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Het Arbitragehof vernietigde iiet "deicreet-Lepaffe". 

De uren van bendeleider-burgemeester Happart 
zijn geteld, tenzij... 

Het omroepbeleid 
Het blijft een merkwaardige bedoening dat de regering, midde

nin de eindeloze tunnel, haar prioritaire aandacht blijft besteden 
aan het mediabeleid. Men ontkomt niet aan de verdenking dat zij 
daarmee de aandacht van dringender dingen wil afwenden ofwel 
haar greep op de massamedia versterken. 

Hoe dan ook is het dossier aan de orde van de dag. De Volksu
nie heeft tijdens een perskonferentie gisteren haar kijk op het me
diabeleid bekend gemaakt. 

Het „doorbreken van het BRT-monopolie" hoeft geen strijdkreet 
te zijn: alleen reeds de technische evolutie brengt mee dat het niet 
één- maar honderdmaal zal doorbroken worden. In het medialand
schap van morgen zal de openbare omroep echter blijven bestaan. 
Hij zal tevens een specifieker nutsfunktie krijgen, een antidotum 
tegen de louter pretzenders, een bescherming van de eigen kuituur, 
een verduidelijking van het beeld dat Vlaanderen zichzelf wenst 
voor te houden en aan het buitenland te bieden. Om dat te kunnen 
doen, moet hij over voldoende middelen beschikken. Thans krijgt 
de BRT nauwelijks de helft van het Vlaamse kijk- en luistergeld; 
de andere helft blijft in de kas van de centrale regering. Deze be
lasting moet integraal in Vlaanderen blijven; een gewaarborgd 
percentage van 90 »/o daarop moet de BRT toekomen. 

Van zodra de openbare omroep beschikt over voldoende gewaar
borgde middelen, is er geen enkel bezwaar tegen een stelsel van 
mededinging. Op het vlak van de elektronische media is Vlaan
deren echter een klein land; er zijn elders zelfs stadszenders die 
voor grotere bevolkingen werken. Daarom zal samenwerking en 
verstandhouding tussen de omroepen in Vlaanderen hoogstnood
zakelijk zijn. Zulks moet gebeuren door een Vlaamse media-
conventie. 

Aan de klacht over scheefgetrokken radio- en tv-berichtgeving 
zal geen oplossing gegeven worden door alleen maar een konkur-
rerende nieuwsdienst. Dezelfde voorschriften, objektiviteitsver-
plichtingen en deontologische regels moeten gelden voor alle 
nieuwsverstrekkers in Vlaanderen. Voor de Vlaams-nationale opi
nie is daarbij essentieel, dat een Erekamer wordt opgericht die be
last is met toezicht en klachtenbehandeling, pluralistisch samen
gesteld met vertegenwoordigers van de relevante ideologische en 
filosofische strekkingen. 

Het behoud van Vlaanderen als een reklame-vacuum temidden 
van buurlanden die allen etherreklame op hun netten hebben en 
ze bij ons invoeren, is niet realistisch. De Vlaamse etherreklame 
zal echter binnen zindelijke perken moeten gehouden en toever
trouwd worden aan één Vlaamse reklameregie met een open boek
houding en een raad van bestuur waarin een regeringskommis-
saris en revisoren zetelen. 

Dat de eerst aangewezen nieuweling in het medialandschap de 
geschreven pers zou zijn, ligt in de lijn van een logische ontwik
keling. Even logisch is, dat aandacht wordt geschonken aan de 
claims van de perswereld bij eventueel verlies dat zij zou lijden 
door de etherreklame. De huidige scheve machtsverhouding in de 
geschreven pers mag echter niet doorgetrokken worden naar het 
elektronisch vlak. Het behoud van een gedifferentieerde 
opinieblad- en weekbladpers is voor de demokratie en de Vlaam
se politieke kuituur belangrijker dan al of niet gerechtvaardigde 
claims van damesbladen en boulevardmagazines. 

De haast van de regering om haar mediabeleid zeer snel door te 
drukken is verdacht. Wanneer binnenkort de openbare omroep 
dan toch een kommerciële konkurrent zal gekregen hebben, is het 
hoognodig voor de verdere ontwikkeling—die stormachtig en cha
otisch dreigt te worden — een bezinningspause van een drietal ja
ren in te bouwen, tijdens dewelke een Vlaamse Hoge Raad voor 
Telekommunikatie de strategie voor de toekomst voorbereidt. Met 
een zo groot mogelijke Vlaamse konsensus: omroepsbeleid is niet 
de zaak van een tijdelijk meerderheid, maar van gans het Vlaamse 
volk. 

tvo 

KSUNIE TOEKOMSTDAG 

« 

VIAANDEI 
TUSSEN WIJK EN WERELD 

Lees biz. 14 

De massa mort 
Maandag verscheen in ,,La Libre Belgique" een opi

niepeiling. Daaruit blijiit dat amper 29% van de inwo
ners van België nog vertrouwen heeft in deze regering. 

De kommunautaire problematiek wordt hoegenaamd 
niet als prioritair ervaren. 

ET peilingen, hoe korrekt 
en deskundig deze ook 
worden uitgevoerd, moet 

men behoedzaam omspringen. 
Het uitbrengen van een stem is 
vaak biezonder onderhevig aan 
plotse emoties, waardoor men wel 
nooit met absolute zekerheid zal 
kunnen voorspellen. Zowel bij de 
verkiezingen van 13 oktober 1985 
als bij de recente Franse stem
busslag hadden de ,,peilers" goed 
fout gegokt. 

Toch leert de jongste Marketing-
Unit-test ons twee zaken. Voor
eerst dat het vertrouwen in de zit
tende roomsblauwe koalitie volle
dig verdwenen is. De burgers blij
ken wel nog enig heil te verwachten 
van sommige sterke persoonlijkhe
den, maar als ploeg wordt de rege
ring Martens V biezonder laag ge-
kwoteerd. Voor het eerst sinds men 

deze maandelijkse steekproef uit
voert daalt de vertrouwens-
barometer tot onder de 30%. Dit 
pover resultaat is het gevolg van de 
nuchtere vaststelling dat er eigen
lijk niet geregeerd wordt. 

Een tweede trend betreft de af
name van de belangstelling voor 
de kommunautaire vraagstukken. 
De meeste ondervraagden menen 
dat het definitief regelen van de 
konflikten tussen de gemeen
schappen geen prioritaire aanpak 
vergt. (Wat meteen de niet zo beste 
skore van de Vlaams-nationalisten 
verklaart.) Als aller-belangnjkste 
opdracht wordt de strijd tegen de 
werkloosheid onderstreept, ge
volgd door de wens tot verminde
ring van de belastingen en het be
houd van de koopkracht. 

Op het eerste zicht hebben de 
burgers overschot van gelijk; de 

door een meerderheid van hen 
aangestipte prioriteiten zijn inder
daad dé problemen van vandaag. 
Iedereen wordt, in zijn omgeving of 
persoonlijk, gekonfronteerd met 
het drama van het niet-hebben van 
werk. Voorts is de fiskale druk echt 
ondraaglijk zwaar en met je 
maandloon kan je steeds minder 
kopen. Maar door te weinigen 
wordt het innige verband tussen 
deze krisisfenomenen enerzijds en 
de manke Belgische staatsstruk-
tuur anderzijds (h)erkend. Zonder 
naief te beweren dat een goede 
konfederale struktuur alles zal 
oplossen behoeft het toch weinig 
kommentaar dat de sociaal-
ekonomische problematiek — zo
als deze zich in België stelt — heel 
erg met het kommunautaire 
vraagstuk verweven is. Weze het 
nu de bouw, de spitstechnologie, 
het onderwijs, de energie, de 
eksport of noem maar op, geen en
kel ekonomisch dossier ontsnapt 
aan de kommunautaire dimensie. 

De aartsmoeilijke maar levens
belangrijke taak van de nationa
listen bestaat er precies in op de
ze nagel te blijven kloppen. Zij 
moeten deze bijna organische ver
strengeling aantonen, want zij zul
len de enigen zijn om dit te doen. 
Tot na het ogentjlik waarop ook de 
massa dit begrepen heeft, en er
naar handelt. 

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

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

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

Het redaktiekomitee 

VORMING NOODZAKELIJK 

Ik ben jaren nauw betrokken geweest 
in bestuursfunkties en heb steeds aan
gedrongen op vorming van onze kader
leden Samen met nog enkele leden de
den WIJ dit 10 jaar geleden, het resultaat 
was „g roe ien" Nu hebben we in ver
schil lenden meerderheden, burge
meesters, schepenen, enz, maar geen 
gevormde en bekwame kaderleden 
meer 

Het IS pijnlijk dit vast te stellen, daar 
, , nu " juist de VU gevormde leden en 
idealisten nodig heeft 

De herbronning van de VU ligt mijns 
inziens m de politieke vorming van haar 
leden Terwijl iedere grote partij haar 
kaderleden vormt, een VU-lid veron
derstelt gevormd te zijn door zich te be
wegen in de onmiddelli jke omgeving 
van een mandataris 

Het gebrek aan fundamentele en po
litieke vorming van onze leden houdt de 
vooruitgang van de VU tegen 

J.G., Bree. 

DE BLAUWE VERSNELLING 

Door deze PVV-CVP-regenng wordt 
alles ingezet om de konkurentiekracht 
van de ondernemingen op een gunstig 
peil te houden Mooi of m e t ' Maar moe

ten daarvoor mensen uitgebuit 
w o r d e n ' 

Afghanen worden aanvaard om te 
werken in de haven te Gent aan +1-
14 500 fr per maand Onze mensen 
blijven werkloos en te duur 

Naast hen zijn er , ,douaniers" in de 
haven werkzaam ook na 22u (dus na 
hun ploegwerk) die er overuren moeten 
doen, door de staat zelf betaald ten 
voordele van de ondernemingen Die 
overuren worden bovendien zeer zwaar 
belast tot 45 % en zelfs 66 % Soms 
worden ook ten dienste van de onder
nemingen, gewone diensturen inge
schreven inde nacht aan 25 fr per uur 
extra vergoeding (na aftrek van de be
lastingen -!•/-15 f r ) Als dat geen uit
buiten mag genoemd worden ' Over de 
veiligheid en de gezonde werkomstan
digheden wordt niet gepraat De ver
plaatsingen worden bovendien ook 
,,dik" vergoed, nl 62fr permaanfiets-
vergoedingen 

Al die mensen lijden door het ploeg
werk, nachtwerk en weekendwerk een 
onregelmatig leven zonder vergoedin
gen ten voordele van de ondernemin
gen Dat deert blijkbaar niemand Ook 
de sindikaten met Die interesseren zich 
enkel aan het uitbetalen van werklozen 

Het zijn maar vreemdelingen en het 
zijn maar staatsambtenaren Beiden 
kunnen tevreden zijn, ze hebben (nog) 
werk Op het einde van het jaar luiden 

de statistieken van de ondernemingen 
en firma's zeer gunstig Geel miljoenen, 
maar miljarden winst IS er gemaakt Zo 
kan de tewerkstelling bevorderd wor
den Ook die statistieken zijn duidelijk 
Dit gebeurt in 1986, in een van de njkste 
landen van de wereld Eén lichtje is vol
doende om vast te stellen dat nog meer 
mensen m de havens de dupe zijn van 
die wantoestanden, na 17u of na 22u 
't Is kiezen of delen, zwijgen of bui ten' 

Een PVV-CVP-regenng weet steeds 
ongemerkt de weerlozen te vinden, ze 
laat maar begaan 

Hoelang die wantoestanden nog 
moeten duren is de vraag 

De motivatie bij de staatsambtenaren 
IS allang zoek, misschien in het voor
deel van de ondernemingen De PVV is 
in elk geval gereed voor het privatize-
ren van staatsondernemingen en 
staatsdiensten, i p v de middelen te 
verschaffen om het staatspersoneel tot 
kreativiteit aan te zetten 

De Blauwe Versnelling doet haar 
werk' 

W.B., Knokke 

POLITIEKE BENOEMINGEN 

,,Bekwaamheid, vroeg U, haha, maar 
meneer, wat heeft dat nu met benoe
mingen te m a k e n ' Een rechter kan 
toch enkel degelijk vonnissen vellen in-
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dien hij een goed CVP-er of PVV-er 
blijkt te z i j n ' " 

Dergelijke opvattingen, van de groot
ste idiotie doch van dagdagelijkse toe
passing, doen nu opgeld voor nage
noeg ólle benoemingen waar de politi
ci een vettige vinger in de pap hebben 
(van magistraten tot portiers, van ma
nagers tot schoonmakers) 

Het merkwaardigste is dan nog dat 
dergelijke korruptie door de politici nog 
steeds kan worden ontkend, of toch 
grovelijk kan worden geminimaliseerd 

En ik zeg terecht, ,korrupt ie", want 
hoeveel miljoenen vertegenwoordigt 
een veertigjarige loopbaan n i e f En 
hoeveel besparing van psychisch leed, 
nu die persoon dank zij zijn partijkaart 
uit de verstikkende werkloosheid kan 
stappen ' 

Wie breekt het maagzuur met op bij 
het merken van dergelijk ergerlijk on
r e c h t ' 

Vlamingen, ontwaak i Want er is vrij
heid van mening, maar Sibene ver
wacht u I 

P.M., Merelbeke 

7MAART1936 

Vijftig jaren geleden stonden de dag
bladen van de Westerse landen bol 
over het feit dat A Hitler aan zijn eerste 
oorlogsaktie begonnen was ,,Duitse 
troepen marcheren over de Ri jn" en ne
men bezit van het onbezette gebied ' 

Wat was er feitelijk g e b e u r d ' 

Een Franse journalist, eerder een pu
blicist, had in het dagblad ,,Paris Mid i " 
een artikel gepubliceerd, dat een inter
view was met Adolf Hitler De publicist, 
de Jouvenel, had te verstaan gegeven 
dat Hitler ,,de vrede wenst, dat er na de 
terugkeer van de Saar geen terntoria-
le eisen meer aan Frankrijk gesteld zul
len worden" 

Dit bewust interview verscheen 
daags nadat het Frans-Sowjet-
Russische pakt door de Kamer was ge-
ratifieerd Maar dat interview had plaats 
gehad acht dagen voordien Aldus 
kreeg de Franse lezer de indruk dat Hit
ler zich bij dit pakt had neergelegd en 
Frangois Poncet kreeg opdracht, om 
zich naar de kanselarij te begeven om 
nadere toelichting te bekomen over de 
vredesvoorstellen van de Fuhrer 

,,lk zal antwoorden, zoals men be
hoort te antwoorden op ieder bedrog ' ' ' 
brieste Hitler 

Dit antwoord was de stunt van Hitler 
op 7 maart 19361 Twee Duitse bataljons 
marcheren de Rijn over ' Slechts twee 
bataljon, waartegen Frankrijk met zijn 
veelvoud van divisies — en ook het Bel
gisch Leger mocht mee opmarcheren, 
want het Bloedakkoord (sic) was nog 
steeds van kracht — mets ve rmoch t ' ' ' 

Een aktie van de geallieerden zou ze
ker de oorlog 1939-1945 vermeden 
hebben en misschien de val van Hitler 
hebben veroorzaakt Wie w e e f 

G.B., Middelkerke 
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Deze week 
in Knack Magazine 

De BRT-controverse 
Als de regering het konkurrentieprincipe 

in televisieland wil invoeren door de oprichting 
van een commercieel station, moet ook de BRT 

de nodige financiële middelen krijgen. Wat kost de 
BRT en wat heeft de omroep echt nodig? 

Deze week een enquête in Knack. 

De wissel-fraude 

Er zijn de voorbije weken nogal 
wat wisselkantoren in het nieuws 
geweest terwille van frauduleu
ze praktijken. Knack voelde 
daarover de beurskommissie aan 
de tand met deze vraag: kan die 
sektor niet beter worden gekon-
troleerd? 

Priester bij de guerrilla 

De Vlaamse priester Roger Pon-
seele werkt als zes jaar bij het 
verzet in El Salvador. Hij was 
voor het eerst sinds 1980 weer 
even in ons land. Knack had met 
hem een gesprek. 

Sovjet-literatuur 

Alexander Tsjakovski is hoofd-
redakteur van de Sovjetse ,,Li-
teratoernaja Gazeta " In een in
terview probeerde Knack de vin
ger aan de pols van het kunst- en 
geestesleven m de Sovjetunie te 
houden. Een verrassend gesprek 
met een literaire goeroe. 

Arm Engeland 

Heel Engeland wordt stilaan uit
verkocht. De fabrieken staan 
leeg en de havens liggen er ver
laten bij. Alleen de olie, de city 
en de koningin werken nog nor
maal. Een reportage. 
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I Verheirstraeten 
tegen Lardion 

Boze Herman 
WIJ ontvingen het dubbel van 

een brief aan de Oostendse SP-
volksvertegenwoordiger Landon, 
geschreven door Herman Ver
heirstraeten, sekretaris van de VU-
fraktie in het Europees Parlement 
Daaruit blijkt dat hij behoorlijk boos 
IS en terecht 

De reden van zijn ergernis be
treft de intellektuele diefstal door 
deze SP-er gepleegd op een tekst 
van de VU-er Jaak Vandemeule-
broucke omtrent de Westhoek 
,,0m volksvertegenwoordiger te 
worden moet men blijkbaar geen 
schaamtegevoel hebben Gaan lo
pen met het werk van iemand an
ders, ge moet maar lef hebben", 
schrijft Herman Die Landon de tip 
meegeeft in de toekomst zijn cijfers 
nog eens na te kijken, want die zijn 
fout gekopieerd 

,,Jaren heeft ook uw partij de 
boel ginder laten verkommeren 
Hebben we U gehoord toen uw par
tijgenoot op Ekonomische Zaken 
zaf?" De SP-er Landon is inder-
daag geen haar beter dan de CVP-
er Chanterie, die zowaar een tele-
foonaktie heeft omgezet om Van-
demeulebroucke als een charlatan 
voor te stellen en zelfs om te trach
ten hem het spreken te beletten 

Verheirstraeten besluit ,,Doen 
jullie maar voort, bende tnestige 
machtspotentaten Liegen en over
schrijven kunt ge zoveel ge maar 
Wilt Ons de mond snoeren nooit " 

Konfrontatie 
De jongste uitzending ,,Konfron

tatie" blijft reakties uitlokken 
Reeds tijdens het programma zelf 
waren VU-vertegenwoordigers bie-
zonder attent en strijdlustig, voor
al de tussenkomst en stekelige vra
gen van Bert Anciaux (zoon van va
der Vic) waren gevat en snedig Op 
zijn vraag of de begrenzing van 
,,Brussel 19" opnieuw bespreek
baar moet worden, antwoordde mi
nister De Donnea (PRL) be
vestigend 

VU-senator dr Jef Valkeniers, 
tevens burgemeester van de groot
ste gemeente van het arrondisse-

w^t 
ment Halle-Vilvoorde, reageerde 
vlijmscherp Hij neemt het met dat 
defensieminister De Donnea als 
voorzitter van de Brusselse ekse-
kutieve de grenzen van Brussel op
nieuw bespreekbaar wil maken 
,,En dit een dag na het Kongres van 
de Brusselse Vlamingen, waarin 
sommigen het hadden over de 
Franstaligen die opnieuw redelijk 
zouden geworden zijn DeVlaams-
Brabantse randgemeenten van 
Brussel en gans de Vlaamse ge
meenschap zullen nooit een verde
re uitbreiding van Brussel 19 dul
den, daar onze hoofdstad voor 
haar ekonomische groie helemaal 
geen uitbreiding behoeft In plaats 
van te dromen van gebiedsuitbrei
ding zouden de Brusselse stads
bestuurders zich beter dringend 
aan het werk zetten om het cen
trum van Brussel 19, dat aan het 
verkrotten is, dringend te renove
ren " 

Valkeniers 
waarschuwt 

Valkeniers noemt de uitlating 
van De Donnea een ware oorlogs
verklaring Voor de zoveelste maal 
bewijst dit dat de Franstalige mi
nisters het recht hebben om vanuit 
hun centrale machtspositie de 
Vlaamse stellingen te ondergra
ven, terwijl de Vlaamse Belgische 
eksellenties zich vergenoegen met 
akteneming, met te zwijgen, en 
zich af te vragen hoever ze zullen 
kunnen gaan bij een zoveelste toe
geving, nu de kommunautaire druk 
ogenschijnlijk is afgenomen 

DEZE 
>NEEK önK 

Graag wil ik erkennen dat het 
manifest van de Brusselse 
Vlamingen me uiteindelijk 
aangenaam heeft verrast In de 
loop van een jaar, hebben de 
gesprekken in verscheidene 
werkgroepen en algemene 
vergaderingen meer en meer 
inhoud gekregen Geleidelijk 
heeft zich een hoogstaande visie 
ontwikkeld, die de honzonten 
verruimt en de bijkomstigheden 
of zo vaak herhaalde 
aanklachten overstijgt De 
Brusselse Vlamingen uit de 
sociaal-kulturele raden en de 
agglomeratiekoepels hebben 
bewezen dat zij de 
dieperliggende en wezenlijke 
problemen van Brussel kennen 
ZIJ komen er terecht voor uit 
waarachtig bekommerd te zijn 
om hun stad Zij hebben 
bovendien met nadruk 
onderstreept hoezeer zij willen 
verbonden blijven met heel het 
Vlaamse volk Maar bovenal 
blijkt uit het manifest de vaste wil 
van de Brusselse Vlamingen om 
het beleid van onze hoofdstad 
mede in handen te nemen, als 
onmisbare partners 

Ik prijs me gelukkig met deze 
gunstige evolutie Niemand zal 
ooit kunnen aantonen in welke 
mate de Brusselse Vlaams-
nationalisten hebben 
bijgedragen in het verheffen van 
de ideeën, die thans 

neergeschreven zijn Ik weet 
echter dat het aandeel van onze 
mensen met gering is en ik ben 
blij hen te mogen gelukwensen 
Het manifest is een 
onloochenbare prestatie en de 
vrucht van het opbouwend werk 
uit verschillenden 
gezichtshoeken Dit is in Brussel 
beter mogelijk dan waar ook in 
Vlaanderen Een samenleving 
die de verzuiling van de politieke 
strekkingen overstijgt Ik sta daar 
volkomen achter Deze 
verdraagzame opbouw onder 
Vlamingen is noodzakelijk 
omwille van de 
gemeenschappelijke tegenspeler 
uit het franstalige kamp Des te 
meer betreur ik het dat het 
kongresbureau met de politieke 
wil heeft opgebracht het 
pluralistisch samenwerken ook 
te veruitwendigen in de 
toespraken van de plechtige 
slotzitting van vorige zaterdag 
Deze schoonheidsvlek is met 
onbelangrijk, maar mag onze 
waardering met wegnemen 

De bal ligt thans m het kamp 
van de politici De vele en erg 
verschelden problemen van 
Brussel schreeuwen om een 
oplossing Zij dienen aangepakt 
in een gezamelijke strategie van 
de beide gemeenschappen 
Zonder struktuur waarin de 
Brusselse Vlamingen 
evenwaardig aan hun trekken 

komen, heeft de dialoog met de 
franstaligen echter geen zin 
Minister De Donnea en 
konsoorten moeten dit beseffen 
en ook dat dit statuut alleen de 
huidige agglomeratie kan 
omvatten Er wordt met meer 
gepraat over de grenzen Indien 
ZIJ dit kader met aanvaarden, 
dan IS het overleg tussen de 
gemeenschappen waardeloos 
En dan kunnen bijgevolg de vele 
problemen met worden opgelost 
Dat IS hun verantwoordelijkheid 

De Volksunie heeft alvast de 
handschoen opgenomen Het 
VU-wetsvoorstel bepaalt een 
statuut voor de hoofdstad, dat 
volkomen beantwoordt aan de 
vereisten van het kongres van de 
Brusselse Vlamingen Het past 
eveneens in de Vlaams-nationale 
visie van een band tussen twee 
staten, Vlaanderen en Wallonië, 
met een gemeenschappelijke 
hoofdplaats 

Het woord en de daad zijn nu 
aan de andere Vlaamse partijen 
Zullen ZIJ de moed hebben om 
eindelijk de Vlaamse 
meerderheid ook om te zetten in 
Vlaamse macht'' 

Vic ANCIAUX 

>MENSEN IN 
HET NIEUWS 

Geschonden 
maagden 

De 31-jarige Olivier Deleuze 
houdt het voor bekeken Hij geeft 
als Kamerlid van Ecolo ontslag en 
trekt zich terug uit de aktieve partij
politiek Dit omdat hij met kan ak-

Hoogst waarschijnlijk werd gisterenavond CVP-voorzitter, burge
meester en senator Frank Swaelen verkozen tot nieuwe voorzitter van 
het Gemeentekrediet Is dit de platina-troostprijs voor het feit dat hij geen 
minister werd ' (Ingewijden vertrouwden ons toe dat aan dit voorzitter
sambt een ..schamele penning" van 4 miljoen fr per jaar verbonden is ) 

Ondanks het feit dat de Volksunie in eén op drie Vlaamse gemeen
ten deelneemt aan het bestuur, werd vermoedelijk weer geen VU-er tot 
lid van de Raad van Bestuur van het Gemeentekrediet aangeduid Voor
zitter Anciaux kondigde aan de VU het daarbij met zal laten en akties 
plant 

koord gaan met de strategie van de 
Groenen in de Waalse Ge
westraad 

Die Waalse Assemblee telt 104 
leden PRL en PSC hebben er sa
men 52, de PS en Ecolo 51, de VU 
1 Waardoor de oppositie tegen het 
PRL-PSC-verbond (bestaande uit 
52 gekozenen) eveneens een 
groep van 52 mandatarissen 
vormt ,,Bijgevolg" gooiden de 
PRL en PSC die ene VU-er, sena
tor Toon van Overstraeten, onwet-
telijk buiten (Tegen dit arbitrair en 
ondemokratisch optreden lopen 
trouwens verschillende processen 
van TvO en van de Waalse socia
listen) Maar zelfs in deze gefor
ceerde situatie blijft de meerder
heid erg nipt 52 versus 51 

Tot veler verrassing besloot Eco
lo zaterdag om in dergelijke geval
len steeds te helpen zorgen voor 
het nodige kworum Waardoor 
Ecolo dus bereid is hand- en span
diensten te verlenen aan de kon-
servatieve en onwettig samen
gestelde Waalse regering 

Deleuze pikt deze kollaboratie 
met en stapt het af Deze ekologist 
genoot nochtans groot gezag in het 
Parlement omwille van zijn rechtlij
nigheid en eerlijkheid Zijn heen
gaan illustreert op een voor de 
Groenen schrijnende wijze dat er 
van de door hen zo gepredikte po
litieke maagdelijkheid in feite wei
nig overblijft 

Oscars 
De jaarlijkse prijzenkermis van 

Hollywood IS weer voorbij De vori
ge week ook door ons weekblad 
besproken film ,,Out of Africa" van 
regisseur Sidney Pollack en met de 
sterakteurs Meryl Streep en Robert 
Redford kreeg liefst zeven 
,,Oscars" Deze ontroerende 
prent, gedraaid op een door het 
Mortselse Agfa-Gevaert ontwikkel
de nieuwe kleurenfilm, is eerst
daags ook in de Vlaamse bioskoop-
zalen te bekijken 

Slechts een Oscarprijs verhuist 
naar de Lage Landen bij de zee, en 
dit dankzij de glansprestatie van 
een Nederlandse tekenfilm De 
Vlaamse films kwamen er met aan 
te pas Nochtans bezit Vlaanderen 
op het gebied van de ammatie-film 
een biezonder goede faam, maar 
door het ontbreken van enig kul-
tuurbeleid terzake wordt elke kans 
op internationale doorbraak een
voudigweg verbrijzeld 

Meryl Streep 
op 
Vlaamse film 

Tïndemans' 
vriendjes 

De affaire-Lizin krijgt een vreemd 
staartje Zeker voor de entoerage 
van minister Tïndemans 

Men herinnert zich nog de bizar
re onderneming van PS-Europar-
lementslid Anne-marie Lizin, die 
eindigde in een Algerijnse cel Sa
men met een RTBf-journalist poog
de ZIJ de kinderen uit een geschei
den gezin terug naar België te 
smokkelen, maar dit mislukte Zij 
maakte bij dit avontuurtje evenwel 
gebruik van vervalste paspoorten 
Een zwaar misdrijf voor een parle
mentslid en burgemeester 

Het gerechtelijk onderzoek dat 
hierop moest volgen bracht echter 
nog meer verrassende dingen aan 
het licht De adjunkt-kabmetschef 
van minister Tïndemans zou mede
plichtig zijn aan het gefoefel met 
die paspoorten' Wat meteen ver
ontwaardigde reakties uitlokte in 
de niet-CVP-gezinde pers 

Hugo De Ridder, redakteur van 
De Standaard-Het Nieuwsblad, 
sprong maandag echter in de bres 
Als gewezen sekretaris van Leo 
Tïndemans schrijft hij lieve woord
jes ,,Een ambtenaar en een kabi-
netslid hebben te goeder trouw 
maar ietwat onvoorzichtig burge
meester Anne-Mane Lizin willen 
helpen in een delikate zaak" 
Straks volgt misschien zelfs een 
huldebetoon voor de,,onbaatzuch
tige edelmoedigheid" waarmee 
een topambtenaar en een kabi
netsmedewerker schriftvervalsing 
pleegden Of hoe nuftig het is goe
de vnendjes op belangrijke en bo
venal invloedrijke postjes te plaat
sen en te hebben 
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Roemloze dood 

Dinsdag vergaderden de 26 le
den van het bureau van het ooit 
roemruchte Rassemblement Wal-
lon voor de laatste keer. Zij beslo
ten definitief tot de ontbinding van 
deze Waals-nationalistische partij. 
De resterende 500.000 fr. werd ge
schonken aan de „Alliance Démo-
cratique Wallonné" en de „Parti 
Wallon". 

Baron Paul-Henri Gendebien 
trad bij deze „begrafenis" als „no
taris" op. Gendebien hielp ooit het 
RW groot maken, bracht deze partij 
zelfs in de regering, maar toen het 
tij begon te keren koos hij eieren 
voor zijn geld. Deze gewezeff nati
onalist zetelt thans op de banken 
van de hyper-Belgicistische PSC 
en fungeert als fraktieleider in de 
Waalse Raad. Gendebien ontgoo
chelde zwaar toen hij meewerkte 
aan het buitengooien van Toon var. 
Overstraeten uit de franstalige As
semblees. 

Wij juichen niet om de teloor
gang van het RW. Deze partij was 
een tijdlang de natuurlijke, Waalse 
tegenhanger van de VU. Nu zitten 
de autonomisten verdeeld over al
le franstalige frakties. Deze partij
en zullen zich slechts federalistisch 
optellen wanneer zij het financieel 
lonend achten, want enige princi
piële opstelling moeten wij terzake 
niet verwachten. 

KS bij volmacht 
Het steenkool-overleg van dins

dag heeft dus niks opgeleverd. Er 
werd wat naast elkaar gepraat, de 
vijf werkgroepen mogen verder 
aanmodderen en er komt nog wel 
eens een nieuw gesprek. Geen en
kele toezegging of konkrete be
lofte. 

Premier Martens zei enkel dat 
over de toekomst van KS zal ge
praat worden bij de opmaak van de 
rijksbegroting. Deze karwei ver
loopt biezonder moeizaam en het 
lijdt bovendien niet de minste twij
fel dat de franstalige ministers 

geen frank zullen willen uittrekken 
voor de Kempische Steenkoolmij
nen. Zal de regering dan ,,bij vol
macht" besluiten de Vlaamse mij
nen te sluiten? 

Het gevaar dat er straks effektief 
duizenden arbeidsplaatsen bij KS 
verloren gaan, komt steeds dich
terbij. 

VU, hoeksteen 
In ,,Het Bouwbedrijf", het offi

cieel orgaan dat zich richt tot allen 
die met de bouwsektor te maken 
hebben, is een merkwaardig artikel 
verschenen. Dit blad maakt een 
evaluatie van de partijpolitieke 
standpunten omtrent de rondeta-
fel-konferentie. 

,,Van alle Vlaamse partijen gaat 
de palm ongetwijfeld naar de Volk
sunie die woensdagnamiddag nog 
een perskonferentie had belegd 
waarop volksvertegenwoordiger 
Johan Sauwens en de senatoren 
Oswald Van Ooteghem en André 
Geens toelichting hebben verstrekt 
bij een omstandige nota waarin 
voor het overleg dat 's anderen
daags van start diende te gaan, 
nog snel een tiental bouwstenen 
werden aangebracht. De meeste 
daarvan mogen gerust beschouwd 
worden als hoekstenen voor een 
beleid waartegen vanuit de sektor 
niet neen zou worden gezegd." 

Alle VU-punten worden gunstig 
onthaald, zeker ook de bepalingen 
die de leegstand moeten bestrij
den. ,,Opvalend in het wetsvoorstel 
is, dat de werken verplicht dienen 
uitgevoerd te worden door gere
gistreerde aannemers. Kwestie 
van het sluikwerk tegen te gaan. 
Bravo." 

De redaktie van ,,Het Bouwbe
drijf" besluit: ,,Korlom, een bouw
beleidsprogramma waarachter 
aannemers, bouwarbeiders en 
bouwlustigen elkaar ongetwijfeld 
kunnen vinden. Een programma 
ook dat nu ineens heel wat aantrek
kelijker is dan datgene waarmee de 
Volksunie een half jaar geleden 
naar de verkiezingen is gegaan. 

Zaterdag verliep het Derde Kor\gres van de Brusselse Vlamingen in een entoesiaste sfeer. Belangrijkste 
boodschap was dat de Vlamingen onmisbaar moeten zijn bij de machtsuitoefening te Brussel. De Vlaamse 
macht moet aangewend worden als een hefboom bij het doorbreken van het institutionele status-quo voor Brus
sel. Bovendien benadrukken de Brusselse Vlamingen dat zij zich als persoon en als groep onverbrekelijk ver
bonden weten met de Vlaamse Gemeenschap. 

Onder de aanwezigen bemerkten wij vele VU-bestuursleden en de VU-parlementsleden Vic Anciaux, Jef 
Valkeniers en Jan Caudron. Lees in dit verband ook „Deze week dit" van onze algemene voorzitter. 

(foto: Peustiens) 

Wie zal zeggen dat het voor de par
tij geen betere uitslag had kunnen 
opleveren?" 

Proficiat aan de VU-parlements
leden die dit voorstreffelijk stuk pu
bliceerden. 

Rood 
unitarisme 

Tijdens het voorbije ABVV-
kongres viel weinig nieuws te ra
pen. Veel ouwe koek gewikkeld in 
stoerklinkende verklaringen. Zon-

Marsmuziek 
f N de tijd van Napoleon was 

het misschien zo. De soldaat 
had huis noch kluis, hij droeg 

zijn woning in zijn ransel en hij 
sliep daar waar hij zijn geweer in 
de rotten zette. Maar vandaag ? 

Neem nu de muziekkapel van 
de Binnenlandse Strijdkrachten. 
Deze gereputeerde eenheid van 
militaire blazers en toeteraars 
ligt sinds minstens twintig jaar te 
Aarlen. Tot groot profijt van de 
everzwijnen, die vanuit de omlig
gende bossen een stukje krijgs-
kultuur beluisteren. Aarlen is 
stellig niet de navel van het hee
lal; het is integendeel zowat het 
einde van de (Belgische) wereld. 
Doch in het leger, zeker in 
oorlogs- maar ook in vredestijd, 
geldt de gouden cinema-regel: 
de beste plaatsen zijn vanachter. 
Hoe verder van het Hoofdkwar
tier, hoe rustiger en rimpellozer 
het bestaan. 

Een Hoge Piet is enkele tijd ge
leden op de onzalige gedachte 
gekomen, de muziekkapel te 
doen verhuizen van Aarlen naar 
Namen. Slecht is het hem beko
men. Alles wat Luxemburg telt 
aan kamerleden en senatoren — 
dat zijn er niet veel, maar het zijn 

Ardeense koppigaards — is bij 
wijze van spreken in het geweer 
geklommen en de pen gespron
gen om de verhuis ongedaan te 
maken. Aarlen, aan de rand der 
wouden reeds zozeer verstoken 
van de geneuchten des levens, 
zou bovendien zijn militaire kliek 
moeten missen? Im-pos-si-ble! 
De Ardeense stijfhoofdigheid 
haalde het op de Brusselse plan
matigheid. 

De muziekkapel van het 1ste 
Korps, gelegen te Ossendorf bij 
Keulen, heeft spijtig genoeg 
geen koppige Ardeense achter
ban. Zodat zij waarschijnlijk wel
dra naar Brasschaat zal verhui

zen. Zoals door het Hoofdkwar
tier bevolen. 

Een onbevangen en met de fi
nesses van de militaire loopbaan 
niet vertrouwde geest zou op de 
gedachte kunnen komen, dat de
ze verhuis de blazers en toete
raars welkom moeten zijn. Os
sendorf is immers het buiten
land, het Verre Oosten, de 
verbanning. En Brasschaat de 
vaderlandse bodem zij het ietwat 
zandig, de vertrouwde heimat 
met het huis-en-tuintje. 

Vergeet het maar! De verhuis 
naar het vaderland hangt de mu
ziekkapel van het 1ste Korps als 
een zwaard van wie-was-het-
ook-weer boven het hoofd. 

Want Ossendorf, dat is de gra
tis woning en de verwijderings
vergoeding. En Brasschaat is 
toch maar Brasschaat. 

Willen de burgers van Ossen
dorf bij Keulen asjeblief zo goed 
zijn te verklaren dat zij, bij gebrek 
aan Belgische muziek, terug in 
hun verfoeilijke Teutoonse ge
woonten dreigen te vervallen? 
Zo kan wellicht, in het teken van 
de beschavingsopdracht onzer 
troepen, de verhuis nog worden 
afgewend. 

der echte inspiratie, zonder veel 
geestdrift: de kongresafgevaardig-
den applaudisseerden beleefd en 
droog. 

Alleen de aankondiging van een 
nationale manifestatie en de her
haalde oproep van ABVV-
voorzitter Vanden Broucke aan het 
adres van de SP en de PS verdie
nen belangstelling. Hij riep deze 
beide partijen op de meningsver
schillen aan de kant te schuiven en 
samen het verzet tegen de rooms-
blauwe regering te organizeren; de 
geplande betoging zou daarvan 
het eerste openlijke bewijs moeten 
worden. 

Ook dit is in wezen niks nieuws. 
Binnen de socialistische vakbond 
is het federalisme nooit echt een 
feit geworden, integendeel. Bij de 
schuchtere pogingen om het 
Vlaams en Waals socialisme een 
meer eigen gelaat te geven was het 
steeds het ABVV dat tegenwrong 
en alles bovenal Belgisch wou hou
den. Nieuw is wel dat deze oproep 
vermoedelijk zal bijgetreden wor
den door de rest van de socialisti
sche ,,aktie", De weinige federa
listische geluiden zullen in de rode 
rangen voor lange tijd gesmoord 
worden. Waardoor de socialisten 
althans op dit vlak niet veel ver
schillen van de kristen-demokraten 
en liberalen. 

VU op straat 
Zaterdag stapten enkele honder

den mensen op van de mijn van 
Waterschei naar Winterslag. Be
doeling was de deelnemers aan het 
steenkolen-overleg te waarschu
wen voor de gevaren die aan een 
mijnsluiting verbonden zijn. 

Natuurlijk stapte ook een delega
tie van de Volksunie mee op. On
der hen de parlementsleden Jaak 
Gabriels, Willy Kuijpers en Johan 
Sauwens. In de striemende regen 
kwamen zij aldus op straat hun 
sympatie en steun betuigen met de 
bedreigde mijnwerkers. 

Opvallend en betekenisvol was 
de manifeste afwezigheid van de 
CVP. Ook de kristelijke vakbond 
stuurde haar gekende kat. De C-
en/of K-vereniqinqen schiinen de 

toekomst van de mijnen te hebben 
opgegeven. De hemeltergende uit
latingen enkele weken geleden van 
de Limburgse CVP-senator Didden 
waren dus slechts een voor
proefje ?! 

Stil ontwaken 
Wij hielden het eigenlijk niet 

meer voor mogelijk. Maar toch is 
het gebeurd. De Vlaamse regering 
ontwaakt stilletjes uit een wel erg 
lange winterslaap. Vorige week 
haalde zij zelfs opnieuw de (be
vriende) pers. 

Weliswaar niet met erg verkwik
kende berichten. Voorzitter Gaston 
Geens kwam zeggen dat de 
Vlaamse regering moeizaam voor-
twerkt aan de opmaak van de be
groting '86. Blijkbaar is de Vlaam
se regering in hetzelfde bedje ziek 
als de centrale Belgische regering, 
die ook reeds maanden met,,voor
lopige twaalfden" opereert bij ont
stentenis van een heuse begroting. 

De opvolger van Hugo Schiltz, 
de liberaal Louis Waltniel (van wie 
gefluisterd wordt dat hij niet goed 
genoeg was om in de Belgische re
gering te zetelen en dan maar de 
,,onderschikte" regering werd ge
transfereerd) raakt er niet wijs uit. 
Het gefoefel met de dotaties en 
ristorno's is voor hem erg onduide
lijk en er is... geldgebrek. 

Indien deze situatie zich tijdens 
de eerste, hoopvol gestarte Vlaam
se regering had voor gedaan, dan 
lijdt het niet de minste twijfel dat die 
enige VU-er op tafel zou gebonkt 
hebben. En van de Vlaamse rege
ring zou geëist hebben dat zij zich 
agressiever zou opstellen tegen de 
Belgische schoonmoederlijke re
gering. Nu wauwelt Geens wat en 
verklaart dat het niet makkelijk is, 
maar daar blijft het dan ook bij. 

Het verdwijnen van de Vlaams-
nationalisten uit de Vlaamse rege
ring veroorzaakt katastrotale gevol
gen. Maar dit zal de CVP-PVV-
filiaalhouders een zorg zijn... Waa
rop wacht men om daartegen te 
protesteren? 
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Nieuwe kastelentocht in liet vooruitzicht 

Komt er nog 
een begroting 1986? 

Tijdens de verkiezingsperiode verkondigde de 
eerste-minister overal dat de begroting 1986 geen en
kelprobleem zou opleveren. Alle ekonomische gege
vens wezen immers op een gevoelige verbetering zo 
beweerde hij, en de kiezer heeft hem geloofd. We zijn 
nu einde maart, vijf maand na de verkiezingen en er is 
nog steeds geen begroting voor 1986. Ondertussen 
vraagt de regering voor de tweede maal voorlopige 
twaalfden aan het parlement. 

De neerwaartse beweging van inflatie, dollarkoers en petroleumprijzen zullen onmiskenbaar een invloed hebben 
op de (slechte) toestand van de nationale schatkist Hoe goed of hoe slecht zal men binnen de muren van de 

Nationale Bank dra weten 

D E senaatsvoorzitter, de 
heer Leemans, verklaarde 
reeds vroeger dat het toe

kennen van voorlopige twaalfden 
erger is dan het toekennen van vol
machten omdat het parlement hier
door zelfs zijn kontrolebevoegd-
heid afstaat Immers een on
bestaande begroting kan met 
gekontroleerd w/orden 

Enig in de 
gescliiedenis 

We zijn van de huidige rege
ringsmeerderheid reeds heel wat 
gewoon Ze schrijft nu opnieuw een 
nieuw rekord op haar naam, name
lijk minstens zes en waarschijnlijk 

10 maand regeren zonder rijksmid
delenbegroting 

Normaal moet de rijksmiddelen
begroting in het parlement worden 
ingediend in oktober, zodat voor 1 
januan de begroting in het parle
ment IS goedgekeurd 

In het debat inde senaat, half juli 
1985, over het mini-programma 
van de regering, verklaarde de 
eerste-minister letterlijk ,,,Indien 
de kiezer zich duidelijk uitspreekt 
zal de begroting 1986 nog inge
diend worden voor eind 1985 " 

De kiezer f\eeft zich duidelijk uit
gesproken, dezelfde regering blijft 
aan de macht, maar er is nog 
steeds geen begroting 1986 

Het getreuzel van de regering met het indienen van de begroting 
1986 wijst er op dat er geen duide
lijke opties bestaan inzake de te ne
men besparingsmaatregelen Nu 
het resultaat van de begroting 1985 
bekend is, blijkt overduidelijk dat 
de eerste-minister de bevolking tij
dens de verkiezingsperiode on
juiste informatie heeft gegeven, om 
het voorkomend uit te drukken 

Het tekort voor 1985 bedraagt 
574 miljard of 12 % van het BNP te
genover 12,6 % in 1981 wat bete
kent dat alle inleveringen van de 
bevolking ten spijt er tijdens de vo
rige regeringsperiode mets is te
rechtgekomen van de sanering van 
de overheidsfinanciën 

BIJ ongewijzigd beleid zou het te
kort voor 1986 oplopen tot 631 mil
jard, dit wil zeggen dat de regering 
220 miljard netto moet besparen 
om haar doelstelling te bereiken, 
namelijk het tekort op de overheid
suitgaven terugdnngen tot 8 % van 
het BNP Een netto besparing van 
220 miljard betekent met minder 
dan 290 tot 300 miljard bruto 
besparingen omdat sommige 
maatregelen ook onvermijdelijk ge
volgen zullen hebben voor de 
staatsinkomsten 

Drogredenen 
Het smoesje dat de regering nu 

gebruikt is dat zij tegelijk ook de be
groting 1987 wil voorbereiden en in 
de memorie van toelichting bij de 
begroting 1986 alle bespa-
nngsmaatregelen wil omschrijven 
die in 1986 (voor wat er nog over
blijft) en 1987 zullen genomen wor
den 

Dat de regering zelf nog met 
weet waar naartoe blijkt uit de vroe
ger afgelegde verklaringen 

BIJ de bespreking van de finan-
ciewet werd aan vice-premier Ver-

hofstadt gevraagd de kalender van 
de werkzaamheden op te geven 
voor het opmaken van de begro
ting In december '85 verklaarde 
Guy Verhofstadt dat de regering 
haar besparingsmaatregelen in fe-
bruan zou vastleggen Einde maart 
is er nog steeds mets vastgelegd 

De werkelijke redenen voor het 
uitblijven van de begrotings
voorstellen voor 1986 ligt wellicht 
elders We vermoeden dat de 
eerste-minister eerst een reeks be-

Zelfs senaatsvoorzitter Ward Lee
mans verklaarde dat het toeken
nen van voorlopige twaalfden erger 
IS dan volmachten Nog erger 

langrijk volmachtbesluiten wil tref
fen vooraleer met zijn begrotings
voorstellen voor het parlement te 
verschijnen, om er zeker van te zijn 
zijn meerderheid in de hand te hou
den Het afkeuren van de vol-
machtbesluiten zou immers de val 
van de regering betekenen en dat 

zulJen de meerderheidspartijen in 
de huidige omstandigheden wel 
met riskeren 

We zijn er van overtuigd dat Mar
tens vreest dat hij deze volmacht-
besluiten met zou kunnen nemen 
wanneer hij eerst zijn toelichting 
met de te nemen maatregelen 
moet bekendmaken 

Kastelentoclit 
Onze veronderstelling word nog 

versterkt door de uitspraken van de 

CVP-fraktievoorzitter Luc Van den 
Brande die in de Kamer uitdrukke-
lijkstelde „De regering mag geen 
volmachtbesluiten treffen voora
leer de rijksmiddelenbegroting 
voor 1986 is ingediend" 

De verklaring van Van den Bran
de was uiteraard met ernstig be
doeld, maar enkel om zijn troepen 
m toom te houden en de schijn te 
redden Van hem zijn we gewoon 
dat hij zijn uitspraken om de haver
klap Inslikt en wijzigt, als hij maar 
m het nieuws komt 

In de Kamer verklaarde Van den 
Brande ook dat de regering de 
rijksmiddelenbegroting 1986 voor 
eind maart bij het parlement moest 
indienen, terwijl hij evengoed als 
WIJ weet dat de kastelentocht van 
de regenng pas voor begin a;5ril is 
voorzien 

Nieuw 
regeerakkoord? 

Voor ons is het duidelijk gewor
den dat de talrijke tegenstellingen 
binnen de regenng aanleiding zul
len geven tot een nieuw regeerak
koord of tot een breuk De aange
kondigde kastelentocht zal dan ook 
noodzakelijk zijn om dit nieuw ak
koord te bereiken veeleer dan om 
de besparingsmaatregelen vast te 
leggen 

Ondertussen verliezen we dag 
aan dag buitenlandse markten, 
blijft de intrestvoet in ons land 30 
procent hoger dan in Nederland en 
Duitsland, blijft de overheid onge-
kontroleerd uitgaven vastleggen 
en wordt er met gesaneerd 

De regering Martens VI zal zich 
zeer snel moeten herpakken of zij 
wordt een echte katastrofe voor 
ons allemaal 

A. Geens. 

inflatie, dollarkoers, 
petroleumprijzen!... 
IN anïwoof ö op ïle tussen-

koitiAt van V U-senator 
André Q««n$ bij d« 

bespreking van ©en arttkef 
van de wet op toekenning van 
de bleiorïdere macftten heeft 
<3tty Veriiofstadt, «ninfetervan 
Beöfotlng, een aantal gege
vens bekendgemaakt. 

Minder 
orttvangsten 

ingevolge de evolutie van 
liet pri|selement tussen juli 
\ 90S en maart nu (de BNP 
deflator genoemd) naar aan-
leköng van de lagere dollar-
koers, de lagere petroleum
prijzen en de lagere prijpsen 
kan de daling van tiskaie ont
vangsten voor 1386 op 20 mil» 
jard geraamd worden^ 

Heteflekt van de lagere dol
larkoers heeft bovendien nog 
een specüfekel^s^opdeont* 
vangsten van-de Nationale 
Sank dte aan de schatkist 
gestort worden. Het betreft 
hier een geraamde daling van 
de ontvangsten van 4 miljard. 

Minder uitgaven 
De minister stelde In zijn 

antwoord volgende cijfers »n 

verband met de uitgaven 
voorop: 

Ingevolgede lagere mf latie 
{a,5 % Inplaats van de oor-
spronketl}k geraamde 3,S %) 
jEouden de staatsuitgaven da
len mets mlllard. Q̂ lt ingevol-
ge de daling van de dollar
koers met 7 mli|afd en Inge
volge de lagere energieprij
zen met 1,5 miljard. 

Balans 
Wanneer we de balans ma

ken voor 1986 zou het ver-
aehll Ingevolge de daling van 
ontvangsten en Mltga^^n een 
nadeel betekeniwi van 9,5 mil
jard voorde schatkist. 

Na enige tljdseullen de posi
tieve gevolgen ruim de bo
venhand haten Indien de In-
trestvoeten dalen en de in-
vssteringen toenemen. 

Deze souden op hun beurt 
de werkgelegenheid bevor
deren. Oe evolutie van deze 
positieve eïtekten Is voorlo
pig nog niet zichtbaar en xal 
aühankeli|k aljn van de wijze 
waarop de regering de sane* 
ring van de overheWstinan* 
cièn zal doorvoeren en van 
het sukses van deze operatie. 
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Fraktievoorzitters Gabriels, Schiltz en Van Grembergen: 

,,Geloofwaardigheid van 
parlement herstellen!" 

Hugo Schiltz noch Paul Van Grembergen spaarden de voorbije dagen hun roe
de voor Martens VI. Volmachten, voorlopige kredieten tot einde juni, steeds geen 
rijksbegroting... ,,Geen ommekeer" lijkt uitgedeind tot ,,après nous Ie deluge". 

Logischerwijze mocht verwacht worden dat tegenover een innerlijk zo zwakke 
regering, de parlementen aan terrein winnen en minstens tot een normale macht
suitoefening komen. Het omgekeerde is waar: hoe aarzelender en onbeslister de 
ploeg Martens, hoe lakser het parlement reageert en hoe meer het onder het Cau-
dijnsejuk van de zwakheid doormarcheert. Brutaal stelde de fraktievoorzitter van 
de Senaat:,,Onbenul roept onbenul op!" 

vraag Vanden Brande eiste ze wel 
voor eind maart op, maar eens te 
meer venwerd hij als een kameleon 
tot,,Vanden Blusse" 

Ostentatie! weigerde premier 
Martens de interpellaties van Tob
back en Schiltz over het uitblijven 
van de begroting te beluisteren Hij 
ging naarde koffiekamer' Hetopei-
smgsverzoek van Frans Baert 
strandde op een te gering aantal 
aanwezige kamerleden Een inci
dentje'' Het illustreert treffend de 
minachting van alle regeringsleden 
voor het parlement 

HET volmachtendebat in de 
Senaat had iets onwezen
lijk Van Grembergen 

, ,Politiek IS het ontwerp verboomd, 
uitgeloogd in oeverloze beschou
wingen en deze bespreking wordt 
niet meer gedragen door enige be
langstelling van buitenuit" 

Inderdaad, geen letter mocht 
aan het ontwerp gewijzigd worden 
Een schijnvertoning dus, opge
voerd alsof de rol van wetgever ten 
volle kon gespeeld worden ,,De 
belangrijke ontwerpen gaan naar 
de Kamer De regenng bindt haar 
bestaan eraan en eist het vertrou
wen in de andere kamer De Se
naat krijgt dan de rol van notaris 
Akteneming en plaatsen van hand
tekening " 

Staatsgreep 
Fraktievoorzitter Van Grember

gen smeekte zijn kollega's te be
seffen dat de Senaat grondwette
lijk uitgeschakeld wordt Is het met 
beter zijn verantwoordelijkheid op 
te nemen dan zich te nestelen in de 
schijn van een uitgehold tweeka
merstelsel " ,̂ ,Het IS de overtuiging 
van mijn fraktie dat een verder la
ten verrotten van de onzindelijk-
heid in de opdrachten van alle par
lementaire vergadenngen - en we 
denken hierbij ook aan het dubbel 
mandaat - de geloofwaardigheid 
van de parlementen totaal ver
nietigt" 

In de Kamer zit de ontwaarding 
zo mogelijk nog dieper Hugo 
Schiltz aarzelde met het woord 
,,staatsgreep" in de mond te ne
men Er IS de leugenachtige sfeer 
die hangt rond het dossier van de 
militaire kompensaties en het RTT-
kontrakt Er is, bovenop de vol
machten, de instemming met voor
lopige twaalfden tot eind juni En 
wanneer de rijksmiddelenbegro
ting zal voorliggen, blijft een open 

Niet aanwezig? 
Geen pree! 

MMk € Senaat bood zaierdaa 
mm éen w'eRs*̂  *>»»' 
• i^b ï lk . E«n ftósr <foztïn 
pltehtsg«trowwett Idkjpte er 
ovemren- On» cte «^tBrlngtoe 
dé tatert met Qoede Vf«f<iag 
een eerste votmacbtentreio 
op öe «ppren te jsetteo-

ien iieWte bedoening. Se
dert 13 «k t i^ r vergaderde 
dB Hoge Vergadering een 
öeKnopt Ve«iag van aso'n 200 
)^igfy%imiaimtikat»u W«on-
d^r*owl»nl»eirtlet, mmr^n 

Bsftijsreêïebedoerttns- Ai& 
i ^ vm «en andere wereld. 

W aar pers noch votfe oor naai 
feebtien. Een — welfewaa 
eerbiedwaardige —• ach[J|n 
vertoning want liaar éoh' 
grondwettefijke roi V9tt wet 
gever magdeSenaat niet spe 
ien^ Tegen de votmaemer 
moet Ja geknikt, in ongewij 
zigde vorm, goed of slectit 
„Wezïjn netats notarissen' 
zoü Paut Van Orembergen op 
Biertten, 

Êen koelebesdteening. Wan 
«lecWs weïnlgen voeides 
zich 0p de zaterdég geroe 
pen^ ftSeteen w^nJg afeer 
weinig debat. 

F«nd»Mentee{2a} het parte 
n»ent er niet «wwnidfdeityk ge 

' ^c: ^̂-fc- •:•••• r-J- H i T #t 

'^:'^--'^^^:^r 
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Hugo Schiltz 
,,Er IS geen 

regeerakkoord meer " 

Schiltz zit er zeker met ver naast 
met zijn bewering, dat het regeer
akkoord met langer bestaat Dit is 
dan ook de reden waarom er nog 
geen begroting is Eerst moet een 
nieuw regeerakkoord onder
handeld 

Drie principes 
BIJ wijze van besluit stelde 

Schiltz dat de kwaliteit van de de-
mokratie op drie principes stoelt 
een man een stem, toegang van de 
bevolking tot de informatie en 
machtiging van de wetgever voor
aleer financiële uitgaven te doen 
Deze principes worden thans mis
kend Fraktievoorzitter Jaak Ga
briels spant zich terdege in, om ze 
in ere te herstellen 

Om de wagen aan het rollen te 
krijgen wil de Limburger dat de 
frakties van beide kamers onmid
dellijk en gezamenlijk aan het werk 
togen rond drie doelstellingen op 
zeer korte termijn een verbetering 
van de parlementaire werking de 
verfijning van de staatshervorming 
met onder meer de afschaffing van 
het dubbel mandaat en tenslotte de 
verregaande staatsomvorming met 
zelfbestuur als centraal gegeven 
De twee eerste doelstellingen moe
ten nog tijdens deze legislatuur, de 
derde kan voorbereid worden 

Zonder veel dralen kan reeds 
een aanpassing van het reglement 
om rechten en plichten van verko-
zenen konkreter te omschrijven 
Langs wetgevende weg moet dan 
zijns inziens gedacht aan een ver
mindering van het aantal parle
mentsleden, het toevoegen van 
een beperkte staf deskundigen, de 
afschaffing van de volledige ver
dubbeling van de besprekingen, de 
herwaardering van instellingen als 
het Rekenhof 

„Op termijn moet dit alles, sa
men met een grondige aanpas
sing langs een grondwetsherzie
ning, leiden tot een duidelijk en 
overzichtelijke staatsstruktuur. 
Een struktuur waarbij het centra
le niveau losstaat van de Ge
meenschappenen waarbij,,one 
man, one vote" ook in ons land 
hard gemaakt wordt. " 
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België: een 
Arabische marlet 

De regering heeft haar volmachten. Op het senaats
debat in zijn geheel komen we volgende week uitge
breid terug. Bewust beperken we ons nu tot het laatste 
deel van het algemeen betoog van Paul Van Grember-
gen. Een oratorisch monument, persoonlijk en keihard. 

HIJ pikte aan bij een mense
lijke noot, die Eerste mi
nister Martens tijdens de 

kommissiebesprekingen aante
kende Zijn dochter bleek namelijk 
van mening, dat de bijzondere 
machten toch naar volmachten 
smaken Uitvoerig ging vader Mar
tens dan in op het gesprek met 
dochter Martens, hoe hij haar diets 
had gemaakt dat ze zich vergiste 

Incivisme 
,,Welnu", aldus de VU-fraktie-

voorzitter,, ,ik heb een zoon van de 
leeftijd van uw dochter Die vroeg 
welke erfenis wij, de politieke 
kaste, aan de komende generatie 
geven Ik heb toen een status 
quaestionis opgemaakt" 

, Van de weiden als wiedende 
zeeën" schiet met veel over, Amo
co en konsoorten en krapuleus ge
drag van vervullende bedrijven en 
hun leiding zorgen daar wel voor 

,,Van een vaderland om van te 
houden" schiet met veel over, al
leen het cynisme van elke burger 
rest er nog die beseft dat politieke 
kuituur aan het Belgisch bestel is 
voorbijgegaan 

Van Grembergen 
„Zoon, hier zijn 
de puinen " ' 

gemaakt door de machtsbedeling 
van meerderheidspartijen die me
nen dat absoluut alle autonomie 
gelijklopend moet zijn met de cen
trale staat en die alle Belgitudes 
overgeplaatst hebben in de Vlaam
se instellingen 

,, Van een groeiende intellektue-
le en spirituele maatschappij" 
schiet met veel over, want aan de 
onafhankelijken en talentvollen die 
nieuwe paden willen betreden, 
wordt gauw duidelijk gemaakt dat 
toekomst en zekerheid in dit land 
moeten gebeuren binnen een zuil, 
binnen een machtsgroep Een land 
van grauwheid zijn we nog 

„Van een land van welvaart" 
schiet met veel over De financiële 
put die WIJ aan de generatie na ons 
overlaten is hooguit inciviek Als 
men na de parlementsontbinding 
en de nieuwe regeringsvorming 
vaststelt dat in deze periode van 
enkele maanden de ministers kans 
zien het tekort op te drijven van 520 
miljard tot 574 miljard, is dit dan in
civisme of IS het dat nief? 

„ Voorde rest zijn de kwalifikaties van de huidige regering: medi-
okriteit, aftakeling zonder ooit begonnen te zijn, roepen van woor
den zonder daden, traagheid, één grote aarzeling, nietsdoen, 
steriliteit" (P. Van Grembergen) 

,,Van een zelfstandig fauteuil 
met Kroon voor Vlaanderen, het 
streefdoel van de Vlaamse bewe
ging" schiet met veel over, kapot 

PARLEMENrAIRE 

SR^KKEIS 
DE nieuwe voorlopige kredieten voor 

de maanden april mei en juni 
stonden centraal in de kameragenda 
Bondig en krachtig verwoordde Hugo 
Schiltz de neen-stem van de VU-
fraktie ,.Voortdurend wordt de bevol
king foutief voorgelicht over de toestand 
van de openbare financiën Dekombi-
natie van bijzondere machten met het 
voortdurend aanwenden van voorlopi
ge kredieten degradeert het par
lement" 

MET kamerlid tilde zwaar aan het uit
blijven van de rijksbegroting Door 

het getalm wordt de ruimte om te be
zuinigen steeds kleiner Op de uitgaven 
staat bovendien geen rem De burger 
zal het geruzie binnen de regenng moe
ten betalen 

INZAKE de Kempense Steenkoolmij
nen wordt ongeduldig op de rege

ringsinzichten gewacht Ondertussen 
evenwel verspreidden ministers de 
meest tegenstrijdige verklanngen In 
een interpellatie hekelde Jaak Gabriels 
dit totaal gebrek aan verantwoordelijk 
heid Ook bepleitte hij nogmaals dat 
,,indien Vlaanderen de kosten van KS 
autonoom moet dragen het even auto
noom over de baten moet kunnen be
schikken en over de hefbomen om voor 
KS een toekomst te scheppen 

DAAN Vervaet bracht de voorgeno
men aanleg van golfterreinen in 

Meisbroek en Sijsele ter sprake Bij het 
departement van Landbouw was hij 
evenwel aan het verkeerde adres het 
kan slechts adviseren bij een eventue
le bestemmingswijziging van land
bouwgronden 

JEAN-PIERRE PILLAERT van zijn 
kant hekelde minister Nothomb 

omdat hij zelfs bij de subsidieverdeling 
voor aankoop van brandweermateriaal 
de Vlaamse gemeenten en provincies 
wist te benadelen Een zoveelste bewijs 
dat zijn departement van Binnenland
se Zaken best wordt gesplitst 

VERMELDEN we tot slot de eige
naardige stemming over de moties 

ten gevolge van Schiltz' interpellatie 
over het zgn militair globalisatiepro-
gramma en de vele tegenstrijdige ver
klanngen hieromtrent De CVP stemde 
m met de eenvoudige motie, omdat de 
verklaring van de Eerste minister de 
enige van belang is' Waarmede het 
zinloze van de gewone moties nog 
maar eens onderstreept werd 

Un souk 
,,Mijnheer de Eerste minister, ik 

heb het over het gesprek met mijn 
zoon, betreffende de erfenis van 
onze generatie aan de zijne Dan 
kan ik zelfs met zeggen , ,Zoon, u 
bent jong, slaat de hand aan de 
ploeg, u wacht een oneindig werk
terrein, waarvan wij de fundamen
ten leggen'' Ik moet hem zeggen 
, ,Zoon, hier zijn de puinen Wij - de 
macht, de uitvoerders, de beslis
sers, de parlementairen die vol
macht geven - hebben alles kapot 
geslagen de staatskas, de ruimte, 
de lucht, de bodem, de ziel en de 
fundamenten Dit is de erfenis'" 

Een harde analyse En voor het 
gevoerde beleid, en voor de verant
woordelijken In ,,Le Soir" van 10 
maart jl oordeelde Frangois Perm 
met malser „La Belgique est un 
souk " „'t Klinkt vrolijk, maar even 
vernietigend", aldus Van Grem
bergen die vervolgde „Voor de 
rest zijn de kwalifikaties van de hui
dige regenng mediokriteit, aftake
ling zonder ooit begonnen te zijn, 
roepen van woorden zonder da
den, traagheid, een grote aarze
ling, nietsdoen, steriliteit" 

bijft bij dit alles de vraag, waarom 
deze regering nog volmachten 
vraagt Om wat te doen ? Het gro
te geheim i Geen ommekeer is uit-
gedeind tot ,,apres nous Ie 
deluge" 

„En", zo besloot Van Grember
gen, ,,aan mijn zoon zal ik het 
woord van de Prince, van de 
Zwijger, zeggen:,,Het is met no
dig te hopen om te ondernemen. 
Noch te slagen om vol te hou
den". Het IS een devies om de to
tale ommekeer aan te durven 
met anderen en... beteren!" 

In haar streven naar zelfstandigheid heeft de Vlaam
se beweging steeds groot belang gehecht aan de kui
tuur. De kulturele autonomie was trouwens de eerste 
grondwettelijke verovering m dit streven. Sedertdient 
kenden we diverse ministers van kuituur, een kultuur-
raad en vele Vlaamse Raadskommissies. 

Is onze kuituur daar beter van geworden ? Is zij ver
sterkt? Zijn onze Vlaamse mensen er beter en sterker 
van geworden ? 

ZOVEEL mogelijk mensen 
moeten kunnen delen in en 
meebouwen aan de Vlaam

se kulturele rijkdom Vroeger sprak 
men over,,volksverheffing", van
daag over demokratisermg en par
ticipatie 

In dit kader legden we een aan
tal gewetensvragen voor aan de 
kersverse Kultuurmmister 

Sedert het bestaan van de Kul-
tuurraad poogt men een aantal 
,,werkvelden" in dekreten te vat
ten Het leven is echter sterker dan 
de dekreten, vooral als deze te 
strak zijn Steeds blijft er een sek-
tor over van nieuwe zaken Ofwel 
moet elk dekreet een eksperimen-
teerruimte voorzien om verstarring 
te vermijden, ofwel maakt men een 
breed eksperimentdekreet 

De minister verzet zich tegen 
een subsidiebeleid ,,een kultuur-
beleid dat enkel een subsidiebeleid 
omvat, IS eigenlijkgeen kultuurbe-
leid" Maar het hele vormingswerk 
door verenigingen en instellingen 
krijgt 509 miljoen, terwijl de 53 kul
turele centra reeds 408 miljoen 
opslorpen Toch doen heel wat in
stellingen meer voor kultuursprei-
ding dan sommige officiële 
centra 

In Vlaanderen werd de kulturele 
infrastruktuur nooit echt gepland, 
zodat er nog steeds ,,noodgebie-
den" bestaan Wat is de attraktivi-
teit van bvb de Westhoek, waar 
men geen behoorlijke infrastruk
tuur heeft "̂  Men moet de moed 
hebben om minimale basisvoorzie
ningen vast te leggen die een 
streek kultureel attraktief maken 

De vraag rijst echter of men moet 
blijven institutionaliseren Diende 
bvb voor het overleg tussen de kul
turele centra een nieuwe vereni
ging opgericht en drie miljoen 
ekstra uitgekeerd "7 Indertijd werd 
neen gezegd tegen koepels op ba
sis van de aktiviteiten Het werden 
ideologische koepels, zodat bvb 
de amateuristische kunstbeoefe
ning volgens de zuilen versnipperd 
IS en een goed overleg terzake met 
kan Moet dan een koepelorganisa
tie van de koepels opgericht "̂  Het 
overleg werd zodanig versnipperd 
dat het inderdaad aanleiding kan 
geven tot een nieuwe instelling 
Men moet daarmee opletten Wij-

Nelly Maas 

zelf menen dat men de volgende ja
ren meer oog moet hebben voorde 
vraag wat er in Vlaanderen kultu
reel te beleven valt Een land dat de 
kunstenaars in de kou laat staan, 
brengt de kreativiteit in gevaar 

Tot slot, een paar cijfers Vol
gens een enquête koopt 44 % van 
de Vlamingen nooit of zelden een 
boek Wel kijkt een Vlaming gemid
deld twee uur per dag naar televi
sie Slechts 15 % van de Vlamin
gen bezoekt bibliotheken, terwijl 13 
% van de gezinnen over een video 
beschikt Dit wordt een grote uitda
ging Wanneer we merken hoede 
beeldkultuur inwerkt op de hele 
volkskultuur, dan rijst de vraag wat 
we hieraan gaan doen Van de 
BRT-zendtijd gaat 19 % naar de in
formatie en aan de eigen Vlaamse 
produktie kan slechts 30 % 
besteed worden 

We moeten plaats maken voor 
de literatuur, voor de kunstenaars 
in onze samenleving, voor het kwa-
liteitstheater, de opera enz De 
vluchtigheid van de media biedt 
slechts weinig soelaas voor dege
nen die echte informatie of echt 
kunstgenot wensen Vlaanderen is 
groot geworden door zijn kulturele 
aantrekkelijkheid Onze identiteit is 
waard wat onze kuituur waard is 

Nelly Maes, VU-kamerlid. 
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Komt Oostpolitiek in het gedrang? 

Deining in Bonn 
over star wars 

Het rommelt zwaar in de Westduitse regeringskoalitie over SDI, het Amerikaan
se vorsingsprogramma voor een ruimtedefensie tegen raketten. De Liberalen zijn 
razend omdat kanselier Kohl (CDU) vorige week openlijk, na gesprekken met de 
Amerikaanse minister van Defensie Weinberger, verklaard heeft dat een akkoord 
met de VS over Westduiste deelname aan SDI bijna rond is. De Liberale partijvoor
zitter en minister van Ekonomie, die maandag naar Washington vertrok om de laatste 
onerhandelingen te leiden, stond daardoor in zijn hemd. Hoe kan hij nog toegevin
gen afdwingen als Kohl al zegt dat alles in kannen en kruiken is ? 

Afwachten wat de „peiling waard is... 

„Den Haag" legde beslag op 
gemeenteraadsverkiezingen 

Waar het niet gaan kon, heeft het bloed weer eens 
een keer gekropen: de afgelopen gemeenteraadsver
kiezingen in Nederland stonden tot en met de bekend
making van de uitslagen geheel in het teken van de na
tionale politiek, toch moeten de winnende socialisten 
achteraf toegeven: de eigenlijke krachtmeting is pas 
op 21 mei wanneer voor een nieuw parlement wordt 
gestemd. 

- ^ " " i ' ' 

Terwijl Oost en West maar niet uit de l<ernproblemen geraken woeden her en der,, regionale konflikten''. Tus
sen Libye en de VSA kwam het in deze Goede Week herhaaldelijk tot geschut. De Middellandse Zee da verde... 

B ANGEMANN en zijn partij
genoot, minister van Bui
tenlandse Zaken Gen-

scher, waren natuurlijk ook boos 
omdat ze niet geraadpleegd wa
ren. Volgens het weekblad ,,Der 
Spiegel" had Genscher gevloekt 
toen hij Kohls uitspraak vernam. 
De Liberale leiders vrezen daar
naast ook heel wat kritiek op hun 
partijkongres m mei op een apart 
militair akkoord tussen de VS en de 
Bondsrepubliek. 

Kleur bekennen 
Ook m bredere kring dreigt heel 

wat protest tegen een akkoord dat 
de kanselier geheim lijkt te willen 
houden. Uit wat over de overeen
komst is uitgelekt zou immers blij
ken dat Kohl zelfs zijn eigen voor
waarden voor een SDI-akkoord 
heeft laten vallen. Zo wilde de 
Westduitse regering dat een SDI-
akkoord werd ingebed in een bre
dere overeenkomst over weten
schappelijke en technologische uit
wisseling, wat met gebeurd is. De 
VS wil blijkbaar dat Bonn duidelijk 
kleur zou bekennen en een militai
re afspraak aangaan. In West-
Duitsland vreest men nu dat dit ak
koord een negatieve weerslag zal 
hebben op de Westduitse Oostpo
litiek en op de betrekkingen met de 
DDR in het bijzonder. Zo werd al 
het vermoeden geuit dat het pro-

Genscher, 
vloek aan het adres 
van kanselier Kohl 

blematische bezoek aan Bonn van 
DDR-leider Honecker nu wel hele
maal van de baan dreigt te ge
raken. 

De hoop dat Westduitse deelna
me aan SDI de Bondsrepubliek 
een kijk zou geven op het hele pro
gramma en haar enige inspraak 
zou verlenen op de latere strategi
sche opties is ook een illusie geble
ken. De VS hebben duidelijk ge
maakt dat niemand invloed op het 
totaalprogramma krijgt. En wat 
strategische inspraak betreft, bij
voorbeeld in het kader van de NA
VO, daar verklaarde Weinberger 
op de bijeenkomst, vorige week in 
Würzburg, van de Nucleaire Plan-
groep van de NAVO, al even duide
lijk dat de VS niet bereid zijn SDI 
bespreekbaar te maken in hun on
derhandelingen in Geneve met de 
Sovjetunie, of de Westeuropese 
bondgenoten dat nu willen of niet. 

Ook de door Kohl vroeger ge
wenste toezegging van fairpartner-
schip, met wederzijdse uitwisseling 
van technologische kennis, komt 
volgens ,,Der Spiegel" in het ak
koord niet voor. Evenmin krijgen de 

M EER dan ooit tevoren — 
en ongetwijfeld op veel 
plaatsen tegen wil en 

dank — heeft ditmaal de landelijke 
Nederlandse politiek beslag ge
legd op de verkiezingen voor de ge
meenteraden. 

Gemanjpuleer... 
Tot op de dag dat ruim 70 t.h. van 

de 10 miljoen kiezers naar de stem
bus trokken, prijkten de portretten 
van Haagse ministers en fraktielei-

ders op de aanplakbiljetten, en 
slechts schaars was in de voor
gaande weken door de media aan
dacht geschonken aan gemeente
lijke problemen en belangen. Ge-
manipuleer op grote schaal dus. Te 
begrijpen is het wel (al is begrijpen 
iets anders dan goedkeuren), want 
over slechts 8 weken zijn de verkie
zingen voor de Tweede Kamer, 's 
lands voornaamste kollege van 
volksvertegenwoordigers. Derhal
ve grepen de kristendemokrati-
sche en liberale regeringspartijen 

betrokken Westduitse firma's het 
gevraagde gereserveerde vor-
singsgebied, bijvoorbeel elektro
magnetische wapens, wat hen een 
eigen, essentiële inbreng zou ga
randeren. Ze mogen alleen toele
veren aan het Amerikaanse werk 
op dat gebied. 

Peulschil 
Terwijl de technologie

overdracht aldus een louter één 
richtingsverkeer dreigt te worden 
(een nieuwe bram dram van Euro
pa naar Amerika) blijft volgens 
,,Der Spiegel" ook weinig over van 
de verwachting dat SDI-
opdrachten de Westduitse in
dustrie een stevige financiële injek-
tie zouden kunnen geven. Volgens 
het gezaghebbende blad kunnen 
de betrokken Westduitse bedrijven 
de komende zes jaar op SDI-op-

en de oppositionele socialisten de 
gelegenheid aan om de in feite lou
ter plaatselijke verkiezingen te ver
draaien tot een peiling naar de ver
wachtingen omtrent de 21 ste mei. 

Onder dit oogpunt gezien kwam 
de grootste winst terecht bij de Par
tij van de Arbeid en het zwaarste 
verlies leed de liberale VVD 
(Volkspartij voor Vrijheid en Demo-
kratie). Het CDA (Christen-
Demokratisch Appèl) ging in verge
lijking met de gemeenteraadsver
kiezingen van 1982 lichtjes achter
uit. Opzienbarend was vooral dat 
voor de eerste keer in de steden en 
grotere plaatsen in de provincies 
Noord-Brabant en Limburg de so
cialisten ,,op en over" de kristen-
demokraten gingen. Zo klom de 
PvdA in Maastricht van 11 naar 18 
raadszetels en zakte het CDA er 
van 18 naar 14, in Kerkrade ver
dubbelden de socialisten hun ze
tels van 5 tot 10 terwijl de kristen-
demokraten van 13 naar 8 daalden. 

drachten ter waarde van zowat 2,4 
miljard B. frank rekenen, een peul
schil vergeleken met de bijna 700 
miljard die het Westduits bedrijfsle
ven jaarlijks in research inversteert. 

Om al die redenen bestaat in 
brede Westduitse kringen de in
druk dat Kohl, om de VS ter wille te 
zijn, een akkoord heeft goedge
keurd dat schadelijk dreigt te zijn 
voor de Westduitse diplomatie naar 
de Sovjetunie en Oosteuropa toe, 
en dat de Duitse industrie weinig 
technologisch of financieel voor
deel brengt. Als dat alles ook nog 
gepaard gaat met een fikse open
lijke ruzie tussen de kristen-
demokratische en liberale rege
ringspartners zal dit de geloofwaar
digheid van de kanselier helemaal 
geen goed doen. 

H. Oosterhuys 

Kent men aan deze verkiezingen 
inderdaad de waarde toe van een 
peiling, dan is het duidelijk dat de 
twee regeringspartijen nog amper 
de meerderheid van het kiezers
volk achter zich hebben. Maar 
even goed blijft gelden dat aan de 
horizon nog geen nieuwe koalitie 
(van CDA en PvdA...) te zien is. De 
socialistische voorman Joop den 
Uyl gaf het op de verkiezingsavond 
toe: ,,Bij de verkiezingen van 21 
mei zit een meerderheid voor de re
geringspartijen er nog wel degelijk 
in". 

Van de buitenlanders die voor 
het eerst op de kieslijsten mochten 
staan, werden er in totaal slechts 
16 tot gemeenteraadslid gekozen. 
De meest vreemdelingen (onder 
wie een aantal Vlamingen in de 
grensstreek) stonden trouwens op 
onverkiesbare plaatsen. Bij de ko
mende landelijke verkiezingen 
hebben buitenlanders aktief noch 
passief stemrecht. 

jeeveedee 
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Een jaar volksnationale strijd/4 

Duitsers 
uit aile ianden 

Aflevering 3 van Eenjaar volksnationale strijd han
delde grotendeels over de Lage Landen. Het deel van 
vandaag bekijkt het politiek meest verbrokkelde volk 
van Europa, het Duitse. Tijdens het overgrote deel van 
zijn geschiedenis is dat trouwens niet anders geweest. 
Het Duitse volk leeft trouwens over zo'n tiental Euro
pese staten verspreid... 

H ET bewustzijn en de sa
menhorigheid van het 
Duitse volk zijn erg ver

zwakt vooral bij groepen die buiten 
het officiële Duitsland leven. Het 
jaar 1985 heeft hierin geen wen
ding gebracht. 

Muilkorf-politiek 
Een droevig resultaat van deze 

toestand is bijvoorbeeld dat in de 
Opper-E/zas niet méér dan 13,1 % 
der schoolplichtige kinderen nog 
Alemannisch dialekt spreekt; de 
andere spreken natuurlijk geen 
Hoogduits maar Frans. 

Precies omdat het met het Duits 
zo armzalig gesteld is, heeft Parijs 
de sedert 1945 ingestelde muilkorf-
paragrafen tegen Duitse provinci
ale bladen durven opheffen: er 
blijft toch weinig veerkracht over te
gen de verfransing! 

Weliswaar schijnt het dialektge-
bruik een zekere heropleving te 
kennen. Het gevaar hierbij is dat dit 
een zich afzetten tegen het Hoog
duits inhoudt. En de strijd tussen 
Franse kultuurtaal en Duits dialekt 
is op voorhand beslecht. Het is ver
moedelijk in dit kader dat een paar 
voor het dialekt gunstige initiatie
ven konden genomen worden. Zo 
hebben een vijftigtal Lotharingse 
verenigingen een ,.Comité Lotha-
ringièn pour l'Europe" gesticht die 
als doel o.m. de bevordering van 
het ,,Lothringaplatt" stelt. 

Van overheidswege werden de 
eentalig Franse ambtenaren in het 
departement Haut-Rhin aange
maand, enige basiskennis van 
Duits of Elzassisch te verwerven. 
Ze kregen een boekje met zinnet
jes ,.allemand usuel" en elke week 
en een half uur Duitse les. 

Enkele jaren geleden hebben 
desperado's, onder de naam 
,,Scharze Wölfe", Franse patrioti-
sche monumenten in de Elzas 
doen springen. Hun proces heeft 
lang aangesleept. Nu alle 
rechtsmiddelen uitgeput zijn. heeft 
de Vlaamse dr. Yvo Peeters na
mens het beschuldigde echtpaar 
Woerly de Franse republiek bij de 
Mensenrechtenkommissie te 
Straatsburg aangeklaagd wegens 
haar taalpolitiek. Ook België heeft 
zijn ,,Elzas-Lotharingen" in de ge
daante van de kantons Eupen-
Sankt-Vith (en een gedeelte van 
Malmedy). 

,,Onze" Duitsers... 
In februari werd Kurt Ortmann 

(PSC) voorzitter van de ,,Rat der 
Deutschsprachigen Gemein-
schaft" (RDG). Bij zijn aantreden 
legde hij veel nadruk op het belang 
van een gedegen kennis der... 
Franse taal. 

In het Belgisch Staatsblad van 
22 juni verscheen de tekst van het 

dekreet houdende goedkeuring 
van een overeenkomst tussen de 
Franse Gemeenschap en de 
Duitstalige: een vrijwillige be-
voegdheidsafstand vanwege de 
Duitsers, in ruil voor wat technische 
hulp. Met de Vlaamse Gemeen
schapwerd een gelijkaardige, heel 
wat onschuldiger overeenkomst 
gesloten op 22 mei. 

Nog in juni werd in de Kamer en 
in juni in de Senaat een ontwerp 
van wet betreffende het gebruik 
van het Duits in gerechtszaken 
eenparig aangenomen. Een zaak 
van elementaire rechtvaardigheid, 
maar niettemin een groot verschil 
met de bestaande toestand, die 
trouwens nog zo vlug niet zal ver
dwijnen. 

De wetgevende verkiezingen op 
13 oktober verliepen voor de PDB. 
de enige zelfstandige partij in die 
streek, rampzalig. Zij haalde nog 
gemiddeld 15 % der stemmen te
gen 25 % in 1981. 

Het enige Duitse dagblad in Bel
gië, het belgicistische, op Waals 
geld drijvende ,,Grenz-Echo", ver

keerde in moeilijkheden. Het is op
gevist door de Duits-Belgische 
groep Thommessen-Küchenberg. 
Of dit een Duitsere koers zal inlui
den vanwege deze met Luxem
burgse TV-plannen rondlopende 
geldmakers is allesbehalve zeker. 

Tiroler-,,dans"... 
De o.a. om haar weerbaarheid 

best gekende Duitse minderheid is 
die van Zuid-Tirol. 

Op dit ogenblik studeren 3.000 
jonge Zuidtirolers aan verschillen
de hogescholen: 1.700 te In
nsbruck en 800 elders in Oosten
rijk ; 5 a 600 aan Italiaanse univer
siteiten (vooral Rechten uiteraard). 

Zolang echter de in het,,Pakket" 
overeengekomen ..etnische Pro-
porz" (verdeling van openbare be
trekkingen volgens het aandeel 
van Duitsers, Italianen en Ladiners 
in de bevolking) niet in de werkelijk
heid is omgezet, zullen zij moeilijk 
aan werk geraken en blijft deze ver-
italiaansfaktor spelen. De huidige 
verhoudingen zien er als volgt uit: 
de Duitsers bezetten 1.632 plaat
sen van de 4.785 die hen toeko
men, de Ladiners er 73 i.p.v. 284 
en de Italianen hebben er 3.737 
binnengehaald, veel meer dus dan 
de 2.104 waar ze recht op hebben. 

Dat het Italiaanse grondwettelij
ke hof blijft pogen, Zuid-Tirols au-
tonomiestatuut uit te hollen, zullen 
we als een routine-nieuwsje ver
melden. Niet zonder belang waren 
de gemeenteraadsverkiezingen 
van 12 mei. De SVP won alles sa-

Zo lossen de Zuidtirolers hun probleem visueel op 

men wat stemmen, verloor echter 
zetels in enkele gemeenten. De uit
gesproken Duitsvijandige neo
fascisten (MSI), die hun kiesstrijd in 
het teken van de drastische verita-
liaansing hadden gezet, kwamen 
als grote overwinnaars uit tegen de 
andere Italiaanse partijen. 

De Italianen klagen er over dat 
het aantal van hun leerlingen ach
teruit gaat. Terecht. Merkwaardig 
genoeg gebeurt dit niet omdat Ita
lianen met jonge kinderen uit de 
streek wegtrekken maar omdat 20 
% der Italiaanse kinderen naar 
Duitse scholen gestuurd worden; 
omdat daar meer orde heerst en 
beter onderricht verstrekt wordt. 

Ook de Oostenrijkers mogen niet 
op beide oren slapen. In het voor
jaar bracht een blad uit Graz aan 
het licht dat Slovenen, Tsjechen en 
Polen elkaar ontmoet hebben met 
het doel, van zoveel mogelijk Duit
se plaatsnamen in Karinlië, Stier
marken en Salzburg een Slavische 
vorm (uit) te vinden. 

Men moet precies niet op weerw-
raak uit zijn om als Oostduitser 
aandacht te blijven hebben voor de 
landen in Oost- en Zuid-Oost-
Europa die zovele eeuwen lang 
voor zovele miljoenen Duitsers hei
mat waren. 

Vooral omdat er spijts alles nog 
steeds wonen, in het biezonder in 
Roemenië en Hongarije. Tijdens 
het voorbije jaar werd in laatstge
noemd land een Duitse kulturele 
vereniging gesticht te Pécs (Fünf-
kricken), in de buurt waarvan 40 % 

der 200.000 Hongaarse Duitsers 
wonen. Hongarije toont zich van al
le kommunistische landen al lang 
het meest verdraagzame tegeno
ver volksminderheden. 

De greep van Glemp 
Zelfs in Polen leven nog Duitse 

Duitsers. Kardinaal-aartsbisschop 
Glemp, zelf van Duitse afstam
ming, heeft het onrechtstreeks toe
gegeven. HIJ stelde de Duitse bis
schoppenraad voor, samen naar 
de beste metoden te zoeken voor 
de zielzorg van in Polen levende 
Duitsers. In 1984 had hij dit nog, op 
een beledigende toon zelfs, afge
wezen. 

In Kattowitz (Opper-Silezië) heb
ben 20 Duitsers de registratie aan
gevraagd van een ..Verband der 
Deutschen" met kulturele bedoe
lingen. 

De in de Bondsrepubliek wonen
de Sileziërs hebben West en Oost 
tegen de haren in gestreken met 
hun motto ..Silezië blijft van ons", 
dat tenslotte.,Silezië blijft onze toe
komst in een Europa van vrije vol
keren" geworden is. Gastspreker 
kanselier Kohl wilde hen niettemin 
geen hoop in die zin geven. 

Het belette de Poolse regering 
met. een kampagne te voeren te
gen de nieuwe postzegel ..40 Jah-
re Integration der heimatvertriche-
nen". 

Karel Jansegers 
(vervolgt) 

Misterie te meer in somber verhaal 

n m 

De werkelijkheid in Italië is altijd sterker dan 
M§ m^&^txergezoühïe potitierom^^^dat be-
"^merêpriieuw de dood van Mich^^miona af
gelopen weekeinde. De gewezen financier en 
ö a n i c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ centrum stond van de voor-
naafï^^^^^^men politieke schandalen, over
leed zè^^^jL in een gevangenis na een 
doodsstrijd van 48 uur aan cyanidevergiftiging. 

^ tNDONA, die in de Romein-
kSe Voghera-gevangems 24 

^̂  '(|ur o||4#ü|to^aakt ̂ verd 

• ' ' vèroonl^Pwegens <te oi ga - a-
tie van i ^ ^ op SH»^ Ambi c -o-
ti, dte doof,^ Nationale Bank w^ 

'"^ligedutd om Sindona's faillet 
~̂  .v^J îfficte fianca Ptwm ftsl ana 

tl|p^feri6ndiBiR]Utt t$79 tfoor 
ztjn huis in WÊ9&n wefd <:k>odge-
schoten 

Laatste „truuk"? 
Pleegde Smdona zelfmooid of 

werd hij vermoord? He! staat vast 
dat hl] heel wat Italiaanse promi-
n$filen m opspraak had kunnen 

~. Öî es5göft4i$'̂ ~attes zou vertellen 
wat hl] wist, en dat veten er belang 
bij hadden hem het zwijgen op te 
leggen. Smdona zelf zou voor hij m 

Sidona zsl met 
meer spreken. 

coma viel gefluisterd hebben dat hij 
vermoord was. Maar volgens Itali
aanse gerecftt^rtt^gen kon die be
schuldiging eer* laatste .truuk" 
van Smdona zijn, en was het moei
lijk te zten hoe tjuitenstaanders de 
k o r i ^ ^ ^ ^ a k t e Smdona, wiens 
voei^^wls'^egelde containers 
werd aangebracht, hadden kunnen 
vergiftigen 

De dood van de 65-jange Smdo
na was de zoveelste misteneuze 
episode m een verstrekkende fi
nanciële intrige op hoog niveau 
waarbi] het Vatikaan, de mafia en 
de inmiddels verboden Loge P2 
(Propaganda Due), waarvan leiden
de politici, generaals, zakenlieden, 
enz, deel uitmaakten, betrokken 
zijn 

Smdona gold m zijn hoogdagen 
als een financieel meesterbrem die 
ooit door premier Andreotti .de 
redder van de lire' werd genoemo 
Op verzoek van paus Paulus VI 
werd hij ook financieel advizeur van 
het Vatikaan en werkte samen met 
bisschop Marcmkus, hoofd van de 
Vatikaanse bank, die voor het 
ogenblik arrestatie riskeert als ht| 
het Vatikaan buiten en Italiaans 
grondgebied binnenkomt het Va
tikaan verloor miljoenen dollars m 
de operaties van Smdona wiens fi
nancieel imperium op drijfzand ge

bouwd was. Dat bleek toen m 1974 \ 
de Amenkaanse bank Frankhn ,' 
New York Corp , waarvan Smdona | 
1 n 1972 de kontrole verworven had, f 
bankroet ging in wat één van de | 
grootste Amerikaanse bankfaillise- ,̂  
menten was en waarin verschillen- ^ 
de andere Amerikaanse en ;~ 
Europese banken zware verhezen | 
ieden Smnen enkele weken waren | 
ook Sindona's andere grote hol- : 
dmgs in New York en Milaan fail- | 
liet verklaard 

Roberto Calvi J 
Het verhaal dat uit de onderzoo- ,|, 

ken naar voor kwam was mets f 
fraai Fraude onwettige transfers | 
van grote geldsommen, ven.'alsmg | 
van balansen om enorme verliezen | 
te camoufleren, witwassen van | 
mafia-getd, misbruik van vertrou- | 
wen, banden met P2 dte door het | 
Italiaanse parlement verboden f 
we rd In 1980 werd Smdona m de t 
VS tot 25 jaar gevangenis veroor- | 
deeld wegens fraude In 1984 werd t 
hij uitgeleverd aan Italië waar aan- 1 
klaĉ t̂en tegen hem liepen wegens ^ 
moord, fraude, en illegale export | 
van deviezen De Italiaanse jusli- 1 
tie dacht ook dat hy meer kon ver- | 
tellen over de dood van zijn ^ 
gewezen medewerker, de bankier | 
Roberto Calvi die in 1982 opge- J 
hangen werd aangetroffen onder ï 
een Londense brug en wiens Ban- ; 
co Ambrosiano twee maanocn ia- ^ 
ter failliet werd verklaard ; 

Smdona za! noch daarover, noch 

nen geven H O > 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 29 maart 
Z BRT1 - 16 00 
Vooreen prikje, film 
Z BRT1 - 17 05 
Internationaal l<napenkoorfestival, 
vanuit Wenen 
Z BRT1 - 18 05 
Stad op stelten, Beringen tegen Den-
dermonde 
Z BRT1 - 19 05 
Boeketje Vlaanderen 
Z BRT1 - 20 20 
Rigoletto, om te lachen 
Z BRT 1 - 21 00 
Kane en Abel, nieuwe serie 
Z BRT 1 - 23 15 
Sport op zaterdag 
Z Ned 1 - 19 00 
Countdown, pop en rock 
Z Ned 1 - 20 28 
Miami Vice, sene 
Z Ned 1 - 21 15 
Rur, praatshow 
Z Ned 1 - 22 00 
Soldier blue, film 
Z Ned 2 - 20 05 
Oh, Loril; show 
Z Ned 2 - 20 55 
Cheers, serie 
Z Ned 2 - 21 20 
U zij de glorie, koorzang 
Z Ned 2 - 21 55 
Profiel, van de,,vader van de zwakzin
nigenzorg" 
Z Ned 2 - 2315 
Die knotsgekke kerels in hun vliegen
de kratten, film 

Zondag 30 maart 
Z BRT1 - 12 00 
Urbi et Orbi, vanuit Rome 
Z BRT1 - 15 00 
Kwizien, kooktip 
C BRT1 - 15 20 
Camera op Rozemarijn, jeugdfilm 
C BRT^ - 17 00 
Rubens, schilder en diplomaat; serie 
Z BRT1 - 18 00 
Tik tak en Liegebeest 
Z BRT1 - 18 20 
Leven... en laten leven, natuurkwis 
Z BRT1 - 20 35 
Het pleintje, laatste afl 
• BRT 1 - 21 20 
Premiere-magazine, filminfo 
Z BRT1 - 22 00 
De steek-er-wat-van-op-show 
Z Ned 1 - 19 20 
Battlestar Galactica, SF-sene 
Z Ned 1 - 20 10 
De soundmix-playbackshow 
Z Ned 1 - 21 20 
Er is meer tussen hemel en aarde, be
schouwing 
G Ned 1 - 22 05 
In 't holst van de nacht, serie 
Z Ned 1 - 22 55 
Balletgala 1985 
Z Ned 2 - 19 00 
Alban, strip 
C Ned 2 - 2010 
Laurel & Hardy, om te lachen 
Z Ned 2 - 20 30 
Jonge helden 
Z Ned 2 - 21 07 
De gemeentelijke sociale dienst, dok 
info 

Linda Evans en Steve McQueen in ,,Tom Horn", het verhaal van een niets
ontziende jager op veedieven Vrijdag 4 april op BRT2 om 21u25 

Maandag 31 maart 
Z BRT1 - 13 30 
Lente in Wenen, koncert 
Z BRT1 - 15 00 
De verrijzenis van onsm heer, TV-film 
Z BRT1 - 16 10 
De Heer der vliegen, film 
Z BRT1 - 18 05 
Merlina, serie 
Z BRT1 - 18 30 
De blauwe planeet, dok serie 
Z BRT1 - 19 00 
Toerisme '86, info 
Z BRT1 - 20 10 
Het verre paradijs, serie 
Z BRT 1 - 21 05 
Villa Tempo, pop en rock 
Z BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
Z BRT2 - 20 20 
Extra-time 
Z BRT 2 - 21 35 
Het denken van Carl Gustav Jung, 
gesprek 
Z Ned 1 - 18 25 
Met Andre Van Duin in de dierentuin, 
show 
Z Ned 1 - 18 55 
De fabeljeskrant 
Z Ned 1 - 20 18 
40 Jaar wegenwacht, show 
Z Ned 1 - 21 20 
Maalstroom, nieuwe serie 
Z Ned 2 - 19 12 
Raadsvrouw tussen de soldaten, dok 
info 
Z Ned 2 - 2015 
Magnum, serie 
Z Ned 2 - 21 00 
Superwings, over vliegen 

Dinsdag 1 april 
Z BRT1 - 18 10 
Carolientje en kapitein Snorrebaard, 
serie 
Z BRT1 - 18 25 
Bassie en Adriaan, strip 
Z BRT1 - 18 30 
Er was eens... het heelal, dok strip 
Z BRT1 - 19 00 
Werken met audiovisuele middelen, 
dok sene 
Z BRT1 - 20 25 
I.Q., kwis 
r BRT1 - 20 55 
Mens Sana in Corpore Sano. 
~ BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 

Z BRT2 - 20 25 
De kleine waarheid, laatste afl 
Z BRT 2 - 21 30 
Argus, nieuwe praatshow 
Z BRT2 - 22 30 
Orgeltrip, dok serie 
Z Ned 1 - 18 55 
De fabeltjeskrant 
Z Ned 1 - 19 00 
De Cosby-show, serie 
Z Ned 1 - 20 28 
Zeskamp Cup '86 
Z Ned 1 - 21 30 
Hier en nu, info 
Z Ned 1 - 22 05 
Ander nieuws, dok 
Z Ned 1 - 22 30 
Hill Street Blues, sene 
Z Ned 1 - 23 15 
Cheers, sene 
C Ned 2 - 19 12 
Snuiters, praatshow 
Z Ned 2 - 19 37 
Kenmerk, info 
Z Ned 2 - 20 00 
Nationaal songfestival, show 
Z Ned 2 - 21 30 
Als toerist in eigen verleden, dok 
serie 

Woensdag 2 april 
Z BRT1 - 18 10 
Zeppelin, kindennfo 
n BRT1 - 18 35 
Xenon, serie 
C BRT1 - 20 10 
Namen noemen, kwis 
Z BRT 1 - 21 00 
Onze merkwaardige wereld, dok 
serie 
Z BRT1 - 21.25 
Bill Cosby show, serie 
C BRT 1 - 21 50 
Het gerucht, kunstinfo 
Z BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT2 - 19 25 
Uit je doppen, info 
Z BRT2 - 20 20 
De admiraal was een dame, film 
Z Ned 1 - 17 00 
Een wereld vol paarden, dok sene 
Z Ned 1 - 17 46 
De Smurfen, stripserie 
Z Ned 1 - 18 55 
De fabeltjeskrant en de Snorkels 
Z Ned 1 - 20 35 
Opnieuw zeg 'ns aaa, serie 
Z Ned 1 - 21 00 
De konsumentenman 
Z Ned 1 - 21 50 
Achter het nieuws, info 
Z Ned 1 - 22 25 

De speurder, serie 
~ Ned 2 - 17 16 
De grote dikke beer vertelt, strip 
_ Ned 2 - 18 30 

Sesamstraat 
Z Ned 2 - 19 22 
Van gewest tot gewest, info 
Z Ned 2 - 2010 
Nederland C, kunstinfo 
r Ned 2 - 20 55 
Het ontstaan van een opera, dok 

Donderdag 3 april 
BRT1 - 18 10 

De Smurfen, strip 
Z BRT1 - 18 35 
Rondomons, jeugdfilm 
Z BRT1 - 19 05 
Kwizien, kooktip 
Z BRT1 - 20 20 
Hoger-Lager, kaartspel 
Z BRT 1 - 21 00 
Panorama, info 
Z BRT 1 - 21 50 
Dallas, serie 
Z BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT2 - 19 25 
Oshin, sene 
Z BRT2 - 20 20 
Basketball, reportage 
Z BRT 2 - 21 50 
Sibelius-viool-wedstrijd in Helsinki 
Z Ned 1 - 19 00 
Familie Robinson, stnpsene 
Z Ned 1 - 19 25 
Ronduit-magazine, info 
Z Ned 1 - 20 28 
Bill: op weg naar zelfstandigheid, film 
Z Ned 2 - 19 12 
Muziek uit eigen land, polderpop 
Z Ned 2 - 20 25 
Maalstroom, sene 
Z Ned 2 - 21 57 
Met de Plancius naar de Orinoco-
delta, dok 

Vrijdag 4 april 
n BRT1 - 18 25 
Star Trek, SF-sene 
Z BRT1 - 20 15 
Als een wereld zo groot, waar uw vlag 
staat geplant; dok serie 
Z BRT1 - 21 15 
Goede vrienden, sene 
Z BRT 1 - 21 45 
So What?, jazz 
G BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, sene 
Z BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
Z BRT2 - 20 25 
Premiere extra, filminfo 
Z BRT2 - 21 25 
Tom Horn, western 
G Ned. 1 - 19 00 
Wordt vervolgd, stripnieuws 
G Ned 1 - 19 25 
Avro's toppop 
G Ned 1 - 20 28 
De sterkste man van de wereld, show 
G Ned 1 - 21 30 
,,S"Pionnen, sene 
C Ned 1 - 22 20 
Avro's televizier 
G Ned 1 - 22 50 
MASH, serie 
G Ned 1 - 23 15 
Karel van de Graaf, praatshow 
C Ned 2 - 19 12 
Ja, natuurlijk; natuurkwis 
C Ned 2 - 20 40 
Murder she wrote, sene 
Z Ned 2 - 21 55 
Orgelwerken, koncert 
G Ned 2 - 23 35 
Liefde is niet voldoende, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 29 maart 
Die knotsgekke kerels in hun vlie

gende kratten 

Op 13 januari 1908 legde Henn Far-
man als eerste mens ter wereld per 
vliegtuig de afstand af van 1 kilome
ter Over dergelijke luchtvaartpioniers 
gaat de film, Those magnificent men in 
their flying machines" (Ned. 2 om 
23u15) 

Zondag 30 maart 
Juliette et Juliette 
Franse film uit 1973 met o a Annie 

Girardot en Mariene Jobert Juliette 1 
wint de wedstrijd georganiseerd door 
een damesblad waarin Juliette 2 de ru
briek ,,Hartsproblemen" verzorgt On
danks hun verschillende afkomst slui
ten ZIJ vnendschap (RTL om 20 u.) 

Maandag 31 maart 
De Heer der Vliegen 

„Lord of the Flies" gaat over een 
groep Britse schooljongens die na een 
vliegtuigongeval op een onbewoond ei
land aanspoelen en langzaam tot een 
wilde horde degenereren (BRT 1 om 
16u15) 

Dinsdag 1 april 
Love Happy 
Amenk film uit 1949 met de IVIarx 

Brothers, Marilyn Monroe, e a Een 
Russische gravin is op zoek naar het 
beroemde Romanoff-halssnoer, dat 
haar in een sardieneblikje zou worden 
toegezonden Harpo, die voor het eten 
van een gezelschap artiesten moet zor
gen, heeft dat blikje toevallig ontvan
gen (Télé 2 om 21 u.) 

Woensdag 2 april 
Die Gruenstein-Variante 
Duitse film uit 1984 In 1939 zitten 

drie vreemdelingen m een Panjse ge
vangenis ZIJ werden onder hetzelfde 
voorwendsel aangehouden om hen 
daarna het land te kunnen uitwijzen 
Maar alle drie hebben zij er belang bij 
om in Frankrijk te kunnen blijven 
(Duitsl. 1 om20u15) 

Donderdag 3 april 
La Boum 2 
Het lag voorde hand dat ,,La Boum" 

uit 1980 een vervolg zou krijgen Vicis 
inmiddels bijna 16 en andermaal ver
liefd In de trein ontmoette zij Philippe, 
een 18-jange jongeman die graag bokst 
en van rockkoncerten houdt (RTBF1 
om 20u25) 

Vrijdag 4 april 
Tom Horn 
Amenk film uit 1980 met o a Steve 

McQueen en Linda Evans In 1901 ar
riveert Tom Horn in Wyoming HIJ maakt 
er m opdracht van ranchers jacht op 
veedieven Zijn metoden zijn echter wat 
te drastisch voor zijn opdrachtgevers en 
bovendien wordt hij verdacht van de 
moord op een 15-jarige jongen (BRT 
2om21u25) 

27 MAART 1986 



# > 

1 

„Komt daar 
mister Vander Bilt 
op een blauwe 
maandag met het 
verzoek of ik plaat
jes aan mekaar wil 
praten voor/7eed/o 
Roebin Hoed. Wah, 

^^^ymm natuurlijk wlllk dat. 
^ ^ ^ ^ 1 Wanneer start de 

^ ^ ^ ^ ^ ^ trein? vraag Ik 
^ ^ B ^ ^ ^ mister Vander Bilt. 

• ^ ^ ^ As ie maar wil, was 
^L B zijn antwoord. Tof-
^ ^ ^ F fe boy, die Vander 

Bilt. Ik dus naar de 
studio's. Was me dat schrikken zeg. 
Toffe bende en de girls, wah! Alle
maal fantasties. Fiksen me daar on
gevraagd een longdrinl( van het huis 
In mekaar. Vlam zeg! Ik mocht me
teen in de ether. Mister Vander Bilt 
een schuilnaam, vraagje? Uiteraard, 
vrije reedio is nog een beetje illegaal, 
moet zo blijven vind ik." 

En wat breng je zoal voor de radio, 
wou ik weten. „Eerst was dat presen
tatiewerk, maar het liep lekker en 
kreeg meteen eenpraatshow, weetje 
wel. Toffe job, keiharde Interviews 
met mensen uit de regio". 

Roedie van 
de Reedio 

Graag een paar voorbeeldjes. „Tot 
mijn beste behoort dat met de trainer 
van FC Volharding. Keiharde aanpak, 
de man beleefde de crash van zijn 
ploeg opnieuw. Wie nog? Laat es 
denken. Yeeh, de pastoor van St.-
Jozef toen de kerktoren in de fik 
stond." 

Waren er nog slachtoffers? ,,0h, 
wat een lol toen Roedie de burge
meester konf ronteerde met de bewo
ners van de Langestraat. Wat heeft 
Roedie die man eventjes In zijn blauw 
ondergoed gezet. Hoeps, toffe job 
zeg! De burgemeester dreigde ach
teraf de reedio uit de ether te halen. 
Stond op een morgen het gemeente
huis onder de stikkers van reedio 
Roebin Hoed, wah!" 

Heeft Rudi ook een idee hoe het 
publiek reageert? „Ontzettend tof, 
allemaal positief. Vlam zeg ik. Je 
moet weten wat je draait. Tijdens de 
schooluren doet Roedie het wat kal
mer aan, dan legt hij uiteraard met Ja
mes Brown op of Feargal Sharkey, 
maar Iets Vlaams, Eddy Wally. Eens 
na vieren Is het weer keihard. When 
the going gets tough, the tough get 
going, weet jewel." 

Maar ook na vieren zijn er oudere 
luisteraars? ,,Weet Ik, Roedl is niet 
dom, daarom draait hij er af en toe die 
lul van een Michael Jackson door of 
Elvis." 

Dat meen je niet, die goeie ouwe El-
vis... „De pastoor van St.-Jozef heeft 
het in mijn mikro gezegd. Roedl jon
gen, als het toch moet liever Elvis dan 
Madonna. En pastoors weten alles 
van madonna's. Die is goed zeg!" 

Heeft Rudi nooit zin in het grote ra-
dlowerk? ,,Luister es effen boy. Al
le werk op de reedio is groot werk. 
Plaatjes pluggen is niet zomaar een 
spot lezen. Dat is belangrijker dan het 
plaatje zelf. Heb je hem? Zondag 
moet je luisteren, dan brengt Roedie 
de paus op de reedio. In 37 talen oer-
bi et orbie, vanop SInt-Pieters weet 
jewel." 

Hoe fiks je dat Rudi ? „Van BRT 1, 
das de kortste weg. Clevere Roedie 
heeft de uitzending van '85 netjes op 
band en je moet al een italiano zijn om 
te horen dat er wat loos is". Mijn 
hoofdschudden maakte weinig 
indruk. 

,,Man toch, as jij mij een paashaas 
weet zitten, brengt de Roedie die op 
de Reedio... ". • 

-wïr 11 

moeyen 

Maart, je zou het hier nog niet zeggen, is een belan
grij l<e wijn maand. Veel van de l<wantiteit en kwaliteit 
aan wijn die ons straks en in de volgende jaren zal aan
geboden worden, wordt nu bepaald, zowel in de wijn
gaard als even later in de wijnkelder. 

IN de wijnstreken zie ne nu de 
boeren nog even met een kri
tisch oog door de rankennjen 

dwalen en hier en daar wordt nog 
de laatste hand gelegd voor de 
knoppen beginnen uitlopen De 
druif IS — en de boeren vinden dat 
maar best — een late uitbotter Zo 
hebben ze nog wat tijd om de win
terbewerkingen als snoei, bode-
monderhoud en bemesting af te 
werken Immers, als de knop een
maal tot een nieuwe scheut uitge
lopen IS, dan IS het enkele weken 
lang streng verboden toegang tot 
de wijngaard, want de prille takjes 
kunnen bij de geringste aanraking 
breken, met alle verhes aan trossen 
vandien 

De boer laat zijn wijngaard nu 
betijen, hoopt op veel zon, wat re
gen op tijd en stond en toeft nu zelf 
langer m de kelder Zijn de labo
analyses van de binnengebrachte 
oogststalen gunstig dan kan met 
het bottelen begonnen worden 
Welke eigenschappen worden nu 
in het laboratonum gekontroleerd "̂  
Het zijn er vijf 

Allereerst het alkoholgehalte 
dat, met zo belangrijk is voor de 
smaak, dan wel voor de houdbaar
heid Wijn met een gehalte hoger 
dan 10,5 ten honderd is met houd
baar, maar kan als jonge wijn bet 
lekker zijn Het evenwicht tussen 
gebonden zuur en alkolhol is van 
belang voor de smaak en houd
baarheid Is er te weinig zuur, dan 
IS de wijn met houdbaar 

Een beetje azijnzuur wordt altijd 
vastgesteld, maar komt het gehal
te te hoog dan moet de wijn snel ge
dronken worden, voor hij echt ver
zuurt Een laag gehalte vrij sulfiet 
beschermt de wijn tegen bakterie-
en schimmelinfekties, maar wordt 
dit te hoog dan zijn enkele glazen 
al voldoende voor behoorlijk wat 
hoofdpijn. 

Een laatste onderzoek betreft de 
aanwezigheid van kiemen die de 
wijn later kunnen bederven Zo bv 
azijnzuurbakterien of boterzuur-
bakterien die een met zo prettige 
geur afgeven 

f^MeebpeLèTL 

't Is jammer en merkwaardig. De ene week stromen 
de kaartjes en briefjes met tientallen binnen en de an
dere week ontvangen wij amper een handvol juiste ant
woorden. Dit laatste deed zich voor bij onze 120ste op
gave, waar we een stukje afdrukten van het gedicht 
,, Voor het afscheid" van Jozef Deleu. 

Onze boekenprijs gaat andermaal naar Ruth Van 
Dijck uit de Vrijheidslaan 53 te 3570 in Peer. Zij was één 
van de vier lezers die korrekt antwoordden 

LIJKBAAR moeten wij het 
iets eenvoudiger houden, 
of toch minstens,,herken

baarder" Indien WIJ tenminste mik
ken op veel reakties Alhoewel wij 
blijven beweren dat er prachtige 
hedendaagse poëzie bestaat, be
loven we nu en dan een tikkeltje 
méér traditonele gedichten te 
kiezen 

Mijn moeder was een heilige vrouw 

o daar ligt blijdschap in dien rouw 

mijn moeder was heilig, en rem, en 
zoet 
als de melk van haar borst O mijn 
moeder was goed' 
En schoon, schoon oud' Niet een 
groef in haar wang, 
haar ogen al ziel en haar woorden 
al zangi 
GIJ hoordet, gij zaagt haar, en 
vroegt, mijn vriend 

ach, jongen, waar hebt gij zo'n 
moeder verdiend'' 
En toch, gij wist nog met half wat zij 
deed 
uit verborgen zorgen, hoe hard zij 
streed 
in narigheid van haar weduwsmart, 
met een roost op 't gelaat en een 
doorn in het hart' 
Haar kinderen schonk zij het brood 
uit haar mond, 
tot het laatste bloed uit haar warme 
wond 
Mijn moeder I Zoete gedachtenis, 
beheers wat er goeds in mijn leven 
isi 

Als U weet wie dit schreef, wan
neer die dichter leefde en welke de 
preciese titel is, aarzel dan met om 
uw antwoord te sturen Naar WIJ, 
,,Meespelen (121), Barrikaden-
plein 12, 1000 Brussel 

U hebt tijd tot dinsdagochtend 8 
april 

- 1 K-
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Precies vandaag wordt in het Ontmoetingscentrum 
De Warande in Turnhout het eerste prozaboek van 
Wannes Van de Velde voorgesteld,,, 't Stad", een ver
zameling kursiefjes die Wannes schreef voor het week
blad Knack. Op het boek (een uitgave van de vzw De 
Nieuwe Maan) komen we nog wel terug, maar nu even 
een vluchtige aktiviteitenschets van de artistieke dui
zendpoot die de auteur tot een unicum in Vlaanderen 
maakt. 

W ANNES (wiens voornaam 
eigenlijk Wim is) werd in 
1937 in het hartje van de 

volkse Antwerpse binnenstad ge
boren, studeerde schilderkunst 
Nationaal Hoger Instituut voor 
Schone Kunsten van zijn vaderstad 
en was als medestichter nauw be
trokken bij de oprichting van de 
avant-garde beweginging G58 Hij 
exposeerde dan ook herhaaldelijk 
en heeft het schilderen en tekenen 
nooit echt verlaten In De Warande 
wordt nu trouwens ook een keuze 
uit zijn recent grafisch werk ge
toond Op plastisch gebred was 
Van de Velde verder werkzaam als 
een merkwaardig akwarellist, als 
snijder-beeldhouwer van Poesje-
poppen en als cartoonist van de be
levenissen van de ridderfiguur ,,Lo-
dewijk" die ook in boekvorm uitge
geven werden. 

De naam Wannes Van de Velde 
kreeg definitief wijde weerklank 
toen de kunstenaar zich als volks
zanger affirmeerde en zijn groep 
via platen en optredens (in de aan

vang o a voor VU-Antwerpen) Op 
muzikaal gebied was Wannes 
evenwel eerder al aktief als 
flamenco-guitarist die onder de 
naam Nino de Flandres zelfs suk-
ses oogstte tijdens fiestas in diver
se Spaanse steden, later ook als 
guitaar-begeleider van lessen in 
het Antwerpse Stedelijk Instituut 
voor Ballet 

Als schrijver kan Wannes terug
blikken op een literaire vriendenk
ring en zijn betrokkenheid bij het 
teatergebeuren Uiteraard schreef 
en schrijft hij liedjesteksten, maar 
publiceerde ook poëtische schet
sen die o a Paul Snoek best kon 
waarderen Straks liggen dus de 
verzamelde 't Stad-columns in de 
boekhandels, een anekdotisch 
maar innerlijk bewogen notaboek 
van een gevoelig waarnemer van 
het fenomeen stad in zijn uiterlijke 
en menselijke verscheidenheid 
Wannes Van de Velde is dus blijk
baar een kunstenaar van wiens 
veelzijdigheid wij wellicht het 
laatste nog met gezien hebben 
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Efficiëntie van ons voetbal nog maar eens bewezen... 

Essevee en 
Anderlecht bij de 
laatste vier 

Essevee Waregem en Sporting Anderlecht stootten 
vorige weel< door naarde halve finales van de Europa-
cups. Eindelijk nog eens een grote avond voor het va
derlands voetbal. Al moeten v\/e er eerlijkheidshalve aan 
toevoegen dat onze vertegenwoordigers over het ge
heel van tweemaal twee wedstrijden zeker niet door het 
geluk werden verraden. 

H AJDUK SPLIT en Bayern 
Munchen waren niet min
der sterk dan liun over

winnaars. Laat daar geen twijfel 
over bestaan. Maar het kan ander
zijds ook geen toeval zijn dat onze 
klubs vaak evenwaardige en zelfs 
sterkere tegenstanders uitschake
len. De doelgerichte efficiënte 
speelwijze van onze ploegen brak 
al menige buitenlandse formatie 
zuur op. De koele beheersing in de 
uitvoering van realistische takti-
sche koncepten heeft ons een in
ternationale reputatie bezorgd. 

Spaanse 
Brabander... 

Tegen onze klubs is niemand op 
voorhand gewonnen. Zelfs het trot
se Bayern Munchen en het zelfbe
wuste Hajduk Split niet die zichzelf 
nochtans al in de finale zagen. Bay
ern liep zich stuk op de Brusselse 
afweer nadat het vlak voor de rust 
in vijf dolle minuten k.o. was gezet. 
Absolute uitblinker was Juan Loza-
no. De Spaanse Brabander is on
getwijfeld de meest getalenteerde 
voetballer die op onze velden rond

loopt. Juan is één van die zeldza
me artiesten die nog een tegen
stander kan uitspelen. Er ligt zo
veel kreativiteit in zijn akties dat hij 
een wedstrijd op ieder ogenblik kan 
doen kantelen. Met het ouder wor
den ligt er nu ook meer regelmaat 
in zijn prestaties zodat het niet 
overdreven klinkt te spreken over 
,,het beste seizoen uit zijn carriè
re". Anderlecht heeft aan Lozano 
zowel letterlijk als figuurlijk „gou
den zaken" gedaan... 

In Waregem sloopte de tijd de 
weerstand van de Joegoslaven. 
Essevee beschikt over een fysiek 
ongewoon sterk blok. Smetje is bo
vendien de machtigste aanvaller 
van ons voetbal. Niemand krijgt 
hem tegen de vlakte, hij is zelfs met 
geen buldozer opzij te zetten. Bo
vendien schuwt hij die risikovolle, 
en daardoor gevaarlijke initiatieven 
niet. Het zal voor Waregem dan 
ook niet meevallen zijn sterspeler 
nog lang aan zich te binden. Naar 
het heet bestaat er belangstelling 

De sportweek 

Juan Lozano, Anderlechts 
Spaanse Brabander 

„Pijl" mocht 
er zijn 
IN het voorbije weekend kregen 

weg twee wielerwedstrijden 
rechtstreeks op het scherm. Zater
dag de E3-Prijs van Harelbeke en 
zondag de Brabantse Pijl van de 
mensen uit Alsemberg. Een verge
lijking van de twee koersen loopt 
per definitie mank. In Harelbeke 
wordt er jaarlijks gefietst op een tra
ditioneel Vlaams parcours. Heu
veltjes en kasseien, vaak wind en 
meestal regen. Het wedstrijdver
loop sprak zaterdag zeker niet tot 
de verbeelding. De strijd was vlug 
gestreden en Vanderaerden won 
met de handen bovenop het stuur. 
Pirard, Lammertink, Versluys, Sol-
leveld, Bomans, Lamote en Devos 
bedreigden (of hielpen) hem het 
langst. Geef toe dat de uitslag van 
een klassieker er normaliter hele
maal anders uitziet. Al was het wel 
duidelijk dat de klasrijke Limburger 
naar zijn beste vorm toegroeit en 
dat belooft voor de eerste zondag 
van april. In Alsemberg werd een 
heel ander soort wedstrijd opge
voerd. De Alsemberg moest in de 
finale herhaaldelijk worden be
klommen en een aantal cracks 
pasten, vroeger en nu, voor die hin
dernis. De ontknoping van de 
wedstrijd was een stuk boeiender 
dan daags voordien en de uitslag 
bleef tot in de laatste kilometers on
voorspelbaar. Zoals de kommenta-

tor gepast opmerkte:, ,een onder
houdend televisiespektakel". Nu 
was het Eddy Plackaert die een 
sterke indruk naliet. Het ,,ploe-
genspel" verplichtte hem evenwel 
de overwinning aan Johan van der 
Velde te laten. 

Na de Brabantse Pijl mochten 
we vernemen dat de organisatoren 
van deze wedstrijd graag het we
reldkampioenschap 1988 zouden 
inrichten. Geen gek idee want het 
parcours schijnt ons uitstekend ge
schikt voor zo'n titelkoers. Zeker in
dien men er links of rechts nog wat 
kasseien moest kunnen aan toe
voegen. Maar er zullen vermoede
lijk nog veel andere gegadigden 
zijn zodat de toewijzing wel eens 
een dure ,.affaire" zou kunnen 
worden... 

Tweeënvijf-
tigste 
HET wereldkampioenschap 

veldlopen in het Zwiterse 
Neuchatel is een regelrechte ka-
tastrofe geworden voor de Europe
se atleten in het algemeen en voor 
de onzen In het bijzonder. Eerste 
Europeaan was de Italiaan Cova, 
negende. Eerste Belg Vincent 
Rousseau, tweeënvijftigste... De 
sceptici hebben dus gelijk gekre
gen, zij het met vertraging. Dat de 
Afrikanen de wedstrijd volkomen 
beheersten (de eerste vijf plaatsen) 
was geen echte verrassing maar 
de massale afgang van onze atle
ten werd toch door niemand voor
speld. Al staat het ne wel vast dat 
de seizoenplanning in West-
Europa totaal verkeerd zit. Al de 
betere lopers zitten door hun beste 
krachten heen en zijn mentaal al 
bezig met het zomerseizoen. De 
Afrikanen daarentegen schudden 
de kampioenen blijkbaar uit de 
mouwen. Elk jaar schuiven ze wel 

Vakantiewoningen 
in gans Europa 

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

Dokumentatie gratis 

in binnen- en buitenland vbor deze 
geboren krachtpatser. Wie zal er 
zich over verwonderen? 

Sprookje... 
Maar Waregem is natuurlijk 

méér dan Smetje. De ploeg steunt 
op een stel bijzonder betrouwbare 
verdedigers en op spelmakers met 
groot loopvermogen. Essevee kan 
als geen andere ploeg de ruimte 
benutten en razendsnel toeslaan. 
Het is geen zuiver countervoetbal, 

enkele nieuwe cracks naar voor. 
Nobele onbekenden, zoals win
naar John Ngugi. 

Bij de vrouwen hielden de ge
vestigde waarden stand. Regen en 
wind konden blootvoete Zola Budd 

het is méér dan dat. Er ligt sistema-
tiek in elke aktie en de discipline in 
de uitvoering is zodanig dat nie
mand ook maar één moment ge
rust kan zijn. Dat Waregem de hal
ve finales haalt is een verrassing 
maar op zichzelf toch ook niet ver
wonderlijk. Trouwens, wie zal nu 
nog van verbazing achterover val
len indien in de halve finales tegen 
Keuln moest worden gewonnen. 
Het sprookje duurt al een tijdje 
maar niemand kan voorspellen 
wanneer het zal eindigen. 

niet hinderen. Ze was veel te sterk 
voor de konkurrentie. Gelukkig red
de Lieve Siegers hier min of meer 
onze eer. Ze eindigde elfde wat niet 
onverdienstelijk mocht genoemd 
worden. 

Deze maand 
in Sport Magazine 

De routiniers 

Voetbal: Franky Vercauteren 

De spits van Mexico: Hugo Sanchez 

De makelaar: Fernand Goyvaerts 

Wielrennen: de soigneurs 

Sean Kelly 

Auto: Jacques Laffite 

Basket: Jon Heath 

Volley: Fernand Walder 

Handbal: Etienne Paesen 

Poster: Staf Versluys 

Doping en mishandeling in de jumpingsport 

Het debacle van Boris Becker 

Nu te koop bij dagbladhandelaar: 90 fr. 

27 MAART isae 



M^j— 
Met wilde dieren en besmettelijke ziel<ten... 

Kermis, spiegelpaleis 
van het volk 

13 

Nog tot 13 april loopt in de Gentse Sint-Pietersabdij 
de tentoonstelling ,,f<ermis, het spiegelpaleis van het 
volk.'' Deze expositie werd georganizeerd door het Mu
seum voor Industriële Archeologie en Textiel (MlAT). 
Een prachtig geïllustreerde katalogus begeleidt de ten
toonstelling en blijkt ook achteraf nog een interessant 
stuk lektuur. 

Z OALS de traditie van het MI-
AT het wil, steekt ook deze 
tentoonstelling over de 

kermis weer knap in elkaar. 

Anno 1900 
Boeiende foto's en tekeningen, 

minutieuze maquettes, levendige 
wassen beelden en kleurrijke affi
ches hangen ons een beeld op van 
de sensaties die vroeger op de foor 
te beleven vielen. Er werd hiervoor 
vooral gebruik gemaakt van een 
aantal unieke fotokoliekties die ons 
de kermissfeer anno 1900 laten 
proeven: de kollektie Arnold Van
der Haegen over de Gentse foor, 
deze van Jules Martiny over de ker
mis van Luik, en een kollektie foto's 
over het anatomisch wassenbeel
denmuseum Spitzner. Hoewel het 
de bedoeling was de kermis voor
al industrieel-archeologisch te be
naderen, wordt in de katalogus 
veel aandacht besteed aan de rui
mere histonsche, maatschappelij
ke en estetische kontekst. De histo
riek van het fenomeen kermis, de 
Gentse halfvastenfoor, de esteti
sche aspekten van de kermis, en 
zelfs interviews met oude foorreizi
gers komen in de 4 artikelen van de 
katalogus aan bod. Kermis en foor, 
markt, jaarmarkt of jaarbeurs zijn 
nu wel duidelijk verschillende din
gen, maar in vroegere eeuwen wa
ren ze eigenlijk sinoniem. Sinds de 
middeleeuwen werden de jaarlijk
se dorpsfeesten opgeluisterd met 
een foor. In de eerste plaats was dit 
een middenstandsfoor, een soort 
markt of jaarbeurs. Allerhande ron
dreizende handelaars kwamen er 
in barakken hun niet-alledaagse 
waren aan de man brengen. Voor
al de produkten die anders moeilijk 
te vinden waren gingen er gretig 
van de hand: bijzondere etenswa
ren en dranken, specerijen, ge
neeskrachtige kruiden, speciale 
stoffen en juwelen. 

Wonderen 
der natuur... 

In hun zog brachten deze hande
laars amusementsbrengers mee: 
waarzegsters en toekomst
voorspellers, liedjeszangers en 
straatpoëten, dierentemmers, 
vüurspuwers, koord- en zwaard
dansers, krachtpatsers, worste
laars en andere akrobaten, goo
chelaars, wonderen der natuur zo
als reuzen en dwergen, wilde 
dieren". 

Vanaf de 18de eeuw kwam op de 
foor de nadruk meer en meer te lig
gen op vermaak. Als gevolg van de 
opkomst van echte winkels met 
een veelzijdig aanbod werd de ker
mis minder handelsfoor en meer 
amusementsfoor. Terzelfder tijd, 
eind 18de-begin 19de eeuw rea

geerden lokale overheid en hoge
re standen tegen het kermisfeno-
meen. Men probeerde opnieuw, 
zoals ook Karel V in de 16de eeuw, 
kermissen af te schaffen of ver
plicht op één dag in alle dorpen te 
laten doorgaan. De escapades van 
de volksklasse en het werkverzuim 
dat hiervan het gevolg was, was 
een doorn in het oog. Ook de ty
pisch 19de-eeuwse schrik van de 
burgerij voor de verspreiding van 
besmettelijke ziekten speelde hier
in een rol. Ondanks de talrijke po
gingen hadden deze aanvallen op 
de kermis meestal geen of slechts 
een zeer tijdelijk sukses. Integen
deel zelfs: doorheen de 19de eeuw 
kende de kermis een steeds grote
re volkstoeloop, met als echt hoog
tepunt de periode tussen 1890 en 
1925. 

Voor veel kinderen betekent kermis ook het eerste kontakt met dieren. 

Voor enkele 
centiemen... 

De industrialisatie, met op ter
mijn de stijging van de lonen en de 
toename van de vrije tijd, deden 
een grotere vraag naar vermaak 
ontstaan. Voor Jan-met-de-pet 

bood de kermis een enige de mo
gelijkheid om voor enkele centie
men een paar minuten weg te 
vluchten uit de harde dagelijkse 
realiteit in een fantastisch en bizar 
spiegelpaleis. Maar ook dit spiegel
paleis zelf veranderde in de 19de 
eeuw grondig onder invloed van de 
industriële revolutie. Met de 

nieuwste sensaties van de tech
niek en ingenieuze attrakties don
gen de foorreizigers naar de gunst 
van het grote publiek 

Allerlei bewegende automaten, 
mechanische musea en carrousel
molens met stoom of elektriciteit 
werden op de foor opgesteld 
Grootse optische spektakels na
men de toeschouwers mee naar 
verre streken met wilde dieren, na
tuurrampen en aktuele wereld
schokkende gebeurtenissen. 

Ook de recentste wetenschap
pelijke nieuwtjes werden op de ker
mis aan de gewone man kond ge
daan: demonstraties met termo-
meters, barometers, X-stralen, 
lichtbeelden en cinema maakten 
opgang op de foor van rond de 
eeuwwisseling Het meest beken
de cunosum in die reeks was het bi
zarre anatomisch wassenbeelden
museum Spitzner, dat tussen 1856 
en 1963 onze kermissen afreisde. 
Met wetenschappelijke precisie 
werden o m huidziekten, 
geslachtsziekten, een keizersne
de, een strottehoofdoperatie en 
een Siamese tweeling getoond Na 
de Eerste Wereldoorlog was de 
glorietijd van de kermis eigenlijk 
voorbij. Men zocht meer en meer 
ontspanning in de film, raaio voet
bal en wielrennen, het gevestigd 
verenigingsleven en het dagtoe-
risme. Behalve in kleine dorpjes 
verloor de kermis haar volks karak
ter Geleidelijk werd de foor de har
de gekommercialiseerde video-
spelletjes-pretindustrie van tegen
woordig CS. 

— Kermis, het spiegelpaleis van het 
volk. In de Gentse St.-Pietersabdij. 
Alle dagen (maandag niet) open tus
sen 9 en 12 u. 30 en tussen 13 u. 30 
en17 u. 30. Katalogus 400 fr. 

Johan Verminnen - Tars Lootens: 

,,Zeilers ver van huis" 
Na „Zanger zonder meer" was Johan Verminnen sa

men met zijn pianist Tars Lootens vorige donderdaga
vond in de Brusselse Beursschouwburg waar ze hun 
tweede en nieuwe muziekteater „Zeilers ver van huis" 
voorstelden. Het werd - zoals verwacht - een pittige en 
sfeervolle avond onder het tema „dromen van verre ho
rizonten kan, door de muziek en de mensen die hier in
geweken zijn kan je van hun kuituuren gewoonten proe
ven". En meteen weer een muziek-teatershow om op 
toernee in je eigen Kultureel Centrum zeker te gaan be
kijken! 

USSEN de klanktoets en op
namen voor de BRT-
televisie door zagen wij 

de gelegenheid om een vraag
gesprek los te peuteren. 

Kijkliedjes... 
WIJ: Na zeven (vette) jaren 

„elektrische kleinkunst", en ze
ven jaar optrekken met chanson-
getint werk pakte je eind '84 uit 
met een eerste produktie 'mu
ziekteater. Start van een hele 
reeks...? 

Johan Verminnen: ,,Toen we 
drie jaar geleden met twee begon
nen optreden in café-chantants 
(zoals de ,,Ti Roro" blakbij het 
Brusselse Barrikadenplein) voel
den we dat we meer tematisch 
dienden te werken. In opdracht van 
het FeVeCC staken we een eigen 
produktie in mekaar, en ,,Zanger 

zonder meer" was het eerste suk-
sesvolle resultaat. We trokken met 
, .Zeilers'' de lijn door Gevolg van 
het tematisch werken is enkele 
nummers die het bij het publiek 
goeddeden. Het uitgangspunt was 
het liedje ,,Zoveel teveel" dat ik 
reeds tien jaar geleden schreef en 
ook op plaat zette. Net zoals in 
„Zanger" is de regie in handen van 
De Prins, het is een tour-de-chant-
in-beeld geworden, waarbij de 
vormgeving erg belangrijk is, Maio 
Wassenberg tekent daar verant
woordelijk voor. Het visuel aspekt 
is er vooral om het spektakel meer 
genietbaar te maken, maar de es
sentie blijft: liedjes zingen, en dat 
moet kunnen met een gitaar of pi
ano als begeleiding. Tars is een to
venaar op dat vlak, en kwaliteit blijft 
hoofdzaak." 

WIJ: Hoe kwamen jullie aan 

het tema, .Zeilers ver van huis" ? 
Johan Verminnen: „leder van 

ons heeft zijn verdoken dromen en 
geheime verlangens naar andere 
horizonten. Bij vele mensen leeft 
de drang om zich te bevrijden uit de 
dagelijkse welbepaalde omgeving 
of uit zichzelf. De liedjes hebben 
dan ook die vlucht in zich." 

De wereld zien... 
WIJ: Is er geen tegenspraak 

tussen de titels „Ik neem vakan
tie in mijn straat", en ,,lkzou zo 
graag de wereld zien...? 

Johan Verminnen: ,,De twee 
nummers volgen elkaar op in het 
programma, en het monoloog ver-

Een zeiler 
tussen pot en pint.. 

klaart alles. Ondanks het feit datje 
geen geld hebt om naar Brazilië te 
gaan kan je ervan dromen. En kijk 
maar om je heen, ga in welbepaal
de cafeetjes of restaurants: je kan 
zo de vreemde kuituren, gewoon
ten, levenswijze en muziek proe
ven, en je kan je er nog thuis voe
len ook. Hoewel er bij ons albijd 
een regenjas meezit op het terras, 
voegt het liedje er gnnnikend aan 
toe. 

WIJ: Vreest U niet dat het pu
bliek teater komt kijken en op z'n 
honger blijft? 

Johan Verminnen: ,,Nee, de 
mensen komen met naar een to
neelstuk, maar ,,liedjes kijken", 
met teatrale aspekten. Een produk
tie met eigen dekorateur, regis
seur, professionele belichten en 
kostumier op de betaalrol. En dat 
allemaal zonder subsidies!". 

Deze tweede produktie ,,Zeilers 
ver van huis" heeft naar onze 
smaak alles mee om het suksen 
van ,.Zanger" te evenaren, en ho
pelijk worden de artistieke dromen 
van de zeilers Johan en Tars ook 
realiteit. Dat enkele nummers in het 
begin en ook naar het einde toe eni
ge overlapping zijn van de vorige 
show moet als een hernieuwde 
kennismaking of dankbare toegift 
van de artiest aan het publiek be
schouwd worden. De essentie is 
dat Johan Verminnen er in slaag
de zijn tour-de-chant opnieuw op 
een zeer aantrekkelijke wijze naar 
zijn publiek overte brengen...S.D. 
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Het partijbestuur deelt mee... 
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 24 maart 

1986 heeft algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen 
verspreid ten behoeve van de pers. 

Schoolpaktkommissie 
Wat de jongste ontwikkelingen m de 

Schoolpaktkommissie betreft wil ik het 
volgende meedelen Ten eerste wil de 
Volksunie verder loyaal konstruktief 
meewerken aan de schoolpaktkommis
sie 

In dat verband wil ik het belang van 
de konsensus, die moet bereikt worden 
onderstrepen Maar ik voeg er onmid
dellijk aan toe dat ook de regering het 
bereiken van die konsensus in zijn vol
le omvang moet respekteren Het gaat 
bijgevolg met op dat de regering zich 
voorstelt alsof zij met alleen het eerste 
maar ook het laatste woord heeft 

Buitengewoon onderwijs 
Ten tweede In dezelfde geest klaagt 

de VU met nadruk de obstruktie aan 
van de franstalige socialistische partij 
De PS hanteert het vetorecht naar on
ze overtuiging volgens een oppositie
geest Dit IS tegenstrijdig met de zo be
langrijke konsensus Dit is des te erger, 
omdat bepaalde punten op de agenda 
van de Schoolpaktkommissie hoogdnn-
gend moeten behandeld en goedge
keurd worden Jk denk hier in het bie-
zonder aan de rationalisatie van het bui
tengewoon onderwijs De direkties, de 
leerkrachten en de ouders die met dit 
buitengewoon onderwijs gekonfron-
teerd worden, wachten al jaren op een 
regeling Het is onaanvaardbaar dat de 
ontwikkeling van het onderwijs in 
Vlaanderen m het algemeen, en meer 
in het biezonder wat betreft het buiten
gewoon onderwijs, door een Waalse 
partij wordt geblokkeerd Vandaar dat 
de Volksunie haar voorstel blijft herha
len 

De nog steeds unitaire Schoolpakt
kommissie dient zo vlug mogelijk op
gesplitst m een autonome Vlaamse en 
franstalige kamer Binnen elke kamer 
moet dan de konsensusregel worden 
ingevoerd met respekt voor elke partij 
die er aan deelneemt 

Jaarlijks 10 miljard 
Ten derde De Volksunie erkent dat 

WIJ in een gewijzigde situatie gekomen 
zijn door budgettaire redenen Zij voegt 
er echter aan toe dat, om dezelfde re
denen, de budgettaire verdeling naar 
de twee gemeenschappen toe dan ook 
moet gebeuren volgens objektieve kri-
teria Zodanig dat het Nederlandstalig 
onderwijs de middelen ter beschikking 
krijgt die haar rechtmatig toekomen Nu 
worden er in het Nederlandstalig onder
wijs besparingen opgelegd, die met 
noodzakelijk zouden zijn indien er een 
rechtvaardige verdeling bestond Het 
betreft ongeveer 10 miljard per jaar die 
het Nederlandstalig onderwijs aldus 
ontbeert 

Ten vierde De VU dringt er bij mi
nister Coens ten stelligste op aan dat 
hij, m afwachting van de volledige fede
ralisering van het onderwijs, de 
gesprekken met de Vlaamse Regering 
zou aanvatten om deze onderwijsma-
teries — die nu reeds kunnen overge
heveld worden naar de gemeenschap
pen toe — ook effektief aan Vlaanderen 
en Wallonië toe te vertrouwen 

Kolen-overleg 
De Volksunie wil de diaboliek aanto

nen waarmee de Vlaamse Gemeen
schap wordt misleid De regering en de 
eerste minister doen het voorkomen 
alsof het dossier van de Kempische 

8 april om21u.30 
VU op BRT 1. 

Het VNOS-programma van dins
dag 8 april 1986 om 21 30 uur op 
BRT-1 bevat volgende onder
werpen 

— het kolentnbunaal te Genk, 
georganiseerd door het aktiekomi-
tee,,Red onze mijnen" M m v Eu
roparlementslid J Vandemeule-
broucke, prof A Verbruggen, An 
Gijsen, senator R Vandekerckho-
ve, volksvertegenwoordiger J Ga
briels, mijnwerkers en het poppen-
teater van Armand Schreurs. 

— VNOS-nieuws met o m het 
Maasforum te Maaseik 

— ,,Uit de Wetstraat" met sena
tor J Valkeniers over de sociale ze
kerheid 

— In ,,Voer op de plank" wordt 
het boek ,,Als de rekening komt" 

van Roeland Dirks voorgesteld 
— De rubriek ,,Mensen van bij 

ons" brengt een gesprek over en 
een voorstelling van de Islandsuite. 
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Steenkoolmijnen een Vlaamse zaak is 
Dit IS een valse voorstelling De Vlaam
se regering bezit dienaangaande geen 
enkele bevoegdheid en beschikt over 
geen financiële middelen om dit dossier 
aan te pakken Zowel de bevoegdheid 
als de financiële middelen, evenals de 
werkgroepen die de rapporten voor het 
kolen-overleg opmaken zijn centraal 
georganiseerd en toegewezen 

Vooraleer over financienng gespro
ken wordt, dient eerst de lat tussen 
Vlaanderen en Wallonië in verband met 
de nationale sektoren gehjkgelegd Aan 
de Waalse staalindustrie werd — bui
ten de marge van de wet van 5 maart 
'84 — 50 miljard toegewezen Gelijk
heid betekent dat voorafgaandelijk 50 
miljard ter beschikking van de nationale 
sektoren die in Vlaanderen gelegen 
zijn, en meer in het biezonder de Kem
pense Steenkoolmijnen, dient toege 
kend te worden 

Dreigende sluitingen 
Zowel de bevoegdheden als de mid

delen moeten hoogdringend gefedera
liseerd Dan kan binnen de Vlaamse ge
meenschap een konstruktief plan voor 
de KS worden opgezet en de noodza
kelijke Vlaamse solidariteit zich ontwik
kelen 

Tenslotte wil de Volksunie erop wij
zen dat, zonder deze voorafgaandelij-
ke maatregelen, het sluiten van twee a 
drie steenkoolmijnen bijna onvermijde
lijk wordt Wat zal leiden tot een derge
lijke sociale onrust dat er ook voor een 
verdere industriële rekonversie in Lim
burg geen kansen meer overblijven 

20 april: VU-Toekomstdag 

Vlaanderen: tussen 
wijk en wereld 

Op zondagnamiddag 20 apnl 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 bakens verzetten", door kamerlid Hugo Schiltz 
„Martens: de Ingestorte tunnel", door kamerlid Jaak Gabnels 
„De wijk, de wereld en Vlaanderen", door Euro-parlementslid Jaak 

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

voorzitter Vic Anciaux 

Elke VU-kaderlid is op deze VU-Toekomstdag heel hartelijk welkom 

Suksesvolle Limburgse VVM-dag 

De Limburgse 
vu-mandatarissen bijeen 

Op zaterdag 8 maart waren de Limburgse VVM-burgemeesters, 
schepenen en OCMW-voorzitters te gast te Bilzen. 

Op een werkvergadering in de voor
middag te Alden Biesen (de prachtig 
gerestaureerde landcommanderij van 
de Duitse Orde te Rijkhoven) werd de 
werking van de gemeentelijk koalities 
en de samenwerking met de andere 
frakties uitvoerig besproken Tevens 
werd er aandacht besteed aan de finan
ciële toestand van de gemeentes Na 
een eenvoudig smakelijk middagmaal, 
werd er in de namiddag doorvergaderd 
over de aksenten, die dienen gelegd te 
worden om van het VU-gemeentebeleid 
een beleid te maken, anders dan dat 
van de andere partijen De nadruk werd 
gelegd op de openheid en de dienst-

Studiedagen op 11 en 12 april a.s. 

Voor een vooruitstrevend 
Vlaams Ontwikiielingsbeleid 

Het Vlaams Internationaal Centrum 
(VIC) en de VU-leden van de EVA orga
niseren op vrijdag 11 en zaterdag 12 
apnl een studie-tweedaagse onder de 
titel.,Ontwikkelingsbeleid, anders be
keken" Het kolloquium staat open voor 
allen die begaan zijn met een voor
uitstrevend Vlaamse ontwikkelings
beleid 

Hier het programma: 

Vrijdag 11 april 
9u30 Ontvangst en verwelkoming 
lOuOO Inleiding door Neliy Maes, 

voorzitster VIC en VU-kamerlid 
10u15 Het Nederlands tweesporen

beleid door dh Van Gennep, direkteur-
generaal op Ontwikkelingssamen
werking 

11u Het Westduitse ontwikke
lingsmodel In welke mate gefederali
seerd "̂  door/? flaödefghe, Europarle
mentslid 

11u45 Een gefederaliseerd ontwik
kelingsbeleid'door J benard 

14u30 De Europese Gemeenschap 
en de Derde Wereld door Europees 
Kommissaris Natali (of zijn afgevaardig
de), ingeleid door Willy Kuijpers 

15u30 Ontwikkelingssamenwerking 
in Belgisch verband een konfrontatie 
Pannelgesprek met- staatssekretaris 
voor Ontwikkelmgssamenwerken Kem-
pinaire, M Coppieters, voorzitter-
NCOS en Jan Caudron lid VIC en VU-
kamerlid 

17u Einde 

Zaterdag 12 apnl 
lOu Een vernieuwend Vlaams ont

wikkelingsbeleid door Mark Vandom-
mele (VIC) Inleiding en diskussie 

11u Vlaanderen in de wereld naar 
nieuwe strukturen door Nelly Maes 

12u Een Vlaams aktieplan door Willy 
Kuijpers Inleiding, diskussie, goed
keuring 

13u Einde. 

De studiedagen lopen op vrijdag 11 
apnl van 9u30 tot 17u en zaterdag van 
10 tot 13u Ze gaan door in het Euro
pees Parlement, Belliardstraat 97-113 
Inschrijven zo vlug mogelijk bij Euro
parlement (EVA), Ardenne 3 04, Belli-
ardstraat 79-81 te 1040 Brussel 
(02/234 30 40) 

baarheid naar de bevolking toe Ook de 
benoemingen, de verkeersveiligheid, 
de milieuproblematiek, enz kwamen 
tersprake 

VVIVI 
NIEUWS 

Om 15 uur werd er dan een bezoek 
gebracht aan het sport- en ontmoe
tingscentrum ,,De Kimpel" te Bilzen Bij 
deze gelegenheid werden uitvoerige 
dokumentatiemappen te hand gesteld 
over het beheer van de sportinfrastruk-
tuur door de vzw sport, en het beheer 
van de kulturele infrastruktuur door de 
raad van bestuur m dezelfde gemeen
te Om 16 uur volgde een bezoek aan 
het ultra-modern kleurenfoto-
afdrukbedrijf ,,Elka", dat een 60-tal 
werknemers te werk stelt Onze manda
tarissen kregen aldus via een praktijk

voorbeeld inzicht in hoe toptechnologie 
ook in het modern Limburgs bedrijfswe-
zen tot schitterende resultaten leidt 

De vruchtbare dag eindigde met een 
biertje en een borrel in het gezellige ca-
fetana ,,De Kimpel", waar wij met zo-
velen mochten deelnemen aan de prij
suitreiking van het Limburgs Kampi
oenschap zaalvoetbal voor scholieren 
De slotsom voor alle aanwezigen was 
dat dit soort ontmoetingen regelmatiger 
moet worden georganiseerd Uit de uit
wisseling van ideeën en ervanngen kan 
zeer veel geput worden om het eigen 
gemeentebeleid nog zinvoller te 
maken 

Een eerste nieuwe afspraak werd ge
maakt voor zaterdag 10 mei a s inzaai 
,Palete" teOverpeltwaarom 14uural 

onze Limburgse mandatarissen wor
den verwacht, uit meerderheid of uit op
positie Wie belang stelt in de dokumen-
tatiemap ,beheer sport" of,,kulturele 
mfra-struktuur" te Bilzen kan deze op 
eenvoudige aanvraag bekomen bij Jo
han Sauwens, Burgemeester, Stadhuis 
te 3740 Bilzen 
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VU-fraktie in Brabantse provincieraad: 

„Handen af van 
faciliteitengemeenten!" 

De provincieraad van Brabant heeft in zijn vergadering van 4 maart 
twee franstal ige moties over Brussel verworpen. De eerste motie, 
ingediend door het FDF, handelde over het statuut van Brussel met 
de klassieke vraag naar een gewest „ a part ent iè re" en natuurli jk de 
verwerping van een paritair bestuur benevens een eis tot verhoog
de f inanciële middelen. 

Het standpunt van de Volksunie werd 
vertolkt door Richard Peelers die voor
eerst verwijten stuurde naarde Brussel
se vertegenwoordigers van de traditio
nele partijen die in dit debat schitterden 
door hun afwezigheid Hij onderstreep
te het eigenbelang voor Brussel zich op 
te stellen als een waarachtige hoofd
stad die rekening houdt met de twee 
grote volksgemeenschappen 

HIJ vroeg de franstaligen eindelijk 
eens konsekwent te zijn „Het gaat met 
op om op nationaal vlak panteit te eisen 
en te krijgen maar een gelijk&ardige pa
riteit te weigeren aan de Vlamingen te 
Brussel Het is een vaststaand feit dat 
er in dit land slechts ongeveer 4 miljoen 
franstaligen wonen tegen 6 miljoen Vla
mingen Deze minderheid kan door al
lerlei pariteitsregels, alarmbellen en 

Frans Vlaamse veertiendaagse 
De openingszitting is gepland op 

paaszaterdag 29 maart in de feestzaal 
van de vismijn Zowel de burgemeestei 
van Waten als van Nieuwpoort zullen ei 
het woord voeren, naast J Fermauten 
een verantwoordelijke van het Vlaams 
Kommissariaat-Generaal voor Toe
risme Meteen wordt ook een ten
toonstelling over dit Frans-Vlaamse 
stadje geopend Deze ekspositie blijft 
dagelijks toegankelijk, tot en met 13 
april 

Niette missen... 

De slotkantus 
van VUJO-KUL 

Het werkingsjaar 1985-86 van VUJO-
KUL wordt naar gezonde traditie af
gesloten met een daverende kantus le
dere Wij-lezer is hierop van harte uitge
nodigd 

Deze slotkantus gaat door op woens
dag 23 april vanaf 21 uur m de boven
zaal van ,,De Ton", Bondgenotenlaan 
60 (dl tegenover Alma!) te Leuven De 
toegang en het eerste vat zijn gratis 

De redaktievan ,,WIJ" houdt er aan 
VUJO-KUL geluk te wensen met haar 
maandblad ,,Wij in de KUL" dat een ge
daanteverwisseling ten goede heeft on
dergaan' 

IVIedeclelingen van 
Halle-Vilvoorde 
Arrondissementsraad 
De vergadering van maart 1986 zal met 
plaatshebben In mens er dan weleen 
vergadering van de arrondisements-
raad gepland en wel op 30 mei 1986 

Kaderblad 
Het eerste nummer van het kader

blad verschijnt midden apnl 1986 In dit 
blad wordt ook een aktiviteitenkalender 
opgenomen (opdat de afdeling reke
ning zouden kunnen houden met reeds 
geplande aktiviteiten) De afdelingen 
worden gevraagd hun aktiviteiten voor 
1986 schriftelijk mee te delen aan het 
arr sekretariaat (Moutstraat 7 te 1000 
Brussel) 

Afdelingsbestuursverkie
zingen 

Behoudens afwijking toe te staan 
door het arrondissementsbestuur die
nen de afdelingen tusse 1 april en 25 ju
ni 1986 een nieuw bestuur te verkiezen 
Het uittredend afdelingsbestuur is ver
antwoordelijk voor de organisatie van 
deze verkiezingen De richtlijnen hier
voor werden verzonden naar de afde-
lingssekretaris Daar deze verkiezingen 
moeten geleid worden door de arrondis
sementsvoorzitter (of zijn afgevaardig-
de(n) moeten de afdelingen dringend 
kontakt opnemen met de arr sekreta-
ris Stephane Rummens om een datum 
voor deze verkiezingen af te spreken 
(Telefonisch 02/269 91 47) 
Stephane Rummens, Arr sekretaris 

Niet alleen in Nieuwpoort, maar ook 
in Waten zelf worden tijdens die twee 
weken tal van boeiende aktiviteiten ge-
organizeerd 

Voor de twaalfde keer richt het stads
bestuur van Nieuwpoort een ,,Frans-
Vlaamse veertiendaagse" m Dit jaar 
wordt het stadje Waten centraal 
gesteld 

Wie geïnteresseerd is m het gamma 
van festiviteiten krijgt gratis alle infor
matie toegestuurd door de dienst 
toerisme-VVV, Marktplein 7, 8450 
Nieuwpoort (tel 058/23 55 94) 

stelsels van dubbele meerderheden, de 
demokratische meerderheid in dit land 
neutraliseren Als de Vlamingen een 
gelijkaardige tegenhanger vragen op 
de veel kleinere schaal van Brussel, kan 
dat blijkbaar met, dan ,ligt het pro
bleemanders" zegt men "Verder ver
dedigde hij het recente wetsvoorstel 
van Vic Anciaux inzake Brussel 

„Afbl i jven" 
De tweede motie werd mede onder

tekend door 2 PRL-raadsleden van de 
meerderheid Ze handelde over de 
grenzen van Brussel en de even klas
sieke eis tot raadpleging van de plaat
selijke bevolking Richard Peeters stel
de dat de grenzen van Brussel defini
tief vastliggen en waarschuwde dat 
men van Vlaams-Brabant in het alge
meen en de faciliteitengemeenten in 
het bijzonder moet afblijven 

Van zijn kant doorpnkte fraktieleider 
Joris Depre het argument van de indie
ners dat een raadpleging van de bevol
king noodzakelijk is volgens het Euro
pees Handvest betreffende de lokale 
autonomie 

Voegen we er ten slotte nog aan toe 
dat de leden van Volksuniefraktie beslo
ten hebben om voortaan elke tussen
komst te beëindigen met de zin , .Over
igens ben ik de mening toegedaan dat 
het beter zou zijn de provincie Brabant 
te splitsen I" stan PhMips, 

Sekr. VU-fraktie. 

BRABANT 
MAART 
28 HERENT: Voordrachtavond ..Brood voor Leven" over het honger-

probleem m Afrika Mark Van Dommele ondervraagt Willy Kuijpers 
en Mohamed Hassan In Jeugdklub .,De Pomp", Mechelse steen
weg 553, te Herent Aanvang 20 u Org Dosfelknng Herent 

28 HALLE: VUJO-spaghettifestijn in zaal Concordia Vanaf 17 uur 

APRIL 
1 

6 
6 

11 

12 

12 

DILBEEK: Voordracht ,,Antikonceptie vroeger en n u ' " door de werk
gemeenschap Gielis Vanden Bossche in Westrand om 20 uur 
ZUUN: Gespreksavond met Toon Van Overstraeten ,,Van Nijvel naar 
Namen" in ,,De Linde", Petrus Basteleursstraat 105 te Zuun Aan
vang 20u30 Toegang gratis Org Vlaamse werkgroep De Vrede 
vzw 
TERVUREN:21e VU-Lentebal inzaai, De Engel", tegenover de kerk 
Begin om 20u30 Vanaf 18 u kaasschotel met of zonder wijn 
HALLE: VUJO-TD indeSt-Jozefzaal, Essenbeek Deuren 20 uur 
DIEGEM: Spaghettifestijn in zaal Milde, Kerktorenstraat 22 Vanaf 
12 uur Org VU-Diegem 
TIELT-WINGE: Algemene Ledenvergadering en bestuursverkiezin-
gen m de kleine zaal van het Cultureel Centrum te Winge VU-Tielt-
Winge 
JETTE: 14e Bal van de Vlaamse Bond van Gepensioneerden in de 
zalen van het St-Pieterskollege te Jette Deuren om 19 u 
HEVERLEE: Bestuursverkiezingen vanaf 19 uur m het Provisoren-
huis van de Parkabdij Daarna (vanaf 20 u ) Vlaamse kaas- en bier-
schotel Prijs 150 fr, kinderen 75 fr Org. VU-Heverlee 

„Felix Timmermans" te Ternat 
Van 28 maart tot 14 april loopt in het 

ontmoetingscentrum De Ploter (St Kat -
Lombeek) een tentoonstelling over het 
leven en werk van Felix Timmermans 

De Vlaams Nationale Vormingskring 
en het gemeentebestuur van Ternat no
digen uit op de vooropening van de ten
toonstelling op vrijdag 28 maart a s 

Na de verwelkoming door Rony De 
Backer, vertelt Lieve Thiebaut over de 
veelzijdige persoonlijkheid van Felix 
Timmermans 

Deze vernissage wordt opgeluisterd 
door aangepast volksmuziek en over
goten door een autentieke ,,Kobe", 
door meesters gemaakt. 

V/oor nieuwe abonnees en voor wervers 

Elke week 1 gratis weekeindje 
vakantie met WIJ 

Het laatste weekeinde voor nieuwe abon
nees vliegt vandaag de deur uit. Het laatste 
van de maand mc»rt want in april zijn er weer 
drie trekkingen. 

Er bij zijn, is de boodschap! 

het was VU-ondervoorzitter 
Jef Maton die het zesde wee
keinde voor nieuwe abonnemen
ten kon toewijzen En daar viel 
de gelukkige uit de wonderdoos 
Gerd Goovaerts uit de Brussel
sesteenweg 96 te 2800 Me-
chelen die zich nnet drie gezellen 
mag opmaken voor de 
weekeinde-vakantie in Duits-
Oost-Belgie En dat 15 toch. 
graag meegenomen Morgen 
komen de wervers aan de beurt, 
maar volgende week maken de 
nieuwe abonnees weer een 
kansi 

Wie Is de 
volgende? 

Ook gij lezer kunt iemand ge
lukkig maken want de nieuwe 
WU-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 15 
maakt U als werver eveneens 
kans om een van de weekends 
voor wervers te winnen Raad
pleegvlug het lijstje van de trek-
kingsdata' 

De weekends gaan in vanaf 1 oM 1966 

V/raag vandaag aan het algemeen VU-
sekretariaat te Brussel de spelregels van 
deze gigantische prijzenregen die nog tot 
eind juni loopt. Het kan ook telefonisch 
02-219.49.30. 

Voor nieuwe WIJ-abonnees 

n Wie tussen nu en 20 juni als 
nieuwe WU-abonnee wordt inge
schreven, heeft kans om een van 
de 15 weekends te winnen 1 

Voor de wervers 

D Wie tussen nu en 20juni een 
nieuwe WU-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 

L3 Elke vrydag tot en met vrydag 
2 7 juni wordt uit de nieuwe abon
nees een winnaar geloot. 
Ééns per maand hetzelfde voor 
de wervers. 

De data van de trekkinaen 

Maart 28 maart voor de wervers 

April: 4, 11 en 18 apnl voor de 
nieuwe abonnees, 28 april voor 
de wervers 

Mei: 2, 9, 26 en 25 mei voorde 
nieuwe abonnees, 50 mei voor 
de wervers 

Juni: 6, 13 en 20juni voor de 
nieuwe abonnees, 27 juni voor 
de wervers 
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16 Wr 
Pro en contra blijven in Gentse raad 

Mist rond „Flanders 
Expo" trekt niet op 

Na de memorabele zitting van 17 februari (zie WIJ van vorige week) 
zorgde de meerderheid er voor dat ze voltallig was op de zitting van 
10 maart. Het eerste punt op de dagorde - hoe kon het anders - was 
terug de participatie van de stad in Flanders Expo, via de zeer bet
wiste „konstruktie" met het Gemeentekrediet. 

De VU-fraktie bij monde van Hugo 
Waterloos wenste de diskussie met te 
herbeginnen maar wees er toch op dat 
er mets veranderd was aan het ontwerp, 
en dit ondanks de zeer zware kritiek 
Tevens waren er nog een aantal nieu
we elementen bijgekomen in deze 
zaak zo schrapte de provincie haar 
krediet (80 miljoen) omwille van het bet
wistbaar karakter van de participatie 
Tevens wees de spreker op het feit dat 
twee andere, zeer belangrijke projek-
ten nl de Dampoort en de Heuvelpoort 
blijkbaar moeten wijken voor de uitvoe
ring van de toegangswegen en de par
king van Fl Expo 

Onregelbaar! 
De SP herhaalde eveneens haar ver

zet en verklaarde tegen te stemmen, 
zowel omwille van de grond van de zaak 
als omwille van het illegale van de voor
gestelde operatie De PVV-fraktieleider 
zag het voorgestelde projekt als de keu 
ze tussen immobilisme of progres-
sisme 

VU-raadslid Van Hoorebeke on
dersteunde de kritiek van kollege Wa
terloos en ging dieper in op een aantal 
juridische aspekten van deze zaak Zo 

blijkt zelfs dat de aanduiding van drie 
bestuurders van de stad (wel al aange
duid in de zitting vooraf' — de VU-
fraklie weigerde zo'n absurditeit zelfs 
maar te stemmen ) met eens statutair 
geregeld is en wettelijk zelfs met kan ge
regeld worden Tevens werd het VU-
voorstel omtrent een gemengde inter-
kommunale nog maar eens herhaald 

De burgemeester herhaalde zijn op-
timitische visie op deze zaak (hoe kan 
het ook anders als bestuurder van de
ze NV) en de zaak werd door de meer
derheid slaafs goedgekeurd De vol
gende 5 punten van deze korte dagor
de werden daarna vlug goedgekeurd op 
het laatste na Het werd na veel tegen
stribbelen door de schepen verdaagd 
omwille van de vele slordigheden en 
taalfouten in het ontwerp-raadsbesluit 

Milieuproblemen 
VU-raadslid De Bleecker beet de 

spits van de 10 aangekondigde interpel
laties af ZIJ ging in op een drietal milieu
problemen van de wijk Sluizeken-
Muide en Meulestede Zo is er in die 
buurt zeer zware geluidshinder rond 
een dancing, gesloten door de deputa

tie maar terug geopend door het kolle
ge In een nabijgelegen straat daaren
tegen IS er een vervoerfirma die de 
straat als opslagplaats gebruikt Op 
Meulestede is er een kolenstof-
probleem zoals m het wat verder gele
gen Oostakker Spreekster besloot met 
de vaststelling dat de volksbuurten blijk
baar tussen de plooien vallen en stel
de zich ook vragen omtrent het optre
den van de milieupolitie Andere 
raadsleden uit de betrokken wijken slo
ten hierbij aan en wezen er o a op dat 
een toepassen van de bestaande reg
lementering een aantal problemen 
ogenblikkelijk kan oplossen Voor het 
stofprobleem in het noorden van Gent 
werd er een milieu-krisisberaad ge
vraagd 

Het antwoord van de bevoegde sche
pen Wijnakker sloeg nergens op en 
bracht de drie genoemde dossiers geen 
stap dichter bij een oplossing De bur
gemeester , vervolledigde" het ant
woord met te verwijzen naar het parket 
inzake de PV's 

Opwarming... 
Van de vier overige interpellaties (vijf 

werden er terug verdaagd naar de vol
gende zittingsweek) was enkel de tus
senkomst van Temmerman ivm met het 
slachthuis nog de moeite waard Naast 
de vele eigenaardigheden en de ver
schillende tarieven die aangerekend 
worden blijft er ook de vraag wat er te 
gebeuren staat op het vlak van milieu 
en aanpassing aan de EEG-normen 
Een bevoegd studiebureau zal aange
zocht worden om het probleem (veel te 
laaf ) te bekijken Het was al na half 
twee dat de raadsleden het stadhuis 
verlieten En dit voor de opwarming 
voor het begrotingsdebat van deze 
week 

C. Brion 

SIEMENS 

Liefde voor het leven! 

Met de nieuwe Siemens WV 2760 
wasmachine wordt't beslist een lang 
durige liefde Hij wordt een trouwe 
partner voor u, vele jaren lang 
dag na dag Hij heeft dan ook 
alles meé 

• roestvrij stalen trommel en kuip, uw 
garantie voor een lange levensduur 
• grote kapaciteit (5 kg) 

centrifugeren op 350, 600 of 
800t/min 

• veel programma's waarvan 
2 spaarprogramma's, 
toets kleine was een 

temperatuur naar 
believen instelbaar 

Vergelijk... 
en kies 

1 i^ Siemens! 

OOST-VLAANDEREN 
MAART 
27 DEINZE: Monsieur Ie senateur Toon Van Overstraeten spreekt te 

Deinze, over het ,,Cirkus Toone" in het Brielpaviljoen om 20u30 Toe
gang gratis Org VU-Deinze 

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

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

29 EEKLO: Tafelen met VicAnciaux, in,.Salons Mimosa" Aanvang19 
u Warmbuffet aan 410 frp p , kinderen-lOj 280 fr Inschrijven bij 
Versluys-Van Laere (77 84 40), Oreel-Verhasselt (77 40 30), Jaak De 
muynck (77 12 47) Org VU-EekIo 

31 eAARDEGEM: 6e Eierworp op Paasmaandag om 15 u in 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: Bormsavond n a v 40 jaar terechtstelling Film en 

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

4 ZOMERGEM: Vlaamse Kring, om 20 uur, in parochiaal Centrum, 
Toon Van Overstraeten Iedereen welkom Toegang gratis 

5 GENT-BRUGSEPOORT: Kabaret-avond ,,Moereloere" om 20 u 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 Huisde Veldbloem", Hoge Averijstraat 5 Deze tentoonstel
ling loopt van 5 april tot en met 27 april 

11 GENTBRUGGE-LEDEBERG; Lentefeest VU-Gentbrugge-Ledeberg 
in Cafetaria MPI, Broeders van Liefde, Jules Destreelaan 67 Gent
brugge (laatste gebouw op Priveweg) Gastspreker Karel Van Hoo
rebeke, gemeenteraadslid Kaastafel met stokbrood aan 150 fr p p 
Inschrijvingen uiterlijk 4 april op het Sekretanaat, Weverboslaan 26, 
Gentbrugge (31 19 41) 

12 AALST:,,Vlaamse Culinaire Tafel" in feestzaal 't Kapelleke, Meu-
leschettestraat Tafelrede door Paul Van Grembergen Aanvang 
18u30 Deelname in de kosten 300frpp Inlicht bij de bestuursle
den Org VU-Aalst-Centrum 

12 BASSEVELDE-ASSENEDE: 10e Vlaams Lentebal van VU-Groot-
Assenede in de Parochizaal te Bassevelde Kaarten in voorverkoop 
60 fr Ingang 80 fr Muzikale omlijsting DJ Luc Deuren om 20 uur 

15 RUPELMONDE: ,,Japan-De uitdaging voor Vlaanderen''" Studie
avond met dia's en lichtbeelden gebracht door de heren Saenen en 
Claes van Bekaert NV In de Raadszaal gemeentehuis Rupelmon-
de te 20u Org A Verbruggenkring 

Oud-voorzitter VU-afdeling Zele overleden 

In memoriam 
Robert De Leenheer 

Wanneer een van onze dierbaren ons 
ontvallen, staan we allen even stil, 
kloptm ons hart wat sneller, en denken 
WIJ met weemoed, aan het rijk gevulde 
leven van de overledene 

Wat heeft Robert ertoe aangezet om 
steeds ten dienste te zijn van zijn 
Vlaamse Volk' Wat heeft Robert be
zield om als jonge man, boordevol am
bitie en initiatief, zich in te zetten voor 
de Vlaams-nationale beweging, voor 
zijn ziekenfonds ,,lc dien" of voor zijn 
sindikaat ,,de Unie van Hand- en 
Geestesarbeiders" "̂  Hoeveel avonden 
zou hij thuis geweest zijn ' Met zijn ge
kend redenaarstalent trachtte hij steeds 
de mensen te overtuigen of hen behulp
zaam te zijn Maar het leven is soms 
hard Mensen die ten allen tijden hun 
verantwoordelijkheid opnemen, en 
hieraan heeft Robert zich nooit onttrok
ken, worden soms slecht beloond voor 
hun inspanningen 

Wanneer Robert op 27 augustus 
1941 tot schepen werd benoemd van de 
gemeente Zele, was dit zeker met in 
ideale omstandigheden Wanneer hij 
op 4 april 1943 werd aangesteld als 
waarnemend burgemeester, waren de 
tijden nog moeilijker dan voorheen 

Steeds vooraan 
Toch heeft Robert zich op een verant

woorde en efficiënte wijze steeds van 
zijn taak gekweten Zelfs in de benar
de omstandigheden, stond hij steeds 
vooraan om het Vlaamse volk te helpen 
Maar dan kwam de bittere ontgooche
ling Voor al het werk dat was ge
presteerd, werd een genadeloze re
pressie op het getouw gezet, tot zelfs in 
Zele toe 

Het waren bange en onzekere jaren, 
vol kommer en ellende, gebroodroofd 

door de haatdragende mensen Maar 
dank zij een rotsvast geloof, werd de
ze periode overbrugd Nadien voelde 
Robert, gesteund door zijn lieve echt
genote Honorine, weerom de moed om 
verder te bouwen aan de vooruitgang 
van het Vlaamse volk Als stichter van 
de plaatselijke Volksunie-afdeling 
waarvan hij tot zijn 70ste het voorzitter
schap zou waarnemen, als medestiche-
ter van de Zeelse Belangen 

Verdraagzaamheid 
Tijdens zovele vergadenngen, zovele 

bijeenkomsten, zovele besprekingen, 
viel Robert op door zijn grote mensen
kennis, zijn grote strijdlust, zijn karak
tervastheid en zijn verdraagzaamheid 
Steeds stond fiij open voor ieders 
standpunt en zijn verzoenende woor
den waren bestendig een teken van 
vriendschap en respekt voor zijn me
demens 

Zijn eigen levenswijsheid was er één 
van kameraad- en vriendschap, want 
ondanks alle tegenspoed, bleef hij 
steeds vergevingsgezind voor zijn te
genstanders 

Dank U Robert, voor het vele goede 
sociale werk dat U voor de Zeelse ge-

. meenschap hebt gedaan 
WIJ allen zullen u missen U zult met 

alleen een grote leemte laten in vele or
ganisaties, ook uw familiekring zal het 
verlies nog het pijnlijkst aanvoelen 

Maar uw voorbeeld moet voor ons al
leen een aansporing zijn, het moet een 
dankbare herinnenng blijven, voor al 
het goede dat wij van U mochten onder
vinden 

Aan de achtbare familie bieden wij 
namens de VU-afdeling onze kristelij-
ke deelneming aan in deze rouw 

Dank U wel, vnend Robert, vaanwel 
Hubert T - Dirk BI. 
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Jaak Taghon uit Gent-Brugsepoort 

Nieuw VU-provincie-
raadslid te Gent 

De Brugsepoort te Gent, is een poli
tiek mandataris rijker geworden In de 
vergadering van de Provincieraad Oost-
Vlaanderen, op 27 februari 1986, werd 
Jaak Taghon aangesteld als nieuw pro
vincieraadslid, in vervanging van me
vrouw Adelheid De Milt-De Vleeschau-
wer uit Drongen, die om familiale om
standigheden ontslag nam uit de 
provincieraad Aldus heeft de 
Volksunie-fraktie ook een mandaat ver
worven op de Brugsepoort 

Jaak Taghon is een geboren en ge
togen inwoner van Gent-Brugsepoort 
ten bewijze hiervan het feit dat hij woont 
in de woning waar hij geboren werd, na
melijk Rooigemlaan 182 

Te Koop 
n Stencilmachien type 410 Gestet-
ner Radiowageninstallatie megafoon, 
alles m goede staat Te bevr Dore-
kenshoefstraat 7, Emblem Tel 
03/485 76 33 na 17 u 

Niettegenstaande hij reeds bijna 30 
jaar trouw lid is van de VU is hij pas 
sinds de verkiezingen van 13 oktober 
1985 met een been in de politiek 
gestapt en staat hij er nu plots met bei
de benen volop m 

Veelzijdige interesse 

Jaak Taghon is steeds een veelzijdig 
geïnteresseerd en aktief iemand ge
weest en IS dit nog Voorzitter, oud-
voorzitter, bestuurslid van verschillen
de verenigingen en organisaties met de 
meest uiteenlopende interessesfeer en 
sinds kort aktief bestuurslid van de VU-
afdeling Gent-Brugsepoort 

Beroepshalve gaat zijn belangstel
ling naar milieuproblematief, ruimtelij
ke ordening, openbare werken en alles 
wat in de meest ruime zin in verband 
staat met de sektor onroerend goed In 
tegenstelling met deze nogal zakelijk 
materie, is Jaak Taghon steeds sociaal-
kultureel aktief geweest met de nadruk 
op het sociale Sociaal dienstbetoon 
Jaak Taghon, Rooigemlaan 182,9000 
Gent Elke woensdag tussen 18u en 
19u , of na telefonische afspraak 
(091/26 41 91) 

ZO€K€RC]€ 
Trouwklederen te koop 

Lange witte trouwkleren met sleep 
Maat 36, 38, 40, alsook avondkledij 4 
trouwers in een jaar Tel 03/353 60 19, 

21-jarige jonge dame, diploma re
gentes Ned -Engels-Geschiedenis, af
gestudeerd m 85, zoekt een passende 
betrekking, bij voorkeur in het on
derwijs 

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

Alleenstaande vrouw zoekt werk als 
schoonmaaktser voor 2 uren/week met 
RSZ liefst in de omgeving van Gent 
Voor inlichtingen zich wenden O Van 
Ooteghem, Senator, A Lonquestraat 
31, Gentbrugge Tel 30 72 87 

VA VV 1940-1945 
Om tot de uitbouw van een Studie-

en dokumentatiecentrum te komen 
over de Vrijwillige Arbeidsdienst voor 
Vlaanderen (VAVV 1940-1945) worden 
oudleden van en dokumentatie over de
ze dienst gezocht Kontakt opnemen 
met dr G Strauven, Budelpoort 41, 
3590 Hamont-Achel 

VU-provincieraadslid, zelfstandige 
met kommerciele ervaring, zoekt werk 
(W-O VI) Die ,,Wij-lezer" die iets wil 
aanbieden schrijve naar prof Jef Mat
ton, VU-ondervoorzitter, Gust Desmet-
laan 11 te 9831 Deurie 

= ^ De „Dits Feest Hocïe" 
"een gezellig familie-samenzijn" ^ 

Uitersten Taalgrens samen op 12 april a.s. 

Voerense raadsleden 
in Wervil( en Komen 

De Vlaamse Kring van Wervik orga
niseert I s m de VUJO van Wervik-
Geluwe een ontmoetingsdag met de 
mensen die op de barrikaden staan van 
de Vlaamse strijd in Voeren en Komen 
Voor deze belangrijke ontmoeting heb
ben alle Vlaamse gemeenteraadsleden 
uit Voeren alsook de Vlaamse Vrien
denkring van het Komense zich reeds 
geëngageerd Voor hen kan de aanwe
zigheid van talrijke geïnteresseerden 
en simpatisanten een riem onder het 
hart betekenen Bovendien is het een 
uitstekende gelegenheid om het kanton 
Komen zowel politiek, geografisch en 
historisch beter te leren kennen 

Programma 
12 u Verzamelen op het Steenakker 

te Wervik Vertrek met de bus naar het 
Vlaams ontmoetingscentrum Huize Ro
brecht van Kassei te Komen 

12u 30 Broodmaaltijd 
13u 15 Panelgesprek over de Ko

mense en Voerense faciliteitenproble-
matiek 

14u 30 Rondnt per bus en wandeling 
op de taal- en landsgrens doorheen de 
Komense deelgemeenten (Neer-
waasten, Houthem, Waasten, Ploeg-

steert en Komen), Wervicq-Sud (Frank
rijk) en Wervik met speciale aandacht 
voor de spookweg Pecq-Armentieres, 
het graf van Robrecht van Kassei, Het 
Doevebruggetje (officiële taalgrens), de 
Huttebossen, het militair kerkhof van 
Ploegsteert (1914-'18) en andere be
zienswaardigheden 

18 u Officiële ontvangst op het stad
huis te Wervik 

19u 30 Avondfeest in het Gasthof 't 
Kapittel te Wervik 

Om de organisatie feilloos te laten 
verlopen is het noodzakelijk vooraf te 
melden aan welk programmaonderdeel 
(broodmaaltijd, busuitstap, avondfeest) 
men wenst deel te nemen Uiterste in
schrijvingsdatum IS 5 april Dit kan bij 

- Wout Maddens, Nieuwstraat 24, 
8660 Geluwe (tel 056/51 00 27) 

- Filip Simoens, Speldenstraat 123, 
8670 Wervik (tel 056/31 37 51) 
- - Werner Lernout, voorhoek, Geluwe, 

- J M Delbaere, Leopoldstraat 14, 
Wervik 
en door overschrijving van 500 fr vopr 
het avondmaal op de VUJO-rekening 
712-5600564-61, pa Nieuwstraat 24, 
8660 Geluwe 

^ Ö 

WEST-VLAANDEREN 
MAART 
27 BRUGGE: ,,De toekomst van de Vlaamse gemeenschap, de sociaal-

ekonomische situatie" door Dr Chris Vandenbroeke Uiteenzetting 
en debat Om20u in,,HuizeWitteryck", Hoefijzerlaan20 Toegang 
80 fr (dokumentatie inbegrepen) Org Trefpunt-St -Michiels 
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 
OUDENBERUG: 1 st groot Paasbal in feestzaal-taverne ,,Jan Brey-
del", BrugsesteenweglOe, Roksem Disco Zonneschijn Aanvang 
20u Org VU-Oudenburg 

28 

29 

APRIL 

12 

12 

IZEGEM: WandelingteWaregem.o I V W Verscheure Bijeenkomst 
in het Vlaamse Huis om 13u30 Org Wandelclub Vtaams Huis 
WIELSBEKE: Jaarlijks Koud-buffet in het Kultuurcentrum ,,Leieland ' 
teOoigem Gelegenheidstoespraak door Jean-Pierre Pillaert Inschrij
ving 400fr(bijJ Verfaille 056/66 76 88) Aanvang 20 u Org Vlaam
se Vriendenknng 
WAKKEN: Kaas- en Wijnavond in Hondiuspark, Oostdreef Daarna 
gezellig samenzijn Org VU-Wakken i s m arrondissement 
Roeselare-Tielt 

Frans Van der Eist te Izegem 
VSVK-lzegem Frans Van der Eist en Geert Bourgeois De aktiviteit van 
donderdag 13 maart was onder alle opzichten een sukses een grote op
komst, een goed op dreef zijnde Frans Van der Eist en een Geert Bour
geois die indnngende vragen stelde rond Van der Eist en zijn boek,. De 
bewogen jaren Mijn memoires 1920-1958" Vooraf had het Izegemse 
kollege van burgemeester en schepenen Frans Van der Eist officieel ont
vangen op het Izegemse stadhuis 

Volgende aktiviteit van VSVK, op donderdag 17april, met Chris Vanden-
broucke over ,,De toekomst van het Vlaamse volk" 
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Nelly Maes dient grondbank opnieuw in 

Grondenzwendel: 
stal moet uitgemest 

Sinds jaren heef t de Vo lksun ie de g r o n d e n z w e n d e l op de L inke
roever a a n g e k l a a g d Z e ve rheugt z ich d a n ook over de be langste l 
l ing d ie de w a n t o e s t a n d e n m de med ia (o a Ter loops) heeft ge
k r e g e n 

Door Nel ly M a e s w e r d dest i jds m de Senaa t e e n wetsvoors te l in
g e d i e n d o m de t e r u g k e e r van de g r o n d e n naar de b o e r e n d e boer op 
e e n r e c h t v a a r d i g e wi jze te rege len Dit voorste l word t m de Kamer 
o p n i e u w i n g e d i e n d 

Wtrkelijke Afmetingen 30emx22em 

40 jaar geletren gebpnantjteerir! 
40 jaar geleden werd de toenmalige Ijzertoren op een geniepige en 
schandelijke wijze gedynamiteerd deze kaakslag aan het Vlaamse volk 
zal nimmer verget«i worden Vlaamse weerbaarheid zorgde er voor dat 
vanuit de ruines van vroeger onze nieuwe Ijzertoren verrees. 

Om dit passend te gedenken, geeft het Ijzerbedevaartkonite dit jaar 
een kunstvol handgemaakt brandglasraam uit Een brëindglasraain, dat 
ontworpen is door onze Vlaamse kunstenaar Gerard Swaaiepoel, en naar 
aloude traditie handvervaardigd in een onzer beste glasateliers. 

Trots toont het ontwerp ons de bedevaardweide waar jaarlijks tien
duizenden Vlamingen telkens getuigen van hun vastberadenheid. 

Dit tafereel is geschraagd door het wapenschild van Vlaanderen en 
de provincie West-Vlaanderen die de toren herbergt. Het evokeert 
de pijlers van onze Vlaamse heropstanding <xize aziDeid in landbouw 
en nijverheid, OTize garantie voor de toekomst 

Vlaming, en daar zijn Dit brandglasraam laat ons zien wat wij zijn, 
wij terecht fier op ' 

We stellen U hierbij in de gelegenheid om door middel van bijgevoegde 
bestelkaart. Uw exemplaar te reserveren aarzel niet ' 

Het brandglasraam is verkrijc^ar in de versie met ophangketting aan 
de fHTijs van BF 2.250,-. 
Tevens is een luxe-iutvoering beschikbaar waarbij het brandglasraam 
gemonteerd is in een massief houten verlichtingskader aan de pri3S 
v^ BF 4.850,-. 
Beide versies zijn uitgewerkt in een prachtig 16-kleuFen palet. 
Alle prijzen zijn inclusief BTO en levering. 

^rnbat ik Vlaming btn 
Hiermede verzoek xk U mijn reservering te willen noteren voor het 
brandglasraam "Cmdat ik Vlaming ben", 
(aanduiden a.u.b.) ; 

ex in basisversie met ophangketting aan BF 2.250,-/stuk. 
ex in luxeversie gemonteerd in massief houten verliditungs-

kader aan BF 4.850,-/stuk. 

Leveringstemijn + 4 weken. 

Haan : Voornaam : 

Woonplaats 

Straat : 

Postcode : 

Datum : Handtekening • .. 

Invullen in drukletters a.u.b. en opsturen naar : 
Aktie cmdat ik Vlaming ben - St. Jobstraat 36 2410 Herentals 

Het voorstel van de Grondbank werd 
door ons reeds jaren verdedigd als Wa 
se oplossing door DOLSO en de Inter 
kommunale Maar precies daar heeft 
men liever de wantoestanden laten 
aanslepen Het voorstel Lenaerts dat 
nog met in ons bezit is zal wellicht een 
wijziging van de pachtwet noodzakelijk 
maken Die pachtwet was al jarenlang 
in bespreking inde Kamer De Boeren 
bond IS er tegen dat afwijkingen van de 
gebruikelijke regeling in de pachtwet 
worden opgenomen 

Van bij het begin was ervriendjespo 
litiek in het spel Terwijl wij daarin met 
zoveel woorden bijgetreden door de 
Boerenbond het behoud van onze 
landbouwgronden verdedigden werd 
door de bemiddeling van Boerenbond 
en CVP mandatanssen gezorgd dat be 
paalde mensen wel uitgewonnen of on 
teigend werden Of is het toevallig dat 
onder de gegadigden een vroegere 
CVP schepen te Kieldrecht eenhuidi 
ge CVP schepen van Beveren een 
CVP provincieraadslid van de Boeren 
bond voorkwamen ' op die manier werd 
hetovergrotedeel vande voor socia 
Ie redenen ter beschikking gestelde 
kredieten opgesoupeerd Debetrekke 
nen hebben voortgeboerd zoals dat na 
onteigening meestal het geval is ver 
mits de eigenaar met steeds onteigend 
was liep ook de pacht verder 

Als de opbrengst van de grond aan 
37 000 fr bruto per hektare mag ge 
schat worden dan hebben de bevoor 
deligden heel wat kunnen verdienen 
(37 000 X 642 ha = 23 754 000 fr per 
jaar) Als voordeel m natura kan dat 
tellen 

Kapers op de kust... 
Geen wonder dat boeren wiens 

grond en hoeve wel werd afgenomen 
zich slachtoffer voelden Geen wonder 
ook dat met achterdocht werd gekeken 
wie wel en wie met mocht voortdoen 
Geen wonder ook dat de middenstan 
ders van Doel (dat toen dezelfde purpe 
re kleur had op het gewestplan als de 
omringende grond) zich ronduit gedis 
krimmeerd voelden Ik heb toen met 
hen geëist dat ze zouden kunnen ontei 
gend worden voor de purpere kleur ver 
dween 

Maar de CVP zag het anders Met 
veel tamtam werd de lijn de Bondt ge 
trokken en niemand kon nog op ontei 
gening om sociale redenen een beroep 
doen 

Bovendien is er een nieuwe evolutie 
aan de gang Gronden werden onder 
verhuurd en soms bewerkt van uit het 
buitenland 

Er IS ook een ware jacht bezig door 
een paar mensen om met alle middelen 
zoveel mogelijk gronden in handen te 
krijgen De eigenaars die meer krijgen 
dan van hun oude pachter zien daar wel 
brood in Ook als de pachter de gron 
den wegens zijn leeftijd toch moet laten 
liggen verschijnen de kapers op de 
kust ZIJ kunnen blijkbaar op de be 
scherming rekenen van DOLSO Ook 
het schandaal van de opgespoten gron 
den die met een nieuwe bouwlaag wer 
den bedekt en in kuituur gebracht blijft 
een duistere zaak De CVP moet van 
daag de heilige met komen uithangen 
maar in eigen midden de stal eerst uit 
mesten Nelly Maes 

Voor verdere informatie 
03/776 49 74 

OCMW van Nijlen 
Het Openbaar Centrum voor 

Maatschappelijk Welzijn van Nij 
len maakt bekend dat volgende be 
trekking te begeven is aanwerving 
voor een jaar op proef waarna be 
noeming in vast dienstverband een 
halftijdse betrekking van gezms- of 
bejaardenhelp(st)er. 

De aanwervings en benoemings 
voorwaarden kan men bekomen bij 
de Heer Sekretaris van het OCMW 
Nijlen Louis Schoofs Kessel dorp 
54 te 2508 Kessel (Nijlen) tel 
03 48012 87 ofOS 480 56 76 

De eigenhandig geschreven kan 
didaturen dienen aangetekend ge 
richt aan de Heer Voorzitter van het 
OCMW Nijlen VAN CAMP Bruno 
Ringstraat 15 te 2508 Kessel (Nijlen) 
uiterlijk voor 15 april 1986. 
Namens het OCMW van Nijlen 
De Sekretaris De Voorzitter 
L Schoofs B Van Camp 

(Adv 54) 

ANTWERPEN 
MAART 

27 HERENTHOUT Voordracht over zijn werk bij het Pallieterke L H 
Cotvooghel m het Molenhuis Molenstraat 50 te Herenthout om 20 
uur Org Vlaamse Kring Netevallei FVK Antwerpen 
BORGERHOUT Ledenvergadering in zaal De Passer Turnhout 
sebaan 34 te Borgerhout Gastspreker Erwin Brentjens Aanvang 
20u30 Org VU Borgerhout 
LIER VUJO fuif in zaal Pnns Kardinaal Org VUJO Lier 
BORNEM Tentoonstelling in De Bron Kapelstraat 71 Metteke 
ningen en aquarellen van Dirk De Lamper en Glas en glasramen van 
MarcSaerens Inleiding op 28/3 door MauritsCoppieters Ook op 29 
30 en 31 maart Org Vlaamse Kring 
WUUSTWEZEL Film en dia avond over Zuid Afnka in beweging 
Sprekers zijn Michiels en Bert Hulselmans In de parochiezaal te 
Sterbos Wuustwezel om 20 uur Org Vlaams nationale Kring Wuust 
wezel 
WOMMELGEM Paasfeest voor kinderen van onze leden In Den 
Klauwaertom14u (ookvoorvolwassenenzi jnerkinderf i lms warm 
aanbevolen) Org VU Wommelgem 
WAARLOOS-KONTICH Nacht van TAK in zaal Berkenhof te 
Waarloos Aanvang 20u Kaarten 100fr Platenruiter De Pitte In 
lichtingen bij Marleen Bryssinck (03/828 95 46) en Erwin Brentiens 
(03/457 72 40) 
SINT-AMANDS Deelname aan Rommel en folkloremarkt door 
de Emmanuel Rollierknng Onze kring verzorgt een Foto show Mo 
gelijkheid tot aankoop door het publiek 
WIJNEGEM VU VUJO kraam op dejaarmarktteWijnegem ten voor 
dele van de afdelingsvlag Kom eens langs en steun onze aktie' 

APRIL 

5 EKEREN. Sociaal dienstbetoon door VU Ekeren inzaai De Boter 
ham Veltwycklaan 23 Van 13u30 tot 14u30 

5 NIJLEN Filmavond met TAK rond amnestie Inzaai Kempenland 
Inkom 50 fr Org VUJO Nijlen 

6 SINT-KATELIJNE-WAVER Arr aktiedag tegen de dienstplichtver 
lenging in de parochiezaal Elzestraat Aanvang 14u tot Orq 
VUJO 

6 WOMMELGEM Dienstbetoon in Den Klauwaert van 11 tot 12 uur door 
Marie Louise Van Eester 
RIJKEVORSEL-MERKSPLAS Grote internationale Play backshow 
in de parochiezaal te St Jozef Rijkevorsel I e prijs 5000 fr 2e 3000 
fr en 3e 2000 fr Org VU Rijkevorsel Merksplas 
PUTTE-GRASHEIDE 3deBreugelavondinzaal VanderBorght 
Mr VanderBorghtstraat lSOtePutteGrasheide Deelname 250 fr 
Aanvang 20 uur Inschrijvenbij JonsHalsberghe015/23 44 33 Org 
VU Groot Putte 

28 

28 
28 

28 

29 

29 

30 

31 

12 

12 

— UITGEVERIJ ETNIKA — 

HULDEBOEK 1940-1945 
Luxe uitgave — verschijnt in juni 1986 

INHOUD 

FORMAAT 

PRIJS 

— 31 bladzijden gedichten 
— 31 bladzijden pentekeningen 
— 12 bladzijden foto's 
— 25 bladzijden dodenlijsten 

gevallen, vermiste, neergeschoten 
en vermoorde kameraden 

21,5 X 27,5 cm staand 
genaaid gebonden — zwart brillanta linnen 
met stempeling op voorplat en rug in zilver 
voorzien van stofwikkel 
officiële verkoopprijs 750 fr 
bij voorintekening tot 1 juni slechts 650 fr 

ff WEE DE OVERWONNENEN I * 

325 bladzijden tekst + foto s 
Officiële verkoopprijs 650 fr 
INHOUD 

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 krijgsgevangenschap 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 Ó? 
— -I-verzending buitenland 150 fr ^ 
Delen 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 en Liederboek uitverkocht I 
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Rouw bil VU-Lummen 
Op zondag 2 maart overleed Diseré 

Rodiers in zijn 74-ste jaar. Vorig jaar 
vierden w\ nog samen zijn gouden hu-
vi/elijksjubeleum. Nu w/aren we echter 
allen zeer verrast, daar hij steeds als de 
stoere, ietwat ruwe boer door het leven 
ging. Daardoor gebeurde het meer
maals dat zijn schampere scherpe uit
spraken hard overkwamen bij hen die 
hem minder goed kenden. Zijn vele 
vrienden wisten echter wel beter, want 
,,Dis" droeg het hart op de juiste plaats. 

Daarvan getuigenden de talrijke aan
wezigen bij de uitvaardplechtigheid, 
evenals de eenvoudige woorden op het 
doodsprentje: 

Als ik sterf, 
sluit dan de ramen van mijn ogen. 
Doof in de hoek de late lamp 
wachtend op de grijze morgen 
die overgaat in het eeuwige licht. 

Als ik sterf, 
leg op mijn graf 
alleen het eeuwig groen der 
dennebomen. 

Als ik sterf, 
gooi dan de stille, trouwe duiven 
de laatste resten van mijn brood. 

VU-Lummen betuigde haar innige 
deelneming aan de familie met een 
bosje gele rozen. 

VUJO: spaarboekjes niet belasten! 
tastend herstelbeleid wil men voor de 
zoveelste maal afwentelen op de voor
al in Vlaanderen wonende spaarders 
(65 %). 

Deze maatregel bevordert de kapi-
taalvlucht uitgerekend nu het rende
ment op spaarboekjes hoger ligt dan de 
inflatie. Of wil minister Eyskens de door 
de verzuilde spaarkassen aangekon
digde spaarboekjesoorlog in hun plaats 
beslechten? 

Verbaasd namen de Volksuniejonge
ren kennisvan het ontwerp van KB, in
gediend door minister Eyskens, tot de 
invoering van belastingen op spaar
boekjes. 

Op het moment dat de publieke opi
nie geschokt is door de miljardenfrau
de van Kirschen getuigt het van een 
wansmakelijk cynisme om maatregelen 
te nemen op kap van de kleine spaar
der. De afwezigheid van een door-

LIMBURG 
MAART 

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

APRIL 
11 

15 

BREE: Zangstonde met vooral A. Preud'homme-liederen (als hulde) 
en voorbereiding op het VI. Nat. Zangfeest. Leiding Jef Geebelen. 
Om 20u in Café Cambrinus, Org.: IJzerbedevaartkomitee Bree. 
MUNSTERBILZEN: Bestuursverkiezinen in café Bloemenhof om 20 
uur. VU-Munsterbilzen. 

M^ 19 

vu- Munsterbllzen aktlef 
Meer dan 250 leden, dat wil wat zeg

gen voor een kleine gemeente als 
Munsterbilzen. Een zeer aktief bestuur, 
met zeer duidelijke en volle inzet voor 
de kleine en vele problemen van de klei

ne man in de straat, buurt en wijk, pro
blemen die dan gezamelijk in het 
bestuur worden besproken. Met dit re
sultaat kan men leden maken, en dit 
doet het bestuur van Munsterbilzen. 

Trekpaard blijft het sympatleke ge
meenteraadslid Clement Huygen, in 
overleg met het bestuur en de gemeen
telijke overheid. 

Lees deze week in JEAN-MICHEL FOLON IS OVERAL 
In de metro. Op hel autosalon. Op postkaarten. Opa/fiches. 
Op covers van lijdschriften... Zes jaar hunger en daarna hel 

grote sukses. Gerrit Six had een gesprek met hem. 

F E E S T E L I J K E K I N D E R E N 
In de lente worden kinderen in hel nieuw ge.'iioken, voor hun 
eigen feest of voor dal van iemand anders. Komhineren mei 

kinderkleren maakt van hengels op hel eerste gezicht keurige 
kinderen. 

MET DE ZEE VOOR DE BOEG 
Mensen die graag dobberen over oceanen en hun krachten 

willen melen met die van de natuur, ver hoefden we die 
zeilfanaten niet te zoeken. Eén stuurde ons een reisverslag, de 

andere is één van onze modefotografen. 

Z W O E L A L S H E T R I J K E L E V E N 
., Vanderbill" heel hel nieuwste prestige-parfum. Een geur die 

hel turbulente, mondaine en dure leven moet weerspiegelen van 
een van 's werelds rijkste vrouwen : Gloria Vanderbill. 

W I J W I L L E N A V O N T U U R 
Nu we filter zijn dan ooit. willen we die lichaamskondiiie ook 

ergens voor gebruiken. Hel avontuur lokt ver en hoog. 

DE ERFENIS 
VAN EEN VERFIJND ECHTPAAR 

David en Alice van Buuren beschouwden wonen als een vorm 
van kunst. Met allergrootste zorg en toewijding maakten zij van 

hun huis in Ukkel een tempel van de art deco. 

LICHTE GERECHTEN 
VOOR EEN VROEGE LENTE 

Jean-Pierre Mulysse van het eethuis Marquette in Marke. 
creëerde voor Weekend vier lichte gerechten om de lente ie 

vieren. 

VIJF MIUARD HELDERZIENDEN 
Hel zogenaamde zesde zintuig is een doodgewwm 

kommunikaliemiddel en waarnemingsvermogen waarover elk 
mens beschikt. Weesje eigen helderziende, dan hoefje er geen 

meer te raadplegen. 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 

Aanbevolen huizen 
Loodgieter 
Dakwerken 
Veranderingswerken 

ALPANROOF Amerikalei 237 
2000 Antwerpen 

Tel, na 19 u.: 03-238.88.40 

ZINK • LOOD - KOPER - P.V.C. 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 

GELD 
Onnniddellijk te bekennen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
TeL 02-582 13 12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

q : ^ ^ STUDIO 
• J - A ^ D A M N 
02-428 69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/archilektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraal 36, 
1090 Brussel 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukker i j t ype - o f fse t 
fabrikat ie omslagen - zakonrislagen 

rn igrost raat 128, 9328 d e n d e r m o n d e - s c h o o n a a r d e 
tel . 052-42.33.04 - 42.39.16 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meube l 

Groenstraat 84. 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 
Open van 10 tot 19u 30 Zondag en maandag gesloten 

KEUKENS - SANITAIR 
V E R W A R M I N G 

V A N DER C R U Y S 

Assesteenweg 65. Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

F R A N S S E N S OPTIEK: 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08,96. 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235,6475. 

ESOX 
S T A N PHIL IPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Import • Export 

K L E D I N G LENDERS 

Sint-Damiaanstraal 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

verzeker u goed 
en toch... 
goedkoper! 

eyxate' 
' d u s ? ?' tOllKASSC 

PVBA 
J. BORREIV IANS-COCK 

& K I N D E R E N 
Algemene Bouwondernemingen 

Gonisestraal 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41 2589 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

G E O R G E S DE RAS PVBA 

Autocars, autobus. 
ceremonie wagens. 

bografonisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-21 36 36" 

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

G U I D Ü N U Y T T E N S 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

Houtzagerij 
DE R O O S E N V . 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 
AFD OKEGEM • 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054-33 11 49 
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Radio-journalist Jef Lambrecht: 

„Wij kennen onze eigen 
gescliiedenis niet!" 

Radio-journalist Jef Lambrec 

„Wij Icennen 
gescliiedenij 

Brussel. —,,Peter Stuyvesant. The man who foun
ded New York in 1653". Deze tekst staat sinds jaar en 
dag op elk pakje sigaretten van het gelijknamige merk. 
Historici zijn het erover eens dat deze bewering fout is. 

BRT-radio-journalist Jef Lambrecht laat het daar niet 
bij. Vorige maand werd bekend dat hij een proces in
spant tegen deze sigarettenfabrikant. Een juridisch 
spelletje, of steekt er meer achter ? 

Jef Lambrecht ,, Het ruikt naar oneerlijke konkurrentie''' 

J EF LAMBRECHT werd ge
boren in het Westvlaamse 
Avelgem en is 38 jaar Hij 

studeerde politieke en sociale we
tenschappen evenals sociale en 
kulturele antropologie aan de KU 
Leuven Toen hij in 1978 op de BRT 
belandde had hij reeds allerlei en 
zeer uiteenlopende jobs gedaan 

Al acht laar is Lambrecht een 
vertrouwde stem door de nieuws
ether, maar zijn (visuele) bekend
heid nam toe sinds hij deel uit
maakt van het populaire program
ma ,,Namen Noemen" 

Een gesprek met deze zacht-
pratende, pientere en pretentielo
ze journalist Die, nota bene, wel si
garetten rookt Al houdt hij het bij 
zelt-gerolde 

WIJ: U spant een proces in te
gen het sigarettenmerk Peter 
Stuyvesant. Hoe komt U daarbi|? 

J. Lambrecht: ,,Bi] toeval vond 
ik in een tweedehands-boeken-
winkel een merkwaardig franstalig 
boekje van ene Goffin dat in 1943 
werd uitgegeven te New York, on
der de titel,, De Pierre Minuit a Roo
sevelt" Tot mijn stijgende verba
zing las ik daarin een eigenaardige 
versie over de ontstaansgeschie
denis van New York Iets wat mij 
volslagen onbekend was 

Daarin wordt verteld hoe een 
groep van 32 Henegouwse arbei
ders met het schip,,De Nieuwe Ne
derland "in 1624 vanuit Leiden ver
trokken zijn In opdracht van de 
West-Indische Compagnie moe
sten ZIJ de oevers van de Hudson-
nvier kolonizeren Een achttal van 
hen zijn in Manhattan gebleven en 
zijn dus eigenlijk de eerste kolo
nisten van New York Zij waren de 
eersten die zich daar met vrouw en 
kinderen hebben gevestigd, aan 
landbouw zijn beginnen doen, aan 
handel, enz 

Hetzelfde boek verhaalt tevens 
dat die West-Indische Compagnie, 
opgericht in 1621, de kroon op het 
levenswerk was van Willem Usse-
lincx Een Antwerpse groothande
laar die ook godsdienstvluchteling 
was en die het idee voorstond dat 
de pas geboren republiek van de 
Nederlanden in overzeese gebie
den, dus ook in Amerika, de Span
jaarden de pas moest afsnijden En 
die daarom ook grote belangstel
ling had voor de reis van Hudson 
De monding van de rivier, waaraan 
Hudson later zijn naam verleende, 
was reeds 100 jaar eerder ontdekt 
door de Italiaan Verrazano, naar 
wie trouwens een brug genoemd is 
in New York Usselincx schreef 
trouwens de statuten van die West-
Indische Compagnie, die vooreen 
groot deel gefinancierd werd met 
Antwerps kapitaal Of beter uitge

drukt met kapitaal van uit Antwer
pen weggetrokken godsdienst-
vluchtelingen " 

Vlaamse brains 
en kapitaal 

' 'In verband met de reis van Hud
son IS het vermeldenswaard dat 
Plancius, een kartograaf uit leper, 
de eerste kaarten getekend heeft 
van New York Ook andere Vlamin
gen speelden een belangrijke rol 
waaronder Van Meeteren naar wie 
een van de Antwerpse kaaien is ge
noemd Het zijn Hondius en Plan
cius die Hudson ervan hebben 
overtuigd om zich ten dienste te 
stellen van de Oost-Indische Com
pagnie 

In die zin is de kolonizenng van 
het latere New York echt een 
Vlaams-Waalse onderneming ge
weest, de elementen brains en ka
pitaal waren Vlaams Het toenma
lige Vlaanderen bezat de mogelijk
heden om een wereldimpenum uit 
te bouwen groot intellekt en veel 
kapitaal Denk maar aan de oprich
ting van de eerste Beurs in Antwer
pen Henegouwen was in vergelij
king daarmee een achtergebleven 
gebied, agrarisch en met veel han
denarbeid Het waren dus de arme
re godsdienstvluchtelingen uit Wal
lonië die bereid werden gevonden 
om, vanuit een kulturele omgeving 
die hen tenslotte vreemd was (Lei
den) naar een plaats te trel<ken 
waar zij een nieuw leven konden 
beginnen Naar Amerika 

ZIJ hadden daartoe reeds een 
eerste poging ondernomen door 

een verzoekschrift te richten aan 
de Britse regering, met het verzoek 
zich te mogen vestigen in Virginia 
De namen van die kolonisten zijn 
bekend door dit petitionement De 
Britse regering heeft dit geweigerd, 
omdat ZIJ zich met akkoord kon ver
klaren met de voorwaarden die de 
kolonisten-in-spe stelden 

De West-Indische Compagnie 
kon dit wel, en daarop zijn zij dan 
vertrokken " 

WIJ: Zijn uw bronnen bestand 
tegen de noodzakelijke histori
sche kritiek? Bent U zeker van 
uw stelling? 

J. Lambrecht: ,,Absoluut De 
historici zijn het over de ontstaans
geschiedenis van New York eens 

Weet U dat het provinciebestuur 
van Henegouwen in 1924 een 
nagedachtenis-steen heeft laten 
oprichten in een New Yorks park, 
300 jaar na de aankomst van de 
eerste kolonisten ' Ik refereer ook 
naar een reusachtig wandtapijt van 
Floris Jespers dat hangt in de City 
Bank langsheen de Wall street, 
met als opschrift,, Walloons en Fle
mings landed on Manhaften Island 
in 1624, who founded the City of 
New York which they called Novum 
Belgium" 

Mag ik eveneens verwijzen naar 
een toespraak die de konsul-
generaal van België in 1975 hield 
voor de Kamer van Koophandel 
waann hij protesteerde tegen de 
wijziging van de stichtingsdatum in 
1625, daar waar het 1624 moet 
zijn'^ 

Daarnaast heb je uiteraard het 
klassieke historische matenaal " 

Nederlands 
in Manhattan 

WIJ: Hoe is de verwarring met 
Peter Stuyvesant gegroeid? 

J. Lambrecht: ,,Op de pakjes 
staat dat Peter Stuyvesant New 
York heeft gesticht in 1653, dit is 28 
jaar na de officiële stichtingsda
tum Want New York aanvaardt 
thans als stichtingsdatum 1625 

Tot vóór 1975 hield New York 
zelf 1664 aan Dit is het jaar waa
nn Peter Stuyvesant — die de vier
de en laatste goeverneur-generaal 
was van de West-Indische Com
pagnie in wat toen,,Nieuw Amster
dam" heette — heeft moeten kapi-
tuleren voor de Engelsen Waar
door ,,Nieuw Amsterdam" ook 
New York werd Stuyvesant moest 
toen de stad, die ondertussen uit
gegroeid was tot een plaats van 
groot strategisch belang, overlaten 
aan de Britten 

De eerste goeverneur-generaal 
was een man van Waalse afkomst, 
nl Pierre Minuit (Peter Minnewit), 
een boerenzoon uit Waals-
Brabant Hij was het ook die Man
hattan in 1626 van de Indianen 
heeft gekocht voor 24 dollar " 

WIJ: U spreekt van „Novum 
Belgium" en verder van „Nieuw 
Amsterdam"? 

J. Lambrecht: ,,Novum Belgi
um" was de naam die werd gege
ven aan wat door de Waalse kolo
nisten werd ingepalmd Wat eigen
lijk ,, Nieuw Nederland'' betekende, 
want ,,Belgica" werd in de 17de 
eeuw gebruikt voor ,,De Nederlan
den" Het feit dat het Latijns was, 
verwijst naar de Zuidelijke Neder
landen De bestuurstaal in de nieu
we kolonie Manhattan was aanvan
kelijk nochtans Nederlands' Toch 
was de benaming Latijn Maar dit 
houdt verband met het feit dat het 
in de beginjaren in hoofdzaak 
Waalse kolonisten betrof 

Daarna is de naam geleidelijk 
geëvolueerd De zegels van de 
stad bewijzen dit Het oudste da
teert van 1626 en heette,, Novii Bel-
gii" In 1654, het jaar waann de 
stadsrechten verworven werden, 
veranderde dit in,, Sigilum Amstel-
lo Damnensisin Novo Belgio"(het 
zegel van Amsterdam in Nieuw 
België) 

De enige verklanng voor de da
tum op de pakjes (1653) lijkt mij dat 
in het jaar nadien, in 1654 precies 
die stadsrechten werden ver
leend " 

WIJ: Waarom heeft men dan 
die foute bewering op dit bepaal
de sigarettenmerk geplaatst? 

J. Lambrecht:,,Daar/)eb//(/7ef 
gissen naar U weet dat er in New 
York een zeer machtige Hollandse 
lobby bestaat, die voor een deel 
bestaat uit afstammelingen van de 
oude families, waaronder Roose-
veldt Goffin beweert trouwens dat 
Rooseveldt een Zuidnederlander 
was en geen Hollander 

Die tekst op de pakjes bevestigt 
de myte, het geloof dat New York 
door Nederlanders is gesticht De
ze boodschap wordt voortdurend 
herhaald, waardoor iedereen deze 
leugen nog gelooft ook Deze my
te komt zeer goed uit voor de Ne
derlandse belangen Maar dit ruikt 
naar oneerlijke konkurrentie " 

WIJ: Kreeg U reeds een reak-
tie van de betrokken firma? 

J.Lambrecht:,,Neen Alhebik 
vernomen dat een public-relations-
verantwoordelijke gepoogd heeft 
mij te bereiken " 

WIJ: U bent onvermurwbaar? 
J. Lambrecht: „Ik wil het proces 

inleiden op 4 juni Ik heb een ulti
matum gesteld, in de hoop de zaak 
in der minne te regelen Maar wat 
er ook van komt, deze tekst moet 
verwijderd worden van die pakjes' 
Omdat ze onjuist is " 

,,The Belgian 
Window" 

WIJ: Hebt U nog soortgelijke 
plannen op andere terreinen? 

J. Lambrecht:,,Er/szoi/ee/ Ik 
konstateer dagelijks dat wij onze ei
gen geschiedenis met kennen, wat 
ons heel dikwijls parten speelt Wij 
kunnen wat dit betreft veel van de 
Hollanders leren Wij zijn heel vaak 
slechte publiciteitsagenten, omdat 
WIJ met exploiteren wat wij aan 
historische traditie hebben " 

WIJ: Hebt U daar konkrete 
voorbeelden van? 

J. Lambrecht: ,,Een ander voor
beeld zou kunnen zijn de verlich
te autowegen van België Vanuit de 
ruimte zijn door de satelliet twee 
dingen te zien die door mensen
handen zijn gemaakt de Chinese 
muur en de verlichte autowegen 
van België Deze wegen vormen 
een zeer mooie tekening, een net
werk, soms ook de,,Belgian Win
dow" werd geheten 

Mag ik even fantaseren'' Indien 
er buitenaardse beschavingen 
zouden bestaan die belangstelling 
hebben om op deze planeet de na
vel van onze beschaving te zoe
ken, dan moeten zij bij ons terecht 
komen Dit web ligt met alleen in 
het grote Europese industriege
bied, maar is dan bovendien nog 
iets heel specifieks Dit netwerk 
draagt ook een boodschap uit, nl 
kommunikatie 

Hier ontmoeten ook de twee gro
te Europese kultuurstromingen el
kaar, de noordelijke en de zuidelij
ke Dit leidt tot kommunikatie en tot 
kommunikatiestoornis Dit heeft 
ook geleid tot het talent van het 
kompromis Weet U dat men op 
grote internationale konferenties, 
waar men een tekst moet afronden 
die voor iedereen aanvaardbaar is 
uiteindelijk vaak naarde Belgische 
vertegenwoordiger lonkt ̂  Met de 
vraag ofhij met iets kan vinden, een 
tekst waann het kind met met het 
badwater wordt weggegooid en 
waarbij niemand het gevoel heeft 
dat hij de verliezer is 

Ik vind dit in onze tijd van zeer 
scherpe konflikten een uniek ta
lent Het kompromis is kruciaal 
voor het overleven van de soort Er 
bestaan zo'n moorddadige wa
pens Wanneer de zin voor het ver
gelijk verdwijnt, dan staat de mens
heid op het spel'" 

WIJ: Al is niet iedereen dolge
lukkig met het bereikte „Belgi
sche kompromis"? 

J. Lambrecht: ,,/n België heeft 
dit soms aberrante vormen aange
nomen Maar feit blijft dat het,, ta
lent voor het kompromis'' hier ont
zettend ontwikkeld is Ook de,, wor
ding" van dit land is het resultaat 
van het samengaan van absolute 
tegenstellingen de loge en de 
kerk een franstalige bourgeoisie 
en het Vlaamse proletariaat 

Dit betekent geenszins dat ik nu 
roep ,,Juicht België, juicht'" 
Maar ik zie daar bepaalde waarden 
in voor de toekomst Het feit dat er 
geen Belgisch chauvenistisch sen
timent bestaat vind ik fantastisch '' 

(pvdd) 
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