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Volksunie-Toekomstdag — zondag 20 april te Antwerpen: 

Vlaanderen: tussen wijk en wereld 
Lees biz. 14 

Dynamiet en Gulliver 
Deze week, om precies te zijn in de nacht van verleden zaterdag 

op zondag, was het veertig jaar geleden dat de IJzertoren werd ge-
dinamiteerd. Minder dan een maand na die aanslag, op 12 april 1946 
werd de kreupele en bijna 68-jarige August Borms te Etterbeek ge-
fusiljeerd. 

Alhoewel het in die beloken tijd niet onmiddellijk zichtbaar werd, 
betekenden deze data een eerste schuchtere ommekeer in de na
oorlogse Vlaamse beweging. Dat de dood van Borms ook buiten de 
kring van repressie-getroffenen als een fanaal werd ervaren, bleek 
uit het bekende gedicht van Willem Elsschot. De verontwaardiging 
na de dinamitering van de IJzertoren zorgde voor een bescheiden 
en voorzichtige kentering. Waar voordien de Vlaamse minimalisten 
zich uitgesloofd hadden om mekaar te overtreffen in hoera-
patriottisme, werd nadien zij het dan in mineur de grieventrommel 
terug geroerd. De repressie zou echter nog lang aanslepen, de 
Vlaamse beweging nog jaren machteloos blijven. De échte kente
ring zou uitblijven tot wanneer de koningskwestie en de schoolstrijd 
waren uitgewoed. 

Slechts twintig jaar na de oorlog - vandaag ook weeral twintig 
jaar geleden — kwam de doorbraak. In de tweede helft van de zesti
ger jaren zorgden een reeks VU-overwinningen er voor, dat de ba
kens definitief werden verzet. De lange strijd tussen de idéé beige 
en het Vlaams-nationalisme werd definitief beslecht met een Vlaam
se overwinning. In het parlement werd door Eyskens senior de over
lijdensakte van het unitaire België voorgelezen. In 1970 was het zo
ver: een eerste staatshervorming begon de unitaire staatsstruktuur 
om te buigen in federalistische richting, zij het op karrikaturale en 
weinig ingrijpende wijze. 

Voor deze Vlaamse overwinning op de idéé beige bedongen de uni
taire partijen een vreselijke prijs: het opgeven en inkapselen van 
de Vlaamse meerderheid in het parlement door een stelsel van spe
ciale meerderheden, grendels en alarmbellen. Eens en voor goed ver
viel de mogelijkheid, de Vlaamse meerderheid numeriek te laten gel
den; de Waalse minderheid kreeg een gewaarborgd machtseven
wicht toegewezen. 

Zo is 1970 een schamierdatum geworden. Het onbetwistbaar ein
de van het unitarisme, de niet meer terug te draaien evolutie naar 
zelfbestuur betekenden een overwinning die echter een pyrrhuso-
verwinning zal blijken zolang de ingekapselde Vlaamse meerder
heid geen omvangrijk en soiled zelfbestuur heeft verworven. Dat dit 
ook na de staatshervorming van 1980 nog lang niet het geval is, blijkt 
iedere dag uit de feiten. 

Sinds 1970 leven we in de periode die door Hugo Schiltz in zijn 
jongste boek „het uitputtend schaakspel" wordt genoemd. Vlaan
deren is Vlaamser geworden, ekonomisch en financieel machtiger. 
Het wegvallen van zichtbare frustraties in het Vlaamser geworden 
Vlaanderen, de verlegging van de taalstrijd naar de sociaal-
ekonomische strijd, de ingewikkeldheid van het vaak louter juri
disch en procedurieel gevecht rond de staatsstrukturen remmen de 
Vlaamse opgang naar natievorming. De jongste jaren heeft de in
grijpende, langdurige en strukturele ekonomische krisis bovendien 
gezorgd voor een tijdelijke vermindering van de belangstelling voor 
wat nochtans het Belgisch dossier nummer één blijft: het commu
nautaire dossier. 

Veertig jaar na de dynamitering van de IJzertoren, dit historisch 
dieptepunt van de Vlaamse macht, kan de weg gemeten worden die 
reeds is afgelegd en de afstand overzien die nog moet overwonnen 
worden. Het afgelegd stuk weg is lang en indrukwekkend. Waar 
Vlaanderen in 1946 nauwelijks méér dan de schaduw van een schim 
was, bestaat het vandaag, is het springlevend en sterk genoeg om 
— als het dat wil — op iedere ogenblik uit de kluisters van de huidi
ge halfslachtige staatsstruktuur te breken. 

De Vlaams-nationalisten moeten zoveel kabaal maken dat Gulli
ver wakker wordt, dat hij opstaat en dan vaststelt, hoe broos de dra-
den zijn die hem aan de grond hielden. tvo 
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Parlement „werkt" als Makedonische luchthaven 

Ultimatum verstrijkt 
Ruim vijf maanden scheiden ons van de memorabele 

verl<iezingsnacht, waarin bel<end werd dat Martens l<on 
doorgaan met precies dezelfde regeringskoalitie. 

Alhoewel het land ,,in nood" is, gebeurde er sinds
dien n/7fs. 

LATEN we eerlijk zijn: sinds 
het Heizeldrama en zijn be-
scliamende afloop wordt dit 

land niet meer bestuurd. De voor
bereidingen van de stembusslag, 
de kampanje, de — tegen alle ver
wachtingen in — moeizame rege
ringsformatie, het investituurdebat 
en de nog voorturende debatten 
rond het principe van de volmach
ten hebben elke vorm van rege
ringswerk verlamd. 

Ook in het Paleis der Natie 
heerst een onbehagelijke rust. In 
een goede demokratie is het Par
lement als een zoemende korf vol 
bezige bijen zijn, moet er een druk
te heersen als in de kontroletoren 
van een belangrijke luchthaven. 
Waar snel, doortastend en bovenal 
efficiënt wordt gewerkt. Met een 
biezondere attentie voor alles wat 
beweegt om en rond dit zenuwcen
trum. Nu lijkt het pompeuze ge

bouw ter Wetstraat op de kontrole
toren van het Makedonische Ohrid, 
waar wekelijks nog twee kisten lan
den maar die voor het overige 
gesloten is. (Zoals straks de 
Oostendse luchthaven...?) En dat 
de regering niet komt aandraven 
met het oneerlijke argument dat dit 
de schuld van de oppositie zou zijn. 
Alleen reeds de Volksunie diende 
sinds oktober tientallen wets
voorstellen in, die nu in lade X van 
kabinetsadvizeur Y verbonden aan 
minister Z opgeborgen liggen. 
Zelfs uiterst zinvolle en hoogst drin
gende initiatieven, zoals het VU-
spoedplan ter bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid, worden niet 
eens behandeld. 

Toch spreken de eksellenties zo 
vaak (en steeds met bedrukte ge
zichten) over de ,,zeer slechte 
toestand" waarin het land verzeild 
is. Daarin hebben zij trouwens 

overschot vati gelijk; vorige week 
kwam vice-pfemier Verhofstadt 
boudweg vertellen dat het over
heidstekort voor het lopende jaar 
niet 550, niet 621 miljard bedraagt, 
maar de rekordhoogte van 650 mil
jard zal overschrijden! Waarop 
wacht deze blauwe superman dan 
om zijn begroting in te dienen? 
Goed ingelichte deskundigen ver
trouwden ons echter toe dat zelfs 
voor het derde kwartaal,,voorlopi
ge twaalfden" zullen geëist wor
den. Ook al een nieuw rekord. 

De oorzaak van dit geklungel is 
dubbel. Vooreerst weet het gros 
van de beëdigde ministers niet hoe 
eruit te geraken, bij gebrek aan 
kreativiteit, durf en visie. Maar als 
er dan al eens een eksellentie met 
een haalbaar plan rondloopt, dan 
weet hij op voorhand dat dit het 
nooit zal halen. Omdat het wan
trouwen tussen de vier meerder
heidspartijen ongelooflijk groot is 
en de begeerte niet echt bestaat 
om het algemeen belang te dienen. 

Aan het ultimatum van zes 
maanden, dat Martens zichzelf 
heeft gesteld, komt spoedig een 
eind. Wordt het persbericht vol 
loze verontschuldigingen al klaar 
gemaakt? ,,lnber' zorgt wel voor 
de verspreiding. 

(pvdd) 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag bneven van 

onze lezers als ze ondertekend zip 

Naamloze bneven gaan de scheur

mand in, evenals scheld- en smaadbrie-

ven De andere publiceren wij naarge

lang er plaats beschikbaar is Wij 

behouden ons dan ook het recht voor 

bneven in te korten en persklaar te ma

ken zonder de essentie van de inhoud 

te veranderen 

De opinie, vertolkt in een lezersbnef, 

IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

OVER HET 
GROOTKAPITAAL 

Reeds naderen wij in België het aan
tal van de 1 000 000 werkzoekenden 
(WIJ nr 11) Het wordt de hoogste tijd 
dat hierin verandering komt, bijzonder 
voor wat de jeugdige werklozen betreft 

Wanneer het grootkapitaal in dienst 
wordt gesteld van de gemeenschap en 
met moet dienen voor blauwe en soort
gelijke fraudes, die wij uit de kranten 
vernemen, zal er werk zijn voor ie
dereen 

Het IS wel zo dat de grootkapitaal-
krachtigen er met van wakker liggen om 
werklozen en in het bijzonder de kleine 
man aan een baan te helpen Zij heb
ben enkel voor doel hun hoog inkomen 
nog te vergroten met minder mensen in 
dienst en wanneer de winst met groot 
IS hun bedrijf geheel of gedeeltelijk naar 
het buitenland over te brengen 

Daar kunnen zij produceren tegen 
uiterst lage lonen, hun kapitaal stijgt 
verder, zij krijgen meer zeggenschap 
op de politieke stromannen waardoor 
het kapitaal een gebiedende funktie 
krijgt en de sociale afbraak verder gaat 

Laten wij, als Vlaams-nationalisten, 
voor ogen houden dat het grootkapitaal 
geen gebiedende funktie mag hebben, 
maar een dienende funktie in dienst van 
onze gemeenschap 

Enkel op deze manier zal er in de toe
komst werk zijn voor onze kinderen en 
kleinkinderen 

A.S., Brussel 

GROTE VLAAMSE ZAKKEN 

Na het nieuwsbericht, waar men zeg
de, dat er geprotesteerd werd omdat 
Martens naar 't frankofome-feest zou 
gaan, was het eerste liedje na dat 
nieuws, jawelI Een franstalig l iedje' 

Alsof er met genoeg nederlandstali-
ge liedjes zijn 

Waarom begint men zo dikwijls een 
BRT-programma met een franstalig 
l ied, of beginnen de RTBF-
programma's ook met een Vlaams 
l i e d ' 

Van de TV gesproken Vele films op 
de BRT hebben eerst franstalige en 
daaronder nederlandstahge ondertitels 
De diskrimmatie is volledig, als deze 
laatste ondertitels gedeeltelijk of hele
maal onzichtbaar zijn 

Er werd beweerd, dat de BRT films 
met tweetalige ondertitels neemt, om
dat er geen andere zijn Op een ander 
tijdstip ziet men dezelfde film dan op 
Ned 1 of 2, met enkel de nederlandsta
hge ondertitels 

De RTBF daarentegen, geeft zijn 
films meestal in het frans gesproken 
Daar kan de Vlaming met meelezen i 

Voorwaar, onze Vlaamse zakken zijn 
groot I 

V.d.B., Schepdaal. 

DE CVP EN DE CHAOS 

Die chaos begint met al de kabinets-
ratten van bepaalde CVP-ministers 
Buiten onze op een normale wijze aan
genomen rijksambtenaren, bezit ons 
land de,,rat ten", die de ministeriele ka
binetten bevolken Ze hoeven geen ek-
samens af te leggen, het bezit van een 
vereist diploma is zelfs in vele gevallen 
niet nodig 

Minister De Saeger b v begon met 
onze burgemeester in zijn kabinet op te 
nemen, zomaar wegens bewezen CVP-
diensten Het gekraai steekt echter on
middellijk op als ergens een VU-
mandataris buiten de schreef loopt 
Maar het was met deze ,,chaos", die 
Martens bedoelde toen hij ons verleden 
jaar de raad gaf,, voor hem te kiezen en 
met voor de chaos" 

Deze chaos hebben we er nu ook nog 
bijgekregen Deze gewezen oproer
kraaier voelt zich sterk dank zij de 
chaos, die de schuld is van de partij, die 
sedert 1946 haast ononderbroken re
geerde 

Tijdens hun bijna ononderbroken be
wind werden tientallen beslissingen ge
troffen die grotendeels geleid hebben 

^ ^ lepel & vork... 
T^astautant „ Kzftasselltbet^ " 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise -02-2697045 
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Dortmnnder Ihisr-Bran-hoven 
Tervuursev 60 Leuven 016 22 86 72 
Kon Astndl 85 Konüch 03 457 30 32 
Brugse Baan 1 Hulste 056 7115 36 
Nieuw Brû Etr 28 Brussel 02 218 74 89 

Grote parkeerterreinen zalen vnj voor 
feesten banketten e a Duitse speciali 
teiten Oortnrtunder Thier van t vat 
Lavende Water Tontsstemer Sprudel 
goed en goedkoop sten 

RESTAURANT 

t DEMER'^OO'- PAO 

Hoek 
W o l v e n g r a c h t 
en 
Leopo lds t raa t 

Tel 217 91 53 

W a a r V l a m i n g e n 

thu is zi)n 
in 't har t je v a n B r u s s e l 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerio Weslerio 

Tel 014 544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

K O F F I E B R A N D E R I J 

S A N G 

Emie l W i t m a n s s t r a a t 3 6 

S c h a a r b e e k 

Tel 02-734 5609 

Levert kwaliteilskoffie bij u thuis' 

Industriële 
brood en banketbakkerij 
Roomi|S 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091 67 57 12 

S e d e r t 1 9 1 0 

J A N P A U W E L S - D E B R A U W E R 
Oude Brugstraat 16 9328 Schoonaarde Tel 052 423246 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur - Jaarlijks verlof december 

De fam liezaak met traditie (ndv 23) 

tot de huidige chaos Of is het geen cha
os, als ik in een artikel lees dat de schrij
ver ervan vruchteloos op vele plaatsen 
moet bellen om bv onze burgemeester 
op zijn werk ( ' ) aan te tref fen' ' 

Terwijl duizenden ernstige jonge af
gestudeerden de wanhoop nabij zijn 
omdat ze geen werk kunnen vinden, 
wemelt het in de CVP van tientallen 
,,kumulards", mensen die soms tot dne 
volwaardige betrekkingen bekleden, 
d w z die werk afnemen van werkzoe
kenden Onder de „mantel" van het let
tertje C " gebeuren er in ons land din
gen, die rieken naar de maffia Mijn 
hoop IS dat ten minste bij de KWB en zo 
mogelijk bij het AOW vele zuiveren 
opstandig zullen worden en dat ze bij de 
volgende keuze tussen ,,CVP en de 
chaos" zullen tandenknarsen, tenwijl ze 
de VU de echte kans geven ons met 
een zuivere lei te beginnen 

N.D., Bornem 

Trouwklederen te koop 
D Lange witte trouwkleren met sleep 
Maat 36, 38, 40, alsook avondkledij 4 
trouwers in eenjaar Tel 03/353 60 19, 

n Meet the British I Taalvak vr jong 
en oud, nr Northampton en Leicester 
-t- Exc Londen, Oxford, Cambridge 
enz Gratis folder, Vranckx, tel 
02-251 55 64 

n * 22j met A2 diploma Economi
sche afdeling -i- laatste jaar A6 A l 
Boekhouden-fiskaliteit (avondleergan
gen), aktief m de jeugdbeweging, vrij 
van militaire dienstplicht en reeds 1 j 
ervanng als bediende, zoekt een be
trekking in het Brusselse of op de as 
Brussel-Ninove-Aalst-Gent Voor ml 
zich wenden tot Senator-Burgemeester 
Dr J Valkeniers, tel 02/569 16 04 

n * 3-talige 33j gescheiden damg 
met A1 diploma Graduaat Boekhouden 
en Bankwezen, met verschillende jaren 
ervanng, zoekt een nieuwe betrekking 
in het Brusselse of op de dnehoek 
Brussel-Aalst-Dendermonde Voor ml 
zich wenden tot Senator-Burgemeester 
Dr J Valkeniers, tel 02/569 16 04 
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Deze week 
in Knack Magazine 

Op bezoek bij Halley 
De Europese ruimte-sonde Giotto kwam vorige week 

heel dicht in de buurt van de komeet van Halley. 
Dat was zonder meer een historische ontmoeting. 

Knack was er bij in het ruimtevaartcentrum in 
Darmstadt, en bericht in woord en beeld. 

Mitterrand voor de keuze 
De Franse president Frangois 
Mitterrand staat voor een 
moeilijke keuze, verder rege
ren met een rechtse eerste-
minister, of toch maar aftre
den? De Franse parlements
verkiezingen, deze week in 
Knack 

Thierry Boutsen 
Belgies formule 1-piloot Thier
ry Boutsen kwam vorig jaar 
aardig in de buurt van de gro
ten in zijn sporttak Hij stond 
zelfs een keer op het podium. 
Knack sprak met Boutsen bij 
het begin van dit nieuwe 
seizoen. 

Erasmus in Transvaal 
Daniel Jacobus Erasmus 
woont ih het hartje van Trans
vaal en IS een echte Boer Hoe 
leeft hij, wat denkt hij en hoe 
ziet hij de toekomst van Zuid-
Afrika? De eerste aflevering in 
een reeks over de angst van de 
blanke Zuidafrikanen voor de 
toekomst. 

Carrière 

Vorige week stelde Knack een 
nieuwe rubriek met jobaanbie-
dingen voor vooral kaderleden 
voor Ook deze week hebben 
we weer acht bladzijden met 
openstaande betrekkingen van 
hoog niveau 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
S P E C I A L I T E I T G E L E G E N H E I D S G E B A K 

B e r g e n s e s t e e n w e g 1 1 2 3 
1 0 7 0 A n d e r l e c h t 
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Paul Daeisi 
verder 
bouwen! 

Haat en». 
Zaterdag werd op stijlvolle wijze 

de 40ste „verjaardag" van de dy-
namitering van de IJzertoren her
dacht. Vele VU-militanten woon
den deze plechtigheid bij. 

Dirk Vanhegen, hoofdredakteur 
van het KVHV-blad, gaf in zijn 
toespraak uiting aan wat leeft bij 
jongeren. Hij pleitte ervoor om niet 
alleen te herdenken, maar vroeg 
tevens vooruit te blikken. Hij hekel
de het gebrek aan belangstelling 
van nogal wat jongeren voor de rui
me Vlaamse problematiek en de 
grote verantwoordelijkheid van het 
onderwijs in dit verband. Ook de 
bekendheid van Vlaanderen in de 
wereld laat veel te wensen over, 
meent Vanhegen. Die besloot met 
te onderstrepen dat er voor de 
Vlaamse Beweging en voor de jon
geren nog heel wat werk op de 
plank ligt. 

Jef Dewaele, een oud-strijder 
van de eerste grote wereldbrand?, 
sprak ontroerend over zijn ervarin
gen tijdens en na de oorlog. Over 
zijn ontgoochelingen en zijn ver
wachtingen. ,,lk geloof nu m e ^ 
dan ooit dat wij gelijk hadden. Wij 
zochten de Vrede. U hebt die no
dig. Wij zochten een zelfstandig 
Vlaanderen. U hebt dit nodig. V\flj 
zochten samenwerking in de gods-
.vrede. U hebt dit nodig. Men noemt 
mij nu een ,,oudstrijder". Ik ben 
geen ,,oud-strijder". Ik ben eeti 
strijder voor vrede, godsvrede en 
voor zelfbestuur. Nu, meer dan 
ooit, moeten wij samenwerken." 

...liefde 
Ijzerbedevaartvoorzitter Paul 

Daels benadrukte dat dit geen 
feestelijke bijeenkomst, maareen 
samenzijn in bittere herinneringen 
en harde bezinning was. Hij sprak 
over de brutale schending, waar
van de gekende schuldigen onge
kend bleven en officieel onschuldig 
werden verklaard. Wij mogen, al
dus Daels, deze feiten niet verge
ten. ,,Dit heilige puin en de nieuwe 
toren, die er als het ware uit oprijst, 
werden ook de waarachtige getui
gen van de onvenwoestbare kracht 
van de Vlaamse Beweging en van 

vi^t 
de onstuitbare levenswil van dit 
volk". 

De Ijzerbedevaartvoorzitter 
somde de belangrijkste aktuele ak-
tiepunten op: de ekonomische en 
financiële noodtoestand gekop
peld aan de Vlaamse achteruitstel
ling, de slechte staatshervorming 
die moet bestreden worden, de 
noodzakelijke samenwerking tus
sen alle Vlaamse strijd- en kuituur-
verenigingen. yVant het huis voor 
Vlaanderen is verre van afge
bouwd! Daels eindigde met: 
,,Overheen lijden, strijd en dood, 
dit volk wordt vrij en groot!". 

Nadien werd de bronzen ge
denkplaat door ere-voorzitter Mr. 
Coene onthuld. Daarop staat veel
betekenend:,,Op 16 maart 1946 
werd deze toren vakkundig, effi
ciënt, naamloos en toch gekend 
gedynamiteerd en neergehaald". 

Nieuw veto 
De Volksunie is het spelletje van 

de f ranstalige socialisten in de na
tionale schoolpaktkommissie gron
dig beu, schrijft VU-voorzitter Vic 
Anciaux in een brief aan onder
wijsminister Coens. De VU Is be
reid positief op Coens' uitnodiging 
in te gaan om uit het sukkelstraat-
je, waarin deze kommissie is ver
zeild, te geraken. 

Anciaux: 
konsensus 

DEZE 
\NEEK DnK 

Het kan toch niet meer dat door 
een eenzijdig veto tiet hele werk 
van de schoolpaktkommissie wordt 
geblokkeerd; blokkage die de PS 
uitvoert omdat de gevolgen van het 
lestijdenpakket in het basisonder
wijs voordeliger zouden uitvallen 
voor het Nederlandstalig onder
wijs. (Door het uiblijven van een 
volledige federalizering van het on-
denwijs verliest Vlaanderen jaarlijks 

Het gaat vaak zo in het leven 
en zeker in de politiek: het is niet 
voldoende te weten, je moet er 
ook nog aandacht aan besteden. 
Zo verging het me deze week 
toen ik de studiedag bijwoonde 
van de Vlaamse bejaarden in 
Brussel-stad. De verscheidene 
bonden en clubs, die zoals 
overal in Vlaanderen ook in 
Brussel werkzaam zijn, hebben 
zich daar verenigd in een 
,,Nederlandstalige Brusselse 
bejaardenraad". En deze koepel 
heeft zich dindsdag beraden 
over de menigvuldige problemen 
die in de hoofdstad op hen 
afstormen. 

Plots besefte ik dat wij deze 
kategorie mensen meestal 
vergeten. We zijn voortdurend 
geneigd naar de toekomst te 
kijken. Terecht. Uiteraard 
terecht, want wie in politieke 
termen denkt, moet vooruit 
kijken, zich niet bezondigen aan 
een kortzichtig beleid. Vandaag 
moeten we bouwen aan de 
maatschappij van morgen. Onze 
voornaamste zorg moet gaan 
naar de jongeren. 

Maar het zou een fout zijn, 
indien we intussen de 
zogenaamde ouderen in de kou 
lieten staan. Zij maken een 
belangrijk deel uit van ons volk. 
Zij hebben om vele redenen 
recht op onze aandacht. En deze 
groep wordt steeds maar groter. 
Vóór enkele jaren spraken we 
van de 60- en 65-plussers. Het 
zijn intussen de 50- en 
55-plussers geworden. Onder 
hen zijn er steeds meer 
verschillen. Het woord 
,,bejaarden" is lang niet meer 
toepasselijk op alle 

,,gepensioneerden". De noden 
en behoeften van de kwetsbare 
hoge ouderdom liggen op heel 
andere gebieden dan deze van 
de middelbare leeftijd. De derde 
leeftijd is thans de vierde leeftijd 
geworden. De nieuwe kategorie 
van de derde leeftijd zit nog vol 
energie en mag niet zo maar 
uitgesloten worden. De 
problemen van huisvesting, 
gezondheidszorg en openbaar 
vervoer gelden nog niet voor 
hen. Zij worstelen met de 
ondraagbare frustratie dat zij 
hun kennis en ervaring niet meer 
aan bod kunnen brengen. Hun 
werkloosheid Is al even 
uitzichtloos als deze van de 
jongeren. 

Zoeken we ook naar een 
antwoord op hun vragen ? Hoe 
bezorgen wij hen een zinvolle 
plaats in de nieuwe 
maatschappij van dit en de 
volgende decennia? Hoe 
kunnen ook zij aan hun trekken 
komen en zich dienstbaar maken 
voor de samenleving? Zijn zij zo 
maar op te vangen in het kader 
van de voorstellen van vrije-tijds
besteding? Dit lijkt mij al te 
simpel en ondoordacht. Hun 
,,vrije tijd" betekent heel wat 
anders dan de ontspanning in de 
uren na de arbeid. 

In Brussel krijgen al deze 
problemen dan nog een speciale 
dimensie. De eeuwige 
problematiek van het leven in 
een taalgemengde 
gemeenschap. Met het 
voortdurend en onuitstaanbaar 
overwicht van de Franstaligheid. 
Zeker in het gemeentelijk politiek 
beleid, dat geen oog heeft voor 
de specifieke Vlaamse zorgen. 

Tijdens die vergadering van de 
Brussels senioren-raad werd ik 
dan ook getroffen op een 
dubbele manier. Ten eerste door 
de wijze inzichten van die 
mensen over hun diverse 
problemen die nog aangedikt 
worden door het grootstedelijk 
milieu dat de eenzaamheid 
aanscherpt. En ten tweede door 
hun vaste wil zich te doen 
erkennen als Vlaamse raad, 
omdat zij aanvoelen dat 
Vlamingen op een eigen manier 
denken, een eigen leven leiden 
en organiseren. Onbewust 
redeneren zij vanuit een Vlaams-
nationale visie. 

Vandaag wou ik dan ook 
onderstrepen dat er nog veel 
werk te doen is. Zeker als 
Vlaams-nationalisten die heel 
het volk voorop stellen in een 
samenhorigheidsmodel. Wij 
moeten beseffen dat de 
problemen van de maatschappij 
niet alleen opgelost worden met 
financiële middelen. Een 
menswaardig ,,pensioen" werkt 
het gevoel van uitstoting niet 
weg. Bijkomend wou ik aantonen 
dat Gaston Geens een sprookje 
vertelt wanneer hij zegt dat 
Brussel als een rijpe appel in 
onze schoot valt. Het zijn de 
oudere Brusselaars die het 
bewijs leveren. Wij dienen naar 
hun waarheid te luisteren... en te 
handelen. 

Vic ANCIAUX 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

Honderden Vlaams-nationalisten stonden zaterdag vergaderd rond het 
puin van de eerste IJzertoren. Het was immers precies 40 jaar geleden 
dat dit Vlaamse vredesmonument lafhartig werd vernield. 

Op deze foto herkent U o.m. de VU-parlementsleden Pillaert, Coveliers, 
Vervaet en Van Ooteghem, evenals ere-volksvertegenwoordiger Leys. 

' (foto: Jean Herts) 

echter vele mNjarden!) Bovendien 
werd in het protokol bij de school-
paktwet van '58 geschreven dat de 
drie ondertekenende politieke fa
milies vetorecht bezitten. Onder
tussen zijn die drie partijen op
gesplitst in zes partijen. 

Ofwel, aldus Vic Anciaux, geldt 
het vetorecht voor de drie traditio
nele frakties in hun geheel (wat een 
unitaire optie is), ofwel dient de 
kommissie gesplitst met in elke ka
mer vastliggende regels die 
respekt voor elke partij waarborgen 
(wat een federale optie is). Maar zo 
kan het niet langer, want de blok
kering van de schoolpaktkommis
sie speelt vooral Vlaanderen par
ten. 

De VU is ervan overtuigd dat er 
tussen de Vlaamse partijen op kor
te termijn een konsensus bereikt 
kan worden over de meeste knel
punten. Het is onduldbaar dat de 
ontwikkeling van het Neder
landstalig ondenwijs nog langer 
door een Waalse partij wordt afge
remd. De federalizering van het on
derwijs is hoogst noodzakelijk! 

Privé-sponsors 
Student-minister (of omgekeerd) 

Patrick Dewael heeft zijn eerste 
proef-eksamen afgelegd; het resul
taat was ondermaats. Zijn inzich
ten omtrent het kultuurbeleid blij
ken allerminst kreatief of inventief. 

Wat te vrezen viel, wordt onder 
Dewael vermoedelijk ook werkelijk
heid. Kuituur moet volgens deze 
piepjonge eksellentie vooral be
taald worden door het privé-
initiatief en de staat dient zich 
hoogstens te beperken tot een aan
vullende rol. Deze nieuw-liberale 
zienswijze op kuituur klinkt mis
schien wel vriendelijk, maar houdt 
ontzettende gevaren in. 

Dat de subsidiepolitiek in de kul-
turele sektor aan verbetering toe is 
zal wel niemand betwijfelen. Toch 
is het zo dat vele kulturele 
ekspressie-vormen slechts kunnen 
(voort)bestaan bij gratie van gelde
lijke steun. Natuurlijk kan en moet 

gestreefd worden naar de inbreng 
van privé-kapitaal, maar het is 
waanzin te geloven dat hierdoor al
les zou mogelijk worden en de taak 
van de overheid ophoudt. Spon
sorship in kunst en kuituur moet 
behoedzaam, verstandig en aan
vaardbaar gebeuren. 

Zoniet vervalt men in absurde si
tuaties. De jongste Vlaamse film 
bv. is lang niet onaardig, maarstoot 
af door het overmatig gebruik van 
reklame. Bijna elke minuut word je 
als kijker getergd met publiciteit 
over soorten magarine, drank, ta
bak, financiële instellingen, enz. 
Straks zien we misschien wel pren
ten waarin tijdens de hartstochte
lijke scènes vooral de merknaam 
van het ondergoed in beeld komt... 
Of zullen wij op nieuw verworven 
schilderijen van Jan van Eyck on
deraan rechts het merk van de verf 
vermeld zien waarmee dit kunst
werk gemaakt werd. 

Dewael en kuituur dreigen twee 
tegenstrijdige begrippen te 
worden. 

Dewael en 
reklame 
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Japanse 
kerselaars... 

Zondag nam een afvaardiging 
van VU-parlementsleden deel aan 
de vredesmanifestatie te Floren-
nes, precies één jaar na de instal
latie van 16 kruisvluchtraketten. 

Trouw aan de Vlaams-nationale 
beginselen die de Fronters tijdens 
en na de eerste wereldoorlog heb
ben bezield wil de VU zich inscha
kelen in de beweging die op een 
geweldloze manier uiting geeft aan 
de vredeswil van ons volk. De orde-
woorden van deze vredesmani
festatie onderstreepten de nood
zaak van een volledige afbouw van 
de nukleaire bewapeningswedloop 
in Oost en West en zij drongen aan 
op een kernwapenvrij Europa. 

De recente ontwikkelingen in de 
onderhandelingen tussen de grote 
machtsblokken stemmen hoopvol. 
De Belgische regering en de Euro
pese NAVO-partners moeten druk 
uitoefenen op de positieve voor
tzetting van de Geneefse gesprek
ken. Overigens dringt de VU er zo
wel bij de regering als bij de vredes
beweging op aan de wapenbe-
heersingsproblematiek in een bre
der kader te plaatsen. Er moet dri-
nend gestreefd worden naar een 
realistische konsensuspolitiek tus
sen Oost en West, die de vraagstel
ling „raketten of geen raketten" 
overstijgt. 

...te Florennes 
Een aktieve Europese vredespo

litiek moet een open en vruchtba
re Oost-Westdialoog op gang bren
gen. In plaats van verder te streven 
naar suprematie moet zeer uitdruk
kelijk het evenwicht bevorderd 
worden. 

Bovendien moeten de welvaren
de landen inzien dat de Noord-
Zuidspanning, vandaag en morgen 
meer nog dan voorheen, de proble
men tussen Oost en West over
heerst. De Noord-Zuiddialoog is in 
ruimer verband en op langere ter

mijn van het hoogste belang. Het 
parool dient te zijn,,Ontwapenen is 
ontwikkelen". 

Samen met ruim 2.000 andere 
Vlamingen hielpen de VU-ers Daan 
Vervaet, Jan Caudron en Nelly 
Maes bij het aanplanten van Ja
panse kerselaars rond de raketba-
sis van Florennes. 

Het 
„Pont Canal" 
Begin 1984 startte VU-

Europarlementslid Jaak Vande-
meulebroucke zijn onderzoek in de 
zaak ,,Pont Canal"(Wallonië). Al 
zouden we dit beter als de zaak 
,,De Nul" (Vlaanderen) behan
delen. 

In mei 1983 schreef het Belgi
sche ministerie van openbare wer
ken een offerte-aanvraag uit voor 
de bouw van de „Pont Canal" te La 
Louvière. Het Vlaamse bedrijf,,De 
Nul" diende de laagste basisin
schrijving in. Met het akkoord van 
de inspektie van financiën koos diyt 
ministerie voor deze goedkoopste 
oplossing. De Waalse gewestmi
nister voor ruimtelijke ordening, die 
de bouwvergunning moet afleve
ren, besliste echter dat enkel een 
ontwerp van een Waalse firma voo 
bouwtoelating in aanmerking kon 
komen. Wat een schending is van 
het door het EG-verdrag gewaar
borgde gelijkheidsbeginsel en het 
kommunautaire mededingings
recht. 

Op zijn vraag van begin 1984 
kreeg Vandemeulebroucke te ho
ren dat de Europese Kommissie 
een diepgaand onderzoek zou in
stellen. De EG-kommissie probeer
de dit ook te doen. Maar in het ant
woord op een recent heringedien-
de vraag kreeg de VU-er te horen 
dat de gegevens van de Belgische 
autoriteiten ,,niet bevredigend" 
zijn. En dit na twee en een halfjaar. 
De kommissie zal andermaal aan
dringen op precieze informatie
elementen, waardoor zij zich met 
kennis van zaken een oordeel zou 

Gelukkig is er nog goed nieuws. Stralend en schitterend zelfs. Sinds vorig weekeinde is zij in het land, de lang
verwachte Lente. Je voelt, ruikt, ziet Haar. 

Welkom! 

kunnen vormen over deze kwestie. 
De EG-kommissie zelf treft wei

nig schuld, de Belgische regering 
zoveel te meer. Blijkbaar wil de Bel
gische regering dit typisch staaltje 
van Waalse arrogantie ten opzich
te van een Vlaamse onderneming 
voor sankties behoeden. 

Bruegels 
te koop 

Onlangs maakten wij in dit blad 
melding van het feit dat eerstdaags 
in het befaamde Londense vei-
Hngshuis Sotheby's een verzame
ling schilderijen zal worden ver
kocht van uitzonderlijk hoge waar
de. Deze meesten/verken stammen 
uit het bezit van de Brusselse 
bouwpromotor Charlie De Pauw. 

Lieven van Gerven 
#

N opvolging van de ambte
naar en dichter Clem de Rid
der gunt het Davidsfonds 

zich met professor Lieven van 
Gerven een fysicus als voorzit
ter. Alhoewel van Gerven een 
traditionele Vlaams-nationale 
achtergrond heeft, Is het DF-
voorzitterschap van deze exacte 
wetenschapper toch 'n beetje de 
Illustratie van de verschuivingen 
die zich in de Vlaamse gemeen
schap de jongste tientallen jaren 
hebben voltrokl(en. 

De van Gervens stammen uit 
het Waasland. Vader van Gerven 
was onderwijzer te Kallo, in de 
tijd dat de invloed van onder
wijsmensen zich tot ver buiten 
de klas uitstrekte. Hij was een ge
reputeerd heemkundige en een 
soort Vlaams-nationale vraag
baak in de Wase polders. 

Van huis uit kreeg Lieven een 
stevige katholieke en Vlaams-
nationale stempel mee. Hij liep 
als intern kollege bij de Jezuïeten 
te Turnhout en was nog maar 24 
toen hij te Leuven het doctoraat 
in de wetenschappen haalde met 
de grootste onderscheiding. 
Sinds 1968 is hij prof aan de KUL, 

waar hij het laboratorium voor 
Vaste stof-fysica en Magnetisme 
leidt. Hij geniet zowel in eigen 
land als over de wereld een ste
vige wetenschappelijke faam. 

Een carrièrist is de intelligen
te en geestelijk beweeglijke Lie
ven van Gerven nooit geworden. 
In de tijd dat hij behoorde tot het 
wetenschappelijk personeel van 
de toen nog unitaire Leuvense 
Alma Mater, was hij alles behal
ve de vakidioot die op bereken
de vinkenslag lag voor een pro
fessoraat. Hij speelde een hoofd
rol In het roemruchte Lovan, de 
Leuvense organisatie van 
Vlaamse Assistenten en Navor

sers die de spits afbeet in de aan
loop naar,,Leuven Vlaams". Hij 
lag aan de basis van het Vlaams-
Waals ,,akkoord van 10 mei 
1966", waarbij studenten en le
den van het wetenschappelijk 
personeel van boven en bene
den de taalgrens zich gemeen
schappelijk uitspraken voor de 
splitsing en overheveling. 

In de zeventiger jaren werd hij 
voorzitter van de Vereniging van 
Vlaamse Professoren te Leuven. 
Hij was tegenstander van het Eg-
montpakt, maar bepleitte met 
overtuiging én wetenschappelij
ke argumenten de verdieping en 
verruiming van het federalisme. 

In Lieven van Gerven — jaar
gang 1928 — beschikt het Da
vidsfonds de volgende jaren 
over een voorzitter die niet alleen 
de Vlaams-nationale traditie ver
tegenwoordigt, maar wiens open 
geest en intellectuele bagage 
van grote waarde kunnen zijn, 
zeker in een tijd waar steeds tal
rijker zogenaamde „communau
taire dossiers" méér op het ter
rein van Wirtschaft en weten
schap dan op dat van taalstrijd 
liggen. 

Bij deze schilderijen bevinden zich 
verschillende Vlaamse kunstwer
ken, waaronder een aanzienlijke 
verzameling werken van Bruegel. 

In een dringende brief aan ge
meenschapsminister Patrick De-
wael vraagt VU-kamerlid Hugo Co-
veliers dat de Vlaamse Gemeen
schap alles zou doen om te 
verhinderen dat deze werken van 
Vlaamse Meesters voor het Kunst
patrimonium verloren zouden 
gaan. Want werken die privaat (bui
tenlands) bezit worden, zijn 
meestal na verloop van tijd onvind
baar. 

,,Aangezien er bij mijn weten op 
dit ogenblik geen enkel wettelijk 
middel is om op te treden, lijkt mij 
de enige aangewezen mogelijk
heid dat de Vlaamse Gemeen
schap deze schilderijen zou opko
pen", schrijft Coveliers. Schilderij
en van Vlaamse Meesters moeten 
belanden daar waar ze behoren: in 
Vlaamse musea. 

Glotto, 
ook Vlaams 

Vorige week zaten honderddui
zenden mensen aan hun beeld
scherm gekluisterd om getuige te 
zijn van de,,ontmoeting met de ge
schiedenis". Hun nachtelijk onge
duld werd beloond, vermits de Eu
ropese ruimtesonde,,Giotto" erin 
geslaagd is met sukses de ijskern 
van de komeet Halley te fotografe
ren. 

Dit hoogstandje van menselijk 
kunnen is slechts mogelijk geweest 
mede dankzij de inbreng van een 
belangrijk stuk Vlaams vernuft. Be
langrijke onderdelen voor de ,,Gi
otto" werden inderdaad vervaar--
digd door een afdeling van het Ant
werpse bedrijf Bell Telephone. Ook 
in het Australische ontvangststati
on waren Vlaamse Bell-produkten 
van groot belang bij de realizatie 
van de ,,verbeterde" beelden. 

CVP: 
levenslang! 

Bij de nuchtere vaststelling dat 
dit land eigenlijk failliet is kan men 
de schuldvraag niet ontlopen. Hoe 
IS het zo ver kunnen komen? En 

vooral: wie is daarvoor verantwoor
delijk? 

De CRISP-studiedienst gaf in 
zijn jongste publikatie antwoord op 
deze vraagstelling. In de 40 jaar die 
voorbij zijn, maakten de kristen-
demokraten liefst 34 en een half 
jaar deel uit van de regering. 
Meestal bekleedden zij in die rege
ringen ook de belangrijkste posten. 
Slechts 5 jaar (kort na de oorlog) zat 
de CVP-PSC in de oppositie. Ook 
de socialisten zaten veelal rond de 
machtstafel (bijna 23 jaar) en de li
beralen deelden die 40 na-oorlogse 
jaren netjes op: bijna 20 jaar,,er
bij" en evenveel jaren niet. 

Het FDF speelde 2 jaar en 7 
maanden mee, het RW 2 jaar en 2 
maanden. De VU 1 jaar en 10 
maanden en de kommunisten pre
cies 1 jaar. 

Indien er dus een tribunaal zou 
ingericht worden om de schuldigen 
aan te duiden, dan zouden de 
kristen-demokraten ongetwijfeld 
levenslang krijgen, de rode en 
blauwe frakties ongeveer 20 jaar, 
terwijl de overigen vermoedelijk 
zouden vrijgesproken worden. Ze
ker de Volksunie, wegens verzach
tende omstandigheden en ,.voor
bedachte rade" van de toenmalige 
partners. 

'77-'85, eindelijk 
Vrijdag werd het vervolg op het 

magistrale naslagwerk van wijlen 
professor Theo Luykx voorgesteld. 
Radio-journalist Mare Platel be
schreef de jongste acht jaren van 
de ,,Politieke geschiedenis van 
België", handelend over de perio
de 1977-85. 

Het verhaal over deze acht boei
ende jaren resulteerde in tweehon
derd bladzijden tekst, bijeenge
schreven door de bevoorrechte en 
uiterst onderlegde ooggetuige die 
Platel ongetwijfeld is. Alleen maar 
jammer dat deze wezenlijke aan
vulling op Luykx niet apart van de 
rest kan gekocht worden, want ve
len zijn reeds in het bezit van de 
boeken van de betreurde Gentse 
hoogleraar. De beide delen samen 
tellen meer dan duizend bladzij
den, kosten net geen 2.000 fr. en 
werden uitgegeven door Kluwer. 

Wij hopen binnenkort rond deze 
publikatie, die een must is voor ie
dereen die gepassioneerd wordt 
door het politieke bedrijf, een 
gesprek te kunnen voeren. 
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Volksunie doet 10 voorstellen 

Bouwoverleg 
start vandaag 

ledereen weet dat de bouwsektor voor Vlaanderen 
uiterst belangrijk is: 63 % van het aantal bouwbedrij
ven is in Vlaanderen gevestigd. De volksmond zegt 
trouwens ,,Als dé bouw goed gaat, gaat alles goed". 
Volksvertegenwoordiger Johan Sauwens en senator 
Van Ooteghem hebben de Volksunie-voorstellen tot het 
stimuleren van de bouwsektor op een perskonferentie 
toegelicht. 

SINDS 1980 gingen in de 
bouwsektor ongeveer 
100.000 arbeidsplaatsen 

verloren waarvan meer dan 60.000 
in Vlaanderen. Terwijl er in 1975 
nog 77.000 nieuwe woningen wer
den gebouwd viel dit aantal terug 
op 28.000 in 1983. 

Waar vroeger 40 % van de bou
winvesteringen door partiktilieren 
werd verwezenlijkt, 25 % door de 
industrie en 35 % door de over
heid, is het nu de overheid die 40 
% voor haar rekening neemt, de in
dustrie en de partikulieren elk 30 
%. 

Konkrete 
voorstellen 

In de eerste plaats pleit de VU 
voor duidelijke, doorzichtige en blij

vende maatregelen om de bouw
sektor te stimuleren. De tijdelijke 
maatregelen uit het verleden heb
ben immers voor heel wat onrust 
gezorgd. 

De VU wenst het behoud van de 
BTW-aanslagvoet op 6 %, niet al
leen tot eind 1986 maar voor een 
langere periode zodat de sektor 
zich kan organiseren. Uit verschil
lende studies blijkt trouwens dat 
deze BTW-aanslag meer positieve 
effekten heeft voor de staatskas 
dan negatieve. 

Naast de noodzakelijke aanmoe
digingen voor de vernieuwbouw in 
woonuitbreidingsgebieden door de 
afschaffing van de registratierech
ten indien de nodige saneringswer-
ken worden uitgevoerd, pleit de VU 
ook voor de fiskale aftrekbaarheid 
van de instrestlasten. Deze fiskale 

Een oude volkswijsheid zegt: „Als 't goed gaat in den bouw, dan gaat alles goed!". De regering zou wijs 
zijn indien zij wat meer naar het volk zou luisteren. 

aftrek zou moeten geschieden op 
de belastingsaanslag en met op het 
belastbaar inkomen, dit om de be
nadeling van de lagere inkomsten-
kategoriën tegen te gaan. 
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*^^Steenkolendebat te Straatsburg 

Euro-parlement 
kon beter! 

Stmatsburg—HoeMng nog Kempische steen-
köt^mijnén 7 Wetke toekomst is er voorde steen-
koot in hetüig&mBen ? Voor Europa, toch kapitafe 
vragen want het gmt hier over één van hmrvoor-
naamste energiebronnen. Ben energiedebat iókt 
nogal wat publiek omdat er het klassieke gevecht 
tüssenpro-manti-nukleairen uitgestreden wordt 
De steertköoi moest het vorige donderdag met 
heelwat minder bekngstellmg doen. 

A ' 
LUCHT had 4at te ma-
Hen met ds Frans* ver
kiezingen ©n het %>asiv 

«6 r&f^rendum, maar toch. Hél 
Is net of staenkooi niet meer 
rrteeieftén men desaMoropter* 
mijn wil begraven. 

Parlement beter 
Selar dan de Kommissie, al

leszins , warjt die gfaf slechts vijf 
jaar tijd om verder ste«n ts ver
lener» aan de steenHoolsektor, 
>pï6t parlement im&tt dat, op 
v̂oca«l€^ van CVFer Crotix, op 
,,«en mogelijkheid" van tien 

jaar gebracht. Beter, maar te 
week. Opvtjf jaar tijd vwïrdt zo'n 
toestand er niet beter op. Geef 
de sektor de zekerheid dat er 
tien jaar aan kan gesieytefd 
«wjrden, met ernstige middelen, 
opdat men tenminste een toe
komst degelijk kan uïfbouwer). 
Daar komt het amendement 
van KuijperS'Vandemetile-
bröucl<eopneer. Maar het EVA-
voorsiel werd na negatief ad
vies van rapporteur Croux 
(CVP), weggestemd, en dat Is 
Jammer. Het parlement was be
ter maar niet floed opnoen 

KS staat 
niet aüeen 

Dat wisten we al, na de sta
kingen In Wales, Engeland en 
Schotland, maar dat kwam hier 
weer eens totüiting. Gespierde 
tussenkomsten van de Welsti-
man Smith en de Schotse nati-
onallste £wing, de Duitser Rtn-
sche en Vandemeutebroucke 
waren dutdehjk. Niet te verge
ten is ook de emotionele, zeer 
geëngageerde rede van ül-
burghs Üiburghs Is een vech
ter en geeft blijk van eerlijke be
doelingen Door zijn inzet voor 
de kleine man, zijn strijd voor 
het welzijn van redereen staat 
hij vaak en zonder komplexen 
naast de Vlaams-nationalisten 
Dat kan niet van iedereen ge-
Stegdworden, zeker niet van zijn 
socialistische kameraden, 
waarvan het overigens zeer de 
vraag is of die hem in zijn strtjd 
voor KS steeds züllen steunen. 

(H. Ver.) 

De Vlaamse 
benadeling 

Verder houdt de VU een pleidooi 
voor het vrijmaken van de nodige 
kredieten voor het Woningfonds en 
de overheveling van de nodige kre
dieten naar de Vlaamse regering 
op basis van rigtorno's. 

Omdat Vlaanderen ernstig bena
deeld wordt bij de verdeling van de 
kredieten voor Openbare Werken 
wordt tevens gepleit voor de 
oprichting van een Vlaams ministe
rie van Infrastruktuur en een over
heveling van de nationale kredie
ten van het ministerie van Openba
re Werken en Verkeer naar de 
gewesten. Aktueel krijgt Vlaande
ren immers 35 % voor de investe
ringen uit het Wegenfonds toege
wezen en 25 % voor de inrichting 
van het openbaar vervoer in stede
lijke centra. 

Een pleidooi ook voor het nemen 
van maatregelen tegen de Waalse 
overheden die de bouwmarkt voor 
Vlaamse aannemers onmogelijk 
maken door de normale procedu
re van de openbare aanbesteding 
te vervalsen. 

De Volksunie wenst tevens de 
gelijke fiskale behandeling van de 
inkomens uit onroerende en roe
rende beleggingen. 

Grote bekommernis 
Tenslotte herinnert de VU de re

gering aan haar belofte afgelegd tij
dens het bouwoverleg van 1985 
waarbij vooropgesteld werd dat 66 
% van de overheidsinvesteringen 
zouden gerealiseerd worden m de 
bouwsektor. 

De VU heeft aan de vooravond 
van het bouwoverleg met haar po
sitieve voorstellen een konstruktie-
ve bijdrage willen leveren met als 
grote bekommernis, het behoud en 
de stimulering van de werkgele 

Tien VU-
bouwslenen 
1. Behoud van de BTW op 6 

%. 
2. Fiskale aftrekbaarheid 

van de intrestlasten voor de 
aankoop of de bouw van een 
eerste woning. 

3. Maatregelen om de ver
nieuwbouw en woonlnbrei-
ding aan te moedigen. 

4. Afschaffing van de re
gistratierechten, bij aankoop 
van een leegstaande woning 
met de verbintenis ze te ver
vangen door een aangepaste 
nieuwt>ouw. 

5. Fiskale gelijke behande
ling van de onroerende en 
roerende beleggingen. 

6. Voldoende middelen 
voor het woningfonds voor 
Vlaams geld In Vlaamse han
den, ook wat de huisvesting 
betreft. 

7. Splitsing van het ministe
rie van openbare werken en 
verkeerswezen en oprichtirtg 
van een Vlaams ministerie 
van Infrastruktuur. 

8. Cedaan met het afwente
len van bijkomende lasten 
naar de ondergeschikte 
besturen. 

9. Stop aan de Waalse dis-
kriminatte ten opzichte van de 
Vlaamse aannemers. 

10. Inlossing van de belof
te om 66 % van de overheid
sinvesteringen te realiseren 
in de bouwsektor. 

genheid. Men mag immers niet ver
geten dat voor elke tewerkgestelde 
in de bouwsektor telkens 1,5werk-
plaatsen ontstaan in de nevensek-
toren. 
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HugoSchiltz: 

„We kunnen het 
beter doen, ... 
als we het willen!" 

Het gonst de jongste tijd van geruchten in verband 
met het overheidstekort. Feit is dat de 600 miljard reeds 
overschreden zijn. En voor dit jaar zijn de vooruitzich
ten zo mogelijl< nog somberder. Volle zes maanden zal 
deze regering met voorlopige twaalfden besturen. De 
begroting die begin juli 1985 minstens in haar grote lij
nen had moeten vastliggen, zal einde juni 1986 nog niet 
van toepassing zijn. 

Het financieel tekort zal maar liefst 12,6 % van het 
bruto nationaal produkt bedragen. Daar waar Martens 
het wilde terugdringen tot 10% en volgend jaar tot 8 %. 

werkloosheidsvergoeding gebeurt 
al via bank ofpostcheck - slagen de 
vakbonden erin hun kosten aldus 
sterk te verhogen". Deze verspil
ling wordt geduld. Waarom niet 
eenvoudigweg: kontrole langs de 
gemeente, uitbetaling rechtstreeks 
door de staat. Nu wordt elk dossier 
én op de RVA én op de vakbond 
behandeld. Kostprijs voor deze 
overbodige operatie: ruim drie mil
jard in 1984! 

Retorisch besloot Gabriels zijn 
voorstel: ,,Indien de regering dit 
geld toch wil blijven uitgeven, kan 
ze - konform de wens van de vak

bonden om rechtvaardigheid na te 
streven - aan de 100.000 laagst ver
goede werklozen 30.000 fr. per per
soon meer uitkeren. Deze mensen 
kunnen de 2.500 fr. per maand 
waarschijnlijk beter gebruiken dan 
de drie vakbonden!". 

„Bijblad" 
De Vlaamse begroting voor 1985 

moet in somberheid al niet onder
doen voor de rijksbegroting. Vori
ge week kregen de Vlaamse 
Raadsleden het „bijblad" voorge
schoteld. Meestal beperkt zo'n bij
blad zich tot de klassieke, beperk
te eindejaars-aanpassing van de 
begroting. In dit geval echter ging 
het om een fundamentele herzie
ning, opgezet na de verkiezingen 
van 13 oktober. Op een ogenblik 
dat de regering in feite ontslagne
mend was. 

De gevolgen van deze ,,her
schrijving" zijn katastrofaal. Waar 
het tekort initieel geraamd was op 
1,6 miljard loopt het nu op tot 4,1 
miljard! Méér dan een verdub
beling. 

IN de Wetstraat worden dan ook 
nogal wat besparingsbalonnet-
jes opgelaten. Het een al snel

ler doorgeprikt dan het andere. 
Maar verder dan wat „Kurieren 

am Symptom" komt ook Ver-
hofstadt niet. De enige resolute 
aanpak bepleit de VU nu reeds ja
ren : de zero-basis budgettering. 
Heel konkreet betekent dit, dat 
men afstapt van de jaarlijkse aan-
wasbegroting waarbij het budget 
van het vorige jaar als uitgangs
punt wordt genomen. Bij elke be-
grotingsopmaak moeten een aan
tal diensten of departementen inte
graal ontleed worden waarbij men 
van een nul-budget vertrekt. Uit
gangspunt is dan dat de dienst 
dient opgericht en hierbij gaat men 
na welke de kosten en baten zullen 
zijn. In funktie hiervan worden dan 
de uitgaven vastgesteld. 

Rechtvaardigheid 
Een voorbeeld werd deze week 

door f raktievoorzitter Jaak Gabriels 
kenbaar gemaakt: de uitbetaling 
van de werklozen. Is het niet 
hoogst eigenaardig dat deze 
dienstverlening nog steeds langs 
de vakbonden verloopt? Dit leidt 
tot dubbel werk en verspilling. „Per 
geval" krijgen de vakbonden een 
vergoeding, gaande van 310 fr tot 
485 fr. Nochtans betreft het de 
meest eenvoudige formaliteiten, 
zoals bvb. het invullen van een C4-
formulier. 

,,/n een tijd waarin deze admi
nistratieve handelingen sterk ver
eenvoudigd en geautomatiseerd 
worden - en de uitbetaling van de 

„Deus ex machina" 
gevlogen 

lETSidmarlsallesOK. 
De resultaten zijn be
vredigend. Het be

drijf draait op 80 % van zijn 
kapaciteitx De fjnancièfe 
toestand is gezond. De nieu
we kontinugieteri] draait 
goed. En de installatie van 

Van Ooteghem 
,. vermenging van 

polit'êk er kapitaal'" 

een doorschulfoven fieefl de 
kwaitteit deugd gedaan. 

Kortom, aldus Oswald Van 
Ooteghem, Sfdmar behoort 
tot de wereldtop. Moclit nu 
ook de regering wat willen 
meewerken... Want het afge
lopen jaar deed zioh toch wel 
een hoogst eigenaardige zaak 
voor. 

Zowat eind '&4 komt de 
Sidmar«difektle tot het besluit 
dat voor de walsinstallatje 
vier nieuwe motoren moeten 
besteld worden. Een investe
ring van om en bil 600 miljoen 
fr, 

Oe bedrijf$*peciailsten 
gaan aan het werk. Hun 
eert«lwSdendadvies: het bod 
van Siemens is technisch het 
tieste en bovendien zijn er 
prijs en ervaring die ten 
gunste pleiten. 

Maar dan — op het ogenblik 
det Sldmar de bestelling wit 
plaatsen — komt als een deus 
ex machina het tegenljevel 
van de regering; besteilen bij 
ACEC. Het is dan 30 juli 1985. 

Verontwaardiging bi] Sid-
mar. Uiteraard, want ACEC 

heeft met zulke motoren niet 
de minste ervarJr»g, Het moet 
bij wl|ze van 8pmke« nog be
ginnen van mt% de tekentafeL 
Sidmar wordt dan meteen een 
proefkonip, met aiie kinder^ 
ziekten tot gevolg. 

Maar, bevel is bevet. Bïtjlh 
mar bestelt bij ACEC. 

Dit toch wei raar verhaal 
komt Van Ooteghem ter ore. 
En hij tnterpelieert Maystadt. 
Deze blijkteehtervan Netste 
weten. Hij vindt niet het 
minste spoor. De deus ex ma
china is gevlogen. MeerzeWs, 
votgetts hem was AC£C hete-
maat niet geïnteresseerd voor 
die bestelling. De Clentse se
nator b l i p dan ook op ï l jn 
hongert wjei«de mteterteuire 
,,deus" öieiitin slaagde Sld
mar tegen de zijn een bestel
ling van ongeveer 600 miljoen 
te doen plaatsen bij ACEC? 

Retorisch rondt Van Oote
ghem zijn vraag af met de 
vaststelling dat ACEC toch 
een dochter van de Generale 
is. Wat het vermoeden doet 
rijzen dat een grove vermen-
gmg van politieke en financie-
fe belangen heeft gespeeld... 

J. Gabriels: 
,,Drie miljard 

voor rechtvaardigheid!' 

Belangrijker vindt Hugo Schiltz 
de ombuiging van het begrotings
beleid van de voorbije jaren. De 
vastleggingsmassa werd met meer 
dan 10 miljard verhoogd, haast tot 
op het peil van 1982. Voor de hui
dige Vlaamse regering blijft bijna 
geen beleidsruimte over. De sane
ringsinspanningen werden met 
één pennetrek grotendeels teniet 
gedaan. En hiermede belanden we 
bij een derde aspekt. De sanering 
kwam er in hoofdzaak door een 
drastische Inkrimping van het in
vesteringsprogramma en afbouw 
van prefinancieringen. Dit had tot 
gevolg dat de toelagen voor onder
geschikte besturen en de kredieten 
voor een renovatie-politiek slechts 
met mondjesmaat konden worden 
toebedeeld. De uitgaven daarente
gen In de sektor ekonomische 
ekspansie werden fors opgetrok
ken. Door het bijblad wordt die 
scheeftrekking zo mogelijk nog 
,,schever", terwijl het tewerkstel-
lingseffekt van openbare werken 
op gemeentelijk vlak en renovatie
operaties vermoedelijk groter is 
dan dit van rentesubsidies en kapi-
taalpremies. 

,,Wat we zelf doen, doen we 
beter". Dit motto is volgens 
Schiltz nog steeds korrekt, in de 
zin van: „Wat we zelf doen, kun
nen we beter doen als we het wil
len". Helaas moet nu tot zelfs op 
begrotingsgebied vastgesteld 
worden dat de noodlottige Belgi
sche ziekten opgang maken. Het 
werk van onze gewezen minister 
is nu reeds verknoeid I 
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KIMER 
Telefoon 
en misdrijf 

Het lijkt tegenwoordig wel, alsof 
het ei van Columbus ter bestrijding 
van de zware kriminalitelt gevon
den is: het afluisteren van telefoon
gesprekken. 

Het is echter duidelijk dat dit 
slechts een beperkt hulpmiddel 
kan zijn. De efficiëntie ervan is twij
felachtig en de kans op misbruiken 
erg groot. Er moet dan ook een 
zeer beperkende optie genomen 
worden. In alle landen waar het af
luisteren van telefoongesprekken 
toegelaten wordt, is dit aan een 
strenge kontrole en procedure on
derworpen. Hugo Coveliers stak 
her en der zijn licht op en ontwierp 
een eigen wetsvoorstel. 

Strakke procedure 
Zijn uitgangspunt is het recht op 

de eerbiediging van het privé-
leven. De erkenning van dit recht is 
de noodzakelijke voon/vaarde om 
het afluisteren in bepaalde geval
len toe te laten. Een toelating die 
moet voortspruiten uit een proce

dure met waterdichte demokrati-
sche waarborgen. 

In dit opzicht opteert Coveliers 
ervoor, dat de toelating afhangt van 
een speciaal hiertoe op te richten 
kommissie van magistraten die op 
haar beurt rapporteert aan het par
lement. Bovendien komen slechts 
welomschreven misdrijven in aan
merking, namelijk deze die om
schreven staan in het Europees 
Verdrag tér bestrijding van terro
risme en zware gewelddaden. 

Een onderzoeksrechter zal dus 
slechts voor deze deukten een ge
motiveerd verzoekschrift kunnen 
richten aan de kommissie, die zich 

H. Coveliers: 
„Uitgangspunt is 
de eerbiediging 

van het privé-leven' 

beraadt over de toelaatbaarheid in 
de konkrete omstandigheden. Bij 
een positieve beslissing belast de 
kommissie een bij de Regie aan
gestelde ambtenaar met de techni
sche uitvoering van het afluisteren. 
De venworven informatie wordt 
door haar onderzocht op zijn nuttig
heidsgraad. Al wat met de zaak 
geen uitstaans heeft, wordt ver
nietigd. 

In alle andere gevallen wordt het 
afluisteren van telefoongesprek
ken, door wie dan ook gepleegd, 
verscherpt bestraft: een gevange
nisstraf van 7 maanden tot 2 jaar of 
een geldboete. 

SENAAT 
Sisteem-
bevestigend 

Morgen starten de senatoren 
met hun debat over de volmachten. 
Een her-kauwer? 

Feit is, dat onze woordvoerders 
in de kommissie — fraktievoorzit-
ter Paui Van Grembergen en Gui
de Van In — van meet af gesteld 
hebben dat men best niet zou her
halen wat reeds in de Kamer 
besproken werd. De suggestie 
vond algemene bijval. In zoverre 
zelfs dat Martens zich liet verleiden 
ot een blijk van waardering voor de 
diskussie van de senatoren. Het 
peil was inderdaad hoog. 

Een foefje 
De kommissieleden waren dan 

ook niet een beetje verbolgen wan
neer een editoriaal van ,,Vlaande-
rens best gemaakte krant" het ver
wijt maakte dat ze vergaderden als
of er geen kamerdebat aan vooraf 
was gegaan. Gijs van de CVP 
stuurde een terechtwijzing namens 
de gehele kommissie. 

PARIEMENFAIRE 

SftOKKElS 
SLECHTS de Vlaamse Raad verga

derde vorige week plenair. Voor
naamste agendapunt was de aanpas
sing van de begroting voor het jaar 
1985. 

TIJDENS het vragenuurtje peilde 
Nelly Maes naar de deelname 

van de Vlaamse Gemeenschap aan de 
werking van het Fonds voor Ontwikke
lingssamenwerking, zoals trouwens 
aangegeven in de staatshervorming 
van 1980. Minister Deprez van Ekster-
ne Betrekkingen beloofde deze deelna
me „af te dwingen". 

DE interpellaties gingen vooral in de 
richting van Gemeenschapsmi

nister Lenssens en sloegen op zowat 
alle milieuschandalen en -problemen 
van de jongste maanden en weken. Al
dus bracht Nelly Maes de gipsafvallo-
'zing in de Schelde aan en Oktaaf 
Meyntjens de cadmiumvervuiling in 
Antwerpen en Oost-Vlaanderen. 

OP wetgevend terrein was vooral 
Paul Peeters de voorbije dagen 

aktief. Zo wil hij met een wijziging van 
de wapenwet de aankoop en het ge
bruik van automatische pistolen en ka
rabijnen met getrokken loop, kaliber 22 
met randontsteking, aan een strenge 
reglementering ondenwerpen. 

EEN ander initiatief van hem betreft 
de fiskale vrijstelling van de waar

de van voorraden, die door bedrijven 
geschonken worden aan de bevolking 
van rampgebieden of derde
wereldlanden. 

MET een laatste voorstel beoogt het 
VU-kamerlid de bescherming 

van de verbruiker Hij wil namelijk de 
verplichting opleggen dat alle essentië
le gegevens betreffende te koop aange
boden produkten tenminste in de taal 
of talen van het taalgebied vermeld 
worden. 

Dit alles neemt niet weg dat er 
aan de taakverdeling kan en moet 
gesleuteld worden. Nog vandaag 
doet Gabriels konkrete voorstellen 
om het parlement efficiënter en de-
mokratischerte laten werken. En er 
dadelijk werk van te maken! Want 
zoveel is duidelijk: het pleidoo van 
Vanden Brande tot hervofming, in 
antwoord trouwens op een aanbod 
van de VU-fraktie, was slechts een 
foefje om toch maar in afwachting 
en met de dood in het hart de vol
machten te stemmen. 

Eén enkel kommissie-kuriosum 
willen we niet onvermeld laten. Bij 
wijze van intellektuele oefening 
herschreef Guido Van In het vol-
machtenontwerp in meer preciese 
en meer begrijpelijke bewoordin
gen. Elkeen prees het ten hemel... 
maar de nieuwe tekst haalde geen 
stem. Niet van Van In of de andere 
oppositieleden: geen volmachten, 
ook niet bij betere teksten. Niet van 
de meerderheid: liever slechte 
teksten dan opnieuw naar de 
Kamer. 

Over nut en onnut van volmach
ten is heel wat bij mekaar geschre
ven. Nieuw en ultiem is het argu
ment van de Brugse VU-senator 
dat volmachten sisteem-
bevestigend werken. ,,Het verle
nen van volmachten aan een Bel
gische regering is niets anders dan 
even zoveel remmen op de ontwik
keling van de autonomie-
gedachte"! 

Steeds 
minder 
Vlamingen? 

De geboortencijfers in Vlaanderen zijn even laag als 
tijdens de oorlogsjaren: 60.000 in 1941 en 65.000 in 
1942. Nadien steeg het aantal geboorten onafgebro
ken tot in 1964, wanneer een piekvan 95.671 werd be
reikt. De volgende jaren zou het aantal geboorten 
schommelen tussen 67.000 en 72.000. Maar in 1985 
nam het af tot 65.950, een nieuw dieptepunt. 

Hoe kan dit verklaard worden ? 

K INDEREN ter wereld bren
gen is hoop hebben op de 
toekomst. Wie niet gelooft 

in een betere wereld, denkt al snel: 
,,Waarom kinderen verwekken en 
grootbrengen in deze ongenadige 
maatschappij?". Dit fundamente
le pessimisme is dodelijk voor een 
samenleving. 

Het huwelijk, als instelling waar
binnen kinderen kunnen opgroei
en, verkeert in een krisistoestand. 
Er wordt nog wel getrouwd, maar 
steeds meer en steeds vroeger ge
scheiden. Kinderen zijn hiervan het 
slachtoffer, en bovendien blijft het 
ene kind dan ook het enige. 

Nu is het zo dat alleenstaanden 
dikwijls even goed als een ouder
paar kinderen naar de volwassen
heid kunnen begeleiden. Toch zijn 
de meeste pedagogen van oordeel 
dat de opvoeding door man en 
vrouw samen de meest ideale dag
dagelijkse opvang van een kind is. 
Het teloorgaan van het man-vrouw-
samenlevingspatroon geeft kinde
ren minder kans op bestaan en op
groeien. 

Onderzoekingen wijzen uit dat 
vrouwen meer kinderen wensen 
dan ze eigenlijk hebben. Verschei
dene redenen beletten dit. Naast 
tal van nogal materialistische mo
tieven zijn er vooral praktische be
zwaren. Zo de t)ezorgdheid over 
opvangmogelijkheid van het kleine 
kind, vermist vele jonge vrouwen, 
vooral uit veiligheidsoverwegin
gen, buitenshuiswerken. 

Het zijn dus de ekonomische kri-
sis en de maatsf'happelijke veran
dering (zoals het uiteenvallen 
van het traditionele gezin) die het 
kinderaantal beperken. 

Onze Vlaamse volksgemeen
schap is echter niet gebaat met een 
drastische bevolkingsverminde
ring. Sommigen zullen dit niet bea
men en stellen dat we toch met te 
velen op een te kleine ruimte leven. 

Huguette De Bleecker-
Ingelaere 

maar wat is ,,te veel" en welke 
ruimte heeft een mens nodig om 
vrij mens te kunnen zijn ? Anderen 
zullen verwijzen naar de technolo
gische ontwikkeling: voor het werk 
en het bruto nationaal produkt zijn 
er met zoveel mensen meer nodig. 

Maar rijst dan niet de essentiële 
vraag, of wij onze Vlaamse samen
leving als entiteit in stand willen 
houden. Voortbestaan, dat is toch 
de wens van elke mens en van el
ke groep. En realiseert deze wens 
zich niet door eigen kinderen en 
door de bloei van de groep waartoe 
men behoort? 

Dit niet meer wensen staat gelijk 
met geestelijke zelfmoord. Natio
nalisme is geloven in de toekomst, 
een optimistische levensvisie. Dit 
optimisme moeten we aan anderen 
doorgeven. Maar moeten wij ook 
niet de kracht ontwikkelen om een 
maatschappij op te bouwen die het 
optimisme een kans gunt? 

Huguette De Bleecker-Ingelaere 

G. Van In: 
„Volmachten 

remmen autonomie!' 
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Mitterrand haalt 
in grote mate zijn slag thuis 

Er waren meer verliezers dan winnaars in de Franse parlementsverkiezingen van 
zondag jl. De oppositiekoalitie van (neo)gaullistische RPR en liberale UDF haalde 
de volstrekte meerderheid in de Assemblee maar dat slechts met optelling van en
kele onafhankelijk verkozen rechtse volksvertegenwoordigers en dan nog erg nipt: 
291 op 577 zetels, d.w.z. een meerderheid van drie zetels. Van de lang op voor
hand triomfantelijk aangekondigde revanche kwam niets in huis. 

E socialistische partij van 
president Mitterrand scoor
de beter dan de peilingen 

hadden aangekondigd en eindig
de boven haar streefdoel: 30 t.h. 
van de stemmen en meer dan 200 
zetels in de Assemblee. Ze ver
sterkte haar positie als afgetekend 
grootste partij van Frankrijk. Maar 
ze heeft geen meerderheid meer 
en kan dus niet meer regeren. De 
hoop de oppositie van een volstrek
te meerderheid af te houden, waar
door men niet om het socialistische 
blok in het parlement heen zou 
kunnen voor een formatie is, op 
een handvol zetels na, niet in ver
vulling gegaan. 

Le Pen doet 
intrede 

Tw/ee partijen haalden zowat tien 
t.h. van de stemmen: de kommu-
nistische partij (35 zetels) en het 
rechtse Front National van Jean-
Marie Le Pen. Wat voor de eerste 
een nieuwe, pijnlijke nederlaag 
was, een- historisch dieptepunt 
voor een partij die tussen 1945 en 
1978 steevast goed was voor een 
kwart tot een vijfde van alle stem
men was voor het Front National 
een uitbundig gevierde overwin
ning. De partij van Le Pen doet 
haar intrede in de Assemblee met 
voldoende zetels om een aparte 
groep te kunnen vormen (daarvoor 
is een minimum van dertig vereist). 
In het zuiden met zijn groot aantal 
Noordafrikaanse inwijkelingen, en 
speciaal in Marseille, scoorde het 
FN opnieuw erg hoog. • 

In Parijs haalde het FN zowel ho
ge cijfers in de armenwijken met 
hun hoog aantal immigranten als in 
de ,,beaux quartiers" van het 
zestiende arrondissement. 

Het sukses van het FN, ook al 
niet voorspeld door de peilingen, 
was één van de voornaamste ge
gevens van de verkiezingen. 

Rechterzijde 
verzwakt 

Wie won er nog in een verkiezing 
met zovele halve winnaars of hal
ve verliezers? De socialistische 
president Mitterrand kon tevreden 
zijn. Toegegeven, hij heeft geen 
linkse parlementaire meerderheid 
meer. Maar de kiezers hebben ge
toond dat ze de president niet in 
een onmogelijke situatie wilden 
plaatsen en hebben hem niet met 
een massale meerderheid van de 
oppositie gekonfronteerd. 

Mitterrands grote rivalen aan de 
rechterzijde — de mogelijke kandi
daten voor het presidentschap in 
1988 (of vroeger) — komen ver
zwakt uit de stembusslag. 

Een heel teleurstellend resultaat 
behaalde ex-premier Raymond 
Barre die tot de UDF behoort maar 
zich enigszins buiten de koalitie ge
plaatst had en al een groep ,,bar-
risten" achter zich had. In tegen
stelling tot RPR-leider Jacques 
Chirac of ex-president Giscard 
d'Estaing (UDF) had Raymond 
Barre ,,cohabitatie" tussen een 
rechtse regering en de socialisti
sche president afgewezen. Barre, 
die in alle peilingen veruit de popu
lairste rechtse politicus bleek, 
maakte duidelijk dat hij de ogen al 
gevestigd had op de belangrijkste 
vervaldag, de presidentsverkiezin
gen die ten laatste in mei 1988 
moeten plaatsvinden. 

Raymond Barres lijst haalde 
evenwel slechts 23 t.h. van de 
stemmen in het Rhöne-
departement (hoofdstad Lyon), een 
stuk minder dan de PS-lijst die 
werd aangevoerd door Charles 
Hernu, de Defensie-minister die 
moest aftreden wegens het Rain
bow Warrlor-schandaal en enorm 
populair bleek. En Barres lijst bleek 
slechts nipt de RPR-lijst voor. 

Terwijl Raymond Barre aldus op 
zijn minst voor een tijd politiek ver
zwakt lijkt — gezien de krappe 

Mee in de strijd en in de vreugde: de dochters van J.-M. Le Pen 

rechtse meerderheid zal hij geen 
cavalier seul kunnen spelen en de 
cohabitatie afwijzen op straffe van 
beschuldigingen de koalitie op te 
offeren aan zijn eigen politieke am
bities — komt RPR-leider en burge
meester van Parijs Jacques Chirac 
ook al niet briljant uit de strijd. In 
Parijs haalt de socialistische lijst 
van PS-leider Lionel Jospin even
veel zetels als die van de RPR. We
liswaar blijft rechts er majoritair 
dank zij de resultaten van UDF (en 
Front National), maar overtuigend 

is de score niet voor Chirac die ook 
kandidaat voor het presidentschap 
is. 

„i\/Iorgen" 
President Mitterrand, wiens 

besluit om van het meerderheids
systeem naar het proportionele 
stelsel over te stappen voor een 
goed deel zijn verwachtingen heeft 
ingelost, kan het politieke land
schap zonder triomf maar toch met 
een zekere tevredenheid over-
schouwen. Gezien de verzwakking 
van zijn voornaamste rivalen Bar
re en Chirac — ex-president Gi
scard d'Estaing geldt als een hope
loze ,,has been ' — cirkuleren in 
Parijs al geruchten dat de president 
vervroegde presidentsverkiezin
gen zou kunnen uitschrijven om al
dus een tweede mandaat te vero
veren en nog sterker te staan te
genover de nieuwe meerderheid. 

Dat zijn voorlopig geruchten en 

Jacques Chirac werd als eerste ge
roepen. I-lij vroeg... Mitterrandbe-

denktijd... 

niemand weet wat de president 
precies van plan is. In elk geval blijft 
Mitterrand, wiens maneuvreerta-
lent sinds jaar en dag bekend is, 
vriend en vijand verrassen. Vrijwel 
iedereen was ervan overtuigd dat 
de president, die met ingang van 
maandag twintig dagen had om 
een nieuwe premier aan te duiden, 
rustig de tijd zou nemen en de nieu
we meerderheid in haar eigen sop 
laten gaarstoven. 

H. Oosterhuys 

Sprak Duits tegen gendarmen 

Elzasser 
autonomist 
vrijgesproken 

Robert Joachim en Crhistiane Winter uit Haguenau 
in de Elzas vierden op 12 maart hun tiende huwelijks-
verjaardag in de... rechtszaal van het „Tribunaal de 
Grande Instance" in Straatsburg. De 38-jarige bank
bediende met zijn ronde Elzasserstem werd ervan be
schuldigd om op 24 mei 1984 deze in 't Duits gebruikt 
te hebben tegen twee Franse gendarmen... 

AAR waarde meeste Elzas-
sers braaf in houding sprin
gen en het Frans gebrui

ken, bleef Robert steeds hetzelfde 
herhalen in Elzasser-Duits: ,,lch 
zeig Eich schon min Papiere, so 
ball sie mich in miener Sproch 
anspreche!"... 

„Doorgelicht..." 
Dat de twee rijkswachters, in het 

duitstalige Haguenau woonachtig, 
hem goed verstonden, bewezen 
hun antwoorden. Maar hun jako-
bijnse gedrildheid hield de boven
hand, de Franse republikeinse 
overheid kent immers alleen het 
Frans. Dat de Raad van Europa 
acht dagen daarvoor—in Straats
burg dan nog — een konferentie 
van Plaatselijke en Regionale 
besturen organiseerde rond het 
thema: ,,Naar een keuze voor de 
regionale talen en minderheden in 
Europa", drong zeker tot hen niet 
door. Robert moest mee naar de 
politiepost waar hij werd ,,doorge
licht" door niet minder dan 7 gen
darmen. Intussen had men ook 
vastgesteld dat deze man een au
tonomist is en stichter van de Re

gionale Radio Dreyeckland, die de 
Rijnvallei tussel Basel (Zwiters-
land), Freiburg (Duitsland) en 
Straatsburg overspant. Dat hij bo
vendien ondervoorzitter is van de 
Elzass-Lothringischer-Volksbund 
en tijdens de kantonnale verkiezin
gen in 198414 % der stemmen be
haalde met een ,,autonomisten-
lijst". 

Dossier 34742/84 
Onder deze cijfers wordt het ge-

va/Joachim ingeschreven. Niet het 
eerste in zijn soort, ook niet het 
laatste. Maar toch wordt het dit 
keer wat speciaals. Samen met 
Jaak Vandemeulebroucke dient 
Willy Kuijpers bij het Europees Par
lement een voorstel van resolutie in 
om j,het recht te omschrijven zich 
van zijn moedertaal te mogen be
dienen bij politiekontroles". In ne
gen talen vertaald, kende plots het 
Europaparlement het geval ,,Ro
bert Joachim". Daar waar Straats
burg alle rechten-van-de-mens 
koestert. In zijn Europatempel zou 
enkele straten verder Jan-met-de-
pet in deze het onderspit moeten 
delven. 

Bovendien hadden de beide 
Vlaams-nationalisten een heel ko-
mitee georganiseerd onder leiding 
van Ferdinand Moschenross. De 
twee Vlaamse EVA-verkozenen 
verzochten bovendien op het pro
ces gehoord te worden als,,more
le getuigen"... Wie zou er inder
daad in Frans-Vlaanderen, Oksita-
nië, Bretanje, Korsika, 
Baskenland, Katalonië en de Elzas 
zijn taal nog durven gebruiken te
genover de overheid, indien dit pro
ces slecht zou aflopen? 

Teruggetroicken! 
,,Une affaire relativement étran-

ge" schreef Le nouvel Alsacien 
reeds op 19 november 1985. in het 
gerechtsgebouw waren zowel Ra
dio Fr§ince Inter, Radio Luxem
burg, Europe I als de Südwestfunk 
en de Stuttgarter joernalisten ,,van 
de overkant"... Naast de gendar
mes Herzog en Aubert (die ons 
Duits best begrepen) stonden we 
netjes met onze verzamelde argu
menten en wetteksten te wachten. 

Robert Joachim was omringd 
door zijn aanhangers. Zijn vrouw 
week niet van hem. De Rechter en 
het Openbaar Ministerie schenen 
begrepen te hebben want na het 
pleidooi van de advokaten werd 
zelfs de beschuldiging terugge
trokken ! 

Een mooie ovenwinning dus voor 
het goede volksrecht van 40 mil
joen Europeanen die geen staats
verband kennen in het Europa van 
de twaalf! 
Willy Kuijpers, Euro-parlementslld 
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Een jaar volksnationale strijd/3 

De slaperige 
Nederlanden nOCHGEWOAN! 

Een jaar volksnationale strijd/3 

De slaperige 
Nederlanden 

De tweede aflevering van Een jaar volksnationale 
strijd werd afgesloten bij de Bretoenen. Hun naam doet 
vermoeden dat zij uit Brittanië afkomstig zijn. Daar wo
nen nog altijd de met hen verwante Welsen. Met dit 
broedervolk begint deze derde aflevering die verder 
ook de spanning tussen leren en Britten ontleedt. 

En dan zijn er nog de Lage Landen... 

IN Wales slaat de werkloosheid 
biezonder zwaar toe maar, nog 
minder dan op het platteland 

schijnen de mensen daar een ver
band te leggen tussen deze 
toestand en het ontbreken van zelf
bestuur. 

Het Ierse 
„akkoord"... 

De Kelten die het meest van zich 
doen spreken zijn de leren. Wij wa
gen ons niet aan een schatting van 
het aantal aanslagen die zij in de 
„zes graafschappen" alias Noord-
Óost-lerland uitgevoerd hebben of 
waarvan zij het slachtoffer zijn ge
worden. De niet-aflatende en niet 
steeds zinvol lijkende guerilla tus
sen het Iers Republikeins Leger 
(IRA) en de Britse troepen en mili
tanten kende ook in 1985 geen 
respijt. 

De gemeenteraadsverkiezingen 
die in Ulster tijdens het voorjaar ge
houden werden, versterkte de po
sitie van Sinn Féin, een partij die de 
IRA min of meer steunt. 

Het grote nieuws op dit front is 
zeker een soort Oostpolitiek, die de 
regering van de Ierse politiek met 
die van Groot-Brittanië is beginnen 
te bedrijven door half november te 
Belfast een overeenkomst af te 
sluiten. Nog dezelfde maand keur
den het Britse en het Ierse parle
ment de overeenkomst goed. 

In ruil voor het principiële verza
ken aan aanspraak op wat on
nauwkeurig ,,Ulster" wordt ge
noemd, bekomt Dublin inspraak in 
de zaken van dit landdeel. Chauvi
nistische Ulster-Britten voelen zich 
verraden door Londen, militante 
Noord-leren door Dublin. De toe
komst zal moeten uitwijzen of de
ze overeenkomst niet alleen het ge
weld kan bedaren maar vooral de 
levenskwaliteit van de arme, ver
drukte leren zal kunnen verbete
ren. Zo ja, dan zal Ulster op lange 
termijn opnieuw Ierland worden; zo 
neen, dan zal het geweld toch weer 
oplaaien. 

Slaperige 
Lage Landen 

De door Frankrijk ingelijfde 
volksgroep die ons het nauwst aan 
het hart ligt is natuurlijk de onze. 

Op 11 januari stond Paul Verbe-
ke, voorzitter van de jonge,,Vlaam-
sche Federalistische Partij", in Ha-
zebroek (Frans-Vlaanderen) te
recht ,.wegens het onwettig 
aanbrengen van affiches", in feite 
omdat enkele van zijn medewer
kers plakkaten hadden opgehan
gen met het oog op de kantonale 
verkiezingen. Hij werd vrijgespro
ken. Jaak Fermaut, kandidaat in 

het kanton Sint Winoksbergen, 
haalde 1,82 % van de stemmen: 
weinig, maar alle begin is klein. 

Dezelfde voorman noemde de 
taalraad, die minister Lang wil in
stellen, ,,een stap vooruit en twee 
stappen achteruit". Hij vreest na
melijk dat hierdoor een veel verder 
strekkend wetsvoorstel Jospin-
Destrade in de vergeethoek zal ge
raken. 

Einde september kwamen te 
Waregem voor de 38e opeenvol
gende maal een tweehonderdtal 
mensen bijeen voor de Frans-
Vlaamse kultuurdagen. Verheu
gend daarbij is de gestadig groei
ende aanwezigheid van vooral jon
ge Frans-Vlamingen. 

In dezelfde richting gaat de ont
wikkeling van de taallessen Neder
lands in Frankrijk. Vierhonderd 
mensen volgen er de vrije kursus-
sen van het Komitee voor Frans-
Vlaanderen, driehonderd de offi
ciële. 

Dat het volksbewustzijn in de 
diepte leeft mogen we misschien 
afleiden uit een merkwaardig initi
atief. De volkse, kommunistische 
burgemeester van Groot-Cappel 
heeft zijn gemeente een belfort met 
beiaard bezorgd. Op de dag van de 
inhuldiging wemelde het er van 
Vlaamse leeuwen. 

De Vlaamse beweging in België 
lijkt wel ingedommeld te zijn. Er
ger: de wetgevende verkiezingen 
van 13 oktober sloegen de nationa
listen deerlijk achteruit en wel zon
der dat de traditionele kliënten-
partijen de Vlaamse snaar hoefden 
te betokkelen. 

Dit betekent weliswaar niet dat 
op kultureel vlak en op kleinere 
schaal niet nog steeds verder ge
werkt wordt. 

Zo dwong de voor het Vlaamse 
scholennet meer in 't biezonder be
voegde Belgische onderwijsmi
nister Coens de bestuurder van de 
Franse lagere school in de taal
grensgemeente Sint-Genesius-
Rode tot aftreden omdat zij nog 
steeds, tegen de wet in, geen Ne
derlands kent. 

,,De Klauwaert", een Vlaams-
nationale vormings- en aktiegroep 
uit de streek rond Vilvoorde, begon 
een kampagne tegen de tweetali
ge of Franse reklamebedeling in 
Vlaams-Brabant. 

De SP-federatie Brussel-Halle-
Vilvoorde kwam met betrekking tot 
de splitsing van de provincie Bra
bant tot een standpunt dat prak
tisch gelijk loopt met dat van de 
Volksunie. 

Uit een vergelijking met de stem
busresultaten in 1981 is gebleken 
dat het aantal stemmen, uitge
bracht op Vlaamse partijen in het 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van woensdag j.l. voerde de Frie
se FN Peen sterk volksgebonden 
kampanje. 

arrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde, met 2,7 % is gestegen. 

Op 15 mei strandde een Waalse 
poging om te Brussel de tweede 
taal vrij te laten kiezen, anders ge
zegd : om de verplichting, het Ne
derlands als tweede taal aan te le
ren, op te heffen. Ze strandde niet 
op een zandbank van de Vlaamse 
beweging maar op het niet berei
ken van het aantal wettelijk beno
digde aantal aanwezigen. 

Het Vlaamse onderwijs te Brus
sel blijft vooruitgaan: met 200 meer 
kleuters en 143 meer leerlingen in 
het lager onderwijs. 

Ook in het afgelegen land van 
Overmaas (Voeren) wordt een 
vooruitgang van het Vlaamse on
derwijs merkbaar. 

Half februari 1985 is de Vlaam
se regering er niet zonder moeite in 
geslaagd, in Teuven een kasteel te 
kopen. Het is de bedoeling, dit tot 
een Vlaams toeristisch-kultureel 
steunpunt uit te bouwen. 

Diezelfde maand maakte de RTT 
haar voornemen bekend, een tele
fooncentrale te bouwen voor de 
Voerstreek, die gedeeltelijk nog 
steeds van Waalse centrales af
hangt, met de verf ransende gevol
gen vandien. 

Maar in juni sprak het Hof van 
Beroep te Luik een man vrij die tij
dens een vreedzame Vlaamse 
Voerbetoging wildweg op Vlamin
gen geschoten had. 

Is er over de volkse strijd in Zuid-

HET onderwerp is niet 
nteuw: vaker reeds heeft 
de Volksunie in het Euro

pees Parlement aangeklaagd 
dat de sociatisttsche regering 
van Spanje nog steeds folter
praktijken toelaat in Spaans 
Baskenland. 

Er wordt 
nog gefolterd! 

Hef werd steeds weggewim-

Nederland weinig denderend te be
richten, over het Noorden zoals ge
woonlijk, nog minder. 

In april '85 ging te Antwerpen het 
39e Algemeen-Nederlands Kon-
gres door. 

En sedert 1 januari is de Taalu
nie echt van start gegaan: van een 
hogere snelheid is evenwel nadien 
niets meer in huis gekomen. 

Friezen 
vorderen traag 

De Noordnederlanders, die se
dert de jongste oorlog biezonder 
weinig gesteld zijn op hun eigen 
volksaard, tonen dan ook weinig 
begrip voor hun Friese landgeno
ten, veel minder dan voor hun in de 
tijdsmode beter passende Aziati
sche, Oceaanse of Amerikaanse 
inwijkelingen. 

Dit is weer gebleken uit de zaak 
Spittiorst: een Hollandse leraar 
Nederlands die te Burgum woont 
en, al kan hij best Fries lezen, een 
officiële vertaling eist van officiële 
in het Fries gestelde gemeentelijk 
en provinciale stukken. Het is nog 
niet zo lang geleden dat stukken in 
het Fries mogen opgemaakt wor
den en daar gaat een ingeweken 
Hollander er tegenaan. Erger: hij 
heeft van de Raad van State nog 
gelijk gekregen ook. 

Midden januari is het verslag van 
de ,,Rijkskommissie Friese Taal" 
uitgekomen. Voor Friesgezinden is 
het een tegenvaller geworden. Sa
mengevat: Friese overheden,,mo
gen" bestuurlijke stukken in het 
Fries opmaken maar alle be-
\ar\gstellenden hebben het recht, 

peld, vooral door de socialisti
sche kameraden. Voor het eerst 
kwam het terrorisme ter sprake 
in aanwezigheid van de Span
jaarden zelf. In een resolutie 
ktoegen ze het geweld aan, te
recht overigens. Wat ze weige
ren te zien is de andere zijde die 
door Kuijpers werd belicht. 

,,De aartsbisschop van Pam
plona, advokatenverenigingen, 
Amnesty International veroor-

er een Nederlandse vertaling van 
te eisen. Een toestand ongeveer 
zoals in de Brusselse randgemeen
ten en in Duits-België. Men ver
wacht dat heel wat Friese overhe
den tegen de kosten van vertaling 
voor bijna elk stuk zullen opzien. In 
feite heeft het meederheidsstand-
punt van de Haagse kommissiele-
den het gehaald op dat van de Frie
se, die het recht op vertaling wilden 
beperkt zien tot belangtiebbenden. 

Beatrix weigerde 
In de vroege lente van verleden 

jaar beslisten de gedeputeerde sta
ten van Friesland dat Friesland of
ficieel voortaan Fryslan zal heten. 
Het is een louter zinnebeeldige 
daad maar in een nationale ont
voogdingsbeweging hebben zulke 
daden hun belang. 

in de late lente volgde hierop een 
zinnebeeldig evenwaardig gebaar 
maar dan in tegengestelde rich
ting. Koningin Beatrix moest een 
toespraak houden om het kersver
se provinciehuis van Leeuwarden 
te openen. 

De Frysk Nasjonale Party had 
haar gevraagd, dit in het Fries te 
doen. Beatrix heeft heXgevi/eigerd, 
met het smoesje dat zij overal in 
Nederland algemeen Nederlands 
wil spreken ,,als symbool van de 
eenheid der Nederlandse taal". 

Dat de Friezen zich in hun ont-
voogdingsdrang door zulk klein-
Hollands gedoe zullen laten afrem
men is weinig waarschijnlijk. Zo 
besliste half november, tegen de 
druk van de hoofdstad en van de ei
gen kleinmoedige schepenen in, 
de gemeenteraad van Boarnsten-
him, haar plaatsnamen te ver
friezen. 

Daarnaast zijn er de vorderingen 
op kultureel gebied: de eerste 
speelfilm in het Fries (,,De 
Dream"), de eerste Eurolympiade 
(Olympiade voor volkeren i.p.v... 
staten) te Aldegea (Friesland) en 
pogingen van de Kommissie foar 
Fryske tillefyzje om op het geplan
de derde Nederlandse TV-net een 
Friese voet in huis te krijgen. 

Karel Jansegers 
(vervolgt) 

deelden publiekeiijk de verdo
ken folterpraktijken in leger- en 
politiekazernes. Tussen 1981 
en 1984 werden in Spaans Bas
kenland 6.788 politieke gevan
genen geteld, 510martelgeval-
len ten laste van politiek en le
ger werden door de rechter 
weerhouden, Vter Basken wer
den door de politie doodgemar
teld. De poiitie schoot in vier 
jaar tijd 69 mensen neer of om 
de 26 dagen 1 slachtoffer". Dat 
er wat rumoer ontstond toen 
Kuijpers aan het spreken was 
kan men zich inbeelden. Het 
toont nog maar eens aan dat 
weinigen in staat zijn de waar
heid onder al haar aspekten on
der ogen fe nemen. Jammer, 
vooral voor diegenen die er het 
slachtoffer van blijven, 

(hv.) 

Baskenland in het Europarlement 

Het Spaanse 
staatsterrorisme 

Straatsburg—Het was stuiven geblazen toen Kuij
pers in het Europarlement over Baskenland tussen
kwam : hêt schuim stond op de lippen van de socia-
ti$tèn. Terrorisme veroordelen? Zeker, wij als pad-
Mtfsche voiksnationalisten zeker. Maar dan de twee 
zaden van de medaille bekijken. 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 22 maart 
D BRT1 - 16 00 
Or. Jekyll en Mr. Hyde, film 
• BRT1 - 18 10 
Merlina, serie 
D BRT1 - 18 35 
De kleinste zwerver, serie 
D BRT1 - 19 05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT1 - 20 20 
Terloops 
D BRT 1 - 21 05 
De Corsikaanse broeders, film 
D BRT1 - 22 40 
Sport op zaterdag 
D BRT2 - 14 30 
Sport extra; schaatsen, tennis 
D BRT2 - 20 00 
Sport extra, tennis 
n Ned 1 - 20 28 
Miami Vice, serie 
D Ned 1 - 21 15 
Verona, satire 
D Ned 1 - 21 40 
Nederland muziekland 
D Ned 1 - 2310 
The twilight zone, kortverhalen 
D Ned 2 - 1912 
Zeker weten, over vogels kijken 
D Ned 2 - 20 00 
Murder by death, film 
D Ned 2 - 21 30 
Films en fans, filminfo 
D Ned 2 - 2310 
De twee heiligen, film 

Zondag 23 maart 
D BRT 1 - 1100 
Konfrontatie, debat 
D BRT1 - 12 00 
Voor boer en tuinder, landbouwinfo 
D BRT1 - 14 30 
Handel en wandel, info 
D BRT1 - 15 00 
Kwizien, kooktip 
D BRT1 - 15 15 
Toen ik klein was, was er oorlog...; 
jeugdfilm 
D BRT1 - 16 55 
Rubens, schilder en diplomaat; serie 
D BRT1 - 18 20 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
D BRT1 - 20 35 
Het Pleintje, sene 
D BRT 1 - 21 25 
Cinemanie, filmkwis 
D BRT 2 - 14 30 
Sport extra; veldlopen, tennis, de Bra
bantse PIJ! 
D Ned 1 - 15 55 
De avonturen van Robin Hood, film 
D Ned 1 - 19 05 
Tekenfiimfestival 
D Ned 1 - 19 20 
Battlestar Galactica, SF-serie 
D Ned 1 - 20 10 
De soundmix-playbackshow, show 
D Ned 1 - 21 20 
Van nu tot ooit, dok over het heelal 
D Ned 2 - 20 10 
Laurel & Hardy, om te lachen 
D Ned 2 - 20 30 
De gemeentelijke sociale dienst, dok 
D Ned 2 - 21 40 
Hier is... Adriaan Van Dis 
D Ned 2 - 22 51 
Na de repetitie, film 

IJA en 

Rene Soutendijk en Maarten Spanjers op zoek naar roem en sukses in 
,,Spetters". Ned 1 om 22 30 uur op maandag 24 maart 

D RTB1 - 12 00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 24 maart 
n BRT1 - 18 10 
Kameleon, kinderinfo 
D BRT1 - 18 30 
De blauwe planeet, dok info 
D BRT 1 - 2010 
Het verre paradijs, serie 
D BRT 1 - 21 05 
De wroeter, over hulpverlening 
D BRT 2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20 20 
Extra-time, sportinfo 
D BRT 2 - 21 35 
Vizier, over video 
D Ned 1 - 18 55 
De fabeltjeskrant en Calimero 
D Ned 1 - 20 28 
Rondje Ralph, verborgen camera 
D Ned 1 - 21 00 
De Tros TV-show 
D Ned 1 - 22 30 
Spetters!, film 
D Ned 2 - 19 27 
Lee Towers Gala of the Year, koncert 
D Ned 2 - 20 30 
Mine en maxi, koncert 
D Ned 2 - 21 20 
De grijze plaag en ..., satire 
D RTB1 - 20 00 
Les Predateurs, film en debat over de 
onsterfelijkheid 

Dinsdag 25 maart 
D BRT1 - 18 10 
Prikballon, kleutermagazine 
D BRT1 - 18 25 
Bassie en Adriaan, stnp 
D BRT1 - 18 30 
Er was eens... het heelal, strip 
D BRT1 - 19 10 
Sociaal huren, info 
D BRT1 - 20 25 
LQ., kwis 
D BRT1 - 20 55 
De ma...gie van het beeld, weten
schappelijke sene 
D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19 25 
Oshin, sene 
D BRT2 - 20 25 
De kleine waarheid, sene 
D BRT 2 - 21 25 
Mike, praatshow 
D 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 
Schatten en schieten, show 
D Ned 1 - 21 20 
Groeten uit Holland, reisimpressie 
C Ned 1 - 21 50 
Hier en nu, info 
D Ned 1 - 22 30 
Hill street blues, serie 
D Ned 1 - 23 15 
Cheers, serie 
D Ned 2 - 19 12 
Snuiters, praatshow 
n Ned 2 - 19 37 
Kenmerk, info 
n Ned 2 - 20 00 
Horizon, wetenschappelijke info 
D Ned 2 - 20 25 
Geologie, dok 
D Ned 2 - 20 55 
Panoramiek, info 
D Ned 2 - 21 30 
Onder elke biels een dode, dok over 
de bouw van de Birmaspoorlijn 

Woensd. 26 maart 
D BRT1 - 1810 
Zeppelin, kinderinfo 
D BRT1 - 18 35 
De wolf, strip 
D BRT1 - 18 45 
Xenon, serie 
D BRT1 - 20 10 
Namen noemen, kwis 
D BRT 1 - 21 00 
Allemaal beestjes, dok over water 
D BRT 1 - 21 30 
Bill Cosby show, sene 
D BRT 1 - 21 55 
De verlokking van het Oosten, dok 
sene 
D BRT 2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19 25 
Uit je doppen, info 
D BRT2 - 20 20 
Streng bewaakte treinen, film 
D BRT 2 - 21 50 
De Spaanse Burgeroorlog, dok sene 
D Ned 1 - 15 18 
De Chartreuse van Parma, serie 
D Ned 1 - 16 35 
Giganten van Afrika, dok serie 
D Ned 1 - 19 00 
De Snorkels, strip 
D Ned 1 - 20 35 
Vara's sterrenshow 
D Ned 1 - 22 00 
Achter het nieuws, info 
D Ned 1 - 22 35 
Sonja op woensdag, praatshow 

D Ned 2 - 16 37 
Laurel & Hardy, om te lachen 
n Ned 2 - 19 22 
Van gewest tot gewest, regionale info 
D Ned 2 - 20 10 
Nederland C, kunstinfo 
D Ned 2 - 21 00 
Terug naar Madeira, musikale dok 

Dond. 27 maart 
D BRT1 - 16 00 
60 + , bejaardenmagazine 
C BRT1 - 18 10 
De Smurfen, stnp 
D BRT1 - 18 35 
Filmbrieven, jeugdfilm 
D BRT1 - 19 00 
Kwizien, kooktip 
D BRT1 - 20 20 
Hoger-Lager, kaartspel 
D BRT1 - 20 55 
Panorama, info 
D BRT 1 - 21 45 
Dallas, sene 
D BRT2 - 19 00 
Encyclopedie, dok 
D BRT2 - 20 20 
Golgotha, film 
D BRT 2 - 21 55 
Gezondheid, info 
D Ned 1 - 19 00 
De familie Robinson, strip 
D Ned 1 - 19 25 
Aartsvaders, dok serie 
D Ned 1 - 20 28 
Stotteren te genezen, info 
D Ned 1 - 21 00 
Van U wil ik zingen, Paaskoncert 
D Ned 1 - 21 35 
Het kristendom, dok 
D Ned 1 - 22 05 
Tijdsein, info 
n Ned 1 - 22 35 
De-wat-heet-geluk-show 
D Ned 2 - 19 55 
Nederlanders overzee, dok serie 
D Ned 2 - 20 45 
An early frost, film 

Vrijdag 28 maart 
D BRT1 - 18 10 
Prikballon, kindermagazine 
D BRT1 - 18 25 
Star trek, SF-serie 
D BRT1 - 2015 
Als een wereld zo groot, waar uw vlag 
staat geplant, dok serie 
D BRT1 - 21 15 
Goede vrienden, sene 
D BRT 1 - 21 40 
So what!?, jazz 
D BRT2 - 19 00 
1 Week sport 
D BRT 2 - 19 36 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20 25 
Premiere, filminfo 
D BRT2 - 21 15 
De vierde wijze, TV-film 
D BRT2 - 22 30 
Goede Vrijdagkoncert 
D Ned 1 - 19 00 
Wordt vervolgd, over stnps 
D Ned 1 • 20 20 
Kant, sene 
D Ned 1 - 21 05 
In de hoofdrol, praatshow 
D Ned 1 - 22 20 
,,S"pionnen, serie 
• Ned 2 - 19 45 
Of moet je moeder 't soms voor je 
doen, over jongeren 
D Ned 2 - 2010 
An act of love, film 
D Ned 2 - 21 50 
De dood van een Poolse priester, 
D Ned 2 - 23 35 

Year of the quiet sun, film 

Een f Urn 
per dag 

Zaterdag 22 maart 
Murder by death 

Amenk thnlleruit1976, metoa Da
vid Niven, Peter Sellers en Alec Guin
ness Een excentrieke miljonair nodigt 
vijf van 's werelds beste detectives uit 
vooreen „diner met moord" Een van 
hen zal voor twaalf uur vermoord wor
den, de anderen moeten de dader 
opsporen (Ned. 2 om 20 u.) 

Zondag 23 maart 
De Avonturen van Robin Hood 

Robin Hood, die volgens eeuwenou
de ballades van de rijken stal om aan de 
armen te geven, is al ontelbare malen 
de held in een film geweest Van de lan
ge rij Hood-vertolkers zullen er ten
minste twee onvergetelijk blijven Het 
zijn de Amerikanen Douglas Fairbanks 
(in '22) en Errol Flynn m deze versie uit 
1938 (Ned. 1 om 15.55 u.) 

IVIaandag 24 maart 
Spetters 

Ned film uit 1980 Dne jonge mensen 
uit het arbeidersmilieu dromen van een 
mooier leven Om uit de dagelijkse sleur 
te komen rijden zij op hun motoren door 
heel Nederland in de hoop ooit van mo
torcross hun beroep te kunnen maken 
En die kans krijgen ze (Ned. 1 om 
22.30 u.) 

Dinsdag 25 maart 
Thieves like us 

Amenk film uit 1974 Drie gevange
nen slagen enn te ontsnappen uit de 
staatsgevangenis van Mississippi Zij 
stelen een taxi en duiken onder bij een 
familielid (Télé 2 om 21 u.) 

Woensd. 26 maart 
Streng bewaakte tremen 

Tsjechische film uit 1966 Milos werkt 
m een klem station in Bohemen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog Hij ontmoet 
geregeld de jonge treinwachtster Ma-
sa, die hij het hof maakt De timide Mi
los wil haar bewijzen dat hij een man is, 
maar in de slaapkamer loopt het ver
keerd (BRT 2, om 20.20 u.) 

Donderd. 27 maart 
Golgotha 

In 1935 speelde Jean Gabin in deze 
film Pontlus Pilatus Hij deed dat met zo 
bijzonder goed, Gabin had zich immers 
enige jaren voordien het imago van 
zware jonge aangemeten (BRT 2, om 
20.20 u.) 

Vrijdag 28 maart 
De vierde wijze 

Martin Sheen speelt de hoofdrol in 
,,The Fourth Wiseman" van Michael 
Ray Rhodes Artaban, arts aan het Per
zisch hof, leest de profetieën over de 
komst van de Koning der Koningen Hij 
verkoopt al zijn bezittingen om dne ju
welen voor de Koning te kopen en gaat 
met zijn slaaf op weg (BRT 2, om 
21.15 u.) 
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Was het de plot

se lente die In hem 
deze vreemde ge
voelens had losge
weekt? Mijnheer 
Richard kon geen 
antwoord verzln-

^ ^ ^ ^ V nen- „Nee, ik ben 
^ ^ ^ ^ i * Richard Van Won-
^ ^ ^ ^ ^ k l terghem niet, ik 
^ ^ ^ L ^ ^ ^ ben Lode Van Lan-

^ ^ ^ ^ ^ den." De man in 
l ^ ^ ^ k de krantenkiosk 
^ L ^ kneep zich in de ka-
^ ^ ^ ^ ken. ,,Ben ik zot? 

^ ^ ^ ^ Ben ik zat? Heb je 
dat geweten ? IVlijnheer Richard haalt 
hier reeds twintig jaar zijn krant en 
zijn Wilde Spriet en plots zegt die 
man dat hij niet mijnheer Richard is 
maar Lode Van... Van Londen of zoi
ets. Ik ben zot." 

Mijnheer Richard stapte de winkel 
uit en liet de deur bellend dichtklap
pen, stapte de zaterdagmorgenstraat 
in en keek niet om. 

Toen mijnheer Richard zich even 
voor de middag bij de kapper meld
de mocht hij onmiddellijk onder het 
mes. ,,En mag het zoals altijd zijn, 
mijnheer Van Wonterghem?" 

,,Van Landen, Lode. Niet te kort, 
a.u.b." 

Mijnheer 
Richard 

Mijnheer Van Landen zag er goed 
uit na de beurt, zette zijn hoed op en 
stak het Stationsplein over, recht het 
Café de la Gare binnen. De hoge buf
fetzaal klonk hol en rook naar pas ge
schuurd. Mijnheer Lode bestelde een 
pale ale en een bakje nootjes. Boven 
de krant hield hij de kelners in het 
oog. Wat bewonderde hij hun nauw
gezetheid, hun uitgestreken gezicht, 
hun kleurloos kostuum, de afgeme
ten gebaren. Hoe vaak had mijnheer 
Lode niet geprobeerd geen gevoe
lens te laten blijken? Elke dag eender 
te zijn en de plooien van goed- en 
slechtgeluimd te vervangen door een 
grijze grimas? Maar ge weet hoe een 
mens is, verontschuldigde mijnheer 
Lode zich bij zichzelf, 's Morgens 
kruipt hij zingend uit bed en droomt 
van grootse dingen en tegen de 
avond loopt hij onder het gewicht van 
de regen. Kunnen wij dan nooit eens 
iemand anders zijn? Een nieuwe 
naam dragen of misschien helemaal 
geen naam ? Mijnheer Lode rekende 
af met de kelner. Wat later reed hij 
langs de autostrade naar de hoofd
stad, parkeerde de wagen en liep het 
winkelcentrum in. Hoe snoof hij de 
vrijheid van de naamloosheid hier. 
Het deed hem goed. Wat had hij er de 
pest aan steeds op zijn tellen te moe
ten letten, goed over te komen bij zijn 
personeel. Mijnheer Richard van hier 
en mijnheer Richard van ginder. Op 
een keer had hij een jonge bediende, 
die walsend uit de lift danste, achter
nagezeten en dat was hem kwalijk 
genomen. Mijnheer Richard had af
geleerd vriendelijk te zijn. Vroeger 
dronk hij zich wel eens een stuk in 
zijn kraag maar dat liep steevast op 
een ongezellige huilbui uit. Maar nu 
overkomt hem dat niet meer. Mijn
heer Richard is een ernstig man ge
worden, eigenlijk is hij mijnheer Lo
de. Een andere en dat voelt lekker, 
vindt hij. 

Het is even voor middernacht als 
mijnheer Van Landen naar zijn hoge 
lege huis terugrijdt, schenkt zich een 
cognac in en knipt de televisie aan. 
Aan de voordeur jankt Baitazar, de 
kater. 

„Mijnheer Lode zal je eens binnen
laten", zegt mijnheer Richard. Maar 
de kater heeft daar geen oren naar. 
Tegen de billen van zijn baas valt hij 
in slaap. Nog nooit heeft mijnheer Lo
de de warmte van een levend wezen 
zo dichtbij gevoeld. Buiten regent 
lauw de lente. • 
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(Ji to&fen 
Dit smakelijk rubriekje eindigde vorige week hoe u 

't best aan gepoctieerde eieren geraakt. En tioe ze - al-
voren te nuttigen liet fraaist versierd worden. Vandaag 
zetten we onze eiertoch door de keuken verder. Pasen 
tegemoet! 

G EBAKKEN eieren horen 
ogenschijnlijk niet thuis in 
een op de moderne voe

dingsleer gebaseerd menu. Dat is 
een denkfout omdat wij gebakken 
eieren bijna altijd associëren met 
gebakken vlees erbij. Zie het een 
20: eieren met een kleine hoeveel
heid olie gebakken met groenten 
als b.v. tomaten, kampernoelies, 
peultjes. Zo bekomt u een licht, uit
stekend en gezond maal, dat u 
heerlijk verrijkt met knoflook (heel 
weinig), munt, citroen, komijn of 
wat chilipoeder. 

Weer heel anders, maar in een 
immense verscheidenheid, zijn ge
klopte eieren: roereieren, omelet
ten en souffles. Wanneer u het wit 
en de dooier van een ei door elkaar 
klopt en het mengsel al roerend 
laat stollen bekomt u een roerei, als 
u het niet roert noemen we het re
sultaat een omelet... doodeenvou
dig maar ongemeen rijk aan varia
tiemogelijkheden én aan voedings
waarde. Als u het wit en de dooier 
van elkaar scheidt, hebt u twee to
taal verschillende komponenten. 
Het wit kun u opkloppen tot een 
sneeuwlicht schuim. Als u dat dan 

weer met de dooier vermengt, 
maakt u er een ,,schuimomelet" 
van. Maar in de oven kunt u zo ook 
een ,,soufflé" bereiden (b.v. met 
kaas of spinazie), een van 's we
relds verbazendste oventechnie
ken, maar niet een van de gemak
kelijkste. Souffles dienen zo uit de 
oven op tafel gebracht, anders zak
ken ze in mekaar... en dat staat zo 
slordig. 

ShortStory 

De eerste zwaluw die de 
zomer nog niet maakt is 
ook helemaal uit het 
Zuiden moeten komen... 

(Jonas) 

^MeshpelBTL 

Er schort iets aan de kennis van onze poëzie. Deze 
indruk hebben wij tenminste wanneer we het aantal kor-
rekte antwoorden op onze 120ste opgave bekijken. Wij 
kozen het mooie gedicht,, Voor het afscheid - VoorAn-
nemie" van Jozef Deleu, en ontvingen slechts drie 
juiste inzendingen. 

D E lottrekking haalde onze 
topwerver Jan van Dooren 
uit de bus. Binnenkort ont

vangt dit VU-bestuurslid uit Sint-
Martens-Latem een boekenpakket-
je. Profciat. 

Hopelijk hebben we deze meer 
sukses met onze nieuwe opgave. 
Wie schreef onderstaande verzen 
en hoe luidt de precieze titel? 

Je bent van mij allen het allernaast 
Wij zijn in elkander tehuis en te
zamen 
Jij maakt deel uit van het liefderijk 
beest 
dat in mij ademt mij verteert en om 
genade smeekt. 
Jij weet waarom ik naar je kijk 
als jij zo naakt als een vrouw maar 
zijn kan 
het been heft om je naast me neer 

te leggen — 
ik heb je op een brandend netvlies 
bewaard: 

Jij leeft in mij voort bij elke adem
haling 
jij droomt mij dieper verder dan je 
huid 
je haren je zachte vlees van binnen 
dat mij overal welkom heet — 

(...) 

je bent een droom die wakker blijft 
je bent mijn heden en mijn toe
komst. 

Uw antwoord moet ons bereiken 
vóór dinsdagavond 1 april. Op het 
gekende adres: WIJ,,,Meespelen 
(122)", Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. Veel sukses. 

W/»A«? WJFT HU 

NU roof ? 
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^nihouden 
Verleden week stelde het Ballet van Vlaanderen zijn 

3de en laatste ballet-produktie van dit seizoen aan de 
pers voor. Tot de verbazing en wellicht de teleurstel
ling van velen, wordt dat niet de eerder beloofde ,,Tijl 
Uilenspiegel", maar de herneming van een eerder ge-
kreëerd Panov-ballet „De Idioot". 

De omwisseling zal terecht vragen oproepen, maar 
KBvV-voorzitter Marcel Van Der Bruggen stelde met 
klem dat de programmawijziging geen wezenlijk be
zwaren mag oproepen, integendeel. 

1 

T UL Uilenspiegel" wordt Im
mers niet definitief afge
voerd, maar enkel ver

plaatst naar volgend seizoen. Zo
als men weet wordt dit ballet opge
vat als een grootse produktie, 
waarbij men niets aan het toeval wil 
overlaten, dus ook niet aan over
haasting. Door enige vertraging bij 
het afwerken van de originele par
tituur (Pierre Bartholomée) kan het 
werk nu niet meer In de noodzake
lijke optimale omstandigheden ge
bracht worden. Muziek en scena
rio (Hugo Claus) zijn thans klaar. 
Het staat dan ook vast dat de Tijl-
produktie zekr volgend seizoen zal 
gebracht worden en aan de grote 
gestelde verwachtingen zal beant
woorden. 

In de plaats komt nu ,,De Idioot", 
een aangrijpend dansdrama van 
Panov naar de gelijknamige roman 
van Fjodor Dostojevski op muziek 
van DImltri Sjostakovitsj (geput uit 
zowel diens simfonische muziek 
als kamer- en filmmuziek). Het ver
haal Is bekend: MIsjkIn verliest uit
eindelijk het verstand door zijn ver
twijfeling over het onvermogen van 
de mens om gelukkig in liefde, vre
de en harmonie te kunnen leven... 
in een apokalyptisch visioen ziet hij 
de wereld in vlammen opgaan. Het 
ballet brenft als het ware een ge

danste versie van de roman en Va-
lery Panov bewijst nogmaals dat 
het vokabularium van het klassie
ke ballet ver van uitgeput Is. Het 
verhaal wordt vrij nauwkeurig op
gevolgd in 15 taferelen, waarin de 
steeds toenemende spanning en 
tussen de vele personages en hun 
uiteindelijk ondergang op fascine
rende wijze worden uitgebeeld. 

De wereldkreatie van dit ballet 
had plaats op 25 juni 1979 in de 
Deutsche Oper te Berlijn en bete
kende de definitieve doorbraak van 
Panov als koreograaf. Het werd 
onthaald op een twintig minuten 
durende ovatie. De voorstelling 
door het Ballet van Vlaanderen 
wordt opnieuw een meeslepend 
spektakel, waarin zowel van de so
listen als van het balletkorps het uit
erste wordt gevraagd. 

Na de première op 28 maart zijn 
er in de Koninklijke Opera te Gent 
verder nog voorstellingen op 29 
maart en 4 en 5 april om 20 uur en 
op 30 maart en 6 april om 15 uur. 
Daarna komt de produktie naar de 
Koninklijke Vlaamse Opera te Ant
werpen op 11,12,18 en 19 april om 
20 uur en op 13 en 20 april om 15 
uur. Kaarten worden verkocht aan 
500, 350 en 225 frank en zijn ver
krijgbaar bij de bespreekbureaus 
van de Opera voor Vlaanderen. 
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Nog enkel Ronde van Vlaanderen ontbreekt 
op zijn palmares 

Sean Kelly: 
een Flandrien 
uit Ierland 

Sean Kelly, de dertigjarige Ier uit Vilvoorde, won za
terdag Milan-Sanremo. Een verrassing was dat natuur
lijk niet. Integendeel. De landbouwerszoon uit het groe
ne Eire behoort al jaren bij de internationale wielertop. 
Hij is een kampioen met veelzijdige aanleg en onwrik
baar karakter. Eigenlijk is Kelly verwant aan de legen
darische... Flandriens. 

STUG, zwijgzaam, koppig, 
verbeten, vastberaden. Hij 
kan afzien en hij weet wat 

hij wil Literatuur is aan hem met 
besteed. Hij is een eenzaat in het 
peloton. Aan afspraken en ,,arran' 
gementen" heeft hij geen bood
schap. HIJ fietst zijn eigen koers en 
probeert telkens opnieuw te 
winnen. 

Sterker dan ooit... 
Vijfmaal al triomfeerde hij m 

Parijs-Nice De koers naar de zon 
mag dan veel van haar vroegere 
luister hebben verloren, het blijft 
een unieke prestatie Kelly, die 
voor twee jaar m zeven maanden 
tijd Parijs-Roubaix, Luik-Bastena-
ken-Luik en Bois-Chaville won (dne 
klassiekers buiten kategone!) en 
vanzelfsprekend ook de Super
prestige (het officieuze wereldkam
pioenschap) meepakte, is zeker 
nog met aan het einde van zijn bo
bijn. HIJ schijnt sterker dan ooit en 
maakt er geen geheim van dat hij 
absoluut de ronde van Vlaanderen 
wil winnen. Slaagt hij op 6 april in 
dit opzet dan zullen alle klassiekers 
buiten kategone op zijn schitteren
de erelijst staan' Bevreemdend 
IS wel dat Kelly, die nu toch al zo'n 

kleine tien jaar in Vilvoorde woont, 
zelden of nooit de Vlaamse wieler-
liefhebbers heeft kunnen beroeren. 
Hij leeft teruggetrokken en steekt 
bij elke ,,aanvaardbare" gelegen
heid de plas over. Naar zijn ouders 
die op hun boerderijtje in hun scha
mele kost voorzien. Want Sean 
werd door het leven nooit venwend. 
Hij stierf natuurlijk niet van honger 
maar luxe heeft hij eigenlijk nooit 
gekend. Daart treurt hij trouwens 
duidelijk niet om. Het staat vast dat 
hij na zijn wielerloopbaan ook gaat 
,,boeren" in de oneindigheid van 
zijn groene eiland. Sean die in zijn 
dorpje steun vond bij enkele wieler
toeristen, heeft zijn afkomst nooit 
verloochend. Fier en trots zoals de 
meeste kinderen van de akker-
grond betrouw/t hij enkel en alleen 
op God en zichzelf. Zijn ploeg
maats zijn zijn knechten niet. Na
tuurlijk steken ze hem bij elke ge
legenheid een handje toe maar 
Sean beseft maar al te goed dat hij 
in de kilometers van de waarheid 
zelf het wedstrijdgewicht moet dra
gen. De manier waarop hij vorige 
zaterdag naar Lemond en Beccia 
toesprong was indrukwekkend. 
Eens hij de twee koplopers had ver
voegd was de overwinnaar ge
kend. Sean reed met groot moreel 
overwicht door de finale van een 
klassieker die hij kleur en inhoud 

De sportweek 

Nieuwe 
voorzitter, 
nieuwe iiga? 

NA de nationale atletiekbond 
heeft nu ook de Vlaamse atle-

tiekliga een nieuwe voorzitter geko
zen Guy Van Diest volgt als dusda
nig dokter Dubois op Een konser-
vatief, zo heet dat, ruimt de baan 
voor een progressief, voor een ver
nieuwer. Wij kennen noch de een, 
noch de ander maar we weten wel 
dat de atletiekbond in regel achter 
de ontwikkelingen aanloopt. De 
splitsing in taalvleugels werd niet 
zonder moeite verteerd (en sommi
gen sukkelen nog steeds met een 
indigestie) of daar doemt een 
nieuw spook op' dat van de com
mercialisering die bonden en clubs 
in hun onafhankelijkheid bedreigt. 
Het hoeft geen betoog dat voor- en 
tegenstanders van doorgedreven 
sponsoring (dit impliceert fataal be-

voegdheidsdelegaties) met mes
sen tegenover elkaar staan. Een 
compromis schijnt niet in zicht 
wanneer men in de verslagen leest 
dat de betere atleten voortaan ook 
m de provinciale kampioenschap
pen zouden moeten aantreden... 
Ongelooflijk toch als men bedenkt 
dat het nationaal kampioenschap 
en de tribulaties omtrent de deelne
ming van Rousseau amper één 
week achter de rug liggen. Van op 
afstand krijgt men vaak de indruk 
dat sommige bonds- en clubleiders 
niet weten dat de eerste wereldoor
log inmiddels al ruim zeventig jaar 
is afgelopen. En dat terwijl Fredje 
Vandervennet in een meer dan be
hoorlijke tijd de maraton van Barce
lona won. Waar hebben die bonds
bestuurders zulke atleten ver
diend? 

Een lange reeics 
KORTRIJK wordt vrijwel zeker 

opnieuw volleybalkampioen. 
De Westvlamingen van voorzitter 
Voicke beheersen deze sport nu al 
jaren. Dit seizoen scheen daar ein
delijk verandering in te zullen ko
men De titelverdedigers namen 
een zwakke start en bleven eigen
lijk de ganse kompetitie door 
kwetsbaar. Bovendien kwam Maa
seik sterk voor de dag en tot voor 
het begin van de play-offs geloof
de men dat de kampioenstitel voor 

Vakantiewoningen te liuur 
in gans Europa 

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

Dokumentatie gratis op aanvraag 

had gegeven. Een laatste ken
schetsend detail: waar ging Sean 
zijn sukses vieren? Juist. Thuis, in 
besloten familiekring. Ver van de 
publicitaire drukte en opgeklopte 
journalistieke belangstelling. Kelly 
is een geboren werker en daags na 
het feest begint voor hem opnieuw 
het gewone leven. Hadden wij 
maar zo'n kampioen. 

Nu de kassei-
klassiekers! 

Voorlopig moeten we het echter 
met een Vanderaerden een een 
Flipke Vandenbrande stellen. De 
eerste omdat hij telkens opnieuw 
onder de favorieten wordt gere
kend, de tweede omdat hij in San-
remo als onze ,,eerste" eindigde. 
Hij was de tiende renner die de 

eindstreep overschreed en meteen 
hebt U begrepen dat er geen reden 
tot juichen was. Vanderaerden 
faalde. Punt uit. Hij begon in gunsti
ge stelling aan de laatste klim, de 
Poggio die op geen tien kilometer 
van het spandoek lag. Vanderaer
den had het toen zelf moeten kun
nen doen maar daartoe scheen hij 
dus niet bekwaam. Meer woorden 
moeten daar met aan worden ver
spild. 

Zonder Kelly zou de Primavera 
overigens maar een mager beest
je zijn geweest. Niet iedereen 
blaakt van strijdlust en eigenlijk ge
beurde er voor die Poggio hele
maal niets. Met zo'n kleine hon
derd renners begon men aan de 
laatste tien kilometers en dat was 
echt te veel om over een selektie-
ve wedstrijd te kunnen praten. Ho
pelijk verlopen onze kassei-
klassiekers anders I 

het eerst sinds vele jaren opnieuw 
naar Limburg zou verhuizen. De 
nakompetitie, die met een schone 
lei werd begonnen, besliste er 
evenwel anders over. Na het eerste 
weekend bleven nog twee titelkan
didaten over. Het,, Europese" Krui
kenburg en het ambitieuze Lennik 
werden meteen uitgeschakeld. In 
het tweede weekend stonden Maa
seik en Kortrijk tweemaal tegeno
ver elkaar. Men achtte het met uit
gesloten dat de Limburgers twee
maal zouden winnen. Het verliep 
anders. Maaseikgeraakte aan wel
geteld één set en daarmee is het 
volleybalverhaal verteld. Kortrijk 
moet nog één match(ke) winnen 
(en daar bestaat geen twijfel over) 
om een nieuw boileke aan de kam
pioenenpaternoster te rijgen. Daar 
zal het trouwens met bij blijven. Ibis 
viert volgend seizoen zijn vijfent
wintigste verjaardag en voor die 
gelegenheid wil men de ploeg nog 
versterken. Kortrijk koestert de am
bitie volgend jaar het finaletornooi 
om de Europacup I te mogen in
richten en daartoe plaatst men zich 
best onder de laatste vier.. Dat be
looft dus. Temeer daar nog ander 
klubs (Maaseik en Kruikenburg bij
voorbeeld) luidop hebben aange
kondigd mveauverbetenng te zul
len nastreven. 

Dat IS goed nieuw voor de volley-
balliefhebbers die in de voorbije 
maanden al geen reden hadden tot 

klagen. Zelden immers verliep de 
titelstrijd meer geanimeerd en het 
zal ook wel geen toeval geweest 
zijn dat uiteindelijk de ploeg met de 
meeste ervaring en de beste orga
nisatie op en naast het veld haar 
slag thuis haalde. 

Ibis Kortrijk droogde het l<rampacfi-
tige Maaseik met 3—0 af. 
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„Een Lied van Afrika" 

Boek en film, 
prijzenswaardig 

Ernest Hemingway kreeg de Nobelprijs in 1954. In 
antwoord op het telegram dat hij ontving zond hij een 
wederwoord naar het Nobelkomitee met de melding dat 
een andere auteur veel meer die prijs verdiende:,, Die 
prachtige schrijfster Isak Dinesen." 

met de naam van het Seminole-
opperhoofd, Osceola. 

De oude en de nieuwe eeuw in 
zichi verenigd, leefde Karen vol
gens bepaalde motto's. Een ervan 
was: „Het is noodzakelijk tot het 
uiterste te gaan, het is niet noodza
kelijk te leven." Een ander was: 

ISAK DINESEN was een van de 
vele pseudoniemen van de 
Deense barones Karen Blixen, 

die echter nooit de Nobelprijs 
kreeg. Maar haar grote troost was 
echter dat ze op handen werd ge
dragen door èen groot publiek, dat 
de kritieken alleen maar lovend wa
ren en dat de kassa van haar au
teursrechten over de hele wereld 
voortduren rinkelde. 

Voorbestemd 
pp 17 april 1885 werd Karen Di

nesen in Rungsted (Denemarken) 
geboren in een sinds lang gevestig
de familie van landjonkers en sol
daten. 

Zij was negen toen haar aristo-
kratische vader — een avonturier 
— zich verhing. Zijn leven hing als 
een schaduw over dat van Karen. 
Het verbeeldingrijke, briljante kind 
las de reisverslagen van haar va
ders ontmoetingen met de Ameri
kaanse Indianen. 

Isaks literaire carrière begon met 
een toneelstuk De wraak van de 
waarheid. Toen het stuk op het 
eind van haar leven in Kopenhagen 
werd opgevoerd, gaf ze instrukties 

Meryl Streep en Robert Bedford en... Afrika, 
de hoofdpersonages uit de film. 

dat de heks zou lijken op haarzelf, 
op dat ogenblik. 

Op haar 22ste ondertekende ze 
haar eerste gepubliceerde verhaal 

,,Wees moedig. Wees moedig. 
Maar niet te moedig." Ook leefde 
ze volgens de stelregel dat je waar
de alleen kan worden bepaalde 

Kon. Gilde /an l/laamse /Antiquairs 
Congrespaleis Stadspark 

Gent 
ilNTIEKBEURS 

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

'S zondags van l ltot20uur 

Voor uw milieu-informatie: 
-Bibliotheek -Publikaties -Bibliografieën -Bemiddeling 
-Normen -Referenties -Adressen - Audio-visuele 
-Wetgeving -Advies -Techniek middelen 

Leefmilieu 

Eigen puUlkaties: 
- Juridisch Milieucompeodium 
- Monografieën 'Leefmilieu Nu' 
- Reeks 'Leefmilieu-Documentatie' 
- Reeks 'Leefmilieu-Dossiers' 
- Tweemaancleli)ks Infomiatieblad 

'Leefmilieu' 
- Vefslagboek 'Stadsecologie' 
- Lessenmap basisondenwijs 

Voordelen voor abonnees op het blad 'Leefmilieu' 
(abonnement 1986 : BF 150) 

- 20% korting bi) aankoop van monografieën 
'Leefmilieu Nu' en 'Leefmilieu-Dossiers' 

- op aanvraag een gratis exemplaar van de brochures 
'Leefmilieu-Documentatie' 

- toegang tot de bibliotheek 
- pnontaire dienstverlening. 

m STICHTING LEEFMILIEU v.z.w. 
onder de auspiciën van de Kredietbank 
p/a Rockoxcomplex - Kredietbank 
Kipdorp 11 - 2000 Antwerpen tel (03)231 64 48 

door iemand van het andere 
geslacht. Dat is dan ook een 
konstante in haar leven gevuld met 
geflirt, romantische mislukkingen 
en een gedoemd huwelijk met haar 
neef Bror Blixen. 

Het paar verwisselde in 1913 
Bror's familieboerderij in Denemar
ken voor een farm in Kenya.,,Kof
fie verbouwen", verklaarde de jon
ge bruidegom, ,,is het enige waar 
toekomst in zi t ." Hij wist toen na
tuurlijk nog niet hoe geniaal zijn 
vrouw wel was. 

De affiniteit van Karen voor de 
Afrikanen was liefde op het eerste 
gezicht. ,,Zij kwamen in mijn leven 
als een soort van antwoord op mijn 
eigen aard, eigen kinderdromen, 
op vroeger gelezen en gekoester
de poëzie, op emoties en instinkten 
diep verborgen in mijn geest." 

Afrika ontdooide de Scandinavi
sche somberheid van Karen's le
ven en kunst. Ze begon verhalen te 
vertellen aan haar zwart personeel. 
Deze verhaalsessies gingen aldra 
tot de Afrikaanse legendes beho
ren. Toen ze op een dag poëzie 
voorlas, smeekte een neger haar: 
,,Praat alsjeblief nog eens als de re
gen . " 

De plantage, net als haar huwe
lijk, liep al vlug op de klippen. Bror, 
een geboren versierder, scheepte 
haar in 1914 op met syfilis. Deze 
sloeg haar op de ruggegraat en be
zorgde haar de verschrikkelijkste 
pijnen. Echtscheiding volgde. 

Vertrouw op ons 
Er waren perioden van ziekte en 

onzekerheid maar het verbond met 
de Afrikanen — een diepe, weder
zijdse en onveranderende band — 
hielp haar deze te overwinnen. ,,Er 
waren tijden dat mijn bedienden en 
alle dingen in Afrika en ook Afrika 
zelf steeds tegen me herhaalden: 
,,Vertrouw op ons en wij zullen je 
beschermen" " 

Moest Karen er ooit over gedacht 
hebben Afrika achter zich te laten 
dan was er echter ook de figuur van 
Denys Finch Hatton, een romanti
sche Brit. Hij was een piloot uit de 
WO. De ware liefde bloeide op tus
sen de twee, maar vier jaar later 
hebben de geliefden een vlam
mende ruzte. Enkele dagen later 

sterf Denys in een vliegtuigongeluk 
bij Nairobi. Er resten Karen blijk
baar niet meer dan droevige henn-
neringen. Maar ,,Alle leed kan ge
dragen worden, als je het omzet in 
een verhaal." Hetgeen zijzelf voor 
het overgrote deel van haar leven 
deed. 

Bijna veertig jaar na zijn eerste 
publikatie in 1937 is Een lied van 
Afrika nog steeds een van de groot
ste vertellingen van deze eeuw. 
Een verhaal over de inboortingen, 
de dieren, de natuur, en ook De
nys. Hennneringen zonder senti
menteel gejammer. Afrika is de 
grote held. 

Karen Dinesen overleed in haar 
geboorteplaats in 1962, ,,3000 jaar 
oud" zoals een groep van haar jon
ge vrienden het stelde. Haar dok
ter noemde het echter uit
mergeling. 

De film naar het boek (en ook 
een biografie door Judith Thurman 
+ Silence Will Speak van Errol 
Trzebinski een bioek over Denys 
Finch Hatfon), vereerd met 11 
Oscarnominaties en met een gran
dioze Meryl Streep (Karen Dine
sen), Roberd Bedford (Denys) en 
Klaus Maria Brandauer (Bror) is 
soms langdradig, soms bijna ver
velend, maar steeds mooi van beel
den, ledere mooie scène wordt uit
gemolken tot op het bot, dat is ech
ter niet vreemd aan vele Meryl 
Streep filmen. Voor Streep-fans 
echter een must en neem zakdoe
ken mee. 

Je moet de film uiteraard niet ge
zien hebben, om van het prachtige 
boek te genieten. 

En nog een toemaatje: Deze film 
IS ook belangrijk voor Vlaanderen. 
Hij werd gedraaid op de door Afga-
Gevaert in Mortsel ontwikkelde 
nieuwe XT-kleuren negatieffilm. 
Hierdoor komt hij ook in aanmer
king voor de Agfa Diamant Prijs, 
een monsterlijke diamant, uitge
loofd aan de director of photograp
hy van de eerste film, gedraaid op 
deze nieuwe film, die winnaar 
wordt van een Gouden Palm (Ve
netië) of van een Oscar. Ook Agfa-
Gevaert reikt naar de sterren. 

* Een lied van Afrika, door Karen 
Blixen. Ultg. NIjgh & Van Ditmar (voor 
Vlaanderen: Bruna Aartselaar), 650 
fr., 334 biz. 
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Het partilbestunr deelt mee... 
Na afloop van het Volksunie partijbestuur van maandag 17 maart heeft al

gemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen verspreid ten behoeve 
van de pers. 

Intrestverlaging 

Na zes maanden inaktiviteit van de 
regering komtzij plots holder-de-bolder 
met haar eerste werk voor de pinnen 
waarvan wi) moeten vaststellen dat de
ze maatregel direkt de gewone burger 
treft 

Het zijn inderdaad de kleine spaar
ders die door de eerste beslissing van 
de regering worden aangepakt Klaar
blijkelijk heeft de regenng zich laten lei
den door de eisen van de grote ban
kinstellingen Bovendien worden door 
deze intrestverlaging met alleen de klei
ne spaarders getroffen, maar ook de 
kleine en middelgrote spaarbanken en 
-kassen worden hierdoor gewurgd in 
hun konkurrentie met de grote ban
kinstellingen En daarenboven heeft 
deze maatregel eens te meer een anti-
Vlaams karakter, vermits die kleine 
spaarders vooral m Vlaanderen te vin
den zijn 

Autonome raad 
van het onderwijs 

De Volksunie vezet er zich tegen dat 
bepaalde partijen het Rijksonderwijs als 
hun bijzonder jachtgebied beschou
wen Deoprichting van een autonome 
raad voor het Rijksonderwijs is een aan

gelegenheid die heel de gemeenschap, 
en bijgevolg alle verschillende politie
ke stromingen in Vlaanderen aangaat 

De VU wil hieraan haar volledige me
dewerking verlenen en stelt de federa
lisering van het ondenwijs als doel voor
op Om het globale onderwijs onder de 
bevoegdheid van de gemeenschappen 
te brengen is nog een verdere en gron
dige diskussie nodig In het licht van de
ze federalisenng is de oprichting van 
een autonome raad van het Rijksonder
wijs een belangrijke voonvaarde 

Noch de PVV, noch de SP, noch de 
CVP mogen deze aangelegenheid naar 
zich toe trekken Ik richt mij als voorzit
ter van de Volksunie tot de voorzitters 
van de PVV, de CVP en de SP om hen 
te herinneren aan de overeenkomst die 
tussen de vier grote Vlaamse partijen 
in januan '85 werd ondertekend In de
ze overeenkomst werd bepaald 

1 Dat het onderwijsbeleid principieel 
tot de bevoegdheid van de Gemeen
schappen behoort 

2 Dat in dit kader de overheveling 
dient te gebeuren van de innchtende 
macht van het Rijksonderwijs naar de 
Gemeenschap 

3 Dat, om het Rijksonderwijs los te 
maken van de politieke wisselvallighe

den en om de kontinuiteit in het beheer 
van dit net te waarborgen, bij het tot 
stand komen van een akkoord omtrent 
de overheveling van deze bevoegdheid 
naar de Gemeenschappen, een auto
nome raad voor het Rijksondenwijs bij 
dekreet moet worden opgericht 

Getekend akkoord 
naleven! 

In de overeenkomst van '85 wordt bo
vendien gespecifieerd dat dit dekreet, 
dat de samenstelling van de raad, de 
waarborgen aan de verschillende filo
sofische en ideologische strekkingen 
en de werking van deze raad regelt, het 
voorwerp moet uitmaken van een poli
tiek akkoord tussen de partijen die in de 
vorige Exekutieve vertegenwoordigd 
waren Indien zij hun getekende over
eenkomst gestand willen blijven, dan 
dienen de vier grote partijen betrokken 
te worden bij de verdere bespreking 
over de autonome raad voor het Rijk
sonderwijs 

Gezien de omstandigheden stelt de 
VU de drie overige partijen voor deze 
besprekingen zo spoedig mogelijk te 
beginnen en stelt zij hen de vraag of het 
met best zou zijn, ook Agaiev erbij te be
trekken In verband met deze aangele
genheid wil ik er als voorzitter van de 
Volksunie aan toevoegen dat wij met 
kunnen aanvaarden dat deze kwestie, 
die een zuivere Vlaamse aangelegen
heid IS, in de nationale schoolpaktkom-
missie ter sprake zou komen 

VR 
REGIONAAL W 

20 april: VU-Toekomstdag 

Vlaanderen: tussen 
wijk en wereld 

Op zondagnamiddag 20 april 1986 om 14 30 uur wordt de Volksunie -
Toekomstdag georganiseerd in de Aula Major van de Universitaire Instel
lingen Antwerpen te Wilrijk 

Het programma ziet er als volgt uit 
,,De Vlaamse bal<ens verzetten", door kamerlid Hugo Schiltz 
„iVlartens: de ingestorte tunnel", door kamerlid Jaak Gabnels 
,,De wijk, de wereld en Vlaanderen", door Euro-parlementslid Jaak 

Vandemeulebroucke 
„Arbeid en met-arbeid in Vlaanderen", door kamerlid Johan Sauwens 
Besluitvorming „Vlaanderen: tussen wijk en wereld", door algemeen 

voorzitter Vic Anciaux 
Elke VU-kaderlid is op deze VU-Toekomstdag heel hartelijk welkom 

V/oor nieuwe abonnees en voor wervers 

Elke week 1 gratis weekeindje 
vakantie met WIJ 

vyanrenterahem 
uitlzegern'. 
Gejuich voor de grote inzet 

voor WIJ die men sinds jaren aan 
de dag legt te Izegem Onze top-
werver daar, Enk Van de Walle zal 
nnet vreugde vernemen dat een 
Izegemnaar met WIJ op wee-
Keinde kan naar Duits-Oost-
Belgie 

Inderdaad, het was nationaal 
V/U-sekretans Willy De 5aegher 
die Roger V/anrenterghem uit de 
wonderdoos plukte Roger uit de 
Wijngaardstraat 23 te Izegem 
kan met drie gezellen van zijn 
keuze een weekeinde op vakan
tie Proficiat' 

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-Belgie En omdat het 
ene plezier het andere waard is 
maakt U als werver eveneens 
kans om een van de weekends 
voor wervers te winnen Raad
pleeg vlug het lijstje van de trek-
kingsdata' 

Oeze weeK vliegt het vijfde van de twin- Vraag vandaag aan het algemeen V U -
t ig Oostkantonweekends-met-Wij de deur sekretariaat te Brussel de spelregels van 
uit . deze gigantische prijzenregen die nog to t 

Er resten er nog 1 5 , beslist is eentje eind juni loopt. Het kan ook telefonisch 
voor U bij en drie vakant iegenoten! 0 2 - 2 1 9 . 4 9 . 3 0 . 

De weekends gaan in vanaf 1 oHt 1986 

Voor nieuwe WIJ-abonnees 

D Wie tussen nu en 20juni 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-abonnee 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 vrjdag 

D Elke vrydag 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 trekkingen 

Maart 14 en 21 maart voor de 
nieuwe abonnees, 28 maart voor 
de wervers 
April: 4, 11 en 18 april voor de 
nieuwe abonnees, 28 april voor 
de wervers 
Mei: 2 ,9 , 26 en 23 mei voor de 
nieuwe abonnees, 30 mei voor 
de wervers 
Juni: 6, 13 en 20 jun i voor de 
nieuwe abonnees, 27 juni voor 
de wervers 

WM opnieuw 
van start! 

Oproep aan at onze burge
meesters, schepenen, gemeente
raadsleden, OCMW-raadsleden en 
provincieraadsleden. 

Het partijbestuur heeft mij ge
vraagd de nationale VVM-werking 
(Vereniging van Vlaamse Mandataris
sen) opnieuw te struktureren. De 
eerste stap hiertoe is deze kontaktru-
briek die u vanaf heden op deze blad
zijde in ,,WiJ" zuit terugvinden! 

De bedoeling is dat u zeif interes
sante voorstellen, meningen of sug
gesties in verband met het 
gemeente- en provinciaal beleid, in
tercommunales en OCMW's naar de 
„WIJ"-redaktie, WiM, Barrikaden-
plein 12 te 1000 Brussel doorzendt, 
zodat deze bladzijde het forum kan 
betekenen voor èiie VU-mandataris-
sen waar ook in Vlaanderen. Vanuit 
deze aktie en vanuit een opnieuw ak-
tieve VVM-werking kan de VU-
kampagne naar de Gemeenteraads
verkiezingen van 1988 toe georgani
seerd worden. i 

Samenzijn we sterk! 
Johan Sauwens, 

volksvertegenwoordiger 
lid vu-partijbestuur 

Op de bladzijde hiernaast vinden 
onze mandatarissen een eerste bij
drage. 

aSste VLAAMS NATIONAAL 
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Verraderlijk ,,raadpleging" door Nothomb! 

Werk voor VU-gekozenen 
Momenteel raadplegen de provinciegoeverneurs, in opdracht van 

minister Nothomb van Binnenlandse Zaken, de Bestendige Deputa
ties en een aantal burgemeesters om suggesties te verl<rljgen nopens 
de uitvoering van de in regeringsverklaring opgenomen „Decentra
lisatie". 

Ook de Volksunie is uiteraard voor 
een ernstige decentralisatie, maar mi
nister Nothomb wil de politieke opgave 
tot decentralisatie duidelijk gebruiken 
(hij steekt dat niet onder stoelen of ban
ken) om stelselmatig te trachten onze 
instellingen om te buigen, in de richting 
van het door hem verdedigde provinci
aal federalisme! 

Het spreekt vanzelf dat onze manda
tarissen de nefaste bedoelingen van mi
nister Nothomb niet mogen in de hand 
werken. Zij dienen zich dus duidelijk te 
onthouden van suggesties die de be
voegdheden van de gemeenschap of 
het gewest zouden aanpassen. Daar-

VVM-
NIEUWS 

entegen kunnen zij vrijelijk suggereren 
welke bevoegdheden best van het pro
vinciaal niveau zouden overgebracht 
worden naar het gemeentelijk niveau, 
dat trouwens het dichtst bij de mensen 
staat. Wij rekenen er in ieder geval op 
dat onze burgemeesters niet zullen 
trappen in de val, die minister Nothomb 
door zijn zogenaamde ,,raadpleging" 
heeft opgezet, met de uitsluitende be-

Arrondissementeel feest te Wakken 
De VU — arrondissement Roeselare-

Tielt en de afdeling Wakken-
Dentergem-Markegem-Oeselgem no
digen iedereen uit op een kaas- en wij-
navond die plaatsheeft op zaterdag 12 
april in het Wakkense Hondiuspark 
(Oostdreef). 

Wie er verleden jaar bij was in Dadi-
zele, weet dat het weer iets fijns wordt. 
Voor 250 f krijgt u: 250 gr. kaassoorten, 
250 gr. fruit en een halve fles wijn. Bij 
elke fles wijn die verder nog besteld 
wordt, krijgt u een lot voor de tombola 

Siertegels 
over St.-IVIicliiels 

De vzw. ,,Trefpunt-Sint-Michiels" 
pakt uit met een nieuw initiatief. Precies 
één week voor Pasen worden drie Sint-
Michielse keramiek siertegeltjes voor
gesteld. Ééntje met het gemeentewa-
pen, een tweede met het kasteel van 
Tillegem en een derde met de hoofd
kerk Sint-Michiel. De uitvoering werd 
toevertrouwd aan de bekende Brugse 
kerkamiekkunstenaar en akwarellist 
Jan Kellner. 

De tegeltjes zijn ruitvormig, meten 
7,5 op 7,5 cm en dragen een opschrift. 
De verkoopprijs bedraagt slechts 450 fr. 
voor de drie werkjes, die gemakkelijk in 
te metsen of aan te brengen zijn met 
zelfklevende haakjes. Ongetwijfeld een 
stijlvol aandenken of aen waardevol ge
schenk, zowel voor inwoners van Sint-
Michiels als voor geïnteresseerden bui
ten de gemeente. 

Voor meer informatie kunt U terecht 
bij Herman Gevaert, Park de Rode 
Poort 21,8200 Brugge 2 (tel.: 38.53.38). 

ZOCHCKJC 
D 25j. schrijnwerker-helpermetSj. er
varing zoekt een nieuwe betrekking in 
het Brusselse of op de driehoek 
Brussel-Aalst-Dendermonde. Voor inl. 
zich wenden tot senator Dr. J. Valke
niers, tel. 02/569.16.04. 

met enkele mooie prijzen. Uiteraard 
wordt het feest daarna verdergezet met 
een gezellig samenzijn, opgeluisterd 
door DJ Geert van Eert. 

Dus... u steunt de plaatselijke afde-
lingskas en die van het arrondissement 
en u krijgt een lekker en verzorgd maal 
en beleeft een grandioze avond. Tot 
dan! 

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

fBëögr 

RIJSCHOOL 
Ford. VERBIEST 
Tel. 426.85.94 

MOLENBEEK 
Leopold ll-laan 194 
;iangs 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. 

De voorbije dagen werden alle rekords In de Vlaamse zeevisserij ge
broken. De Brugse eerste (VU-)schepen Pieter Leys ging telkens de,, won
derbaarlijke vissers" persoonlijk groeten en feliciteren. I-lier in het gezel
schap van de bemannings- en familieleden van ,,De Kottens". Ook de 
Zeebrugse vismIjndirekteurAmeel was op feestelijke receptie aanwezig. 

(foto: Reginald Claeys) 

doeling zijn dada van het provinciaal fe
deralisme wat meer gestalte te geven. 

De Volksunie-stellingen zijn duidelijk. 
Wij wensen zo veel mogelijk middelen 
en bevoegdheden van het nationale ni
veau over te hevelen naar de gewesten 
en de gemeenschappen. Daarbij wen
sen wij de gemeentelijke autonomie te 
versterken, eveneens ten koste van het 
nationale niveau en het provinciale tus-
senniveau. Hoezeer deze gemeentelij
ke autonomie is aangetast blijkt uit het 
feit dat de gemeente in 1985 nog 
slechts 15 % van het totaal pakket van 
overheidsuitgaven besteedden, daar 
waar dit in 1950 nog 25 % bedroeg. De 
verloren 10 % heeft Vadertje Staat vrij
wel volledig naar zich toe getrokken. 
Suggesties in verband met deze proble
matiek zijn trouwens steeds welkom. 

Onze gemeenteraadsleden kunnen 
dit punt op de agenda van de gemeen
teraad plaatsen, teneinde te weten welk 
antwoord hun burgemeester of sche
pencollege aan minister Nothomb heeft 
overgemaakt of zal overmaken. 

De brief van Nothomb aan de goever-
neurs en burgemeesters is op eenvou
dige aanvraag op ons adres te be
komen. 

Johan Sauwens, 
Burgemeester, 

« Gemeentehuls 
3740 Bilzen 

WEST-VLAANDEREN 
MAART 
22 TIEGEIM: 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. 

22 KUURNE: Grote honingkoekkaarting in café De Cirkel, Harelbeek-
sestraat 40 te Kuurne. Vanaf 17 uur. Ook op zondag 23 maart vanaf 
10 uur en vanaf 17 uur. org.: FVV-Kuurne. 

22 KOEKELARE: Ledenfeest om 20 uur in Zuudhove, Ichtegemstraat. 
Etentje: Halve kip aan 't spit: 150en200fr. Gastspreker: O. VanOo-
teghem. Inschrijven bij de bestuursleden of N Vandecasteele 
(051/58.90.05). Org.: VU-Koekelare. 

22 OOSTDUINKERKE: Ie Vlaams Lentefeest van Koksijde-
Oostduinkerke en Wulpen in het ,,Vissershuis", Westhinderstraat 3 
te Oostduinkerke. Gastspreker is Toon Van Overstraeten. Aperitief 
19u30. Tafelen 20u15. Deelnameprijs: 375fr. Inschrijven optel, nrs 
058/51.57.00 en 51.41.44. 

25 ROESELARE:,,Weinig 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. 

25 TIELT: Toon Van Overstraeten te gast in Tielt, samen met Jean-Pierre 
Pillart, in zaal Orlando, Markt te Tielt om 20 u. Org.: VU-Tielt en Lod. 
Dosfeikring-Tielt. 

27 BRUGGE; ,,De toekomst van de Vlaamse gemeenschap; de sociaal-
ekonomische situatie" door Dr. Chris Vandenbroeke. Uiteenzetting 
en debat. Om 20u. in,,Huize Witteryck", Hoefijzerlaan 20. Toegang: 
80 fr. (dokumentatie inbegrepen) Org.: Trefpunt-St.-f^/lichiels. 

28 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. 

29 OUDENBERUG: 1st groot Paasbal in feestzaal-taverne ,,Jan Brey-
del", Brugsesteenweg 108, Roksem. Disco Zonneschijn. Aanvang: 
20u. Org.: VU-Oudenburg. 

APRIL 
6 IZEGEM: Wandeling te Waregem, 0.1 V W. Verscheure. Bijeenkomst 

in het Vlaamse Huis om 13u30. Org.: Wandelclub Vlaams Huis. 

^ De „Dits Feest Hoeve" 
"een gezellig famille-samenzijn" ^^^ 

m^i^^^^''-
' » ' ^ : « ' ^ « * " ' ' 
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16 Wi\ 
vu in Antwerpse raad: 

„Dringend gemeente
raad herwaarderen" 

Bart Vandermoere schoot met scherp op de administratie bij de 
opening van de jongste raadszitting te Antwerpen die zijn tussen
komst vergat inzaice het openbaar vervoer te Eiceren maar wel snel 
koalitie-interpellaties over hetzelfde onderwerp op de bijgevoegde 
agenda plaatste. Grond van de zaak is dat de inwoners van Ekeren-
Mariaburg landelijke prijzen moeten betalen. 

Ondertussen verwijt nationale stunt-
minister De Croo het kollege dat zi) 8 
maanden wacht om antwoord te ver
strekken op zi)n voorstel hiervoor i Van 
de schepenbanken kwam dan een ant
woord dat alles geregeld was maar 
dat er nog een definitieve beslissing 
moet komen over wie dat alles gaat be
talen 

Samengevat 
— Berendrecht en Zandvliet zien 

hun vervoerkosten dalen met 1 of 2 
strippen ten laste van de stadsbe
groting, 

— Ekeren-Mariaburg krijgt voor-
stadstaneT waarbij de gederfde in
komsten van 16 miljoen zullen verhaald 
worden op de stedelijke gebruikers van 
het openbaar vervoer omdat de over
heid zowel nationaal, als gemeentelijk 
noch de vervoermaatschappijen willen 
bijpassen, 

— Hoboken krijgt een paar haltes bij 
aan zijn grens met Hemiksem aan het 
stadstarief 

In alle gevallen blijkt nu duidelijk dat 
deze ganse vervoerhistone slechts kan 
opgelost worden door een betere sa
menwerking en koordinatie tussen 
stadsvervoer (MIVA) en landelijk ver
voer (NMVB) Waaitij dan nog komt dat 
deze vervoeren elkaar overlappen in 
het zuiden en de kosten hiervan in fei
te tot hiertoe moeten betaald worden 
door dure tarieven in 't noorden' 

Verkrottingsbeleid 
In zijn interpellatie kloeg ons raadslid 

Bart Vandermoere de schandalige ver
krotting van aangekochte stadeigen-
dommen zoals aan de Nijverheidslaan 
te Ekeren aan Dit gebouw was 

bestemd voor jeugdvoorzieningen Het 
IS beter desnoods te verkopen als er 
toch geen bestemming aan gegeven 
wordt en alles verkrot i Antwoord hier
op van de schepenbanken geeft enkel 
inzicht in het feit dat zij deze aankoop 
te duur vinden, geen direkte bestem
ming zien tenzij met grote aanpassings-
werken Kortom,nadneavierjaarnog 
altijd geen beslissing, laat staan een 
beleid i 

Herwaardering 
gemeenteraad 

Aanleiding tot de tussenkomst van 
onze fraktieleider Gerard Bergers en 
ons raadslid Dirk Stappaerts was een 
interpellatie over de herwaardering van 
de gemeenteraad Terecht kloegen zij 
allerhande handelingen van het kolle
ge aan die beter de pers inlichten dan 
de raadsleden die nota bene toch 
bestuurders zijn Gerard Bergers stel
de an ook voor van allen de kurses Ge
meentewet te gaan volgen En Dirk 
Stappaerts voegde er losjesweg twee 
konkrete suggesties aan toe terbe-
schikking stellen van fraktielokalen in 
de distriktshuizen en meer bnefportfa-
ciliteiten Besluit het is vooral de geest 
die moet veranderen Dan zal het niet 
meer gebeuren dat kontrakten arbeid-
songevallenverzekering zelfs niet voor
gelegd worden in kommissiei 

Milieu-schandalen 
Amocofina met zijn benzeenvervui

ling en gesjacher van met afvalstoffen 
vervuilde stookolie kwamen natuurlijk 
ook ter sprake Konkrete vragen eian het 
stadsbestuur werden gesteld waarop 
konkreet geantwoord werd dat enkel 

het C L W hier goed werk verrichtte 
maar dat konkrete dossiers van arbeid-
sinspektie altijd stuiten op vergunnin
gen Men kan dus zelf wel gaan sug
gesties doen, hopen op goodwill van de 
betrokken bedrijven en dan kunnen de 
handen in onschuld gewassen worden i 
Ondertussen weet de attente burger 
niet juist naar welke instantie hij zich 
moet wenden om soelaas te krijgen in 
milieuzaken En is hij verplicht dossiers 
aan te leggen en de publieke opinie te 
alarmeren om al deze instanties aan 't 
werk te zetten 

Ondertussen wordt in de raad natuur
lijk verder de interne SP-milieu-oorlog 
tussen de rankuneuze Wil Geldolf en 
het Kollege doorgevoerd Inzet is hun 
beider proces dat ze elkaar aansmeer
den maar ook vooral de vetes van de 
lijstvorming 

(Hugo Hermans) 

ANTWERPEN 

FVV over geweld 
en veiligheid 

De Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen organiseert haar kadervor
ming over,,Geweld en Veiligheid" op 
volgende plaatsen 

— Arrondissement Oostende, dins
dag 25 maart om 20u in het Trefcen-
trum. Aartshertogstraat 4 te 8400 
Oostende (Mariakerke) 

Sprekers mevr D 'tJonck, adjunkt-
politiekommissaris en mevr M Reuse, 
nat FVV-sekretariaat 

— Arrondissement Antwerpen, 
woensdag 26 maart om 20u in het Cul
tureel Centrum Berchem, Driekonin
genstraat 126 te 2600 Berchem 

Sprekers H Coveliers, volksverte
genwoordiger en mevr M Reuse, Nat 
FVV-sekretariaat 

— Arrondissementen Aalst en Ou
denaarde op woensdag 26 maart om 
20u, in het Vlaams Sociaal Centrum, 
Stationsplein 22 te 9500 Geraards-
bergen 

Sprekers dhr Van Overmeiren, 
adjunkt-pwlitiekommissaris en mevr, K 
Vermeersch, Nat FVV-sekretariaat 

Meer inlichtingen bij l=^W, Ben-
nesteeg 2 te 9000 Gent (091/23 38 83) 

Na Batibouw 
snel naar 

de Kredietbank. 
Zin in een eigen woning? 

Kontakteer dan snel een KB-kantoor. 
We hebben een kompleet vernieuwd 
KB-Woningkrediet met extra lage 
tarieven die u beslist -- ^ 
zullen verrassen. "̂"""̂ --̂ ''̂  J '^ 's 

Gaat u verbouwen, kom 
dan ook maar naar de 
Kredietbank, want ook de 
KB-Vernieuwbouwlening 
is nu extra voordelig. 

Bovendien betalen wi) de premie 
voor de KB-Bouwwerkgarantie: loopt 
er iets mis met uw bouw- of verbouw
plannen dan helpt de verzekeringsmaat 

schappij* de schade financieel te beper
ken. Ook dat is helemaal nieuw. 

*De verzekering werd afgesloten bij de verzekerings 
onderneming De Verenigde Provinciën NV, 

Kunstiaan 6,1040 Brussel Codenummer 0059 

Beter bij de bank van hier 

MAART 
20 EDEGEM: politiek kafee in Drie Eiken Gast is Hugo Schiltz Aanvang 

20u30 Org VNSE 
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 
KAPELLEN: ,,Een klare kijk op al die polissen" Uileg en inzicht krij
gen over familiale-, brand-, auto- en levensverzekeringen In het lo
kaal van de ASLK, Vredestraat 11 -12 te Kapellen om 20u Niet leden 
50 fr Org FVV-Kapellen 
TURNHOUT: Toon Van Overstraeten, senator tegen wil en dank, in 
De Schalmei om 20u30 Toegang gratis Org Vlaamse Kring-
Turnhout 
WOMMELGEM: Jaarlijkse Kaasavond met Wijn door VU-
WommelgeminDenKlauwaertom20u15 Prijs 260 fr Inschrijven 
tel 353 68 94 
DESSEL: VU-ledenfeest in zaal, .Eendracht" te Dessel, in het teken 
van ,,25jaar VU-Dessel" Deelname m de onkosten 350 fr 
HOMBEEK-LEEST-HEFFEN: Verbroedenng 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 
WOMMELGEM: 3de Plantenruildag, Kastanjelaan nr 4 bij Sonja Mal-
doy Vanaf 14 uur Iedereen welkom Inl tel 353 68 94 Org VU-
Wommelgem 
BORNEM-MARIEKERKE: 17e VU-Lentebal in zaal Roxy, Jan ham-
meneckerstraat 41, Mariekerke Speelt ten dans orkest The Blue 
Boys Aanvang 21 u Inkom 70 fr Voorverkoop 50 fr 
BORGERHOUT: „Bezoek achter de schermen van de Zoo" Om 14u 
Prijs 240 fr Inschrijven bij Martha De Coninck (322 08 06) Org FW-
Borgerhout 
SCHOTEN: Studiedag „De Vlaamse Beweging en het mediabeleid" 
met Toon Van Overstraeten, Sooi Daems, Herman d' Espallier en 
Henk Cuypers In cafe-restaurant 't Voske, Verbertstraat 145 te Scho
ten Aanvang 10 uur, einde 16 uur Inschrijven bij Enwin Brentjens 
(03/457 72 40) Org TAK 
ST-AMANDS:Tentoonstelling „Kunstenaars van bijons" Schilde
rijen van A Van Esbroeck en beelhouwwerken van F Reyniers Lo
kaal Ie Dien te St Amends Vooropening 21/3om20u Ook op 23 
maart Org Rollierkring St Amands 
HEMIKSEM: Natuurwandeling langs de Scheldeboorden Afstand 
ong 10 km Start voorzien aan cafe't Hoeksken, Atletiekstraat om 
13u30 Inschrijvingsgeld 50 fr (koffie + belegde boterham inbegre
pen) Org VU-Hemiksem 
HERENTHOUT: Voordracht over zijn werk bij het Pallieterke L H 
Cotvooghel in het Molenhuis, Molenstraat 50 te Herenthout om 20 
uur Org Vlaamse Kring Netevallei, FVK Antwerpen 
BORGERHOUT: Ledenvergadenng in zaal „De Passer", Turnhout-
sebaan 34 te Borgerhout Gastspreker Erwin Brentjens Aanvang 
20u30 Org VU-Borgerhout 
LIER: VUJO-fuif inzaai ,,Pnns-Kardinaal" Org VUJO-Lier 
BORNEM: Tentoonstelling in ,,De Bron", Kapelstraat 71 Met teke
ningen en aquarellen van Dirk De Lamper en Glas en glasramen van 
MarcSaerens Inleiding op 28/3 door MauntsCoppieters Ook op 29, 
30 en 31 maart Org Vlaamse Kring 
WOMMELGEM: Paasfeest voor kinderen van onze leden In Den 
Klauwaert om 14 u (ook voor volwassenen zijn er kinderfilms warm 
aanbevolen) Org VU-Wommelgem 
WAARLOOS-KONTICH: „Nacht van TAK", in zaal Berkenhof te 
Waarloos Aanvang 20u Kaarten lOOfr Platenruiter De Pitte In
lichtingen bij Marleen Bryssinck (03/828 95 46) en Enwin Brentjens 
(03/457 72 40) 
SINT-AMANDS: Deelname aan „Rommel- en folkloremarkt" door 
de Emmanuel Rollierknng Onze knng verzorgt een „Foto-show" Mo
gelijkheid tot aankoop door het publiek 
Wi JNEGEM: VU-VUJO-kraam op de jaarmarkt te Wijnegem ten voor
dele van de afdelingsvlag Kom eens langs en steun onze aktie' 

APRIL 
5 EKEREN: Sociaal dienstbetoon door VU-Ekeren in zaal „De Boter

ham", Veltwycklaan 23 Van 13u30 tot 14u30 
5 NIJLEN: Filmavond met TAK rond „amnestie" In zaal Kempenland 

Inkom 50 fr Org VUJO-Nijlen 
SINT-KATELIJNE-WAVER: Arr aktiedag tegen de dienstplichtver-
lenging in de parochiezaal, Elzestraat Aanvang 14u tot Org 
VUJO 
WOMMELGEM: Dienstbetoon in Den Klauwaert van 11 tot 12 uur door 
Marie Louise Van Eester 
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Nu zaterdag te Nijlen 

Arrondissementele 
kaderdag VU-Mechelen 

Op zaterdag 22 maart vindt de kader-
dag van de VU van het arrondissement 
Mechelen plaats in de lokalen van Kem
penland, Herenthoutsesteenweg 53 te 
Nijlen 

De kaderdag begint om 10 u en ein
digt om 17 u stipt' 

Het hoofddoel is te komen tot een 
hernieuwde praktische werking van het 
partij-apparaat in het arr Mechelen 

In de voormiddag zijn er 4 sektie-
vergadenngen 
— Media streekpers, radio, pers, ge-
nchte propaganda 
— Naar de mensen gaan huisbezoe
ken, ledenwerving, WIJ 
— Vernieuwen, verjongen, uitbreiden 
— Aktie politieke akties, dienstbe
toon, propaganda 

De vergadering wordt plenair herno
men om 13 30 u verslag, bespreking 
en konklusies van de sekties, slotrede 

De gasten zijn Hugo Schiltz en Jaak 
Vandemeulebroucke 

Tijdens de middag zijn er broodjes 
verkrijgbaar 

Om van deze dag een sukses te kun
nen maken is een talrijke aanwezigheid 
van hef kader vereist' 

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 
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120 werkplaatsen in het gedrang! 

Euroblan-Aarschot 
sluit deuren 

Om hun aktie tegen de sluiting van 
Euroblan i<racht bij te zetten be-
zocliten Fil< Meulenbergs en Sim 

Verbrugen van VU-Aarscliot sa
men met Lul< Vanhorenbeel< het 

bedreigde bednjf 

De vu-afdeling van Aarschot heeft 
met bezorgdheid en verbazing kennis 
genomen van de sluiting half april 1986 
van de plaatselijke vestiging van de NV 
Euroblan en van de gedeeltelijke over
heveling van het personeel naar haar 
bedrijf te Merksem 

Deze reorganizatie heeft erge gevol
gen voor de werkgelegenheid en de 
pendel van ruim 100 personeelsleden, 
alhoewel blijkt dat de Aarschotse vesti
ging nog voldoende orders heeft om het 
personeel ter plaatse aan het werk te 
houden 

Het Hageland en meer bepaald het 
Aarschotse, reeds zwaar getroffen door 
de 'Werkloosheid, krijgt hiermee een 
nieuwe klap te verwerken 

De Aarschotse Volksunie-afdeling 
dnngt aan om onverwijld te bemiddelen 
bij de direktie van Euroblan ten einde 
de sluiting van het bedrijf te voorkomen 

De VU-afdeling bij monde van voor
zitter Mark De Groot en sekretaris Jos 
Bruyninckx verzoekt voorzitter Gaston 
Geens haar op de hoogte te worden ge
houden van zijn tussenkomst bij de di
rektie 

In opdracht van de VU-afdeling zal 
kamerlid Luk Vanhorenbeek Gaston 
Geens dringend interpelleren 

Weg moet naar stort leiden... 

Vilvoordse VU 

BRABANT 

handhaaft „Stop Woluwelaanf 
In Vilvoorde telt de VU twee gemeenteraadsleden, waarvan er een 

als schepen is voor kuituur, jeugd, toerisme en vrijetijdsbesteding. 
Alle lof voor zijn prestaties, die meer dan verdienstelijk zijn. Maar 
vooral veel lof voor de moed van onze verkozenen om tegen de meer
derheid, waartoe ze behoren, te durven stemmen als de inzet van de
ze stemming indruist tegen de belangen van de Vilvoordse bevolking. 

Waarover gaat h e f In 1938 (krisis-
jaar zoals nu) werd beslist dat de Wo-
luwelaan te Noord-Oosten van Brussel 
moets worden aangelegd Sedertdien 
zijn er zoveel betonwegen rond Brussel 
en Vilvoorde gegoten dat de voltooing 
van deze m 1938 geplande Woluwe-
laan geen zin meer heeft Ze loopt nu 
dood aan de grens van Peutie en nie
mand heeft er hinder van dat ze met ver
der werd gelegd 

Sedert verscheidene jaren is het VU-
Vilvoorde, die samen met de plaatselij
ke milieugroepen de spits afbeet van 
een ,,Stop-de-Woluwelaan-aktie" 

Duistere redenen 
Om de eén of andere duistere reden 

willen de andere meerderheidsleden 
(CVP en PVV) toch deze nutteloze laan 
doortrekken dwars door een van de 

mooiste plekjes natuurgebied van Vil
voorde Als een van hun duistere argu
menten wordt beweerd dat deze Wolu-
welaan nodig is voor de aanleg van 
een reuzestortplaats Beschamender 
kan moeilijk, want Vilvoorde heeft als 
het genoegen van de riool van Brussel 
over zijn grondgebied (de geurende 
Zenne) te moeten verdragen Nu nog 
een reuzestort voor het vuil, dat men m 
Brussel kwijt wil dat blijft de VU te veel 
vinden Ze staat zelfs met meer alleen, 
ook de SP vindt dat nu ook te veel en 
de plaatselijke partij ,,Nievil", die zegt 
te Ijveren voor een nieuw en proper Vil
voorde, zal moeilijk anders kunnen dan 
tegen die voorbijgestreefde Woluwe-
laan te stemmen 

WIJ volgen vanuit het bedreigde ge
bied het verder verloop van deze zaak 

(Floer Smit) 

MAART 
21 TERALFENE:,,Gezond leven door gezonde voeding" door J P Wii-

laert in ,,Het Natekenshof", Daalstraat 8, Teralfene om 20 uur In
kom 60fr/leden, lOOfr/met-leden Inrichters BertD'Haesekring Af-
fligem 

21 TIELT-WINGE: 10e Vlaams Bal met Jaak Gabnels, Luk Vanhoren
beek en Willy Kuijpers Tevens vienng 10 jaar VU Om 20u30 in 
Tilt-City 

21 KRAAINEM: Debat „Toekomst voor Vlaanderen" met Vic Anciaux 
(VU), Luc Van Den Bossche (SP), Francis Vermeire (PW) en Luc Van 
Den Brande (CVP) Moderator is Guy Fonteyn In zaal Lijsterbes te 
Kraainem Aanvang. 20 u Org.. VUJO-Kraainem-Wezembeek-
Oppem 

21 HALLE: Gespreksavond in KOC De Bres, Possozplein te Halle E H 
A Van Tongerloo spreekt over ,,[Vlensen van het nachtleven zijn ook 
mensen" Moderator is Jan Camiel Cornells Aanvang 20 u Inkom 
gratis Org Vlaamse Studiekring Groot-Halle 

21 WEMMEL: Info- en debatavond over Zuid-Afrika m m v Protea en 
AgaIev m 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-Gnmbergen 

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 ITTERBEEK: Jaarlijks eetfeest m de parochiezaal van St -Anna-Pede 
Vanaf 17 uur Ook op 23 maart, vanaf 11 u30 Org VU-ltterbeek 

22 BERG-KAMPENHOUT: Jaarlijks lentebal van VU-Groot-Kampenhout 
inzaai,,Fauna-Flora" te Berg Deuren. 20u30 Inkom 100fr,, W K 
80 fr Orkest The Silver Stars 

22 BRUSSEL: Amnestieavond in de Kristallen bol. Oude Graanmarkt 
5 te 1000 Brussel RecenteTAK-film Optreden Jef Eibers Iedereen 
welkom Aanvang 20u Org VU-Brussel-Centrum 

23 LEUVEN: VUJO-KUL-bestuursverkiezingen gevolgd door Slotkan-
tus, om 20 u (Kantus omstreeks 21 u ) in café De Ton, Bondgeno-
tenlaan 60 (t o Alma I) 

24 DILBEEK: Voordracht,.Trouwen of samenwonen ' " , in Westrand te 
Dilbeekom20uur Org Werkgemeenschap Gielis Vanden Bossche 

APRIL 
5 TERVUREN: 21 e VU-Lentebal in zaal „De Engel", tegenover de kerk 

Begin om 20u30 Vanaf 18 u kaasschotel met of zonder wijn 

VUJO organiseert morgen in Lijsterbes 

Politiek debat te Kraainem 
vu JO-Kraainem-Wezem beek-

Oppen IS enn geslaagd voor morgen 21 
maart vooraanstaande tenoren uit de 
nationale politiek naar het ontmoetings
centrum Lijsterbes te lokken om er in 
uw aanwezigheid over de staatkundige 
toekomst van Vlaanderen te debat
teren 

Zijn de Vlaamse partijen van plan de 
faciliteiten te laten bestaan ' Is de hoop 
op echte Vlaamse zelfstandigheid ten 
grave gedragen met de Staatshervor
ming van 1981 "̂  Zijn er konkrete plan
nen om de Vlaamse regering meer mid
delen en macht te geven' 

Welke zijn de bevoegdheden die de 
Vlaamse regering moet krijgen om een 
ekonomische politiek op maat van de 
Vlaming te voeren' 

Deze en andere vragen kan U voor
leggen aan de deskundigen terzake. 

(^^^^ BOVENSTE BESTE BUTTONS & BADGES 
/y ^ ! ^ \ ° ^ \ Sportmanifestaties - reklame - slogans - kongressen - politiek 

Europalaan 35, 9800 Deinze - Tel.091/86.33.05 

Telex 12436 barob 

BUTTON-BADGE 
EQUIPMENT 

^ NIEUW! 
Publicitaire 
BASE-BALL CAP 

PILLOWS 

Deelnemer SIPAB '86. Stand 704 - Rogier 22-23-24-25 april. 

BUTTON BADGES 

Gesel 
Onder leiding van Guido Fonteyn 

(,,De Standaard" en auteur van een 
boek over de faciliteiten) zullen Luc Van 
Den Bossctie(SP), Walter Vandenbos-
sche (CVP), Francis Vermeiren (PVV) 
en VIC Anciaux (VU) in een serene en 
opbouwende sfeer eikaars standpun
ten in overweging nemen VUJO-KWO 
hoopt door dit debat een klem steentje 

te kunnen bijdragen in het ontwikkelen 
van een nieuwe Vlaamse strategie In 
onze gemeenten immers, meer nog 
dan elders in ons land, ervaren wij de 
afwezigheid van een koherente visie op 
de Vlaamse toekomst elke dag opnieuw 
in de gesel van de faciliteiten 

Allen naar de Lijsterbes, Dezangré-
laan 2a te Kraainem, morgen vrijdag 21 
maart om 20 u De inkom is gratis 

Beerselse begroting 
goedgeiceurd 
Eindelijk werd de gemeentebegroting aan de Beerselse raadsleden 
voorgelegd. Dit jaar zal de vertraging ook wel te wijten zijn aan het 
onverwachte overlijden van burgemeester H. Meerts. De andere ja
ren wordt het toch ook telkens januari of februari. 

Deze begroting werd wel al besproken in kommissie zodat de stem
mingen en bespreking vlot verliep. 

Woordvoerder van de VU-f raktie was 
hier Lieven Thibaut Hij uitte zijn be
zorgdheid voor het feit dat jaar na jaar 
systematisch de geraamde uitgaven 
van het eigen dienstjaar hoger liggen 
dan de geraamde ontvangsten Voor 
1986 bedraagt het geschatte tekort 
meer dan 51 miljoen in de gewone en 
meer dan 5 miljoen m de buitengewo
ne begroting In 1984 leidde dit tot het 
verhogen van de opcentiemen 

Vuur aan de schenen 
De VU samen met de PVV en ande

re oppositieleden onthield zich bij de 
stemming De andere VU-raadsleden 
legden de meerderheid het vuur aan de 
schenen met vragen en tussenkomsten 
bij de voorstelling van met minder dan 
33 pnnciepsbeslissingen Els Germis 
vroeg meer uitleg over de verbeterings-
werken aan de Lotstraat te Beersel en 
bezwoer het kollege er voor te zorgen 
dat bij de aanvang der werken het ver
keer met in een knoop zou geraken Hu
go Devillé zei dat de VU-fraktie wel kon 
akkoord gaan met de aankoop van al
lerhande rollend materiaal, maar waar
schuwde voor overdreven aankopen 
HIJ vroeg ook hoe het kwam dat sommi

ge machines in de garage blijven, zelfs 
als ze kunnen gebruikt worden om on
gevallen te vermijden Hier had hij het 
over de veegborstel die soms gebruikt 
wanneer nhet met nodig is en wanneer 
het wel nuttig is gewoon binnen blijft 
(bvb bij openbare werken) 

Hetzelfde raadslid kwam ook tussen 
bij de opnchting, vergroting, verbouwen 
en onderhoud van gemeentescholen, 
geraamd bedrag 57 138 000 fr Hij 
hoopte dat dit punt met gewoon een te
rug opnemen in de begroting is maar 
dat er daadwerkelijk zal gedaan wor
den, wat moet gedaan worden Het 
grootste gedeelte van dit bedrag gaat 
besteed worden aan de gemeente
school van Dworp Wnd burgemeester 
Casaer antwoordde dat het subiside-
ringsdossier al binnen is en dat de wer
ken zo spoedig mogelijk zullen worden 
uitgevoerd Nog positiefs van deze zit
ting , blijkbaar wordt dé oppositie meer 
,,au serieux" genomen en er worden 
ook zinniger antwoorden gegeven De 
voorzitter zorgde er ook voor dat ande
re schepenen ook een hun mond open 
deden, al blijven het nog altijd dezelf
den die iets te zeggen hebben 
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VU-fraktie: ,,De truuk met de duif, niet met ons!" 

190 miljoen Gents 
geld voor Flanders Expo 

Al van bij het begin van de zitting op 17 februari l.l. hing er span
ning in de lucht: de meerderheid haalde alleen het nodige aantal niet 
en de SP-fraktie bleef gewoontegetrouw buiten. De VU-fraktie daar
entegen ging wel naar binnen en zorgde voor het kworum. 

VU-fraktieleider De Roo verklaarde 
deze houding met te verwijzen naar de 
zeer belangrijke punten ivm Flanders 
Expo doch stelde vooraf dat dit met be
tekende dat er zomaar steun zou gege
ven worden om de stemming mogelijk 
te maken 

Flanders Expo 
De belangrijkheid van bovenstaande 

punten bleek ook onmiddellijk uit de be
langstelling voor de andere punten En
kel het eerste punt over het OCMW-
ziekenhuis St Amandus gaf aanleiding 
tot een aantal vragen over het voor
tbestaan van dit ziekenhuis Mevrouw 
H De Bleecker herhaalde nogmaals 
een aantal indnngende vragen hierom
trent maar schepen Bauwens beperk
te zich tot de traditionele algemeenhe
den Na de even traditionele reeks aan
kopen en openbare werken en de 
verkoop van een hele reeks onroeren
de goederen werd al na een goed uur 
zitting begin gemaakt met de ptn 26 en 
27 Het eerste betrof de erfpacht
overeenkomst tussen de stad en de NV 
Flanders Expo voor het 94 ha grote ter
rein wordt, indien het Komitee van Aan
koop dit bedrag goedkeurt, 100 000 fr 
per jaar betaalt De tekst is dus m voor
waardelijke wijze omdat het kollege pas 
in laatste instantie kennis kreeg van een 
brief van de voogdij waarin dit schaa-
tingsverslag geëist wordt, zoals altijd in 
dergelijke zaken Dus weer een voor
beeld van hoe slordig het kollege der
gelijke belangrijke dossiers behandelt 

Driedelig 
Het volgende punt behandelde de 

participatie van 120 miljoen van de stad 
in het projekt De fundamentele kritiek 
utte zich op twee punten eerst de finan
ciële rendabiliteit en de kontrole op de 
vennootschap en ten tweede de jundi-
sche konstruktie door het kollege uitge
vonden om de participatie in een kom-
merciele vennootschap mogelijk te 
maken 

VU-raadslid H Waterloos, als de fi
nanciële expert van de raad nam het 
eerste deel van de kritiek voor zijn re
kening Deze viel uiteen in drie delen 

1 Het nut van een nieuwe participa
tie gezien het feit dat de stad door in
breng van een terrein van 70 miljoen al 
meer dan zijn deel gedaan had 

2 De financiële gevolgen voor de 
stad die 120 miljoen a 12 % moet lenen 
om in het beste geval 6 % te verdienen 
en daarbij zonder lid te zijn van de al
gemene vergadering het volledige fi
nanciële nsiko te dragen Komt daarbij 
dat uit het voorgelegde financieel plan 
het aandeel van stad (en provincie) be
schouwd wordt als subsidie ipv kapi
taal Bovendien is het enkel op deze 
manier dat er winst kan gemaakt 
worden 

3 Het totaal gebrek aan kontrole op 
de participatie van de stad en de open
bare sektor Zo levert de openbare sek-
tor 63 % van het geld en heeft daarvoor 
slechts 50 % van de beheerders en 43 

— UITGEVERIJ ETNIKA — 

HULDEBOEK 1940-1945 
Luxe uitgave — verschijnt in juni 1986 

INHOUD- — 31 bladzijden gedichten 
— 31 bladzijden pentekeningen 
— 12 bladzijden foto's 
— 25 bladzijden dodenlijsten: 

gevallen, vermiste, neergeschoten 
en vermoorde kameraden. 

FORMAAT: 21,5 x 27,5 cm staand 
genaaid gebonden — zwart bnllanta linnen 
met stempeling op voorplat en rug in zilver 
voorzien van stofwikkel. 

PRIJS: officiële verkoopprijs 750 fr. 
bij voorintekening tot 1 juni slechts 650 fr. 

"WEE DE OVERWONNENEN" 
325 bladzijden tekst -i- foto's 
Officiële verkoopprijs 650 fr 
INHOUD: 

-I- tekeningen + dokumenten 

Op verloren posten door Rik Van den Abeele 
Kolonne 403 N S K K door Frans Vermander 
Mijn verblijf in Russische strafkampen door Willy Helsen 
Mijn verblijf in Russische strafkampen door Vik Chevalier 
P O W in Engels Jtrijgsgevangenschap door Marcel Van Oostenrijck 

EERST STORTEN DAN ONTVANGT U HET BOEK. 
Administratie en beheer 
Bert De Prijcker, Rob Verbelenstraat 6 
2670 Puurs - tel 03-889 09 48 of 014-22 17 09 
Bankrekening 
Nr 930-0020636-39 - postrekening nr 000-0430363-71 
voor Etnika Antwerpen. 
Al deze boeken zijn eveneens verkrijgbaar bij de geweste
lijke besturen van het Sint-Maartensfonds, de vriendenk
ring Sneyssens, de afdeling Hertog Jan van Brabant en 
bij de boekhandel 

IN VOORRAAD-
— Vlaanderen in uniform 1940-45 Deel 7 975 fr 
— Wee de overwonnenen 650 fr s-
— -I-verzending buitenland 150 fr ^ 
Delen 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 en Liederboek uitverkocht < 

% in de algemene vergadenng Gent 
krijgt drie beheerders (die in de beslo
ten vergadering moesten aangeduid 
worden), doch daar dit slechts statutair 
geregeld is is dit geen zekerheid Hu
go Waterloos besloot dus met te venwij= 
zen naar het voorstel van VU-kollega 
Verpaele om dergelijk projekt als ge
mengde interkommunale op zetten om
dat op deze manier wettelijk de kontrole 
van gemeenschapsgelden geregeld 
wordt 

Het tweede deel van de kritiek, nl het 
twijfelachtig opzet van de participatie 
werd door verscheidene junsten zeer 
grondig besproken en afgekeurd Zo 
werd meermaals verwezen naar het ar
rest van de Raad van State inzake Ur-
baninfra waarin duidelijk gesteld werd 
dat een openbaar bestuur niet kan par
ticiperen in een kommerciele vennoot
schap De juridische konstruktie via een 
,,beding ten gunste van een derde" is 
misschien jundisch juist maar dient en
kel om de participatie van de stad, met 
behulp van het Gemeentekrediet te ka-
moufleren Karel Van Hoorebeke (VU) 
ging hienn nog verder en beschouwde 
het opzet als een wetsontduiking Het 
Urbaninfra-dossier toont overduidelijk 
aan dat de enige manier om te partici
peren de weg van een gemengde inter
kommunale IS, zoals vroeger al door de 
VU voorgesteld Hij waarschuwde ook, 
zoals zijn kollega's in de provincieraad 
dat de voogdij dergelijke overeenkomst 
onmogelijk kan goedkeuren Tevens 
wordt gewezen op het zeer gebrekkige 
en nergens wettelijk gewaarborgde 
kontrolerecht van de gemeenteraad Hij 
vergelijkt de ganse zaak als ,,de truuk 
met de duif" waaraan de VU zeker niet 
medeplichtig wil zijn 

De burgemeester begon met te zeg
gen dat men of voor of tegen is en dat 
het kollege (of de burgemeester'') er al
les voor over heeft dit projekt mogelijk 
te maken Hij wees daarbij op de moge
lijkheden voor Gent, de inspanningen 
van Openbare Werken (600 miljoen 
voor wegenis en pdrking) en het tijds-
gebrek om het in de vorm van een in
terkommunale uit te werken 

Op de analyse vaq Waterloos kon hij 
met beter antwoorden dan te verwijzen 
naar een foute boeking, wat toch 
vreemd lijkt bij een projekt van 1 miljard 
en een inbreng van stad en provincie 
van 200 miljoen De rendabiliteit zou 
moeten afhangen van het goede run
nen van het projekt Het afhankelijk zijn 
van een beurs (het twee-jaarlijkse F T) 
betwistte hij met maar hij blijft optimist 

De oppositie herhaalde zijn argu
menten en vond geen enkel valabel ar
gument in het antwoord van de burge
meester ,,Daarom werd sterk aange
drongen op het verdagen van dit 
dossier om, met de juiste cijfers alles 
nog eens grondig te bekijken" Fraktie-
leider De Roo besloot dit hoogstaand 
debat met te verwijzen naar de positie
ve inbreng van de oppositie, maar stel
de dat de VU-fraktie zich met op glad ijs 
wil wagen en medeplichtig worden aan 
een financieel avontuur en een poging 
tot wetsovertreding De grond van het 
projekt krijgt nog altijd de steun van de 
fraktie, maar er wordt een verdaging 
van dit zeer belangrijk dossier ge 
vraagd 

Vaandelvlucht? 
Na een schorsing (om de zieke sche

pen Otte te vinden'') wordt door de 
fraktie-leiders van PVV en CVP zwaar 
nagetrapt Ook de burgemeester roept 
de pers nog samen om vooral de VU 
vaandevlucht te verwijten De SP op zijn 
beurt verklaart zijn houding, nl dat het 
de taak van de meerderheid is om voor 
het kworum te zorgen en zij steunen 
dan ook ten volle de taktische zet van 
de VU Ook de VU-fraktie herhaalt na
dien zijn houding en de verklaring voor 
de raad afgelegd en beklemtoond de 
zwakte van het dossier 

Vervolg raadszitting van maart en 
de houding van de voogdij inzake de 
wettelijkheid van de participatie 

Carla Brion 

OOST-VLAANDEREN 
MAART 
20 AALTER: Voordracht door de heer Stockman over de „Oude vissers-

haven van Boekhoute en de vissershavens van Zeeuw-Vlaanderen" 
Aanvang 20u Zaal Pax, Kerkhofweg te Aalter Org Dr J Goosse-
naertsknng Aalter 

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

21 SINT-AMANDSBERG: Met de FVV-St-Amandsberg naar ARCA-
teater te Gent 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 ERTVELDE: Voordracht en videovertoning,,Europa vooruitgang
achteruitgang''" door WillyKuijpers Aanvang 20 u in het Vlaams 
Huis De Veldbloem, Hoge Averije 7 te Ertvelde Org Vnenden van 
het Vlaams Huis Ertvelde 

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 11u30 tot 15 u 

22 LOKEREN: Bezoek aan de stad Aalst Vertrek met de bus op de Markt 
(kerk)teLokerenom9uurstipt Prijs bus + 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 Verbruggenkring-
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 125 fr 
Org VU-Zwalm 

23 SINT-NIKLAAS:10uur BormsdaginSt Jozef Klem Seminarie, Kol
legestraat bij de Grote Markt te Sint-Niklaas Om 10 u Bormsmis, 
gevolgd door getuigenissen over pater Belderbos, dr De Paep en 
Amedee Verbruggen, waarna dia- en f ilmmontage over 20 jaar strijd 
voor de Kempense Steenkoolmijr>en 

23 DENDERHOUTEM: 5de VU-eetmaal in zaal „Pennelekker", Ninoof-
sesteenweg te Denderhoutem Van 11u30 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 uür Org VU-Denderleeuw 

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

29 EEKLO: Tafelen met VicAnciaux.m „Salons Mimosa" Aanvang19 
u Warm buffetaan410frp p , kinderen-IOj 280fr Inschrijven bij 
Versluys-Van Uere (77 84 40), Oreel-Verhasselt (77 40 30), Jaak De 
muynck(77 12 47) Org VU-EekIo 

31 BAARDEGEMï 6e Eienworp op Paasmaandag om 15 u m zaal 
Maxens, Opwijkstraat 2 50 kg chocolade eieren worden geworpen 
voor kinderen tussen 6 en 12 jaar Bijkomende animatie met gooche
laar Inkom IS gratis Org VU-Baardegem-Herdersem-Meldert-
Moorsel 

APRIL 
4 GENTBRUGGE: Bormsavondn a V 40 jaar terechtstelling Filmen 

toespraak dhr H Waghemans Dienstencentrum, Braem-
• kasteelstraat 35-39 te Gentbrugge om 20 u Org FVV-Gentbrugge-

Ledeberg Iedereen welkom 
5 GENT-BRUGSEPOORT:Kabaret-avond,,Moereloere"om20u in 

Centrum Reinaert, Reinaertstraat 26, Gent (grote parking) Toegang 
lOOfr Deuren 19 u Org VU-Gent-Brugsepoort 

5 ERTVELDE: Tentoonstelling schilderijen van Guido Wolfaert in het 
„Vlaams HUIS de Veldbloem", Hoge Averijstraat 5 Deze tentoonstel
ling loopt van 5 april tot en met 27 april 

Nu zaterdag te Zele 

Arrondissementeel 
Kongres 
te Dendermonde 

Nu zaterdag 22 maart gaat in het ge
meentehuis te Zele het arrondissemen
teel kongres door van VU-
Dendermonde (arr) Op het kongres 
worden met alleen alle kaderleden en 
mandatarissen verwacht, maar ook al
le leden zijn welkom 

Kongresvoorzitter is Hugo Van Dries-
sche, voorzitter afdeling Zele 

9 30 u ontvangst 
9 45 u verwelkoming door burge

meester Jozef De Bruyne 
10 u inleiding door fraktievoorzitter 

Vlaamse Raad Hugo Schiltz 
10 30u sektievergadering 
12 u verslag sektievergadering 
12 30u eetmaal 
14 u plenaire vergadering 
16 u slottoespraak door ex-senator 

Bob Maes, namens het Partijbestuur 

Eten (boterhammen/kaas) kan ter 
plaatse, wel inschrijven bij Hubert Tem
merman afdelingssekretans Zele Van 
Der Moerenstraat 31, 9140 Zele 

ZO€KeÊC}€ 
n 21-jangejongedame, uitkenngsge-
rechtigd, getuigschnft Kunst-secundair 
onderwijs (publicitaire grafiek - etalage) 
en attest specialisatiejaar textieldrukde-
sign, zoekt dnngen een passende be
trekking 

Voor inlichtingen zich wenden O 
Van Ooteghem Senator, Arm Lon-
questraat 31, 9219 Gentbrugge Tel 
091/30 72 87 
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Lees deze week in ROMANCES ZONDER HAPPY END 
Volgende week worden de Oscars uitgereikt. Patrick 

Duynslaegher sprak met Sidney Pollack over de grote favoriet 
,, Out of Africa", waarin Meryl Streep de Deense schrijfster 

Karen Blixen portretteert. 

DE NIEUWE NAAISTERS 
Nu het vak van kleermaker op sterven na dood is, duiken hier 

en daar boetieks op waar couturières hun artisanaal werk 
verrichten. Met sukses. 

BOEDAPEST OF DE VERGANE GLORIE 
De meest westerse van de Oosteuropese hoofdsteden is een 

leefbaar oord voor de toerist op zoek naar nostalgie. Hel enige 
wal er op de zenuwen werkt is de overal aanwezige 

zigeunermuziek. 

GELUKKIG WORDEN IN TWINTIG LESSEN 
Er zijn mensen die wat veil hebben voor hun zieleheil: ze lezen 

boeken en volgen kursussen die een gelukkig leven beloven. 
Een gesprek met iemand die dat soort boeken en kursussen 

verkoopt. 

MET VIJF WOORDEN DE WERELD ROND 
Ja, nee, pardon, dank u, asjeblief. Meer heb je niet nodig om te 

overleven in een vreemd land. Maar de kommunikatie blijft 
natuurlijk beperkt. Hoe leer je snel en goed een nieuwe taal ? 

DE PRINSES EN DE SHOWBIZZ 
Straks staat ze in de hitlijsten met,, Ouragan ".Ze geniet ervan 

dat iedereen haar nu gewoon aanspreekt met Stephanie en 
vergeet dat ze een prinses is. Een interview met een rijzende 

ster. 

BIERPROEVEN VOOR BEGINNERS 
Terwijl de Vlaamse Wijngilde zoemend aktiefis en de wijn in 

alle steden en stadjes verscheidene ..commariderijen" levendig 
houdt, wordt het bier en vooral het bierproeven in België 

schromelijk verwaarloosd. 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 

ZCXK€RC]€ 
n 21-jarige jonge dame, diploma re
gentes Ned.-Engels-Geschiedenis, af
gestudeerd in 85, zoekt een passende 
betrekking, bij voorkeur in het on
derwijs. 

L 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 ml. zich wenden 

tot Senator-Burgemeester dr. H Valke

niers, tel. 02/569.16.04. 

n 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. Voor inl. zich wenden tot Senator-
Burgemeester dr. J . Valkeniers, tel 
02/569.16.04 

3cle Vlaams-
Nationale Zangfeestavond te Temse 

De Amedee Verbruggenkring van 
Temse organiseert dit jaar haar 3de 
Vlaams-Nationale Zangfeestavond op 
22 maart 1986 om 20 uur in zaal ,,Cam-
bnnus" Scheldestraat te Temse. 

Met deze avond wil de Amedee Ver
bruggenkring van Temse, de hon
derdste verjaardag van de geboorten 
op 18 nov 1886 van Amedee Verbrug
gen en de honderddertigste verjaardag 
van de geboorte op 27 okt. 1856 van Al-
brecht Rodenbach herdenken. 

Ook zal hulde gebracht worden aan 
de onlangs overleden Vlaamse toon-
dichter Armand Preud'homme. 

De samenzang van de Vlaamse lie
deren zal onder de leiding van oud-
studentenleider Twiggy staan. De trou
badour Miei Cools is eveneens van de 
partij. 

Inkomkaarten in voorverkoop aan 
100 fr (kassa 120 fr) bij de bestuursle
den van de Amedee Verbruggenkring 
van Temse, en bij de voorzitter Eddy 
Buytaert, St.Amelbergalaan 26, 2690 
Temse, te l : 771.13.74, 

P.J. Hendrickx 
burgemeester 

Begin deze maand legde P. Ju
les Hendrickx de burgemeester
seed af in de handen van de Oost-
vlaamse goeverneur. P.J. Hen
drickx werd verkozen op een 
VU-IIjst te Lede. Wij wensen hem 
een vruchtbaar mandaat toe. 

D 22j. drietalige laborante A l zoekt 
een betrekking in het Brusselse of het 
arrondissement Halle-Vilvoorde en 
Aalst. Voor inl. zich wenden tot Senator-
Burgemeester dr. J . Valkeniers, tel. 
02/569.16.04. 

LIMBURG 
MAART 

21 GENK : Bestuursverkiezing VU-Genk in hotel Majestic, Europalaan. 
Van 1 8 u . to t21u30. 

21 OVERPELT: ,,Politiek café" in café 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-ba l en mosselfeest in zaal „Rothschi ld" , Gro-
tebaan Donk, Herk-de-Stad. 

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. 

31 BOCHOLT: Grandioze spelavond in zaal Heuvelheem. Kaarten in 
voorverkoop bij de bestuursleden. Org. : Vlaams Kring Bocholt. 

APRIL 
4 BREE : Zangstonde als voorbereiding op het zangfeest in café Cam-

brinus om 20 uur. Gratis toegang. 

Aanbevolen huizen 
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 . tOOD - KOPER - PVC WERKEN - NATUUR- EN ETERNITLEIEN 
ASFALT - ROOFING • SHINGELS • SCHALIEN - DAKPANNEN 

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

PLASTIEK- EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

0€K€RC3€ 
Te Koop 
D Stencilmachien type 410 Gestet-
ner. Radiowageninstallatie megafoon, 
alles in goede staat. Te bevr.: Dore-
kenshoefstraat 7, Emblem. Tel . 
03/485.76.33 na 17 u. 

GELD 
Onmiddel l i jk te b e k o m e n bij 

F R A N S V A N M O O R T E R 
V i j f hu i zen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

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

Silhouette 
IVIarwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96. 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75. 

Verzeker u goed 
en toch. . . 
goedkoper! 

eMî  («ICFND VERiEKft lNCSMAKELAAR 

BWE[lAbAAN i61 RUS? ?1308RASSCHAAT I t l 93 ó")! 40 17 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

q : ^ ^ STUDIO 
•J -J - ^ DANN 
02-428 69 84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraal 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 

Gcnlsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel Ó54-41 25 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

n.v. de winne -
uyttendaele 

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

f a b n 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 

Sint-Damiaanstraal 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames- heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus, 
ceremonie wagens. 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-2136 36 

Loodgieterij, sanitair, zink. gas. 
roofing. waterverwarmers. 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDÜ NUVTTENS 
Longtinsiraal 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 hout- en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-6683 86 
AFD OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054-33 11 49 
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Dierenschildef Johan de Crem: 

„Mijn werk 
is een bijdrage 
tot natuurbelioud.. 33 

SCHEPDAAL — Dieren tekenen en schilderen l<un 
je niet aanleren. Je moet er talent voor hebben, er de 
natuur voor intrekken, goecj kijken, bestuderen, obser
veren en veel, oneindig veel tekenen. Aan het woord 
is de nu 24-jarige Johan De Crem, een dierenschilder 
van Europese klasse. Maar zoals het met kunstenaars 
van bij ons meer het geval is: Johan de Crem is geen 
sant in eigen land! ' 

ALHOEWEL vader en moeder 
van rasechte Vlaamse af
komst zijn — Herfelingen 

en Lochristie — heeft de jonge de 
Crem het niet altijd gemakkelijk om 
Nederlands te praten. Johan werd 
te Knokke-Zoute geboren maar 
verhuisde vrij vlug naar Brussel 
waar hij naar de Vlaamse kleuter-
klas liep. Tot daar geen vuiltje aan 
de lucht. Maar de werkgever stuur
de vader de Crem naar Saint-
Amand in Noord-Frankrijk. Van
daar naar Luik, de verfransing 
kreeg dus vorm. Maar het verblijf in 
Sint Amands maakte van de jonge 
Johan een ware vogelliefhebber. 
De familie woonde er pal in een na
tuurreservaat. 

Kennis op papier 
Johan de Crem: „Als je graag 

tekent en bovendien van vogels 
houdt wil je uiteindelijk beiden 
kombineren. Tekenen wordt dan je 
kennis op papier zetten, zo juist 
mogelijk. Op een bepaalde dag 
vertelde ik aan de lerares grafiek 
dat ik graag vogels tekende. Dat 
had die mevrouw ook al gemerkt en 

ze zei dat het mogelijk was van vo-
gelschilderen een beroep te ma-

1 ken. Dat was in 1978 aan de aka-
demie te Luik. En ik teken nog 
steeds vogels. Wat ik sinds die tijd 
niet meer doe is fietsen. In 1982 
heeft de Belgische Wielerbond me 
nog een medalje toegekend voor 

' de Ronde van Lerida in Spanje. Na 
de Ronde van Normandië in 1983 
heb ik de fiets definitief aan de haak 
gehangen..." 

WIJ: Aangenomen dat vogels 
' schilderen een aparte discipline 
is. Kan zoiets aangeleerd 
worden? 

Johan de Crem: „Wee, dat kun 
je op geen akademie leren. Ik denk 
, dat het een gave is die je wel voor
tdurend moet bijschaven en verbe
teren. Zo ben ik twee jaar in het In
stituut voor Natuurwetenschappen 
de opbouw van pluimen gaan be
kijken en oefenen. Ik maak onop-
' houdelijk schetsen van levende vo
gels, want nooit werk ik naar foto 's, 
de natuur is mijn model. Veel die-
renschilders in binnen- en buiten
land werken naar foto 's. Je kunt er 
hun tekeningen uithalen, er scheelt 

altijd wat aan. Een foto misvormt en 
kan r\ooit weergeven wat de natuur 
biedt. Ik werk de schilderij wel af 
aan de hand van opgezette vogels 
als werken ter plaatse niet mogelijk 
is." 

Geen vogelvanger 
WIJ: IMoet een vogelschilder 

ook iets weten i>ver de vogels 
zelf? 

Johan de Creip: ,,Een vogel is 
een tevend wezép en dus is het 
zeer belangrijk oip weten hoe en 
waar het beest leeft, wat het eet, op 
welke takken het zit en hoe, waar 
het slaapt. Ik ga regelmatig de vri
je natuur in om de vogels in hun 
vertrouwde omgeving bezig te 
zien. Ik zorg er ook steeds voordat 
het dier afgebeeld wordt in die om
geving, dat maakt de prent natuur
getrouwer..." 

WIJ: Maar ik zie geen vogels in 
je huis... 

Johan de Crem: „En die komen 
er ook nooit in! Vogels horen in de 
vrije natuur. Ik heb er ook nooit ge
vangen. " 

WIJ: Het werk van Johan de 
Crem siert vooral natuurtijd
schriften... 

Johan de Crem: „Ja, en het wa
ren 00^ die mensen van de Natuur
en Vogelreservaten die mij ontdekt 
hebben en vroegen om in hun tijd
schriften te publiceren. Van dan af 
is het vlug beginnen gaan." 

internationaal 
Op de eerste nationale ten

toonstelling van dierenschilders te 

Johan de Crem:,,...door de vogels in hun fraaiste gedaante te tonen zet ik mensen aan van de natuur te hou
den. De volgende stap is dal ze natuurbeschermers worden!" 

,,Bosuil" door Johan de Crem. Wijsheid te koop... 

Brussel (1984) was Johan de Crem 
de revelatie. De tentoonstellingen 
en opdrachten volgden mekaar op: 
Antwerpen, Saint-Hubert, De Blan-
kaartte Woumen, het ,,Maison de 
rOiseau" aan de Sommebaai, 
Londen, Luksemburg. In Dalton in 
de VSA werd de Crems werk door 
burgemeester Valkeniers geïntro
duceerd. 

In 1984 ook tekende Johan de 
Crem in opdracht van de Neder
landse Vereniging voor behoud 
van Natuurmonumenten een reeks 
postkaarten. In enkele maanden 
tijd gingen er zo'n 200.000 kaarten 
van de hand. Hetzelfde fenomeen 
herhaalde zich met een nieuwe 
reeks uitgegeven door de Lëtzebu-
erger Natur- a Vulleschutzliga 
„Hellef Fir d'Natur". 

Op dit ogenblik werkt Johan de 
Crem aan drie opdrachten tegelijk. 
Een boek voor Readers Digest, een 
voor de uitgeverij Casterman en 
een werk voor het ministerie van 
Landbouw om alle dieren op de 
boerderij in beeld te brengen. 

Ongeschonden, 
niet verminl(t! 

WIJ: Is uw werk een bijdrage 
tot het natuurbehoud? 

Johan de Crem: „Omdat mijn 
schilderijen steeds een getrouwe 
weergave zijn bestaat er ook grote 
interesse uit wetenschappelijke en 
schoolse kringen. l\/laar ook bij het 
brede publiek dat van de natuur 
houdt heb ik veel bijval. l\/lijn werk 
laat zien hoe wonderlijk mooi de 
natuur is. Door deze zo fraai moge
lijk weer te geven wil ik ook zeggen 
dat de natuur moet blijven: onge
schonden, niet verminkt zoals zo 
vaak het geval is. Je staat er ver
steld van als je eens wist wie er al
lemaal in mijn werk geinteresserd 
is. Daar zijn veel eenvoudige men
sen bij." 

WIJ: U doet het ook beter in 
het buitenland... 

Johan de Crem: „Dat zou iets te 
maken kunnen hebben met een 
grotere aandacht daar voor het na
tuurbehoud. Toch ligt dat in elk 
land anders. In Engeland bestaat 
er een grote traditie van dieren
schilders, dat is ook het land waar 
veel voor de natuur wordt gedaan. 
De Britse aandacht is vooral 
nieuwsgierigheid terwijl ze het niet 
zo fijn vinden dat een jonge snaak 
van over het water zich moeit in een 

discipline waar zij scholen voor 
hebben. In Luksemburg en Neder
land is men een stuk op België 
vooruit. Frankrijk is ten zeerste 
geïnteresseerd omdat zij onder 
hun dierenschilders geen grote na
men zitten hebben. Bijkomend ele
ment is dat al deze landen ook veel 
meer facilitieiten geven aan 
kunstenaars. Hier worden artiesten 
door de fiskus achternagezeten als 
melkkoeien..." 

144 vlinders... 
WIJ: Hobby en beroep, Is daar 

een loopbaan op te bouwen? 

Johan de Crem: ,,Van kinds
been aftekende ik roofvogels, ikzal 
ze blijven schilderen want mijn 
hobby is mijn werk. Het eerste doe 
ik graag, aan dat laatste ontbreekt 
het mij niet. Er staat een boek op 
stapel met de natuurman Louis 
Gonnissen van Te Bed of niet te 
Bed, er zijn de uitgeverijen die de 
vraag naar dierenboeken zien 
groeien, de scholen hebben ook 
veel aandacht. Dan zijn er nog de 
tentoonstellingen waar ik het geïn
teresseerde publiek kwaliteit wil 
aanbieden. Dan is er nog het bui
tenland dat ik voetje voor voetje wil 
veroveren. 

Nu begin ik stilletjesaan planten, 
bloemen en insekten te bestude
ren. Volgend jaar moet ik een reeks 
van 144 vlinders tekenen. Mijn hob
by is ruim en groot. En elke dag ont
dek ik weer nieuwe dingen!" 

Als we naar het atelier — de ge
zellig rommelige slaapkamer — 
van de jonge artiest klauteren zegt 
pa de Crem:,, Je mag ook niet ver
geten dat Johan nog maar pas 24 
is". Het lijkt een beetje als een ver
ontschuldiging. Wij zouden dit eer
der als een kompliment willen zien I 
(m.v.l.) 

Wie kennis wil maken met het werk 
van Johan de Crem kan dat vanaf 28 
maart in het Veldbiologisch Centrum 
„De Elzenhoeve", A. Catriestraat 183 
te 9810 Gent-Drongen. 

>MENSEN 
mÊmÊKmmmmÊÊÈ 
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