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Nu zaterdag om 15 uur aan de IJzertoren te Diksmuide 

„Wat haat vernielde, 
bouwde liefde weer op" 

De tunnels 
Vijf maanden na de verkiezingen van 13 oktober 1985 staat de re

gering Martens-VI nog zo goed als nergens. Deze week kwam ze naar 
het Parlement om er nieuwe voorlopige kredieten te vragen, bestemd 
om de werking van de openbare diensten te waarborgen tijdens de 
maanden april, mei en juni van het lopende jaar: de fameuze „voor
lopige twaalfden". 

Martens-VI is niet de eerste regering die aan het Parlement, bij 
gebrek aan begroting, voorlopige twaalfden moet vragen. In het ver
leden is het nog wel gebeurd dat het ene of andere departement, te 
laat met zijn begroting, het een paar maanden rooien moest met 
maandgeld. Martens-VI is echter de eerste regering in de politieke 
geschiedenis van het land die voor een periode van volle zes maan
den voorlopige twaalfden op de algemene rijksbegroting vraagt 

Dit is een nooit vertoonde blijk van onmacht en immobilisme: een 
regering die een semester lang voortploetert met maandgeld en die, 
nadat het jaar al voor een kwart voorbij is, nog altijd niet beschikt 
over een lopende begroting. Normaal had die begroting opgesteld 
moeten zijn in juli van vorig jaar, nog vooraleer de troebelen rond 
het Heizeldrama en de parlementaire onderzoekskommissie roet in 
het eten van Martens-VI gooiden. Met thans voorlopige twaalfden 
te vragen tot einde juni 1986, sluit de regering een vol kalenderjaar 
van onmacht en boerenbedrog af: een begroting die begin juli 1985 
minstens had moeten vastliggen in haar grote lijnen, zal einde ju
ni 1986 nog niet eens van toepassing zijn. 

Het is diep beschamend hoe met de demokratie, met het parlement 
en met de inleverende burger wordt gesold. Het feit dat de regering 
met volmachten wil regeren en dat ze op deze volmachten nog moet 
wachten tot het einde van deze maand, had haar niet hoeven te be
letten om reeds de begroting op te stellen. Wel integendeel zou dat 
de enige zinnige en zindelijke werkwijze geweest zijn, van haar 
standpunt uit gezien. Zij had het kader en de grote lijnen van haar 
voornemens moeten formuleren en met die gegevens desnoods vol
machten vragen. Wie zoals de VU tegen het regeren bij volmacht 
is, of wie zoals de regeringspartijen bereid is volmachten te verle
nen, had zich bij deze werkwijze kunnen uitspreken tenminste met 
voorkennis van de grote lijnen van het beleid. De volmachten die 
thans aan het parlement gevraagd worden, vormen een blanco
cheque, een vrijkaart voor het ongewisse, een toegangsbewijs tot het 
spookpaleis. 

Dat men in dit spookpaleis wat anders te zien zal krijgen dan 
schimmen en geesten, is uiterst twijfelachtig. Vandaag reeds moet 
de regering toegeven dat al haar financiële vooruitzichten uiteen 
zijn geknald. Het financieel tekort zal maar liefst 12,6 % van het BNP 
bedragen, dat waar Martens — ,,geen ommekeer", je weet wel... — 
toegezegd had dat het hoogstens 10 % zou belopen om einde volgend 
jaar naar 8 % te dalen. 

Terwijl de inspanning die de regering moet leveren om haar be
loften waar te maken steeds groter wordt, schijnt de mogelijkheid 
en de wil en de bereidheid om die beloften na te komen steeds klei
ner te worden. Het draait droog en vierkant binnen de ploeg. Het 
wantrouwen heeft zich geïnstalleerd niet alleen tussen de koalitie-
partijen, maar ook tussen de vleugels binnen de partijen. Het is simp-
tomatisch dat een krant als „Het Volk" — binnen de koalitie de stem 
van de christen-demokratische vleugel — de slagzin lanceert dat de 
tunnel wel eens zou kunnen instorten. 

Bij dit alles wordt het duidelijk hoe Martens vorig jaar niet alleen 
alle kiezers, maar vooral de Vlaamse kiezers bij de neus heeft ge
nomen. Het inleverings- en aftoppingsbeleid heeft het land geen mil
limeter verder in de tunnel doen opschieten dan waar het drie jaar 
geleden stak. Maar die andere tunnel, waarlangs iedere dag een mil
jard vanuit Vlaanderen naar Wallonië vloeit, blijft onverminderd 
en ongehinderd in dienst. 
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vu antwoordt Leysen 

Kom ik ooit nog aan weric? 
In een brief aan VBO-voorzitter André Leysen rea

geren de VU-parlementsleden Oswald Van Ooteghem 
en Johan Sauwens op diens voorstel van een,,ronde
tafelgesprek" over de jeugdwerkloosheid. Aangezien 
de Volksunie heel konkrete én haalbare plannen ter
zake bezit, eist zij bij dit overleg betrokken te worden. 

DEZE VU-maatregelen wer
den gisteren voorgesteld 
aan de pers Het is trouwens 

de hoogste tijd dat er iets gebeurt, 
want de werkloosheid is hoege
naamd met afgenomen Als men 
de reële optelsom maakt van alle 
mensen die werk zoeken, dan be
reikt men het trieste totaal van ruim 
950 000 Altijd heeft de Volksunie 
gesteld dat een verbetering van het 
ondernemingsklimaat een van de 
prioriteiten moet zijn in de strijd te
gen de werkloosheid, maar het is 
een fiktie te geloven dat de ,,vrije 
marktekonomie" alles zal oplos
sen En wat er ook gebeurt, Vlaan
deren zal de komende jaren blijven 
aankijken tegen een belangrijke 
groep strukturele werklozen, waar
van het merendeel jongeren 

Dit heeft immense negatieve 
psycho-sociale gevolgen Er is die 
prangende onzekerheid en mach
teloosheid ,,Kom ik ooit nog aan 
werk''" Hetgeen doorgaans resul
teert in lusteloosheid, demotive
ring, nutteloosheid, mentale ont-

wnchtingen, verlies van kennis De 
regering is zich daarvan zichtbaar 
met bewust want tal van recente 
maatregelen doen geloven dat '86 
het jaar wordt tegen de jeugd' 

Precies een jaar geleden diende 
VU-senator Van Ooteghem zijn ori
gineel en kreatief noodplan in ter 
bestrijding van de jeugdwerkloos
heid Samengevat wil dit plan de te
werkstelling en beroepsopleiding 
verzekeren van alle werklozen jon
ger dan 26 en van alle studenten tot 
5 jaar na hun studies Het plan 
geldt alleen voor bijkomende, vol
tijdse aanwervingen en elke jonge
re die aldus aan de slag komt is een 

Zondag 20 april 
vrijhouden! 

VU-
Toelcomstdag 

volwaardig werknemer met een 
volwaardig loon, de RVA betaalt 
aan de werkgever 15 000 fr per 
maand als leergeld (naderhand 
vermindert dit tot 5 000 fr) Dit plan 
kost de gemeenschap mets, ver
mits de sociale kost van een werk
loze jaarlijks ruim 600 000 fr be
draagt terwijl het VU-plan amper 
180 000 fr kost Een deel van de
ze ideeën werd onlangs door de 
CVP-jongeren overgenomen Het 
resulteerde m een slecht plagiaat, 
omdat hun voorstel voorbijgaat aan 
de belangrijkste doelgroep, de jon
ge werklozen, en bovendien nooit 
door de Europese reglementenng 
zal aanvaard worden 

Tijdens deze persbijeenkomst 
herhaalde de VU haar bekommer
nis voor de grote nood aan arbeids
krachten in de sociale welzijnssek-
tor De huidige nep-statuten wor
den best aangepast en vervangen 
door een Nieuw Arbeids Circuit 
(NAC), dat 100 000 mensen kan te-
werkstellen Een verbeterde versie 
van het huidige DAC, uitgebreid 
naar hoger geschoolden en met 
soepeler toelatingsvoorwaarden 
Ook daaromtrent houdt de VU een 
wetsvoorstel klaar 

In die befaamde wandelgangen 
van het Parlement beoordelen de 
andere politici de VU-plannen als 
,.boeiend" en ,.vernieuwend" 
Verdraaid, waarop wachten zij dan 
om er werk van te maken''(pvdd) 
(De konkrete gevolgen van het VU-
plan leest U op biz 5) 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag brieven van 

onze lezers als ze ondertekend zip 

Naamloze brieven gaan de scheur

mand in, evenals scheld- en smaadbrie-

ven De andere publiceren wij, naarge

lang er plaats beschikbaar is Wij 

behouden ons dan ook het recht voor 

brieven in te korten en persklaar te ma

ken zonder de essentie van de inhoud 

te veranderen 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 

IS niet noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

GEWETENSONDERZOEK 
Ik was diep geschokt toen ik in „Ga

zet van Antwerpen" van 11 februari de 
uitspraak las van eerste-minister Mar
tens in verband met de mogelijkheid dat 
de ministers geen parlementair meer 
zouden mogen zijn Hij beweerde dat 
de ministeriele wedden gevoelig zou
den moeten verhoogd worden, omdat 
door de aftrek van de fiskale lasten de 
Eerste Ivlinister nog amper 80 000 Bfr 
per maand zou overhouden De mi
nisteriele wedden zijn immers volledig 
belastbaar, terwijl de parlementaire 
wedde voor de helft van vrijstelling 
geniet 

Heeft de heer Martens maar dit ene 
inkomen' ' Wat moeten de mensen 
doen die van het OCMW leven •? Zou er 
daar voor de ministerggen blijk van so
lidariteit geweest zijn tegenover ons al
len die reeds al die jaren moeten inle
veren, en met zoveel minder moeten le
ven ' Neen meneer Martens, dat had U 
niet mogen zeggen, en nog minder als 
CVP-minister' U hebt met die uitspraak 
zoveel kleine mensen gekwetst Maar 
ja, we weten reeds lang dat de groten 
niet moeten inleveren, of toch heel wei
nig Iemand die aan de rijke tafel zit 
moet of wil met weten dat de kleine 
mens ook honger heeft 

Hoeveel nieuwe parlementairen 
gaan er in de plaats komen als de mi

nisters geen parlementslid meer mogen 
zijn ' Weer iets voor de belastingbeta
lers De regering heeft een zeer hoge 
dunk van zichzelf, maarde kleine man 
uit de straat denkt daar anders over Wij 
leveren reeds jaren in, maarrzien maar 
heel weinig resultaten Laat de regenng 
eens aan gewetensonderzoek doen 
Het zou hen en ons ten goede komen 

J .H . -C , Kortrijk; 

gepensioneerde weduwe 

„NIEMAND GERAAKT?" 
In de lezersbrief ,,Niemand ge

r a a k t ' " m WIJ van 6 februari 11 werd 
allicht uiting gegeven aan een onuit
gesproken frustratie 

Hebben we ons daarvoor, zolang, 
vrijwillig, zonder financiële baten, zon
der rechtstreekse voordelen voor iets 
ingezet"? 

Iets, waarvan de, , le idende" figuren 
ons als gewillige ,,trouwe" volgelingen 
hebben misbruikt om andere doelen te 
bereiken dan zij ons voorh ie lden ' " 

Heeft onze naoorlogse katakombe-
ninzet ook wel tot iets g e d i e n d ' 

Jawel het Vlaams-nationalisme is er 
weeri Maar voor wat en voor wie"? 

Heeft men buiten de enge Vlaams-
nationale kringetjes zijn ogen en oren 
al eens opengeze t ' 

Dan kon men zien en horen dat ,,ons 
volk" onzejeugd = de toekomst, zich 
van al ons gedoe mets aantrekt Jazelfs 
dat onze eigen kinderen en kleinkinde
ren tegenover ons gaan staan, of zich 
laten volstompen met de moderne kon-
sumptiedromen die men hen nu te koop 
biedt (want nu moet je betalen voor dro
men) Ze zitten gevangen in een net van 
stompzinnig amerikanisme — ook al 
zijn ze zelfs extreem links of groen — 
en kermis(show), glitter en klatergoud 

En terwijl worden ze ontwetend klaar
gestoomd voor een nieuwe oor log' 

Arm Vlaams volk, arm Vlaanderen 
vol welvaart zonder welzi jn' 

M.L., Ganshoren 

RECHTZETTING 
N a V uw artikel over het burge

meesterschap van Paul Peeters te 
Kapellen-op-den-Bos (nummer van 27 
februari 1986) deelt u mee dat Paul 
Peeters aan het langste eind trok daar 
de socialisten met een klacht bij de 
Raad van State de zaak van zijn burge
meesterschap weer eens op de helling 
brachten 

Mag ik, omwille van de historische 
waarheid, de volgende rechtzetting 
vragen'^ 

De socialisten dienden in 1982 een 

^ ^ lepel & vork... 
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De familiezaak met traditie 
(adv Tit 

klacht m bij de Bestendige Deputatie 
van de provincie Brabant tegen de ge
meenteraadsverkiezingen en bekwa
men de vernietiging Op verzoek van 
Paul Peeters heb ik, als raadsman, een 
klacht ingediend bij de Raad van State 
en bekwam de vernietiging van de 
beslissing van de Bestendige Deputa
tie, zodat de gemeenteraadsverkiezin
gen van 1982 opnieuw geldig werden 
hetgeen nu geleid heeft tot zijn huidige 
benoeming 

Ik denk dat de lezers door deze waar
heid gediend zijn 

R. Vandezande, 

ere-senator. 

OP HET VOETBALVELD... 

De scheidsrechter, onbekwaam en 
partijdig, blies de voetbalwedstrijd wer
kelijk stuk Supporters, woest gewor
den, slingerden allerlei scheldwoorden 
naar zijn hoofd als vuile zwarte, dief, 
enz Een originele supporter nep, 
waarna algemeen gelach ,,Vuile Mar-
t e n s i " 

Kan men zich een erger en beledi
gender scheldwoord inbeelden'? 

H.V., St.Amands 

OMWILLE VAN DE LINTJES? 

De aanwezigheid van premier W 
Martens op de recente topkonferentie 
van frankofone landen te Parijs werd 
door te weinig Nederlandstalige (kultu-
rele) instellingen aan de kaak gesteld 
Zo wachten wij — en anderen — nog al
tijd tevergeefs op een protest van ,,Ons 
Erfdeel" (Septentnon), van de Taalunie 
(die onlangs toch o m de bevoegdheid 
kreeg voor alle lectoraten Nederlands 
m het buitenland), van het Kommissa-
riaat-generaal voor de internationale 
kulturele samenwerking en van ande
re stichtingen of organisaties, die zich 
bezighouden met de verspreiding van 
de Nederlandse taal en kuituur in het 
buitenland Juist zij hadden zich nu luid 
mogen laten horen want eens te weer 
werd te Parijs de indruk gewekt dat Bel
gië een frankofoon land is Wat is in de
ze kontekst eigenlijk de zin of het,,ren
dement" van bovengenoemde organi-
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saties als ze zo diep in hun schulp 
kruipen "> Is het omwille van de toelagen 
van her en der ' ' Of is het omwille van 
de trikolore, oranje en Franse lintjes'? 
De Vlamingen kunnen zich troosten ze 
hebben toch De Brakke Grond in 
Amsterdam 

H.D., Berchem 

Deze week 
in Knack Magazine 

Exclusief! 
Uit studies blijkt dat de Belgische kaders 
in verhouding tot hun bruto-salaris netto 

het minste in handen krijgen. De fiskaliteit 
dus, maar dat is niet het enige probleem 

waarmee ze gekonfronteerd worden. 
Een overzicht, deze week in Knack. 

CARRIÈRE 
Deze week verschijnt voor het eerst in 

een wekelijks nieuwsmagazine de rubriek 
plaatsaanbiedingen eksklusief gereserveerd 
voor KADERLEDEN! De topvakatures 

van ons bedrijfsleven elke week in Knack. 
De Belgische en internationale ondernemingen 

maken u hun beste opportuniteiten bekend 
voor de loopbaan van de kaders van morgen. 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 
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Onbevoegd 
Vorige week verklaarde rechter 

Van der Eecken zich onbevoegd in 
de zaak-Van Overstraeten Zoals 
bekend had de VU-partijdirekteur 
een kortgeding ingespannen tegen 
de Waalse Gewestraad en de Fran
se Gemeenschapsraad na zijn on
rechtmatige uitsluiting uit deze bei
de Assemblees 

De dienstdoende Qonge) rechter 
steunt zich in zijn vonnis op het 
pnncipe van de scheiding der 
machten, waardoor hij de argu
mentatie van mr Andersen (die de 
frankofone raden verdedigde) bij
treedt 

Het zou de ware Toon van Over
straeten met zijn indien hij het daar
bij liet Integendeel Toon ging on
middellijk in beroep, omdat hij het 
onduldbaar vindt dat een wetge
vende vergadering straffeloos de 
wet kan en mag overtreden Bo
vendien wil hij de absurditeit van de 
bestaande apparentering in de 
niet-gesplitste provincie Brabant 
aanklagen 

Desnoods gaat TvG door tot bij 
het Europees Hof van de Rechten 
van de Mens m Straatsburg Al zal 
hij natuurlijk eerst alle beschikba
re rechtsmiddelen in België uit
putten 

Verrader... 
De Limburgse CVP-senator 

Maurice Bidden heeft vermoedelijk 
zijn elektoraal doodvonnis gete
kend met zijn wraakroepende ver
klaringen omtrent de toekomst van 
de Kempische Steenkolen Deze 
CVP-er zei immers dat hij kan ak
koord gaan met de voorgestelde 
sanering en afslanking van deze zo 
belangrijke sektor In alledaagse 
woorden betekent dit dat voor Did-
den de mijnen rustig mogen geslo
ten worden' 

De Centrale der Vrije Mijnwer
kers van het ACV reageerde 
prompt met te stellen dat zij de uit
spraken van Didden betreuren De
ze stemmen geenszins overeen 
met de vakbondsvisie en hopelijk is 
dit ook met de visie van de CVP-

m 
Limburg, aldus nog het ACV De 
Centrale der Vrije Mijnwerkers ver
oordeelt Didden als ACW-
parlementair, temeer omdat hij 
geen rekening houdt met de uit
gangspunten van het energie
debat 

Natuurlijk reageerde ook de 
Volksume-Limburg bij monde van 
fraktieleiderJaak Gabriels De VU 
vindt het biezonder erg dat, op een 
ogenblik dat alle solidariteit gebo
den IS om voor Limburg en zijn jon
ge werklozen te redden wat er te 
redden valt, Didden deze solidari
teit doorbreekt De KS hebben wel 
degelijk een toekomst, aldus de 
verontwaardigde Gabriels, die ver
wees naar de VU-voorstellen 
terzake 

Gabriels 
tegen 
Didden 

Zaterdag bracht een VU-
delegatie trouwens een bezoek 
aan Didden In aanwezigheid van 
enkele mijnwerkers en ten over
staan van deze CVP-senator her
haalde Jaak Gabnels zijn ongenoe
gen omtrent het trieste verraad 
Ook de tientallen verbolgen lezers-
brieven in de Limburgse media la
ten weinig twijfel bestaan over wat 
de gewone man van Didden 
denkt 

Onder vrienden 
Tijdens het weekeinde werd Wil

ly De Clercq gevierd omwille van 
,,zijn vele verdiensten" Bij deze 
gelegenheid werd hem een hulde-
boek overhandigd, volgeschreven 
door blauwe vriendjes en dito vnen-

DEZE 
^ E E K DÏTJ!: 

De betoging, vorige zaterdag 
te Brussel, van mensen die hun 
leven moeten uitbouwen met 
een handicap, doet mij een 
heleboel vragen stellen Is het 
betamelijk voor een 
gemeenschap dat deze sociale 
groep aan de noodbel moet 
trekken om toch voldoende 
aandacht te krijgen'' Is deze 
manifestatie geen 
indrukwekkend bewijs van de 
onmenselijkheid van het huidig 
beleid'' Hoe koud, bloed- en 
gevoelloos verschijnt de 
technologische robot-handdruk 
van Gaston Geens en 
consoorten'' Kan er nog beter 
aangetoond worden dat het neo
liberaal ekonomisme van 
Martens en Verhofstadt de 
kansarmen in de kou laat staan'' 
Waar blijft het 
verantwoordelijkheidsgevoel van 
hen die de kristen demokratie 
prediken'' Zijn al hun zuilen echt 
ten dienste van de 
gemeenschap'' 

Het eeuwige argument van de 
financiële nood kan mij met 
overtuigen In het geheel van de 
enkele duizend miljard kunnen 
en moeten toch de nodige 
middelen gevonden worden om 
de nood van de zwakkeren te 
lenigen Dit is een kwestie van 
politieke keuze, van het bepalen 
van de prioriteiten Meer nog dit 
IS een kwestie van politieke 
moed om er voor te zorgen dat 
de kredieten voor de sociale 

doeleinden reëel ten goede 
komen van de getroffenen en 
met blijven hangen in de 
technocratie van de instellingen, 
die veeleer de machtsposities 
van enkelen dienen 

Hierbij denk ik aan de 
woorden van Jef Valkeniers die 
voor enkele dagen minister 
Dehaene in zijn hemd zette Jef 
zegt het allemaal op zijn eigen 
manier, vaak onbeheerst, 
volgens zijn temperament Maar 
hij heeft gelijk Dehaene is 
inderdaad met de grote 
beleidsman en behoeder van de 
sociale politiek Hij en zijn 
voorgangers zijn medeschuldig 
aan de scheefgegroeide 
toestand De bureaucratische 
wildgroei van heel de sociale 
voorzorg slorpt miljarden op, die 
nutteloos verloren zijn In een 
periode dat het meer dan 
aangewezen is om elke frank 
doeltreffend te besteden, 
hebben we een gelegenheid om 
orde op zaken te stellen En ik 
ben ervan overtuigd dat er dan, 
indien er waarachtige zorg 
bestaat voor de medemensen 
die verplicht zijn zich ,,anders-te-
valideren", indien er politieke 
keuzen wordt gemaakt vanuit 
een zin voor rechtvaardigheid, 
voldoende financiële middelen 
vrijkomen om een welzijn voor 
iedereen te waarborgen 

Ook op dit gebied geldt onze 
Vlaams-nationale eis voor 
zelfbestuur Ik beweer met dat er 

met een onafhankelijk Vlaams 
gezag geen problemen meer 
zouden zijn Ook na volstrekte 
federalisering van heel de 
gezondheids- en welzijnszorg 
zullen we in Vlaanderen 
opgescheept blijven met de 
kortzichtige politiek van mensen 
die besmet zijn door de 
Belgische ziekte Dan nog zullen 
er Dehaenes rondlopen die meer 
belang hechten aan de eigen 
machtsstrukturen Dan echter 
zal de interne druk vanuit de 
Vlaamse Gemeenschap groter 
zijn en meer vat hebben op hen 
Dan zal veel meer onze Vlaams-
nationale visie — die trouwens, 
en gelukkig maar, door 
sommigen uit andere partijen, 
zoals Rika Steyaert, gedeeld 
wordt — aan bod kunnen 
komen 

Ook de gehandicapten en de 
vele zwakkeren van ons volk 
moeten inzien dat, in al hun 
protesten en betogingen, de 
roep moet overheersen naar een 
volwaardige Vlaamse aanpak 
van hun gerechtvaardigde eisen 
de roep naar de volle 
bevoegdheid en de overdracht 
van al de nodige financiële 
middelen naar Vlaanderen I 

Vic ANCIAUX 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

dinnen Enige kritische bedenking 
bleef (natuurlijk) achterwege 

Ook over de affaire-Kirschen met 
haar duistere blauwe vertakkingen 
werd kuis gezwegen Het was im-

Dinsdagavond werd de internationale bijeenkomst van Zaïre met zijn 
belangrijkste schuldeisers afgesloten Officieel heet het dat er op korte 
termijn geen bijkomend Belgisch overheidsgeld naar Zaïre gaat 

Tussen de diskussies door wisselden de beide premiers, Wilfried l^ar-
tens van België en Kengo Wa Dondo van Zaïre, enkele lieve woordjes 
met elkaar De mensenrechten kwamen, naar verluidt, met ter sprake 

(toto Bob Coecke) 

mers Willy Declercq die in zijn funk-
tie van PVV-voorzitter het onder
tussen beruchte,,financieel komi-
tee" oprichtte, waarvan (de thans 
voortvluchtige) Hilaire Beelen deel 
uitmaakte 

Willy 
De Clercq 

Al behoren wij tot de laatsten die 
durven veronderstellen dat ex-
financiemimster Willy De Clercq 
ook maar iets met fraude zou te 
maken(gehad) hebben 

9 miljard 
Dinsdag overhandigden enkele 

KVHV-studenten een reusachtige, 
met-gedekte en symoblische check 
ter waarde van liefst 9 miljard frank 
aan onderwijsminister Daniel 
Coens Deze 9 000 miljoen duiden 
op de financiële achteruitstelling 

van Vlaanderen inzake onderwijs 
Zolang de kommunautarizering 
van het onderwijs geen feit is ver
liest onze gemeenschap immers 
jaarlijks vele miljarden, die anders 
zouden kunnen benut worden voor 
tewerkstelling, beter vorming en 
een goede infrastruktuur in Vlaan
deren 

De CVP-mimster minimaliseerde 
dit bedrag tot,,slechts" 3 miljard en 
verklaarde dat wij,,halfweg" zijn in 
het ,,gelijkleggenvandelat" Over 
het blote feit dat de CVP tijdens de 
voorbije zomer instemde met het 
veto van het PSC-zusterpartijtje, 
waardoor de kans op een echte 
kommunautarizering van het on
derwijs voor jaren verloren ging, 
zweeg Coens in alle talen 

Ondernemen 
en politiële 

Voor de vierde keer is de bijna 
volledige ploeg van Westvlaamse 
VU-parlementsleden ingegaan op 
de uitnodiging van het Vlaams Eko-
nomisch Verbond (VEV) om de 
moeilijkheden van ondernemers in 
de bedrijven zelf te leren kennen 
(Alleen kamerlid Franz Vansteen-
kiste was wegens zijn humanitaire 
Afrika-missie verontschuldigd ) 

Gastheer deze keer was,,Clark" 
te Sint-Michiels (Brugge) Na een 
intensief bedrijfsbezoek (waarbij 
de numensch bestuurde machines 
alle aandacht kregen) volgde o I v 
VEV-verantwoordelijke Lannoo 
(van de gelijknamige uitgeverij) een 
uitwisseling van wensen en indruk
ken Daarbij viel op dat specifieke 
punten van het VU-programma (zo
als arbeidsverdeling en het plan-
Van Ooteghem) nauwelijks bekend 
zijn bij de Vlaamse bedrijfsleiders 

Een algemene wens was ook dat 
het onderwijs vlugger en beter op 
latere verantwoordelijkheden 
moest afgestemd en dat een brede 
vorming in dit verband noodzake
lijk blijft De Westvlaamse be
drijfsleiders voelen mets voor het 
CVP-amendement (als bedrijfs
kosten aftrekbare giften aan politie
ke partijen) en staan afkerig voor 
hetloby-en Zij vinden dat goede in
vesteringsdossiers voor zichzelf 
moeten spreken 

Tot slot volgde wat het Brugs be
drijf ,,Clark" betreft de vaststelling 
dat het orderboek (100 % eksport) 
behoorlijk gevuld is En dat men 
nood heeft aan gespecialiseerde 
arbeidskrachten (bv A2-metaal-
bouw), maar dat deze klaarblijkelijk 
onder de honderdduizenden wer
klozen met te vinden zijn 

Van In 
en de 
anderen 
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Vlaamse 

lokomotief 
Leden van hetTaal-Aktie-Komi-

tee drongen zaterdagmiddag door 
tot in de NMBS-werkplaatsen van 
Antwerpen-Dam. Zij klommen er 
op een vijftal rangeerlokomotieven, 
terwijl de flanken behangen wer
den met spandoeken • „NMBS = 
Ontspoorde Spoorwegen", 
„Vlaamse Federale Spoorwegen", 
,,Herwaardering Dam". Aan één 
lokomotief werd een leeuwevlag 
opghangen, terwijl er vanop de 
spoorwegbrug duizenden slogan
snippers werden uitgestrooid. 

Ondertussen onderhield een 
TAK-militant zich met arbeiders, 
waarbij in een vlugschrift de zin van 
de aktie werd uitgelegd. ,,Met 54 % 
van het stukgoederenverkeer, 60 
% van de bevolking en 65 % van de 
lange afstandspendel, is Vlaande
ren veruit de beste kiënt en de 
grootste betaler van de NMBS. 
Voor dit aandeel krijgt Vlaanderen 
amper 52 % van de betrekkingen. 
Derhalve worden op een bestand 
van ruim 60.000 werknemers zo'n 
5.000 NMBS-jobs aan Vlaanderen 
ontstolen." Alleen een federalize-
nng van de NMBS kan een einde 
maken aan de Waalse overheer
sing bij de Spoorwegen. ,,Het 
wordt meer dan hoog tijd dat de 
Vlaamse spoorbonden dit inzien", 
besluit TAK 

Na een kwartiertje en vóór de 
spoorwegpolitie ter plaatse kwam 
werd de aktie zonder incidenten 
beëindigd. 

Stinkende 
haven 

Je kunt 's ochtends je radio niet 
opendraaien of er komt alweer een 
nieuw milieu-schandaal op je af. 
Jammer genoeg. En bijna altijd si
tueert de plaats van onheil zich in 

het Antwerpse' Amoco-Fina, Phi
lips-Petroleum, de Hooge Maey, 
afval-olie, ... 

Deze onwelriekende kwesties 
doen de naam en faam van de Ant
werpse haven en omgeving hele
maal geen goed Zeker met wan
neer deze feiten ook internationaal 
bekendheid verwerven. Het wordt 
de hoogste tijd dat sommige onder
nemers begrijpen dat ,,winst ma
ken" weliswaar de betrachting 
mag en moet zijn, maar dat het be
reiken van dit objektief met alles 
toelaat. 

Ondertussen hopen wij dat de 
gerechtelijke instanties onbevan
gen hun werk kunnen doen... en 
dat uiteindelijk de vervuiler bestraft 
wordt. De natuurlijke rijkdom is ons 
te dierbaar. 

Visrekord 
De Vlaamse visserij blijft goede 

resultaten boeken. Nadat vorige 
week het vangstrekord reeds twee 
maal was gesneuveld heeft het 
vaartuig ,,De Kottens" deze week 
voor een nieuwe topprestatie ge
zorgd. 

Toen dit schip met zijn vijfkoppi
ge bemanning na een zeereis van 
vijftien dagen in Zeebrugge bin-
nenvaarde, had het een lading van 
liefst 17.047 kg tong en nog eens 
19.316 kg andere vissoorten aan 
boord, waaronder 200 manden pla-
dijs en 60 manden St.-Jakobs-
schelpen. Deze reuze-vangst werd 
geveild voor precies 5.323.850 fr.! 

De Brugse VU-schepen Pieter 
Leys, verantwoordelijk voor de 
Zeebrugse vismijn, feliciteerde de 
bemanning van „De Kottens". 

SP en PS 
De roep naar unitansme klinkt 

binnen de socialistische rangen 
steeds luider. Nadat PS-voorzitter 
Spitaels onlangs in Gent kwam pra
ten wordt het verlangen naar,,Bel-

Zaterdag betoogden duizenden misnoegde gehandikapten en hun verzorgers tegen de immorele inleve-
ringspolitiel< op de rug van minder-valieden. Ook de VU-kamerleden Jan Caudron en Hugo Coveliers kwamen 
hun sympatie betuigen en stapten mee op Lees daarover ook de ,,Opinie" op biz. 7. (foto: Bob Coecke) 

gische eendracht" zelfs openlijk 
toegejuicht. 

Op het,,demonstratief" kongres 
van het,,Vlaamse ABVV", de so
cialistische vakbond, werd vanop 
het spreekgestoelte krachtig aan
gedrongen op een nauwere sa
menwerking en toenadering tus
sen de SP en de PS. Dat uitgere
kend Georges Derieuw — die 
voorheen het imago en de naam 
had tot de zg.,,Vlaamsvoelenden" 
te behoren — deze oproep lanceer
de IS veelbetekenend. En tegelij
kertijd ontgoochelend. 

Hetgeen wij reeds weken schrij
ven wordt door deze en andere fei
ten steeds meer bewaarheid: de 
Vlaamse refleks van enkele SP-ers 
was niet meer dan een elektoraal 
laagje vernis. Op de keper be
schouwd zijn het immers vooral ro
ze Belgen. In tegenstelling tot PS-
boegbeeld Dehousse, die blijft her-

Auto-noom 
mm mfi^T-ZEG-JE-ME-NOUdat 
^ ^ w die regering niet zou 
^ ^ besparen? Heeft ze 

voor zichzelf en haar excellenties 
toch maar netjes vastgelegd, dat 
nieuwe ministeriële auto's niet 
méér mogen kosten dan 
562.000, BTW inbegrepen. Zozie 
Je maar: het goede voorbeeld 
komt wis en zeker van boven. 

Datje gisteren op de autostra
de een kanjer van een BMW zag 
voorbijstuiven, kostprijs zo om 
en bij het miljoen, met aan het 
stuur de chauffeur-op-kabinets
rekening, achterin een gekende 
excellentie en op de voor- en 
achtersteven de zo gegeerde A-
plaat ? Ben je toch bezig, spijkers 
op laag water te zoeken. Want 
precies déze excellentie geeft 
het allerbeste voorbeeld van 
besparing. Wilt niet eens een 
staatskaros. Rijdt met zijn bloe
deigen, zelfbetaalde en dus niet 
ten laste van de gemeenschap 
vallende auto. 

Dat de man daarbij recht heeft 
op de habbekrats van een kilo
metervergoeding, wie kan daar
over struikelen ? In zijn geval tien 
frank vijf-en-negentig per kilo
meter. Laten we het rond hou
den, om gemakkelijker te reke
nen, elf frank. 

Zo'n excellentie en vooral zijn 
wagen mogen al vlug per jaar 
goed wezen voor pakweg 50.000 
km. Van huis naar de Wetstraat 
en terug. Af en toe Hertoginnedal 
of een ander kasteel. Lintje knip
pen aan een nieuw stuk autoweg 
of pontifikale assistentie bij de 
opening van een kapsalon in de 
buurt, 's Avonds een partijverga-
derinkje. En 's zondagsochtend 
de chauffer even om warme 
broodjes bij de bakker. Aan 
50.000 ben je zonder dat je het 
wéét. 

Vijftigduizend maal elf is 
550.000. Per Jaar. Afschrij
vingstermijn : laten we niet over
drijven, ministeriële auto's gaan 
niet eeuwig mee, de wagen van 
een excellentie bij de autoschou
wing is óók geen zicht, afschrij
ving op vier Jaar dus. Vier maal 
550.000, hetzij twee miljoen 
tweehonderd duizend. Verkoop
prijs na vier jaar 300.000 als het 
slecht en een half miljoen als het 
goed gaat. Te koop: prestigieu
ze BMW in goede staat, dagelijks 
geboend en gewassen door 
Roger-de-chauffer, gediend voor 
het besparend vervoer van een 
belangrijke persoonlijkheid, ge
reden hebbend op prima benzine 
van de staatspomp, voorzien van 
binnenboordtelefoon, aan de 
spotprijs van... 

Vul zélf je winst in! Waaruit 
blijkt dat de spaarzaamste mi
nisters precies diegene is die 
met een hautain gebaar het offi
cieel karretje van maximum 
562.000 fr wegwuift. Om tot en 
mét zijn bloedeigen BMW te offe
ren aan de staatsdienst en het 
openbaar nut. 

Wie in godsnaam zal er nou be
zwaar hebben tegen een lichtelij-
ke oplichterige vorm van auto
nomie ? 

halen dat hij zich nauwer met de 
Waalse kapitalist dan met de 
Vlaamse arbeider verwant voelt.. 

Nü zaterdag: 

40 jaar na de 
dynamiterlng 
l^EERTIG jaar geleden werd 
• d e fJzertoren gedynami 

teerd.Het IJzerbedevaart-
komttee wil deze „verjaardag" 
zinvol herdenken. 

Daartoe wordt op 15 maart 
1986 om 15 uur rond het puin 
van de eerste Toren een sobe
re en toekomstgerichte bijeen
komst gehouden onder het mot
to: ,,Wat haat vernielde, bouw
de de liefde weer op". 
Toespraken zuilen gehouden 
worden door voorzitter Paul 
Daels, door Dirk Vanhegen, 
hoofdredakteur van „Ons Le
ven" en door oud-strijder Jef De 
Waele. 

Meester Jozef Coene zal er 
een bronzen herdenkingsplaat 
onthullen. Tevens zal een klein 
herinneringsplaket aangebo
den worden. 

Brief aan B. 
Volgende week dinsdag brengt 

koning Boudewijn I een bezoek 
aan het arrondissement Turnhout. 
Naar aanleiding van deze happe
ning schreven de Turnhoutse 
Volksunie-jongeren een open brief 
aan Boudewijn. 

Zij wensen de aandacht van zij
ne majesteit te vestigen op de tra
gische sociaal-ekonomische 
toestand waarin dit arrondisse
ment versukkeld raakte: ,,Eén 
Kempische arbeider op vier is 
werkloos en dit geeft onze regio de 
trieste eer om absolute koploper te 
zijn inzake werkloosheid in Uw ko
ninkrijk België. Al meer dan 150 
jaar lang heeft uw Belgische staat 
ons stiefmoederlijk behandeld." 

De VUJO herinneren aan de mil
jarden voor het Waalse staal, de 
miskenning bij de overheidsbestel
lingen, de dreiging van het RTT-
kontraktte missen, enz. Nochtans 
bezitten de Kempen uitstekende 
troeven om een aktief tewerkstel
lingsbeleid te voeren (de zeer goe
de infrastruktuur, de groene omge
ving, het uitgebouwde ondenwijs..). 
,,Derhalve verdient het arr. Turn
hout alle aandacht om het be
drijfsleven te bevorderen en nieu
we industrieën aan te trekken. Van 
nu af aan zijn de Kempen niet lan

ger een noodgebied, maar een 
echt kansgebied", aldus nog de 
VUJO. 

De Volksunie-jongeren besluiten 
verwachtingsvol: ,,Sire, wij hopen 
dan ook dat Uw werkbezoek aan de 
Kempen een aanzet zal zijn voor 
een betere behandeling vann onze 
Kempische problemen door Uw re-
genng". 

Zou Boudewijn I antwoorden? 

Huis-ruzie 
't Kon met blijven duren, die te 

nadrukkelijke liefde tussen de SP 
en de Zaïrese oppositie m het bui
tenland o l.v. Dikonda. Vonge don
derdag barstte de broze en bere
kende relatie en slingerden beide 
betrokkenen weinig fraaie verwij
ten naar elkaar. 

Dikonda zei dat de SP misbruik 
maakte van de affaire Vanden Bo-
gaert, terwijl deze laatste op zijn 
beurt verontwaardigd reageerde 
op Dikonda en beweerde dat zijn 
merkwaardige reis naar Zaire een 
persoonlijk initiatief betrof. 

Zonder ons te moeien met deze 
huis-ruzie is het onmiskenbaar zo 
dat de hele zaak rond de veel
besproken ,,SP-deskundige" een 
wrange nasmaak nalaat. Niet in het 
minst bij personen zoals oud-
minister Willy Claes, die aan de 
VdB-kwestie een hoogst onaange
name kater overhoudt... 

Oostende diclit 
Verkeersminister Herman De 

Croo eist dat de Oostendse stads-
kas voortaan de kosten betaalt om 
de internationale luchthaven van 
Oostende 's nachts open te hou
den. Een krankzinnige beslissing, 
met rampzalige gevolgen. 

Vooreerst is dit niet de taak van 
een lokale overheid en bovendien 
beschikt deze stad niet over vol
doende financiële middelen om de
ze opdracht naar behoren te ver
vullen. We vragen ons trouwens af 
of de andere Belgisce steden waar 
luchthavens gevestigd zijn even
eens moeten opdraaien voor de on
kosten... 

Net op een ogenblik dat de 
Oostendse luchthaven zich kon 
verheugen in steeds meer trafiek 
neemt De Croo deze maatregel. 
Die ongetwijfeld erg nadelige ge
volgen zal hebben voor de werkge
legenheid om en rond Oostende 

Wij vernemen zopas dat de VU-
mandatarissen uit Oostende dit 
verdikt met zomaar aanvaarden en 
akties voorbereiden. 
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Regering moet VU-voorstel aannemen! 

Konkrete gevolgen van 
het plan-Van Ooteghem 

Om de gevolgen van het plan-Van Ooteghem te kun
nen evalueren is het nuttig te becijferen wat de gevol
gen zouden zijn voor de.werkgever en wat de budget
taire weerslag voor de staat. 

WIJ hebben een berekening gemaakt voor een paar 
realistische voorbeelden. 

WAT ons vooral interesseert 
zijn de gevolgen voor de 
laagste beroepskatego-

rien omdat we weten dat het voor
al de ongeschoolden zijn die het 
slachtoffer worden van de langdu
rige werkloosheid 

Uit onze tabel blijkt overduidelijk 
dat het grootste voordeel voor de 
werkgever ontstaat door de laagste 
loonkategorien (laagstgeschool-
den) en dus precies wat we willen 
bereiken 

Grote spanning 
We stellen vast dat zelfs bij de 

minimumlonen de jonge werkne 
mer meer ontvangt dan ingeval van 
werkloosheidsvergoeding en dat 

de staat steeds meer voordeel 
heeft met een gewerkgesteld Zelfs 
met een minimumloon en na uitke
ring van het leergeld van 15 000 f r 
per maand aan de werkgever 

De cijfers uit de tabel tonen eve
neens aan dat er een veel te grote 
spanning ontstaat tussen de tota
le loonkost voor de werkgever en 
het nettoloon Dezeloonspanning, 
wordt veel kleiner of onbestaande 
na toepassing van het VU-voorstel 
Deze vaststelling sterkt ons in de 
overtuiging dat de financiering van 
de sociale zekerheid uitsluitend op 
basis van bijdragen op het loon uit
eindelijk onhoudbaar it Vooral 
voor jonge werknemers zonder er-
vanng is dit erg nadelig Teneinde 

Senator Van Ooteghem wiens 
naam aan dit VU-voorstel voor al
tijd zal verbonden blijven 

de nodige ervaring te verwerven fs 
het invoeren van leergeld dan ook 
ten volle verantwoord 

De berekeningen in bijgevoegde 
tabel zijn benaderend en met op de 
frank juist, maarzij geven een zeer 
goede en betrouwbare indikatie 
van de realiteit 

Tewerkstelling 
jonge arbeider 

Tewerkstelling 
jonge bediende 

WERKNEMER 

Brutoloon 

30 000 
35 000 
40 000 
45 000 
50 000 

30 000 
35 000 
40 000 
45 000 
50 000 

Netteloon 

22 538 
25 108 
27 735 
30 280 
32 844 

22 358 
25 107 
27 735 
30 280 
32 844 

Totale 
Loonkost 
werkgever 

41 991 
48 990 
55 988 
62 987 
69 985 

39 303 
45 854 
52 404 
58 955 
65 505 

Afhoudingen 
t v v 
Staat 

19 453 
23 882 
28 253 
32 707 
37141 

16 945 
20 747 
24 669 
28 675 
32 661 

TOEPASSING 
Totale loonkost 

werkgever 

26 991 
33 990 
40 998 
47 987 " 
54 985 

24 303 
30 854 
37 955 
43 955 
50 505 

SPOEDPLAN 
voordeel 

werkgever m % 

36% 
31 % 
27% 
24% 
21 % 

38% 
33% 
29% 
25% 
23% 

Een voorbeeld 

Budgettaire balans voor de staat bi} de praktische 
westvoorste!-Van Ooteghem 

8ij bijkomende aanwerving van een jonge werkloze, 
(tot 26j) of schoolverlater (tot 5 j na einde 
studies) 

Zonder personen ten laste, 
Met een leeftijd van 21 jaar 
Aan het mmimum brutoloon 

* IS de totale loonkost voor werkgever 
- waarvan de werknemer netto in handen krijgt 
- en de Staat ais sociale en fiskale inhoudingen 
bekomt 

Na toepassing van het wetsvoorstel wordt dit: 

een totale loonkost voor de werkgever van 
waarvan de werknemer netto m handen knjgt 

De Staal, 
* ontvangt als afhoudingen 
* betaald gemiddeld IS 200 fr minder 
werkloosheidsvergoedmg (1) 
* geeft uit als leergeld 

* of een balans van 

* of jaarlijks een voordeet voor de staat van (2) 

toepassing van 

36 201 

50671 
25714 

24 957 

i 

35671 
25 714 

24 957 

+ 15 20) 
- 150(» 

+ 25157 

+ 301884 

(1)0eze 15 a)Ofr werd bekomen door het rekenkundig gemiddetóe te ma
ken van alle toegepaste dagvergoedingen (+ 690 fr | vermenigvuldigt met 
22 (normaal aantal werkdagen per maand) Het was trouwens ook op ba
sis hiervan dat we m het wetsvoorstel-Van Ooteghem 15 000 f r leergeld 
subsidie vooropstetóen 

(2) Hierbij wordt dug geen rekening gehouden met het vakantiegeld en 
eventuele bonussen 

Oudere en jonge 
mensen blijven 
aanschuiven aan de 
stempellokalen Het 
plan-Van Ooteghem, 
een jaar terug op 
het VU-kongres 
ingediend, moet 
nog niet zo slecht 
geweest zijn want 
het werd 
gedeeltelijk door de 
CVP-jongeren 
overgenomen Wil 
de regering echt 
haar bezorgdheid 
tonen voor de 
werklozen, kan zij 
het VU-plan nu eens 
echt en grondig 
bestuderen en 
uitvoeren. De files 
aan de 
doplokalen hebben 
toch al te lang 
aangeschoven! 

Besluit 
Uit bovenstaande tabel en bere

kening blijkt dat de staat budgettair 
een goede zaak zou doen door het 
VU-voorstel tot bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid in te weren 

Anderzijds wordt aangetoond 
dat de stimulans voor de werkge
vers zeer gevoelig is en zelfs 
oploopt tot boven de 40 % bij de 
laagste lonen 

Uit de tweede tabel — een voor
beeld — blijkt dat de overheid nog 
veel ruimte over heeft om de leer
geldsubsidie te verhogen ja zelfs 
te verdubbelen zonder nadeel, in
dien mocht blijken dat de voor
gesteld formule onvoldoende suk-
sesvol zou zijn Voor elke werkloze 
die danks zij het Volksunie-voorstel 
en de uitkering van een leergeld in 
dienst wordt genomen zou de over
heid gemiddeld minstens 180 000 
fr perjaarverdienen voorde mini
mumlonen en gemiddeld 300 00& 
fr en meer per jaar voor de bijko
mende tewerkstelling van een be
ter geschoolde werkloze 

Het invoeren van dit voorstel zou 
dus eveneens een gevoelige steun 
betekenen voor het terugdringen 
van het overheidstekort 

Andre Geens, senator 
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VU-senator Jef Valkeniers: 

„Minister Deltaene 
nietzo'nliei " 

Dat minister Jean-Luc Dehaene zich bij de jongste parlementsverl<iezingen als 
,,een l<ei van de Wetstraat" aanbood vindt Jef Valkeniers niet eens zo erg, maar 
dat de minister niet in staat blijkt de Sociale Zekerheid uit het moeras van de im
provisatie en de dagjespolitiek te halen ligt onze senator zwaar op de maag. Jef 
Valkeniers bood de pers een indrukwekkend dossier aan waaruit moet blijken dat 
Dehaenes beleid van een onbeschaamde ondoordachtheid is. 

ONDER druk van bepaalde 
ziekenfondsen en de uni
versiteiten sukkelt minister 

Dehaene van de ene beslissing 
naar de andere, komt op besluiten 
terug, duldt geen inspraak van de 
betrokkenen en vreest het nemen 
van moedige maatregelen die on
ze zieke Gezondheidszorg zo drin
gend behoeft. 

Groot gat! 
Senator Valkeniers is keihard in 

zijn ontleding: ,,0p 1 januari 1981 
bedroeg de schuld van het RIZIV 
172 miljard en werd toen door het 
Rijk overgenomen. Sedert die tijd 
is er opnieuw een schuld van 26 
miljard. Nu de begroting '86 werd 
ingediend met een tekort van 8,5 
miljard mag men verwachten dat er 
op 6 jaar tijd weer 36 miljard te kort 
zal zijn. Wat een evenwicht had 
moeten worden werd een groot 
gat!" 

Is senator Valkeniers dan zelf 
nooit tot een gesprek met de mi
nister gekomen? ,,/4/s men mi
nister Dehaene interpelleert krijgt 
men steeds een antwoord naast de 
kwestie of maakt hij er zich met een 
oppervlakkigheid van af." 

In de voorbije jaren verzamelde 
senator Valkeniers een bundel 
boordevol klachten. 

Vooraan zet Valkeniers de raad
gevers van de minister die door 
hun belangenvermenging een ech
te kontrole onmogelijk maken. Zo 
is de tweede man bij de Christelij
ke Mutualiteiten tevens kabinets
chef van minister Dehaene en de 
voorzitter van de Christelijke 
Landsbond, Bob Van den Heuvel, 
voorzitter van het beheerskomitee 
van het RIZIV. Is dat geen onduld
bare belangenvermenging ?, 
vraagt Valkeniers zich terecht af. 

Ziekenfondsen-
Gandois? 

Andere stukken van het dossier 
behandelen de onduidelijkheid om
trent ,,de afremming van het aan
bod van zorgenverstrekkers", de 

improvisatie rond de bijscholing 
van huisartsen, het negeren van de 
artsenorganizaties bij tal van nieu
we maatregelen, het eigenmachtig 
beslissen over de hoofden van de 
betrokkenen heen, de over
haasting van de informatisering, 
enz... 

Een kwalijk riekend deel van het 
dossier zijn ,,de onregelmatighe
den en misbruiken bij de mutuali
teiten". Valkeniers vraag wat de 
minister in de voorbije vier jaren ge
daan heeft om deze te bestrijden is 
dan ook terecht. 

Blijkbaar niets want de verho

ging met 5,42 % van de administra
tieve kosten van de ziekenfondsen 
— meer dan waarschijnlijk een ge
volg van de invloed van de mutua
liteiten op het kabinet Dehaene — 
Is een soort beloning van de zie
kenfondsen. Door deze verhoging 
lopen de werkingskosten tot 21 mil
jard op. Als Dehaene werkelijk wil 
saneren dan zal hij een 
ziekenfondsen-Gandois moeten 
aanstellen. 

In één adem heeft Valkeniers het 
ook over ,,de ongekende massa 
,,zwart geld" op geheime rekenin
gen". En de senator haalt daarbij 
het voorbeeld aan van de Gentse 
liberale federatie waar door de 
voorzitter en de schatbewaarder 
een gat van 25 miljard fr. werd ach
tergelaten. Daarbij zou het tekort 
nog dezelfde dag door het Liberaal 
Verbond zijn bijgepast. Wat heeft 
minister Dehaene tegen deze en 
andere duistere zaken gedaan? 
Valkeniers' antwoord is onomwon
den : ,,De minister is schromelijk in 
gebreke gebleven net zoals toen 
uitkwam dat ziekenfondsen onge
oorloofde beleggingen verricht
ten!" 

Vlaming ziek iir Waals bedje 
EIND februari '86 «tiende, 

senator Jef Vafk^fnets 
n^vnet\$ cte hele Vü»se-

nsratsireittte eertwetamorsteï 
tndtó tte feé0t^S$0rin0vanae 
gezonéh0iii$zorg beoogt. In 
detoelIcWlns^eglVaJkefflere 
dat alleen dóor verder tedere-
Imeren y^n de staatsstf uktu-
ren en heel bet socteal-
ekonomlsch leven de konflik-
ten tussen degemeenscha{>-
fKfn definltlel JfuJIen ophou' 
den. De VU wül nu door haat 
voonstel de gemeeaischappen 
autonomlegeven overliet tth 
tate gezondheidsbeleid. 

Reeds geruime tijd werd 
door de Vereniging van 

Vlaarase Zielcenlondsen de 
autonomie van de gestond' 
heldszorg vooropgezet, istear 
ook door tal van gezagheb
bende stemnnen tilt de 
raediscIvsociatB seittor wordl 
meer en meer In die rrcbttng 
gedacht. 

Harde eljfers 
Senator Valkeniers weet zich 
daarbl! gesteösd door de re
cente federalisering van de 
artsenslndjita^n, öovendlen 
tekentiöcb in Vlaaimleren een 
andere gestondheids«org af 
dan in Wallonië, de konfökten 
islnnen de Orde van Senees-

Vlaamse zieken betalen te dure Waalse ziekenhuisbedden mee' 

neren maken dat trouwens 
duidelijk. 

Belangriik in de toetiohtlng 
blJ het voorstel zi|n de djfers 
waaniit deze verschilTen bli j
ken- Volgens het RIZIV kost 
een zieke Vlaming aan de 
ziekteveaekerlng $2 **«> een 
Waal 109 en een Srusselaar 
110 fr. Ondanks het groter 
aantal z(ekenhmsb6(ië$n in 
Vlaanderen kosten deze min
der bij ons dao in Walloniè. 
Het grootste verschil tonen 
de cijfers van de techmsche: 
pre$t0tl9Si. Daar kost een Vla
ming SO f r „ een Waal 134 en 
een Brusselaar 133 fr. En ga 
zo maar door. 

ült berekeningen van de 
VVZ over de Neutrale Lands
bond b l p t dat een Waalse 
aangeslotene aan die lands
bond 75 % meer kost dan een 
Vlaamse. Wallonië maakt In 
die landsbond trouwens 30 
tot 35 % jmef w0fklnffS' 
kosten dan Vlaanderen. Ook 
de betafingsachter$itar)iiV00t 
de sociale zekerheid ligt to
taal anders In de twee lands
delen. 

Oezescheve toestand heeft 
natuurlijk tot gevolg dat 
Vlaanderen het Waalse ver
lies moet bijpassen, Leuven
se professoren spraken ooit 
van tientallen miljarden per 
jaari Federalisering drlrvgt 
zich dan ook op. Het voorstel-
Valkeniers is de eerste — 
noodzakelijke — stap! 

Andere dossierklachten behan
delen de benoeming van 82 
geneesheren-kontroleur om zieke 
ambtenaren te bezoeken. De 
openstelling van de betrekking ge
beurde bovendien op basis van de 
partijkaart. Het dossier bevat ook 
een ontleding van de 900-dienst; 
daaruit blijkt dat van alle oproepen 
erzo'n 11 tot 15% werkelijk nuttig 
zijn. Valkeniers: ,,Alte vaak wordt 
de 900-wagen als een gratis-taxi 
gebruikt. Experimenten — zoals 
dat van Mortsel — om de dienst ef
ficiënt te maken worden door de 

Senator Valkeniers: „Wat heeft mi
nister Dehaene in de afgelopen 4 
jaar gedaan om onregelmatighe
den en misbruiken door de zieken
fondsen tegen te gaan? Hij is 
schromelijk in gebreke gebleven!" 

minister geen knip gegund". Daar
bij rijst de vraag of de minister de 
verspilling wel echt wil bestrij
den...". 

Waalse ziekte 
Na tal van aanklachten die be

trekking hebben op gespecialiseer
de sektoren van de verzorgings-
sektor pakt Valkeniers ,,de Waalse 
ziekte" aan. Daarbij deelt senator 
Valkeniers cijfers mee die met hij 
heeft uitgevonden maar die door 
officiële instanties werden bekend
gemaakt. Uit deze blijkt dat het 
ziektebeeld in Wallonië scherper is 
dan in Vlaanderen. Een Waal kost 
15.000 fr. meer dan een Vlaming 
en 17.000 fr. meer dan een Brusse
laar. Moest een Waal maar even
veel kosten als een Vlaming dan 
zou dit een besparing voor de So
ciale Zekerheid betekenen van 50 
miljard. Deze Waalse meerkost is 
het gevolg van o.a. meer afwezig-
heidsdagen {+ 50 %) per jaar, van 
een groter aantal afgekeurden voor 
het leger, van een hoger aantal in
validen en beroepszieken m Wallo
nië. De werkgroep die de verschil
len in beide landsdelen moest 
bestuderen is op een geheimzinni
ge wijze stilgevallen. Valkeniers 
vraagt zich dan ook af waarom mi
nister Dehaene deze niet meer sa
menroept. Is hij bang dat het RIZIV 
met onweerlegbare cijfers kan be
wijzen dat geneeskunde in Wallo
nië duurder is... 

Valkeniers is niet vies van een 
bepaalde solidariteit met Wallonië 
maar vindt dat men de communau
taire verschillen onder ogen moet 
durven zien. Zij hebben een zware 
weerslag op de gelden van de Ge
meenschappen. Zo verhuisde in 
1981 om het Waals tekort in de so
ciale zekerheid op te vullen 26 mil
joen van Vlaanderen en Brussel 
naar Wallonië. Om daar een einde 
aan te maken diende Jef Valke
niers namens de VU-fraktie in de 
senaat het wetsvoorstel tot de fede-
ralizering van de gezondheidszorg 
in (Zie kaderartikel) 
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KIMER 
Een giller 
van formaat! 

De jongste dagen iets van de li-
beraaal Ward Beysen gehoord? 
De man die fel uithaalde naar de lu
dieke aktie van de VU-fraktie 
„Gesloten wegens volmachten". 
Zijns inziens was er toch geen af
breuk gedaan aan de ontzaglijke 
kontrolerende funktie van het Par
lement! 

Mogelijk. Maar de wijze waarop 
Martens, Maystadt en de Donnéa 
het zogenaamd militair globalisa-
tieprogramma afhandelen, maakt 
die kontroletaak tot een giller van 
formaat. En waar blijft Beysen nu ? 

seerd en Wallonië kon zich lekker 
in de handen wrijven. Wil Vlaande
ren nog 54 % binnenrijven, dan 
moet het de helikopterkompensa-
ties integraal bekomen. 

Maar... dat is zonder de Walen 
gerekend. Ekonomieminister 
Maystadt verklaarde dat hij zich 
niet langer verbonden voelt door 
het globalisatie-akkoord. Zijn libe
rale kollega van Defensie, de Don
néa, kon hem hierin best volgen. 

Op een eerste interpellatie van 
Hugo Schiltz wist premier Martens 
slechts te zeggen, dat hij de rege
ring zou vragen een standpunt in te 
nemen. Maar even later, voor de 
mikro's van de BRT, klonk hij veel 
konkreter: hij had van gedachten 
gewisseld met zijn ministers en het 

akkoord zou gehandhaafd blijven. 
Maar namens wie of wat hij toen 

sprak, daar kan slechts naar gera
den worden. Want Maystadt blijft 
leuk herhalen dat het programma 
moet herzien worden. De indrin
gende interpellatie van het VU-
kamerlid, op donderdag van vorige 
week, bracht niet het minste soe
laas. Het enige besluit dat Schiltz 
kon trekken was dat er misschien 
wel een gesprek had plaatsgevon
den, maar dan tussen doven. 

Afgezien van het feit dat de kom-
pensatietechniek ronduit slecht is 
en bovendien vooral Wallonië ten 
goede komt, blijft de vraag naar de 
uiteindelijke funktie van het parle
ment. Maar dat antwoord kent Bey
sen waarschijnlijk. 

Schiltz: „Ministerraad: 
een gesprek tussen doven. 

Kontrole? 
De vorige regering globaliseerde 

zes legeraankopen. Daarbij werd 
volgende verdeelsleutel afgespro
ken : 54 tot 56 % voor Vlaanderen, 
34 tot 36 % voor Wallonië en 9 tot 
10 % voor Brussel. 

De aankoop van de F-16 en de 
artillerie werd onmiddellijk gereali-

SENAAT 
Happart 
wankelt niet 

Tweemaal maakte de senaat vo
rige week voorbehoud bij de in-
overwegingneming van wets
voorstellen . In beide gevallen ging 
het om VU-initiatieven. 

Het eerste, van Joos Somers, 
beoogt de administratieve reïnte
gratie met betrekking tot de rech
ten op pensioen. Het waren de so
cialisten die in het verweer gingen. 
Woordvoerder Pécriaux vond het 
onbetamelijk voor de oorlogs
slachtoffers en herinnerde eraan 
dat ook een amnestievoorstel van 
Van Ooteghem onontvankelijk 
werd verklaard. 

Somers verbaasde zich over de
ze vrij emotionele uitval. In de ka-

PARUEMENrATRE 

SftOKKElS 
EEn dag vergaderde de Kamer ple

nair. Van zijn aangekondigde in
terpellaties kon Jaal< Gabriels er slechts 
een enkele houden, deze over het 
openbaar vervoer en de NMBS Vorige 
week brachten we reeds een samenvat
ting hiervan. Het antwoord van De Croo 
versterkte slechts de VU-eisen voor een 
tanefverlaging, een 60/40-verhouding 
binnen de NMBS en een kosten-
batenanalyse omtrent de TGV 

Zijn interpellatie tot de Eerste mi
nister over de financienng van de Kem
pense Steenkoolmijnen werd nogmaals 
verdaagd. Ditmaal bleek de premier op
gehouden in de Senaat 

NAAR aanleiding van vragen over de 
blokkering van BIK- en DAC-

projekten pleitte Johan Sauwens voor 
een snelle goedkeuring van het wets
voorstel van Van Ooteghem tot opslor
ping van de jongerenwerkloosheid 

Verder vonden in de Kamer tal van 
openbare kommissievergaderingen 
plaats In deze voor de Infrastruktuur 
verzette Jean-Pierre Pillaert zich tegen 
de geplande verbindingsweg tussen 
Roeselare en leper in de bedding van 
de afgedankte spoorweg. 

N elly Maes holde van kommissie 
naar kommissie, bij het Bedrijfs

leven handelde ze over de bedreigde 
toekomst van de scheepsbouw. Nadien 
ging ze naar Justitie met het probleem 
van de ontvoering van kinderen, toege
wezen aan een ouder die in België ver
blijft. Tot slot deed ze Volksgezondheid, 
Gezin en Leefmilieu aan met de storting 
van gipsafval in de Schelde. 

IN de Senaat maakt Oswald Van Oo
teghem de problemen van de staal-

nijverheid aanhangig'Onder meerfor-
muleerde hij de vraag naar de aankoop 
van elektromotoren voor de walsinstal-
latie bij Sidmar en de eventuele rege-
nngsinmenging hierbij om de bestelling 
bij ACEC te plaatsen. Over Tubes-
Meuses kwam hij weinig nieuws aan de 
weet 

Geen van de grote vraagtekens van 
Oktaaf Meyntjens bij de veiligheid rond 
de kerncentrale van Doel en de industri-
2one van de Antwerpse linkeroever, 
werd weggewerkt door minister Wo--
thomb Zijn antwoord was ronduit ont
goochelend. 
Walter Luyten nam de aanwezigheid 
van Martens op de Parijse top van de 
, ,f rancité'' op de korrel Ook hekelde hij 
de onhoffelijke behandeling van de VU-
parlementsleden door de Belgische 
ambassade 

mer was een identiek initiatief van 
hem moeiteloos naar de kommis
sie versast. In de Hoge Vergade
ring staat men blijkbaar minder ver. 

SP en amnestie 
Enfin, het voorstel geraakte door 

de inoverwegingneming. Toch wa
ren er elf Vlamingen die tegen
stemden. Hieronder tien socia
listen, waaronder bekende namen 
als Content uit Blankenberge, Ly-
dia De Pauw, de Antwerpenaars 
Schoeters en Egelmeers en De 
Smeyter uit Ronse. Zelfs een 
gesprek over amnestie weigeren 
deze Vlamingen (?). 

Minder goed verging het Daan 
Vervaet. Zijn voorstel om Happart 
uit de burgemeesterszetel te wip
pen stuitte op een eensgezind 
Franstalig blok, braafjes gesteund 
door de Vlaamse traditionelen. 

Eigenlijk wilde Vervaet het ko
ninklijk besluit opheffen, dat de be
noeming van de Voerense burge
meester inhoudt. Als alibi voor de 
neen-stem werd verwezen naar de 
ongrondwettigheid, het feit dat de 
Koning de burgemeesters be
noemt en dat een wet dit niet kan 
ongedaan maken. De bede van de 
VU-senator om toch, met een eens
gezind Vlaams blok, ja te stemmen 
en aldus Happart aan het wankelen 
te brengen, vond geen gehoor. 

Wel gingen er stemmen op, dat 
Vervaet beter een versie van het 
voorstel-Ga//e zou indienen. Na
melijk dat de burgemeesters in 
Vlaanderen het Nederlands moe
ten machtig zijn. 

Maar werd ook dit voorstel niet 
terzijde geschoven door de Vlaam
se CVP'ers en liberalen? 

Gehandicap 
tenbeleid 
loopt mank 

Een volk, zorgt bij voorrang voor de kansarmen en 
dus vooral voor de gehandicapten. 

In deze welvaartstaat geeft het een onwennig gevoe
len wanneer gehandicapten zelf massaal de straat op 
moeten en een spraakgestoorde tijdens de TV-
konfrontatie een aangrijpende klacht moet uiten, voor
aleer de verantwoordelijken in dit land ontwaken. 

D
E hoofdoorzaak van het on
genoegen ligt bij de harte
loze besparingen die Mar

tens Vin 1984 trof en die door hun 
kumulatief effekt heel wat mede
mensen veel meer doen uitgeven, 
juist omwille van hun handicap. 

Andersvaliden met een gemid
deld gezinsinkomen van 30.000 F 
per maand moeten nu tot 6.000 F 
remgeld neertellen voor hun ge
neesmiddelen, doktersbezoeken, 
kmesiterapie, kortom voor hun le
vensnoodzakelijke revalidatie. 

Patiënten in instellingen die 
geen 24.000 F per maand kunnen 
betalen, moeten terecht bij het 
OCMW, waar de wet op de onder
houdsplicht de familie mee soet op
draaien. 

Tot slot van de massale betoging 
van zaterdag jl. riep een woord
voerder verontwaardigd: ,,Kunt U 
zich voorstellen, mijnheer Martens, 
wat het voor ouders van een 
doofstomme zoon moet betekent 
om voortaan 150.000 F te betalen 
voor spraaklessen, terwijl hun niet-
gehandicapte dochter gratis zang
lessen volgt?" 

Ook in de revalidatiecentra loopt 
het verkeerd. 

Onrechtvaardig is bvb. de diskri-
minatie waarbij de ene wel moet 
betalen en de andere niet, naarge
lang de instelling waar hij wordt ge
holpen. Om het hoofd financieel 
boven water te houden, zien de 
meeste centra zich verplicht hun 
personeel na negen jaar af te dan
ken en te vervangen door pas af
gestudeerde goedkopere krach
ten. Wie dus vertrouwd is met de 
patiënten vliegt eruit I Ook moet de 
nefaste tegemoetkoming per 
prestatie vervangen worden door 
een forfaitair stelsel van de dag
prijs. Is het niet erg dat sommige in
stellingen hun toevlucht nemen tot 
fraude om overeind te blijven ? Der
gelijk bedrog is niet goed te praten 
maar legt de vinger op de zieke 
plek. 

Jan Caudron 

En waarom hebben de Fransta-
ligen niet betoogd? Omdat ook hier 
een kommunautair addertje onder 
het gras zit. Het Rijksfonds voor so
ciale reklassering moest volgens 
de staatshervorming reeds lang 
gefederalizeerd zijn. Minister Han-
senne heeft het eerst laten failliet 
gaan om het nadien als een vergif
tigd geschenk aan de Gemeen
schappen kado te doen. De split
sing van het Fonds wordt tegenge
houden omdat de Franstaligen niet 
akkoord gaan over de verdeling 
van het patrimonium en over de 
verdeelsleutel van de subsidies. 
Wij eisen een opdeling a rato van 
de uitgaven van de jongste vijfjaar. 

Tijdens de TV-konfrontatie van 
zondag jl. beloofde staatssekreta 
ris De Meester orde op zaken te 
brengen, maar de begroting op
trekken om een menswaardig ge
handicaptenbeleid mogelijk te ma
ken • nee, dat wilde zij niet beloven 

Jan Caudron, VU-kamerlid. 

D. Vervaet niet eens 
door Vlamingen gevolgd. 
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Bepaalt „Beiroet" uitslag? 

Franse verkiezingen 
„gegijzeld" 

Vorige week leek het er nog op dat de socialisten van president Mitterrand aan 
een ,,come back" bezig waren. Niet genoeg om in de parlementsverkiezingen van 
zondag a.s. hun meerderheid in het parlement te behouden, dat is onmogelijk, ze
ker onder het nu ingevoerde proportionele stelsel. Maar wellicht genoeg om hun 
streefdoel van 30 t.h. van de stemmen en 200 zetels (op de 579) te halen. 

WELLICHT ook genoeg om 
de oppositie van neo-
gaulllstische RPR en libe

rale UDF van de 43 t.h. stemmen 
en absolute meerderheid in de Ka
mer af te houden. Een dergelijke 
uitslag zou president Mitterrand de 
sterkste troeven en grote bewe
gingsvrijheid hebben gegeven in 
het aanduiden van een nieuwe pre
mier, en het naar zijn hand zetten 
van de nieuwe regering. 

Kritiek op Joxe 
Dat elan lijkt sinds zaterdag ge

broken, door de ontvoering in 
West-Beiroet van een TV-ploeg 
van Antenne 2. Niet dat de Fransen 
hun regering de schuld geven voor 
de daden van extremistische sjiie
ten. Maar die nieuwe ontvoering, 
en de (vermoedelijke) dood van Mi
chel Seurat, die een jaar geleden al 
ontvoerd werd door de ,,Islamiti
sche Jihad", kunnen te maken 
hebben met een fout van de socia
listische regering, en in het biezon-
der minister van Binnenlandse Za
ken Pierre Joxe. Deze liet op 19 fe
bruari jl. twee Irakezen, sjiïtische 
opposanten van het regime in Bag
dad, aan Irak uitleveren. Gezien de 
oorlog met Iran waarin Irak al vijf 
jaar gewikkeld is wordt sjiïtische 
oppositie, zeker van mensen als de 
twee uitgeleverden die tot een in 
Teheran gevestigde organizatie 
behoren, vrijwel als hoogverraad 
beschouwd. Kort na de uitlevering 
werd gemeld dat één van de twee 
in Bagdad geëxecuteerd was Dat 
bericht is later door de Franse am
bassadeur aldaar ontkend, maar 
de boze sjiïtische reaktie erop kan 
tot de nieuwe ontvoeringen en de 
moord op Seurat geleid hebben. 

In Frankrijk zijn scherpe vragen 
gesteld waarom Joxe en zijn kabi
net met alerter geweest zijn over de. 
brede implikaties die de uitlevering 
van de ongewenste Irakezen kon 
hebben, en de regering kon, in de 
laatste week van de campagne, dat, 
soort blunder missen als kiespijn. 

Zeker omdat net daarvoor de za
ken er iets rooskleuriger waren 
gaan uitzien. De score van presi
dent Mitterrand in de peilingen was 
steil gestegen en de socialisten 
konden hopen dat dit ook in de ver
kiezingen van zondag zou 
meespelen. De stemintenties ten 
gunste van de socialistische partij 
van de president waren ool< 
gestaag geklommen, tot 28 t.h. De 
resultaten van het soberheidsbe-
leid, o m. een inflatie die van 14 
naar 4 t.h. is teruggebracht, de 
doorbraak van Frankrijk op ver
scheidene spitstechnologische ge
bieden, de erkenning dat de soci
alisten een reeks waardevolle her
vormingen hadden ingevoerd 
droegen tot die stijging bij. 

Franse traditie 
Tegen de regering van premier 

Fabius speelde en speelt in de 

eerste plaats het hoge, nu gestabi-
lizeerde, werkloosheidscijfer, en 
het, door de oppositie vaak over
dreven aangewakkerde, gevoel dat 

de staat zich wat teveel met alles 
mengt (tenslotte is staatsdirigisme 
een oude Franse traditie waar de 
gaullisten in 23 jaar bewind ook 

sterk aan meededen). Ook het ge
voel van toegenomen onveiligheid 
in de grote steden dreigt de PS 
stemmen te kosten. 

De affaire van de uitlevering van 
de twee Irakezen en de nieuwe ont
voeringen in West-Beiroet zijn 
extra-koren op de molen van de op
positie al hebben de meeste oppo
sitieleiders zich ervoor gehoed die 
zaak uit te buiten. Maar de indruk 
dat de regering geblunderd heeft 
kan een voor de PS negatieve 
weerslag bij het kiezerspubliek 
hebben en in die zin zijn met de vier 
Franse TV-mensen in West-Beiroet 
ook enigszins de Franse verkiezin
gen gegijzeld. H. Oosterhuys 

Luistert Mitterrand naar stem 
van de kiezers ? 

Na een bezoek aan de Sahara-republiek 

Zal het Westen respeict 
opbrengen? 

Tot nog toe bekommerde Europa, op enkele uitzon
deringen na, zich weinig om het lot van het Sahraoui-
volk dat op 27 februari de verjaardag vierde van zijn 
staat: de Demokratische Arabische Republiek Saha
ra (D.A.R.S.). 

Gewezen VU-kamerlid Raf Declercq was aanwezig. 
Hij vertelt zijn ervaringen. 

DE D.A.R.S. is de vrucht van 
de harde strijd tegen het 
voormalig Spaanse koloni

alisme en het huidige Marokkaan
se bezettingsregime Niet minder 
dan 542 afgevaardigen waren sa
men met veel persmensen en TV-
ploegen uit allerlei landen van de 
wereld op deze viering aanwezig. 

Het Sahraoui-
volk 

Het levenskrachtige Sahraoui-
volk heeft, ondanks de voortduren
de strijd tegen het veel machtiger 
Marokko, steeds bewezen een mo

derne staat te kunnen uitbouwen. 
De jongste jaren werd heel wat ver
wezenlijkt. Op het feest was de he
le begeesterde bevolking aanwe
zig en alleen reeds de vrouwen 
zorgden voor een enig schouwspel 
door hun helle en kleurrijke 
woestijnkledij. 

Het meest overtuigende en aan
doenlijke van dit défilé waren de 
duizenden goed verzorgde, netjes 
geklede kinderen die al spelend, 
dansend en zingend hun verlan
gen naar vrede uitdrukten. Opval
lend waren ook de vele vrouwelij
ke soldaten die verbeten hun offer
bereidheid uitschreeuwden. 

Vreselijk is het voor een volk ook 
zijn vrouwen van jongsaf te moeten 
bewapenen teneinde zijn vrijheid te 
behouden In zijn geheel een be
wonderenswaardig volk dat tot de 
verhevendste voorbeelden van 
moed en zelfopoffering m staat is. 

Onwezenlijk mooi 
Hier ervaart men hoe diep en tra

gisch een oorlog is. De onzeker
heid, het wachten, de alomtegen
woordige vrees. Je merkt het in het 
verloren staren, wie weet naar wel
ke beelden, van de soldaten en de 
ouderen. Je merkt het aan de vrou
wen die, spijts hun intense inspan
ningen om vrolijk en gastvrij over te 
komen, niet verhelen hoe de angst 
om de zoon of de man in hun ogen 
brandt. Je merkt het aan de vroe
grijpe jongeren bij wie de tragiek 
van de toestand een domper op 
hun jolijt heeft geplaatst. 

Toch lopen zij met hun mizerie 
niet te koop en ontvangen hun 
gasten volgens de aloude gebrui
ken. De dansen die zij opvoeren 
zijn erg verscheiden, het oerritme 

Aan voll<se belangstelling ontbrak tiet niet op feest van de Demokratische 
Arabische Republiek Sahara ! 

zit diep in hun bloed. Zelfs heel klei
ne kinderen dansen naast hun 
moeder met de gepaste bewegin
gen en gebaren. De jonge vrou
wen, vaak onwezenlijk mooi, dan
sen echt gracieus. Tam-tams en 
hoge keelgeluiden van de omzit-
tenden zorgen voor een obsede
rende begeleiding. 

Wind en zand 
De zandstorm die een dag lang 

woedde werd spelbreker. Een 
overdekte tentoonstelling van knap 
ambachtelijk werk, waaronder 
prachtige tapijten en weefsels, ging 
de lucht in. Zielig was de vernieling 
van het werk van zovele kinderen; 
hier en daar stak een zelfgemaakt 
beestje nog de kop of staart uit het 
zand omhoog. Maar de muziek, de 
dans, de zang van de schoolkinde
ren gingen voort. Ook al kon je 
geen tien meter lopen zonder dat je 
afgedekte ogen vol woestijnstof za
ten en het zand tussen je tanden 
knarste. 

In dit land werden de jongste ja
ren groententuinen aangelegd: 
water is op vier meter diep te vin
den en vormt geen probleem. Het 
zijn vooral de wind en het meege-
dreven zand die alles verdorren. 
Afschermen door muren en hagen 
is de eerste vereiste om iets te kun
nen kweken. Geld bestaat er niet, 
dus ook geen klassieke handel. De 
hogere officier valt niet te onder
scheiden van de gewone soldaat. 

Bittere vragen 
Alles bij elkaar was het een boei

ende ervaring. De woestijn is als de 
zee, enig mooi en boeiend De vlug 
veranderende luchten vooral 's 
morgens en 's avonds zijn onver
getelijk. In legerjeeps worden de 
lange afstanden gereden langs 
pisten die heel dikwijls moeilijk te 
onderscheiden vallen van de rest 
van het landschap. Kilometers op 
en neer, het overtreft je stoutste 
kinderdromen over schommelen... 

Tijdens de terugreis in eën oude 
legervliegtuig — je zit drie uur als 
een dronken duil<boot varende in 
een oceaan van lawaai — overvalt 
mij een bittere bedenking. Wat zul
len onze Westerse diplomaten uit
spoken om Marokko tot bezinning 
te brengen? Wat vermogen zij te
gen de macht en het geld die als 
gieren op de rijkdom van de bodem 
van het Sahraoui-volk azen? Zul
len ZIJ het nodige respekt opbren
gen voor een volk dat vecht voor 
zijn vrijheid, onderde leuze: „Gans 
het vaderland of het martelaar
schap"? 

Raf Declercq 
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Eén jaar volksnationale strijd/2 

Parijs blijft 
onverbiddeiiijlc 

Boer uit de Aostavallei 

In de eerste aflevering van dit jaaroverzicht schetste 
Karel Jansegers een beeld van de binnen (en even bui
ten) de Spaanse staatsgrenzen levende volkeren. 

In aflevering 2 bekijkt onze medewerker niet alleen 
de niet-Franse volkeren binnen de Franse vijfhoek, 
maar ook de Franstaligen in Frankrijk, Zwitserland, Ita
lië en België. 

AFLEVERING 1 werd afgeslo
ten bij de Katalanen binnen 
Spanje, een volk dat taal

kundig verwant Is met de Okslta-
nen. De Oksltaan- nationale herle-
vingsbeweglng bevindt zich nog in 
een hoofdzakelijk kultureel stadi
um. De meest bekende Oksitaans-
nationale partij is „Volem Vivre al 
Pais". Tijdens kantonale verkiezin
gen in maart 1985 haalde haar 
voorzitter in het kanton St. Julien 
Ch. (Auvergne) niet minder dan 
46,5 %. Het is de eerste maal dat 
een Oksitaans-nationale partij een 
zo hoog percentage haalt. Er daag
den trouwens 12 uitgesproken 
Oksitaans-gezinde kandidaten op, 
tegenover slechts 3 in 1982 en 1 in 
1979. 

In en rond Italië 
Op 7 oogst nam de Franse mi

nisterraad een aantal maatregelen 
ten gunste van wat daar,,gewest-
talen" heet. In beginsel gelden de
ze maatregelen evengoed voor Ok-
sitanen. Kultuurminister Lang had 
er zich voor ingezet. Het heeft met 
belet dat nauwelijks enkele dagen 
later de Oksitaanstalige program
ma's van Radio ,,France Proven
ce" van de populaire FM-golflengte 
naar de weinig beluisterde midden
golf verwezen werden door Parijse 
,,technici"! 

Ook in Italië wonen Oksitanen. 
Op 1 oogst diende senator Fosson 
in het Italiaanse parlement een 
wetsvoorstel in „ter bevordering 
van taal en kuituur van de Oksi-
taanse minderheid in Italië". 

De Korsikanen zijn qua taal veel 
meer met de Italianen dan met de 
Oksitanen venwant, ook al willen ze 
hef met weten. Op hun eiland blijft 
het rommelen zonder dat er iets 
noemenswaardigs verandert. 

De Italianen hebben vari nie
mand te lijden; zij doen anderen 
lijden... 

Onder meer de Sarden. Maar het 
volksbewustzijn van dit oud, al 
vroeg geromaniseerd volk, is snel 
aan het toenemen. De provinciale 
en gemeentelijke verkiezingen van 
half mei werden op Sardinië ge
wonnen door de nationalistische 
,,Partito Sardo d'Azione", de par
tij van EVA-Europarlementslid Mi-
chele Columbu. Procentueel bete
kende de winst 10 % (van 5 naar 
10), m aantal zetels 14 (van 4 m 
1980, naar 18!). 

Alhoewel Frankrijk inzake be
handeling van nationale minderhe
den het onverbiddellijkste land van 
West-Europa blijft, werd verleden 
jaar toch een kleine opening naar 
wat meer verdraagzaamheid ge
maakt. Kultuurminister Lang kon
digde de oprichting aan van een 
nationale raad voor talen en kuitu
ren (,,Conseil national des langues 
de France"). 

Deze Raad zal moeten nagaan 
welke de noden van de verschillen-

Buiten Frankrijk wonen in Euro
pa nog Fransen in Zwitserland, Ita
lië en België. Die van Zwitserland 
hebben van zich weinig laten ho
ren, tenzij door hun protesten te
gen hun ministervan Buitenlandse 
Zaken (zelf nochtans uit Romaans 
Zwitserland) die gemeend had dat 
Zwitserland met diende deel te ne
men aan een top van frènstalige 
landen (België vond van wel). Uit-

Rome ligt zo ver weg en Parijs heeft zorgen 
genoeg! 

de volksgroepen zijn en instaan 
vooreen,,dialoog" met de betrok
ken besturen op verscheidene 
vlakken. Er wordt in dit verband 
zelfs openlijk gesproken over een 
nieuwe talenpolitiek en over ,,het 
afwijzen van elk kultureel kolonia
lisme". 

Weinig bedreigde 
Fransen 

Het wijst zeker op een wijziging 
in de mentaliteit, althans van links. 
Maar het kan geen kwaad, te be
denken dat 

- een Raad te Parijs veel minder 
inhoudt dan meer armslag ter 
plaatse; 

- de inheemse volksgroepen op 
dezelfde voet gesteld worden als 
gastarbeiders; 

- het begrip ,,gewestelijke taal" 
zeer eng geïnterpreteerd wordt; zo 
zal wel Westvlaams erkend worden 
maar niet Nederlands, Elzassisch 
maar niet Duits. 

Op 7 oogst werd door de mi
nisterraad tot de mogelijkheid 
beslist om tweetalige borden aan te 
brengen bij het binnenkomen van 
steden en dorpen (dit behoort tot de 
bevoegdheid van de gemeente
raden). 

Daar staat tegenover dat de 
Franse regering een stap gezet 
heeft die een ontwikkeling in regi-
onalistische richting tegengaat Zij 
kon, voor de verkiezing van ge
westelijke Raden (,,Conseils Régi-
onaux") het kader van de departe
menten kiezen of dat van ge
westen. ZIJ heeft voor departe
menten gekozen: schrik voor een 
mogelijke vorm van federalisme! 

In de herfst liet minister Lang 
weer van zich horen door in een 
bnef aan de ,,Haute Autorité de la 
Communication Audiovisuelle" 
zijn ongenoegen te uiten over het 
onnadenkend en overbodig ge
bruik van Engelse woorden alsook 
over de overdreven aandacht voor 
Angelsaksische muziek. 

eindelijk is hij op zijn standpunt 
moeten terugkomen. 

Die van Italië, die in de Aoste-
vallei wonen, hebben zwaarder 
zorgen. Zij beschikken wel over 
een zwak autonomiestatuut maar 
moeten opboksen tegen een sabo
terende Italiaanse staat, een ster
ke Italiaanse inwijking en een ver
zwakt volksbewustzijn. Op 12 mei 
waren er in Italië gemeenteraads
verkiezingen. De U.V. (Union Val-
dótaine) — praktisch de enige partij 

die opkomt voor de Fransen — 
boekte in de zwaar door ver-
italiaansing bedreigde hoofdstad 
Aoste een licht verlies (1 zetel), in 
de landelijke gemeenten daarente
gen, bijna overal lichte winst. 

Nieuwe 
„Part! Wallon" 

Dit IS met de plaats om uit te ma
ken of de Walen, ethnisch-
'kultureel, Fransen zijn dan wel een 
afzonderlijk volk. Meestal laten zij 
zelf graag geloven dat zij eigenlijk 
Belgische Fransen zijn, die welis
waar liefst hun eigen potje koken. 
Wij eerbiedigen hier dit standpunt. 
Terwijl hun ekonomische en demo
grafische positie in België verder 
afbrokkelt, blijft hun politieke 
macht sterk, buiten verhouding tot 
hun getal. In de grensgebieden 
met Neder- en Hoogduitse bevol
king behouden zij hun kultureel 
overwicht en een aantal weder
rechtelijke machtsposities. 

Opvallend is wel dat in het meng-
gebied Brussel de Walen beginnen 
op te treden zoals de Vlamingen 
vóór twintig jaren: met het ontrafe
len van taaitoestanden en het be
pleiten van maatregelen die zij, zo
lang de Vlamingen die opeisten, 
hatelijk en belachelijk vonden. Zo 
is er verleden jaar heel wat herrie 
geweest rond hettaalonevenwicht 
bij de Belgische diplomaten. Alhoe
wel het vooral aan te geringe be
langstelling, vooral te geringe ta
lenkennis van Waalse kandidaten 
te wijten is en voor het eerst in de 
geschiedenis van België voorkomt, 
schopten de Walen er schandaal 
over en kwam de Vlaamse minister 
van Buitenlandse Zaken er dadelijk 
aan tegemoet. 

Dat de administratie van het 
Waalse Gewest naar Namen ver
huist is een teken des tijds. Het te
kent namelijk een strekking tot te-
rugplooiing op Wallonië: als België 
geen door Walen beheerst land 
meer kan zijn, dan houdt hun Bel
gisch patriotisme ook op. 

Een teken in dezelfde zin is de 
stichting, op 23 juni 1985, vaneen 
nieuwe ,,Parti Wallon", die niets 
minder dan de onafhankelijkheid 
van Wallonië als doel heeft. 

De wetgevende verkiezingen 
van 13 oktober schonken deze par
tij weliswaar geen enkele zetel. 
Nog merkwaardiger is dat het 
Waals-nationale Rassemblement 
Wallon van de kaart verdween en 
dat, te Brussel, het meer anti-
Vlaamse dan pro-Franse en meer 
pro-Franse dan pro-Waalse FDF in
eenstortte. Anderzijds zijn de ge
wone Waalse partijen warempel 
chauvinistisch genoeg. 

Bretoens dinamiet... 
Eén van de vreemde volksgroe

pen die de Franse staat in zijn ijze
ren greep houdt is die der Bretoe
nen. Ofschoon politiek zwak geor
ganiseerd en hoewel hun muzikale 
herleving schijnt weg te ebben zit 
er nog dinamiet in dit volk. Soms in 
de letterlijke zin van het woord Zo
als in juni die man te Guingamp 
moest ondervinden, die enkele ont-
ploffingstuigen had vervaardigd 
maar er zelf mee aan zijn einde 
kwam. Het ging waarschijnlijk om 
een nationalistische vrijschutter. 
Het huis van de adjunkt-
burgemeester en een kantoor van 
het Arbeidsbureau gingen er ook 
aan. Naast wanhoopsdaden als de
ze viel toch ook een lichtstraal in de 
Bretoense duisternis. Begin oogst 
kondigde de reeds vernoemde mi
nister Lang te Lorient aan dat, in 
het raam van zijn nieuwe taalpoli-
tiek, een CAPES (certificat d'apti-
tude au professorat d'enseigne-
ment secondaire = bekwaam-
heidsgetuigeschrift voor secundair 
onderwijs) voor gewesttalen zal in
gevoerd worden. Hij voegde er bij 
dat de eerste wedstrijd met het oog 
hierop in 1986 zal georganiseerd 
worden en wel voor het vak Bre
toens. Het is een druppel op de he
te plaat van het volledig verfranste 
onderwijs, maar wie weet hoe een 
koe een haas vangt. 

Zolang de politieke Bretoense 
beweging, die dan nog verdeeld 
optreedt, niet meer dan 4 % van de 
stemmen haalt, zoals bij de kanton
nale verkiezingen in maart '85, zul
len de Franse machthebbers daar 
niet veel druppels aan toevoegen. 

Karel Jansegers 
(vervolgt) 

TÜWÜ?^!^"^" "m-a'iiiiMii»" 

Van onze Friese medewerker 

Wiegel-wissel gaat 
(net) niet door 

DEN HAAG - Voric^ week dinsdag werd de Neder-
iandse politiek opgeschaktdoor het bericht dat Hans 
Wieg&tzoiJ terugkeren in de landelijke politiek. De 
weinig suksesvolfe lijsttrekker van de VVD, Ed Nij-
peis, kondigde op een voorbarige perskonferentie 
aan dat de Friese Kommisaris der Koningen (gouver
neur) Wiegel de opengevallen plaats van de overle
denminister van Binnenlandse Zaken Rietkerk zou 
innemen. 

NDANKS de menmg van 
Immtsterprestdent Ruud 
Lubbers dat het eigenlijk 

met nodig was om de opengevallen 
plaats te bezetten voor de verkiezin
gen van met. hoopte de VVD met 
een tn het land populaire minister 
Wiegel het stemmenverlies nog 
enigszins m te perken 

,,Nieuwigheid" 
Wiegel presenteerde zelf de 

konstruktiedat hij eerste, voor een 

paar maanden de partij zou heipen ' 
om vervolgens weer terug te keren 
naar Friesland Een nieuwigheid in 
de Nederlandse demokratie waar 
hoofd redakteuren, staatsrechtelij ke 
geleerden en poiittci van de Frysk 
Nasjonale Partij eensgezind over 
heen vielen De gezaghebbende 
prof J Vissprakzeltsovereenuit-
hotling van de demokratie 

Hans Wiegel raakte m een lastig 
parket Daags na mtervieuws waa
rin hij verkondigde dat, ztjn eerste 

loyaliteit" — wat de man daar dan 
ook mee mag bedoelen — m Fries
land ligt, kreeg hijvan de Friese Sta
ter» te horen dat hij na vertrek niet 
meer hoefdeterug te komen Klem 
Links maakte zich zetfs vrolijk over 
de mogelijkheid nu een Friestalige 
kommjssans te kunnen krijgen 

Overspannen 
Het gmg allemaal niet door Een 

bleke Hans Wiegel kondigde een 
paar dagen later aan .zijn belofte 
aan Friesland ' na te komen en te 
blijven, Eén van de oorzaken moet 
gezocht worden m de gezondheid 
van de kommissans, die in de zo
mer van 1985 overspannen uitviel 

Blijft de vraag openstaan of iemand 
die blijkbaar lichamelijk te zwak is 
om minister van Binnenlandse Za
ken te worden, wel sterk genoeg is 
om Friesland te regeren De om 
duistere redenen zopoputatre, mi
nister" Wiegel heeft veel van een 
kneusje 

<OPF) 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 15 maart 
D BRT1 - 14.45 
Milaan-San Remo, reportage 
D BRT1 - 18.05 
Stad op stelten, Dendermonde-
Beringen 
D BRT1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT1 - 20.20 
Paul Daniels, goochelaar 
n BRT1 - 21.00 
Losgeld, film 
D BRT1 - 22.30 
Sport op zaterdag 
D Ned. 1 - 19.00 
Countdown, pop en rock 
D Ned. 1 - 20.28 
Miami Vice, serie 
D Ned. 1 - 21.15 
Rur, praatshow 
D Ned. 1 - 22.00 
Der Fall Bachmeier, film 
• Ned. 2 - 19.40 
Gold Rush, kwis 
D Ned. 2 - 20.20 
De F.O.-show 
D Ned. 2 - 21.20 
Sportpanorama 
D Ned. 2 - 21.50 
Willinks kopstukken, dok. 
D Ned. 2 - 23.10 
Schiet niet op de tandarts, film 

Zondag 16 maart 
D BRT1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT1 - 14.30 
Voor boer en tuinder, info 
D BRT1 - 15.00 
Kwizien, kooktip 
D BRT1 - 15.20 
De notenkraker, jeugdfilm 
D BRT1 - 15.45 
Comedy Capers, om te lachen 
D BRT1 - 16.00 
Aquarium, kortfilm 
D BRT1 - 16.10 
Kunstturnen, reportage 
D BRT1 - 17.00 
Rubens, schilderen diplomaat; her
haling serie 
D BRT1 - 18.20 
Leven... en laten leven, natuurkwis 
D BRT1 - 20.35 
Het pleintje, serie 
D BRT1 • 21.15 
Beeldende kunst in België 1986, 
debat 

D BRT1 - 22.15 
Panorama, de Franse parlementsver
kiezingen 
D Ned. 1 - 15.55 
De mysterieuze reis van Sinbad, film 
D Ned. 1 - 20.10 
Soundmix-playbackshow 
D Ned. 1 - 21.20 
In 't holst van de nacht, serie 
D Ned. 1 - 22.10 
De ver van mijn bed show, praatpro
gramma 
D Ned. 2 - 20.10 
Laurel en Hardy, om te lachen 
D Ned, 2 - 20.32 
Van Kooten en De Bie, satire 
D Ned. 2 - 21.33 
Gouden bergen, over geld 
D Ned. 2 - 22.28 

Peter Falk en Alan Arkin raken in „The In-Laws" (Schiet niet op de tan
darts) verzeild in uitzichtloze situaties. Zaterdag 15 maart op Ned. 2 

om 23u. 10. 

Ja, jol; toneel 
D Ned. 2 - 23.40 
Le passé muraille, videofilm 
D RTB1 - 12.00 
Faire le point, debat 

Maandag 17 maart 
D BRT1 - 18.05 
Merlina, serie 
D BRT1 - 18.30 
De blauwe planeet, dok. serie 
D BRT1 - 20.10 
Het verre paradijs, serie 
D BRT1 - 21.00 
A song for Ireland, koncert 
D BRT1 - 21.50 
Horizon, wetenschappelijke info 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, sene 
D BRT2 - 20.20 
Extra-time 
D BRT2 - 21.35 
Blikvanger, mode-info 
D Ned. 1 - 19.05 
The A-team, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Rondje Ralph, om te lachen 
D Ned. 1 - 21.00 
De Tros TV-show 
D Ned. 1 - 22.10 
Gemeenteraadsverkiezingen, info 
D Ned. 1 - 22.50 
Kinderen van Nairobi, dok. 
D Ned. 1 - 23.05 
Derrick, serie 
D Ned. 2 - 19.27 
Bij Koos, kwis 
D Ned. 2 - 20.37 
De speurder, serie 
D Ned. 2 - 21.27 
Een Hollandse erfenis, dok. 
D Ned. 2 - 22.07 
Den Haag morgen, debat 
D RTB1 - 20.05 
Danton, film en debat over de Republi
keinse Macht 

Dinsdag 18 maart 
D BRT1 - 18.30 
Er was eens... het heelal, serie 
D BRT1 - 18.55 
Audiovisuele middelen, info 
D BRT1 - 20.25 
I.Q., kwis 
D BRT1 - 20.55 
Labyrint, over het federalisme en Her
man Vos 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 

Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
De kleine waarheid, serie 
D BRT2 - 21.30 
IVlike, o.a. Toon Van Overstraeten 
D BRT2 - 22.45 
W.K.-Kunstrijden op de schaats, re
portage 
n Ned. 1 - 19.00 
The Cosby show, serie 
D Ned. 1 - 19.25 
De zonen van de Roze Panter, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
It's all in the game, komputerkwis 
D Ned. 1 - 21.20 
Farce majeure, satire 
D Ned. 1 - 21.50 
Hier en nu, info 
D Ned. 1 - 22.30 
Hill street blues, serie 
D Ned. 2 - 19.12 
Snuiters, praatshow 
D Ned. 2 - 19.37 
Kenmerk, info 
D Ned. 2 - 20.00 
De gemeenteraadsverkiezingen, info 
D Ned. 2 - 20.55 
Den Haag vandaag 
D Ned. 2 - 21.35 
Panoramiek, info 

Woensd. 19 maart 
D BRT1 - 18.10 
Zeppelin, jeugdinfo 
D BRT1 - 18.35 
Xenon, serie 
D BRT1 - 19.00 
Gezondheid, Info 
D BRT1 - 20.10 
Namen noemen, kwis 
D BRT1 - 21.00 
Wie schrijft die blijft, boekeninfo 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Uit je doppen, info 
D BRT2 - 20.20 
Fijn bedacht, film 
D Ned. 1 - 16.35 
Dieren van de zon, natuurserie 
D Ned. 1 - 17.46 
De Smurfen, stripserie 
D Ned. 1 - 19.34 
Achter het nieuws, info 
D Ned. 1 - 20.28 
Juventus-Barcelona, reportage 
D Ned. 1 - 22.15 
Achter het nieuws, info 
D Ned. 1 - 22.25 
Sonja op woensdag, praatshow 
D Ned. 2 - 19.12 
Gemeenteraadsverkiezingen 1986, 
avondvullend programma 

Donderd. 20 maart 
D BRT1 - 14.00 
Schooltelevisie 
D BRT1 - 18.10 
De Smurfen, stripserie 
D BRT1 - 18.35 
Filmbrieven, serie 
D BRT1 - 19.05 
Kwizien, kooktip 
D BRT1 - 20.20 
Hoger Lager, kaartspel 
D BRT1 - 20.55 
Panorama, info 
D BRT1 - 21.45 
Dallas, sene 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Tennis en schaatsen, reportage 
D Ned. 1 - 19.00 
De familie Robinson, sene 
D Ned. 1 - 19.25 
Het leed dat lepra heet, dok. 
D Ned. 1 - 20.28 
Hulp gevraagd, film 
D Ned. 1 - 21.15 
De vrije val..., diskussie 
D Ned. 1 - 22.45 
Muzikale ontmoetingen 
D Ned. 2 - 19.12 
Tussen kunst en kitsch 
D Ned. 2 - 19.55 
Vinger aan de pols, medische info 
D Ned. 2 - 20.30 
Reis om de wereld in 80 vragen, kwis 
D Ned. 2 - 21.35 
Opsporing verzocht 

Vrijdag 21 maart 
D BRT1 - 14.00 
Schooltelevisie 
D BRT1 - 18.10 
Prikballon, kinderinfo 
D BRT1 - 18.25 
Star trek, SF-serie 
D BRT1 - 20.15 
Als een wereld zo groot, waar uw vlag 
staat geplant, dok. serie 
D BRT1 - 21.15 
Goede vrienden, serie 
D BRT1 - 21.45 
Mezza Musica, lichtklassiek 
D BRT2 - 19.00 
1 Week sport 
D BRT2 - 19.27 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
Premiere, filminfo 
D BRT2 - 21.15 
Tennis en schaatsen, reportage 
D Ned. 1 - 19.00 
Wordt vervolgd, strip 
D Ned. 1 - 20.28 
Kant, serie 
D Ned. 1 - 21.20 
„S"Plonnen, nieuwe serie 
D Ned. 1 - 22.10 
Televizier, aktualiteiten 
D Ned. 1 - 22.40 
M.A.S.H., serie 
D Ned. 1 - 23.05 
Karel van de Graaf, praatprogramma 
D Ned. 1 - 23.40 
Sportpanorama 
D Ned. 2 - 19.12 
Schoolplein, voor scholieren 
D Ned. 2 - 20.00 
Girls on top, serie 
D Ned. 2 - 20.25 
Bodylijn, lichaamsverzorging 
D Ned. 2 - 20.50 
Paravisie, over hypnose 
D Ned. 2 - 21.20 
The story of... Queen, portret 
D Ned. 2 - 22.45 
Het hoge woord, lit info 
D Ned. 2 - 23.35 
The Scorpio letters, film 

Een film 
per dag^ 

Zaterdag 15 maart 
Schiet niet op de tandarts 

Amerik. komische film met o.a. Peter 
Falk, Alan Arkin, e.a. Zonder een schot 
te lossen overvalt een bende een geld
transportwagen. Het is de belagers niet 
zozeer om het geld te doen als wel om 
de drukvormen van de bankbiljetten. 
(Ned. 2 om 23.10 u.) 

Zondag 16 maart 
De mysterieuze reis van Sinbad 

Sprookjesachtige figuren komen tot 
leven in ,,The Golden Voyage of Sin
bad", een Amerik. avonturenfilm uit 
1974. Zeeman Sinbad, prins van Bag
dad, reist met de Grootvizier en de 
beeldschone Margiana naar het verbo
den eiland Lemurië, waarde gevaarlij
ke prins Koura regeert met de hulp van 
boze geesten. (Ned. 1 om 15.55 u.) 

Maandag 17 maart 
Danton 

Frans-Poolse film van Andrzej Waj-
da uit 1982 met o.a. Gérard Depardieu. 
Het is 5 september 1793. Op voorstel 
van Robespierre komt een waar schrik
bewind tot stand en de executues vol
gen elkaar in hoog tempo op. (RTBF1 
om 20.05 u.) 

Dinsdag 18 maart 
Le garde du corps 

In de Franse komische thriller uit 
1983 wordt Jane Birkin het hof gemaakt 
door Gérard Jugnot. Zij is speciaal uit 
Engeland overgekomen om een studie 
te maken over de Fransen en het huwe
lijk... (RTL om 20.05 u.) 

Woensd. 19 maart 
Superman II 

Amerik. SF-film van Richard Lester. 
Drie jonge Krytonse schurken bedrei
gen de aarde met bovennatuurlijke 
krachten terwijl de ,,Man van Staal" 
zwicht voor de charmes van Lois La
ne... (RTL om 21 u.) 

Donderd. 20 maart 
VIvement DImanche 

Franse politiefilm van Truffaut uit 
1983 met o.a. Fanny Ardant en Jean-
LouisTrintignant. Dedirekteurvan een 
immobiliënmaatschappij wordt ver
dacht van de moord op zijn vrouw en 
haar minnaar. Hij besluit de zaak zelf te 
onderzoeken en zijn onschuld te bewij
zen. (RTBF 1 om 20.25 u.) 

Vrijdag 21 maart 
The Scorpio Letters 

Een Amerikaanse geheimagent moet 
in opdracht van het hoofd van de Engel
se inlichtingendienst Burr een groep af
persers onder leiding van de mysterieu
ze Scorpio uitschakelen. (Ned. 2 om 
23.35 u.) 
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I 
In de schaduw 

van de kerk van 
Smt-Kwintens-
Lennjk staan drie 
kruisen die herin
neren aan de fami
lie De Gronckel. 
Het middelste aan 

^ ^ ^ j ^ advokaat Franci-
^ ^ • ^ ^ A scus Josephus, al-

^ ^ ^ ^ ^ V hier op 6 maart 
^ ^ B ^ ^ ^ 1816 geboren en te 

• ^ ^ ^ Brussel overleden 
^ ^ ^ op 3 maart 1871. 
^^^Ê oie ene gebeurtenis 

was verleden week 
170 )aar oud, de an

dere 115 jaar. De Gronckel was geen 
echt kind van de streek want vader, 
een geneesheer, stamde uit Bonhei
den. Frans studeerde Rechten te 
Brussel en m Heidelberg, ging aan de 
Brusselse balie en was ook nog pro
vincieraadslid. Maar waarom 
stilstaan bij vergeten verjaardagen? 
Omdat De Gronckel de meesterlijke 
uitvinder is geweest van een land. 
Lange tijd bleef /«y alleen op de hoog
te van zijn uitvinding want het duur
de tot de twintiger jaren van deze 
eeuw eer het brede publiek echt goed 
wist om welk land het precies ging. 

Oh, het is met nieuw dat voortva
rende mannen een land uitvinden. 50 
jaar na De Gronckel zou Omer Wattez 
de Vlaamse Ardennen bedenken en 
beschrijven. Maar wat was nu wel het 
land dat De Gronckel uit de duim had 
gezogen? Wat bezielde een jonge
man in het België dat nog natrilde van 
de Stomme van Portici om met een 
eigen land voor de pinnen te komen ? 

Twyfel-
loos? 

Het midden van vorige eeuw: de 
eerste Vlaamse reakties tegen de 
Belgische staat krijgen vorm. Strijd
bare flaminganten (Willems, David, 
Snellaert...) roeren üe grieventrom-
mel, Conscience zit vooraan in de 
boekenkast. Student De Gronckel 
bleef niet onbewogen voor deze dei
ning. In eigen gemeente had de 
Vlaamsgezinde baron de Saint-
Genois m geschrift en daad aange
toond dat de taelgansch het Volk is. 
Dwepen met deze nieuwlichters lag 
De Gronckel wel. Maar iets zat hem 
dwars, medestudenten pochten met 
hun historische gouw terwijl hij ver
legen zat met zijn geboortestreek; 
een onduidelijk niemandsland lussen 
Vlaanderen en Brabant. Maar geen 
nood: dan maar het Pajottenland uit
gevonden. De snuggerd stoffeerde 
zijn land met dorpen uit aangrenzen
de landen, uit aanpalende meierijen, 
zelfs uit het verderop gelegen Vlaan
deren. Noemde het een uytgebreyd 
en belangryk gewest van ons land dat 
nog zyne zeeden en gewoonten be
houden heeft en gaf er een volledige 
beschryvinge van... Deze verschijnt, 
naar de mode van die tijd, in schuif-
kes in de Gentse krant De Vaderlan
der. Auteur is niet De Gronckel maar 
Franciscus Twyfelloos... 

Meer dan een eeuw na de uitvin
ding buigen heem- en andere kundi-
gen zich — een glas geuze in de hand 
—nog over het probleem. Sommigen 
durven beweren dat het om een goe
de grap ging, anderen ontwikkelen 
heuse teorieen. Maar allen kunnen 
niet ontkennen dat het spitsvondig 
studentje een schim heeft weten op 
te fokken tot een natuurlijke streek, 
waaraan zovelen met hart en ziel ver
knocht zijn. Om van de maag maar te 
zwijgen! • 

W^i 11 

doot-de-weie^ 

De oude Romeinen waren er al dol op en kippen zijn 
nu eenmaal geen zeldzaamheid. Eieren behoren dus 
ongetwijfeld al vele eeuwen tot de,,dagelijkse kost" in 
heel Europa, zoniet in de hele wereld. In het begin van 
de zestiger jaren werd het ei omwille van zijn eiwit, en 
vitamines zelfs als een soort van,,Levenselixir" beju
beld. Maar in dat overgeïdealiseerde beeld is later wel 
enigszins de mot gekomen: eieren bevatten namelijk 
ook nogal wat cholesterol en verzadigd vet. 

AAR laten we geen on
heilsprofeten zijn als dat 
met nodig is, een eitje op 

tijd en stond is best gezond en kan 
nog heel lekker zijn ook Maar dan 
wel liefst een scharrelei en met zo'n 
om vele redenen verwerpelijk pro-
dukt uit de legbatterij 

Een eitje koken is wellicht de 
simpelstebereidmgsvorm Enoch, 
het hoeft beslist met met de krono-
meter in de hand De versheid en 
de grootte van het ei bepalen hoe 
de inhoud zich bij het koken zal ge
dragen Een ei zal,,zacht gekookt" 
zijn als u het ei zacht in kokend wa
ter laat zakken en het dne tot dnee-
neenhalve minuut laat koken Bij 
vers geraapte eieren mag daar 'n 
minuutje bij, omdat het wit hiervan 
iets moeilijker stolt Een hard ge
kookt ei vraagt 10 minuten kooktijd 
en kan natuurlijk op vele wijzen zo 

gegeten worden, maar wordt veel 
lekkerder als u het bestrooit met 
een weimg komijn of wat gehakte 
muntblaadjes of kruid met dragon 

Omdat het wit goed samenhangt 
zijn verse eieren vooral ,,gepo
cheerd" erg lekker U pocheert een 
ei het best aldus breek een ei m 
een kopje en laat het heel voorzich
tig in net kokend water glijden dat 
u heel even volop aan de kook 
brengt Neem dan de pan van het 
vuur, doe er het deksel op en laat 
het ei zo'n kleine 4 minuten staan 
Schep het gepocheerde ei met een 
schuimspaan uit het water Hoed u 
voor moderne ,,pocheerpannen" 
die de eieren eigenlijk stomen, wat 
lang met zo lekker is als echt gepo
cheerde eieren Gepocheerde eie
ren doen het uitstekend bij of onder 
allerlei groenten, maar ook op ge
roosterd brood (Vervolgt) 

(/^«y^,„ 
Amper 13 juiste antwoorden op onze opgave num

mer 119. Wij zochten het gedicht ,,Dit huis, voor mij, 
is lijk de moederschoot" van Marnix Gijsen (1899-
1984). Ruth Van Dijk uit de Vrijheidslaan 53 te 3570 
Peer is deze week de gelukkige winnares van ons we
kelijkse spelletje: eerstdaags ontvangt deze dame een 
boekenpakket. Proficiat. 

D E anderen hoeven met te 
treuren vermits onmiddel
lijk een nieuwe opgave 

volgt Aan U om te vinden wie on
derstaand gedicht schreef en hoe 
de precieze titel ervan luidt Eén 
tipje"? Het klinkt erg Bijbels 

De handen van haar mond heeft zij 
gevouwen, 
de lippen van haar armen in ver
trouwen 
opengedaan en 't hart van haar ge
zicht 
heeft ZIJ herkennend op mijn hart 
gericht 

Haar ogen die mij openlijk genegen 
Zijn, zeggen wat haar lichaam 
houdt verzwegen, 

haar stem die mij bij mijn geboorte 
noemt 
heeft mij voortaan tot horigheid ge
doemd 

ZIJ zegt mijn naam en ik herhaal de 
hare, 
WIJ zullen elkaar voor elkaar be
waren, 
maar zij vooral houdt mij voor mij 
gereed 
omdat ZIJ mijn geheim van buiten 
weet 

Uw oplossing is bij ons welkom 
tot en met maandag 24 maart a s 
Op het bekende adres WIJ, 
,,Meespelen (121)", Barrikaden-
plem 12, 1000 Brussel Veel 
plezier I 
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^nihoudB/i 
De tentoonstelling Fenicische Kunst die nog tot 6 mei 

in de mooie ruimte van de Generale Bank (Ra-
vensteinstraat 29, Brussel) loopt, is om vele redenen 
een bezoek beslist waard. Zij omvat 354 prachtige voor
beelden van beeldhouwkunst, goudbeslag, vaatkunst, 
zegelkunst, smeedwerk, ivoorbewerking en uiteraard 
glaskunst (een Fenicische uitvinding). Nog een min-of-
meer uitvinding van dit uitermate inventieve volk was 
het alfabet. Jammer genoeg wordt dit element in de ten
toonstelling nauwelijks belicht. 

D E Fenicische kuituur leeft 
historisch zowat voort in 
de rand van de 3 grote 

beschavingen uit onze antieke we
reld de Egyptische, de Griekse en 
de Romeinse Ten onrechte De 
Femcièrs waren geen volk van ver
overaars, maar toonaangevend in 
zeevaart, handel en industriële 
kreativiteit Zij verkenden het hele 
Mediterrane bekken en vestigden 
er handelsposten, kolonizeerden 
de grote eilanden en waren de 
stichters van Palermo en Carthago 
en het Punische rijk dus De Feni
cische kunst was bijna vanzelfspre
kend erg kosmopolitisch, maar kon 
desondanks toch een eigen karak
ter handhaven, met in het minst 
door een uitgesproken superieur 
vakmanschap 

Dat dit relatief kleine volk zo'n 
bepalende inbreng leverde in de 
ontwikkeling van het schrift heeft 
wellicht 3 redenen het hinterland 
naar Sumerie en Mesopotamie 
waar het eerste schrift ontstond, de 
internationale kulturele kontakten 
en uiteraard de wijdverspreide 
commerciële betrekkingen die een 
rationele kommumkatievorm als 
het schrift noodzakelijk maakten 

Het Fenicische alfabet dat in 
1 000 v Kr al tot volle bloei was ge
komen, verscheen voor het eerst in 

de stad Biblos (de referentie naar 
het woord ,,bijbel" ligt voor de 
hand) Waar de Femciers hun han
delsbetrekkingen aanknoopten na
men ZIJ hun alfabet mee, dat door 
de plaatselijke schrijvers overgeno
men, verfraaid en verwerkt werd 

Ons alfabet stamt dus uit het Fe
nicische, maar dan wel via een 
Griekse omweg Het Fenicische al
fabet was een schrift met 22 letter
tekens en beslist al een modern 
schrift te noemen, behalve in een 
aspekt het kende geen klinkers 

Nu brengt de menselijke stem 
twee soorten klanken voort klin
kers die uitsluitend gevormd wor
den door de stembanden, en me
deklinkers die door de stembanden 
gevormd worden in kombinatie met 
de tong, tanden of lippen Het wa
ren de Grieken, die een Indo-
Europese taal hadden, die vijf klin
kers in het alfabet integreerden 
Maar de Grieken erkenden ruiter
lijk dat de Femciers de basisuitvin-
ding hadden gedaan, waarop zij 
verder bouwden 

Van A tot Z, het is een meer dan 
50 eeuwen lange weg geweest die 
de homo sapiens vanuit het 
tweestromenland tot hier en heden 
afgelegd heeft en waaraan onze 
computers nu in nieuwe ,,talen" 
verder,,schrijven" 
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12 Wi\ 
Winnaar van aantrekkelijk veldloopkampioenschap 

Eddy Depauw zeven 
jaar later 

Het kan een tijdje duren maar uiteindelijk drijft olie 
toch boven. Dat werd nog maar eens bewezen door Ed
dy Depauw. De Oostvlaming, inmiddels vijfentwintig 
geworden, moet zo'n actittien geweest zijn toen tiij in 
1979 wereldkampioen veldlopen bij dejuniren werd. 
Eddy, f reel en lichtvoetig, werd meteen gepromoveerd 
tot onze grootste belofte. 

DIE hoge verwachtingen kon 
hij nooit inlossen Depauw, 
zo heette het, miste karak

ter HIJ was geen vechter Boven
dien geraakte hij gemakkelijk ge
kwetst Blessures allerhande rem
den mede zijn opgang En daar
naast werd natuurlijk ook nog het 
eeuwige, onvermijdelijke atletiek-
verhaal verteld opgebrand, te 
vroeg te zwaar getramd Het kan 

niet anders of al die toestanden 
moeten stresserend hebben inge
werkt op Depauw Tot zondag het 
juk van hem afviel 

Nieuwe start 
Depauw werd nationaal cross

kampioen met groot overwicht 
Van de eerste tot de laatste meter 
liep hij aan de leiding Zonder om-

Depauw-Lismont, de jeugd en de ouwe rakker die het nog steeds kan' 

De sportweek 
Schijnheilig 

IN ons voetbalwereldje is er nog
al wat te doen over de voortij
dig aangekondigde overgang 

van Clijsters van Thor Waterschei 
naarKVMechelen We vragen ons 
af waarom Het is toch een publiek 
geheim dat de spelersmarkt offi
cieus open gaat in januari Dan 
worden kontakten gelegd en kon-
trakten afgesloten Dat de regle
menten het anders voorschrijven 
stoort al jaren niemand meer Van
daar dat we met moeite de schou
ders kunnen ophalen voor de druk
te die nu wordt gemaakt Op deze 
bladzijde hebben we er al eerder 
voor gepleit de transfermogelijkhe-
den het jaar door open te laten 
Naar beproefd Brits model Daar
door zou al dat schijnheilig vertoon 
overbodig worden Denk maar 
eens aan de destijds ophef maken
de overgang van Renquin van 
Standard naar Anderlecht nadat hij 

eerder een overeenkomst met Club 
Brugge had gesloten en onderte
kend Was dat misschien hartver-
heffend"? 

Paarden-
remedies... 

iR IS nogal wat deining ont
staan rond verklaringen af
gelegd door Ferdi Tyteca, 

de rijke ruiter uit het Antwerpse die 
met zijn sport wilde kappen Zoals 
dat in de gegeven omstandigheden 
wel vaker gebeurt zag betrokkene 
geen reden meer om nog langer te 
zwijgen Hij deed een boekje open 
over de wantoestanden in de paar-
denwereld Hij sprak over doping 
en andere (meestal pijnlijke) prak
tijken die worden toegepast om het 
prestatieniveau van de edele vier
voeters op te drijven Wij zijn van
zelfsprekend met bevoegd om in 
deze een oordeel te vellen maar we 

zien Licht verend op een zwaar 
parcours Natuurlijk was Vincent 
Rousseau afwezig maar dat kan 
men de overwinnaar toch niet kwa
lijk nemen De Waal mag dan on
ze enige veldloper zijn die interna
tionaal meetelt, in Waregem zou hij 
niet met vanzelfsprekend gemak 
tegen Depauw hebben gewonnen 
Eddy had naar de titelcross toege-
leefd HIJ wilde zijn onmiskenbaar 
talent eindelijk met een officiële on-
derschiding verzilverd zien Hij 
slaagde in zijn opzet en mogelijk 
neemt Depauw nu een nieuwe 
start, misschien begint zijn carriè
re nu pas voorgoed 

Revelaties... 
Op het Gaverbeekhippodroom 

ondervond Depauw nog de meeste 
weerstand van Kareltje Lismont 
De ongekroonde atletiekkoning uit 
het Land van Loon had zich zowaar 
in alle stilte op het kampioenschap 
voorbereid Op zijn zevenender
tigste wilde hij nog eens toeslaan 
Nog (maar) eens bewijzen welk een 
groot kampioen hij wel was en nog 
altijd IS In zijn met te beschrijven 
stijl klampte hij aan tot in de laatste 
meters Enkel een herboren De
pauw kon hem meester Onwaar
schijnlijk maar waar Lismont, die 
in zijn schitterende carnère toch al
les heeft meegemaakt, blijft razend 
populair In Waregem was er nie
mand die hem de ovenwinning met 
zou gegund hebben 

Een revelatie was ook de kleine 
Mare De Blander Een verende 
pluimgewicht die onafgebroken 
schijnt te spurten Een wedstrijd 
lang schijnt hij aan de laatste hon
derd meter te willen beginnen De 
Blander eindigde net naast het po
dium Jean-Pierre Paumen van AV 
Toekomst werd immers mooi der
de En zegge dat al deze atleten in
ternationaal amper met de midden
moters meekunnen Waarbij de 
vraag rijst waar in de atletiek dan 
wel de grenzen mogen liggen 

vragen ons wel af waarom de bond 
zo stekelig reageert en waarom an
dere ruiters zo ongerust in het ver
weer gingen Noch het een, noch 
het ander is van aard om de ver
denking te verdrijven Integendeel 
zelfs 

Waar we de Tyteca's moeiteloos 
kunnen volgen is waar zij stellen 
dat de Belgische paardensport in 
de bestuurskamers ,,in het Frans" 
wordt beoefend Antwerpen en zijn 
organizatie vormen inderdaad een 
oaze waar vanuit de hoofdstad ja
loers wordt naar opgekeken Het is 
natuurlijk nooit anders geweest De 
paardensport is per definitie elitair 
Welke sprookjes men daaromtrent 
ook moge verzinnen Elitair en su-
perkommercieel Er wordt aan dat 
,.bedrijf" in de eerste plaats geld 
verdiend We vinden dat op zich
zelf met eens zo erg maar men 
moet het wel durven en willen zeg
gen Schijnheiligheid houdt nooit 
lang stand Zoals nu wel is ge
bleken 

Vakantiewoningen 
in gans Europa 

De Maerschaick 
Antwerpsestraat 454, 2650 Boom 
Tel.: 03-888.44.07 en 03-888.56.55 

Ookumentatie gratis 

Anderlecht en Waregem of de 

Europese glim-
en grimlach 

Hebt U vorige week ook geamuseerd en geërgerd zit
ten kijken naar Bayern München—Anderlecht ? Eigen
lijk was die eerste helft grandioos. Sporting uit Brussel 
stuntelde als nooit voordien. Het taktisch koncept ram
melde aan alle kanten en de verbouwereerde Duitsers 
verschenen tot eigen verbazing en ongemak om de ha
verklap alleen voor doelman Munaron. Ze waren daar
door zo verveeld dat ze bijna vergaten te scoren. 

DIT onuitgegeven spektakel 
werd nog extra gekruid 
door de onnavolgbare kom-

mentaar van Rik De Saedeleer die 
tegelijkertijd glimlachte en grim
lachte, hij voelde mee en spotte 
met zeldzaam sarkasme 

Alles kan! 
In de slotfaze van de partij maak

te Rik wel een draai van 360 graden 
maar dit namen we er graag bij Hij 
had een uur lang met Haan de vloer 
aangeveegd en het kan met anders 
of de zelfzuchtige Nederlander 
moet daar inmiddels weet van heb
ben gekregen De afrekening tus
sen beide voetbalprofessoren is 
voorzien voor aanstaande woens
dag Anderlecht kwam inderdaad 
onbegrijpelijk goed weg uit het 
Olympisch stadion (in voetbal kan 
inderdaad alles) en veel blijft voor
lopig mogelijk Hetzelfde kan ook 
van Waregem worden gezegd De 
Westvlamingen sloegen in Split 
niemand met verstomming Voor 
de rust werden ook zij weg
gespeeld maar ook hier bleef de 
schade beperkt 1—0 is wel een 
stuk minder voordelig dan 2—1 

maar mits enige meeval kan de 
ploeg van trainer Haesaert voor het 
eerst in haar bestaan doordringen 
tot de halve finale van een Euro
pees bekertornooi en dat zou pas 
een echte sensatie zijn 

Beslissing 
nakend 

Essevee, dat altijd kan terugval
len op een onwrikbare verdediging, 
was in nationaal verband opvallend 
sterker dan Club Brugge dat de
sondanks met een punt uit het Re-
genboogstad'on vertrok Club be
leeft inderdaad moeilijke dagen 
Het geluk heeft blauwzwart voorlo
pig de rug toegekeerd en Ander
lecht heeft mede daardoor drie 
punten achterstand kunnen omzet
ten in twee punten voorsprong De 
regerende kampioen is opnieuw de 
grote titelfavoriet De beslissing 
valt wellicht in de komende drie 
wedstrijden Sporting speelt thuis 
tegen Waregem en uit op Club 
Luik Indien drie punten op vier 
worden gehaald is de buit vermoe
delijk binnen, in het andere geval 
wordt alles opnieuw mogelijk 
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Vijftien jaar Septentrion 

Kuituur is meer dan 
„glijmiddel" voor kommercie! 

auiourd hui 
Vorige week donderdag was de markante, weliswaar 

boeiende groep van kulturele journalisten andermaal 
te gast bij Jozef Deleu in de riante woning van de,,Stich
ting Ons Erfdeel", vlakbij de Scfireve te Rekkem. 

Reden van de bijeenkomst was het eerste nummer 
van de vijftiende jaargang van,,Septentrion. Revue de 
culture néerlandaise". 

DOOR het uitgeven van dit 
tijdschrift wil de „Stichting 
Ons Erfdeel" op een uiterst 

konkrete wijze bijdragen tot het uit
bouwen van een eigen kulturele 
politiek voor het buitenland De be
doeling van „Septentrion" is im
mers de Nederlandse kuituur in de 
breedste van dat woord, en zoals 
ZIJ leeft in Vlaanderen en Neder
land, bekendheid te geven in de 
Franstalige wereld Het wil daaren
boven voortdurend de aandacht 
vestigen op het feit dat onze kuituur 
met alleen door de Franse werd 
beïnvloed, maar dat ze ook op haar 
beurt de Franse kuituur heeft beïn
vloed Deze wisselwerking is in de 
loop der eeuwen zeer intens ge
weest, en ze blijft het tot op van
daag ,,Septentrion" vervult aldus 
een unieke brugfunktie naar de 
Franstalige wereld toe 

Dure, niet-gelezen 
kunstboeken... 

Verheugdend daarbij is dat het 
blad ook in toenemende mate 
weerklank vindt Dit werd door 
hoofdredakteur Jozef Deleu aan de 
hand van talrijke konkrete voor
beelden geïllustreerd Franse zo-

ISeannée-
numéro 1 • 1986 

Dit feestnummer behandelt een 
reeks boelende onderwerpen, die 
geopend wordt met een „geloofs
belijdenis" van de hoofdredak
teur over de bedoeling en het op
zet van „Septentrion". 

De Franse prof Philippe Noble 
schrijft over de Nederlandse lite
ratuur in het Frankrijk van van
daag. Voorts zijn er bijdragen 
over en van Heila Haasse, een 
historisch en kunsthistorisch ar
tikel, een biezonder lezenswaar
dige bespreking van het werk van 
Willem Elsschot, een uiteenzet
ting over de Vlaamse animatie
film, een bespreking van het werk 
van Raf Coorevits en een hele 
reeks korte beschouwingen bij 
aktuele gebeurtenissen. Het 
knappe artikel over „Ie mouve
ment pacif iste en Flandre'' wordt 
opgefrist met een fotootje van 
een VUJO-vlag tijdens een recen
te vredesmars. 

Kortom, „Septentrion" is ook 
voor Nederlandstaligen ongetwij
feld leerrijk. Of een ideaal ge
schenk voor een Franstalige 
vriend. Geïnteresseerden nemen 
rustig kontakt öp met de redaktie, 
Murissonstraat 260,8530 te Rek
kem (tel.: 056/41.12.01). 

wel als Belgische publikaties—die 
doorgaans niet bekend staan als 
bewonderaars van alles wat 
Vlaams of Nederlands is — wijden 
vaak zeer lovende kommentaren 
aan dit unieke blad Het is inder
daad het enige tijdschrift dat, va
nuit ons Nederlands taalgebied, 
een bewuste stap zet naar een an
der taalgebied In het Frans poogt 
de redaktie weer te geven wie we 
zijn, hoe we denken en hoe we le
ven En dit niet vanuit een 
underdog-positie, maar bewust 
van de eigenwaarde zonder pre
tentieus te worden De 7 000 exem
plaren van ,,Septentnon" gaan 
voor de heft naar Frankrijk (vooral 
de Parijse regio), 40% belandt m 
Wallonië en Brussel en de overige 
700 nummers reizen naar Canada, 
Zwitserland en de Franstalige lan
den van Afrika 

Aan de reakties weet men dat 
het blad ook echt gelezen wordt 
Buitenlandse kulturele politiek is in
derdaad meer dan een eendagsbe-
vlieging, meer dan het eenmalig 
opvliegen van een kleurrijke vlieger 
in de vorm van een vele kilo's we
gend kunstboek, „dat verder alleen 
terecht komt in de boekenkasten 
van niet-lezenden" Het is een 
kwestie van regelmaat, vasthou
dendheid en doorzetting Het is 
trouwens het meest geëigende 
middel om te ontsnappen aan de 
beklemming van de tiegrenzing, 
die iedere kuituur in zich draagt 

,,Néerlandophonie" 
,,Septentnon" houdt zich keung 

aan een aantal stelregels, onont
beerlijk voor de efficiëntie ten aan
zien van de doelgroep Vooreerst 
handelt het feestvierende tijdschrift 
over het gehele Nederlandse taai
en kultuurgebied, dit betekent dus 
over Vlaanderen en Nederland, 
over onze eenheid en over onze 
verscheidenheid De ,,neerlandop-
honie" als geheel dus 

Ten tweede is dit mooi uitgege
ven blad bestemd voor alle 
Franstaligen De redaktie aan
vaardt geen begrenzingen in de 
verspreiding en het moet een goed 
leesbare en betrouwbare publika-
tie zijn, dat mikt op een ernstig in-
tellektueel niveau Dit impliceert 
dat het in uiterst goed Frans moei 
geschreven zijn, waarvoor men be
roep doet op deskundige vertalers 

Vervolgens stelt,,Septentrion" 
zich ideologisch en poijtiek 
volstrekt onafhankeijk op en moe
ten de medewerkers de bereidheid 
tonen om in hun bijdragen aanslui
ting te zoeken met de denk- en leef
wereld van de Franstalige lezer 
Een toch wel immense opgave, die 
het redaktie-team o I v Deleu meer 
dan behoorlijk vervult Vanaf dit 
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T A diffusion ^ ' ^ " X ' ^ ^ t u r e d'express.on 
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t"es'assezpess.n>isce^ X - - m e ( l ) , 
d-années, dans " « f ^ P^in observau avec 
Ie professeur P'em ^ ^,^y, on ne \it 
UlancoLe «Cest " " « ^f , ,e qud nVx-ste 
pas d-ouvrages "eerUndais P ^^^^^^ ^^^ ^^ „ , 
pas de traductions et on n ^ ^ ^ j ^ ^ , „ , 
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preoccuper non se"^^'="^ ^ ^ „ , , ,es auteurs 

b:^-"rie:Tcr::^-'^ 
Uit het jongste nummer 
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jaar verschijnt ,,Septentnon" zelfs 
vier keer per jaar' 

Tijdschriften 
zijn laboratoria 

Deze optimistische geluiden 
werden echter ook aangevuld met 
kritische bedenkingen aan het 
adres van wat in de persmap stee
vast ,,de Overheid" wordt ge
noemd Zowel in Vlaanderen als in 
Nederland wordt zo goed als gpen 
buitenlands kultureel beleid ge
voerd ,,Sinds de technologen aan 
de macht zijn, worden steeds min
der middelen ter beschikking 
gesteld voor kultuur'' En wanneer 

er dan al eens sprake is van een 
echt kultureel beleid naar het bui
tenland, dan IS dit slechts het,,glij
middel" voor de kommercie Noch
tans zou men moeten beseffen dat 
de mistroostigheid en de dofheid 
van ons kultureel leven vandaag 
slechts doorbroken kunnen wor
den door een gedurfde en kreatie-
ve mentaliteit, waarvoor ruimte en 
middelen ter beschikking moeten 
worden gesteld 

Zo goed als niks wijst er op dat er 
spoedig een gunstige kentering te 
verwachten valt Per 1 maart werd 
integendeel een gigantische verho
ging van de posttarieven voor tijd
schriften en publikaties ingevoerd 

Dergelijke lineaire beslissing heeft 
voorbv de,.Stichting Ons Erfdeel" 
tot gevolg dat de portkosten met 
anderhalf miljoen frank per jaar stij
gen Indien de Overheid op deze 
wijze doorgaat dan moet men geen 
Merlijn heten om te weten dat het 
tijdschriftenbestand over een aan
tal jaren sterk zal zijn uitgedind, wat 
een ongehoorde verarming zal be
tekenen voor ons kultureel leven 
,,Want tijdschriften zijn de labora
toria voor onze schrijvers en publi
cisten" 

Deleu, die in zijn uiteenzetting de 
noodzakelijke koele zakelijkheid 
aan spitsvondige en rake humor 
weet te koppelen, besloot positief 
Vijftien jaar lang ,,Septentrion" en 
het eerste nummer van de nieuwe 
jaargang met een extra hoge opla
ge van 12 000 zien verschijnen 
wat kan je je als hoofdredakteur be
ter wensen'' 

„The Low Countries" 
Op onze vraag of de redaktie al 

gedacht heeft aan de mogelijkheid 
om ook een soortgelijk Engelstalig 
blad op de markt te gooien was Jo
zef Deleu formeel V\/illen wel, maar 
zolang de Overheid met met poen 
over de brug komt wordt dit niks Er 
bestaat ovengens een gedegen on
derzoek over de noden en kansen 
van zo'n Engelse versie en de 
,,Stichting Ons Erfdeel" bezit zelfs 
al een titel ,,The Low Countries" 
(V\/elke Vlaamse en Nederlandse 
parlementair bindt deze kat de bel 
om"?) 

Namens onze redaktie houden 
WIJ eraan de hele equipe van ,,Sep
tentrion" te feliciteren met en te 
danken om hun met aflatende inzet 
voor het daadwerkelijk uitdragen 
van ons kultureel erfgoed naar de 
Franstalige wereld toe De biblio
grafie van de voorbije jaargangen 
levert daar het bewijs van 

(pvdd) 

Kon. Gilde /an Haamse /Antiquairs 
Congrespaleis Stadspark 

Gent 
ilNTIEKBEURS 

i/an l/laanderen 
ran 15 t/m 23 maart 1986 
Openingsuren: î an 14.30 tot21 uur 

's zondags van l ltot20uur 
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Parking voor 200 wagens. 
6 meesterkleermakers en 20 bekwame naaisters tot uw dienst. 
Retoucties klaar terwijl U een koffie of pilsje drinkt. 
In onze koffieshop kunt U elke dag tussen 12 en 14 uur 
een dagmenu verbruiken en dagelijks wordt il 
de laatste mode gepresenteerd in een prachtige modeshow. 
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Het partiibestuur deelt mee... 

15 

Na afloop van het partijbestuur van 
de Volksunie van maandag 10 maart 
heeft algemeen voorzitter Vic Anci-
aux volgende mededelingen ver
spreid ten behoeve van de pers. 

Het uur 
van de waarheid 

Ondanks een schijnbare politieke 
windstilte blijkt het uur van de waarheid 
toch aangebroken. Uit alle gegevens 
die de jongste tijd bekend gemaakt wor
den, komt het failliet van het regerings
beleid van Martens naar boven. Zelfs 
het zogenaamd konkurrentievermogen 
van de bedrijven, dat lange tijd be
schouwd werd als het enige resultaat 
dat de regering had bereikt, wordt va
nuit ekonomische kringen op de helling 
gezet. In ieder geval is het duidelijk, dat 
niet alleen de tewerkstellingspolitiek 
van de regering volledig is gefaald, 
maar bovendien dat ereen jaar lang be
drog is gepleegd in verband met de 
openbare financiën. Allerhande boek

houdkundige truks werden gebruikt. De 
tekorten op de openbare financiën mo
gen katastrofaal worden genoemd. Wij 
rijden duidelijk achteruit in de tunnel. 

Niet alleen trouwens op het ekono-
misch vlak. Ook op het sociaal vlak, 
komt aan het licht wat de VU reeds her
haalde malen heeft aangeklaagd. De 
betoging van de gehandikapten heeft 
erop gewezen hoe zeer de akkumula-
tie van allerhande volmachteningrepen 
ook de zware getroffenen van onze 
maatschappij heeft aangeslagen. Ik wil 
u slechts enkele akkumulatieve maat
regelen opsommen: 

1. De verhoging van de prijs van de 
geneesmiddelen, door het afschaffen 
van de kwasi-kosteloosheid van de ma
gistrale voorschriften. 

2. De verhoging van de ligdagprijs 
voor de langdurige gehospitaliseerden. 

3. De maatregelen die het samen
gaan van verschillende tegemoetko
mingen hebben opgeheven. 

Wanneer de gehandikapten nu ook 

Zaterdag 22 en zondag 23 maart 

VU JO ontmoet jongeren 
Op 22 en 23 maart organizeert VUJO 

een inleidingsweekeinde vopr jongeren 
die nader met onze beweging kennis 
willen maken. 

Met behulp van een diareeks, een vi
deomontage, gesprekken, een ontmoe
ting met mensen uit de Vlj-leiding, pro
beren we jongeren wegwijste maken in 
de geheimen van de Vlaamse Bewe
ging, het Volksnationalisme, het 
Integraal-Federalisme, de VU en VU
JO. Een must voor elke kritische jonge
re in Vlaanderen. 

VUJO-leden zijn uiteraard welkom. 
Probeer ook vrienden en kennissen 
mee te brengen die een beetje engage
ment en een minimum aan interesse 
vertonen. Lid zijn hoeft niet, jonge men
sen die nog niet of maar pas aktief zijn, 
zijn de doelgroep van dit inleidings-
weekend. 
Programma 
Zaterdag 22 maart 

10 u.:-verwelkoming. 
10 u. 30: kursus van het Vorming

scentrum L. Dosrel met diareeks over 
,,Nationalisme in Vlaanderen", 1ste 
deel. 

14 u.: tweede deel diareeks. 
16 u.: koffie. 
16 u. 30: gesprek met Maurits Cop-

pielers over ,,De Vlaamse Beweging 
verleden, heden en toekomst". 

20 u.: professor Chris van den Broec-
ke (RUG) over ,,De toekomst van het 
Vlaamse Volk". 

22 u.: gezelligheid. 

Zondag 23 maart : 
10 u.: Bart Tommelein, algemeen 

VUJO-voorzitter over: ,,VUJO: wat, 
hoe, federalisme, organizatie...". 

14 u.: Volksunievoorzitter Vic Anci-
aux un volksvertegenwoordiger Hugo 
Schiltz over de Volksunie. 

16 u.: einde. 
Dit introduktieweekend gaat door op 

zaterdag 22 maart ( io uur) tot zondag
namiddag 23 maart (16 uur), in de 
Ekstermolen, Bramestraat te 3045 
Blanden (nabij Leuven). 

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

n 28-jarige jongeman, volgde 4 jaar 
beenhouwersschool en 4 jaar leerkon-
trakt ,,kok" zoekt een betrekking als 
kok. 
n 21-jarige jongedame, diploma kin
derverzorgster, zoekt een voltijdse be
trekking. Zij is bereid om het even welk 
werk te aanvaarden: bij voorkeur om
geving Oostkamp-Brugge. Bezit een 
wagen en rijbewijs B. 

Voor inlichtingen zich wenden: O 
Van Ooteghem, Senator, A. Lon-
questraat 31, 9219 Gentbrugge. Tel. 
091/30.72.87. 

De deelnameprijs bedraagt 200 fr. 
(slaapzak of lakens meebrengen). In
schrijven : VUJO, Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel, tel. 02-219.49.30, waar 
verdere inlichtingen kunnen bekomen 
worden, vóór 20 maart. 

het remgeld voor de revalidatie zelf 
moeten betalen, omdat het Fonds voor 
de Sociale Reklassering geen financië
le middelen heeft, is wel de klap op de 
spreekwoordelijke vuurpijl gegeven. 

Martens, knecht 
van Waalse meesters 

Intussen blijkt dat niet alleen op het 
ekonomisch en sociaal vlak, maar ook 
op Vlaams gebied, de Martens-politiek 
als volledig mislukt kan beschouwd 
worden. De toedeling van de overheids
bestellingen naar Vlaanderen en Wal
lonië en de daarbijhorende ekonomi
sche kompensaties blijft Maystadt han
dig misbruiken in het voordeel van 
Wallonië. En Martens zwijgt. Het gaat 
hier om veel geld, om tewerkstelling en 
om industriële innovatie. Op deze drie 
vlakken is Vlaanderen de dupe. 

De Volksunie trekt hieruit twee kon-
klusies. 
' 1. Geen ommekeer en de volmach

ten leiden het land regelrecht naar een 
nieuwe devaluatie. 

2. Vlaanderen betaalt driedubbel. 
Een eerste maal omdat de nieuwe de
valuatie vooral Vlaanderen treft, waar 
twee-derde van de spaarkwota zich be
vindt. Een tweede maal omdat de neo-
unitaire politiek van Martens tot gevolg 
heeft dat Vlaanderen 100 tot 200 miljard 
subsidies per jaar aan Wallonië betaalt. 
Een derde maal, omdat Vlaanderen op 
die wijze door het ontberen van eigen 
financiële middelen, niet kan overgaan 
tot de noodzakelijk innovatie van zijn ei
gen industrieel weefsel. En bijgevolg de 
tewerkstelling niet kan vergroten. 

Top-20 
1. Jan Caudron, Aalst 
2. Anny Lenaerts, Wilrijk 
3. Hugo Roggeman, Gentbrugge. 

Luk Mortelmans, Nijlen 
Erik Vandewalle, Izegem 
Jozef De Ridder, Dilbeek 
Maurice Jans, St.-Trulden 
Willy Alloc, Aalst 
Georges Raes, Ledegem 
Maurice Passchyn, Meise 
Ivo Goninx, Genk 
Luk Vanhorenbeek, Bierbeek.. 
VU-Wommelgem 
Frans Kuijpers, Zoersel 
Hans Missiaen, Roeselare 
VU-Arendonk 
Jaak Dornez, Marke 
VU-Harelbeke 
VU-Londerzeel 
Fons Van Hoydonck, Sinaai... 

17. 
18. 

20. 

.-ASi'i:» )ï- • 

.089 p. 
654 p. 
528 p. 
432 p. 
330 p. 
321 p. 
306 p. 
240 p. 
201 p. 
198 p. 
159 p. 
132 p. 
126 p. 
120 p. 
120 p. 
120 p. 
117p. 
105 p. 
105 p. 
90 p. 

V/oor nieuwe abonnees en voor wervers 

Elke week 1 gratis weekeindje 
vakantie met WIJ 

Reeds vier weekeindjes gratis vakantie 
met WIJ werden uitgestrooid. Van de 16 
die er nog resten is er beslist eentje voor 
U bij of voor de nieuwe abonnee die U aan
brengt. 

Ja, het was Kannerlid Jan Cau
dron — zelf een verwoed werver 
voor WIJ — die aan een nieuwe' 
abonnee een gratis weekend 
mocht toekennen. Uit de won-
derdoos plukte hij Walter Imme-
geers uit de Bovenstraat 1 te 
Herzele. Deze WU-abonnee kan 
met 5 personen van zijn keuze 
op gratis weekeinde naar de 
Oostkantons. Proficiat Walter! 

Wie is de 

volgende? 

Ook gij lezer kunt iemand ge
lukkig maken want de nieuwe 
WIJ-abonnee die gij aanbrengt 
maakt kans op een weekeinde in 
het land van onze vrienden van 
Duits-Oost-Belgiè. En omdat het 
ene plezier het andere waard is 
maakt U als werver eveneens 
kans om een van de weekends 
voor wervers te winnen, f^aad-
pleeg vlug het lijstje van de trek-
kingsdata I 

De weekends gaan In vanaf 1 oM. 1986 

Vraag vandaag aan het algemeen VU-
«ekretariaat teBrussel de spelregels van 
deze gijgantische prijzenregen die nog tot 
eind juni loopt. Het kan ook telefonisch 
02-219.49.30. 

V/oor nieuwe WIJ-abonnees 

*D Wie tussen nu en 20 juni als 
nieuwe WIJ-abonnee wordt inge
schreven, heeft kans om een van 
de 15 weekends te winnen! 

V/oor de wervers 

D Wie tussen nu en ZOjuni een 
nieuwe WIJ-at>onnee aanbrengt, 
heeft kans om een van de vijf 
weekends voor wervers te 
winnen. 
Elke werver komt bovendien in 
aanmerking voor de jaarlijkse 
Top 20 van de beste wervers! 

Elke vr jdag 

G Elke vrijdag tot en met vrijdag 
2 7 juni wordt uit de nieuwe abon
nees een winnaar geloot. 
Ééns per maand hetzelfde voor 
de wervers. 

De data van de trekkinqer 

Maart: 14 en 21 maart voor de 
nieuwe atxjnnees, 28 maart voor 
de wervers 
April: 4, 11 en 18 april voor de 
nieuwe abonnees, 28 april voor 
de weaiers 
Mei: 2, 9, 26 en 23 mei voor de 
nieuwe abonnees, 50 mei voor 
de wervers 

Juni: 6, 13 en 20 juni voor de 
nieuwe abonnees, 27 juni voor 
de wervers 
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De ,,oplossingen" van minister Lenssens 

Vlaamsbrabants afval In de Wetstraat. 
De VU van het arrondissement Leuven heeft met de akties - bro

chure, affiche, fietstocht - rond de afvalproblematiek in Vlaams-
Brabant een en ander in beweging gezet. 

Het kon dan ook niet anders dat deze aktie ook zijn weerslag zou 
vinden binnen het parlementaire halfrond. Dat werd ingezet met een 
vraag in de Vlaamse Raad door ons kamerlid Luk Vanhorenbeek tot 
minister Lenssens. Nog even in het kort hoe de vork aan de steel zit. 

De Interkommunale Interleuven 
meldde eind januari 1986 dat haar stort
plaats in Binkom volgestort is. De Open
bare Vlaamse Afvalmaatschappij 
(OVAM) droeg Interleuven op om het 
verkleinde huisvuil van het arrondisse
ment Leuven in Nossegem te storten, 
waar de zuster-mterkommunale Havi-
land een stortplaats heeft. Op die ma
nier kon Haviland een wederdienst be
wijzen voor haar huisvuil dat zij in het 
verleden in Binkom had gestort. Onder
tussen werd vernomen dat Haviland on
mogelijk een deel van de Leuvense 
huisvuilberg kan ontvangen en dus he
lemaal niet op het OVAM-voorstel kon 
ingaan. 

Bovendien zou Haviland dagelijks la
dingen huisvuil uit het arrondissement 
Halle-Vilvoorde naar een partikuliere, 
dure stortplaats aan de E40 in Haasro
de (arr. Leuven) versassen. Naar ver
luidt zou deze stortplaats echter niet 
over de gepaste vergunning beschik
ken. Tot daar het verhaal waarover Luk 
Vanhorenbeek toch wel enkele drin
gende vragen kwijt wou... 

Mag ik van de minister vernemen 
welke maatregelen hij heeft getroffen 
om het hoofd te bieden aan de akute 
huishoudelijke afvalproblematiek in 
Vlaams-Brabant? Welke beleidsopties 
werden erop korte termijn, zowel voor 
het arrondissement Leuven als voor hel 
arrondissement Halle-Vilvoorde, ge
troffen? 

Minister Lenssens antwoordde: 
,,De Openbare Afvalstoffenmaat

schappij gaf aan de interkommunale In
terleuven geen opdracht om het ver
kleind huisvuil van het arrondissement 
Leuven op de stortplaats van de inter
kommunale Haviland te Nossegem te 
storten. 

Volksverzet 
In de pers werd dit zo weergegeven 

doch dit strookt niet met de werkelijk
heid . Wel heeft de OVAM op vraag van 
de interkommunale Interleuven naar 
mogelijke oplossingen, vier alternatie
ven voorgesteld, waarvan de stortplaats 
te Nossegem er één was. 

Wat de oplossingen betreft voor de 
akute huishoudelijke afvalstoffenpro-
blematiek die zich op dit ogenblik in 
Vlaams-Brabant stelt, wil ik op de eerste 
plaats stellen dat de huisvuilvenwerking 
in handen is van de twee interkommu-
nales Interleuven en Haviland. Het is 
hun taak en opdracht te zoeken naar 
stortplaatsen voor huishoudelijke af
valstoffen. Verschillende initiatieven 
zijn in het verleden op zeer grote tegen
stand van de plaatselijke bevolking 
gestoten. Voorbeelden zijn de geplan
de stortplaatsen te Pepingen, Lennik, 
Vilvoorde, Pellenberg (Lubbeek) en 
Boutersem." 

Wat de opties voor de toekomst be
treft wenste de minister een onder
scheid te maken tussen oplossingen, 
een op zeer korte termijn en een ande
re op middellange termijn. Wat de 
oplossingen op middellange termijn be
treft stelt het ontwerp-plan voor; 

-nieuwe stortplaatsen te Tielt-Winge 
en Binkom voor Interleuven; hier werd 
reeds een vergunning verleend; 

- een nieuwe stortplaats te Zemst-
Vilvoorde of een vierde verbrandingso
ven te Brussel voor de irrterkommuna-
le Haviland. 

Op zeer korte termijn zijn volgende 
oplossingen mogelijk: 

- verdere afvoer van uitgegist verma
len huisvuil van de stortplaats van Ha-

• ^ De „Dits Feest Hoeve" 
"een gezellig familie-samenzijn" 

c ^ -^o 

Autorijden...! 
... miljarden mensen dromen ervan, 
maar het blijft buiten hun mogelijk
heden. 
Ons ligt het zó binnen handbereik. Via 
de autorijschool. 

RIJSCHOOL 
Ferd. VERBIEST 
Tei. 426.85.94 

MOLENBEEK 
^eopold ll-laan 194 
[langs viadukt van Koekelberg) 
SCHAARBEEK 
Leuvensesteenweg 555 
(bij Meiserplein) 
ANDERLECHT 
Bergensesteenweg 797 
(rechtover Delhaize) 

Teorie-lessen alleen, rijlessen alleen 
of volledige opleiding, naar keuze. 

Ook lessen op automatische wagen. 

viland te Nossegem naar andere 
klasse-ll stortplaatsen, ten einde de 
kleine opvangkapaciteit te Nossegem 
te behouden; 

- een overgangsbepaling voor het ar= 
rondissement Leuven totdat de nieuwe 
vergunde stortplaatsen infrastruktureel 
uitgerust zijn. Over deze overgangso
plossing wordt op dit ogenblik overleg 
gepleegd met de interkommunale Inter
leuven. 

Halle-Vilvoorde 
deelt mee 

Het arrondissementeel bestuur van 
Halle-Vilvoorde deelt mee dat de voor 
maart voorziene arr. raad niet doorgaat. 
Wel op 30 mei a.s. 

Vic Anclaux 
te Lennik 

De Federatie van Vlaamse Kringen 
van Brabant vroeg algemeen VU-
voorzitter Vic Anciaux om op haar ka-
dervormingsaktiviteit van dinsdag 18 
maart a.s. te spreken over ,,Het 
Vlaams-nationalisme vandaag". 

Dinsdag 18 maart 1986, om 20 u 
in de Raadzaal van het Gemeentelhuis 
te Lennik:,,Vlaams Nationalisme, van
daag" met Vic Anclaux als gastspreker 
(Inkom vrij). 

BRABANT 
MAART 
14 SCI-IEPDAAL: Haantjes en Biefstukkenfestijn inzaai,,Ons Gilden-

huis", Em. Eylenboschstraat 22 aan de Markt te Schepdaal. Ook op 
zaterdag 15, zondag 16 en maandag 17 maart. Men bedient vrijdag, 
zaterdag en maandag vanaf 18 uur. Zondag vanaf 12 uur. Org.: VU-
mandatarissen, VU-, VUJO- en Volksbelangen Schepdaal. 

15 LEUVEN: Vormingsweekend ,,Industriële Archeologie". Org.: 
Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie. Inlichtingen te be
komen bij Valere Oversteyns, 016/44.62.25. 

15 BOORMEERBEEK: Lentebal van de VU-afdeling in zaal De Welkom 
te Schiplaken. Aanvang: 21u. Orkest: The Apollo's. Inkom 80 fr. 

15 KEERBERGEN: 12de Vlaamse Nacht van de VU-Keerbergen in zaal 
Berk en Brem. Aanvang: 21u. Inkom 100 fr; voorverkoop 80 fr. 

15 DIEST: Volksuniebal in ,,'t Schijf", Halve Maan Diest. Eerste dans: 
21 u. Toegang 60 fr. 

16 MEISE: Mosselfeest van 11 u30 tot 20 uur in de refter van het Sport
centrum, Brusselsesteenweg 65. Org.: VU-Meise-Wolvertem-Oppem. 

21 WEMMEL: Info- en debatavond over Zuid-Afrika m.m.v. Protea en 
Agaiev in zaal De Zandloper om 20u. Inkom gratis. Org.: Vlaamse 
Kring Wemmei. 

22 GRIMBERGEN: Lente-eetmaal in Sporthal Soens (Singel) te 
Strombeek-Bever. Ook op zondag 23 maart. Org.: VU-Grimbergen. 

22 SINT-PIETERS-LEEUW: Jaarlijkse Leeuwse Eetfeesten in zaal ,,Ely-
sée", Dorp 18 te Vlezenbeek. Senator Daan Vervaet nodigt U allen 
hartelijk uit. Ook op 23 en 24 maart. Telkens vanaf 12 uur. 

22 BERG-KAMPENHOUT: Jaarlijks lentebal van VU-Groot-Kajnpenhout 
inzaai,,Fauna-Flora" te Berg. Deuren: 20u30. Inkom lOOfr,; W K 
80 fr. Orkest: The Silver Stars. 

22 BRUSSEL: Amnestieavond in de Kristallen bol, Oude Graanmarkt 
5 te 1000 Brussel. Recente TAK-film, met toelichting van Erwin Brent-
jens; Optreden Jef Eibers. Iedereen welkom. Aanvang: 20u. Org.: 
VU-Brussel-Centrum. 

24 DILBEEK: Voordracht ,,Trouwen of samenwonen?", in Westrand te 
Dilbeek om 20 uur. Org.: Werkgemeenschap Gielis Vanden Bossche. 

28 HERENT: Voordrachtavond ,,Brood voor Leven" over het honger-
probleem in Afrika. Mark Van Dommele ondervraagt Willy Kuijpers 
en Mohamed Hassan. In Jeugdklub ,,De Pomp", Mechelse steen
weg 553, te Herent. Aanvang: 20 u. Org.: Dosfelkring Herent. 

O^WRCJf 
Meet the British! Taalvak, vr. jong 

en oud, nr. Northampton en Leicester 
•¥ Exc. Londen, Oxford, Cambridge 
enz. Gratis folder, Vranckx, tel. 
02-251.55.64. 

T 37j. Nederlandstalige echtgeschei-
den (sedert 1976) man, die zich rede
lijk goed uitdrukt in het Frans, zoekt een 
betrekking als handlanger of bewaker 
in het Brusselse. Voor inl. zich wenden 
tot Senator-Burgemeester dr. H. Valke
niers, tel. 02/569.16.04. 
L 22j. drietalige laborante Al zoekt 
een betrekking in het Brusselse of het 
arrondissement Halle-Vilvoorde en 
Aalst. Voor ml. zich wenden tot Senator-
Burgemeester dr. J. Valkeniers, tel. 
02/569.16.04. 

TAK-studledag 

Vlaamse Beweging 
en het mediabeleid 

Op zaterdag 22 maart organizeert het 
Taal-Aktie-Komitee een studiedag on
der het motto ,,De Vlaamse Beweging 
en het mediabeleid". 

Plaats: café-restaurant 't Voske, Ver-
bertstraat 145 te 2120 Schoten. 

Programma: 10 u.: onthaal, koffie, 
praktika; 10 u. 30: referaat door Sooi 
Daems (stafmedewerker Davidsfonds); 
11 u.: diskussie; 12 u. 15: middagmaal; 
14 u.: referaat door Paul Martens, lid 
Raad van Beheer BRT; 14 u. 30: dis
kussie; 15 u. 30: slotbeschouwingen; 

Verplichte inschrijving bij Erwin 
Brentjens, Edegemsesteenweg 2, bus 
5 te 2550 Kontich, tel. 03-457.72.40. 
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Hugo Schiltz in Antwerpse gemeenteraad: 

„Stadsmanipulatie van enquête!" 
Hugo Schiltz interpeileerde dinsdagavond in de Antwerpse ge

meenteraad over de enquête die door Inet stadsbestuur op de Lin
keroever gehouden wordt naar de voorkeur inzake openbaar vervoer. 
Striemend haalde hij de manke organisatie (slechte bedeling formu
lieren) maar vooral de op zijn minst gebrekkige vragenstelling. Op 
zijn minst, want zowel de begeleidende brief als plan zi|n een staalt
je van ambtelijke taal die verwarrend werkt. De gestelde vragen zelf 
zijn onsamenhangend. 

Erger, volgens onze interpellant, is 
de probleemstelling die gewoon ten 
dentieus is en gewilde antwoorden zal 
doen binnenkomen Kortom, een staalt
je van manipulatie onder het mom van 
openheid en demokratische inspraak 
van de bevolking' 

Besluit van Hugo Sch//fz ,,15jaardo-
ceer is statistiek en als een van mijn stu
denten zulk werk aflevert, wordt hij met 
klank gebuisdi" 

Verwarring 
Hierna ontstond een geanimeerd de

bat waarin vooral kumulerende 

raadslieden aan het woord kwamen 
Miva-beheerder regeringsafgevaardig
den bij Ivliva, enzovoort, spanden zich 
in om verwaaring over de uiteindelijke 
beslissing te zaaien Probleem is dat 
een bestaande goede busverbinding 
met de kernstad dreigt te verdwijnen en 
tevens dat de voorgestelde lokale linke-
roevertram of -bus minder komfort en 
mogelijkheden biedt Resultaat van de 
metro-doorsteek wordt dan een hyper
moderne lijn met grotere nadelen voor 
de inwoners van de linkeroever i 

De schepenbanken zaten verveeld 
met de enquête die opnieuw zal be-

ANTWERPEN 
MAART 
14 KALMTHOUT: Toon Van Overstraeten over zijn ervaringen in de 

Waalse Gewestraad, in zaal Kievit, Korte Heuvelstraat, Kalmthout om 
20u Gratis toegang 

14 TURNHOUT: Tuur Robberechts over,,,, Erf recht tussen echtgeno
ten" in De Schalmei om 20u30 Inkom gratis Org Vlaamse Knng 
Turnhout 

14 ANTWERPEN: De lslandsuiteom20u15indeArenbergschouwburg 
Org ANZ en Coremanskring Plaatsbespreking tel 03/238 82 08 
Ook op 15 maart 

14 WOMMELGEM: De Kulturele Knng Jan Puimege gaat naar de Island-
suite in Antwerpen Kaarten te bekomen bij L Boogaerts (322 27 75) 
en bij K Vandenbuicke (353 07 73) 

15 ST.KATELIJNE-WAVER:VolksuniebalSt Katelijne en Waver in de 
Parochiezaal, Elzestraat Aanvang 21 uur 

15 BERLAAR: Vlaamse Nacht met DJ Koen Luyten in zaal Familia, Aar-
schotsebaan te Berlaar-Heikant Aanvang 21 u Inkom 80 fr Org 
VU-Berlaar 

15 ST-AMANDS: Ledenfeest VU-St Amands in de Parochiezaal te Lip-
pelo Aanvang 19u30 

15 NiJLEN: Nacht der Kameraadschap, om 20u in zaal Nilania Innch-
ters St Maartensfonds-Kempen 

15 BERCHEM: Bal in Alpheusdal (zaal Pallas Athena), F Williotstr 22 
Aanvang 20u30 Inkom 100 fr Org VU-Berchem 

15 MASSENHOVEN: 4e Leeuwkensbal in zaal De Lindekens, 
Kerkstraat Deuren 20u Inkom 50 fr Org VU-Groot-Zandhoven 

15 SCHILDE: Kaas- en wijnavond in zaal De Liebaert, te Schilde-Bergen 
Aanvang 19u30 Kaarten voorverkoop op tel 03/383 15 02 Org VU-
Schilde-'s Gravenwezel 

15 SINT-AMANOS: Feestmaal t g v 10 jaar heropgenchte VU-Sint-
Amands Parochiezaal Lippelo (S Amands) Gastspreker Joris Roets 
Deelname in de kosten 500 fr p p 

15 MOL: Spreekbeurt door Frans Van der Eist over ,,Mijn memoires" 
in zaal Malpertuus te Mol om 20u Org Vlaamse Knng Mol 

15 EDEGEM: Kaartavond in lokaal Dne Eiken Inschnjpen op voorhand 
Org VNSE Om 20 uur 

16 BRECHT:Dartswedstrijom 14uuri s m Fitness 2000 in zaal Goor
hof, Kerkelei, St Job in't Goor Inschrijving 100 fr Org VU-Brecht 

16 WOMMELGEM: Dienstbetoon in Den Klauwaert van 11 tot 12 uur door 
Bart Vandermoere 

17 MERKSEM: Jos Vinks spreekt over de Vlaamse Beweging in het Vla-
nac om 20u30 Inr Vlaams Kruis Groeninghe 

17 WIJNEGEM: Sociaal dienstbetoon door Hugo Coveliers m het Vle-
minckhof op het Marktplein te Wijnegem Iedereen welkom i 

19 WOMMELGEM:,.Verfraaiingvanonzetuin" Dia-avond door W Wes-
sels in voorbereiding op onze 3de Plantenruildag m Den Klauwaert 
om 20u30 Org VU-Wommelgem 

20 EDEGEM: politiek kafee in Drie Eiken Gast is Hugo Schiltz Aanvang 
20u30 Org VNSE 

20 MECHELEN: Prof Jef Maton spreekt over ,,De Volksunie op het goe
de spoor houden" In het Vlaams-nationaal centrum, Ontvoe
ringsplein 1 te Mechelen om 20u30 Org Berthoudersknng 
Mechelen-Stad 

20 KAPELLEN: ,,Een klare kijk op al die polissen" Uileg en inzicht krij
gen over familiale-, brand-, auto- en levensverzekenngen In het lo
kaal van de ASLK, Vredestraat 11 -12 te Kapellen om 20u Niet leden 
50 fr Org FVV-Kapellen 

21 TURNHOUT: Toon Van Overstraeten, senator tegen wil en dank, in 
De Schalmei om 20u30 Toegang gratis Org Vlaamse Knng-
Turnhout 

21 WOMMELGEM: Jaarlijkse Kaasavond met Wijn door VU-
Wommelgem in Den Klauwaert om 20u15 Prijs 260 fr Inschrijven 
tel 353 68 94 

22 HOMBEEK-LEEST-HEFFEN: Verbroedering met VU-afdeling van 
Oostduinkerke Samenkomst te Oostduinkerke om 15 uur Deelna
me in de kosten ong 400 fr Vervoer met eigen wagens (er is vol
doende plaats voor niet-autobezitters) Org VU-Hombeek-Leest-
Heffen 

22 DESSEL: VU-ledenfeest m zaal,,Eendracht" te Dessel, in het teken 
van ,,25 jaar VU-Dessel" Deelname in de onkosten 350 fr 

29 WOMMELGEM: Paasfeest voor kinderen van onze leden In Den 
Klauwaert om 14 u (ookvoorvolwassenen zijn er kinderfilms warm 
aanbevolen) Org VU-Wommelgem 

30 SINT-AMANDS: Deelname aan ,,Rommel- en folkloremarkt" door 
de Emmanuel Rollierknng Onze knng verzorgt een,,Foto-show" Mo
gelijkheid tot aankoop door het publiek 

deeld worden en beloofden nog even te 
kijken naar de vraagstelling Zij konden 
moeilijk anders want ui deze debatten 
over de inspraak zelf bleek dat over de 
grond van het probleem een alliantie 
van de linkeroeverraadslieden met de
ze van de kernstad dreigt te ontstaan 
En dat zeker de manupilatie van ten
dentieuze enquêtes over alle partijgren 
zen heen afgekeurd wordt' 

VU-ordemoties 
Ekeren kent sinds de samenvoeging 

een aanslepend dossier inzake open
baar vervoer en de zone-indeling 
Raadslid Bart Vandermoere moest uit 
de pers vernemen dat de minister nu 
akkoord is om de penmeter te wijzigen 
maar acht maanden wachtende is op 
een antwoord van het stadsbestuur i En 
dat zelfs de stad negatief en dus in het 
nadeel van de inwoners van Ekeren zal 
antwoorden Een typisch staaltje dus 
van wat men in deze stad ,.beleid" en 
,,herwaardering" van de gemeente
raad noemt' Antwoord op deze orde
motie komt volgende week aangezien 
voor de tweede maal de raad met ver
lengingen moet spelen 

En dan kwam Fonne Cnck om de bur 
gemeester te vragen m te grijpen bij de 
Jong-Socialisten van Hoboken die een 
kemelbnef schreven aan de bevolking 
ondertekend S AMO Maar dan op 
bnefpapier met hoofding van het distnkt 
zodat een officieel tmtje gegeven werd 
aan hun proza Een (rode) bolwassing 
werd beloofd' 

Hooge Maey... 
Agaiev interpeileerde nogmaals met 

7 auditeurvragen waarop een diskussie 
kwam zodat er slechts een beantwoord 
werd Maar tegelijkertijd kwam het 
Amocofma-schandaal te berde Vraag 
IS werden er nu lege of volle afvalva-
ten vroeger door deze firma gestort, ja 
of neen' Indien positief dan ontstaat 
hier een zoveelste milieuschandaal 
Het onderozek werd natuurlijk beloofd, 
maar er zal toch moeten nagegaan wor
den of het niet m de gifdoofpot ge
raakt 

...sluipend gif 

Natuurlijk was dit aanleiding voor het 
nog steeds op de SP-banken zittend 
raadslid Geldolf om in snijdend antie 
ke stijl zijn eindopmerking te plaatsen 

Voor het overige ben ik de mening toe
gedaan dat de strop dichter en dichter 
rondde kollegehalzen gelegd wordt'" 
Voordien had hij iedereen verbaasd 
door stekelige opmerkingen maar ook 
losjesweg zaken uit het gerechtelijk 
dossier te citeren dat ontoegankelijk 
blijkt voor de kollege-advokaten 

Veel wordt voor de galerij gespeeld 
in dit kwalijk riekend dossier maar tege 
lijkertijd wordt ook veel te veel getracht 
mets op de openbare scene in 't voet
licht te plaatsen i (h h ) 

Deze week 
in Trends Magazine 

Politici op de sofa 
Trends zet zeven minister op de sofa bij de psycholoog. Als 
u in het zakenleven solliciteert naar een kaderfunktie duiken 

de grafoloog en de psycholoog op. Trends vroeg de 
handschriften op van Belgische topministers en liet ze 

psychotechnische vragen beantwoorden. Zou u deze heren in 
een bedrijf willen? Op de omslag van Trends. Een totaal 
andere kijk op de „KADERLEDEN" van de Wetstraat. 

Sukses met konfektie 
De dne broers Van Gils zijn Neder
landers In tiet Belgisclie Essen ope
reren ZIJ met kledingideeen die mik
ken op de modieuze manager Een 
konsekwente filosofie, de life style-
aanpak, brengt geld in de la Kon
fektie IS met dood Je moet wel fns-
se hersenen hebben Jacques Van 
Gils verklaart zijn hieleid in Trends 

De maagzweer van de deurwaarder 

Trends volgt een deurwaarder op 
zijn ,,beslagronde" Wat moti
veert iemand om dit keiharde be
roep aan te vatten'' De Belgische 
deurwaarders zijn ontevreden over 
hun interventiemogelijkheden De 
ekonomische krisis zet hen onder 
zware spanning De whisky en de 
maagzweer zijn bekend in dit mi 
lieu Lees Trends 

1.100 prominenten 

Ook ons verslag over Davos krijgt 
u Trends liep tussen de 1 100 pro 
minenten op het Zwitserse prestige 

circus en ontmoet er Denen, Ame 
nkanen, Zwitsers, Britten met een 
aparte kijk op Vlaanderen, de me 
dia, het leiderschap, de Oost-West 
verhoudingen Een eigenzinnige se-
lektie uit een te groot aanbod Ver
neem ook hoe braaf schuifelend de 
Vlaamse delegatie haar regio ver
koopt In Trends 

Benalar en Pluto 
Op Manhattan opereert onze land 
genoot Benatar Uit de Brusselse 
reklamebranche brak hij weg en 
opende in de VS een handelshuis 
Dat deksels goede kontakten on
derhoud met KMO's Ondermeer 
de lingeriefabnkant Pluto in Nino-
ve Hoe graaf je een exportkanaal 
in Noord-Amerika •" Dure dollar of 
met De Amerikanen kopen 

En verder 
Trends met Knoops m India, de 
kultuurexport van Jan Fabre, de 
Vlaamse post Keynesianen, Pub en 
Nieuws Bugamor, Jos Defoort 
over de koordinatiecentra 

Geslaagde ledenavond 
In Burcht-Zwijndrecht 

De organisatoren van de algemene ledenvergadering te Burcht-
Zwijndrecht op 15 februari haalden er weer eer van: 90 aanwezigen, 
een echt gezellige sfeer, een flink gestoffeerd programma. Dat ie
der het naar zijn zin had bewees het gevorderde uur waarop de ,, na-
babbel" besloten werd. Natuurlijk waren we vooral benieuwd om de 
ervaringen van gastspreker Toon Van Overstraeten te horen. En dat 
bleek alleen al de verplaatsing waard naar de zaal ,,Vrede Sint-
Maarten" in Burcht. 

Afdelingsvoorzitter Robert De Cleen 
zei met enkel dat we welkom waren, 
maar gaf ook wat konkrete gegevens 
over de plaatselijke VU-werking van de 
jongste maanden Hij belichtte even het 
recente evalutatierapport van de voor
bije verkiezingen en benadrukte dat 
Zwijndrecht-Burcht wel bij de witte ra
ven hoort, gezien onze gemiddelde 
vooruitgang van 4 % Zo iets valt met uit 
de lucht, daar zit volgehouden inzet 
achter Hoe spelen we het klaar''Om 
maar enkele zaken te noemen een 
bestuursploeg die werkt en met leutert 
over allerlei vermeende ideologische 
twistpunten, een tienkoppige fraktie in 
de gemeenteraad die van zich doet 
spreken en in de persoon van senator 
Oktaaf Meyntjens een geduchte aan
voerder heeft Verder onze publikaties 
,,Vlugschrift" en ,,0p de agenda 
stond ", die regelmatig in meer dan 
6000 brievenbussen terecht komen 

Het Vlaams Huis speelt ook mee, en als 
trefpunt en als ,,aktiecentrum" en als 
zetel van een waaier deelverenigingen, 
gegroepeerd in een V Z W Het is nu 
met het moment om m zelfgenoeg
zaamheid te vervallen en Robert ver

woordde dit met te verwijzen naar de 
komende bestuursverkiezing Het 
spoor moet verder getrokken worden 
met oudgedienden, maar ook met jon
ge mensen en gedragen door jonge 
ideeën 

Van Brussel naar Namen... 
Reeds vóór de eigenlijke inzet van de 

avond was hij op post, de eenzame se
nator van Nijvel Hoe dikwijls heeft hij 
het al verteld in zalen en zaaltjes in 
Vlaanderen'' We gaan het allemaal met 
herhalen, maar het was meer dan 
boeind en er viel wat te onthouden 
Toon Van Overstraeten weet wat hij wil 
en zelden hoorden we een politicus die 
een troch vrij verwarrende materie zo 
duidelijk, luimig en gevat kon uiteenzet
ten 

In klank en beeld 

Na het spijzen van de hongerigen en 
het (voorlopig) laven van de dorstigen 
kregen we ook nog wat te bekijken On
ze bestuursleden Erwin Derveaux en 
zijn echtgenote Juliet hadden voor twee 

diamontages gezorgd De eerste bracht 
ons terug naar de IJzerbedevaart 1985 
waar onze afdeling trouwens met twee 
autobussen naartoe trok Verder het be
zoek aan de Duinenabdij m Koksijde, en 
verpozend op het marktplein in Lo Veel 
bijval genoot de reeks over de 
uitbreidmgs- en vernieuwingswerken 
die vorig jaar ons aller Vlaams Huis te 
beurt vielen Nu stonden ze eens in het 
licht, al die anonieme werkers die be
langeloos maanden in de bres spron
gen Nogeensbedankt mannen, want 
het IS zeker geen lachspel geweest, ook 
al hebben jullie af en toe veel gelachen' 

Het,,officiële" programma werd dan 
afgerond door senator Meyntjens die 
zijn indrukken gaf over enkele maan
den werk in de Senaatsfraktie 

We gingen ook nog eens terug naar 
de voorbij gemeenteraadszittingen, 
waar de Volksunie er in gelukt is de 
meerderheid in de minderheid te stel
len met verlaging der opcentiemen en 
afschaffing van de personenbelasting 
tot gevolg Wat onze politieke tegen
strevers een stunt noemen is voor ons 
enkel het konsekwent nakomen van on
ze verkiezingsslogan ,Met dezelfde 
poen, veel meer doen'" We hadden 
het voorspeld men zou met de VU re
kening moeten houden Oktaaf besloot 
met een dankwoord, dat ook voorzitter 
De Cleen al had gezegd, voor het gan
se afdelingsteam 

W. Meuns 
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VU-motie aangenomen 

Vlaamse gemeente 
benadeeld door Gemeentefonds 

Het VU-gemeenteraadslid van Dein-
ze Herman Maes legde de raad van zijn 
gemeente een motie voor waarin de 
twee maten-twee gewichtenpolitiek van 
het Gemeentefonds wordt aange
klaagd De motie werd eensgezind aan
genomen, ZIJ kan best door VU-
raadsleden in andere gemeenten over
genomen en voorgelegd worden' 

BIJ de begroting stellen we jaarlijks 
vast dat de verdeling van de gelden van 
het Gemeentefonds tot wanverhoudin
gen aanleiding geeft 

Motie 
In principe krijgen de Vlaamse ge

meenten ongeveer 6000 fr per inwoner, 
de Waalse gemeenten 8000 fr per inwo
ner Voor een stadje als Deinze is dat 
in principe een verschil van 25 000 x 
2000 = 50 miljoen per jaar, een scheef
trekking van 50 miljoen per jaar 

In werkelijkheid krijgt Deinze maar 96 
miljoen fr, dat is nog met eens 4000 fr 
per inwoner (amper 3800), omdat de 
grote steden verhoudingsgewijs ook 
meer krijgen uit de pot, waardoor de 
kleinere steden minder krijgen, al beta
len de inwoners verhoudingsgewijs 
evenveel belastingen 

De bevoordeling van de Waalse ge
meenten berust op de faktor oppervlak
te, die ons inziens ten onrechte in de 
verdeelsleutel is opgenomen 

We menen dat berekend moet wor
den op de faktor bevolking (omdat men

sen belangrijk zijn) Wij vinden het wel 
verantwoord dat de opbrengst van de 
personenbelasting m aanmerking 
wordt genomen, wat wil zeggen dat 
men met de inbreng rekening houdt, 
ook tegenover de grote steden De fak
tor oppervlakte is met essentieel 

Derhalve durven wij vragen dat onze 
volksvertegenwoordigers er zouden op 
aandringen dat de verdeling van het 
geld van het gemeentefonds zou ge
beuren op basis van de bevolkingscij
fers en van de inbreng van die bevol
king, en dat de faktor oppervlakte zou 
geschrapt worden 

SP en SLVI: de grote verzoening 

Woordbreuk 
te Denderleeuw 

Sinds 1977 wordt de Dendergemeen-
te Denderleeuw bestuurd door een ko-
alitievanVU,CVPenSLVI Dit laatste 
staat voor Sociale Lijst Van Isterdael, 
een scheurlijst van de plaatselijke SP 
Dit koalitieakkoord werd in 1983 her
nieuwd 

De officiële SP zit in Denderleeuw 
dus reeds bijna tien jaar in de opposi 
tie Zeer tot ongenoegen van de natio
nale SP-leiding Het ligt dan ook voor de 
hand dat het nationale SP-bestuur al
les in het werk heeft gesteld om de twee 
socialistische opponenten uit Dender
leeuw, SP senator Van der Niepen en 
dissident Van Isterdael, opnieuw in de 
schaapstal te verenigen 

WEST-VLAANDEREN 
MAART 
13 IZEGEM: Bar Muziekauditonum, Kruisstraat 15 om 20u Frans Van 

der Eist over zijn memoires ,,De Bewogen Jaren 1920-1958" Toe
gang 50 fr Voordien wordt Frans Van der Eist officieel ontvangen op 
het Izegemse stadhuis Org Vlaamse Studie- en Vormmgskring 
GISTEL: Brueghelkaartmg in cafe Uylenspiegel, Stationsstraat 85, 
vanaf 18 uur Inleg 50 fr Org VU-Gistel Ook op 15 maart 
AVELGEM:,,Voeren, om van te houden" Voordrachtavond in restau
rant Karekietenhof Scheldelaan 20 te Avelgem Spreker is Guido 
Sweron Inkom 60 fr Aanvang 20u Inl bij Jan Wannyn 
056/64 60 21 Org Vlaamse Volksbeweging-Avelgem i s m DF-
Avelgem 
WAREGEM: Feestelijk avondmaal in zaal Groenhove met Vic Anci-
aux Org VU-Waregem 
DAMME:Afd feest VU Damme in zaal't Vissershuis, Visserstr 49, 
Damme-Moerkerke Mosselmaaltijd (200 fr) en uitreiking arr schaal 
verdienstelijke VU-militant Stat verkiez nieuw afd bestuur In-
schrijv Mariette Snauwaert 050/50 02 49 
OOSTENDE: 3de groot Vlaams avondfeest in het Thermae Palace 
hotel Kon Astridlaan 7 (Kustweg) Disco .Zonneschijn" speelt ten 
dans Aanvang 20u30 Org VU-Oostende 
DIKSMUIDE: Voorstelling TAK-film over de amnestieakties rond het 
Pausbezoek in het, Vlaams Huis" Aanvang 17u Org Vlaamse 
Vrienden van de Westhoek 
ZEDELGEM: Vertrek aan het marktplein naar de herdenking van de 
dynamitering van de IJzertoren om 14u20 
KORTRIJK: Huldiging van de 91 -jarige Frans Strubbe (frontsoldaat 
14-18 en voorman van het Vlaams-nationalisme in het arr Kortrijk) 
Feestrede door Frans Van der Eist Om 10u30 in Trefcentrum West-
Flandria, Graaf Gwijde van Namenstr 7 Org VU-Kortnjk 
IZEGEM: Katrien Seynaeve spreekt en vertoont dia's over Israel en 
de aktuele problematiek in het Midden-Oosten In Oud Stadhuis om 
15 uur Org VVG-lzegem 
POPERINGE: Dia-avond over de Westhoek door Renaat Gheeraerts 
in de bovenzaal van het Belfort" om 20 uur Toegang voor leden 
80fr Niet-leden 100fr Org FVV Poperingei s m Davidsfondsen 
Dosfelkring 
IZEGEM:,'tSpiegelaarke 19u30 Hobby-avond Org FVV-lzegem 
TIEGEM: Kaderdag arrondissement Kortrijk onder het tema Samen 
werken aan de toekomst van de Volksunie" Alle leden en sympati-
santen hartelijk welkom Uur en programma worden later medege
deeld 
KUURNE: Grote honingkoekkaarting m cafe De Cirkel, Harelbeek-
sestraat40teKuurne Vanaf 17 uur Ook op zondag 23 maart vanaf 
10 uur en vanaf 17 uur org FVV-Kuurne 
KOEKELARE. Ledenfeest om 20 uur m Zuudhove Ichtegemstraat 
Etentje Halve kip aan tspit 150 en 200 fr Gastspreker O VanOo-
teghem Inschrijven bij de bestuursleden of N Vandecasteele 
(051/58 90 05) Org VU-Koekelare 
OOSTDUINKERKE: Ie Vlaams Lentefeest van Koksijde-
Oostduinkerkeen Wulpen in het ,Vissershuis' , WesthinderstraatS 
te Oostduinkerke Gastspreker is Toon Van Overstraeten Aperitief 
19u30 Tafelen20u15 Deelnameprijs 375 fr Inschrijven op tel nrs 
058/51 57 00 en 51 41 44 
ROESELARE. Wemig werken goed verdienen de toekomst van 
het Vlaamse Volk' met de Gentse historikus-futuroloog Chris Van 
den Broeke Om 20u in de feestzaal St Michiels St Michielsstraat 
16 te Roeselare Org Vlaamse Volksbeweging 
IZEGEM Deel twee van de vorminscyclus Uitdaging aan Vlaande
ren ' Vlaamse Beweging en Sociaal-Economische Visie' In de bo
venzaal van het Vlaams Huis om 20 uur Toegang vrij Org Vorming
sinstituut Lod Dosfel en VUJO 
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Tot voor enkele maanden waren al
le verzoeningspogingen vruchteloos 
Tot Van Isterdael, krachtens het koali
tieakkoord, de burgemeesterssjerp aan 
een andere koalitiepartner moest over
dragen Toen gingen de poppetjes aan 
het dansen Plots kreeg de toenadering 
tussen SP en de scheurlijst-SLVI wel 
vaste vorm Wat uiteindelijk geleid heeft 
tot een koalitiebreuk vanwege de lijst-
Van Isterdael 

Denderleeuw is bijgevolg onbestuur
baar geworden De verkozenen van 
SLVI gaan immers een fraktie vormen 
met de moederpartij, de SP, zodat het 
VU- en CVP-schepenkollege over geen 
meerderheid meer beschikt in de ge
meenteraad 

Voor vandaag heeft de socialistische 
oppositie de gemeenteraad samenge
roepen om o a alle met benoemde per
soneelsleden te ontslaan Met de dui
delijke bedoeling ze nadien te vervan
gen door SP-volgelingen Waarmee 
eens te meer aangetoond wordt hoe er
nstig het protest van de SP tegen par
tijpolitieke benoemingen moet geno 
men worden 

De Denderleeuwse VU en VU-
schepen Wilfned De Metsenaere zullen 
alles in het werk stellen om te beletten 
dat de bevolking en het gemeentelijk 
personeel het slachtoffer worden van 
deze socialistische machtsgreep In 
een persmededeling heeft de VU deze 
woordbreuk in scherpe bewoordingen 
aangeklaagd K v R 

OOST-VLAANDEREN 
MAART 
13 LOVENDEGEM: Spreekbeurt met Andre Demedts, Vlaams literator 

,,Herinnering aan het verleden", literair historische evokatie van de 
ontwikkeling van de Vlaamse Gemeenschap sedert WO-I Aanvang 
20u30 In zaal ,,Graaf van Vlaanderen", Dorp 10 Gratis toegang 
Org Dr A Stubbekring Lovendegem 

14 NEVELE: Jaarlijks visfestijn in zaal Novy te Nevele Aanvang 19u30 
Gastspreker is dhr Frans Baert Tevens een huldiging van Jules 
Schelstraete Org VU-Nevele 

15 BURST-BAMBRUGGE-AAIGEM: Jaarlijks ledenfeest in zaal „De To-
rengalm". Aaigem Prijs leden 320 fr . met-leden 450 fr Kinderen 
tot 10 jaar 160fr Gastspreker Toon Van Overstraeten Aanvang 
19 uur Org VU-Burst-Bambrugge-Aaigem 

15 MELLE: Groot VU-bal in zaal Gildenhuis te Melle. Vogelhoek Aan
vang 21 u Inkom 120 fr 

15 BEVEREN: 6e Nacht van Beveren Zaal Oud Beveren. Stationsstraat 
40 Aanvang 20u30 Discobar Georges van Beveren Inkom 120 f r 
Voorverkoop 100 fr Org VU-fusie-Beveren 

15 MERE-ERPE:Reuze-eetfestijn Mosselen-brochetten, in zaal Zan
zibar, Dorp, Erpe 200 fr pp Doorlopend vanaf 12u tot 21 u Org 
VU-Mere-Erpe 

19 GENT: Dr DeLoofspreektover,.Risico'sengevolgenvaneenatoo-
moorlog" in Vlaams Huis Roeland, Korte Kruisstraat. Gent Aanvang 
20 uur Org FVV-Gent 

21 ASSENEDE: Vertoning van historische films over de gemeente As
senede (de bevrijding van Assenede. de brand van de kerktoren, de 
historische stoet van 1958) In het Vlaams Huis ..'t Leeuwke", Die-
derikplein 22 te Assenede Toegang Gratis Aanvang 20 uur 

21 SINT-AMANDSBERG: Met de FVV-St-Amandsberg naar ARCA-
teaterteGent Voorstelling van ,.De moed om te doden" Samen
komst aan ARCA, St-Widostraat (nabij Gewad) te Gent om 19u45 
Inschrijven bij Lieve Jolie vóór 14/3 (51 49 81) 

22 ASPELARE: 10e Eetfestijn van VU-Appelterre-Outer-Voorde in zaal 
De Paling, Geraardsbergsesteenweg te Aspelare (rechtover kerk) 
Vanaf 18 uur Ook op zondag 23 maart van 11 u30 tot 15 u 

22 LOKEREN: Bezoek aan de stad Aalst Vertrek met de bus op de Markt 
(kerk)teLokerenom9uurstipt Prijs bus -i- bezoeken (Aalsterse Bel
fort, Stadhuis, St Martinuskerk, Pr Daensmuseum. Honda) 250 fr 
Inschrijven tot 15/3 bij Veerie Buerman (091/48 30 48) en Keymeu-
len Lilianne (091/48 17 78) Org FVV en A Verbruggenknng-
Lokeren-Eksaarde-Daknam 

22 ERPE-MERE: 4de Nachtbal van eerste schepen Hem Mallefroy om 
21 u in zaal Claudia. KapelhofstraatErpe-Mere(Erondegem) Org 
VU-Erondegem-Ottergem-Vlekkem 

22 KRUIBEKE: Lentefeest in ..Schelderust", om 20 uur met Kaas- en 
Wijnavond of discobar Bingo Inschrijven bij de bestuursleden of tel 
774 20 01 Org VU-Kruibeke 

22 ZWALM: Kaas-en Wijnavond (of Vlaamse leverpastei) in zaal ..Bet-
tina". Zottegemsesteenweg te Roborst-Zwalm Aanvang 19u30 
Deelnameprijs 250 fr , een glas wijn inbegrepen Kinderen 125fr 
Org VU-Zwalm 

23 DENDERHOUTEM: 5de VU-eetmaal in zaal ..Pennelekker". Ninoof 
sesteenweg te Denderhoutem Van 11 u30 tot 14u30, 

27 DEINZE: Monsieur Ie senateur Toon Van Overstraeten spreekt te 
Deinze. over het ..CirkusToone" in het Bnelpaviljoen om 20u30 Toe
gang gratis Org VU-Deinze 

28 IDDERGEM: Toon Van Overstraeten spreekt over zijn belevenissen 
in de Waalse Raad In Vlaams Centrum Tijl, Parochiestraat te Idder-
gem Toegang gratis Aanvang 20 uur Org VU-Denderleeuw 

29 GENT-ST-PIETERS: Koffietafel in de parochiezaal St Coleta. Otter-
gemsesteenweg. Gent Gastspreker IS Paul Van Grembergen Inkom 
50 fr Gratis tombola Kontaktadres ,,Bij Erie", Zwijnaardsesteen-
weg 510, Gent Org VU-Gent-St-Pieters 

VU-Brugge bezorgd om 

Tewerkstelling 
bijBN 

De arrondissementsraad van de Volksunie Brugge-Torhout-
Oostkust (in vergadering bijeen op vrijdag 7 maart 1986) besprak de 
jongste ontwikkelingen bij het bedrijf BN, dat een zeer belangrijke 
vesting heeft in Brugge. 

De VU IS bezorgd om de toekomst 
van dit vermaarde bedrijf, vooral om de 
werkgelegenheid In het recente verle
den gingen immers reeds tientallen ar
beidsplaatsen verloren bij BN, situatie 
waartegen wij al herhaaldelijk pro
testeerden 

Onzekerheid 
Het nieuws van de samenwerking 

tussen de Generale Maatschappij van 
België en Bombardier Ine (Canada) 
vernamen wij op dezelfde manier zoals 
de werknemers dit is dus na de opera 
tie was uitgevoerd De VU kan volko
men de heersende onzekerheid van de 
BN arbeiders en bedienden begnjpen 
Deze belangrijke ingreep is gebeurd 
zonder sluitende waarborgen op het 
vlak van de tewerkstelling 

De Belgische regering heeft noch 
tans onlangs een kontrakt voor militai 
re bestellingen afgesloten met dezelf 
de firma Bombardier het is bijgevolg 
met meer dan billijk dat nu ook een deel 
van deze kompensaties eveneens naar 
Brugge komen Deze garanties werden 
echter met bedongen noch verkregen 
bij het afsluiten van deze transaktie De 

VU-arrondissementsraad geeft op
dracht aan VU-senator Guido Van In om 
defensieminister De Donnea daarover 
te interpelleren 

In wezen betekent deze herschikking 
van de aandelen dat een Canadese — 
dus buitenlandse — groep de toekomst 
van BN-Brugge zal bepalen Indiende 
Bombardier-direktie ooit oordeelt dat de 
BN-vestigingen te Brugge (of sommige 
Brugse onderafdelingen) met langer no
dig zijn of konkurrentie betekenen voor 
Bombardier zelf dan lijdt het geen twij 
fel dat deze firma ongestoord de nood
lottige beslissing zal uitvoeren Met al
le rampzalige gevolgen vandien 

Uitverkoop 

Tal van BN-produkten (o a diesel-
lokomotieven, rijtuigen voor reizigers 
metro s elektrische voorstedelijke trei
nen) worden immers zowel door BN als 
door Bombardier gemaakt ' De VU 
vreest dat deze operatie noch mm noch 
meer een uitverkoop is van een voorna
melijk m Vlaanderen werkzaam bedrijf 
Het IS trouwens met uitgesloten dat bij 

een ,,herschikking" van de aktiviteiten 
precies de Brugse BN-vesting het ge
lag betaalt 

De VU heeft dus tal van kritische vra
gen bij deze riskante beslissing, die 
zonder inspraak werd genomen door de 
overigens Vlaamsonvriendelijke top 
van de Societe Generale (Generale 
Maatschappij) Als politieke partij zal zij 
de evolutie van nabij volgen en houdt 
ZIJ zich bereid om. op welke wijze dan 
ook, haar diensten aan te bieden 

Met als eerste doel het vrijwaren van 
de werkgelegenheid' 

Gentse 
verenigingen 
naar Zangfeest 

De Kulturele verenigingen van groot 
Gent waaronder VVVG VOS Broeder
band en Gosenaertskring gaan op zon 
dag 27 april naar het 49e Vlaams 
nationaal zangfeest te Antwerpen 

Voor die gelegenheid wordt een bus 
ingelegd om onze medereizigers op te 
halen en thuis te brengen Wij vragen 
onze medereizigers zich tijdig m te 
schrijven De prijs een plaats 3de rang 
reis heen en terug 485 fr 

Inschrijvingen voor 15 april bij Mau 
rits Vandewoestijne Resedastraat 50 
te Gent tel 26 24 00 Aster Van Bou-
chautte E Maeyenstraat 12 te St 
Amandsberg tel 28 26 74 en Mevr Li 
sette Rombout Van Lokerstraat 20 te 
Ledeberg, tel 31 09 74 
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Donderdag 13 maart bij VSVK 

Frans Van der Eist in Izegem 
De n a a m Frans Van der Eist kl inkt als een klok in de g e s c h i e d e n i s 

van de V l a a m s e B e w e g i n g . N i e m a n d heef t als hij z o ' n b i jdrage ge le 
verd tot d e herops tand ing van de V l a a m s e g e d a c h t e e n het V l a a m s -
nat iona l isme in de voorb i je veer t ig jaar. Nu hij het ee rs te dee l v a n 
zijn memoi res publ iceerde, heeft de V S V K h e m ui tgenodigd voor e e n 
g e s p r e k over wat hij t e recht „ b e w o g e n j a r e n " n o e m t . 

Maar er IS meer Twee uur voordien 
wordt Frans Van der Eist officieel op fiet 
stadfiuis ontvangen Hijzal uitgenodigd 
worden er tiet Gulden Boek van de stad 
te ondertekenen Een zeldzame eerbe-
tuiging die bewijst dat Frans Van der 
Eist in Izegem naar waarde gescfiat 
wordt 

„De bewogen jaren" 
Het boek brengt via kinder- en jeugd-

fiennneringen een prangend beeld van 
een woelige tijd Daarna behandelt hij 
de na-oorlogse jaren met de repressie 
en de vele verdedigingen die Frans Van 
der Eist op zich nam, de tijd van wan
hoop en neerslachtigheid m de Vlaam
se Beweging, de eigen rol van Frans 

Van der Eist in het Algemeen Neder
lands Verbond, het Algemeen Vlaams 
Hoogstudentenverbond, en zijn vele 
publikaties en kontakten, zijn pleidooi
en voor federalisme, de strijd voor en de 
moeizame opgang van de Volksunie 

Het boek van Frans Van der Eist is 
werkelijk onmisbare lektuur voor wie wil 
weten hoe de Volksunie ontstond en 
hoe moeizaam de Vlaamse opstanding 
IS geweest Frans Van der Eist heeft 
daarin een rol gespeeld die getuid van 
grote moed, scherp inzicht en een niet 
aflatende inzet 

Een gesprek 
De VSVK-avond is met opgevat als 

een debat Het wordt gewoon een 

gesprek met als interviewer Geert Bour
geois (°1951), opzettelijk zo gekozen 
omdat een generatieverschil van 31 
jaar des te beter de rol van Frans Van 
der Eist zal doen uitkomen 

Het boek is rustig en zakelijk, maar 
bij wijlen ook hard Over zijn verkiezing 
in 1958, in uiterst moeilijke omstandig
heden, schrijft hij ,,lk kan moeilijk be
schrijven wat er in mij omging, maar ik 
was met van plan het op te geven" Wat 
zou er gebeurd zijn zonder die histori
sche houding, zonder die persoonlijke 
inzet en vo lhard ing ' 

Er bestaat geen twijfel over Deze 
konfrontatie met Frans Van der Eist en 
zijn boek wordt tevens een huldebetoon 
aan Izegem en midden-West-Vlaan-
deren aan de man die voorging en 
trouw bleef aan zijn pnncipes Het is 
met overbodig te waarschuwen voor 
een eventueel plaatstekort in de zaal 
(Bar Auditorium, Kruisstraat 15, 8700 
Izegem) E.V. 

Kaderdag VU-Kortrijk 

,,De Volkswil" op elektorale toer 

De socialisten voor liet unitarisme 
In „ D e V o l k s w i l " (u i tgave L imburg) van 28 februar i l.l. v e r s c h e e n 

e e n art ikel over de L imburgse m i j n e n . „ D e V o l k s w i l " is het b lad v a n 
de Social ist ische Gemeenschappe l i j ke Akt ie -L imburg met als hoofd-
redakteur SP-senator en K S - b e h e e r d e r Guy M o e n s . 

Naar aanleiding van de Limburgse 
provincieraad van 20 februari waar de 
VU-fraktie de Limburgse mijnen op de 
agenda had geplaatst verscheen er m 
,,De Volkswil" een artikel over de KS 
Dit artikel was een pleidooi voor het uni-
tansme en men wees de VU als de zon
debok voor de slechte toestand van de 
Limburgse mijnen aan ,,De VU als plei
ter voor het federaliseren van de natio
nale sektoren heeft de schuld van de 
huidige situatie van de KS", is zowat de 
stelling van het artikel 

Dergelijke aanvallen tegen de konse-
kwente houding van de VU zijn sche
ring en inslag in Limburg Maar wat IS 
de waarheid ' De socialisten zijn mede
schuldig voor de huidige situatie van de 
KS 

En wel om volgende redenen 

1) Ekonomiemimster Willy Claes 
heeft in de penode 77-81 nagelaten een 
politiek te voeren voor de KS 

2) SP-senator Moens is medeauteur 

van het KS-sluitingsplan aangezien hij 
lid IS van het direktiebesfuur 

3) De socialisten hebben het steen
koolfront opgeblazen in ruil voor 2 
bestendige afgevaardigden 

De socialisten voelen zich door de 
VU-Limburg in het nauw gedreven en 
trachten op allerlei mameren de VU in 
diskrediet te brengen o a in de ge
meentelijke koalities 

Het pleiten van de top van de SP-
Limburg voor een unitarisme is het be
wijs dat er bij de socialisten niks wezen
lijk IS veranderd ze zijn en blijven taaie 
konservatieve umtaristen Hun Vlaams 
kleedje is uitgegeven door elektoraal 
winstbejag Willy Oesaeyere, kamerlid. 

Nu de evaluatiekommissie met haar 
rapport klaar is kan in de verschillende 
arrondissementen werk gemaakt wor
den van het uitwerken van een toe
komstgerichte visie voor de Volksunie 
Onder het tema , ,Zelf de toekomst grij
p e n " , organiseert de Volksunie-
arrondissement Kortrijk een Kaderdag, 
waarop alle bestuursleden, leden en 
sympathisanten uitgenodigd worden 

Deze kaderdag gaat door in ,,Bos-
da l " , St Arnoldusparkt te Tiegem Een 
speciale wegwijzer zal aangebracht zijn 
vanaf de E3-uitritten van Waregem en 
Deerlijk 

Deze uiterst belangrijke kaderdag 

gaat door op zaterdag 22 maart en be
gin om 13 45 uur Het programma ziet 
er uit als volgt 

13 45 aankomst 

14 00 inleiding door Rik Vande-
kerckhove, senator, en Jef Maton, on
dervoorzitter van de partij 

14 45 voorstelling van het evaluatie
rapport (arrondissement Kortrijk) 

15 15 gespreksgroepen 

16 30 syntese van de gespreks
groepen 

17 15 besluitvorming 
18 00 slottoespraak door Rik Vande-

kerckhove, lid van het partijbestuur 

L 25-jangejongeman, diploma geag
gregeerde L S O Lichamelijke Opvoe
ding zoekt een passende betrekking, of 
m onderwijs, of in sportorganisaties 

Voor inlichtingen zich wenden O 
Van Ooteghem, Senator, Arm Lon-
questraat 3 1 , 9219 Gentbrugge Tel 
091/30 72 87 

C 28j ongehuwde jongeman zoekt 
werk als handlanger in het Brusselse of 
op de as Brussel-Ninove Er is een fi
nanciële tussenkomst vanwege het 
Rijksfonds voor de werknemer voor
zien Voorin! zich wenden tot Senator-
Burgemeester dr J Valkeniers, tel 
02/569 16 04 

0€K€RC}€ 
[ 21-jange jonge dame, diploma re
gentes Ned -Engels-Geschiedenis, af
gestudeerd m 85, zoekt een passende 
betrekking, bij voorkeur in het on
derwijs 

C 21-jarigejongedame, uitkenngsge-
rechtigd, getuigschnft Kunst-secundair 
ondenwijs (publicitaire grafiek - etalage) 
en attest specialisatiejaar textieldrukde-
sign, zoekt dringen een passende be
trekking 

LIMBURG 
MAART 

15 MEEUWRODE : 4de VU-bal m de parochiezaal te Gruitrode om 20u 
Disco Baby's Jean en Paul Iedereen welkom 

15 OVERPELT : Lentebal m zaal ,,Hasperhof" vanaf 20u30 Org VU-
Overpelt 

16 MUNSTERBILZEN: Kiennamiddag in polyvalente zaal van GSM 
(sporthal) Org VU-Groot-Bilzen 

17 SINT-TRUIDEN : Johan Sauwens spreekt over Aktuele Problemen, 
in het Kultureel centrum om 20 uur Iedereen welkom Org VU-St-
Truiden 

21 OVERPELT: ,,Politiek cafe" in cafe De Haan, vlak bij de kerk van 
Overpelt-centrum Gast is Johan Sauwens Inleiding Bert Van Den 
Boer Aanvang 20u30 Org VUJO-Overpelt 

21 HERK-DE-STAD: VU-bal en mosselfeest m zaal, ,Rothschi ld", Gro-
tebaan Donk, Herk-de-Stad 

Aanbevolen hulzen 
Loodg ie ter 
D a k w e r k e n 
Ve rande r i ngswerken 

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

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

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

SCHOUW/EN REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN RIOLEN 
HANGGOTEN BEKLEDEN VAN ZIJGEVELS EN CORNICHE 

PLASTIEK EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesleenweg 65, Ternat 

Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

D 25j schrijnwerker-helper met 8 j er-
vanng zoekt een nieuwe betrekking in 
het Brusselse of op de driehoek 
Brussel-Aalst-Dendermonde Voor ml 
zich wenden tot senator Dr J Valke
niers, tel 02/569 16 04 

GELD 
Onmiddel l i jk te bekonnen bij 

F R A N S V A N M O O R T E R 
Vijfhulzen 6, Erpe 

Tel 053-78 1009 en 053-212757 

F R A N S S E N S O P T I E K : 

Silhouette 
Marwitz 
Rodensfock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel 03-32108.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-23564.75 

verzeker u goed 
en toch... 
goedkoper! 

ert' IBIIfNDVfRZtXKIINCSMAKfl 

HUS? PliOBRASSCHAAI f K OJ 6SI1HI7 

PVBA BERT 
Assesleenweg 101, Ternat 

Tel 02-582 13 12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

q z T ) STUDIO 
DANN 

02 428 69 84 

— Industriële fotog'-afie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorsiraal 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-478 19 93 

Import Export 

PVBA 
J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gontsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054 41 2589 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

n.v. de winne -
uyttendaele 

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

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

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

te l 0 5 2 - 4 2 3 3 0 4 - 4 2 3 9 . 1 6 

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

Groenstraal 84 2000 Antwerpen 
Tel 03-236 45 31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Smt-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-21 36 36 

Loodgieterij sanitair zink gas 
roofing walerverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinsiraat 126, 1090 Brussel 
Tel 426 19 39 

H o u t z a g e r i j 
D E R O O S E N V . 

Algemene fiout en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM • 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054 3317 51 

054-33 11 49 
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Scheidend Davidsfonds-voorzitter Clem de Ridder: 

„De konfrontatÊe 
moet et komen!" 

20 

Sclieidend Davidsfonds-voorz 

„De konfronta 
moet et kome 

Heverlee. — Het lijkt zo beangstigend stil om en rond 
de niet-partijpolitieke Vlaamse Beweging. Waar is de 
tijd van de grote akties op straat, in kroegen en via vlug
schriften ? Zijn de,, Vlaamse Bewegers", veertig jaar 
na de fatale aanslag op de IJzertoren, misschien moe 
gestreden ? 

CLEM DE RIDDER werd in 
1920 geboren te Opwijk 
Gedurende twintig jaar was 

hij het boegbeeld van Vlaanderens 
grootste niet-partijpolitieke strijd
en kultuurverenigmg, het Davids-
fonds Eerst als sekretaris-gene-
raal, nadien als voorzitter Enkele 
weken geleden deelde Clem de 
Ridder echter mee met langer te 
zullen kandideren voor een nieuwe 
verlenging van zijn mandaat 

Het uitgelezen ogenblik voor een 
gesprek Veertig jaar nadat het al
lemaal herbegon, nadat de IJzerto
ren was gedynamiteerd 

De grootste 
stommiteit 

WIJ: U was 25 jaar toen de IJ
zertoren werd gedynamiteerd. 
Wat herinnert U zich daar nog 
van? 

Clem de Ridder: ,,lk herinner 
me die dag nog zeer levendig Ik 
ben niet iemand die vloekt, maar ik 
weet nog zeer goed dat ik, toen ik 
dit nieuws via de radio vernam, een 
krachtige vloek formuleerde Het 
was vreselijk een klap in het ge
zicht 

Temeer omdat wij reeds twee ja
ren leefden in die terreur van re
pressie Niks mocht, niks kon van 
Vlaamse zijde Het was een ware 
terreursfeer Elke dag las je in de 
kranten over straffen van 20 jaar, 
levenslang tot en met de doodstraf, 
men gooide ermee' En in die sfeer 
dynamiteerden ze dan nog de IJ
zertoren 

Achteraf bekeken is het wellicht 
de grootste stommiteit van de re
pressie geweest, want voor mij 
maakt deze daad deel uit van de re
pressie De vernieling heeft een 
enorme reaktie veroorzaakt, ook bij 
mensen die zich op dat ogenblii< 
met Vlaamsgezind wilden tonen 
Dit namen zij met Met als gevolg 
dat de Vlaamse refleks terug op
dook " 

WIJ: U geeft ontslag als voor
zitter van het Davidsfonds. Waa
rom? 

Clem de Ridder: Vooreerst is 
mijn mandaat van vijfjaar ten ein
de Nog eens een nieuwe termijn 
aanvatten zou wel erg zwaar wor
den, ik ben immers 65 

Gedurende twintig jaar ben ik zo
wat de eerste man geweest binnen 
het Davidsfonds ruim tien jaar als 
sekretaris-generaal (die toen de 
eersterangsrol vervulde) en dan 
nog eens zolang als voorzitter Ik 
vind dit voldoende voor een vere
niging Ik meen in die tijd impulsen 
te hebben gegeven, zowel organi
satorisch als inhoudelijk Ik denk 
dat mijn stempel met te lang op het 
Davidsfonds mag drukken, zeker 
met wanneer dit gepaard gaat met 

ouder worden Ik heb ooit zelf de 
opdracht gekregen om aan de 
toenmalige voorzitter te gaan zeg
gen dat hij eigenlijk lang genoege 
verdienstelijk geweest was Dat is 
een zeer onprettige boodschap 

Een kultuurverenigmg moet dy
namisch zijn, moet altijd nieuwe im
pulsen krijgen De leidinggevende 
personen moeten op tijd de kans la
ten om andere aksenten te laten 
aan bod komen Voor de dynamiek 
van de vereniging is het goed dat 
er aflossing komt 

Onheuse verwijten 
Een tweede reden is persoonlijk 

Van kort na de tweede wereldoor
log tot op vandaag heb ik in het be-
wegingsleven gestaan en dit bete 
kent dat je jezelf volkomen moet 
wegschakelen in je persoonlijk le
ven Eigenlijk pleeg je in zekere 
mate roofbouw op je gezinsleven, 
wat onvermijdelijk IS Ik hoop de ko
mende jaren die dingen te kunnen 
doen waar ik de voorbije decennia 
te weinig tijd voor had Ik schrijf 
graag, heb al wel iets gepubliceerd, 
maar hoop straks op dit terrein pro-
duktiever te kunnen zijn ' 

WIJ: Lijdt de niet-partijpoli-

tieke Vlaamse Beweging niet 
heel sterk onder een veroude
ringsproces ? Het zijn al jaren de
zelfde personen die, hoe ver
dienstelijk ook, deze organisa
ties leiden. Is er niet dringend 
nood aan verjonging en ver
nieuwing? 

Clem de Ridder: ,,lk geef zelf 

het voorbeeld, precies omdat er 
verjonging nodig IS Uw vaststelling 
IS inderdaad juist De groep van 
mensen die de niet-partijpolitieke 
Vlaamse Beweging leidt of aan
trekt IS trouwens met alleen aan het 
verouderen l^aar door de jaren 
heen eveneens aan het verdunnen 
in aantal " 

WIJ: Toch kan ik mij niet van 
de indruk ontdoen dat die Vlaam
se Beweging sinds enkele jaren 
nog erg weinig ,,beweegt"... 

Clem de Ridder:,, O ik weet het 
wel Iemand zoals Hugo Schiltz 
zegt dikwijls , De Vlaamse Bewe
ging slaapt" Ik durf dit met bewe
ren Ik meen dat VicAnciaux daar
omtrent iets anders heeft gezegd 

Dat ze maar opletten voor die sla
pende Vlaamse Beweging "De 
Vlaamse Beweging, zolang ik ze 
heb meegemaakt, kan immers 
plots ontploffen Als een f usee' 

Het optreden van de Vlaamse 
Beweging wordt ook in haar uiter
lijke vormen meebepaald door de 
politieke konjunktuur En deze po
litieke konjunktuur is thans aarts-
moeilijk vooral tengevolge van de 
sociaal-ekonomisch-financielekn-
sis Niet alleen de Vlaamse Bewe

ging heeft het daar moeilijk mee, 
ook de sociale drukkingsgroepen 
kunnen blijkbaar niet goed uit de 
weg Zelfs het ABVV kan thans met 
veel uitnchten l\/len kan met meer 
opzetten wat men wil, omdat de 
mensen ahw gebiologeerd zijn 
door de problemen van de wer
kloosheid en heel de ekonomische 
ontwrichting Dit ontslaat de 
Vlaamse Beweging geenszins van 
haar taak We mogen het daarbij 
met laten Precies omwille van die 
krisis zou de Vlaamse Beweging 
meer vooruitgang moeten kunnen 
boeken naar zelfbestuur toe Op
dat we deze problemen eigenhan
dig zouden kunnen aanpakken 

Ten tweede - met te verwaarlo
zen en laten wij er ons over verheu
gen - heeft alles wat de Vlaamse 
Beweging gedaan heeft ook resul
taten en gevolgen gehad Onder 
meer in het tot stand komen van in
stituten of organismen, als vrucht 
van de Vlaamse Beweging Bewe
ging die, laten wij ook dit met ver
geten, vanuit de kultuurorganisa-
ties IS ontstaan Vanuit de kuituur
en taalbeweging is de politieke 
Vlaamse Beweging ontstaan Maar 
wanneer die politieke Vlaamse Be
weging samen met de niet-partij-
politieke bereikt heeft dat er een 
Vlaams parlement bestaat, dat er 
een Vlaamse regerig bestaat, dat 
de partijen gesplitst zijn, dat de 
vakbonden Vlaamse afdelingen 
hebben, dat er een machtig gewor
den Vlaams Ekonomisch Verbond 
bestaat, dat de Sociaal-Ekonomis-
che Raad Vlaanderen werd opge
richt dan vind ik het echt onheus 
om aan ons, de niet-partijpolitieke 
Vlaamse Beweging, te verwijten 
dat we te weinig doen 

Waarvoor dienen de anderen 
dan, die precies de vrucht zijn van 
de aktie van de strijd- en kultuurve-
renigingen ^ Er is een Vlaams par
lement I Moeten wij als kultuurvere
nigmg nu nog dat soort drukking 
uitoefenen waarvoor een Vlaams 
parlement zou moeten instaan "^ 
Men verwijt ons dat wij ons te wei
nig bezighouden met de sociaal-
ekonomische problemen Ver
draaid, wanneer zijn wij ermee be
gonnen I "> Als kultuurverenigmg' 
Met akties die buiten ons terrein 
vielen' Waarom moeten wij de 
voortrekkers zijn als er een SERV 
bestaat •? 

In zekere mate heeft de hele evo
lutie meegebracht dat de taak van 
de kultuurverenigingen uitgehold 
werd Ik vind dit goed Dat is pre
cies de doelstelling van de Vlaam
se Beweging " 

WIJ: U beweert toch met wat 
WIJ ,,er" al zijn...? 

Clem de Ridder:,,Absoluut met 
Precies daarom doe ik voort " 

Splits het 
Gemeentefonds 

WIJ: Wat hoopt U nog mee te 
beleven, mee te maken? 

Clem de Ridder: ,lk blijf aktief 
in het Overlegcentrum van Vlaam
se Verenigingen We stellen vast 
dat de Vlaamse Beweging ergens 
gekneld zit 

Op het politieke vlak zie ik weinig 

beweging voorwaarts Omdat de 
regering sedert 1980, dankzij de 
handigheid van Martens en omdat 
de wil met bestaat om het anders te 
doen, de beweging naar zelf
bestuur weet af te remmen Ik zie 
dit trouwens met veranderen zon
der de konfrontatie in dit land Maar 
men weet deze konfrontatie voor
lopig handig te omzeilen 

Ik denk dat wij als belangrijkste 
taak hebben - en ik hoop mijn tijd 
daaraan nog te kunnen besteden -
de konfrontatie in dit land aan te 
blazen Daarvoor hebben wij als 
aktiepunt een initiatief naar de ge
meenteraadsleden toe opgezet, 
denkend aan 1960 met de afschaf
fing van de talentelling en het vast
leggen van de taalgrens De reak
tie van zovele Vlaamse gemeenten 
heeft toen wonderen verricht 
Straks richten wij ons tot alle 
Vlaamse gemeenteraadsleden om 
met een wetsvoorstel, dat moet 
doorgedrukt worden via de parle
mentariërs uit hun arrondissemen
ten, te komen tot de splitsing van 
het Gemeentefonds Dat, zoals U 
best weet, op vandaag heel erg in 
het nadeel van de Vlaamse ge
meenten speelt Dit moet ieder ge
meenteraadslid aanspreken, want 
elke gemeente heeft te weinig geld 
WIJ hebben voor dit projekt de me
dewerking verkregen van de 
Vlaamse afdeling van de Vereni
ging van Belgische Steden en Ge
meenten 

Deze aktie kan misschien als 
een spits zijn die de situatie door
breekt, en ons dichter naar de kon
frontatie brengt in dit land Die kon
frontatie moet er komen, wat niet 
betekent dat dit moet leiden tot een 
debacle Waardoor de stap wordt 
gezet naar hetgeen ik nog wens, nl 
het zelfbestuur voor ons volk'" 

Egmont was pijniijlc 
WIJ: Welke zijn uw mooiste 

herinneringen aan uw loopbaan 
bij het Davidsfonds? 

Clem de Ridder: ,,lkben tevre
den dat ik het Davidsfonds terug 
omhoog heb kunnen stuwen Het 
was een fantastische ervanng Wij 
floreren als Davidsfonds, mede 
door de steun van een flink sekre-
tariaat 

Ook de inzet van zoveel duizen
den vrijwillige medewerkers stemt 
me biezonder gelukkig Dat is 
enorm' Ik denk dat alleen ons volk 
dit kan " 

WIJ: U hebt vermoedelijk ook 
trieste herinneringen? 

Clem de Ridder: ,,Ja Rond de 
zeventiger jaren met de innerlijke 
krisis binnen onze vereniging Een 
krisis die er helemaal met nodig 
was, omdat het Davidsfonds toen 
aan volle vernieuwing toe was en 
volop in de lift zat Deze innerlijke 
ideologische krisis was mee het ge
volg van het einde der zestiger ja
ren Ik betreurde dit, het was voor 
mij een vreselijke ervanng 

En dan was er de Egmontstrijd 
Erg hard Niet alleen omdat er ak
tie moest gevoerd worden Maar 
omdat je plots tegenover mensen 
staat die gisteren nog je vrienden 
waren En die je de volgende dag 
verdacht maken je beschuldigen, 
enz 

Ik geloof nog altijd dat wij die 
strijd hebben moeten voeren Ik 
heb die nooit gevoerd tegen men
sen, maar wel ter wille van de zaak 
Maar het IS zeer pijnlijk geweest " 

(pvdd) 

MENSEN 
Î ONS 
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