
Donderdag 10 april 1986 - 32ste jaar - Nr. 15 - 33 Fr. 

Nloams Nationaal Weekblad (VTZS 

Allen naar de VU-Toekomstdag, zondag over acht dagen: 

Vlaanderen tussen wijk en wereld 
(Leesblz.11) 

Eindeloze molen 
De zes jaar tussen de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 en 

die van 1988 zijn al voor méér dan de lielft verstrelten. Maar Hap
part is nog altijd burgemeester van Voeren. 

De zaak-Happart was van meet af aan een zuivere politieke 
kwestie. Het heeft eerste-minister Wilfried Martens, de Vlaamse 
ministers en de Vlaamse regeringspartijen in 1982 aan de moed 
en de wil ontbroken om deze kwestie politiek te behandelen en een
voudigweg te besluiten tot de onmogelijkheid om een Nederland-
sonkundige wetsverkrachter en bendeleider te benoemen tot bur
gemeester van een Vlaamse gemeente. Martens en zijn Vlaamse 
regeringsaanhang zijn destijds op vernederende wijze gezwicht 
voor de chantage van de Waalse politieke wereld, belichaamd door 
het duo Nothomb-Gol. In zijn begeerte om de affaire-Happart glad 
te strijken zonder gevaar voor zichzelf en zijn regering overschreed 
de eerste-minister zelfs de grenzen van het bespottelijke toen hij 
het voorstel formuleerde om Voeren bij Brabant te voegen. 

Sindsdien is de zaak Happart een tergende gerechtelijke proces
sie van Echternach geworden. De bendeleider bevindt zich daar
bij opperbest: hij heeft het inmiddels tot Europees parlementslid 
gebracht, zijn broer tot volksvertegenwoordiger. Als burgemeester 
van Voeren kan Happart zich alle plagerijen en anti-Vlaamse fan-
tazieën veroorloven. Hij beledigt instellingen als de Kultuurpakt-
kommissie of het Limburgs provinciebestuur aan de lopende band. 
Hij blijft in ambt en macht, hij wordt niet gestraft of tot de orde ge
roepen, er wordt hem van hogerhand geen stro in de weg gelegd. 

De officiële uitleg van Martens-VI is dezelfde gebleven als die 
van Martens-V: de zaak-Happart is aanhangig bij de Raad van Sta
te, België is een rechtsstaat en er moet dus gewacht worden op de 
uitspraak. 

De gewone gang van zaken bij de Raad van State werd echter 
een eerste maal doorkruist door het zogenaamde dekreet-Lepaff e, 
gestemd door de Franse Gemeenschapsraad in juni 1984, en er op 
gericht om het Frans taalgebruik van overheidsmandatarissen in 
Vlaanderen te beschermen. De ongrondwettelijkheid en de onwet
telijkheid van dit dekreet, waarbij de franstaligen zich plomp be
moeien met dingen die louter Vlaanderen aangaan, stak de ogen 
uit. Maar de gerechtelijke molen draait langzaam en het heeft ge
duurd tot voor enkele dagen, alvorens het dekreet vernietigd werd 
door het Arbitragehof. Al die tijd lag de procedure tegen Happart 
stil, omdat de Raad van State de uitspraak van het Arbitragehof 
wenste af te wachten. 

Die uitspraak is er nu, maar de Raad van State heeft nog niet be
wogen. Wie wél beweegt, is de Raad van de Franse Gemeenschap. 
De Raad neemt zich voor, nog deze maand een nieuw en nauwe
lijks gewijzig dekreet-Lepaff e, ditmaal ingediend door Lagasse en 
tevens door vertegenwoordigers van de Waalse regeringspartij
en, te stemmen. De bedoeling is duidelijk: opnieuw maanden of 
jaren winnen, tijdens dewelke Happart in zijn zetel naar de datum 
van de gemeenteraadsverkiezingen kan worden gebracht. Een 
alerte Hugo Schiltz is er in geslaagd, de Vlaamse Raad in bijzon
dere vergadering te doen bijeenkomen om het belangenkonflikt 
in te roepen. Maar de gerechtelijke processie van Echternach 
dreigt verder te gaan. 

Bij dit alles valt het hemeltergende verschil op tussen de houding 
van de Vlaamse en de Waalse ministers, tussen de houding van 
de Vlaamse en de Waalse regeringspartijen. De Walen gaan doel
bewust hun gang en storen zich aan geen regeringssolidariteit. Als 
het hen past, verkrachten zij de wet openlijk en onverholen zoals 
zij, aangevoerd door Gol en Nothomb in hoogsteigen persoon, dat 
deden bij de uitsluiting van Van Overstraeten. Als zij hun doel niet 
direkt bereiken laten zij de gerechtelijke molen draaien, tergend 
traag en steeds opnieuw. De Vlaamse ministers en de Vlaamse re
geringspartijen zorgen voor koren op die Waalse molen: hun on
derdanigheid, hun slaafsheid, hun gebrek aan ruggegraat wor
den voor de zoveelste keer vermalen tot de brij die de regering aan
een moet houden. 

De échte beschermheer van Happart is nu al meer dan drie jaar 
lang Wilfried Martens! 

tvo J 
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„Rekonversie" in de praktijk... 

Goede Vrijdag-teleksen 
In 1983 kocht de RTT12.000telekstoestellen. Tégen 

de ekonomische logika in werd niet de hele bestelling 
bij de Limburgse Siemens-vesting geplaatst, maar 
kreeg ook het Waalse ACEC de helft toegewezen. 

Op Goede Vrijdag '86 ontving dit laatste bedrijf een 
nieuw order van nog 3.000 apparaten. 

IN oktober '83 had de RTT be
hoefte aan zo'n 12.000 teleksap-
paraten. Siemens-Lanklaar 

deed het goedkoopste bod, maar 
naar slechte Belgische gewoonte 
werd de eenzijdige kompensatie-
taktiek gehanteerd. De in Limburg 
gevestigde firma mocht slechts 
6.000 toestellen leveren, het Waal
se ACEC kreeg een even grote 
bestelling binnen. Dit resulteerde in 
een méér-uitgave voor onze belab
berde staatskas van ruim 150 mil
joen fr Bovendien mocht het Lim
burgse bedrijf slechts de,.ordinai
re" teleksen leveren, de Waalse 
fabnek de ,,gesoffistikeerde" (waar 
veel research en spitstechnologie 
mee gemoeid zijn). 

Twee weken geleden, alweer op 
een Goede Vrijdag, besloot de re
gering nog eens 3.000 ekstra-
teleksen te bestellen, alleen bij 
ACEC! Dit nieuwe order zal — on
gelooflijk maar waar — niet eens de 
tewerkstelling in Wallonië ten goe
de komen, vermits een belangrijk 
deel van de produktie gebeurt in 
een Frans bijhuis. Is men in dit land 

van de dwazen dan echt kompleet 
gek geworden? Deze affaire il
lustreert overigens op pijnlijke wij
ze wat de regering eigenlijk bedoelt 
met het rekonversie-doekje dat 
klaar wordt gehouden om het bloe
den na de mijnsluitingen te stelpen. 

Binnenkort komt dat andere, im-
mens belangrijke dossier op tafel: 
het FiTT-kontrakt ten belope van 100 
miljard. Franstalige politici en be
drijfsleiders (o.l.v PSC-baron Da-
vignon en de Société Générale) 
hebben hun pionnen al gezet. De 
vrees, dat de regering terzake de 

duivelse tesis ,,liever buitenlands 
dan Vlaams" bijtreedt en beslist tot 
de opdeling van deze bestelling, 
neemt toe. Waarbij wel weer zal ver
wezen worden naar de idiote en 
steeds in één richting toegepaste 
kompensatie-politlek. Die uitslui
tend gehanteerd wordt als Vlaam
se bedrijven moeten genekt wor
den. Inzake de legeraankopen bv. 
heeft defensieminister De Donnéa 
immers onlangs verklaard dat de 
46 legerhelikopters best kunnen 
wachten. Die tuigen waren Vlaan
deren nochtans toegezegd als 
kompensatie voor de overbodige 
maar erg ,,Waals-vriendelijke" 
F-16's. Bij dit voor de Vlaams in
dustrie belangrijke dossier doet 
men evenwel beroep op het argu
ment ,,budgettaire moeilijk
heden"... 

Wie zei daar weer dat het kom-
munautaire probleem opgelost en 
uit de tijd is? 

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

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

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

Het redaktiekomitee 

BRIEF V A N EEN M I J N W E R K E R 

Als mijnwerker, tewerkgesteld In één van de twee meest t>edreigde zetels van het 
Kempens bekken nl. te Waterschei, wens ik U te laten weten dat de rooms-blauwe 
„Bende van Martens" ons binnen zeer korte tijd bij middel van volmachten een 
zware slag zal toedienen. De tewerkstelling in onze mijnen zal zware klappen krij
gen, als wij hiertegen niet ageren. De mijnwerkers zijn klaar voor de strijd en wil
len dat nu zaterdag 12 april te Hasselt laten zien in een provinciale manifestatie. 
Hierbij doe ik een oproep tot allen — die er fier op zijn Vlaming te zijn — de mijn
werkers zaterdag aanstaande te steunen met hun aanwezigheid. Want zo zegt 
U neen tegen het verminderen van de tewerkstelling in de KS, neen tegen de vol-
machtenpolitiek, neen tegen het verhogen van het nu al veel te hoge werkloos
heidscijfer in Limburg. Met te betogen zegt men ja tegen rekonversie en vatorisatie. 

Tenslotte nog dit. Vele Vlamingen kunnen zich niet voorstellen in welke omstan
digheden de mijnwerkers hun brood verdienen. De mijn is een wereld apart, iets 
waarvan je erg veel gaat houden, hoe donker, zwaar of gevaarlijk ook. Wij laten 
ons dat niet afnemen. 

Vlaanderen moet ons hierbij helpen. Op 12 april moeten Limburg en Vlaande
ren één zijn, en U kunt daarbij helpen door uw aanwezigheid. 

Tot ziens. 12 april te Hasselt. 
Jan Boutsen, 

Mijnwerker te Waterschel. 

„GEEN VREEMDEN..." 

Tenwjl ook het hedendaags Vlaande
ren praktisch herleid is tot een va-
zalstaat van grootmacht Amerika, wordt 
zingend Vlaanderen opgeroepen in het 
Antwerps sportpaleis onder het motto 

„Geen vreemden tot heersers in 't 
land". 

Als 68-jarige die tijdens de repressie 
de nodige klappen kreeg voor dit vrije 
Vlaanderen, ben ik benieuwd of de 
ANZ-voorzitter ook deze onvrijheid 
t.o.v. ons volk, ook deze heerschappij, 
aan de kaak zal stellen? 

Mijn hoop is echter klein. Want waa
rom schrapt het ANZ het Zuid-Afrikaans 
volkslied, hedendaags simbool van on
derdrukking, onvrijheid en repressie te
genover het zwarte nationalisme, niet 
van de affiche? 

Of is volks-nationalisme per definitie 
blank gekleurd? 

M.S., Brasschaat 

HALFSLACHTIG 
In ,,De Nieuwe" heeft Jaak Vande-

meulebroucke verklaard dat er geen 
Vlaamse beweging meer bestaat, enkel 
nog een Vlaamse gedachte. Ik denk dat 
hij gelijk heeft. Er rest wat de slagkracht 
en profilering van de niet-partijpolitieke 
Vlaamse Beweging betreft enkel nog de 
IJzerbedevaart en het Zangfeest. Het 
motto „Geen Vreemden tot Heersers 
van dit land" dat het ANZ dit jaar koos 
is op zijn minst venwarrend te noemen. 

Ten eerste is er het in de rubriek al 
eerder vermelde misbruik door het 
NSV, maar er is meer. Deze slogan Is 
niet van toepassing op de huidige situ
atie, tenzij dat die het voor het zeggen 
hebben in de CVP en PW geen Vlamin
gen zijn ? Wie liet AFGA-Gevaert verko
pen aan West-Duitsland? Wie liet 
Nobels-Peelman sluiten ? Hoe komt het 
dat Philips-Petroleum nog steeds lustig 
mag vervuilen? En hoe staat het met 
het kultuuriseleid ? En het werkgelegen-
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heidsdossier? Enz... Alsof het nog niet 
erg genoeg is dat de financiële holdings 
in handen zijn van niet-VlamIngen. 

De Vlaamse Beweging beweert 
steeds, ook een sociale beweging te 
zijn. Waarom verschijnen er dan geen 
themata rond de toenemende sociale 
afbraak? Rond de milieuproblemen 
(tenzij dit alleen de bomen en de diert
jes aangaat) ? Rond de werkloosheid ? 
Problemen dife prangend zijn en die 
door een volks-nationale bril bekeken, 
een heel verruimende analyse en oplos
sing kunnen krijgen. Wat zijn we met 
een zelfstandig Vlaanderen dat stinkt, 
waar geen hektare grond ongerept 
groen meer is en dat volledig verame
rikaniseerd wordt door een kultuurbe-
leid dat onbestaande Is ? Gaan we dan 
nog zingen van die mooie purpere 
heide? 

Als de Vlaamse Beweging(en ook de 
VU) zich uitsluitend met de strukturele 
problemen bezighoudt, vrees ik voor de 
band met de aankomende generatie en 
de vernieuwing waar iedereen zoveel 
van verwacht. (Hoe belangrijk dit struk
turele aspekt ook moge zijn). Ook de 
buiten-parlementaire beweging is ver
antwoordelijk voor de vernieuwing die 
moet zorgen dat de Vlaamse Beweging 
ook op de andere terreinen van het 
maatschappelijke leven aan slagkracht 
en profilering wint. 

Ik vrees alleen dat de VU er alleen 
voor zal staan. 

Tenzij met de slogan van het ANZ 
ook bedoelt wordt dat men niet tevre
den is met de „vreemde " raketten uit 
Amerika, of met het,.vreemde" afval 
dat in Vlaanderen gedumpt wordt. Of is 
men plots solidair geworden met de 
zwarten in Zuid-Afrika? 

Mijn bekommernis is hoe ik al dat 
halfslachtig gedoe moet gaan verdedi
gen bij bv. mijn medestudenten, (in
gekort) 

H.O., student 

ROOF OP ONZE RUG 
De grondtoon van de brief van F. De-

vos, voorzitter Vereniging Vlaamse Zie
kenfondsen, is natuurlijk juist. Veel te 
veel transferten via de Sociale Zeker
heid van Vlaanderen naar Wallonië, 
mogelijk langs vele kanalen. 

Autorijden...! 
... miljarden mensen dromen ervan, 
maar het blijft buiten hun mogelijk-

'heden. 
Ons ligt het zó binnen handbereik. Via 
de autorijschool. 

RIJSCHOOL 
Ford. VERBIEST 
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MOLENBEEK 
Leopold H-laan 194 
;iangs viadukt van Koekelberg) 
SCHAARBEEK 
Leuvensesteenweg 555 
[bij Meiserplein) 
ANOERLECHT 
Bergensestoenweg 797 
(rechtover Delhaize) 

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

Ook lessen op automatische wagen. 

Eisen dat de nationale staatstussen-
komst in de SZ evenredig verdeeld 
wordt tussen de gewesten, is verzaken 
aan de eis tot volledige regionalisering, 
zowel qua bevoegdheden als financie
ring, naar de Gemeenschappen toe (so
ciale en kulturele autonomie, wetten 
van '80 op de staatshervorming). Er is 
terzake inderdaad maar één eis Een 
marginale eis, nl, een goede verdeling 
van de nationale staatstussenkomst, 
past In een traditioneel unitair systeem 
en verandert fundamenteel politiek 
niets. 

Dat de Ziekte- en Invaliditeitsverze-
kenng o.a,, als deel van de Sociale Ze
kerheid, nationaal bleef, was ingegeven 
door het motief van de,,nationale soli
dariteit".!!? 

De VVZ met haar informatie en opge
dane kennis moet de strategie van stre
ven naar autonomie inzake gezond
heidszorg (haar kongres 1983) een aan
verwante persoonsgebonden 
aangelegenheden laten primeren, 
daan/oor aktie voeren en in deze zin ei
sen stellen, en ook tegelijkertijd — wat 
ze goed en juist doet, op weg naar haar 
uitbouw — nu pragmatisch handelen. 

J.P.S., Kortrijk 
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D 17j, meisje wil graag babysitten. 
Wemmei of omgeving. Referenties be
schikbaar. Tel,: 02/460,27,54. 

VAVV1940-1945 
G Om tot de uitbouw van een Studie-
en dokumentatiecentrum te komen 
over de Vrijwillige Arbeidsdienst voor 
Vlaanderen (VAW1940-1945) worden 
oudleden van en dokumentatie over de
ze dienst gezocht. Kontakt opnemen 
met dr, G, Strauven, Budelpoort 41, 
3590 Hamont-Achel, 

Werkaanbteding 
* Grafikus A2 gezocht voor tijdelijke 

opdracht tussen half april en 31 dec, 
'86, Werkgelegenheid VI, Brabant, Inl, 
016/25,47.88 of 016/23,53.56. 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT : G E L E G E N H E I D S G E B A K 

B e r g e n s e s t e e n w e g 1123 
1070 Ande r l ech t 

10 APRIL 1986 

http://03.4S7.30.32
http://0S6-71.1S.36


Gabriels: 
KS in Vlaams 
parlement 

Vlaams debat 

VU-Kamerf raktieleider Jaak Ga
briels IS het getalm rond de toe
komst van de Kempische Steen
koolmijnen meer dan zat Vorige 
week schreef hij een dringende 
brief aan de voorzitter van de 
Vlaamse Raad, waarin hij aan
drong zo spoedig mogelijk te 
Vlaamse Raad rond dit tema bijeen 
te roepen 

Gabriels motiveert zijn verzoek 
met erop te wijzen dat de nationa
le regenng op dit ogenblik de 
beslissingsmacht bijna eksklusief 
naar zich toetrekt, maar dat de ge
volgen van eventuele beslissingen 
enkel de Vlaamse Gemeenschap 
zullen treffen, meer bepaald het 
door de ekonomische krisis reeds 
meest getroffen deel De VU-er 
meent terecht dat Vlaanderen zelf 
de toekomst van Limburg en van 
de nationale sektoren in Vlaande
ren moet kunnen bepalen Ook 
wijst Gabriels erop dat Limburg het 
toneel dreigt te worden van harde 
akties, die een gunstig investe
ringsklimaat in de weg kunnen 
staan 

Een uitgebreid en grondig debat 
over de toekomst van KS en de re-
konversie is meer dan wenselijk in 
het eigen Vlaams parlement 

Demokratie, 
zeiU? 

Dinsdag verscheen in ,,De Stan
daard" een merkwaardig vraag
gesprek met minister van sociale 
zaken Jean-Luc Dehaene De 
meest ophefmakende stelling van 
deze CVP-er had betrekking op het 
verband tussen de sociale uitkenn-
gen enerzijds en de hoge inko
mens anderzijds Personen die 
veel verdienen zouden wel nog 
recht hebben op sociale steun, 
maar in mindere mate dan mensen 
meteen kleiner inkomen Of nog 
sociale uitkeringen moeten gefis-
kalizeerd worden 

Er IS veel voor en tegen dit prin
cipe Een van de kruciale punten 
zal ongetwijfeld de precieze 
toepassings-voorwaarden zim 

m 
evenals de vraag wie de grenzen 
bepaalt 

Wat ons m het huidig stadium 
vooral stoort is het gegeven dat een 
minister deze belangrijke verklann-
gen doet ten overstaan van een 
journalist Daar waar de eerste 
gesprekspartner het Parlement 
moet zijn De gekozenen van het 
volk worden op die manier kom
pleet buitenspel gezet en kunnen 
hoogstens nog napraten over de 
reeds ingenomen standpunten 

Hoofdredakteur Manu Ruys wijst 
Dehaene trouwens terecht voor 
zijn arrogante bewering als zou een 
parlementair debat hem nog nooit 
verplicht hebben iets aan zijn be
groting te wijzigen ,,De minister 
wekt de indruk dat de Kamers mets 
te betekenen hebben en dat de 
budgettaire besprekingen overbo
dig zijn" In nauwelijks verholen 
bewoordingen suggereert Ruys de 
leden van de meerderheid dit keer 
wel iets te durven wijzigen aan het 
ontwerp van begroting 

DEZE 
>NEEK D J T ^ 

Gol beveelt 

De almachtige 

De Waalse liberaal Jean Gol is 
duidelijk de sterkste man m de re
genng Dit IS, voor ons althans, niks 
nieuws Nieuw is wel dat ook de an
dere, regeringsgezinde media dit 
nu erkennen 

Zoals bekend is de regering in 
begrotingskonklaaf bijeen om de 
met veel lawaai enduur aangekon
digde saneringsoperatie voor te 

In een karos getrokken 
door vier paarden werden zij 
feestelijk naar de kerk 
gevoerd Het beeld paste 
volkomen in heel het leven 
van Eugeen Van den Broeck 
en Mana Vanhulle, die hun 
gouden huwelijksjubileum 
vierden Eugeen heeft zelf zo 
vele feestelijkheden kleur en 
glans gegeven Elke 
gelegenheid greep hij aan om 
de oude volksgebruiken op te 
poetsen en terug levend 
onder de mensen te brengen 
Steeds met een intense 
fijngevoeligheid Met een 
enorme geestdrift Een 
onuitputtelijke humor Met zin 
voor kunst Met stijl Thans 
werden hij en zijn lieve vrouw 
m de bloemekens gezet 
Thans was het de beurt aan 
zijn kinderen en vele vrienden 
om hen op een eigen 
passende wijze te vieren De 
gemeente Asse en het 
omliggende Vlaams Brabant 
hebben vorige zondag twee 
volksmensen gehuldigd van 
hoge geestelijke en 
menselijke kwaliteit Zij 
hebben het dubbel en dik 
verdiend Proficiat 

Eugeen Van den Broeck is 
een rasechte volkse 
kunstenaar Als ik vandaag 
over hem schrijf, gaat het 
heus met om zijn 
kunstwerken aan te prijzen 
Een ervan heeft hij speciaal 
voor de Volksunie gemaakt 
Je kan het bewonderen op 
het Barrikadenplein m het 
lokaal van de WIJ-redaktie 

Een fijnzinnig resultaat van 
geduldig knip- en snijwerk, 
opgebouwd uit de innerlijke 
emotie voor de grote Vlaams-
nationale familie, 
geïnspireerd door de aloude 
simbolen uit het rijke erfgoed 
van ons volk Ik wil ook met in 
de eerste plaats al zijn 
speelse initiatieven in 
herinnering brengen, 
waaronder vooral zijn bijna 
legendarische dne-komngen-
tochten doorheen de streek 
Vandaag wil ik wijzen op de 
eigen aard van ons volk Heel 
het leven van Eugeen werd 
gedreven door het besef van 
de waarde van de oude 
volksgebruiken en -
overleveringen Uit de 
specifieke identiteit van zijn 
Vlaams en Nederlands 
bewustzijn werd zijn 
genialiteit geboren en zijn 
trouw gestaald 

Die trouw heeft hem en zijn 
gezin met altijd rozengeur en 
maneschijn gebracht Zij 
kenden ook het leed van de 
repressie Hoe kon het 
anders'' Maar deze ellende 
heeft hen met verbitterd Nog 
altijd in de gezegende leeftijd 
van 76 jaar, zijn Eugeen en 
Maria een toonbeeld van 
schalkse humor en oprechte 
vriendschap Ik ben ervan 
overtuigd dat zij, en zovele 
andere met hen, hun kracht 
om te bezielen putten uit een 
diepe Vlaams-nationale 
overtuiging Uit de kennis van 
de eigen oorspronkelijkheid 
van ons volk 

Dit zou je traditionalisme 
kunnen noemen En ik hoor 
reeds meewarig lachen over 
een retrograde, achterhaalde 
mentaliteit, die in de 
toekomstige 
technologiewereld 
onvermijdelijk tot marginaliteit 
leidt Wie er zo over denkt, 
heeft het mis voor Ook 
Eugeen Van den Broeck is 
lang geen dromer, die met 
zijn hoofd in de wolken loopt 
HIJ staat wel degelijk met 
beide voeten op de grond 

Liefde voor de 
geschiedenis van het volk 
hoeft ons helemaal met te 
vervreemden Elk 
nationalistisch denken 
onthoudt de waarden van het 
verleden en trekt er de lessen 
uit voor het heden, om te 
bouwen aan de toekomst 

Dit denken en handelen 
bepaalt onze Vlaams-
nationale politiek Deze 
gesteltenis is belangrijk voor 
de ontwikkeling van onze 
maatschappij Deze houding 
IS tevens een zinvolle 
leidraad voor een rijk sociaal 
leven Een levenshouding 

Vic ANCIAUX 
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MENSEN IN 
HET NIEUWS 

bereiden Een eerste voorproefje 
daarvan kon men vorige week 
reeds smaken met de voorgestel
de maatregelen in het onderwijs 
De echte slag moet evenwel nog 
geleverd worden na 14 april Rond 

De roomse Jean-Luc Dehaene steekt een vermanende vinger op naar 
de blauwe Guy Verhofstadt Deze beide top-ministers beslissen de ko
mende dagen waar en hoe de besparingen zullen doorgevoerd worden 
Al lijdt het met de minste twijfel dat bovenal Jean Gol, straks terug uit ziek
teverlof, de belangrijkste hefboom van de macht bedient 

(foto Peustjens) 

die datum is vice-premier Jearï Gol 
terug in de Wetstraat en voordien 
durven Martens en de andere par
tijen geen doortastende beslissin
gen nemen 

Twee voor Vlaanderen zo belan
grijke dossiers, nl de Kempische 
Steenkoolmijnen en de scheeps
werven, mogen met behandeld 
voor Gol terug rond de tafel zit Dit 
heeft deze almachtige PRL-er va
nuit Israel bevolen, en zo zal het 
dus geschieden 

Ook tijdens de vorige regering 
was de grote macht van Gol reeds 
een feit Wie herinnert zich immers 
met het memorabele telefoontje 
vanop de begrafenis van een Sov
jetleider "̂  Jean Gol belde toen van
uit een ,,telefooncel" op het Rode 
Plein naar Martens dat hij het met 
moest nskeren een belangrijke 
beslissing over legeraankopen te 
nemen tijdens zijn afwezigheid 

Spoedzitting 
Vorige week verzocht de VU-

fraktieleider in de Vlaamse Raad, 

Hugo Schiltz, het bureau van deze 
Vergadering bijeen te roepen om 
zich te beraden over het dekreet-
Lagasse Dit voorstel is een licht 
gewijzigde heruitgave van het door 
het Arbitragehof geschorste 
dekreet-Lepaffe, dat frankofone 
gekozenen wou toelaten ook in 
Vlaamse gemeenten Frans te pra
ten 

Attente Schiltz 

Dinsdag besliste dit bureau de 
procedure voor een belangenkon-
flikt te starten, waardoor de behan
deling van het dekreel-Lagasse in 
de Franse Gemeenschapsraad ge
durende twee maanden kan wor
den geblokkeerd 

De Vlaamse Raadsleden wor
den volgende week woensdag in 
spoedzitting bijeen geroepen 

Nu of nooit 
Zondagavond werden de Vlaam

se televisiekijkers tot tweemaal toe 
geteisterd door een regeringsme
dedeling Vlak voor het nieuws 
kwam de gemeenschapsminister 
van volksgezondheid ons belerend 
vertellen wat wij mogen eten en 
hoe WIJ moeten bewegen Dit ging 
gepaard met een onsmakelijk 
filmpje, waann beelden werden ge
toond van een friet-verorberende 
burger 

Onmiddellijk na het journaal en 
vlak voor Sportweekend kwam een 
andere burger, de eerste van de 
natie, ook nog eens zijn melodiet
je zingen Premier Wilfned Martens 
maakte daarvoor gebruik van een 
duur propaganda-filmpje met veel 
muzikale ingrediënten en beelden 
HIJ vertelde hoe slecht het vroeger 
was en hoe goed hij het nu deed en 
hoe prachtig het nog zal worden 
Vader Wilfried eindigde zijn praat 
je, in het vale licht van een rustie
ke bureaulamp met de krachtige 
uitroep Nu of nooit i Goeden
avond, beste kijkers " 

Knap bekeken en goed ge
maakt dat moet je deze beide 
CVP-eksellenties toegeven Uitge
rekend de avond waarop de 
meeste mensen thuis zijn 

Het zou met meer dan billijk zijn 
dat de oppositiepartijen nu ook de
zelfde middelen en mogelijkheden 
zouden krijgen om hun visie uiteen 
te zetten 



Damiaanaktie 
De 33ste Werelddag voor de Me

laatsen — beter bekend als de Da
miaanaktie — heeft de verhoopte 
resultaten opgeleverd. Ook dit 
weekblad werkte mee aan de sen-
sibilizering. De inrichters stuurden 
ons een bedanking. 

Op 15 maart was reeds 62 mil
joen fr. binnen, wat een lichte stij
ging betekent in vergelijking met 
vorig jaar. Interessant zijn ook de 
resultaten per arrondissement. 
Daarbij valt op dat Hasselt het 
meest vrijgevig is geweest (met 9,6 
fr. per inwoner) terwijl Tielt het erg 
zuinig hield (met 2,3 fr. per inwo
ner). Elke Vlaming gaf gemiddeld 
5,7 fr. 

Men kan natuurlijk nog storten, 
opdat de vooropgestelde som van 
100 miljoen fr. op het einde van dit 
kalenderjaar zou gehaald worden. 
Het rekeningnummer is 
000-0046250-78. 

Vlaams Brabant 
Ook het komitee van gemeente

mandatarissen van Vlaams Bra
bant besprak de gevolgen van de 
uitspraak door het Arbitragehof. De 
vernietiging van het dekreet Lepaf-
fe bepaalt uitdrukkelijk dat de Fran
se Gemeenschap onbevoegd is 
om wat dan ook in het Nederlands 
taalgebied te regelen. 

Het is de zoveelste bevestiging 
van wat altijd in Vlaanderen werd 
voorgehouden. Met des te meer 
verontwaardiging verneemt het ko
mitee dat alle partijen binnen de 
Franse Gemeenschapsraad een 
gelijkwaardig ontwerp van dekreet 
durven indienen, ofschoon zij niet 
naast de ongrondwettelijkheid er
van kunnen kijken. 

,,Dit is een ware provokatie ten 
overstaan van de Vlaamse Ge
meenschap. Indien de Franse Ge
meenschap volhardt in deze arro

gante houding verwacht het komi
tee dat de Vlaamse parlements
leden hun numerieke macht in het 
parlement zouden gebruiken en tot 
de tegenaanval overgaan, tenein
de van de Vlaamse rand- en taal
grensgemeenten in zijn uiterste 
konsekwenties een zuiver Neder
landstalig gebied te maken, o.a. 
door het afschaffen van de facilitei
ten", besluiten de Vlaamse geko
zenen. 

De VU staat al te trappelen. 
Waarop wachten de anderen? 

Eigenaars 
Wij kregen inzage van een brief 

die de voorzitter van het ,,Alge
meen Eigenaars Syndikaat" 
schreef aan VU-senator oswald 
Van Ooteghem. Het betreft een 
reaktie op zijn wetsvoorstel ter be
vordering van de werkgelegenheid 
in de bouwsektor. 

,,Wij kunnen", aldus de voorzit
ter, ,,volledig instemmen met de in
houd ervan, die trouwens strookt 
met onze opvattingen, nl. dat reno
vatie en stadkernvernieuwing 
slechts kans maakt via fiskale sti
muli." Bovendien zal deze be
roepsvereniging in één van de vol
gende nummers van het tijdschrift 
,,Eigenaars-magazine" gewag ma
ken van dit VU-voorstel. 

Urgentie
programma 

Vorig jaar hielden de Vlaamse 
kuituur- en strijdverenigingen, le
den van het Overlegcentrum van 
Vaamse Verenigingen (OW), hun 
staten-generaal. Daarop werd een 
urgentieprogramma afgekondigd. 
Het O W stuurde dit dokument aan 
alle Vlaamse parlementsleden, 
met het verzoek te antwoorden of 
ze dit programma al dan niet onder-

„...Al werd uw oude romp in allerijl vermoord, 
de echo van uw stem wordt door geen schot gesmoord. 

En wat van u resteert wordt éénmaal, naar de Wet 
van Vlaanderens eergevoel, met staatsie bijgezet..." 

(uit ,,Borms" van Willem Elsschot) 

Zaterdag is het precies 40 jaar geleden dat dr. August Borms te Etterbeelc geël<sekuteerd werd. Op deze 
historische foto: dr. Borms op zijn ziekbed, naast zich Hendrik Elias. 

Elders in dit blad verneemt U meer over de herdenkingen tijdens het weekeinde. 

Lees ook ,,dio Genes" onderaan deze bladzijde. 

schreven. De reakties zijn globaal 
bemoedigend... 

De Volksunie antwoordde over 
de hele lijn positief: zowel alge
meen voorzitter Anciaux, als de 
fraktieleiders en de individuele par
lementsleden zegden hun steun 
toe. De SP-er Van Miert antwoord
de positief, maar met vooro/aarden 

Du beau travail 
E Een kreupele op weg naar 

de beul? Men moest ver 
teruggrijpen In de ge

schiedenis, men moest bijna 
vierhonderd jaar terug gaan naar 
de Raad van Beroerten. Naar Al
va, de bloedhond zoals de volks
herinnering hem noemt, die in 
1568 de Antwerpse oud-
burgemeester Antoon van Stra
len in een stoel naar het schavot 
deed dragen. „Den vaderland 
getrouwe": Van Stralen voor 
Oranje, Borms voor Vlaanderen. 
Van Stralen te Vilvoorde en 
Borms te Etterljeek, een steen
worp van mekaar over vier eeu
wen heen. • 

Op 12 april 1946 wordt een 
kreupele, steunend op krukken, 
over de koer van de rijkswacht
kazerne te Etterbeek naar de 
executiepaal geleid. Het Is een 
mooie lentemorgen, de zon 
kleurt de hemel boven de muur 
met rood. „Ik heb een schone 
zon voor mijn laatste wande
ling", zegt Borms tegen zijn be
wakers. 

Een honderdtal toeschou
wers, op de hoogte gebracht 
door een indiskretie of door de 
plakbrieven die het gerecht de 
nacht voordien liet uithangen. 
Een gewichtig doende generaal. 

De auditeur van dienst. Twee be
ruchte kollega 's van de auditeur: 
Mark de Smedt en Huybrechts, 
kampioenen in het vorderen van 
de doodstraf. De verdediger mr 
de Baeck. De aalmoezenier. 

Leunend tegen de executie-
paal en hangend in zijn krukken 
luistert Borms naar de haastige 
voorlegging van het vonnis. Ie
mand neemt zijn hoed en zijn bril 
aan. Kalm neemt Borms de twee 
krukken in de linkerhand, steunt 
er op en heft de rechterhand ten 
groet. Zijn nog altijd krachtige en 
sonore stem is over heel de koer 
te horen: „In houwe trouwe, U 
Vlaanderen totterdood". 

Advokaat de Baeck mag een 

laatste maal met zijn kliënt pra
ten. Borms geeft hem zijn gebe
denboek, zijn trouwring en het 
leeuwenspeldje. Voor de familie. 
Bij de laatste handdruk kan de 
Baeck zijn ontroering niet bed
wingen. 

Borms wordt aan de paal ge
bonden. Hij hangt kreupel in de 
touwen, het hoofd echter rech
top. „Geen blinddoek", zegt hij. 
De generaal: „Non! non! non! 
Ca énerverait mes hommes''. De 
auditeur van dienst bevestigt 
echter „geen blinddoek". 

In een laatste krachtinspan
ning tracht Borms overeind te 
komen. En hij staèt. Hij staat de 
tijd om, krachtig en sonoor, 
„Dietsland houzee" te roepen. 
Onmiddellijk nadien glijden zijn 
voeten weg en hangt hij weer, 
een kreupele aan de execu
tiepaal. 

De bevelen. De donder van het 
executiepeleton. De rijkswach
tadjudant met getrokken revol
ver. Maar een genadeschot is 
overbodig. 

De militaire dokter stelt de 
dood vast, keert zich naar de 
gendarmen en de rijkswacht. 
Zichtbaar ontroerd zegt hij met 
rauwe stem: „C'est du beau tra
vail, messieurs". 

inzake de financiering van het on-
denwijs. Ook de CVP gaat, mits eni
ge nuanceringen, akkoord. De 
PVV onderschreef de,.principes" 
van het voorstel. Agaiev antwoord
de niet, evenmin als de enige geko
zene van het Vlaams Blok...!? 

Het punt uit het urgentiepro
gramma dat het meest genuan
ceerd werd, betreft de splitsing van 
het ministerie van Binnenlandse 
Zaken. In plaats van een volledige 
splitsing staan de meesten een 
maksimale overheveling van de 
bevoegdheden naar de Gemeen
schappen en Gewesten voor., ,0p 
grond van deze positieve reakties 
van de Vaamse politici, vetrouwt 
het O W dat zij in een nabije toe
komst parlementaire initiatieven 
zullen nemen tot verwezenlijking 
van het urgentieprogramma", stelt 
het O W tot slot. 

Cei-lcinderen 
Steeds meer kinderen worden 

voor korte of langere tijd opgeslo
ten in een ,.gewone" gevangenis. 
Alhoewel de instellingen voor bij
zondere jeugdzorg slechts voor 80 
% bezet zijn, zoals blijkt uit een ant
woord van de justitieminister op 
een vraag van VU-fraktieleider 
Jaak Gabriels. 

Thans zitten twee kinderen (één 
van 9 en één van 11 jaar) vast in de 
Leuvense gevangenis omdat zij 
gestolen hebben. Dat deze belha
mels gestraft worden lijkt normaal, 
maar het is onduldbaar dat zij op
gesloten worden tussen volwassen 
gedetineerden. 

Zij blijken trouwens niet de eni
gen te zijn. In 1985 werden bijna 
1.400 kinderen voor een min of 
meer langere periode in de nor ge
draaid. Enkele jaren geleden 
moest het toenmalige VU-kamerlid 
Raf Declercq al zijn invloed aan
wenden om vier kinderen vrij te krij
gen, die al weken samengehokt za
ten in één nauwe cel van het Brug
se ,,Pandereitie"! 

Wie sprak daar weer over de 

mensen-rechten in Belgiè? En de 
kinderen dan? 

Vlieger gaat 
niet op 

Het gaat niet goed met de ooit zo 
voorbeeldige relatie tussen België 
en Zaire. De huidige zwarte be
windsvoerders halen steeds scher
per uit naar de Belgische overheid. 

Het begon aardig te verslechten 
na het bezoek van de Zaïrese pre
mier aan ons land. De Belgische re
gering kwam toen met onvoldoen
de steun over de brug. De eerste 
die het moest ontgelden was Leo 
Tindemans, minister van buiten
landse betrekkingen. Het persa
gentschap AZAP reageerde zelfs 
biezonder onvriendelijk. 

Deze week was er dan die 
vreemde affaire met het Zaïrese 
vliegtuig. Een Brugse rechter gaf 
een reeds maanden niet-betaalde 
piloot gelijk en legde deze kist in 
Oostende aan de ketting. Dinsda
gochtend raakte bekend dat Zaïre 
dit vliegtuig aan België schenkt, in 
het kader van de ontwikkelingssa
menwerking... Kan het nog cyni
scher? 

De Société Générale zal drin
gend iets moeten ondernemen. Zo
niet loopt het misschien wel echt 
slecht af. Tenzij Wilfried Martens 
andermaal een reis naar het land 
van Mobutu onderneemt om er zijn 
opzienbarende liefdesverklaring te 
herhalen? 

i r is haast bij! 
De kaart«!ivsi*oop voor het 

498te Vlaattis Natlona«t Zang. 
i^m <^ zonctagrwtniddag 27 april 
loopt uitstekend, INten U deze 
öBieke gebeurtenis wil meeitta-
ken Jser wel iiaastbl}. Bestel van
daag nog uw kaarten bij het ANZ-
éel<retariadt, Vrfjheidstraat 30-32, 
lMJ« 14, 2OO0 Antwefpen (tet,; 
03/237.93.92). 
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Belgische Frank verliest van DIVI en gulden 

Politieke lierscliikkiiig 
Waarnemers verwachtten na de Franse verkiezingen 

een herschikking van de Europese munten. Afgelopen 
weekeinde was het dan zover. De Europese ministers 
van Financiën kwamen tot een overeenkomst waarbij 
de Duitse mark 3 procent in waarde steeg (revalueer-
de), net als de Nederlandse gulden en de Franse frank 
3 procent in waarde daalde (devalueerde). Het was voor 
de meesten een verrassing dat de BF samen met 
Luxemburg en de Deense kroon eveneens een waar
deverhoging van 1 procent werd toegekend. 

DE nieuwe Franse regering 
had er voor gezorgd dat de 
waardevermindering van 

de Franse frank onvermijdelijk was 
en stelde de andere Europese lan
den eigenlijk voor een voldongen 
feit door de Franse frank vanaf don
derdag l.l. te laten vlotten. 

Negende 
muntherschikking 

De nieuwe Franse regering wil
de een devaluatie van de Franse 
frank t.o.v. de Duitse mark beko
men van 9 procent en deze deva
luatie in de schoenen schuiven van 
de afgetreden socialistische rege
ring. De ministers van de overige 
EG-landen hadden het maneuver 
natuurlijk ook begrepen en wezen 
op de verbeterde ekonomische 
toestand in Frankrijk: lage inflatie 
en herstel van de betalingsbalans. 
Het kompromis dat te Ootmarsum 
uiteindelijk uit de bus kwam bete
kent dan ook niet veel meer dan 
een aanpassing van de munten 
aan hgn feitelijk pariteit aangezien 
er een toegelaten afwijking t.o.v. de 
spilkoers bestaat van 2,25 procent 
naar boven of naar beneden. Zoi
ets komt neer op een mogelijke af
wijking van 4,5 procent van de 
hoogst gekwoteerde munt in het 
EMS t.o.v. de laagst gekwoteerde. 

Sinds het tot stand komen van 
het EMS (Europees Muntsysteem) 
in 1979 was de muntherschikking 
van het afgelopen weekeinde 
reeds de negende in de rij. Als we 
de evolutie van de waarde van on
ze munt sinds het begin van het 
EMS overlopen dan stellen we vast 
dat na de jongste muntherschik
king de Bf 30 procent in waarde 
verminderde tegenover de DM 
(15,71 BF in maart '79 t.o.v. 20,42 
op 6 maart 1986), 25 procent te
genover de gulden, 2,9 procent te
genover het Ierse pond en 1 pro
cent t.o.v. de Deense kroon. 

De BF steeg met 15 procent 
t.o.v. de lire en met 7,8 procent 
t.o.v. de Franse frank. 

Deze cijfers leren ons dat we de 
afgelopen jaren heel wat verlies 
hebben geleden t.o.v. de sterke 
munten en er dus geen reden is tot 
overmatige fierheid. Tenslotte 
heeft de regering opnieuw 2 pro
cent moeten prijs geven zowel 
t.o.v. de DM als t.o.v. de gulden. 

Konkurrentiepositie 
verbeterd? 

De muntherschikking zal onze 
konkurrentiepositie teoretisch ver
beteren t.o.v. Nederland en Duits
land. In de praktijk echter gaat het 
om een kwasi neutrale operatie 
omdat onze invoer uit beide landen 
duurder wordt. 

En zoals we vorige week nog dui
delijk hebben aangetoond is onze 
handelsbalans met deze beide lan

den negatief. Het belang van de in
voer uit Nederland en Duitsland be
draagt 39,1 procent tenwijl onze uit
voer naar deze landen slechts 32,8 
procent bedraagt. Anderzijds is de 
situatie t.o.v. Frankrijk precies om
gekeerd. Wij voeren meer uit naar 
Frankrijk dan we 'invoeren (18,6 te
gen 14,8 procent). 

Het globaal effekt voor onze ex
port kan dan ook als neutraal 
bestempeld worden. Er valt zelfs te 
vrezen dat de Franse konkurrentie 
op de Duitse markt gevoelig zal 
toenemen en hierdoor onze export
positie kan bedreigen. 

De daling van de discontovoet 
van 9,75 tot 9,25 procent en van de 
schatkistcertifikatie van 9,75 tot 9 
procent bevestig het voorzichtig 
vertrouwen van de Nationale Bank 

in de nieuwe wisselkoersen. In 
funktie van de reaktie op de inter
nationale wisselkoersen is het niet 
uitgesloten dat de Nationale Bank 
tijdens deze week tot een verdere 
verlaging van de discontovoet zal 
beslissen. 

Het rechtstreeks gevolg van de
ze verlaging is de grote vraag naar 
obligaties. Specialisten verwach
ten dan ook dat de volgende officië
le staatslening ten behoeve van de 
RTT zal uitgeschreven worden aan 
een rente van 8,5 procent of zelfs 
iets minder. Dit zou een rentever
laging van 1 procent betekenen 
t.o.v. de laatste lening van het We
genfonds die nog tegen 9,5 procent 
werd aangeboden. 

Een aanhoudende algemene 
rentedaling zou een welgekomen 
geschenk zijn voor de schatkist. 
Volgens een recent rapport van de 
Belgische Vereniging van Banken 
bedraagt onze kortlopende schuld 
1.650 miljard. Een eerste daling 
van bv. 2 procent zou een winst van 
33 miljard aan intrestlasten beteke
nen. De rentedaling heeft echter 
geen effekt op het grootste deel 
van de 3.107 miljard rijksschuld, 
waarvoor leningen op lange termijn 
werden aangegaan en de vervalda
gen van de obligatieschuld in BF 
van de overheidssektor zijn voor de 
nabije toekomst eerder gering (200 
miljard in 1986; 246 miljard in 1987 
en 162 miljard in 1988). De verval

dagen van belangrijke bedragen si
tueren zich i nde ja rn 1991, 1993 
waar het over bedragen gaat van 
meer dan 450 miljard. 

Hoe dan ook zal een rentedaling 
wellicht gunstige gevolgen hebben 
voor bijkomendem investeringen 
zowel vanwege de bedrijven als de 
partikulieren en aldus onze ekono
mische groei bevorderen. 

Sanering wordt 
zeer dringend 

Nadat gedurende Martens V er 
vier jaar verloren gegaan zijn en de 
toestand van de overheidsfinan
ciën nog gevoelig verslechtte (de 
overheidsschuld steeg tussen 
1981 en 1985 van 2.500 tot 5.000 
miljard) is een sanering van de 
overheidsuitgaven nu zeer drin
gend. De geloofwaardigheid van 
de komende regeringsmaatrege-
len zullen bepalend zijn voor de wij
ze waarop de rente evolueert. 

Of de regering de moed zal op
brengen de overheidsuitgaven te
rug de dringen op de juiste plaat
sen blijft een open vraag. Wij den
ken hier vooral aan de overmatige 
transferten naar de bedrijven, de 
geschenken aan de zuilen en de 
ondoelmatige kompensatiepolitiek 
bij de overheidsbestellingen. 

De komende saneringsperiode 
moet de Vlaamse beweging en de 
Vlaamse politici tot grote waak
zaamheid aanzetten. Zij zullen er 
moeten op toezien dat Vlaanderen 
bij een sanering niet opnieuw het 
volle gewicht van de offers alleen 
zal moeten dragen. 

André Geens 

Maystadt benadeelde Vlaamse unlets 

EG-kredieten 
op z'n Belgisch verdeeld 

De verdeling van de verleende EG-steun voor 
univefsitak wetenschappelijk onderzoek in de pe
riode 1979-1985 maakt duidelijk dat de Vlaamse 
universiteiten nauwelijks 27,1 % van de toelagen 
ontvingen, de iranstaligen 61,67 % en de Militaire 
School 1 h3 % 

l O T d0ze bevindingen 
komt EVA'Europarie ' ^ 
m$nts!i<J J^ak Vande-

meutebïOuoK© <ife reeds |areft 
m $«bstói#sverdeling voor het 
w«lênschflppeitj1< or\d$ifZö9k 'm 
Bel0i# op de voet volgt. 

' In Min open brief aan de be
voegde staatssekretaris Lduts 
Bril dirjgt ons Euro-
parjemerit&lid aan een e^nde te 
maken aan deze scheve 

toestand. Vandemeufebroticke 
gooit meteen de knupjjel int het 
hoenderhok van de ci|fefs In 
het bijgevoegde töb&lietje kan 
de lezer zich van de schandali
ge wanverhoudwg verge
wissen 

£ f is, aidüs Varjderneuie-
broucke, geen enket vinnig ar
gument om óeze toestond te 
verrechtvaardigen. j.OeVlaatft» 
se wetenschappelijke vorsers 
kynnen toch moedijk als van 

minder intellektueef gehalte be
titeld worden" merkt hij scham
per op 

Het aantal studenten' ' De 
buitenlandse studenten met 
meegerekend ts de verhouding 
55.8 % Vlamingen tegen 44.2 
% Fran stal igen. Op basts van 
deze sleutel ts Vlaanderen voor 
de periode tussen 1979 en 1985 
niet minder dan 223,873 000 
BIr. ontnomen. Als da l geen 
toestand ts? Vandemeule-
broucke eist dan ook van 
Staatssekretaris Bril dat hij de
ze diskriminatie, die zijn voor
ganger de PSC'er Maystadt 
heeft laten groeien goed maakt 

Deze harde cijfers van ernsti
ge öenadeltngtjewiizen eens te 
fn$sr hoe dringend de lederaij-
sering van het Weter>schapsbe-
leid v»?el Is. 

Verdeling EG-steuri voor ur»iversitair wetenschappelijk onderzoek 
197S.1S8S<Xl0O0Bfr.) 

N^ederlandstaiig 

KUL 77.497 
VUB 43.124 
ftUO 58.593 
IMEC 2.729 
ÜIA 21 862 

^03.805 
(27,1 %> 

Franstalig 

üCL 

ute 
Namur 
Univ. de üège 
tnstit, Agron, de Gembioux 
Fac Univ. de Mons 

183 719 
614,257 

15.532 
48,408 
29 869 
24.405 

465.190 
(61.67%) 

K.M.S. 

Kon 
Militaire 
School 85 289 

85.289 
<11,3 %) 

Totaal: 754.284 

VLAAMS BELEID 
BELEMMERD 
^ Hoewel Vlaamse Initia
tieven naar het buitenland toe als 
suksesvol kunnen beschreven 
worden, worden deze steeds te
gengewerkt door de Belgische 
unitaire instanties. 

Kris Rogiers, de bezieler van 
een aantal projekten die de moge
lijkheden van Vlaanderen in het 
internationale brandpunt willen 
stellen, wordt bij de uitwerking 
van deze projekten belemmerd 
door de Belgische autoriteiten en 
de grote Belgische financiële 
groepen. Kris Rogiers heeft dit 
zowel als medewerker op het ka
binet Geens ervaren bij het reali
seren van „Flanders Technolo
gy" als, los van het kabinet, bij 
het opzetten van het projekt 
„ Vlaanderen Anders". 

Als we de indruk die Flanders 
Technology op de internationale 
opinie nagelaten heeft vergelij
ken met die van de stuntelig ge
organiseerde Belgische verte
genwoordiging op de wereldten
toonstelling te Osaka, is het hier 
opnieuw een feit dat de inefficiën
te unitaire struktuur een midde
lenstroom naar weinig dynami
sche instanties veroorzaakt. 

SANERING 
GEMEENTEFI
NANCIEN 
mm Voor het begrotings

jaar 1985 bedroeg het gezamen
lijk financieringstekort van de 
Belgische gemeenten 1,6 miljard, 
terwijl dit de voorgaande jaren 
rond de 25 miljard schommelde. 

Deze effektieve sanering van 
de gemeentefinanciën is hoofd
zakelijk het gevolg van hogere in
komsten. De dotatie van het Ge
meentefonds is licht gestegen, 
maar de verhoging van de in
komsten is hoofdzakelijk het ge
volg van hogere gemeentebe
lastingen (opcentiemen en onroe
rende voorheffing). 

Kortom, de door de nationale 
opgelegde sanering van de ge
meentefinanciën heeft geleid tot 
een verhoging van de globale fis
kale druk. 

OLIEPRIJSDALING 
REMT 
• • De daling van de olieprijs 

zal niet alleen de Noord-Zuid-
handel maar eveneens de Oost-
West-handel afremmen. Het 
Oostblok betaalt immers het 
grootste deel van zijn invoer uit 
het Westen met inkomsten van 
zijn olie-uitvoer. • 

De afhankelijkheid van de pe-
troleumuitvoer geldt bovenal 
voor de Sovjetunie. De ekspor-
topbrengsten van de S.U. 
bestaan immers voor 80 9i uit de 
opbrengst van hawpetroleumuit-
voer. Dit jaar zou een stabilisatie 
van de prijs van ruwe olie op 15 
tot 20 dollar per vat een minderin
komst van 50 tot 100 miljard fr. 
voor de Sovjetunie betekenen. 

ZEVENDAGENWEEK 
^ Deglolaleweridoosheid 

binnen de Europese Gemeen
schap heeft zich sinds 1985 op 
16,7 miljoen personen gestatrili-
seerd. Een Nederlandse onderne
mer, die gastspreker was op een 
jaarlijkse bijeenkomst van de Ne
derlandse ondernemers, pleitte 
tijdens zijn betoog bloedemsOg 
voor de herinvoering van de ze
vendaagse werkweek. Dit voor
stel baseerde hij op de suksessen 
die deze praktijk in zijn Ameri
kaans zusterbedrijf opleverde... 
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VIC-Kolloquium wil 

Vlaams alternatief 
voor postkoloniaal 
Ontwikkelingsbeleid 

Op vrijdag 11 en zaterdagmorgen 12 april houdt het 
Vlaams Internationaal Centrum (VIC) zijn 3e kolloqui-
um over Ontwikkelingsbeleid. 

Het VIC wil daarmee een bijdrage leveren rond het 
ontwikkelingsdenken in Vlaanderen, zowel wat de in
houdelijke aspekten als wat de strukturen betreft. 
Respekt voor de kulturele eigenheid en de eigen in
breng zowel van ons eigen volk als van de volkeren in 
de Derde Wereld vormen hierbij het uitgangspunt. 

lEEDS in 1980 heeft het VIC 
een scherpe analyse ge
maakt van het Belgisch 

Ontwikkelingsbeleid. 

Op z'n Belgisch 
Professor Van Bllsen (RUG) stel

de in zijn referaat dat het postkolo-
nicial karakter van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking als 
het ware op natuurlijke wijze voor
tgesproten is uit het Belgische de-
kolonisatiebeleid van 1959-1960. 

Krachtens de toen heersende 
wettelijke bepalingen moesten in 
de zestiger jaren de helft van alle 
personeelsleden oud-kolonialen 
zijn. De geheel nieuwe administra
tie voor ontwikkelingssamenwer
king werd daardoor voor meer dan 
de helft met oud-kolonialen ge
mand, met hun ervaring, hun trau
ma's, hun voorkeuren en hun 
freinstalig overwicht. 

Sedertdien is het officiële Bel
gisch ontwikkelingsbeleid niet fun
damenteel veranderd. Van de her
haald uitgesproken behoefte aan 
verandering in de beleidslijnen en 
van hervorming van het instrumen
tarium is in de praktijk niet veel te
rechtgekomen. 

Het Vlaams Internationaal Cen
trum stelt dan ook dit ontwikke
lingsbeleid fundamenteel ter dis-
kussie, zowel wat de inhoud ervan 
als de strukturen betreft. 

Een Vlaams 
alternatief 

Voor wie enigszins met de ont
wikkelingsproblemen vertrouwd is, 
blijkt dat in Vlaanderen heel anders 
gedacht wordt over de ontwikkeling 
van de Derde Wereld en de daar
mee samenhangende en noodza
kelijke veranderingen in onze 
Westerse landen. Het denken in 
Vlaanderen werd gevoed van uit 
een lange traditie van belangloze 
inzet in de Derde Wereld van mis
sionarissen en lekenhelpers, van 
vrijwilligers en NGO's, meer dan 
van uit de postkoloniale belangen 
van het groot kapitaal, en de daar-

VIC-Kolloquium 
tl-12 april 
fn saiTOftwertóng tnet de Vü-
t^ten van EVA in de lokalen van 
het Europees parlement. Belli* 
ardstraal 97-113 te Brussel 
(02/234.30.40). 

mee samenhangende militair-
strategische oven/vegingen die het 
Belgisch beleid bepaalden. Voor 
de Vlamingen moet de ontwikke
lingsstrategie en de ontwikkelings
waarde in de samenwerking voor
op staan. 

Daarmee schaart Vlaanderen 
zich aan de zijde van de Skandina-
vische landen en van Nederland. 

Geleerd door onze eigen ge
schiedenis en onze eigen ontvoog-
dingsstrijd willen wij als Vlamingen 
rekening houden met de volksna-
tionale dimensie van de ontwikke
lingsproblematiek waar men hier 
het westen al te lichtzinnig aan 
voorbijgaat. 

Om tal van redenen is het Alge
meen Bestuur voor de Ontwikke

lingssamenwerking (ABOS) onge
schikt als struktuur voor zulk 
Vlaams ontwikkelingsbeleid. Dat 
de Vlamingen erin op een schan-

dalige manier ondervertegenwoor
digd zijn is voor ons met het enige 
wat mank loopt De postkoloniale 
strukturen zijn met aangepast aan 
het huidige denken over ontwikke
lingsbeleid vooral in Vlaanderen In 
ABOS is alles afgestemd op projek-
ten waarvan de ontwikkelingswaar-
de ondergeschikt is aan de op
brengsten van de kommercièle 
transakties. Het ABOS splitsen zou 
dan wel eens voor gevolg kunnen 
hebben dat de kwaal wordt overge
plant naar de Vlaamse en Waalse 
Gemeenschap 

Met het inzicht en talent dat, ook 
in ABOS, langs Vlaamse kant aan
wezig IS, moet een eigen Vlaamse 
struktuur opgebouwd worden om 
het ontwikkelingsbeleid uit te 
voeren. 

Daarover bestaat m Vlaanderen 
nog geen eensgezindheid Termen 
als splitsing, kommunautarisenng, 
federalisering worden door elkaar 
gebruikt 

Wij willen onze inzichten hiero
ver toetsen aan de verwachtingen 
die leven bij de Vlaamse NGO's en 
andere Vlaamsgezinden, maar ook 
aan de ervaringen van federaal in
gerichte landen als Canada en 
West-Duitsland. 

Wie dit wil meemaken, moet ze
ker vrijdag 11 april meemaken. Wie 
enkel het besluitvormend gedeel
te kan meemaken is zaterdag voor
middag nog van harte welkom. 

Nelly Maes, 
Voorzitter VIC 

Echte ontwikkelingssamenwerking moet rekening houden met de volksnationale dimensie! 

De Testamentuitvoerders en het Vredesjaar 

VOS legt aksenten 
Men kan niet zeggen dat het Internationaal jaar van 

de Vrede een grote weerklank krijgt bij de publieke opi
nie. Noch de nationale evenmin als de Vlaamse Rege
ring zijn erg aktief op dit vlak. 

lET-GOEVERNEMENTELE 
organisaties hebben een 
oproep beantwoord van

wege de Vereniging voor de Vere
nigde Naties (WN) en vormen 
thans een informele groep onder de 
naam ,,Vlaams Komitee voor het 
VN-Jaar voor de Vrede". Bij gebrek 
aan een permanent sekretariaat is 
de doorstroming echter miniem. 
Wat ons echter wel verheugt is de 
aanwezigheid van de oude Vlaam
se anti-oorlogsstromingen: de VOS 
en het IJzerbedevaartkomitee. I. 
Lindemans, voorzitter van Pax 
Christi, wees op het belang. Zwijgen 
onze regeringen, toch roert er iets. 
Misschien zonder veel weerklank. 
De booschap van het NCOS en het 
OCV in februari vond niet de weer
klank die zij verdiende. De voettocht 
van Pax Christi is al eer nieuws
waardig. Maar nu verrast VOS (Ver
bond Vlaamse Oudstrijders en -
soldaten) ons met de aanzet voor 
een opmerkelijk projekt. 

Ijzertestament 
uitvoeren 

Zij maakten een bevragingstekst 
bekend, die op 12 april in het VOS-
kongres verder aan bod komt. Het 
is de eerste maal in jaren dat de pro
blemen rond vrede en veiligheid in 
een brede Vlaamse kontekst ge
plaatst worden. Niet zozeer een ak-
tiveren van de emancipatiebewe
ging in Vlaanderen, als wel een ver
dieping van wat die beweging 
vandaag wel moet inhouden is 
hoogst wenselijk. 

Die ,,ouwe Vossen" worden tel
kens opnieuw spnnglevend als het 
erom gaat hun traditie wereldkundig 
te maken; een demokratische tra
ditie waar de tolerantie op de eerste 
plaats komt. Zij hebben in dit ver
band een mooi woord overgehou
den uit de loopgrachten van de IJ
zer, dat mondgemeen was in de 
vroege Frontpartij: de ,,Gods
vrede". 

Het wekt de indruk dat men te
ruggrijpt naar dit woord uit onvre
de met het pluralisme. Het misbruik 
en het wantrouwen dat onder die 
laatste term schuilgaat zint de le
den van de VOS-werkgroep voor 
Vrede niet. Zij wensen de overtui
gingen niet op apotekersweeg-
schaaltjes te benaderen. Wel het 
nodige respekt voor mekaar op te 
brengen en de open dialoog te be
waren. Dit in tegenstelling tot ten-
denzen, die de slagvaardigheid 
van de emancipatiebeweging me
ten aan de kracht van knokploe
gen. We hopen dat dit eerste luik 
van de VOS-dokumenten verder 
ontvouwd wordt in de loop van de 
volgende maanden. 

Taboe doorbreken 
Op die wijze wordt het mogelijk 

het taboe dat rust op het woord 
,,Vrede", in de,,strijdorganisaties" 
te doorbreken. Het is ver gekomen 
dat men in Vlaanderen dit woord 
niet in de mond mag nemen, zon
der allerlei mooie kwalificaties naar 
het hoofd te krijgen. 

De vragen bij bewapening — 
een tweede luik — zijn meer dan 
het overdenken waard. Al bijna 25 
jaar zweert men bij de drie-eenheid 
,,wederzijds een gelijktijdig" 
,,evenwichtig" en ,,kontroleer-

baar", alhoewel men merkt dat de
ze magische formule de verdere 
wapenwedloop heeft begeleid en 
bezegeld. VOS meent dat men dan 
toch het recht heeft om daarover 
eens verder na te denken... 

Ten slotte — een oud zeer voor 
het internationaal gericht VOS — 
moet onze ondoorzichtige buiten
landse politiek mee in handen ko
men van de Vlaamse gemeen
schap. Er is een mutatie aan gang 
in de wereld met betrekking tot soe
vereiniteit en territoriale integriteit. 
Kan Vlaanderen blijven steken in 
een 19de-eeuws nationalistisch 
denken? 

Wij moeten', aldus VOS, binnen 
onze gemeenschap ook bijsturen. 
Zodanig dat de ,,fair face of Flan
ders" naar buiten de gerechtvaar
digde waardering vindt waar het 
recht op heeft. 

Het gesprek 
blijft open 

Er bestaan in verband met dit 
boeiende werkdokument toe
komstplannen. Het zal verspreid 
worden door een ,,Kring van Aan
beveling", waartoe nu reeds Mgr. 
Maertens, Prof. Max Wildiers, abt 
Stappers, Prof. K. Vanisacker, M. 
Coppieters, e.a. behoren. 

VOS richt zich tot het Vlaamse 
volkom een bewustzijnskampagne 
te houden, en houdt er de fierheid 
aan over dat dit volk in zijn eman-
cipatiestreven zijn „mens-zijn" niet 
verliest. 

(acp) 
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IMj-
Een jaar volksnationale strijd/6 

Buiten Europa 
is liet niet anders 

In deze zesde (slot-) aflevering verlaat Karel Janse-
gers Europa en biedt hij een vluchtige kijk op het rei
len en zeilen van volkeren in de wijde wereld. Hier past 
wellicht de boutade: zoveel volkeren, zoveel proble
men. Dat daarbij veel menselijk leed geleden wordt 
hoeft de lezer (die ook een TV-nieuwskijker is) nauwe
lijks diets gemaakt... 

IN Indië woedde wekenlang een 
pogrom van Assamezen tegen 
Bengalezen. Op geweldloze 

maar Indrukwekkend passieve wij
ze verzetten de Inwoners van Sik-
kim zich tegen de nu al tien jaren 
durende Inlijving bij Indlè. 

Kruitvat 
Berma kan de rebellie van de Ka

rens en Kacliins niet beëindigen. 
Op het tee-elland Sri Lanka Is het 

burgeroorlog tussen de Singalese 
heersende meerderheid en de 
deels inheemse, deels uit gastar
beiders bestaande Tamils. Uit wan
hoop willen ze een eigen staat. Hun 
rasgenoten in het overzee liggen
de Indië helpen hen. 

In Indo-China gaven de Khmers 
zich nog met gewonnen tegen de 
oppermachtige Viëtnamezen De 
Degas, een bergstam in Vietnam, 
wel. De overlevenden zijn met gu-
erilleros en vluchtelingen mee-
gestroomd naar het westelijker 
Thailand. 

Over de bootvluchtelingen uit 
Vietnam, in feite Chinezen, hoort 
men nog weinig spreken. Is hun 
aantal afgenomen, hun lot blijft 
even bitter. Het is een begooche
ling, te menen dat de bewoners van 
China allemaal Chinezen zijn. Bo
vendien is ,,Chinees" een begrip 
dat ongeveer zo ruim is als ons 
,,Germaans". Wanneer wij horen 
dat de regering doende is om 
800.000 boeren uit Noord-China 
naar de buurt van de Gele Rivier te 
,,verhuizen", dan hebben wij goe
de redenen om te vrezen voor een 
aanslag op tenminste twee vol
keren. 

Dat het Nabije Oosten een voor 
de wereldvrede uiterst gevaarlijke 
brandhaard is, heeft veel met (op
gefokte) etnische tegenstellingen 
te maken. Het onoverzichtelijk ver
splinterde Libanon is een waar 
kruitvat. Arabieren en Joden, bo
vendien in godsdienst-sekten on
verdeeld, staan elkaar nog steeds 
naar het leven. 

De Turken leefden mee met hun 
vervolgde stambroeders in Bulga
rije maar traden zelf meedogenloos 
op tegen de Koerden. Die zijn al
weer zo sterk geworden dat de Tur
ken tijdens de zomer 25.000 sol-
danten moesten uitzetten om ze in 
bedwang te houden. De Koerden 
vochten op twee fronten; ook tegen 
de Iraanse fundamentalisten. 

Tenslotte is daar Afghanistan. 
De Russen geraken er maar niet 
klaar mee. Anderzijds wordt de sa
menhang binnen het verzet sterk 
belemmerd door etnische tegen
stellingen. 

Een groot gedeelte van de USSR 
bestaat uit Aziatisch grondgebied. 

Dat dit een probleem kan worden 
blijkt uit een muiterij, gepleegd 
door Tadzjikistaanse Sovjet
soldaten in Noord-Afghanistan. 

Oceanië 
Op het eiland Borneo bevindt 

zich Sabah, een deelstaat van het 
voor het overige in Azië gelegen 
Maleiziè. In april werden daar ver
kiezingen gehouden. Winnaar was 
de Kadazan-minderheid, gesteund 
door de talrijke Chinezen. De Ma-
leiers moesten hen de macht over
laten. 

Op het eiland Timor heerst de 
stilte des doods. Zo ver hebben de 
Indoneziërs het daar gekregen. 
Het enige nieuws komt van Am
nesty International: over,.voortdu
rende en stelselmatige schending 
der mensenrechten". 

Veruit het meeste en felst ge
kleurde nieuws bereikte ons uit 
Nieuw-Caledonië. Daar zijn de in
heemse Kanaken een strijd begon
nen om de Fransen en de in hun 

kielzog meegekomen andere kolo
nisten, terug te dringen. De inboor
lingen maken nog slechts 42 % van 
de bevolking uit. Zij willen opnieuw 
de baas worden in hun gebied. De 
Franse kolonisten hebben voor 
hun eisen niet het minste begrip. 
De Franse regering méér, maar zij 
aarzelt. Er vielen al doden en ge
kwetsten. Toch zijn de verkiezin
gen er rustig verlopen. De Fransen 
wonnen in de hoofdstad, de Kana
ken op het land. 

Afrika 
Het Polisario-front in de Weste

lijke Sahara is nog steeds niet uit
geteld. Het zou nu vrede nemen 
met zelfbestuur binnen Marokko 
en niet langer strikte onafhankelijk
heid opeisen. Marokko heeft de 
grenskontrole verscherpt aan de 
grenzen met de Spaanse garni
zoensteden Ceuta en Melilla, die 
als doornen in het Marokkaanse 
vlees steken. 

Naarmate Spanje's kansen op 
herwinning van Gibraltar stijgen, 
verkleinen die op het handhaven 
van zijn biede overzeese havens. 

De toestanden in Soedan zijn 
verschrikkelijk. De hongersnood 
bedreigde er iedereen, vooral de 
Bejars, nomaden bij de Rode Zee, 
die als groep kouden kunnen ver
dwijnen. Alsof dit nog met genoeg 
ware, komt er geen einde aan de 
oorlog. De zuidelijke negers wor
den verdrukt, gearabizeerd en ge-
moslemizeerd. HetSoedanese le

ger gaat wild te keer, zonder er in 
te slagen de weerstand te breken. 
Egypte steunt de Arabieren, Libië 
en ook enigszins Ethiopië helpt de 
zwarten. 

In Tsjaad sluimert het konflikt 
tussen eveneens noordelijk en 
zuidelijke stammen. 

Drie kleine eritreese verzets
groeperingen zijn samengegaan in 
hun strijd tegen Ethiopië. Het 
EPLF, de grootste, deed niet mee. 
De hongersnood verschafte de ci-
nische regering van Ethiopië een 
voorwendsel om weerspannige 
volksgroepen te deporteren naar 
het woongebied van anderen. Tij
dens de,,verhuis" zijn duizenden 
omgekomen. 

Het grote nieuws uit Nigeria was 
in 1985 de snelle, ruwe uitdrijving 
van nagenoeg 700.000 gastarbei
ders (in 1983 waren het er 2 
miljoen). 

Oeganda blijft bloeden, niet het 
minst wegens de tegenstelling tus
sen de 10 miljoen Bantoes en de 5 
miljoen Niloten. Of liever: omdat 
met deze tegenstelling geen reke
ning gehouden wordt bij het 

bestuur van het land. 
De naar politieke eenheid stre

vende Somaliërs kunnen niet 0|5-
boksen tegen de Ethiopische troe
pen. De republiek Somali, door de 
Russen in de steek gelaten en door 
de Amerikanen met mondjesmaat 
gesteund, is militaire hulp gaan ha
len in... Zuid-Afrika. 

De verkiezingen in Zimbabwe 
werden voorafgegaan door moord
partijen tussen de Shona's en de 
Ndebele's. De stembusuitslag 
werd louter door de stamaanhorig-
heid bepaald. Aangezien de Sho
na's het talrijkst zijn hebben de 
Shona's (en Mugabe) gewonnen. 

Tenslotte is er Zuid-Afrika. De 
zaken zijn daar erg in beweging. 
Het ANC, dat van geen etnische in
deling wil weten, is er in geslaagd, 
vele zwarten te mobilizeren. Het 
protest heeft de vorm van geweld
plegingen aangenomen, vooral te
gen niet-militante zwarten. Het 
grootste volk, de Zoeloe's, doen 
niet mee. DeXhosa'swel. De blan
ken werpen ballast uit en beginnen 
eindelijk aan een ernstige machts-
deling. 

In Nieuw-Zeeland groeit de aarxiacht voor de Maon-kultuur sneller dan het daar
mee verbonden politieke bewustzijn. 

137 jaar na dr. Snellaert... 

39e Algemeen-Nederlands 
Congres te Amsterdam 

op zaterdag 19 april a.s. vindt in het Vlaams Kultu-
reel Centrum ,,De Brakke Grond" te Amsterdam het 
39ste Algemeen-Nederlands Congres plaats. Daarmee 
wordt de traditie verdergezet van de in 1849 onder im
puls van dr F.A.Snellaertgestartte Nederlandsche (Taai
en Letterkundige) Congressen. 

H ET kongres, dat een stand 
van zaken opmaakt en een 
toekomstperspectief uitte

kent van de Nederlands-Vlaamse 
samenwerking, wordt georgani
seerd door de stichting Algemeen-
Nederlands Congres (ANC), waar
bij een 200-tal verenigingen, uni
versiteiten en instituten zijn be
trokken. 

Bestendig overleg 
Om een permanent overleg mo

gelijk te maken, beschikt het ANC 
over een brede waaier van werk
groepen : Ekonomie, Grensver
keer, Media, Boek, Sport, Toe
risme, De Nederlanden in de We
reld, De Franse Nederlanden, 
Vredesproblematiek, Universiteit 

en Wetenchap, Leefmilieu, Over-
heidsstrukturen. Vrouwenbewe
ging, Onderwijs en Permanente 
Vorming en Migrantenproble-
matiek. 

Die werkgroepen organiseren 
regelmatig konferenties en kollo-
quia en brengen om de vijfjaar ge
zamenlijk verslag uit op een 
algemeen-Nederlands kongres. 
Een speciale vermelding verdie
nen de werkgroepen Vredespro
blematiek en Migrantenproblema-
tiek, die op dit 39ste kongres voor 
het eerst aantreden, en de werk
groep Overheidsstrukturen, die 
een kritische evaluatie brengt van 
de Taalunie en het Belgisch-
Nederlands Kultureel Akkoord. 

Andere thema's die in de ver

schillende sekties aan bod komen, 
zijn het behoud van de Nederland
se taal en kuituur in het verander
de medialandschap, nabuurtoe-
risme, internationaal kultuurbeleid, 
onderwij Nederlands in Frans-
Vlaanderen, grensoverschrijdende 
samenwerking tussen de lokale 
overheden, grensoverschrijdende 
natuurgebieden, fair-play in de 
sport, Benelux-relance, Open Uni
versiteit, onderzoeksbeleid en on
derwijsbeleid in krisistijd, promotie 
van boek en lezen, positie van de 
vrouw op de arbeidsmarkt. 

Vlaamse bussen 
Zaterdagmorgen 19 april worden 

bussen ingelegd naar Amsterdam. 
Jongeren en studenten kunnen 
kosteloos mee. Anderen betalen 
350 fr. (heen en terug). Het kongres 
begint om 10u15. 

Plaats en uur van vertrek: Kort
rijk (5u.30), Gent, Mechelen, Ant
werpen, Hasselt en Breda (8u.15). 

Voor meer info: Gallaitstraat 80 
te 1210 Brussel (02/241.31.63). 

Amerika 
In Amerika zijn de schrijnendste 

en aktueelste vraagstukken veel
eer van sociale dan van volksna
tionale aard. Wat niet wegneemt 
dat ook daar vele sociale proble
men etnische wortels hebben. 
Maar het zullen de hiervoor weinig 
ontvankelijk Yankees met zijn, 
noch de gecomplexeerde Latijnse 
mulatten die daarop de aandacht 
zullen vestigen. Onze berichten uit 
dit werelddeel zijn dan ook biezon-
der schaars. 

De eilanden Saint-Barthélémy 
en Saint-Martin maken deel uit van 
het gebiedsdeel Guadeloupe in de 
Franse/Anf;7/en. Zij zijn uitsluitend 
door blanken bewoond en zisen 
(daarom?) een afzonderlijk statuut 
op. 

De Miskito's, in Honduras en Ni
caragua, zijn nog niet aan het ein
de van hun kruisweg. In het voor
jaar deporteerden de Sandinisten 
er weer eens 30.000 naar het bin
nenland en in mei sprongen 
besprekingen met Indiaanse con
tra's at 

Geen enkel etnisch konflikt, 
geen enkele nationale beweging 
is precies gelijk aan een andere. 
Maar zij hebben allen eenzelfde 
kern: de zorg om de groepsver-
scheidenheid als een bestand
deel van het samenlevingsver
band erkend te zien. De botsin
gen tussen volkeren komen niet 
voort uit het bestaan van hun 
verschillen maar uit het misken
nen of het ontkennen ervan. 

Karel Jansegers(slot) 
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tot dag 
Zaterdag 12 april 
: i BRT1 - 16 00 
De prikkel van het leven, film 
D BRT1 - 18 05 
Stad op stelten, Turnhout tegen leper 
C BRT1 - 18 05 
Boeketje Vlaanderen 
C BRT1 - 20 20 
RIgoletto, om te lachen 
• BRT 1 - 21 00 
Kane en Abel, laatste afl 
D BRT1 - 22 30 
Sport op zaterdag 
n Ned 1 - 18 55 
De fabeltjeskrant 
n Ned 1 - 20 28 
Miami Vice, sene 
C Ned 1 - 21 15 
Rur, praatshow 
D Ned 1 - 22 00 
The killing hour, film 
D Ned 2 - 19 12 
Bij Koos, kwis 
C Ned 2 - 20 22 
Eert vrije vrouw, film 
D Ned 2 - 2310 
Van beroep: journalist, film 

Zondag 13 april 
D BRT 1 - 11 00 
Konfrontatie, debat 
C BRT1 - 14 30 
Kwizien, kooktip 
D BRT1 - 14 50 
Leve de spoken, jeugdfilm 
D BRT1 - 16 10 
Het vliegtuig dat uit de lucht viel, dok 
n BRT1 - 17 00 
Rubens, schilder en diplomaat; 
laatste afl 
D BRT1 - 18 20 
Leven... en laten leven, natuurkwis 
D BRT1 - 20 35 
De blijde dag, TV-film 
D BRT 1 - 21 55 
In de voetsporen van Lode Zielens, 
dok 
D BRT2 - 15 30 
Parijs-Roubaix, reportage 
n Ned 1 - 19 20 
Battlestar Galactica, SF-serie 
n Ned 1 - 20 10 
Laat uw hart spreken, geldinzameling 
D Ned 1 - 21 20 
In 't holst van de nacht, sene 
D Ned 1 - 22 25 
De ver van mijn bed show 
D Ned 2 - 2010 
Laurel en Hardy, om te lachen 
n Ned 2 - 20 55 
Gouden bergen, over geld 
D Ned 2 - 21 36 
Spitting image, satire 
D Ned 2 - 22 27 
A zed and two noughts, film 
D RTB1 • 12 00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 14 april 
D BRT1 - 1810 
Merlina, sene 
n BRT1 - 18 40 
De blauwe planeet, dok serie 

^ BRT1 - 2010 
Het verre paradijs, laatste afl 

Catherine Deneuve en Jean-Louis Tnntignant in ,,Le Bon Plaisir", over 
de kwetsbaarheid van politici-aan-de-top 

(Vrijdag tS april, om BRT 2 om 21u10). 

D BRT 1 - 21 00 
Op zoek naar... 
D BRT 1 - 21 50 
Horizon, wetenschappelijke info 
D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19 25 
Oshin, sene 
• BRT2 - 20 20 
Extra-time 
D BRT 2 - 21 35 
Blikvanger, over mode 
• Ned 1 - 18 10 
Plankzeilen, dok sene 
n Ned 1 - 18 55 
De fabeltjeskrant 
D Ned 1 - 19 00 
The fall guy, serie 
D Ned 1 - 20 28 
Rondje Ralph, om te lachen 
D Ned 1 - 21 00 
Derrick, sene 
D Ned 1 - 22 00 
Tros aktua 
D Ned 1 - 22 30 
That's entertainment II, show 
D Ned 2 - 19 27 
Tekenfilmfestival 
D Ned 2 - 19 30 
Monsignor Quixote, film 
D Ned 2 - 21 30 
Beestachtig, dok 
D RTB1 - 20 00 
La chasse au diplome, film en debat 
over de diplomajacht 

Dinsdag 15 april 
D BRT1 - 18 00 
Tik tak en Plons, de gekke kikker 
D BRT1 - 18 10 
Carolientje, sene 
D BRT1 - 18 25 
Goochelen met Hans Kazan 
D BRT1 - 18 35 
Er was eens... het heelal, dok strip 
D BRT1 - 19 00 
De andere Belgen, dok sene 
D BRT1 - 20 25 
I.Q., kwis 
D BRT1 - 20 55 
Overleven, wetenschappelijk beke
ken, dok 
D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, sene 
D BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20 25 
The Bradbury Theatre, serie 
D BRT2 - 20 55 
Argus, praatshow 
D BRT 2 - 21 55 
Orgeltrip, dok serie 
D Ned 1 - 19 00 

The Cosby show, serie 
D Ned 1 • 19 25 
De roze panter, strip 
D Ned 1 • 20 28 
Schatten en schieten, kwis 
D Ned 1 - 21 20 
Rondom tien, over knuffelen 
D Ned 1 - 22 10 
Hill street blues, sene 
D Ned 1 - 22 55 
Cheers, serie 
D Ned 2 - 1912 
Opgroeien op straat, dok 
D Ned 2 - 20 00 
Horizon, wetenschappelijke info 
D Ned 2 - 20 25 
Wetenschapsmusea, dok 
D Ned 2 - 20 55 
Panoramiek 
D RTB1 - 22 30 
Dites-moi, serie over beroemde 
vrouwen 

Woensdag 16 april 
D BRT1 - 15 00 
De Waalse Pijl, reportage 
D BRT1 - 18 00 
Tik tak en plons, de gekke kikker 
n BRT1 - 18 10 
Zeppelin, kinderinfo 
D BRT1 - 18 35 
Xenon, serie 
n BRT1 - 19 00 
Gezondheid, info 
D BRT1 - 20 10 
Namen noemen, kwis 
D BRT1 - 20 55 
Wie schrijft die blijft, literaire info 
D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, sene 
D BRT2 - 19 25 
Textiel morgen, info 
D BRT2 - 20 20 
Lichaam en ziel, film 
D Ned 1 - 18 00 
De Lippizaners 
D Ned 1 - 18 55 
De fabeltjeskrant en de Snorkels 
D Ned 1 - 20 33 
Vara's sterrenshow 
D Ned 1 - 22 30 
Sonja op woensdag 
D Ned 2 - 19 22 
Van gewest tot gewest, regionale info 
D Ned 2 - 19 55 
Nederland C, kunstinfo 
D Ned 2 - 20 25 
Luisterpost, film 
D Ned 2 - 21 35 
Aleksandr Zinovjev, een schrijver in 
ballingschap 

Dond. 17 april 
C BRT1 - 18 00 
Tik tak en Plons, de gekke kikker 
D BRT1 - 18 10 
De Smurfen, stnp 
^ BRT1 - 18 35 
Rondomons, jeugdfilm 
^ BRT1 - 19 00 
Kwizien, kooktip 
• BRT1 - 20 20 
Hoger-lager, kaartspel 
C BRT1 - 20 55 
Panorama, info 
• BRT 1 - 21 50 
Dallas, serie 
LZ BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, sene 
D BRT2 - 19 25 
Oshin, sene 
C BRT 2 - 20 20 
De poort naar de hemel, film 
D Ned 1 - 20 28 
Ooggetuige-verslag..., dok 
D Ned 1 - 21 00 
De open cirkel, info 
n Ned 1 - 21 50 
Zigeuners in Nederland, dok 
D Ned 1 - 22 25 
Tijdsein, info 
D Ned 1 - 22 55 
Het ontstaan van het Kristendom, 
dok sene 
D Ned 2 - 19 12 
Magnum, serie 
n Ned 2 - 20 00 
Veronica film, info 
D Ned 2 - 20 40 
De ontdekking van het Zuidland, dok 
sene 
D Ned 2 - 21 30 

Dire Straits, show 

Vrijdag 18 april 
D BFTTI - 18 00 
Tik tak en Plons, de gekke kikker 
D BRT1 - 18 10 
Prikballon, kindermagazine 
D BRT1 - 18 25 
Knappe koppen, nieuwe serie 
D BRT1 - 20 15 
Als een wereld zo groot, waar uw vlag 
staat geplant; dok serie 
D BRT1 - 21 15 
Goede vrienden, sene 
D BRT 1 - 21 40 
So what?!, over jazz 
C BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, sene 
D BRT2 • 19 25 
Oshin, sene 
• BRT 2 - 20 20 
Premiere, filminfo 
D BRT2 - 21 10 
Het welbehagen, film 
D Ned 1 - 19 00 
Wordt vervolgd, over strip 
D Ned 1 - 19 25 
Avro's toppop 
D Ned 1 - 20 28 
Survival, natuursene 
D Ned 1 - 21 20 
„S"pionnen, sene 
D Ned 1 - 22 10 
Avro's televizier 
D Ned 1 - 22 40 
M.A.S.H., sene 
C Ned 1 - 23 40 
Sportpanorama 
n Ned 1 - 0 05 
High plains drifter, film 
D Ned 2 - 19 12 
De konstumentenman, info 
D Ned 2-20 12 
Young Frankenstein, film 
D Ned 2 - 21 52 
De rolschaatsbaan, Charlie Chaplin 
D Ned 2 - 22 45 
De hamer en het kruis, dok sene 

Een film 
per dag 

Zaterdag 12 april 
Een vrije vrouw 

Amenk film uit 1978 Na zestien jaar 
huwelijk met Enca trekt Martin bij zijn 
vnendin in Erica blijft totaal ontgoo
cheld, achter Moeizaam past zij zich 
aan haar nieuwe situatie aan (Ned. 2 
om 20u22). 

Zondag 13 april 
Zoo 

Brits-Ned film uit 1985 Nadedood 
van hun echtgenotes raken de twee 
broers Oswald en Oliver beobsedeerd 
door het ongeluk en de zin van het le
ven ZIJ gaan een ongewone relatie aan 
met dieren (Ned. 2 om 22u27). 

Maand. 14aprH 
La chasse au diplóme 

Amenk film uit 1973 over de jacht op 
diploma's aan de Amerikaanse eksklu-
sieve universiteiten (als de Harvard-
Universiteit) (RTB 1 om 20u.). 

Dinsd. 15 april 
Le visage 

Film van Ignmar Bergman uit 1958 
De hypnotiseur Vogler en zijn groep 
worden door een soort jury ontboden 
voor een voorstelling m de woning van 
konsul Egerman Het wordt een sessie 
met onvenwachte wendingen (RTB 2 
om21u.). 

Woensd. 16 april 
Niagara 

Amenk liefdesdrama uit 1952 met 
o a Manlyn Monroe en Joseph Cotten 
Ray en Polly Cutler brengen hun witte
broodsweken door m een motel bij de 
Niagara-falls Zij leren er het echtpaar 
Loomis kennen de aantrekkelijke Ro
se en de zenuwzieke George, ex-Korea-
soldaat (RTL om 21 u.). 

Donderd. 17 april 
De poort naar de hemel 

Amenk film uit 1980 met o a Kns 
Kristofferson en Isabelle Huppert ea 
Floppende film over de strijd tussen 
landbouwers en grondeigenaars in Wy
oming tegen de steeds talrijker worden
de Midden- een Oosteuropeanen die 
zich daar vestigen (BRT2om20u20). 

Vrijd. 18 april 
Welbehagen 

Politiek drama uit 1983 naar een 
boek van de Franse ex-mmister Fran-
goise Giroud, met o a Catherine De
neuve en Jean-Louis Tnntignant Een 
dief steelt een tas van een jonge vrouw 
In die tas zit een brief van een man die 
intussen president geworden is (BRT 
2om21u10). 
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Elke zaterdag
morgen loopt 't 
Oud Gemeentehuis 
stampvol. Nogal 
wat vrouwen met 
zware handtassen, 
zij komen van de 
markt en het klein 

^ ^ ^ ^ ^ - grootwarenhulsje 
^ ^ l ^ ^ l dat ons dorp rijk is. 

^ ^ J ^ ^ Bij Roza wachten 
^ ^ B ^ ^ ^ zij op de volgende 

• ^ ^ ^ bus, of komen hun 
^ ^ ^k mannen oppikken 
^ ^ ^ ^ die van geen win-

^ ^ ^ kelen willen weten. 
Ze drinken dan samen een pater o1 
een glazeke elixir, 't Is een komen en 
gaan in 't Oud Gemeentehuis en een 
lawijt. Kinderen proberen hun honger 
te stillen aan grote pakken friet of zet
ten grote monden op tegen opgedirk
te wafels. 

Pijpestelen 
Het is regenweer en het café zit 

boordevol regenfrakken, hoofdkap
jes van plestiek, druipende paraplu's 
en hoeden die lekken als goten. 

,,En dat blijft maar duren. Daar 
komt geen einde aan." De gelaten
heid wordt makaber onderstreept 
door het tromgeroffel van de pij
pestelen tegen de ruiten. 

„Ik heb gisteren geprobeerd een 
bed om te graven en ge kunt me ge
loven of niet maar ik ben er mee moe
ten ophouden, 't Blijft allemaal aan de 
schup plakken, zo nat." 

,,Wij zijn nu bijna half april en 't is 
nog volop winter. Ik weet dat mijn va
der op St.-Jozef de patatten in de 
grond stak. Maar 't is nu geen 
waar..." 

Roza knikt instemmend. 
Natuurlijk is het weer steeds het 
meest besproken tema aan de toog, 
maar nu gaat het wat over zijn hout, 
vindt Roza. 
„Ge kunt gij klagen zoveel gij wilt, 
maar dat verandert er toch niets aan. 
Ge moet gij dat pakken zoals het 
komt." Dat vindt iedereen ook. Tijd 
dus om een zwelg naar binnen te 
gieten. 

„En toch is het allemaal verloren 
tijd. Ge kuntbu/fen niets doen en ge 
moet stoken uit zotten. Allee, dat zijn 
toch geen temperaturen voor de tijd 
van het jaar. Een geluk dat de mazoet 
zo laag staat, anders was het hele
maal een katastroof". 

,,Roza giet ons nog eens in. 't Is 
nog het enige wat wij hebben en dat 
kunnen ze ons toch niet afpakken." 

„Roep niet te luid, hebt ge Martens 
op teevee gehoord ? Elke f rank twee 
/reer omdraaien, ge weet wat dat wil 
zeggen." 

Roza brengt een schotel bier. „De 
pinten rantsoeneren dat zullen ze 
toch niet doen, zeker." 

,,Martens niet, die mag ze zelf te 
graag. Maar ik peins dat die Ver-
hofstadt maar nen droge haring is. En 
die Gol die kan niet lachen. Die be
trouw ik voor geen haar." 

„Stel u gerust, ze vinden wel iets 
om ons te doen betalen en daarbij 
daar is nog Moboetoe." 

,,Die? Al zijn geld in Zwitserland, 
terwijl de gewone neger geen nagel 
heeft om zijn gat te krabben Dat hij 
zijn schulden met vliegtuigen afbe
taalt..." „Ik wou dat ik nu in Zaïre zat, 
daar is het tenminste goed weer...". 

„Zijt ge daar weer met het weer?" 
De caféklok koekoekt 1 uur, tijd om op 
te kramen. 

Roza loopt langs de lege tafeltjes, 
lijnt de stoelen, plukt hier en daar een 
vies bierviltje weg en knipt de radio 
aan. Een vrolijke stem kondigt het 
nieuws aan. ,,Maar eerst nog het 
Weerbericht en de Weersverwach
ting." Buiten regent het pijpeste
len... • 

Wït 
hot'derweiek^ 

Half april en dan wijst onze viskalender duidelijl< in 
de ricliting van de geep, ool< meivis of groengraat ge
naamd, boven de Moerdijk ook wel eens jodenpaling. 
Geep wordt eerder noordelijk in de Noordzee gevan
gen, vooral van april tot oktober, maanden waarin ook 
de paaiperiode mei-juni valt. Geep heeft stevig, vrij vet 
vlees en leent zich tot velerlei bereidingen, zowel sto
ven, koken, bakken als grilleren. 

G EEP kan eigenlijk met 
geen enkele andere vis
soort verward worden, 

tenzij misschien met de makreelfa-
mille. Maar zijn lichaam is langer 
gerekt, waardoor hij iets palingach
tig heeft, in dode toestand ook 
recht en stijf. Wellicht omdat Joden 
die zich aan de Kashrutwetten hou
den en dus geen paling mogen 
eten maar wel verlekkerd blijken op 
geep, heet deze vis ook Joden-
paling. 

Maar elke verwarring is uitgeslo
ten als men de graten bekijkt. Die 
hebben een uitzonderlijke koper
groene kleur en ook het visvlees 
vertoont daar waar het aan de gra
ten zit groene vlekken. Daarenbo
ven is de bek ook uniek voor een 
vis, zeer lang en puntig als die van 
een ooievaar. 

,,Wij" lust geep nog het liefst 
gestoofd. Daarvoor dient u de vis in 
moten te verdelen, deze zorgvuldig 
te wassen, ze met een keukendoek 

af te drogen en met peper en zout 
in te wrijven. Smelt boter in een 
grote braadpan en voeg daar enke
le blaadjes salie aan toe. Bak daar
in de moten, onder geregeld om
leggen, langs alle kanten goed 
bruin en giet er een weinig witte 
wijn overheen. Laat de geep vervol
gens met het deksel op de pan in 
de wijn gaar stoven, dat duurt zo
wat 10 minuten. 

Uw gestoofde geep dient u op in 
een voorverwarmde schaal. 
Schenk het lekkere stoofvocht over 
de vis uit, of serveer dit afzonder
lijk erbij in een verwarmde saus
kom. Lekker bij zo'n geep zijn risot
to, een frisgemengd slaatje met 
niet te veel vinaigrette en een wit, 
koel, droog tafelwijntje. 

Geep haalt zelden de gastrono
mische pagina's en is dus nog be
taalbaar. Maar daarom niet minder 
heerlijk. 

f^Mes^peLsfL 

Tientallen juiste antwoorden vielen in onze bus. Het 
prachtige gedicht „Mijn moeder" van de Vlaams-
nationale auteur René de Clercq (1877-1932) schijnt 
biezonder populair te zijn. En terecht. 

Uit die vele inzendingen werd mevrouw Rosine Van 
Rompaey, wonende in de Grensstraat236 te 2080 Ka
pellen, geloot. Eerstdaags ontvangt deze WlJ-lezeres 
enkele mooie boeken. Proficiat. 

IT sukses noopt ons om 
door te gaan. Wie herin
nert zich niet de onder

staande verzen, die deel uitmaken 
van een langer gedicht? Wij zoe
ken de precieze titel en de naam 
van de auteur. 

Als ik vanavond thuiskom ben je 
weg. 
Ik zal de tuin inlopen rokend en ver
drietig 
om al het liefs dat ik je wilde 
zeggen. 
Je zwarte stoel staat in het erw
tenbed. 

Je zat er vaak tussen twee beurten 
in 

nog met je handen aan de groene 
lussen 
een uur vol gras en vogels uit te 
rusten, 
de druppels zweet al haastig weg
gewist. 

Een fijne sluier zand ligt op je stoel. 
Ik zal hem in spiraaltjes opblazen, 
want je bent weg, ik moet mij nooit 
meer haasten. 
Voor hoeveel jaren is dat nu 
voorgoed. 

Stuur uw antwoord vóór dinsdag 
22 april naar ons adres: WIJ, 
,,Meespelen (124)", Barrikaden-
plein 12, 1000 Brussel. Misschien 
bent U straks de winnaar van een 
boekenpakket. 
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Nog tot en met zondag gaat in het Turnhoutse Ont

moetingscentrum De Warande een boeiende „Japan" 
tentoonstelling met prachtige prenten (kombinatie van 
houtgravure en drukkunst), hedendaags Arita porse
lein, interieurstukken, poppen, bonsai, zijden kimono's, 
schilderijen van het in Gent wonende kunstenaarsecht
paar Onishi en een fraaie verzameling Samurai krijgs-
uitrusting. 

S AMURAI is voor ons nogal 
een synoniem voor bloedig 
geweld en moorddadige 

zwaardvirtuositeit. Dit is echter een 
vals beeld van het met te veel tech
nicolor rood besmeurde Samurai-
begrip. 

De krijg is ook in Japan een van
ouds met de geschiedenis ver
vlochten bedrijf. In de 8ste eeuw 
droeg de bevelvoerder van de troe
pen tegen de noordelijke bergbe
woners de ambtstitel ,,Shogun". 
Terwijl diens ster enigszins ver
bleekte, verwierven de rijkssolda-
ten meer status en ontvingen voor 
hun bewezen dapperheid belas
tingvrije grond. Deze stonden zij la
ter af aan grootgrondbezitters 
waarbij ze als vazal in dienst tra
den. Toen ontstond de benaming 
Samurai, afgeleid van ,,saburai", 
wat ,.dienen, opwachten" be
tekent. 

Nog later evolueerden de Samu
rai tot een militaire adelkaste met 
een eigen ridderkode, vastgelegd 
in ,,Het pad van de krijger". De 
grootste plicht van Samurai was 
,,trouw tot de dood" en de wraak-
plicht in funktie van loyaliteit en ge
hoorzaamheid aan ouders en 

meerderen. Andere hoog in aan
zien staande deugden waren; eer
gevoel, dapperheid, volharding, 
vrijgevigheid en voorkomenheid in 
het betonen van gastvrijheid. 

ZIJ waren zeker geen ,,rijken"... 
integendeel, voor voedsel, uit
rusting en onderdak vaak afhanke
lijk van hun landheer. Zij waren wel 
geletterden, voor wie de dichtkunst 
dikwijls de normale uiting was van 
hun niet zelden melancholische le
vensgevoel. 

Toen in de 19de eeuw de Samu
rai in het gewijzigde systeem zo 
goed als uitgerangeerd werden, 
ging een aantal van hen als huur
lingen in dienst van opstandige 
groepen. Toch bleek dat de 
Samurai-etiek inmiddels overgeno
men was door brede lagen van de 
maatschappij, en het herstel van 
de keizerlijke regeerfunktie mede 
aan een groep Samurai te danken 
was. Algemeen wordt nu aangeno
men dat de Samurai-traditie in Ja
pan nog steeds een grondslag is 
van innerlijke kracht waarvan het 
land op zoveel gebieden blijk gaf 
en geeft. 
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Ploeg Post blundert taktisch 

Adrie Van der Poel 
sterk, slim 
en... veel geluk 

Adrie Van der Poel heeft de zeventigste Ronde van 
Vlaanderen gewonnen. Hij was welliclit niet de sterkste 
en misschien zelfs niet de slimste van de veertig ren
ners die de eindstreep haalden. Maar hij was zeker één 
der sterksten en één der slimsten en bovendien had hij 
ook nog geluk en de kombinatie van deze drie f akte
ren volstond ruimschoots om in Meerbeke te zege
vieren. 

ADRIE was sterk. Dat bewees 
hij door in één flitende, fel
le inspanning het gat achter 

Kelly, Bauer en Vandenbrande 
dicht te rijden. Hij bewees het ook 
in de eindspurt. 

Berekend 
Adrie was slim door zich kilome

ters lang, uren lang, gedeisd te 

Flaters en onkans deden Post-man 
Planckaert de Ronde verliezen. 

houden. Hij verspilde geen nutte
loze krachten. Alles was berekend, 
doordacht. In de beslissende fase 
van een bewogen koers voelde hij 
feilloos aan wat hem te doen en te 
laten stond. Hij lokte Kelly, die in
trinsiek toch sneller moet zijn, in de 
val door hem van ver en op kop aan 
de spurt te doen beginnen. 

En Adrie, laten we dat met verge
ten, had natuurlijk ook geluk. Veel 
geluk zelfs. Dat de koers naar een 
door hem gedroomd scenario ver
liep. Toen de strijd losbrandde en 
al vroeg m een beslissende plooi 
scheen te vallen, was Adrie niet 
mee. In de kopgroep van tien, met 
heel wat favorieten, was zijn ploeg 

niet eens vertegenwoordigd. Nico 
Emonds mag dan nog zo hard ge
reden hebben in de achtervolging, 
als de koplopers aan één zeel trek
ken en als de ploeg Post de takti-
sche flaters met opstapelt komt 
Adrie nooit terug. Want Planckaert 
en Vanderaerden bakten het bruin. 
We vragen ons nu nog af wat Ed
dy Planckaert zo vroeg in het offen
sief ging zoeken. 

De ,,kleine" fietste aanvankelijk 
sterk maar in de laatste kilometers 

De sportweek 
AKC wint 
Europacup 
DE korfballers van AKC hebben 

de Europacup binnenge
haald. Deze kompetitie voor lands
kampioenen werd eerder nog maar 
éénmaal door een Belgische for
matie gewonnen. Door Riviera. 

AKC, dat in 1921 werd opgericht, 
beheerst momenteel ons korfbal-
gebeuren. De klub kan maar liefst 
tien internationalen opstellen en 
het spreekt vanzelf dat zo'n mach
tige ploeg boven de konkurrentie 
uitsteekt. 

Internationaal ondervinden onze 
korfballers en korfbalsters evenwel 
nog steeds sterke weerstand va
nuit Nederland. Ook vorige zon
dag. AKC geraakte, ondanks het 
thuisvoordeel, pas in extremis 
naast, en pas in de verlengingen 
voorbij, de Hollandse kampioenen
formatie. De moeizaam bevochten 
overwinning werd evenwel uitbun
dig gevierd en dat is nog een ge
woonte in deze ,,zuivere" sport. 
AKC, en dit ter verduidelijking voor 
de (vele) leken, telt 185 spelende 
en 84 niet spelende leden. Daar
naast bezit de vereniging ook nog 
38 adherenten Op het sportieve 
vlak moet ook nog vermeld worden 
dat drie ploegleden (Viviane Ver-
beeck, Eddy Van Hoof en Frank 
Hardies) al werden gevierd als spe
ler of speelster van het jaar. 

werd hij letterlijk en figuurlijk in de 
vernieling gereden. Zorgvuldig zijn 
krachten doseren is ook een proe
ve van vakmanschap... Planckaert 
zal wel ongelukkig zijn geweest, 
maar hij kan voorlopig moeilijk ont
kennen dat ook nu de kilometers 
boven zijn magisch getal ,,250" te 
zwaar wogen... En verder mocht 
Adrie zich ook gelukkig prijzen toen 
de felle, imponerende Canadees 
Steve Bauer de klop van de hamer 
k.-eeg. Steve, die inderdaad de 
macht en het temperament van 
een groot kampioen heeft, had de 
zege eigenlijk verdiend maar wat 
heet verdiend in een koers die drie
tot viermaal beslist scheen te zijn 
maar telkens opnieuw verrassende 
ontwikkelingen kende omdat de fa-
voneten met enkel duwden maar 
ook dachten en gokten. Waarmee 
natuurlijk met is gezegd dat het 
geen grote Ronde van Vlaanderen 
was. Integendeel zelfs. De koers 
verliep meeslepend en niemand 
durfde zich uiteindelijk nog aan een 
voorspelling wagen. Ook al zullen 

Na 
regen komt... 
NA regen komt zonneschijn. En 

automatisch is ook het omge
keerde waar. Waregem en Ander-
lecht, voor drie weken nog de trot
se meesters van Hajduk Split en 
Bayern Munchen, hebben het aan 
den lijve ondervonden. De ene al 
wat nadrukkelijker dan de andere. 
Vooral in de cijfers dan. Want het 
Brusselse Sporting behoudt toch 
nog een redelijke kwalifikatiekans 
al zou het ons niet verwonderen in
dien het Roemeense Steaua Boe
karest volgende week vernietigend 
moest uithalen. Die ploeg bezit ver
rassend veel talent, speelt gedisci
plineerd en straat groot atletisch 
vermogen uit. Zelden zo'n sterke 
ploeg uit het Oostblok aan het werk 
gezien. Al moet Boekarest nog be
wijzen dat het ook het spel kan ma
ken en... afmaken. De terugmatch 
beloofd spannend te worden. 

... en omgekeerd... 
Hetzelfde kan niet gezegd wor

den van Waregem-Koln. Essevee 
is op Duitse bodem tot de werkelijk
heid teruggekeerd. 4-0: een zwaar 
en ook wel pijnlijk verdict. De West
vlamingen hadden na de vele in
spanningen van de voorbije maan
den beter verdiend maar in de 
topsport worden normaliter geen 
geschenken uitgedeeld. Koln, dat 
dit seizoen nog nooit sterk 
presteerde, vond plots zichzelf te
rug, maakte tempo, kreëerde kan
sen en... trapte vier ballen voorbij 
de hopeloze grijparmen van de ar
me Wim De Comnck. De onmoge
lijke droom van een plaats in de fi
nale verzwond m luttele minuten. 
Toch hoeven Urbain Haesaerts en 

Vakantiewoningen 
in gans Europa 
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er in de slotkilometers velen op Kel
ly hebben gewed die ook zuinig 
met zijn krachten was omgespron
gen maar die toch nog een fatale 
fout beging. 

En de Hel... 
Kelly die nochtans niet van giste

ren is en die, zo komt het ons voor, 
vaak ook voordeel haalt uit de on
gewone situatie ,,alleen" te staan 
in de finale. Hij hoeft het gewicht 
van de wedstrijd dan met te dragen 
en kan rustig uitrijden zonder kri-

zijn spelers zich niet te beklagen. 
Verliezen tegen een sterkere is 
geen schande. En niet zegt dat 
Smetje en zijn ploegmaats in de 
tweede match op... Kortrijk de kloof 
niet wat kunnen versmallen. Dat 
zou dan een mooie afsluiting zijn 
van een wonderlijk avontuur. 

Overigens werden ook elders 
zware klappen uitgedeeld. Kiev en 
haar stervoetballer Blochin kastei-
den Dukla Praag en zijn uitgespro
ken favoriet bij de bekerwinnaars. 
Bij de landskampioenen ,.produ
ceerde" hetZweedeGoteborg een 
verrassing van formaat. Huizenho
ge favoriet Barcelona werd met 3-
0 weggespeeld en het Spaanse 
voetbal zal zijn zoveelste mirakel 
moeten afleveren (?) om alsnog in 
eigen land de finale te mogen spe
len. I^aar Anderlecht maakt zich 
beter geen illuzies. Indien Sevilla 
wordt gehaald zal zowel tegen Go-
teborg als tegen Barcelona water 
en bloed worden gezweet. 

De zesde op rij! 

S OOSTENDE is voor de zesde 
• keer na mekaar nationaal bas-

ketbalkampioen geworden. Dat is, 
hoe dan ook, straffe koffie en be
paald uitzonderlijk in ons nationaal 
sportbestel. Oostende was noch
tans minder goed gewapend dan 
gewoonlijk voor de traditionele slij
tageslag. Het vertrek van Rik Sa-
maey liet immers sporen na en de 
coaching van de groep verliep aan
vankelijk ook met naar wens Het in 
feite onverwachte sukses wastlan 
ook niet uitsluitend aan eigen wijs
heid en kunnen te danken. 

Toch moet worden toegegeven 
dat de clubleiders op het gepaste 
moment ingrepen, een en ander 
herschikten en voor hun moed on-

tiek te vangen. Niet zo slecht beke
ken eigenlijk. 

Zondag wordt echter de 
wedstrijd gereden waarin iedereen 
zijn verantwoordelijkheid moet op
nemen: Parijs-Roubaix. Vande
raerden weet wat hem te doen 
staat indien hij alsnog een klassie
ker buiten kategorie wil winnen 
maar ook de ,,oude" Moser, de 
Fransman Madiot en een half do
zijn Nederlandse ,,linkerds" zullen 
in de Hel van het Noorden alles pro
beren. Het belooft opnieuw een 
spektakel van de bovenste plank te 
worden I 

S Oostende won nipt. Maar wat 
wacht het in het komende seizoen ? 

verwacht goed beloond werden. 
Baas Van Moerkerke, die zijn co
ach ,,gidst", mag tevreden zijn. 
Toch zal hij in de komende maan
den moeten bewijzen hoe scherp 
en juist zijn oordeelsvermogen wel 
is. Oostende krijgt volgend seizoen 
nog zwaarder weerwerk en de bril
jante flitsen van Nicks (wat een 
spektakelknaap) en Rains zullen 
dan niet volstaan op Racing Me-
chelen op afstand te houden. 
Oostende zal zijn spelerskern kwa
litatief moeten versterken en het is 
zeer de vraag of coacht De Boeck, 
hoe graag (en terecht) men hem nu 
ook viert, één gans seizoen lang 
juist zal kunnen sturen. We zijn be
nieuwd hoe de voorzitter-sponsor 
op de nieuwe situatie zal reageren. 
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Het partilbestuur deelt mee... 
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 7 april 

heeft algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen ver
spreid ten behoeve van de pers 

Muntherschikking 
Het IS natuurlijk verheugend dat de 

Belgische munt met gedevalueerd is 
Ook als oppositiepartij kan de Volksu 
me zich erin verheugen dat onze frank 
ten aanzien van de buitenwereld zelfs 
aan sterkte heeft gewonnen 

Niettemin hebben wij daar enkele be 
denkingen bij 

1 Hoe dan ook kunnen wij er met 
naast kijken dat België de twee sterke 
munten nl de Nederlandse en de Duit
se met kan volgen Tegenover hen de 
valueren we Dit is zonder twijfel een ge 
volg van de slechte openbare financiën 
en de enorme schuldenlast van België 
Premier Martens moet dan ook met te 
hoog van de toren blazen Vooral zijn 
verklaring dat de staat jarenlang boven 
zijn stand heeft geleefd tergt ons 

We willen met te ver teruggrijpen al
hoewel de CVP haast heel de tijd aan 
het bewind was sedert de Tweede We-

leldoorlog We willen alleen wijzen op 
de vier jaar Martens-V Tijdens deze pe
riode IS de staatsschuld verdubbeld 
van 2 500 miljard tot meer dan 5 000 
miljard En dit ondanks miljarden inle
vering door de bevolking Waarom 
heeft mijnheer Martens gedurende al 
die tijd met elke frank twee keer omge 
draaid vooraleer hem uit te geven ' De
ze vraag moet terecht worden gesteld 

2 Vlaanderen zou indien het 
zelfstandig was, wel mee kunnen gaan 
met de koplopers Een Vlaamse munt 
had gelijke tred kunnen houden met de 
Gulden en de Mark De ekonomische 
toestand in Vlaanderen, ondermeer de 
investeringen, bewijzen dit 

Als de Vlaamse ekonomie met afge
remd werd door de overdreven Belgi
sche uitgaven die m Wallonië nodig 
zijn dan zouden wij er m Vlaanderen 
veel beter voorstaan 

Provinciale betoging voor KS 
VU-Limburg doet mee! 

* bijeenkomst van de Volksunie-leden om 9.15 uur aan het ko
lonel Dusartplein te Hasselt, bij het aktiekomltee „Red onze 
mijnen" 
* breng afdelings- en leeuwevlaggen mee 
* startom 10 uur 

Goede Vrijdag 

Het partijbestuur besprak ook de re 
cente Goede Vrijdag beslissing om 
3 000 teleksen bij ACEC bij te bestellen 

In oktober 83 had de RTT nood aan 
12 000 telekstoestellen Hoewel deze 
bij Siemens Lanklaar het goedkoopst te 
vekrijgen waren werd in 83 beslist 
slechts 6 000 toestellen bij Siemens te 
bestellen en 6 000 bij ACEC Dit kost 
te de staat 150 miljoen meer Boven 
dien werden in '83 bij Siemens slechts 
de ordinaire toestellen besteld, en bij 
ACEC de meer gesofistikeerde 

Thans werden op Goede Vrijdag 
stommelmgs nog eens 3 000 teleksen 
bijbesteld, alleen bij ACEC Wij willen 
daartegen krachtdadig protesteren, te
meer omdat deze bestelling zelfs de te
werkstelling m Wallonië niet ten goede 
komt Vermits een groot deel van de 
produktie gebeurt in het bijhuis van 
ACEC m Frankrijk 

WIJ stellen ons de vraag of deze bij
bestelling een voorafbeelding betekent 
van hetgeen gaat gebeuren met heel 
het RTT kontrakt Wij kunnen alleen 
maar vaststellen dat mijnheer Davignon 
en de Societe Generale bevelen en 
Martens gedwee gehoorzaamt 

In heel het konflikt met de Kempen
se Steenkoolmijnen wordt door de CVP 
en de PVV voortdurend de klok van het 
rekonversiebeleid in Limburg geluid In 
zake de teleksbestellmgen blijkt hoe zij 
het rekonversiebeleid in Limburg au se 
neux nemen 

20 april: VU-Toekomstdag 

Vlaanderen: tussen 
wijk en wereld 

Op zondagnamiddag 20 april 1986 om 14 30 uur wordt de Volksunie -
Toekomstdag georganiseerd m 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 Gabriels 
„De wijk, de wereld en Vlaanderen" door Euro-parlementslid Jaak 

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

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

„Straatloper 
voor God, 
Kerk en 
Vlaanderen" 

F. J . Tolleneer 
overleden 

Wij vernemen het overlijden van 
onze goede, trouwe vnend Frans Jo
zef Juul Tolleneer, echtgenoot van 
mevrouw Margareta Sempels Hij 
was onlangs 87 jaar geworden. 

Deze oorlogsburgemeester van 
Kontich Ijverde tot de laatste dag 
voor de vrijheid van ons volk Of zo
als het overlijdensbencht vermeldt 
,,Straatloper voor God, Kerk en 
Vlaanderen" Wij zullen hem missen, 
echt waar 

De rouwdienst heeft plaats nu za
terdag om 11 uur in de dekanale Sint-
Martinuskerk van Kontich Het ge
mengd koor van Kontich Kazerne zal 
o.l.v. Bob Boon de gepaste Vlaamse 
liederen uitvoeren. 

De redaktie van dit weekblad biedt 
zijn blijken van deelneming aan en 
roept de WIJ-lezers op de uitvaart
plechtigheid bij te wonen. 

VU-Streekpers 
In heel Vlaanderen verschijnen tien 

tallen Volksume-publikaties onder de 
meest diverse titels WlJ-in-
Zedelgem de Boerenkrijg ,de 
Goedendag ' 't Leeuwke' en noem 
maar op Van enkele van deze vaak 
prachtig uitgegeven VU blaadjes ont
vangen WIJ steeds een eksemplaar Van 
andere kennen wij ternauwernood de 
naam 

Hierbij verzoeken wij U van elk VU-
persorgaan dat m uw streek verschijnt 
een nummertje naar ons door te sturen 
Dit kan bevruchtend werken in beide 
richtingen En bovendien komt het al
dus ook terecht in het VU-archief waar 
door het bewaard blijft voor ons aller na
geslacht 

Deze dringende oproep geldt dus 
voor alle VU pamfletten, -tijdschriftjes 
en andere -publikaties Wij zijn U nu 
reeds dankbaar 

Ons adres' WIJ Streekpers, Barn 
kadenplein 12 1000 Brussel 

V/oor nieuwe abonnees en voor wervers 

Elke week 1 gratis weekeindje 
vakantie met WIJ 

Vraag vandaag aan het algemeen VU-
sekretariaatte Brussel de spelregels van 
deze gigantische prijzenregen die nog tot 
eind juni loopt. Het kan ook telefonisch 
02-219.49.30. 

Partijbestuurslid Rosa Lernout 
kon de weeKeindewinnaar van 
deze week aanduiden, ze deed 
dat met de charme haar eigen 
De gelukkige die zij uit de doos 
plukte IS niemand minder dan Jo
zef Peeters uit de Augustij
nenstraat 1 te Mechelen. Jozef 
kan met drie gezellen een wee 
keindje met Wij naar Duits-Oost 
België Proficiat i 

Wie is de 
volgende? 

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

V/oor nieuwe WIJrabonnees 

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

Voor de wervers 

D Wie tussen nu en 20juni een 
nieuwe WIJ-abonnee aanbrengt, 
heeft kans om een van de vijf 
weekends voor wervers te 
winnen 
Elke werver komt bovendien in 
aanmerking voor de jaarlijkse 
Top 20 van de beste wervers' 

Elke vr jdag 

D Elke vrydag tot en met vnjdag 
27juni wordt uit de nieuwe abon
nees een winnaar geloot 
Ééns per maand hetzelfde voor 
de wervers 

De data van de trekkingen 

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

Mei: 2, 9, 26 en 23 mei voorde 
nieuwe abonnees, 30 mei voor 
de wervers 

Juni: 6, 13 en 20 juni voor de 
nieuwe abonnees, 27 juni voor 
de wervers 

De weekends gaan m vanaf l okt 1986 
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Gemeenteraad Antwerpen: 

Van gaswinsten 
tot drugcentra... 

De verhoging van de haventarieven die op de gemeenteraad i<wam 
werd door onze f raktie niet goedgelteurd. Reden is dat deze tarieven 
sneiler stijgen dan het infaltieritme en dat deze verhoging opgeiegd 
wordt door het saneringspian en zeker dus niet ingegeven is uit be-
drijfsekonomische redenen I 

Tevens gaf het gelegenheid aan Hu
go Schiltz bij de bespreking van perso
neelskwesties op de linkeroeverhaven 
de miskleun aan te klagen van één Ant
werpse haven met twee verschillende 
regimes, vallend onder de jurisdiktie 
van twee verschillende rechtbanken en 
zelfs met twee verschillende namen 
Kortom een gevolg van het subregio
naal egoiistisch gekibbel met resultaat 
dat de Japanse ekspediteurs zich nu af
vragen of hun schepen nog wel naar 
Antwerpen varen 

Niet-verwarmde kunst 
Ondertussen stak ons raadslid Dirk 

Steppaerts terecht de draag met het feit 
dat het restaureerde Hessenhuis in zijn 
tentoonstellingsruimte geen verwar
ming heeft en volgens het vertoog het 
zelf met voorziet i Dit initiatief dreigt dus 
slechts voor de helft van 't jaar gebruikt 
te kunnen worden En dan zwijgen wij 
nog over de zorg om de tentoongestel
de stukken I Dirk kreeg resultaat want 
er gaat bij de stad gestudeerd worden 
om een oplossing te vinden 

Taalkundig moest Dirk Stappaerts 
nog even de puntjes op de i's plaatsen 
of beter een s'' bijplaatsen in de straat
naam Stalinstraat te Deurne Het is met 
de straat van Jozef S maar de straat ge
naamd naar de firma van Stalin Dus 
moet het StalinSStraat worden 

Gasinaatschappij 
beleggingsmaatschappij 

Een totale winst van 1,2 miljard werd 
door IGAO gerealiseerd waarbij 461 
miljoen doorgeschoven werd aan de 
stad Moet een openbare maatschap
pij op kosten van de naamloze verbrui 
ker dus ongedifferentieerd zulke 
winsten maken, vroeg Hugo Schiltz 
zich af En betekent dit in feite geen ver

kapte vorm van onrechtstreekste stads
belasting voor de stadsinwoners die al
dus een te hoge prijs voor hun energie
aankopen betalen'' Zo ontstond er 
weer eens een diskussie over de inter-
kommunales Maar Schiltz ging verder 
met de vaststelling dat belangrijke 
winsten door IGAO gerealiseerd wor
den doordat zij dit jaar het nieuw beta-
lingssisteem met spreiding van betaling 
invoeren Het is natuurlijk met een so
ciaal argument dat dit gerechtvaardigd 
wordt zo zal de verbruiker zijn energie
rekening over 't ganse jaar gespreid af
rekenen en dus gemakkelijker kunnen 
betalen Maar dit invoeren en dus va
naf een periode van minder verbruik di-
rekt 2/12de betalen van een totaal jaar
lijks verbruik aan de nog met gedaalde 
gasprijzen van 1985 (reden zesmaan-
delijkse aanpassing) betekent gewoon 
of anders uitgedrukt nu relatief meer 
betalen dan verbruiken is ook meer be
talen dan er geleverd wordt dus voor-
afbetalen De schepen gaf een kort en 
bondig antwoord hij gaat navraag 
doen Of een eufemisme voor een eer
lijker antwoord ik weet het met Onder
tussen gaf een andere schepen die toe
vallig ook iets met IGAO te maken heeft 
(voorzitter I) een eerlijk antwoord het 
moment van invoeren van deze maat
regel IS slecht gekozen en zeker geen 
gemiddelde tussen de verbruikersbe-
langen en deze van de gasmaat
schappij 

Nogmaals herwaardering... 
steeds maar moeten onze raadsle

den aandringen op herwaardenng van 
de gemeenteraad Deze zitting eens te 
meer toen bleek dat de heraanleg van 
de Lange Leemstraat ineens moest 
beslist worden zonder voorleggen van 
plannen Reden en die werd dan nog 

Deze week 
in Trends Magazine 
Antwerpen, computerhaven 

Onder de hoede van vlaggeschip SEAGHA vaart de 
Antwerpse haven de derde technologische revolutie 

tegemoet. Deze maand leggen de pnvébednjven 
de grondlijnen vast voor de komende informatizermg 

van de papierstromen binnen de haven. Schepen Jan Devroe 
vertelt hoe de stedelijke havendiensten mee opstomen. 

Informatikakoorts aan de kaaien. Een uitgebreid dossier 
in Trends. Op de omslag. 

De eerste cementbanli 
Wickes Companies, een gediver
sifieerde groep met thuishaven 
Califorme en inplantingen in Bel
gië, was het einde nabij in '82 
Het bedrijf werd in een ,,sana
torium" gestopt, nieuw manage
ment werd aangeduid en het 
resultaat is verbijsterend De 
Doe-het-zelf-keten wordt ban
kier Een gesprek met voorzitter 
Henry Sweetbaum In Londen 

De plannen van de Goeroe 
Echte countertraders zijn dun ge
zaaid In eigen land heeft 
Constant Helssen het apart me
tier onder de knie Na de oorlog 
lanceerde hij in West-Europa de 
Tsjechoslovaakse Skoda's, in 
ruil voor Acec-materiaal Voor 
Helssen geen uithollende carriè
re BIJ Cockerill wil hij Interna
tional Countertrade grootma-
ken De all-round countertrader 
over zijn plannen ,, We moeten 
het maar eens op z'n kop zet
ten", dixit Helssen, in Trends 

Hel elektronische potlood 
T-zones blijven op enkele uitzon
deringen na leeg Een uitzonde
ring is Aesthedes in Geel Aest-
hedes produceert een logisch 
computersysteem voor estheti
sche design De bedrijfsleiding 
speelt met een miljardenomzet 
op korte termijn Telindus revi
sited 

Het hooglerarenduet 
Nieuwe materialen zijn „ in " Ie
dere universiteit is er mee bezig 
De UIA kreeg haar instituut voor 
Material Sciences (IMS) Een 
konkurrentieslag met het Lim
burgs Umversitair Centrum leekt 
het En toch is er bereidheid tot 
samenwerking 

En verder 
Nieuwe technologie bij VSK, 
Westvlaamse Luxesigaren, Wat 
IS ISDW, het sukses van Zweed
se businessbladen, Lieve Colruyt 
fotografeert de Limburgse mij
nen voor Trends 

toegegeven dooor de schepen van wer
ken Miva gaat zijn sporen vernieuwen 
en de riolen zijn in slechte staat Frak-
tieleider Gérard Bergers vroeg scham
per of de werken nog met uitgevoerd 
waren Ontkenning en daarna verwar
de uitleg van de schepen terwijl iede
reen moet vaststellen dat de raad alleen 
goed IS om uitgaven te avaliseren maar 
mets te zeggen heeft over de 
grond(bedding) van de zaak 

Druginterventiecentrum 

De bevolking met kinderen van de 
Klappeistraat werd verleden jaar opge-
schnkt door de aankondiging dat er een 
druginterventiecentrum zou komen 
Geen voorlichting van 't publiek en dus 
werd door deze kortzichtige politiek van 
't kollege dit broodnodig initiatief op de 
achtergrond geduwd mee door het pa-
niekzaaien van demagogische politie-
kersvanbvb 't Vlaams Blok Ondertus
sen blijft er nood aan een knsiscentrum 
dat op een efficiënte wijze het drugpro
bleem aanpakt 

Ons raadslid Bart Vandermoere 
kloeg dit terecht aan en stelde de vraag 
of er iets aan gedaan was Na een ge
brek aan informatie, wordt dit dossier 
gemakshalve met op de lange baan ge
schoven '' Antwoord van het kollege 
een alternatief is in studie Een konkrete 
vestigingsplaats wordt bekeken Het is 
maar te hopen dat dit met eens te meer 
kan uitgebuit worden door demagogi
sche buurtopruiersi Daarom hier geen 
vermelding van de (uitgesproken) loka 
lisatie 

„Aparte" straatnamen 
te Hoboken 

Enige tijd geleden vermeldden we 
hier dat de burgemeester (SP-er Cools) 
de Jong-Socialisten van Hoboken be
loofde ene bolwassing te geven omdat 
ZIJ brieven op distriktspapier gebruikten 
om straatnaamswijzigingen op te leg
gen aan de bevolking Nu drukte de SP-
fraktie m de distriktsraad van Hoboken 
een voorstel door om de Steyn- en Bo 
thastraat te herdopen m Mandela- en 
Bikostraat Dit omdat CVP en PVV (di
plomatische'?) afwezigen hadden En 
ondanks een opgemerkte tussenkomst 
van ons raadslid Fonne Crick die met 
een sterk gedokumenteerd betoog ver
plicht was geschiedenisles 'e geven 
Het zijn namen van Zuid-Afrikaanse 
presidenten die oorlog voerden tegen 
het Engels impenalisme Deze histon 
sche familienamen dan verwarren met 
de aktualiteit is blijk geven van een 
aparte kijk op de zaak om met te spre
ken van demagogie 

En om dit demagigische tot in 't ab
surde te bewijzen gaf Fonne dan enkele 
wijze raadgevingen om straatnamen te 
herdopen Een voorbeeldje de Parijs
laan omdopen omdat Mitterand de dik-
tator Duvalier toeliet in Frankrijk Sug
gestie Lannoostraat naar de naam van 
de Hobokense Salesiaan die werkzaam 
IS in de sloppen van Port-au-Pnnce 

Besluit van dit alles apartheid en de 
strijd er tegen moet met misbruikt wor
den om hier demagogisch te preken 
maar moet ter plekke afgebouwd wor
den Of zou deze aktie van de Jong
socialisten misschien enkel geïnspi
reerd zijn door de Hobokense naam
kaartjesdrukkers'' 

Hugo Hemoans 
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EDEGEM: Eikenavond om 20u30 in lokaal Drie Eiken, met videofilm 
over voorbije zangavonden te Edegem Inr VNSE en VU 
RIJKEVORSEL-MERKSPLAS: Grote internationale Play-backshow 
in de parochiezaal te St -Jozef-Rijkevorsel 1 e prijs 5000 fr, 2e 3000 
fr en 3e 2000 fr Org VU-Rijkevorsel-Merksplas 
PUTTE-GRASHEIDE: 3de Breugelavond in zaal ,,Van der Borght", 
Mr VanderBorghtstraat 150tePutte-Grasheide Deelname 250 fr 
Aanvang 20 uur Inschrijvenbij Joris Halsberghe 015/23 44 33 Org 
vu-Groot-Putte 
WOMMELGEM: NaardeBormsherdenking lluurMerksem Org 
VU-Wommelgem 
BERCHEM: Bert Peleman draagt voor uit zijn nieuwste bundel Op
geluisterd met muziek In het Kultureel Centrum, Dnekomngenstraat 
126 Aanvang 20u Inr Vlaamse Knng Berchem 
WOMMELGEM: 12de kwis voor Wommelgemse verenigingen in zaal 
Keizershof, Dasstraat Om 20 u stipt Inkom gratis Org VU-
Wommelgem 
TONGERLO-WESTERLO: Spreekbeurt door ir Jef Van Dingenen 
over de MO en De Wilde Om20u30inde,,Kapellekeshoef" Inrich
ters Sint-Maartensfonds Kempen 
NIJLEN: Samenkomst irt zaal Kempenland voor dropping Om 20u 
Org VUJO-Nijlen 
LINT: 4de VUJO-bal in zaal 't Gulden Vlies, Duffelsesteenweg In
kom 70 fr Begin 20u30 
EDEGEM: Kaartavond om 20 uur in lokaal Drie Eiken Inschrijven op 
voorhand Org VNSE 
STABROEK: TAK-amnestiefilm met toelichting en achtergronden 
door E BrentjensinzaalSchuttershof, Kerkstraat, Hoevenen Aan
vang 20u Org W K De Geuzen Inkom gratis 
EKEREN: Jaarlijks Lentebal in zaal ,,De Boterham", Veltwycklaan 
23 Deuren 20 u , aanvang 21 u Inkom 100 fr Org VU-Ekeren 
NIJLEN: Pannekoekennamiddag FVV vanaf 14 uur in Kempenland 
BORNEM: Namiddagzoektocht o I V Ward Vergauwen Start 14u 
aan lokaal De Bron, Kapelstraat 71 Na afloop gezellig palingsouper 
Org Vlaamse Knng Bornem 
WIJNEGEM- Sociaal dienstbetoon door Hugo Coveliers in het Vle-
minckhof op het Marktplein tussen 21 u en 21 u30 Iedereen welkom i 
WOMMELGEM: In voorbereiding van de taalgrensroute een infor
matieavond met W Luyten om 20u30 in Den Klauwaert, Dasstraat 
Org VU-Wommelgem ism VU-Hove 
LINT: Info-avond over Drugs in Ontmoetingscentrum ,,De Witte Me
rel" Aanvang 20u Inkom gratis Org VUJO-Lint 
TURNHOUT:,,Artsen zonder Grenzen ' komen hun vereniging voor
stellen en vertellen over hun akties o a over de oorlog in Afghanistan 
In de konferentiezaal van de Warande 
WOMMELGEM: Finale kwisavond voor Wom verenigingen Uitrei 
king van wisselbeker B Vandermoeren, en andere prachtige prijzen 
Inkom gratis 
LINT: Miei Cools en Jan Bardi m het ontmoetingscentrum De Wit 
te Merel", Liersesteenweg25teLint Deuren 19u30 aanvang 20u 
Inkom 150 fr 
SINT-AMANDS. , Boergondie, toenstisch historisch kultureel en 
gastronomisch' Met dia's spreekbeurt info-beurs wijnproeverij 
In lokaal, Ie Dien' J Van Droogenbroekstraat 53 Aanvang 19u30 
Toegang kosteloos Org Em Rollierkring 
KAPELLEN: Deelname aan het Zangfeest te Antwerpen Org FVV-
Kapellen 
RIJKEVORSEL-MERKSPLAS Naar Zangfeest Kaarten te bekomen 
bij Jaak Baelemans Eikendreef 67 Tel 03/311 58 71 
BERCHEM Bezoek aan Diamant-center en het Rockoxhuis Samen
komst om 9u45 aan De Keyserlei 58-60 Antwerpen (Bezoek Diamant
centrum) Middagmaal vrij Namiddag bezoek Rockoxhuis Kei
zerstraat om 13u34 Deelnamekosten 160fr/leden,200fr/niet-leden 
Org FVV-Berchem 
WOMMELGEM: Ledenvergadenng met als gastverteller Toon Van 
Overstraeten In de Klauwaert om 20u15 
KAPELLEN: Jet Jorsen (Och Siememskinderen) spreekt over eigen 
werk m het zaaltje van de POB te Kapellen Aanvang 20u Niet le
den 50 fr Org FVV-Kapellen 

OCMW-Llnt 
Voor het rustoord zijn enkele 

vakante studentenjobs voor de 
periode half juni-eind au
gustus. Inlichtingen in het ge
meentehuis te Lint, tel. 
455.20.01. 

Gemeente Kapellen 
(Provincie Antwerpen) 

Volgende betrekkingen m vast verband zijn te begeven 
— Twee halftijdse betrekkingen van klerk-kassier bij het gemeen 

tehjk zwembad \ 
— Twee betrekkingen van klerk met aanleg van werfreserve bij 

de gemeenteadministratie De kandidaten moeten minstens een 
jaar (halve dagtaak) of zes maanden (volle dagtaak) ervaring als 
bediende kurmen aantonen bij een openbaar bestuur 

— Een betrekking van werkman 1 12 (halfgeschoold) met aanleg 
van werfreserve bij de technische dienst 

De kandidaatstellingen moeten uiterlijk 15 mei 1986 (eventueel 
aangetekend) bij het gemeentebestuur toegekomen zijn 

Om nutteloze kosten te vermijden, wordt het de kandidaten — 
alvorens hun kandidaatstelling in te dienen — ten zeerste aange 
raden vooraf inlichtingen in te winnen bij de personeelsdienst (tel 
03 664 73 70 toestel 21) 
De Gemeentesekretaris. De Schepen voor Personeelszaken, 
R. Hannes G Schonkeren 

(Adv. 62) 

Sportcomplex 
Nijlen 

Verpachting 
uitbating cafetaria 

Inschrijvingen worden ingewacht 
voor de uitbating van de cafetaria 

De lastvoorwaarden zijn te beko 
men op het gemeentesekretanaat 

De inschrijving dient toe te komen 
ten laatste op 29 april 1986. 
(Adv 66) 

Gemeente LINT 
BERICHT 

Het gemeentebestuur van Lint 
maakt bekend dat volgende betrek 
king te begeven is 

Biblioteekassistent 
(man of vrouw) 

De aanwervings en benoemings 
voorwaarden zijn te verkrijgen in 
het gemeentesekretanaat, tel 
455 20 01 

De schriftelijke aanvragen zijn te 
richten aan het Kollege van Burge 
meester en Schepenen, Gemeente 
huis te 2548 Lint bij een ten laatste 
op 26 april 1986 ter post aangete 
kend schrijven 
(Adv 60) 
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Afdeling VU-Ham 
nam start 

Na het sukses bij de provincieraads
verkiezingen in 1981 werd er door Adri-
aan Sterckx een pluralistische gemeen
telijst „Inspraak 82" gevormd. Bij de 
jongste gemeenteraadsverkiezingen 
haalde de lijst 3 zetels, CVP 8, Gemeen
tebelangen (nu PVV) 5 en SP 3. 

De CVP, de grote verliezer haalde 1 
SP'eren 1 GB'erover. Daardoor kon de 
koalitie GB-SP en ,,l '82" niet door
gaan, Vî aarbij ,,l '82" 2 schepenmanda-
ten zou krijgen. 

Einde '84 zat de CVP met de overlo
pers aan de grond, door het ontslag van 
1 overloper (SP). 

De aanvankelijk gevormde koalitie 
GB, SP en ,,l '82" kon weer het bestuur 
waarnemen. Maar de grote Agalev-kern 
in ,,l '82" eiste tegen alle afspraken in, 
alleen de burgemeesterssjerp op en 
zette alzo de VU buitenspel. 

Maar zonder de VU kwam men eich-
ter niet klaar. Een nieuwe koalitie kwam 
klaar begin '85 met een PVV'er als bur

gemeester. Adriaan Sterckx (VU) werd 
schepen van Jeugd, Sport, Kuituur, 
Energie en Toerisme. 

De SP kreeg Openbare Werken en ,,l 
'82" (Agaiev) Ruimtelijke Ordening, 
Leefmilieu, Informatie en Ontwikke
lingssamenwerking. 

Gelukkig is er nu een dinamisch VU-
bestuur van start gegaan. 

Een greep uit de werking van onze 
schepene: belastingsvoorstel van bijna 
8 miljoen fr. op de industriële slibbek-
kens. De BTK-projekten bibliotheek, 
energie, jeugddienst, werklozenwer-
king, toerisme en sportanimatie werpen 
na een half jaar reeds hun vruchten af. 

Alle simpatizanten zijn hartelijk wel
kom op onze eerste aktie: VU-
Wandeling geleid door A. Stercks, na-
tuurgids, op 1 mei. Vertrek om 14 u., Nij-
verheidsweg 1 te 3969 Ham (Oostham). 
Neem afrit Kwaadmechelen (Ham) rich
ting Leopoldsburg op de autosnelweg 
Antwerpen-Hasselt. Wij bieden u een 
brok historie, natuur en toekomstplan
nen. Lekkere kruidenpannekoeken en 
wafels. 

Wel en wee 
uit StrTrulden 
Rouw... 

Samen met zijn grote familie, nam 
een schare vrienden, kennissen en bu
ren — een overvolle kerk — afscheid 
van de heer Jan Flamend. Bijna 81 jaar 
oud, overleed hij op 30 maart. Hij was 
een der oudste leden van onze afdeling, 
tevens vader en grootvader van ande
re leden. Dit bevestigde wat de priester 
in zijn rouwrede over hem zei: Meester 
Flamend was een voorbeeld voor an
deren! 

Ontroerd luisterden we tenslotte naar 
het aangrijpen en diep-doorvoeld af
scheidswoord, door een der kleindoch
ters uitgesproken namens de vele klein
kinderen en achterkleinkinderen. 

VU-leden en bestuursleden, in groot 
aantal aanwezig, betuigen langs deze 
weg nogmaals hun deelneming aan de 
rouwende familie. 

...en ernst... 
Op maandag 17 maart was 

burgemeester-volksvertegenwoordiger 
Johan Sauwens bij ons te gast in het 
kultureel centrum ,,De Bogaard". 
Gesprekstema: Werkloosheid, en voor
al jeugdwerkloosheid. Een gevoelsge-
laden onderwerp, zeker in Limburg. De 
spreker ging uitgebreid in op het VU-
plan om deze kwaal in te dijken. We wil
len er hier niet verder op ingaan (dat ge
beurde de jongste tijd herhaaldelijk in 
dit blad), maar dat deden de aanwezi
gen wel, en grondig! Hierdoor, én dank 
zij de gevatte en boeiende uiteenzetting 
en antwoorden van Johan Sauwens, 
bleef er te weinig tijd over om ook nog 
het belangrijke VU-bouwdossier te 
bespreken. Uitstel t)etekent echter nog 
geen afstel. In ieder geval: Nogmaals 
dank aan J. Sauwens! 

Gemeentebestuur 
BILZEN 

Er wordt de belanghebbenden ter 
kennis gebracht da t het Gemeente
bestuur van Bilzen zal overgaan tot 
aanwerv ing van : 

1 halftime 
kultuurfünktionaris 

Aanwervingsvoorwaarden en an
dere inlichtingen zijn te bekomen 
op de Personee lsd iens t , Klok-
kes t r aa t 1 te 3740 Bilzen, alle werk
dagen tussen 9 en 12 uur. 

De sollicitaties dienen vóór 1 mei 
1986 aangetekend te worden gezon
den, a a n het College van Burge
mees ter en Schepenen. 

Namens het Gemeentebestuur, 
De Sekretaris, De Burgemeester, 
J. Jackers J. Sauwens 
(Adv. 61) 

VUJO-Maasoeter: 

Goed begonnen is... 
Zoals je wel al weet is VUJO-

Maasoeter gestart! Na een goed 
geslaagde informatie-avond met Wil-
fried Remy, voorzitter VUJO-Limburg, 
en Maarten de Ceulaer, VUJO-Limburg 
bestuurslid, hebben we reeds enkele 
aktiviteiten in petto. 

Op 19 april aanstaande zal het vor
mingscentrum L. Dosfel een dag ver
zorgen in het Kultureel Centrum van 
Neeroeteren die handelt over het Nati
onalisme in Vlaanderen, verleden, he
den en toekomst. Aanvang 10 uur, ein
de rond 17 uur. Kosten: 50,-. Tijdens de 
pauze worden enkele broodjes en een 
frisdrank aangeboden. 

Inschrijvingen voor 15 april bij: Mare 
Verheyen, Voorshoventerweg 62 te 
Neeroeteren, 011/86.45.60; Koen The-
vissen. Europalaan 38 te Dilsen, 
011/75.50.52; Bert Schoofs, 
Breeërsteenweg 85 te Kinrooi, 
011/86.44.13. 

VUJO-Maasoeter legt een bus in 
naar het Zangfeest op 27 april. Prijs van 
vervoer en inkom is 500 fr. Schrijf zo 
vlug mogelijk in bij Robert Brouwers, 
Hoogstraat 6 te Neeroeteren, telefoon 
011 /86.45.06, want het aantal zitplaat
sen in de bus is beperkt. 

Lees deze week in HELPEN LASERSTRALEN 
TEGEN CELLULITIS ? 

Laserstralen worden nu ook tegen cellulitis gebruikt. 
De behandeling is pijnloos maar wel duur. 

VEEL KLEUR BIJ GEBREK AAN ZON 
Voor wie baalt van de gruwelijke grijze zomers in dit land : 

het nieuwe make-up palet in felle kleuren. 
TERUG NAAR VROUWELIJK 

Kort of lang. het haar wordt in de eerste plaats 
weer vrouwelijk en verleidelijk. 

GEZONDER DOOR ZEEWATER 
Talasso-terapie is een geraffineerde manier om van de 

weldaden van hel zeewater Ie profiteren. 

DE 10 GEBODEN VAN EEN PERFEKTE 
MAKE-UP 

Een make-up les in tien stappen. 
Opgemaakt als een professional. 

EVENWICHT EN RUST DOOR YOGA 
Yoga kan een weg zijn naar evenwicht 

tussen lichaam, geest en ziel. 

BADEN IN GENOT 
Het bad als tegengif voor vermoeidheid en stress. 

TIPS VAN PROFESSIONALS 
Visagisten weten wonderen te verrichten. 

Van een alledaags gezicht maken ze iets unieks. 

KIES JE NIEUWE GEZICHT 
De computer verovert de cosmetica-wereld. 

ELEGANTIE ALS WAPEN TEGEN DE KRISIS 
Het verhaal van het vijftigjarige Lancdme is eksemplarisch 

voor de evolutie binnen de cosmeticawereld : van droomstory's 
tot keiharde commercie. 

ALLES IS GRIJS IN PARIJS 
De schwung en de gekkigheid zijn een beetje weg voor volgende 

winter. Het lijkt erop dat de kreativiteit 
op een laag pitje brandt. 

OVER SCHOTSE LEKKERNUEN 
Pieter van Doveren maakte een culinaire reis door Schotland, 

langs kastelen, bakkerijen, boeren en vissers. 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 

LIMBURG 
APRIL 
12 OVERPELT: Spetterende lentefuif in de gemeentezaal (naast het ge-
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meentehuis) van Overpelt. Inkom: 49 fr. Aanvang: 20 u. Org; VUJO-
Overpelt-Neerpelt. 
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. 
BREE: Afdelings-bestuursverkiezingen in Cambrinus om 18 uur. 
VU-Bree. 
MUNSTERBILZEN: Bestuursverkiezinen in café Bloemenhof om 20 
uur. VU-Munsterbilzen. 
ENGSBERGEN-TESSENDERLO: Jef Olaerts over ,,Zijn ervaringen 
als politicus", in Kieuwitshoeve te Engsbergen om 20 u. Org.: FVV-
Tessenderlo. 
BILZEN: Start VUJO-Bilzen. Gespreksavond met Willy Kuijpers in 
Café Bloemenhof om 20 u. 
BREE: Groot Vlaams Lentebal in het Parochiaal Tehuis, Gerdingen. 
Orkest: Chums-combo. Aanvang: 20 u. Org.: VU-Bree. 
EIGENBILZEN: Praatshow in de Gemeentezaal (Hartenberg) o.l.v. 
Armand Schreurs. Deelnemers Julien Schoenaerts, Evrard Raskin, 
Gerty Christoffels. Max. 250 plaatsen. Org.: vzw Volksontwikkeling 
Bilzen. 
BEVERST: Minivoetbal tornooi, ook op 25/4. 
EIGENBILZEN: Statutaire bestuursverkiezingen VU-Eigenbilzen-
Hoelbeek in café Romantiek, Bruulstraat te Eigenbilzen. 
SINT-TRUIDEN: Kaas- en wijnavond, vanaf 20u. in zaal ,,'t Zolder-
ke", Zepperenweg, t.o. St.-Jozefkerk. Inschrijven tot 23/4 bij Johann 
Vancoppenolle, 011/68.72.40. Betaling (300 fr.) ter plaatse. Org.: VU-
Sint-Truiden. 
BILZEN: Bal van volksvertegenwoordiger Johan Sauwens in de zaal 
in Kleine Spouwen. 
BREE: IJzerbedevaartkomitee naar Zangfeest Antwerpen. Vertrek 
Bree 12u30 Gemeentehuis. Prijs bus: 200 fr. Kinderen-14j. 100 fr. 
Inschr. bij F. Nijs86.60.79enJ. Geussens 46.17.76. Afspraak voor 
N.Limburg en Maaskant. 
BILZEN: Bestuursverkiezingen in de afdeling. 

WEST-VLAANDEREN 
APRIL 
11 IZEGEM:Kursus „Uitdaging aan Vlaanderen", deel 1,om20u. in 

de bovenzaal van het Vlaams Huis. Org.: VUJO ism Dosfelinstituut. 
12 WIELSBEKE: Jaarlijks Koud-buffet in het Kultuurcentrum ,,Leieland" 

te Ooigem. Gelegenheidstoespraak door Jean-Pierre Pillaert. Inschrij
ving: 400 fr (bij J. Verfaille 056/66.76.88). Aanvang: 20 u. Org.: Vlaam
se Vriendenkring. 

12 WAKKEN: Kaas- en Wijnavond in Hondiuspark, Oostdreef. Daarna 
gezellig samenzijn. Org. VU-Wakken i.s.m. arrondissement 
Roeselare-Tielt. 

16 KORTRIJK:, .Adoptie en wettiging door adoptie" door K. Tassaert, 
in Trefcentrum West-Flandria, Graaf Gwijde van Namenstraat 7, Kort
rijk. Om 20u. Toegang gratis. Org.: West-Flandria Vrouwen. 

17 IZEGEM: Chris Vandenbroeke over, ,De toekomst van het Vlaamse 
volk". Om 20u15 in de bar van het auditorium. Kruisstraat. Toe
gangsprijs 50 fr. Org.: Vlaamse Studie- en Vormingskring. 

18 KORTRIJK:,,Spitstechnologie: Vlaanderenindespits?"doorKol. 
H. Candries. In de Oude Dekenij (bij St.Maartenskerk) om 20u. Bij
drage: 20 fr leden-WB, 40 fr niet-leden. Org.: VVB. 

18 DIKSMUIDE: Een etentje en/of babbel met Toon Van Overstraeten 
in zaal Zonnestraal, Woumenweg te Diksmuide. Om 20u. Deelname
prijs: 325 fr. (mosselen of biefstuk-frieten en 1 konsumptie). Inschrij
ven bij Jan Colaert (051/50.10.66è, Adelson Decat (51/55.53.20) en 
Gaby Laridon (051/50.18.87). Wie niet aan maaltijd deelneemt wordt 
venwacht om 21 u. Toegang gratis. Org.: Vlaamse Kulturele Vrien
denkring Diksmuide 

18 ASSEBROEK: Concert met het Veremanskoor o.l.v. Roger Deruwe,in 
de kerk van Ver-Assebroek om 20 uur. Org.: DF-Ver-Assebroek. 

19 SINT-KRUIS: Afdelingsverkiezingen en ledenfeest. Met als gastspre
ker Paul Van Grembergen. Om 20u30 in kafee St.Elooi. Deelname 
in de onkomsten: 350 fr. Inschrijven bij B. Van Vlaenderen (35.21.92). 

21 IZEGEM: Voordracht door Koen Baert, sekretaris IJzerbedevaartko
mitee, over de gevolgen van de repressie. Om 15 u. in het Oud Stad
huis. Org.: VVG. 

21 IZEGEM: Voordracht door Frans Goudeseune over logopedie. Om 
20 u. in het Vlaams Huis. Org.: FVV. 

25 ZUIENKERKE: Vlaginhuldiging door Vic Anciaux in ,,De Spekplan-
ke". Nieuwmunster-dorp. Daarna bestuursverkiezingen, gevolgd door 
mosselmaaltijd. 250 fr. per persoon. Inschrijven tel. nr 050/41.22.98 
(Geert Dejaegher). 

25 MEULEBEKE: „Werk in Vlaanderen!" door Jean-Pierre Pillaert, in 
zaal Bistro, Markt, Meulebeke. Aanvang 20 u. Org.: Vlaamse Vrien
denkring. 

27 IZEGEM: Deelname aan het Zangfeest, waarop ook het Emelgem-
se koor ,,De Kerels" en de Izegemse scoutsdrumband optreden. In
schrijven in het Vlaams Huis. Vertrek om 11 u30 aan het Vlaams Huis. 

27 ASSEBROEK: 7de Assebroekse Meersentocht. Start 20 km om 13.30 
u., start 7 km om 15 u., aan de landelijke herberg ,,'t Leenhof". Org.: 
vzw Trefpunt-Assabroek. 

27 DIKSMUIDE: Busreis naar het Zangfeest in Antwerpen. Vertrek om 
12 u. Grote Markt Diksmuide. Kostprijs: 230 fr. Inschrijven bij Jan Co
laert, Gen. Jacquesstraat 74, Diksmuide. Kaarten aan 325, 275 en 
225 fr. 

27 BLANKENBERGE: Busreis naar het Zangfeest in Antwerpen. Ver
trek om 8u30 stipt aan het stadhuis. Prijs voorde reis: 300 fr. Inschrij
ving tot 19/4 bij Duysters Em. 050/41.30.70. Ingang kaarten 300 fr 
en 350 fr. 

27 GISTEL: Naar Zangfeest. Inschr. bij F. Pauwels 059/27.91.26 tegen 
600 fr. inbegr. reis -t- genummerde zitplaats derde rang. Bij R. An-
seeuw059/27.78.70tegen450fr, inb. reis + ongenumm. zitplaats. 

27 KORTRIJK: Naar Zangfeest. Kaarten bij Giel Seynaeve 056/35.40.84 
en Guido Verreth 056/22.57.03. Vertrek 12u30 aan 't Voske met au
tobus. Prijs: reis -H kaart 550 fr. 
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VU-Wondelgem haalt boos uit: 

Stad verwaarloost deelgemeente! 
VU-Wondelgem heeft opnieuw vastgesteld dat de problemen van 

onze deelgemeente niet aan verbetering toe zijn en dat vooral op het 
vlak van de dagelijkse onderhouds- en beheerswerken. Ook het toe
zicht op het naleven van vooral de milieuvoorschriften en de alge
mene toestand van het openbaar domein zijn sterk onderhevig aan 
verwaarlozing, in sommige gevallen kan zelfs gesproken worden van 
verval. 

VU-Wondelgem verheugt zich over 
de belangstelling van de pers voor de 
plaatselijke problemen, maar vindt het 
anderzijds tekenend voor de mentaliteit 
van het gemeentebestuur en leden van 
de bestuursmeerderheid dat za pas 
reageren nadat de dagbladpers ruim 
aandacht heeft besteed aan de meest 
flagrante tekortkomingen op het vlak 
van milieuzorg, verkeersveiligheid, 
aandacht voor de zwakkere weggebrui
ker en het negeren van het plaatseigen, 
daar waar deze problemen reeds 
maanden — sommigen zelfs jaren — 
geleden reeds werden voorgelegd aan 
de bevoegde kommissies door de 
Volksuniefraktie 

De Volksunie blijft van mening dat de
ze kommissies het best geschikt zijn 

om, in goede verstandhouding tussen 
meerderheid en oppositie, de proble
men van dagelijks beheer en onder
houd te regelen 

Vergeethoek 

Nochtans kan de VU met anders dan 
vaststellen dat haar zeer konkrete voor
stellen een aanvullingen veelal naar de 
vergeethoek worden verwezen, ofwel 
bijna systematisch worden verschoven 
naar een zoveelste zitting 

In dit verband hennnert VU-Wondel
gem aan de tussenkomsten van haar 
gemeenteraadslid Lucien De Spriet 

I V m de stofhinder in Meulestede, de 
Muide en Wondelgem, de onveilige 
verkeerssituatie tussen de wijk Galge 
(Waterhoenlaan) en het Emanuel de 
Turcqplein (brugje over de Lieve), het 
voorstel om aan datzelfde stukje open
bare weg toch eindelijk eens een naam 
te geven (met inbreng van de Wondel-
gemse kultuurverenigingeni), het ge
motiveerd ontwerp van naamgeving 
voor de zgn ,,nieuwe" begraafplaats in 
de Viaductstraat, het reeds meerdere 
malen gesignaleerde ontstellend ge
brek aan onderhoud der voetpaden en 
de wegelingen in de Vroonstalledries 

Tot slot IS VU-Wondelgem zich ervan 
bewust dat de zittingen van de Gentse 
gemeenteraad zonder moeite kunnen 
gevuld worden met andere, meer om
vattende en ingrijpender onderwerpen, 
maar dat leden van de bestuursmeer
derheid, via het systeem van leentje
buur m de gemeenteraad, plaatselijke 
populariteit verkiezen boven ernstig 
werk in de beslotenheid van de ge
meenteraadskommissie 

40 jaar na zijn terechtstelling 

Nationale Bormsherdenkingen 
Op zaterdag 12 apnl is het juist dag 

op dag 40 jaar geleden dat in de Rijks
wachtkazerne te Etterbeek dr August 
Borms werd terechtgesteld Zowel het 
Borms-dokumentatie- en aktiecentrum 
,,Bormshuis" als TAK hebben herden
kingen op touw gezet WIJ zetten onze 
lezers aan deze in een geest van piëteit 
en waardigheid bij te wonen 

Vrijdag 11 april herdenkings
fakkeltocht In een stille tocht door de 
Antwerpse middenstad wordt 12 apnl 
1946 herdacht Antwerpen, waar 
Borms eens de triomf van 83 000 stem
men behaalde Verzameling Groen
plaats te Antwerpen, om 19 u 30 

Zaterdag 12 apnl om 12 u begint 
aan de Etterbeekse Rijkswachtkazerne 
een woordevokatie van de terechtstel
ling met het voordragen van Elsschots 
Bormsgedicht, het Bormslied van Jef 
Eibers, samenzang en het optreden 
van vredesduiven Een bloemenkruis 
zal neergelegd worden 

Op dezelfde plaats zal 's anderen
daags een amnestiefakkeltocht vertrek
ken naar Merksem (ml F Brentjens, 
03-457 72 40) 

Zondag 13 apnl Nationale Borms
herdenkingen-hulde te Merksem Her
denkingsmis om 10 uur in de St -
Franciscuskerk, Bredabaan,opgedra
gen door e h K Stappers, abt van Aver-
bode, m koncelebratie met o m e h 
kan H Mertens, prof dr M Wildiers, 
ep Luyten, diaken H Sommen Na de 
h mis groet aan het graf met bloemen
hulde ,,Na Veertig Jaar" een hulde-
namiddag in Theater 2060 om 14 u 30, 
St -Bartholomeusstraat Een klank- en 
beeldevokatie rond Borms Gastspre
kers Val Portier en E de Lobel 

Deze week 
in Knack Magazine 

De nieuwe bloei van Sabena 
Sabena, tot voor kort het kneusje van de Europese 

luchtvaart, boekt nu voor het derde opeenvolgende jaar 
winst. Is de maatschappij daarmee volledig uit de brand? 

Voorzitter Carlos Van Rafelghem heeft er alvast een 
goed oog in. Een gesprek, deze week in Knack. 

ACW en CVP 
Al jarenlang woedt er een malaise 
in de knstelijke arbeidersbeweging 
Een politiek gewetensonderzoek 
kent zijn ontknoping op het ACW-
kongres van 12 april Wordt de 
band met de CVP losser'' Komt er 
een eigen fraktie of een eigen par
tij •' Begint de jacht op de dissiden 
ten'' Een rondvraag, deze week in 
Knack 

Wie is Rob Out? 
Toen de naam van Rob Out ven 
ge week in het debat rond de 
Vlaamse commerciële televisie op
dook, had niemand blijkbaa' ooit 
van de man gehoord Daarom de
ze week in Knack een verhelderen
de bijdrage Rob Out en de steile 
opgang van de Veronica Omroep 
Organizatie 

Cirkel van geweld 

Wie in Belfast acht jaar was toen 
de golf van geweld begon, is er nu 
vijfentwintig en heeft zijn levenlang 
alleen maai; haat gekend Maar zo 
herhaalt de geschiedenis zich in 
Noord Ierland al honderden jaren 
De eeuwige cirkel van geweld, de
ze week in Knack 

Het Haiku-misverstand 

Elke Westerse schrijver die zich 
respekteert, heeft wel een paar hai
ku geschreven, die bij nader toezien 
helemaal geen haiku zijn Waar ligt 
het misverstand'' We vroegen het 
aan Japanoloog WiUy Van de Wal-
le, die net de meesterwerken van de 
grote Basho heeft vertaald 

VU-EekIo 
rouwt 

Op Paasmaandag hebben wij een 
onzer oudste, zoniet een onzer beste le
den en bestuursleden ten grave ge
dragen 

Antoon Gillis, voor ons allen Toon, 
een kleine man met een groot hart 

HIJ hield van de mensen en van zijn 
Vlaanderen, en met zijn groot hart 
droeg hij die liefde voor Vlaanderen 
over aan anderen Hij was vooral be
scheiden in de omgang, en werkte mee 
in stilte, en omdat hij zoveel kleine din
gen deed, heeft hij zoveel gedaan voor 
de Eeklose Volksunie Wij zullen zijn in
zet en medewerking missen 

Hij had veel vrienden, vandaar de 
bomvolle kerk Wij hebben ons best ge
daan zijn uitvaart te houden zoals hij het 
in zijn laatste dagen heeft vertangd Dit 
konden we nog doen 

Toon, beste Vlaamse Vriend, wij had
den U liefst nog enkele jaren in ons mid
den gehad Wij danken U om uw vriend
schap en uw medewerking Wi] hielden 
van U De Volksunie-afdeling Eekio zal 
aan U steeds een goede herinnering 
bewaren 

Nogmaals bieden wij de achtbare fa
milies ons oprecht medeleven en wen
sen hen sterkte in deze moeilijke 
dagen 

Z«K«BC]€ 
• D V 6018 Bediende, 20j, ongehuwd, mil 
dienst vervuld Sint-Pieters-Leeuw, zoekt 
kantoorwerk Diploma HMO, afd Ekon Be
zit rijbewijs B 
•DV6032 Schrijnwerker A3 22j gehuwd. 
Borgworm zoekt werk Tweet Ned -Fr Be
zit rijbewijs 6 
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GENT-GENTBRUGGE: „Brussel uit de koelkast'i" Klank-en beeld
montage gevolgd door vraagstelling en diskussie Om20u inFlorak-
nng.Teaterstraat 33 te Gentbrugge (Merelbeke-station) Org FVV-
Gent I s m Vormingscentrum Lod Dosfel 
DESTELBERGEN-HEUSDEN: Deelname van de Dr J Goosse-
naertsknng Delstelbergen-Heusden aan VTB-kwis in zaal Berghine, 
te Destelbergen Aanvang 20u 
SINT-NIKLAAS: Frans Van der Eist spreekt over zijn boek ,,De Be
wogen Jaren" In de kantine van de broedersschool. Nieuwstraat 19 
te Sint-Niklaas, om 19u30 Org Gebr Van Raemdonckkring St-
Niklaas 
GENTBRUGGE-LEDEBERG: Lentefeest VU-Gentbrugge-Ledeberg 
in Cafetaria MPI, Broeders van Liefde, Jules Destreelaan 67 Gent
brugge (laatste gebouw op Pnveweg) Gastspreker Karel Van Hoo-
rebeke, gemeenteraadslid Kaastafel met stokbrood aan 150 fr p p 
Inschrijvingen uitertijk 4 april op het Sekretariaat, Weverboslaan 26, 
Gentbrugge (31 19 41) 
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 
ASSENEDE: 10e Vlaams Lentebal Aanvang 20 u in de parochie
zaal. Nieuwe Boekhoutestraat te Bassevelde Org Vlaamse Vrien
denkring 't Leeuwke Assenede 
LEDE: Huldiging van burgemeester J P Henderickx in zaal ,,Den 
Bonten Os", Molenbergstraat te Lede Om19u receptie voor de ge
nodigden 
ZOTTEGEM: Jaarlijks gastronomisch etentje met als gastspreker 
Paul Van Grembergen Parochiezaal van Sint-Goriks-Oudenhove In
schrijven tot 6 april op tel 091/60 22 68 Prijs 750 fr Org VU-
Zottegem 
GENT: Geleid bezoek aan het openluchtmuseum van Bokrijk Ver
trek van bus om 8u aan de Koornmarkt te Gent, en om 8 15u aan 
het St Pietersstation te Gent Org Dr J Goossenaertskring Gent 
BASSEVELDE-ASSENEDE: 10e Vlaams Lentebal van VU-Groot-
Assenede in de Parochizaal te Bassevelde Kaarten in voorverkoop 
60 fj Ingang 80 fr Muzikale omlijsting DJ Luc Deuren om 20 uur 
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 
GENT-GENTBRUGGE:,, Vlaamse beweging en sociaal ekonomische 
visie" Klank- en beeldmontage gevolgd door vraagstelling en dis
kussie Om 20u in Florakrijig, Teaterstraat 33 te Gentbrugge 
(Merelbeke-station) Org FVV-Gent i s m Vormingscentrum Lod 
Dosfel 
MOERBEKE-WAAS: Informatieaond over de IJzerbedevaart m het 
bovenzaaltje van het Parochiecentrum, Crevestraat 29 Aanvang 20 
uur Org VU-Moerkerke-Waas ism met Wase Jonge Leeuwen 
GENT: FVV-werk-weekend in Frans-Vlaanderen Programma om 
diareeks, gastspreker Walter Luyten, tnp door Frans-Vlaanderen Lo
geren in Hotel De Hollemeers te Dranouter, vol-pension voor 1600 
fr (autocar-tnp met inbegrepen) Terug op 20 apnl Inlichtingen FVV-
Gent, Bennesteeg 2, 9000 Gent (091/23 38 83) 
BERLARE-OVERMERE-UITBERGEN: 12e Kleinkunstavond met Jan 
De Wilde en groep en als speciale gast Herman Elegast In de zaal 
van de gemeentelijke jongensschool te Overmere Innchters Vlaam
se Vriendenkring en VUJO 
DESTELBERGEN-HEUSDEN: Algemene ledenvergadering gevolgd 
door Breughelavond en kleinkunst Aanvang 20u in het Stekkers
hof, Laarnebaan 99, Heusden Org Dr J Goossenaertskring 
Destelbergen-Heusden 
SINT-NIKLAAS: Kaas- en wijnavond, met als gastspreker Toon Van 
Overstraeten, over het boek ,,0p de Barrikaden" Om 20u m zaal 
Nectar, Driekoningenstraat 156 te Sint-Niklaas Pnjs 200 f r pp In
schrijven tot 15/4 bij Nelly Maes 776 49 74, Willy Tote 776 87 43, Hilde 
De Backer 776 32 61, Edi De Jonck 776 45 13, Frans Hilgert 
776 70 09, L Van Hoeylandt 776 58 67 Org A Verbruggenkring 
Sint-Niklaas 
NIEUWKERKEN-WAAS: Kennismaking met de bergsport Rotsklim-
menteMozet Deelnameprijs 650fr voorVUJO-leden, 800fr voor 
niet-leden Vervoer, verzekering en huur matenaal inbegrepen Org 
VUJO-Nieuwkerken-Waas 
ASSENEDE: Toon Van Overstraeten m zaal Cambnnus, Hoogstraat 
19 Aanvang 20 uur Org Vlaamse Vriendenkring ,,'t Leeuwke" 
ZOMERGEM: Ijzerbedevaartavond Vertoning van 2 film over de IJ
zerbedevaarten Gastspreker Koen Baert Aanvang 20 u in Oepi-
tes, Hofbouwstraat 21 teZomergem Org Vlaamse KnngZomergem 
ism VTB-Zomergem 
ST-DENIJS-WESTREM-AFSNEE-ZWIJNAARDE: Jaarlijks vrien
denmaal met uitgebreid koud buffet, koffie en gebak Prijs 500 fr (jon
geren 350 fr) Gastspreker Toon Van Overstraeten Kaarten te ver
krijgen bijbestuursleden'of tel bij Arthur De Vylder 091/22 14 63 na 
19u 
SINT-AMANDSBERG-ASSENEDE-DESTELBERGEN-HEUSDEN-
LOCHRISTI: Deelname aan het Zangfeest te Antwerpen Org Dr 
J Goossenaersknngen St -Amandsberg, Destelbergen-Heusden Lo-
christi, ism met Vlaamse Vriendenknng 't Leeuwke Assenede 
WETTEREN: Naar het Zangfeest te Antwerpen Bus Wichelen kerk 
12u45, Schellebelle dorp 12u55, Wetteren markt 13u 10, Kalken Kre-
mershuis13u30 Volwassenen 200fr, kinderen-12j 120fr Sekre
tariaat van de CDNV, Forstraat 7 te Wetteren (091/69 67 88) 
BURST-AAIGEM-BAMBRUGGE: Bus zangfeest vertrekuren Kerk 
Aaigem 11 u45. Kerk Burst 11 u50, Bambrugge steenweg 12u , Erpe 
Vijfhuizen 12u10, Aalst station 12u20 Prijs 360 fr(K-i-bus) inschnj 
ven bij al onze bestuursleden van de VU-afdeling 
MEERBEKE: Tiende Bruegeliaanse Meiavond in de Bertindiszaal te 
Meerbeke, vanaf 18 uur Org VU-Meerbeke-Neigem 

' DV6036 Mekanieker 21j ongehuwd 
Lennik zoekt werk Tweet Ned -Fr Bezit rij
bewijs B 
* D V 6037 Geaggr LSO Ned Eng Eko-
nomie, 20 jaar ongehuwd Sint-fieters-
Leeuw, zoekt betrekking Kan goed1%en, 
bezit rijbewijs B 

* D V 6057 Tuinman 25j ongehuwd, Pe-
pmgen zoekt dr gepast werk o a alsprive-
tuinman 

Kontaktadres Senator Daan Vervaet, Bra 
bantsebaan 373, 1683 Sint-Laureins-
Berchem Tel kantooruren 02/519 85 28 
Prive 02/532 57 95 (na 18 uur) 
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Daan Vervaet: 

«Het Belg^isch bestel is een rem op onze creativiteit», 
meent VU-senator Daan Vervaet uit Sint-Pieters-

Leeuw. Een warm pleidooi voor een anti-Belgfische 
radicalisering van de Volksunie. «De Vlaams

nationalisten moeten maar eens de keuze maken.» 

Deze week in 

denieuwe 
Verkrijgbaar bij uw krantenverkoper vanaf morgen. 

42 ft'. 

VU-Brussel(stad), aktleve afdeling 
Op de zeer talrijk bijgewoonde 

Nieuwjaarsreceptie van VU-Brussel 
werd onze nationale voorzitter, VIc An-
claux, om zijn 20-jarig mandaat als 
voll<svertegenwoordiger gehuldigd 
door gastspreker en ere-senator Bob 
Maes. 

Op 24 maart werd In 't Klein Kasteel
tje te Haren een hoorzitting gehouden 

door de stad Brussel meestal vergeten 
Harense bevolking. 

Op 14 april wordt in het Trefcentrum, 
De Wandstraat 14 te 1020 Brussel van 
19u. tot 20u. verkiezing gehouden voor 
het nieuwe afdelingsbestuur. Om 20u. 

wordt iedereen uitgenodigd voor de 
niet-te-missen uiteenzetting van sena
tor Toon Van Overstraeten over zijn pe
rikelen van „Ni jvel naar Namen" . 

Op zondag 27 april wordt 's morgens 
een bezoek gebracht aan het Borms-
huis in Antwerpen en 's namiddags uit 
volle borst gezongen op het Vlaamse 
Nationaal Zangfeest. Mensen die nog 
graag meerijden nemen best kontakt op 
met Rudi Roosens (tel. : 267.93.07). 

Verder koren op de molen zij de Toe-
komstdag op 20 april en de jaarlijkse 
busreis naar de IJzerbedevaart. Tijdig 
inschri jven! 

Rouw te Etterbeek 
De heer Vic tor Der lemaecker is na 

kor ts tond ige opname in het z ieken
huis over leden te Etterbeek en wordt 
heden ten grave gedragen te Neder-
over-Heembeek. 

Victor was VU-lid van de afdel ing 
Brussel , en een medewerker, achter 
de schermen, te Etterbeek. 

De afdel ing Ettert>eek biedt aan de 
fami l ie haar b l i jken van rouw aan. 

Wi j zu l len T o n i nooi t vergeten. . . 

Wl] de len U het over l i jden mee 
van de heer 

Petrus René 
Peeters 

Geboren te Zemst In 1919 en te 
Brussel op 6 a p r l l l 986 over leden 
na een pi jn l i jke z iekte. 

De kremat le heeft In fami l ia le 
in t imi te i t p laatsgehad. 

Dit d roev ig ber icht word t u 
meegedeeld door zi jn echtgeno
te mevrouw L. Peeters-Goeder-
t le r ; d rs Yvo J .D. Peeters, z i jn 
zoon . 

Rouwbek lag : Renoirstraat 13 
te 1090 Brussel . 

ZOeKêRCie 
D VU-provincieraadslid, zelfstandige 
met kommerciële 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 Deurle. 
• Appartement te huur in De Haan aan 
Zee. Voor juli en 1/2 augustus. Opbel
len rond 20 u. 050/82.44.63. 

Trouwklederen te koop 
• Lange witte trouwkleren met sleep. 
Maat 36 ,38 ,40 , alsook avondkledij. 4 
trouwers in één jaar. Tel. 03/353.60.19; 

BRABANT 
APRIL 

11 ETTERBEEK: Opening Vlaams-nationale Boekenbeurs met Willy 
Kuijpers om 20 uur in de Moriaan, Oudergemselaan 90 te Etterbeek 

11 TIELT-WINGE: Algemene Ledenvergadenng en bestuursverkiezm-
gen In de kleine zaal van het Cultureel Centrum te Winge. VU-Tielt-
Winge. 

12 ETTERBEEK: Konijntjeskermis VU in de Moriaan van 12 tot 22 uur. 
( + boekenbeurs). Ook op 13 april van 12 tot 16 uur. 

12 JETTE: 14e Bal van de Vlaamse Bond van Gepensioneerden in de 
zalen van het St-Pieterskollege te Jette. Deuren om 19 u. 

12 HEVERLEE: Bestuursverkiezingen vanaf 19 uur in het Provisoren-
huis van de Parkabdij. Daarna (vanaf 20 u.) Vlaamse kaas- en bier
schotel. Prijs: 150 fr, kinderen 75 fr. Org . : VU-Heverlee. 

13 AARSCHOT: Lentewandeling in Vorsdonkenbroek met gid van Na
tuur en Landschap. Laarzen te voorzien. Vertrek om 14u. aan het sta
tion van Gelrode. Voor leden, vrienden en simpatisanten. Org. : VU-
Aarschot. 

14 BRUSSEL: Bestuursverkiezingen van 19 tot 20u. Na de verkiezing: 
Toon Van Overstraeten, in het Trefcentrum Mutsaard, De Wandstraat 
14 te 1020 Brussel. 

14 DILBEEK: „Opvang- of onthaalgezinnen". In Westrand te Dilbeek 
om 20 uur. Org. : Werkgemeenschap Gielis Vanden Bossche. 

17 LENNIK: ,,Het leven doorheen de poëzie en l iteratuur" en ,,De he
dendaagse strafuitvoering, de gevangenis en haar alternatieven". 
Voordrachtavond in de raadzaal van het gemeentehuis van Lennik 
om 19u30. Org. : VZW Vlaamse Kring Lennik. 

19 KRAAINEM: Vlaams kaas- en bierfeest in de Vlaamse gemeente
school te Laag-Kraainem, Bricoutlaan. Aanvang: 20 uur. Org. : VU-
Kraainem-Wezembeek-Oppem ism de Vlaamse Kring Kraainem. In
l icht ingen: 02/731.01.78. 

19 HEKELGEM : Jaarlijks feestmaal In feestzaal, ,Sportwereld", Brus-
selbaan te Hekelgem. Vanaf 18 uur. Ook op zondag 19 april van 11 
tot 20 uur. Org. : VU-Hekelgem. 

19 JETTE: Voetrallye. Vertrek Trefcentrum, Leopold-l-straat te Jette. 
vanaf 13u30 tot 14u30. Org. : VI. wandelklub + VUJO. 

19 KESSEL-LO: Volksunie-feest in zaal De Kring, J . Pierrestraat te 
Kessel-Lo. Eregast: Johan Sauwens. Aanvang: 20 uur. Stemmige 
muziek, koud buffet. Deelnameprijs: 300 fr., kinderen tot 14j.: 150fr. 

20 SINT-MARTENS-BODEGEM: 6e Pannekoekenfestijn in de gemeen
schapslokalen. Schoolstraat. Van 15 tot 21 uur. Org. : VU-Sint-
Martens-Bodegem. 

21 OILBEEK: ,,Het huwelijksvermogenstelsel", in Westrand, om 20 uur. 
Org . : Werkgemeenschap G. Vanden Bossche. 

23 LEUVEN: Bestuursverkiezingen en Slotkantus VUJO-KUL in de bo
venzaal van café ,,Ambiorix", Oude Markt 3 te Leuven. 20u: verkie
zingen. Vanaf 21 uur, kantus. Toegang en eerste vat gratis. 

27 VILVOORDE: VU-Breughelfeest afd. Vilvoorde-Peutle vanaf 11 uur 
in de zaal van de Stedelijke School, Vlierkensstraat (Kassei) te Vil
voorde. Lekker schotels en dranken. Allen hartelijk welkom! 

29 DILBEEK: Gespreksavond met Toon Van Overstraeten in het Savi-
ocentrum om 20u. Inkom gratis. Iedereen welkom. Org. : VU-Groot-
Bijgaarden. 

Aanbevolen huizen 
Loodg ie ter 
D a k w e r k e n 
Ve rande r i ngswe rken 

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

Tel. na 19 u.: 03-238.88.40 

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

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

PLASTIEK- EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRUSOPGAVE 

KEUKENS • SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel, 582,29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 
SANITAIR — ZINK 

ROOFING 
LOODGIETERIJ 

GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

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

F R A N S V A N M O O R T E R 
V i j f h u i z e n 6, Erpe 

Tel. 0S3-78.ta09 en 053-21.27.57 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

Verzeker u goed 
en toch... 
goedkoper! 

m^ (HINO VIIKKHIMCUUKIUUtl 

BBEDABAANI6) RUS? ?13QBRASSCHAAT lE l 01/651 48 1? 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUOI 

STUDIO 
DANN 

02-428.6984 

— Industnele fotografie 
— l\^ode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 V»/emmel 

Tel. 02-478.1993 

Import - Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gonisestraal 238 
9500 G.eraardsbergen 

Tel. 054-412589 

Wl) bouwen voor u 
sleutel op de deur 

n.v. de winne -
uyttendaele 

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

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

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

t e l . 0 5 2 - 4 2 . 3 3 . 0 4 • 4 2 . 3 9 . 1 6 

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

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel, 03-236.45.31 
Open van 10 tot 19 u 30 

KLEDING LENDERS 

Sint-Oamiaanstraal 41 
Wommelgem 
Tel 03-353.7039 

Dames-, heren- en kinderkledir^ 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel, 053-2136.36 

Zondag en maandag geskiten 

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

H o u t z a g e r i j 

D E R O O S E N V . 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaven) 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 
AFD OKEGEIVI - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-331751 

054-3311 49 

A 
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Woordkunstenares Tine Ruysschaert: 

,,Liefde voor poëzie 
moet aangeleerd..." 

ANTWERPEN—Zondag over veertien dagen zal het 
Antwerpse Sportpaleis weer tot de nok gevuld zitten met 
duizenden kunstminnende Vlaams-nationalisten. De 
voordracht wordt dit jaar o.m. verzorgd door de onvol
prezen Tine Ruysschaert. 

Op uitnodiging van ANZ-sekretaris Rob Eyskens had
den wij een boeiende babbel met de beste vertegen
woordigster van het Vlaamse woordteater 

T INE RUYSSCHAERT werd 
geboren in Buizingen maar 
woont sinds jaren in De Pin-

te. Zij is docente woordkunst aan 
het Gentse konservatorium, praat
te zestien elpees vol, trad op voor 
de BRT maar vooral voor de KRO 
en de AVRO en maakte verschillen
de avondvullende poëzieprogram-
ma's: het testament van Francois 
Villon, Liefde van A tot Z, Reinaert 
de Vos, pamfletten van Prévert, 
rond Godfried Bomans, het 
Markusevangelie, Godallemach
tig... Wie het beleefde zal er van ge
tuigen: een ontmoeting met Tine 
Ruysschaert is onvergetelijk, het 
sleept je mee, onweerstaanbaar 

Soms lijkt deze Vlaamse artieste 
meer sant in een ander (Neder-) 
land. De Zangfeest-organisatoren 
deden met Tine een pracht-keuze. 

mooi!". Dit wordt al te weinig ge
zegd van ons Nederlands. Toen ik 
als kind iemand prachtig Neder
lands hoorde praten, dan bleef ik 
aan zijn lippen gekluisterd. Nu ge
beurt het vaak dat iemand na een 
optreden mij komt zeggen. „Ik wist 
niet dat het Nederlands zo prach
tig is." 

Het is onmiskenbaar dat het taal
gebruik van een bepaalde groep 
mensen enorm verbeterd is. Maar 

Zingen 
verenigt mensen 

WIJ: Ik hoorde dat U blij en 
trots bent omdat U het Zangfeest 
mag presenteren? Waarom? 

Tine Ruysschaert: ,,Omda/Ajef 
Vlaams Nationaal Zangfeest naar 
mijn weten een uniek gebeuren is 
in de wereld. Ik ken geen ander 
land waar zoveel mensen samen
komen om te zingen. 

Ik ben reeds jaren een trouwe 
bezoeker van het Zangfeest. Van 
kleinsaf. Het is zó ontroerend, dui
zenden mensen die samen zingen. 
Ik vind dit formidabel. Spreken ver
deelt mensen, zingen brengt hen 
samen. 

WIJ: Het Zangfeest heeft ook 
een maatschappelijk-polltleke 
boodschap. Hoe staat U daarte
genover? 

Tine Ruysschaert:,, //c ben niet 
echt politiek geëngageerd, fi/iaar 
vanuit alle vezels van mijn lichaam 
voel ik mij Vlaming. Ook de IJzer
bedevaart passioneert mij; wat 
daaraan gevoelens loskomt is voor 
mij ontzettend belangrijk." 

WIJ: U wordt wel eens de „wit
te raaf" van het woordteater ge
noemd. Hoe zit het met die 
woordkunst in Vlaanderen? Ik 
heb de indruk dat wij er niet op 
vooruit gaan... 

Tine Ruysschaert: ,,Woord-
kunst wordt misschien toch méér 
bedreven dan U denkt. Er zijn heel 
wat mensen die zich laten dekken 
door deze term. Maar net zoals er 
veel zangers bestaan die amper 
kunnen zingen, lopen er ook zg. 
woordkunstenaars rond die slecht 
spreken." 

WIJ: Bestaat er wel voldoende 
interesse? 

Tine Ruysschaert: ,,lk moet U 

Tine Ruysschaert:,, Dichters houden zich bezig met de grote vragen waar
mee iedere mens worstelt: het leven, de liefde, de dood, God..." 

(foto: Llllane Kesteleyn) 

eerlijk zeggen dat ik mij doorgaans 
mag verheugen in een niet onaan
zienlijke belangstelling. Al is het
geen ik breng geen kwestie van en 
voor de massa... Ik zit meestal in 
kleine teaterzaaltjes, in patronage
zalen, in allerlei mogelijke en on
mogelijke hoeken. 

Ik ga naar de mensen toe, want 
ik meen dat een kunstenaar in ons 
vak naarde mensen moet gaan. En 
niet omgekeerd. Het verspreiden 
van taal, van taalgevoel, van poë
zie moetje met in een mastodont
zaal doen en afwachten tot er volk 
afkomt. Ik ga naar alle plekken 
waar men mij vraagt." 

Onze taal is 
zó el(spressief 

WIJ: IVIaar hoe staat het dan 
met het taalgebruik, de kennis 
van de eigenste moedertaal? 

Tine Ruysschaert: ,,Als ik een 
programma breng is het me niet zo
zeer te doen om de taal-kennis, 
maar om alles wat artistiek in een 
taal steekt. De vlotheid van het om
gaan, het mooie in onze taal, het 
klank- en beeldrijke... 

Als ik iemand prachtig Frans 
hoor spreken zeg ik: ,,0,wat is dit 

anderzijds blijft het zo datje soms 
opkijkt van hoe stuntelig sommigen 
omgaan met onze taal. Zo hoor ik 
mijn eigen konservatoriumstuden-
ten vaak dialekt onder mekaar 
spreken. Hoe willen zij dan een 
goed akteur worden wanneer zij in 
een Iweede taal moeten optreden ? 
Want Nederlands is voor hen in dit 
geval een tweede taal, na het di
alekt. 

Zo meen ik datje niet mag horen 
van welke provincie iemand af
komstig is. Maar weet U dat geen 
enkele Nederlander zich daar zor
gen over maakt ? Je hoort onmid
dellijk wanneer iemand uit Amster
dam of Brabant komt..." 

WIJ: Wordt er in het onderwijs 
nog wel voldoende aandacht 
besteed aan de kennis en het ge
bruik van de taal ? Leer men nog 
gedichtjes? 

Tine Ruysschaert: ,,lkbeschik 
over te weinig gegevens om daar
over een precies oordeel te vellen, 
maar ik vrees dat ons onderwijs er 
jammer genoeg niet op vooruit
gaat, wat dit betreft. Dit is ongeloof
lijk spijtig. Want onze taal is zo 
ekspressief. 

Neem nu het woord „mes": daar 
steekt iets snijdends in, iets korts... 

Of het woord „zacht": je hoort wat 
er bedoelt wordt, 't zit erin. Zo kan 
ik doorgaan. Maar waar leert men 
dit gevoel nog ? 

Om dan nog te zwijgen van de 
dalende interesse voor poëzie. 
Poëzie IS nochtans heel belangrijk 
in het leven van de mens!" 

WIJ: Hoe wordt U als Vlaming 
onthaald in Nederland? 

Tine Ruysschaert: ,,Zeergoed. 
Zeer positief." 

Ilcben 
een Vlaamse! 

WIJ: Kijkt men niet een beetje 
neer op een „Belgische" die met 
het woord teater brengt? 

Tine Ruysschaert: ,,//cervaar/n 
Nederland grote waardering voor 
mijn werk. Ik krijg nooit smalende 
opmerkingen. 

En iedere keer dat men mij aan
spreekt als een,,Belgische", ver
beter ik hen. Ik ben geen Belgi
sche, ik ben een Vlaamse! Waarop 
zij dan verbaasd reageren: ,,Je 
bent toch een Belgische met een 
Belgisch paspoort. Als wij de grens 
overrijden, dan staat er toch Bel
gië?". Ik replikeer steeds met te 
stellen dat ik mij geen Belgische, 
maar een Vlaamse voel. Ik spreel< 
nooit over België, altijd over Vlaan
deren. En let op, na verloop van tijd 
lukt dit. 

Lees er maar de Nederlandse re
censies over mijn Bomans-produk-
tie op na. Dit was voor mij een heel 
groot waagstuk. Vlaams zijn en een 
Bomans-programma maken, goed 
beseffend dat de Nederlanders Bo
mans beschouwen als iets van 
hen. Zij horen hem nog spreken, bij 
wijze van spreken... En dan kwam 
daar een niet-Nederlandse vrouw 
een stuk brengen over „hun" God
fried! Geen enkele Nederlandse 
akteur is er ooit aan begonnen. 

In dit programma heb ik tevens 
een stui<je over Vlaanderen gesto
ken, want Bomans hield van Vlaan
deren. Het verhaaltje van de voor 
hen onbekende koffie-filter — licht 
spottend dus — maar ook over de 
(Nederlanden in Noord-Frankrijk -
met grote waardering dus." 

WIJ: Wie is uw voorkeur-
dichter? 

Tine Ruysschaert: ,,Er zijn zo
veel verschillende mensen die 
mooie dingen gemaakt hebben... 
Vondel bv. heeft prachtige teksten, 
maar niet het hele oeuvre van die 
man is even knap. Ik hou heel veel 
van Hugo Claus, van zijn stijl, van 
de kracht waarmee hij iets kan ver
tolken. Of Andreus, maar ook weer 
met alles. Of dat ene lange gedicht 
van Bertus Aafjes ,,ln den begin
ne", één van de mooiste teksten 
die ik ooit ontmoet heb. Gezelle, 
Villon... d'rzijn er zoveel! 

Neem nu Frahgois Villon. Voor
alzijn gedichten die handelen over 
de vergankelijkheid en de dood be
koren mij. De overtuiging dat het 
hier toch maar enkele jaren duurt, 
en daarna is het voor alleman het
zelfde. Of je nu keizer, koning, rijk 
of arm zijt. Bv. het stuk met die 
klachten van een oudere vrouw; ik 
heb vrouwen gekend die tijdens 
mijn optreden huilden van ontroe

ring. Bij Villon kan je evengoed het 
aksent leggen op het burleske, het 
springen-op-tafel, het dnnken en 
het vechten... Bij Prévert koos ik 
vooral voor zijn geëngageerde 
teksten, zijn minder bekende werk 
dus." 

Kuituur voor 
brede laag 

WIJ: Wat zou U doen indien U 
morgen gemeenschapsminister 
van Kultuur wordt. Ik hoor im
mers zo vaak kunstenaars kri
tisch uithalen naar het beleid toe, 
en terecht. Maar meestal blijven 
die kunstenaars dan ook het ant
woord schuldig indien je hen 
naar de haalbare alternatieven 
vraagt. 

Tine Ruysschaert: ,,Ik spreek 
natuurlijk voor mijn vak. Een heel 
belangrijk punt lijkt me het volgen
de. Iemand zoals ik werkt met zeer 
beperkte middelen: geen dekor, 
weinig technische snufjes, geen 
echte belichting. Ik kan mij dus per
mitteren om naar alle mogelijke en 
onmogelijk plaatsen te gaan waar, 
gelukkig, steeds veel volk op af
komt. Voor die mensen zouden 
meer mogelijkheden moeten ge
schapen worden. 

Ik zou als minister voor de men
sen in de zg. verlaten uithoeken 
van het land méér kansen bieden; 
de artiest die daarheen gaat zou 
helemaal door de overheid moeten 
betaald worden. Want nu moeten 
die mensen dit allemaal zelf beta
len, moeten er kaarten worden ver
kocht van deur tot deur. Ik ben al 
die noeste ijveraars trouwens heel 
erg dankbaar, want anders moest 
ik daar nooit gaan optreden. Kui
tuur moet bestemd zijn en toegan
kelijk blijven voor de brede laag van 
het volk. Hoeveel subsidies gaan er 
niet naar teatergezelschappen die 
voor de zoveelste keer Shakespea
re of Beckett brengen ? En dit soms 
voor een zeer klein publiek. Dat is 
verschrikkelijk. 

Akteurs of een teatergezelschap 
zijn mensen die een afgewerkt pro-
dukt verkopen. Want verkopen is 
het, idealiseer dit maar niet te veel. 
Als een winkelier merkt dat zijn pro-
dukten niet goed genoeg zijn, dan 
moet hij zijn winkel sluiten. Of an
dere zaken gaan aanbieden. Waar
om mag over dit principe niet eens 
nagedacht worden ? Er moeten na
tuurlijk subsidies gegeven worden 
aan eksperimenten. Zoniet komen 
nieuwe dingen nooit aan bod. Er 
moet echter bovenal ruimte ge-
kreëerd worden voor alle genres. 

Daarnaast zou ik in de onder
wijsprogramma 's enkele uren 
poëzie-studie verplicht opleggen. 
Om poëzie te leren smaken, zeg
gen, genieten, ondergaan, produ
ceren. Als je geen poëzie kent ben 
je als iemand die nooit muziek 
heeft gehoord. 

Liefde voor poëzie moet aange
leerd worden. De ogen van kinde
ren moeten geopend worden om 
hen poëzie te laten zien, en in dit 
verband is het ondenvijs belangrijk. 
Maar ook een vader of een moeder 
kan een kind wijzen op 'n sneeuw
klokje, 'n zonsondergang, de te
derheid van een gebaar, enz...." 

(pvdd) 
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