden, maar 
Kongo kreeg uiteindelijk precies in 
diezelfde dagen de prioriteit 

Onze Belgische kolonie had dus 
evengoed in Oceanie kunnen lig
gen 

Merkwaardig genoeg stellen wij 
vandaag ook vast dat in het prach
tige Nieuw-Zeeland mettertijd 
30000 Nederlanders inweken te
genover amper 40 families van bij 
ons 

Wel waren er bij voorbeeld vo
rig jaar wekelijks vijftig Belgische 
immigratiekandidaten Er werden 
over gans het jaar slechts 5 toege
laten 

Men kent Vlaanderen goed in 
Nieuw-Zeeland Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog sneuvelden meer 
dan 4 700 Nieuwzeelanders bij 
ons 

zon In toeristische folders wordt 
Haiti nog immer de parel van de 
Antillen genoemd 

Deze eens meest welvarende 
kolonie van Frankrijk werd in 1804 
onafhankelijk Samen met Ethiopië 
heette het toen de eerste vrije 
negerstaat 

De nationale leus is er „L 'Union 
fait la Force'" Maar dat zijn slechts 
holle woorden De grote leider 
destijds, minister met driedubbele 
portefeuille, advokaat en zaken
man Lucknes Cambronne zei me 
eens onverbloemd „Dans ce 
pays, cher monsieur, il faut mon-
trer qui est Ie plus fort" 

De huidige president-a-vie is 
Jean-Claude Duvalier of Baby 
Doe, 32 jaar Al 13 jaar president 
Na Papa Doe werd toen op een 
zekere verademing gehoopt Maar 

de Haitianen leven gewoon in pure 
ellende verder De korruptie tiert 
er welig Behoudens zo een 300 
fabuleuze rijken tel je er nOg een 
3000 welgestelde families Al de 
rest zijn paupers 

Onze salesianen Bohnen en 
Luc Lannoo houden met hun mis
sie liefst 14000 kinderen levend 
door dagelijkse voedselbedeling in 
school Poedermelk (vroeger zon
der water), havermout, maïs en 
bonen Als er geen school is, kan 
ook geen eten worden verstrekt, 
en nog minder mee naar huis 
genomen 

Ook de zusters van moeder 
Teresa helpen Ik interviewde 
onze eigen Vlaamse Frieda Ver-
cammen, die na Calcutta en Rome 
naar deze frontzone van sterven
de wrakken werd gestuurd 

Bedelaars zijn er bij bosjes De 
Haitianen ondergaan dit allemaal 
zeer gelaten, bewerkt door de 
gecensureerde media Het regime 
IS in Haiti weer driest geworden 
sinds Reagan aan het bewind is, 
die vooral rust wil op deze stip uit
gelezen sleutelgat op de buur 
Cuba 

Haiti was eens de grootste sui
kerproducent van Frankrijk Eigen
lijk heeft de slavernij sindsdien 
nooit opgehouden Verknechting 
door honger en onwetendheid blij
ven aktueel Na de Amerikaanse 
bezetting van 1917 tot 1934 en 
talloze staatsgrepen zijn de Duva-
liers gekomen 

De president Jean-Claude ver
waardigt zich minder met het ech
te huidige beleidswerk Zijn ware 
passies blijven dure sportauto's en 
mooie vrouwen Van deze zes 
miljoen mensen zijn er 85 % anal
fabeet 

Hier worden uitstappen georga-
nizeerd voor Amerikaanse paren 
die ilico uit de echt willen scheiden, 
omdat het in hun eigen Las Vegas 
te traag gaat 

En toch IS Haiti de meest auten-
tieke lokker van de Antillen Elke 
maandag brengen de jumbo's van 
Air France, direkt uit Parijs, de 
Europese toeristen naar Port-au-
Prince Dit blijft naast Rio en Hong
kong, 's werelds prachtigste baai 

Haitianen zelf geraken er veel 
moeilijker „uit", tenzij dan als muzi
kant op wereldtoernee Eens ver
trokken ze met hun vijftienen in 
een orkest Slechts twee kwamen 
terug, alle anderen waren toevallig 
ook arts' 

Niet ontmoedigd 
Uw leven van zwerven heeft u 

mettertijd niet ontmoedigd, ont
nuchterd? 

Bernard Henry: „Och nee Ook 
bij ons IS met alles koek en ei De 
wereld is boeiend, elk moment 
anders Men leert relativeren Ik 
leerde de prestaties van onze ei
gen mensen in al die kontinenten 
waarderen 

Ook na mijn pensioenleeftijd, 
meen en hoop ik dat de wereld 
mijn bureau mag blijven Mijn ak-
tie- en meditatieveld" 

(hds) 

Bernard Henry, algemeen voorzit
ter van de Club van Vlaamse explora-
tors, bracht onlangs zijn 31ste boei
ende titel uit „Portugal, sage van een 
imperium" Bij het Davidsfonds 
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